
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

1

Kỷ yếu Hội thảo
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG



Kỷ yếu Hội thảo

2



PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

3

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

KHÁNH HÒA, THÁNG 6 NĂM 2013

KỶ YẾU HỘI THẢO

BAN ĐIỀU PHỐI VÙNG
DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

“CONFERENCE ON TOURISM PRODUCT DEVELOPMENT
FOR THE CENTRAL COASTAL REGION OF VIETNAM”



Kỷ yếu Hội thảo

4



PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

5

Mục lục
PHẦN 1

MỞ ĐẦU

Báo cáo đề dẫn: Phát triển sản phẩm du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung 

TS. TRẦN DU LỊCH VÀ CÁC THÀNH VIÊN NHÓM TƯ VẤN HỢP TÁC PHÁT TRIỂN VÙNG ..........................11

Báo cáo kết quả khảo sát khách du lịch về hành vi và đánh giá đối với các điểm đến và các sản phẩm 

du lịch vùng duyên hải miền Trung 

TRUNG TÂM TƯ VẤN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG ........................................................................39

Kinh nghiệm phát triển sản phẩm du lịch một số nước trong khu vực và trên thế giới

TS. HÀ VĂN SIÊU - TS. ĐỖ CẨM THƠ ...........................................................................................................................69

PHẦN 2

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH ĐẶC THÙ

VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

Khai thác di sản văn hóa phi vật thể ở các tỉnh duyên hải miền Trung để phát triển du lịch

TS. TRẦN ĐỨC ANH SƠN .................................................................................................................................................79

Phát triển sản phẩm du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung

HIỆP HỘI DU LỊCH KHÁNH HÒA ..................................................................................................................................99

Tiềm năng và giải pháp phát triển thị trường khách Nga tại các điểm duyên hải miền Trung

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU ÁNH DƯƠNG.................107

Bảo tồn di sản văn hóa và phát triển du lịch bền vững: Một số vấn đề đặt ra ở các tỉnh/thành phố duyên 

hải miền Trung

ThS. NGUYỄN CHÍ TRUNG ............................................................................................................................................115

Du lịch duyên hải miền Trung - Đi tìm sản phẩm chủ điểm kết nối giữa các điểm đến trong toàn Vùng

NGUYỄN QUỐC THÀNH ................................................................................................................................................127



Kỷ yếu Hội thảo

6

Phát triển sản phẩm du lịch vùng duyên hải miền Trung

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ LỮ HÀNH SAIGONTOURIST ............................................................................135

Thực trạng và định hướng phát triển loại hình du lịch công vụ (MICE) tại các tỉnh duyên hải miền Trung 

CÔNG TY DU LỊCH VIETRAVEL ....................................................................................................................................141

Kế hoạch xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch khu vực duyên hải miền Trung

ThS. CAO TRÍ DŨNG ........................................................................................................................................................149

Tổ chức kinh doanh du lịch giữa các tỉnh duyên hải miền Trung với các nước trong khu vực

TS. NGUYỄN ĐÌNH HIỀN - TS. NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG ..........................................................................157

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh du lịch và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh 

doanh sản phẩm du lịch

ThS. NGUYỄN NGỌC TIẾN ............................................................................................................................................165

PHẦN 3

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH

Ở CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

Tiềm năng và thực trạng phát triển sản phẩm du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ....................................................................................................................................175

Tiềm năng và thực trạng phát triển sản phẩm du lịch của thành phố Đà Nẵng

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ....................................................................................................................................183

Tiềm năng và thực trạng phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Quảng Ngãi

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI ............................................................................................................................................189

Định hướng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của ngành du lịch tỉnh Bình Định

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH .................................................................................................................................................195

Phát triển sản phẩm du lịch Phú Yên - Tiềm năng và định hướng phát triển 

UBND TỈNH PHÚ YÊN .....................................................................................................................................................201

Tiềm năng và thế mạnh phát triển du lịch Khánh Hòa 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA .............................................................................................................................................213

Du lịch Ninh Thuận - Tiềm năng và định hướng phát triển trong mối liên kết vùng

UBND TỈNH NINH THUẬN ............................................................................................................................................221

Tiềm năng và thực trạng phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Bình Thuận

UBND TỈNH BÌNH THUẬN .............................................................................................................................................227



PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

7

CONTENT
PART1

KEY NOTES

Development of tourism products in the central coastal provinces 

Ph.D. TRAN DU LICH AND CONSULTATIVE GROUP ...............................................................................................27

Result of tourists’ assessment survey on tourism destinations and products in the central coastal region 

CENTRAL REGION CONSULATION, RESEACH AND DEVELOPMENT CENTER .................................................55

Experiences on developing tourism product of countries in the region and over the world

Ph.D. HA VAN SIEU - Ph.D. DO CAM THO ..................................................................................................................75

PART 2

ORIENTED DEVELOPING UNIQUE TOURISM

PRODUCT IN THE CENTRAL COASTAL REGION

Developing tourism through exploring intangible cultural heritages in the central coastal region

Ph.D. TRAN DUC ANH SON ............................................................................................................................................97

Developing tourism products in the central coastal region

KHANH HOA TOURISM ASSOCIATION ....................................................................................................................105

Potentials and solutions to develop Russian tourist market in the central coastal region

ANH DUONG MANUFACTURE TRADING SERVICES IMPORT EXPORT CO., LTD .....................................113

Cultural heritage preservation and sustainable tourism development - Some of the issues raised in the 

central coastal provinces/cities

MA. NGUYEN CHI TRUNG .............................................................................................................................................125

Central coastal tourism - Looking for the key products to connect the destinations in the whole region

NGUYEN QUOC THANH ................................................................................................................................................133



Kỷ yếu Hội thảo

8

Developing tourism products in the central coastal region

SAIGONTOURIST HOLDING COMPANY .................................................................................................................139

Real situation and orientation on developing MICE tourism in the central coastal region 

VIETRAVEL COMPANY ...................................................................................................................................................147

Plan on tourism products promotion in the central coastal region

MA. CAO TRI DUNG .........................................................................................................................................................155

Tourism cooperation between the central coastal region and Asian countries

Ph.D. NGUYEN DINH HIEN - Ph.D. NGUYEN THI THANH HUONG .................................................................163

Factors influence on effectiveness of tourism business and solution for increasing effectiveness of 

tourism product business

MA. NGUYEN NGOC TIEN .............................................................................................................................................171

PART 3

REAL SITUATION AND SOLUTION FOR DEVELOPING

TOURISM PRODUCT IN THE CENTRAL COASTAL REGION

Potentials and real situation in developing tourism products in Thua Thien Hue province

THE PEOPLE'S COMMITTEE OF THUA THIEN HUE PROVINCE ........................................................................181

Potentials and reality of Da Nang tourism product 

THE PEOPLE’S COMMITTEE OF DA NANG CITY ..................................................................................................187

Potentials and real situation in developing Quang Ngai tourism products

THE PEOPLE'S COMMITTEE OF QUANG NGAI PROVINCE ...............................................................................193

Orientation of developing unique tourism products of Binh Dinh province

THE PEOPLE’S COMMITTEE OF BINH DINH PROVINCE ....................................................................................199

Developing Phu Yen tourism product: Potential and Orientation   

THE PEOPLE’S COMMITTEE OF PHU YEN PROVINCE  ........................................................................................211

The potentials and strengths to develop Khanh Hoa tourism 

THE PEOPLE'S COMMITTEE OF KHANH HOA PROVINCE ................................................................................219

Developing Ninh Thuan tourism: Potential and Orientation in regional cooperation

THE PEOPLE’S COMMITTEE OF NINH THUAN PROVINCE ...............................................................................225

Potentials and real situation in developing tourism products in Binh Thuan province

THE PEOPLE'S COMMITTEE OF BINH THUAN PROVINCE ................................................................................231



PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

9

PHẦN 1 / PART 1
MỞ ĐẦU
"KEY NOTES"



Kỷ yếu Hội thảo

10



PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

11

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH
CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

? TS. TRẦN DU LỊCH VÀ CÁC THÀNH VIÊN NHÓM TƯ VẤN HỢP TÁC PHÁT TRIỂN VÙNG

BÁO CÁO ĐỀ DẪN:

I. Cơ sở xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù vùng duyên hải miền Trung (DHMT)

1. Tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên du lịch

1.1. Tài nguyên du lịch thiên nhiên

- Tài nguyên du lịch biển, đảo: Vùng duyên hải miền Trung có đường bờ biển dài 1.430 km 
chiếm 43,8% bờ biển cả nước, được thiên nhiên ban tặng nhiều danh thắng và tập trung hầu hết các 
bãi tắm đẹp của cả nước như Lăng cô, Mỹ Khê, An Bàng, Nha Trang, Ninh Chữ, Mũi Né… Hầu hết các 
bãi biển của Vùng đều có bãi cát trải dài, nước biển trong xanh và có cảnh quan đẹp.1 Đây là những 
điều kiện lý tưởng, thuận lợi để các địa phương trong Vùng phát triển du lịch, xây dựng các khu nghỉ 
dưỡng, khu vui chơi với các bộ môn thể thao và giải trí biển độc đáo, đa dạng thu hút du khách trong 
và ngoài nước. Ngoài ra, khu vực ven bờ có nhiều đảo, bán đảo xinh đẹp nguyên sơ như bán đảo 
Sơn Trà, đảo Cù Lao Chàm, đảo Lý Sơn, đảo Hòn Tre, đảo Phú Quý… cùng với 2 quần đảo nổi tiếng là 
Hoàng Sa và Trường Sa, đã hình thành một hệ thống tài nguyên biển quý giá, có hệ sinh thái đa dạng 
với các dải san hô trải dài hàng trăm km ở khu vực ven bờ.

Tất cả những yếu tố trên đã tạo nên tiềm năng du lịch to lớn để phát triển loại hình du lịch biển 
đảo với các sản phẩm nghỉ dưỡng biển, thể thao trên biển, du lịch sinh thái biển, lặn biển... Có thể nói 
đây là các sản phẩm du lịch đặc sắc và riêng có của cả vùng duyên hải miền Trung. Đồng thời, là cơ sở 
quan trọng để phát triển kinh tế Vùng, lấy phát triển du lịch biển đảo gắn kết với an ninh quốc phòng 
trên biển làm ngành kinh tế mũi nhọn của từng địa phương và cả Vùng.

- Tài nguyên du lịch rừng, núi: Dọc phía tây vùng duyên hải miền Trung là dãy Trường Sơn hùng 
vĩ kết hợp với hệ thống các thác nước, suối, hang động, rừng nguyên sinh và các khu bảo tồn thiên 
nhiên có rất nhiều loài động thực vật quý hiếm, trong đó có gần chục loài nằm trong sách đỏ Việt 
Nam và thế giới... là điều kiện lý tưởng để phát triển loại hình du lịch sinh thái. Cụ thể, như Vườn quốc 
gia Bạch Mã (Thừa Thiên Huế), Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà (Đà Nẵng), Khu bảo tồn Sông Thanh 
(Quảng Nam), khu bảo tồn An Tòa (Bình Định), Khu bảo tồn thiên nhiên Krông Trai (Phú Yên), Vườn 
quốc gia Núi Chúa, Phước Bình (Ninh Thuận), Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú (Bình Thuận)… góp phần 
tạo nên sự phong phú, đa dạng cho các loại hình du lịch của toàn Vùng.

1 Năm 2006 bãi biển Đà Nẵng đã được Tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn là 1 trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Tháng 
10.2011, bãi biển An Bàng của Hội An (Quảng Nam) cũng được website du lịch CNNGo bình chọn vào top 50 bãi biển 
đẹp nhất thế giới. Trang web du lịch Skyscanner đã khẳng định bãi biển Mũi Né hấp dẫn nhất Đông Nam Á. Vịnh Lăng 
Cô (Thừa Thiên Huế) và vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) được bầu chọn vào danh sách các vịnh đẹp của thế giới.
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Ngoài ra, vùng duyên hải miền Trung còn kết nối với các tài nguyên rừng núi và văn hóa của 
Trường Sơn - Tây Nguyên như văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên, Măng Đen (Kon Tum), Biển Hồ (Gia 
Lai), Buôn Đôn (Đắk Lắk)… thông qua các trục đường Hồ Chí Minh, Đông Trường Sơn và Hành lang 
Kinh tế Đông Tây (các quốc lộ 49, 14B, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29), tạo nên một sức mạnh cộng hưởng 
to lớn và sức hấp dẫn hiếm thấy cho mọi sự khám phá và tận hưởng cuộc sống của khách du lịch khi 
đến với vùng duyên hải miền Trung

1.2. Tài nguyên du lịch nhân văn

Vùng duyên hải miền Trung là nơi giao thoa của các nền văn hóa Việt, Chăm, Ấn, Hoa, Nhật... 
giàu tiềm năng du lịch nhân văn, mang đậm bản sắc dân tộc với những giá trị văn hóa vật thể và phi 
vật thể tiêu biểu. Ngoài 04 di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận là Quần thể di tích Cố đô 
Huế, Nhã nhạc cung đình Huế, Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn thì vùng duyên hải miền Trung còn 
có nhiều di tích văn hóa Chăm trải dài trên toàn Vùng, có thể kể đến như Tháp Bằng An, Tháp Chiên 
Đàn, cụm Tháp Bánh Ít, Tháp Nhạn, Tháp Bà Ponagar, cụm Tháp Pô Klông Garai, Tháp Poshainư… Đặc 
biệt là Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, nơi lưu giữ và trưng bày rất nhiều hiện vật về nghệ thuật 
của Vương quốc Chămpa. 

Ngoài ra, hầu hết các địa phương trong Vùng đều có những di tích, danh thắng chứa đựng các 
giá trị về văn hóa, lịch sử, tâm linh liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất này, tiêu 
biểu là: Cầu Trường Tiền, Điện Hòn Chén (Thừa Thiên Huế); Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, Thành 
Điện Hải (Đà Nẵng); Kinh đô Trà Kiệu, Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh (Quảng Nam); Trường Lũy (Quảng 
Ngãi); Bảo tàng Quang Trung, Thành Hoàng đế (Bình Định); Gành Đá Đĩa, Di tích lịch sử Tàu “Không 
số” Vũng Rô (Phú Yên); Tháp Bà Pônagar, Thành lũy Diên Khánh (Khánh Hòa); Di tích lịch sử núi Cà Đú 
(Ninh Thuận); Trường Dục Thanh, Ngọn hải đăng Mũi Kê Gà (Bình Thuận)...

Vùng duyên hải miền Trung cũng là nơi có vốn di sản văn hóa phi vật thể phong phú, từ phong 
tục, tập quán, lễ hội, ẩm thực, nghề truyền thống, rất được du khách quan tâm tìm hiểu. Các lễ hội 
truyền thống mang đậm nét văn hóa đặc trưng vùng miền và lễ hội hiện đại được tổ chức đa dạng 
và đầy màu sắc có thể kể đến như Festival Huế, Lễ hội pháo hoa quốc tế (Đà Nẵng), Lễ hội Đêm rằm 
Phố cổ (Quảng Nam), Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa (Quảng Ngãi), Festival võ cổ truyền (Bình Định), Lễ 
hội đâm trâu (Phú Yên), Festival biển (Nha Trang), Lễ hội Kate (Ninh Thuận), Lễ hội rước đèn Trung Thu 
(Bình Thuận)... Thêm vào đó, các cộng đồng dân cư thuộc nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, 
nhiều phong tục tập quán, nếp sống, lễ hội... cũng là một yếu tố hấp dẫn du khách đến Vùng. Ngoài 
ra, với đặc điểm về vị trí địa lý của mình, các địa phương trong Vùng chịu ảnh hưởng rất đậm nét của 
văn hóa biển. Nếp sống văn hóa biển từ xa xưa vẫn còn lưu giữ đến ngày nay như các lễ hội tế cá Ông 
hay lễ hội cầu ngư… thường xuyên diễn ra như một phần không thể tách rời trong cuộc sống của 
người dân nơi đây.

2. Ẩm thực

Trên cơ sở khai thác đặc trưng và thế mạnh của mình, hầu hết các địa phương trong vùng 
duyên hải miền Trung đều có chuỗi nhà hàng phục vụ các món ăn đặc sản từ biển. Tuy nhiên, tại từng 
địa phương cụ thể vẫn có những món ăn truyền thống mang đậm chất vùng miền. Nguyên liệu và 
thực phẩm chế biến các món ăn rất phong phú, đa dạng và đều là sản vật của thiên nhiên, ăn kèm với 
nhiều thứ gia vị tinh tế và độc đáo, có thể kể đến như cơm hến, bánh bột lọc, bánh nậm (Thừa Thiên 
Huế), bánh tráng thịt heo 2 đầu (Đà Nẵng); cao lầu, mì quảng (Quảng Nam), cá bống sông Trà (Quảng 
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Ngãi); nem chợ Huyện (Bình Định); bò 1 nắng 2 sương (Phú Yên); yến sào (Khánh Hòa); cơm gà Phan 
Rang (Ninh Thuận); nước mắm Phan Thiết (Bình Thuận). Đây cũng là một trong những điểm đặc biệt 
níu chân du khách khi đến với Vùng. Thông qua ẩm thực, du khách có thể hiểu biết về cả một nền văn 
hóa, một lối sống cách ứng xử bởi ẩm thực không chỉ dừng lại ở cách thưởng thức hay nghệ thuật 
trình diễn các món ăn mà còn là nơi để hội ngộ, giao lưu, là nơi để cộng cảm với nhau.

3. Tổ chức lữ hành

Tổng số doanh nghiệp kinh doanh lữ hành toàn Vùng năm 2012 là 445 doanh nghiệp, trong đó 
có 101 đơn vị lữ hành quốc tế, 231 đơn vị lữ hành nội địa và 113 đại lý, chi nhánh từ các hãng lữ hành 
lớn trong nước và quốc tế. Ngoài Đà Nẵng, Khánh Hòa thì nhìn chung các đơn vị lữ hành trong Vùng 
còn nhỏ lẻ, chưa kết nối với các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước vì vậy còn gặp nhiều khó 
khăn trong việc thu hút khách, vẫn phụ thuộc chủ yếu vào các công ty lữ hành lớn ở hai đầu đất nước

4. Cơ sở lưu trú

Cùng với sự phát triển của ngành du lịch, số lượng cơ sở lưu trú trong toàn Vùng đã tăng dần 
qua các năm. Tính đến năm 2012, số cơ sở lưu trú của Vùng là 1.946 cơ sở với 55.021 phòng. Số cơ sở 
lưu trú được xếp hạng từ 4 - 5 sao là 26 cơ sở với 5.118 phòng, chiếm tỷ lệ 1,34% tổng số cơ sở lưu trú 
trong Vùng.

Hệ số sử dụng buồng phòng bình quân đạt tương đối cao so với cả nước (khoảng 56,63%). Các 
phòng khách sạn loại 5 sao có công suất sử dụng buồng phòng đạt khoảng từ 25 đến 58%, 3 - 4 sao 
đạt từ 40 đến 67%, từ 1 đến 2 sao có công suất từ 35 đến 60%, trong đó, địa phương có hệ số sử dụng 
buồng phòng cao nhất trong Vùng là Khánh Hòa với khoảng 70%.

5. Kết cấu hạ tầng và loại hình vận chuyển

Toàn Vùng có 8.690 km đường bộ, trong đó quốc lộ 1A là tuyến giao thông huyết mạch nối 9 
tỉnh/thành trong Vùng. Hiện nay, trong Vùng đã hình thành một số đoạn đường du lịch ven biển, sau 
khi kết nối các tỉnh trong Vùng sẽ tạo thành trục đường quan trọng trong chiến lược phát triển du 
lịch của vùng duyên hải miền Trung. Bên cạnh đó, vùng duyên hải miền Trung nằm ở vị trí cửa ngõ 
của các trục Hành lang kinh tế Đông Tây, kết nối các địa phương trong Vùng với các tỉnh Tây Nguyên 
và giao lưu kinh tế với 4 nước tiểu vùng sông Mêkông (Myanmar, Thái Lan, Lào và Campuchia). Đây là 
một lợi thế quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho Vùng mở rộng giao lưu kinh tế phát triển du lịch 
với các tỉnh Tây Nguyên, cả nước và quốc tế.

Ngoài ra, vùng duyên hải miền Trung hiện có 06 sân bay (trong đó có 04 cảng hàng không quốc 
tế), trong đó đã có nhiều tuyến bay quốc tế trực tiếp từ các thị trường khách du lịch trọng điểm đến 
với các địa phương trong Vùng như tuyến bay trực tiếp Nga - Khánh Hòa hay Hàn Quốc, Trung Quốc 
- Đà Nẵng. Với hệ thống cảng biển gồm 14 cảng biển (trong đó có 7 cảng biển loại 1) là nền tảng để 
phát triển mạnh loại hình du lịch tàu biển trong tương lai cho toàn Vùng. 

6. Nguồn nhân lực du lịch

Trong những năm qua, nguồn nhân lực du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung đã có sự phát 
triển nhanh về số lượng và chất lượng, tỷ lệ lao động qua đào tạo, lao động có tay nghề, trình độ 
ngoại ngữ ngày càng tăng, đã đáp ứng được phần nào các yêu cầu trong hoạt động kinh doanh 
ngành du lịch. Tính đến năm 2012, toàn ngành du lịch có khoảng gần 95.000 lao động hoạt động 
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trong lĩnh vực du lịch. Trong đó, có khoảng 47.500 lao động làm việc tại các khách sạn, nhà hàng, gần 
2.500 lao động làm việc trong lĩnh vực lữ hành. Bên cạnh lao động trực tiếp chiếm khoảng 63,6% lao 
động du lịch toàn Vùng, ngành du lịch của Vùng còn thu hút khoảng 31.167 lao động gián tiếp, góp 
phần đáng kể trong tạo việc làm, tăng thu nhập cho một bộ phận dân cư trên địa bàn. 

Về trình độ đào tạo, toàn Vùng hiện có khoảng 30,9% lao động có trình độ đại học và cao đẳng 
trở lên, có khoảng 38,87% lao động có trình độ trung cấp và sơ cấp, số còn lại là sơ cấp và dưới sơ cấp 
(chỉ qua đào tạo tại chỗ). Về trình độ ngoại ngữ, ngoại trừ một số lao động tốt nghiệp chuyên ngành 
ngoại ngữ, phần lớn còn lại có trình độ ngoại ngữ tương đương bằng A, B tiếng Anh. Toàn Vùng hiện 
có khoảng 2424 hướng dẫn viên du lịch, trong đó số lượng hướng dẫn viên sử dụng được ngoại ngữ 
chiếm khoảng 43,71% tổng số hướng dẫn viên du lịch. 

7. Hoạt động xúc tiến du lịch

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền quảng bá cho du lịch của các địa phương trong 
Vùng đã được chú trọng hơn trước thông qua các phương tiện truyền thông, các sự kiện lớn về chính 
trị, văn hóa, xã hội. Ngoài ra, các địa phương đã thường xuyên thực hiện việc quảng bá thông qua các 
hội chợ triển lãm du lịch quốc tế tại thị trường khách du lịch trọng điểm, đồng thời kết hợp với các 
hình thức quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước. 

Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã tiến hành đón tiếp và làm việc với các đoàn Famtour, 
Famtrip của các quốc gia và các đoàn Famtrip trong nước đến khảo sát tại các địa điểm du lịch của 
từng địa phương cũng như toàn Vùng. Vì vậy, hình ảnh và sản phẩm du lịch của các địa phương vùng 
duyên hải miền Trung ít nhiều đã đến được với du khách trong và ngoài nước.

Tuy vậy, những hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch của các địa phương vùng duyên hải miền 
Trung vẫn còn nhiều bất cập. Điều dễ nhận thấy nhất là các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch 
đều là những nỗ lực phục vụ cho một sự kiện, lễ hội, mục tiêu nhất thời tại các địa phương. Các địa 
phương trong Vùng còn thiếu chiến lược xúc tiến dài hạn, không phân khúc rõ được thị trường, xác 
định mục tiêu của các đợt xúc tiến, quảng bá. Từ đó dẫn đến các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch 
thường phụ thuộc cảm nhận chủ quan của địa phương hơn là sự phản hồi của thị trường khách du 
lịch dẫn đến hình ảnh của các địa phương thường không rõ nét và nhất quán trong các đợt quảng 
bá, xúc tiến.

 Đánh giá chung

Với tiềm năng du lịch dồi dào và lợi thế về vị trí địa lý đặc biệt so với các vùng khác trong cả nước, 
kết hợp với hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch ngày càng hoàn thiện, vùng duyên hải miền Trung đã 
và đang trở thành một tọa độ du lịch độc đáo và là điểm đến lý tưởng đối với khách du lịch trong và ngoài 
nước, mà nổi bật là du lịch nghỉ dưỡng, tham quan biển, đảo và du lịch văn hóa gắn với bề dày về di sản, 
văn hóa, di tích lịch sử độc đáo của các cộng đồng dân cư. Nếu được định hướng và đầu tư phát triển một 
cách hợp lý thì đây sẽ là các yếu tố quyết định (đặc biệt là yếu tố tự nhiên) để phát triển ngành du lịch đẳng 
cấp cao - đẳng cấp thế giới

Trước bối cảnh đó, việc hợp tác và liên kết phát triển sản phẩm du lịch đặc thù vùng duyên hải miền 
Trung đang ngày càng trở nên bức thiết, đóng vai trò quan trọng trong việc khai thác, sử dụng có hiệu quả 
các nguồn tài nguyên du lịch và tiềm năng sẵn có trong khu vực.
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II. Thực trạng phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù vùng DHMT

1. Một số sản phẩm du lịch đặc thù của các địa phương vùng DHMT

- Tỉnh Thừa Thiên Huế: Du lịch văn hóa là loại hình du lịch chủ đạo của tỉnh Thừa Thiên Huế, 
tập trung vào việc khai thác tài nguyên du lịch nhân văn, đặc biệt là các giá trị văn hóa vật thể và phi 
vật thể của di sản văn hóa thế giới (Cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình Huế), các di tích lịch sử như hệ 
thống lăng mộ các vua Nguyễn, đàn Nam Giao, sông Hương, núi Ngự…Ngoài ra, Thừa Thiên Huế hiện 
đang nghiên cứu hướng mở rộng quy mô của Festival Huế, đưa Huế trở thành một thành phố Festival 
(Kết hợp giữa Festival Huế năm chẵn và Festival nghề truyền thống năm lẻ). Tất cả nhằm tạo nên một 
thương hiệu cho du lịch Thừa Thiên Huế là Du lịch Di sản.

- Thành phố Đà Nẵng: Du lịch nghỉ dưỡng biển chất lượng cao kết hợp với du lịch sinh thái núi 
là loại hình du lịch đặc trưng cho sự phát triển của du lịch thành phố Đà Nẵng trong những năm gần 
đây. Với hệ thống các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ven biển (toàn thành phố có khoảng 524 cơ sở lưu 
trú với số lượng buồng phòng khoảng 9.514) có 08 khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 5 sao 
như InterContinental, Furama, Crowne Plaza, Hyatt… sẽ đáp ứng được nhu cầu nghỉ dưỡng biển của 
khách du lịch khi đến với Đà Nẵng. Ngoài ra, Đà Nẵng còn mang nét hấp dẫn riêng biệt bởi việc phát 
triển loại hình du lịch sinh thái gắn với bán đảo Sơn Trà, làng nghề sản xuất đá mỹ nghệ Non Nước, 
khu du lịch Bà Nà Hills với tuyến cáp treo đạt 4 kỷ lục thế giới. Song song với các loại hình du lịch nghỉ 
dưỡng biển, núi thì trong thời gian gần đây thành phố Đà Nẵng đã chú trọng đến loại hình du lịch sự 
kiện lễ hội với điểm nhấn là sự kiện Lễ hội pháo hoa quốc tế được tổ chức thường niên từ năm 2008 
đến năm 2013 và 2 năm 1 lần bắt đầu từ năm 2015, tạo ra thương hiệu riêng cho du lịch của Đà Nẵng.

- Tỉnh Quảng Nam: Có thể nói du lịch tham quan di sản văn hóa là một trong những thế mạnh 
đặc trưng của Quảng Nam. Với 02 di sản là Đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO 
công nhận di sản thế giới năm 1999.  Thương hiệu “Du lịch Quảng Nam, một điểm đến - hai di sản thế 
giới” đã nổi tiếng trong và ngoài nước, là sản phẩm đặc thù của du lịch Quảng Nam. Bên cạnh đó, tỉnh 
đã tập trung phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng biển với các khu nghỉ dưỡng biển cao cấp từ 4 - 5 
sao, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu du khách như: The Nam Hai, Le Behamy, Cát Vàng, Paml Garden, Hội An 
Beach resort, Sunrise, Vitoria cùng với các tour du lịch sinh thái, tham quan làng quê, làng nghề: làm 
đèn lồng, trồng rau Trà Quế, gốm Thanh Hà, đúc đồng Phước Kiều, mộc Kim Bồng, yến Cù Lao Chàm... 
đã tạo nên một bức tranh mang đầy màu sắc văn hóa, lịch sử cho du lịch tỉnh Quảng Nam.

- Tỉnh Quảng Ngãi: Quảng Ngãi được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh đẹp và lưu giữ nhiều 
nét văn hóa phi vật thể có giá trị, thuận lợi cho phát triển du lịch, đặc biệt là loại hình du lịch biển, 
đảo kết hợp với tham quan các di tích lịch sử. Điểm nhấn làm cho du lịch Quảng Ngãi ngày càng trở 
nên hấp dẫn là biển Sa Huỳnh lộng gió, biển Mỹ Khê, mũi Ba Làng An...; kết hợp tham quan Khu du 
lịch Đặng Thùy Trâm; Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng; Trường Lũy; Khu chứng tích Sơn Mỹ. 
Đặc biệt là điểm du lịch quốc gia đảo Lý Sơn - nơi có nhiều di tích lịch sử, văn hóa quan trọng về chủ 
quyền biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa với Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa được tổ chức hằng năm là một 
trong những sự kiện du lịch quan trọng của tỉnh, thu hút được sự chú ý của khách du lịch trong nước 
và quốc tế.

- Tỉnh Bình Định: Hiện nay Bình Định đang tập trung nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các 
loại hình du lịch thế mạnh của tỉnh, đó là phát triển các loại hình du lịch biển như: tắm biển, nghỉ 
dưỡng, lặn biển, thể thao dưới nước, nhất là Khu du lịch quốc gia Phương Mai - Núi Bà; Phát triển loại 
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hình du lịch văn hóa, lịch sử nhằm khai thác các giá trị văn hóa đặc trưng của Bình Định như: Bảo tàng 
Quang Trung, hệ thống tháp Chăm, viếng mộ nhà thơ Hàn Mặc Tử, nghệ thuật tuồng trên quê hương 
Đào Tấn, đặc biệt Festival quốc tế Võ cổ truyền Bình Định đã trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng 
mang thương hiệu riêng cho du lịch Bình Định. 

- Tỉnh Phú Yên: Loại hình du lịch văn hóa, lễ hội, tham quan đang dần định hình, thu hút khá 
đông khách du lịch đến Phú Yên thông qua việc đầu tư, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa: Di tích 
Mộ và Đền thờ Lương Văn Chánh; Di tích thành An Thổ - nơi sinh Tổng Bí thư Trần Phú; Khu di tích Tàu 
Không số Vũng Rô; Khu di tích Nhà thờ Bác Hồ ở Sơn Định; Khu di tích Núi Nhạn - Tháp Nhạn…; các 
lễ hội truyền thống đã được tổ chức với quy mô, chất lượng hơn như: Hội thơ Nguyên tiêu trên Núi 
Nhạn, Hội đua ngựa Gò Thì Thùng, Lễ hội sông nước Tam Giang, Lễ hội đâm trâu… Bên cạnh đó, các 
loại hình du lịch làng nghề, du lịch cộng đồng đã bắt đầu hình thành tại Phú Yên như tham quan các 
cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm từ chất liệu vỏ gáo dừa, vỏ ốc, mây tre đan...; 
tham quan làng nghề bánh tráng Hòa Đa, làng rau Ngọc Lãng, làng nước mắm Gành Đỏ… tạo cho 
du khách hòa mình cùng đời sống ngư dân, nông dân. 

- Tỉnh Khánh Hòa: Loại hình du lịch biển, đảo là thế mạnh cũng là đặc trưng trong phát triển 
du lịch của tỉnh Khánh Hòa. Thành phố Nha Trang xinh đẹp được mệnh danh là “Thành phố bên bờ 
biển xanh - Chiếc boong tàu đầy nắng - Lẵng hoa tươi rực rỡ đặt bên bờ biển Đông”. Thêm vào đó, biển 
Khánh Hòa với những danh lam thắng cảnh kỳ thú và có 3 vịnh được xếp vào hàng đẹp nhất nước 
và nổi tiếng thế giới là Cam Ranh, Vân Phong, Nha Trang; với nhiều bãi tắm tuyệt đẹp như Đại Lãnh, 
Nha Trang, Bãi Dài Cam Ranh, Đầm Môn, Đầm Nha Phu, Dốc Lết và còn nhiều bãi tắm đẹp trên các 
đảo… Kết hợp với đó là các khu nghỉ dưỡng cao cấp đã thu hút được nhiều khách du lịch đến với 
Khánh Hòa tham quan và nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó là loại hình du lịch văn hóa, lịch sử với những di 
tích lịch sử, văn hóa còn được lưu giữ như: Tháp Ponaga huyền thoại, thành cổ Diên Khánh, các Đình 
chùa, làng cổ còn lưu lại của văn hóa Chămpa; các cơ sở nghiên cứu khoa học như: Viện Hải dương 
học, Viện Pasteur Nha Trang cùng những di tích lưu niệm gắn với cuộc đời và sự nghiệp của nhà bác 
học Alexandre Yersin…

- Tỉnh Ninh Thuận: Là địa phương có số lượng người Chăm sinh sống chiếm tỷ lệ lớn trong cả 
nước nên Ninh Thuận mang đậm màu sắc văn hóa của dân tộc Chăm, đã trở thành di sản quý giá của 
nền văn hóa vùng duyên hải miền Trung nói riêng và của cả nước nói chung. Do đó, sản phẩm du lịch 
đặc trưng của Ninh Thuận là loại hình du lịch khám phá văn hóa Chăm. Với việc khám phá các nghi lễ 
như: lễ khai mương, đắp đê, lễ chặn đầu nguồn sông, lễ mừng cơm mới... Không gian văn hóa Chăm 
rất thu hút du khách với phong tục tập quán theo chế độ mẫu hệ, những nghi lễ, tín ngưỡng cùng 
nghệ thuật ca múa dân gian, nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, dệt gốm, thổ cẩm... Ẩm thực Chăm cũng 
mang phong vị rất khác biệt. Gốm Bàu Trúc làm bằng tay; thổ cẩm với những hoa văn đa dạng từ hình 
khối đến hình rồng phượng cách điệu đều là những sản phẩm thủ công nổi tiếng từ đôi bàn tay tinh 
hoa người Chăm, ngầm mang thông điệp riêng về một nền văn hóa độc đáo.

- Tỉnh Bình Thuận: Bình Thuận đã khai thác khá tốt các tài nguyên, lợi thế của mình, tập trung 
đầu tư phát triển loại hình du lịch biển với các sản phẩm: nghỉ dưỡng, kết hợp học và chơi các môn 
thể thao trên biển (lướt ván diều, lướt ván buồm, lặn biển), chơi golf, dịch vụ Spa, tắm bùn khoáng,… 
Khu vực Hàm Tiến - Mũi Né đã trở thành khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, thu hút ngày càng đông du 
khách trong nước có thu nhập cao và khách quốc tế. Ngoài ra, những năm gần đây, Bình Thuận đã tổ 
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chức các sự kiện mang tầm quốc tế như: Giải lướt Ván buồm Cúp thế giới PWA Mũi Né-Việt Nam 2011, 
Festival Thuyền Buồm quốc tế Mũi Né - Bình Thuận - Việt Nam 2011 và Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế 
Việt Nam lần thứ I - Bình Thuận năm 2012 tại Hàm Tiến - Mũi Né. Các lễ hội, sự kiện này đã góp phần 
tạo nên thương hiệu riêng cho du lịch Bình Thuận trong khu vực và quốc tế.

Tóm lại, các địa phương trong Vùng đều có những đặc điểm tương đồng trong các sản phẩm du lịch 
và đó cũng là các sản phẩm du lịch mang tính đặc thù của vùng duyên hải miền Trung, có thể kể đến như: 
loại hình nghỉ dưỡng biển, đảo kết hợp với các trò giải trí thể thao trên biển, golf…; loại hình văn hóa, di 
sản, tâm linh tín ngưỡng với chuỗi các di sản, di tích lịch sử, văn hóa gắn liền với các lễ hội dân gian mang 
đậm màu sắc dân tộc; loại hình sinh thái kết hợp tham quan làng nghề hay du lịch công vụ (MICE) cũng là 
các loại hình du lịch khá phát triển, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển ngành du lịch vùng duyên hải 
miền Trung. Vì vậy, cần tạo ra chuỗi các sản phẩm đặc trưng mang tính tổ hợp, gắn kết và thống nhất qua 
đó tạo cơ sở tiền đề trong việc liên kết phát triển sản phẩm du lịch đặc thù nói riêng và phát triển ngành 
du lịch vùng DHMT với các lãnh thổ khác ở Việt Nam và các quốc gia khác. 

2. Khách du lịch và thị trường khách du lịch trọng điểm

Với những nỗ lực tập trung phát triển để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của từng 
địa phương cũng như trong toàn Vùng, trong những năm qua kết quả thu được từ việc phát triển du 
lịch rất khả quan. Vùng duyên hải miền Trung đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút được 
du khách trong và ngoài nước. Trong giai đoạn 2008 - 2012, lượng khách du lịch đến các tỉnh duyên 
hải miền Trung đã có những bước tăng trưởng đáng kể với mức tăng trưởng lượt khách bình quân 
giai đoạn này khoảng 13,11%, trong đó, mức tăng trưởng bình quân của lượt khách du lịch quốc tế là 
8,03%. Năm 2012, tổng lượng khách du lịch đến vùng duyên hải miền Trung đạt hơn 16,8 triệu lượt 
khách, tăng hơn 17,12% so với năm 2011 và chiếm khoảng 25,58% lượt khách của cả nước. Trong đó 
lượt khách quốc tế đến các tỉnh trong Vùng năm 2012 đạt hơn 4 triệu lượt khách, tăng 17,16% so với 
năm 2011 và chiếm 18,65% tổng lượt khách trong toàn Vùng.

Trong các năm 2008 - 2012, thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm của các tỉnh duyên hải 
miền Trung có nhiều biến động. Thị trường khách du lịch truyền thống của Vùng như châu Âu, châu 
Mỹ, Đông Nam Á vẫn giữ được lượng khách ổn định, tuy vậy, thị trường khách Nga có xu hướng gia 
tăng nhanh (đặc biệt tại các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận, khách du lịch Nga chiếm thị phần lớn). Theo 
số liệu khảo sát khách du lịch đến vùng duyên hải miền Trung vào tháng 4.2013, thị trường khách du 
lịch Nga chiếm tỷ trọng lớn với khoảng 38,8%, tiếp theo là châu Âu 27,3%, châu Úc 16,5%, châu Mỹ 
8,3%, châu Á 7,2%. 

Ngoài ra, do thu nhập và mức sống người dân trong cả nước ngày càng cao kéo theo xu hướng 
đi du lịch ngày càng tăng, vì vậy, thị trường khách du lịch nội địa cũng đang được xem là thị trường 
trọng điểm của các tỉnh duyên hải miền Trung và có nhiều cơ hội để phát triển. Với các tỉnh phía nam 
của Vùng (Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận) thì thị trường khách nội địa truyền thống 
là từ Thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Còn thị trường 
khách du lịch từ Hà Nội và các khu vực phía Bắc tập trung tại các địa phương như Huế, Đà Nẵng, 
Quảng Nam…

3. Doanh thu du lịch và chi tiêu của khách du lịch

Tuy lượt khách du lịch đến vùng duyên hải miền Trung ở mức cao và có sự tăng trưởng qua 



Kỷ yếu Hội thảo

18

từng năm nhưng số ngày lưu trú bình quân tại các địa phương còn ở mức thấp (khoảng 2,03 ngày). Về 
mức chi tiêu bình quân của khách du lịch trung bình trong toàn Vùng đạt khoảng 72,34 USD/khách 
đối với khách quốc tế và 0,77 triệu đồng/khách đối với khách trong nước. Các tỉnh/thành trong Vùng 
có mức chi tiêu bình quân của khách quốc tế cao nhất đó là Quảng Nam (106,31 USD/khách) tiếp 
theo là Bình Thuận (99,43 USD/khách) và Khánh Hòa (95,7 USD/khách).

Doanh thu chuyên ngành du lịch của toàn Vùng trong năm 2012 đạt khoảng 18.498 tỷ đồng, 
trong đó cao nhất là tỉnh Quảng Nam với tổng doanh thu đạt khoảng 6.000 tỷ đồng, tiếp theo là Bình 
Thuận (4.372 tỷ đồng) và Khánh Hòa (2.572 tỷ đồng).

4. Những tồn tại, hạn chế

Du lịch biển là thế mạnh của Vùng nhưng trên thị trường du lịch quốc tế thì hình ảnh, thương 
hiệu của các địa phương và của Vùng vẫn chưa đủ mạnh và có thể cạnh tranh được trên bản đồ du 
lịch quốc tế nói chung và các nước trong khu vực nói riêng. Việc xác định sản phẩm du lịch đặc thù, 
chủ lực của từng địa phương hiện nay vẫn còn mờ nhạt, chưa có sự kết nối các sản phẩm du lịch nhằm 
khai thác lợi thế quy mô Vùng; Chưa đầu tư đúng mức nhằm tạo ra nhiều sản phẩm du lịch vượt trội, 
đẳng cấp quốc tế.

Hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu, chưa đồng bộ và có sự chênh lệch nhất định giữa các địa 
phương trong Vùng. Hạ tầng giao thông đường bộ và đường sắt là một trong những rào cản hạn chế 
sự phát triển ngành du lịch của các địa phương trong Vùng.

Nguồn nhân lực du lịch cũng là một trong những hạn chế đối với các tỉnh duyên hải miền 
Trung. Toàn Vùng còn thiếu các trường đào tạo du lịch chuyên sâu, chương trình đào tạo còn mang 
nặng tính hình thức, không có nhiều điều kiện để sinh viên có thể tiếp cận trực tiếp với thực tế. Trình 
độ ngoại ngữ vẫn còn yếu và hầu hết chỉ sử dụng được tiếng Anh, còn thiếu trầm trọng những ngoại 
ngữ khác như Nga, Pháp, Đức, Nhật, Hàn Quốc…

Đa số các cơ sở lưu trú trong toàn Vùng chỉ mới đáp ứng được cơ bản nhu cầu nghỉ dưỡng của 
khách du lịch, còn các dịch vụ vui chơi, giải trí còn mang tính riêng lẻ, không mang tính phối hợp, 
hạn chế về số lượng, thiếu các dịch vụ vui chơi giải trí chất lượng cao, mang đẳng cấp quốc tế; chưa 
có nhiều các nhà hàng Âu, Á riêng biệt có đẳng cấp phục vụ khách quốc tế.

Trong những năm gần đây, vùng duyên hải miền Trung đang đẩy mạnh đến việc liên kết phát 
triển giữa các địa phương trong đó liên kết phát triển du lịch là một trong những vấn đề được quan 
tâm nhất. Tuy nhiên sự liên kết hiện nay vẫn còn mang tính hình thức, chưa có nhiều hoạt động thiết 
thực, hiệu quả. Điều này đã dẫn đến nhiều hoạt động du lịch tại các địa phương vẫn tổ chức trùng 
lắp về nội dung, gần nhau về thời gian… nên không thu hút được khách du lịch cũng như kéo dài 
thời gian lưu trú. Riêng về các hoạt động liên kết phát triển sản phẩm du lịch tại các địa phương 
trong Vùng thì dường như vẫn chưa được các tỉnh trong Vùng quan tâm đầu tư và phát triển. Có lẽ 
sản phẩm du lịch mang tính liên kết nổi bật và thu hút được sự quan tâm của khách du lịch trong và 
ngoài nước đó là sản phẩm “Con đường di sản” kết nối 03 địa phương trong Vùng là Thừa Thiên Huế - 
Đà Nẵng - Quảng Nam. Qua đó có thể thấy, việc liên kết phát triển sản phẩm du lịch chưa tương xứng 
với tiềm năng và thế mạnh của Vùng, cần có nhiều hơn các sản phẩm mang tính liên kết giữa các địa 
phương nhằm tạo thêm những thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp và nhất là thương 
hiệu vùng duyên hải miền Trung trong khu vực và quốc tế.
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III. Định hướng và giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đặc thù vùng duyên hải miền 
Trung

1. Quan điểm phát triển

- Phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù vùng duyên hải miền Trung trên cơ sở khai thác tiềm 
năng và lợi thế tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nhân văn (di sản, di tích lịch sử, văn hóa), tạo sự đột 
phá giúp ngành du lịch có tốc độ tăng trưởng cao, sớm thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của 
từng địa phương và toàn Vùng.

- Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của các địa phương và toàn Vùng phải đặt trong mối quan 
hệ chặt chẽ với sự phát triển du lịch của cả nước nhằm tạo nên những sản phẩm du lịch đặc thù, hấp 
dẫn du khách trong nước và quốc tế.

- Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù cần đảm bảo tính bền vững, gắn với bảo vệ môi trường 
sinh thái, tôn tạo các tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn; góp phần giữ gìn và phát huy giá trị 
văn hóa truyền thống.

- Phát triển sản phẩm du lịch dựa trên phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các thành 
phần kinh tế và cộng đồng dân cư, tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài để đầu tư có hiệu quả cơ sở hạ 
tầng, cơ sở vật chất phục vụ du lịch.

- Xây dựng vùng duyên hải miền Trung trở thành điểm đến hấp dẫn với hệ thống du lịch đồng 
bộ, các sản phẩm du lịch đặc trưng bao gồm du lịch biển, văn hóa, sinh thái... có sức cạnh tranh cao 
và hướng tới đẳng cấp quốc tế.

2. Mục tiêu phát triển

Phát triển hệ thống các sản phẩm du lịch đặc thù vùng duyên hải miền Trung có chất lượng 
cao, đa dạng, có thương hiệu, khai thác tối đa vị thế địa lý và giàu bản sắc văn hóa dân tộc, cạnh tranh 
được với các nước trong khu vực và trên thế giới.

3. Định hướng phát triển

- Tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù vùng duyên hải miền Trung theo thứ tự ưu 
tiên là du lịch biển, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái và du lịch MICE. Khai thác tối ưu nguồn lực và lợi 
thế các địa phương cũng như toàn Vùng; phát huy tính liên vùng, đặc thù của từng địa phương và 
tránh trùng lắp. 

- Hình thành các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch trong Vùng gồm: Thừa Thiên Huế gắn với 
hệ thống di sản văn hóa Cố đô Huế và cảnh quan thiên nhiên Lăng Cô - Cảnh Dương, Bạch Mã, Tam 
Giang; Đà Nẵng - Quảng Nam gắn với Hải Vân, Sơn Trà, Hội An, Mỹ Sơn; Quảng Ngãi gắn với đảo Lý 
Sơn, biển Sa Huỳnh; Bình Định - Phú Yên gắn với bãi biển Phương Mai, đầm Ô Loan; Khánh Hòa - Ninh 
Thuận gắn với vịnh Nha Trang, Cam Ranh, biển Ninh Chữ; Bình Thuận gắn với biển Mũi Né, đảo Phú 
Quý.

- Các sản phẩm du lịch đặc trưng cần được đầu tư phát triển thành các sản phẩm có thương 
hiệu quốc gia, chất lượng cao và có khả năng cạnh tranh quốc tế trên cơ sở phát huy giá trị tài nguyên 
du lịch độc đáo, đặc sắc, có thế mạnh nổi trội của từng địa phương. Ưu tiên phát triển du lịch biển, 
đảo là thế mạnh của các địa phương trong Vùng, phát triển du lịch văn hóa với văn hóa di sản, văn 
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hóa Chăm làm nền tảng; liên kết phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch công vụ (MICE)…

- Phát triển đồng thời cả du lịch nội địa và du lịch quốc tế, xác định thị trường mục tiêu ưu tiên 
là thu hút khách du lịch thuần túy, nghỉ dưỡng, lưu trú dài ngày, có khả năng chi tiêu cao. 

+ Phát triển mạnh thị trường nội địa, chú trọng khách nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, nghỉ cuối 
tuần, lễ hội tâm linh, mua sắm. 

+ Đối với thị trường quốc tế tập trung thu hút phát triển mạnh thị trường khách quốc tế trọng 
điểm bao gồm: Đông Bắc Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc), Đông Nam Á và Thái Bình Dương 
(Singapore, Malaysia, Inđônêxia, Thái Lan, Úc); tăng cường khai thác thị trường khách cao cấp đến từ 
Tây Âu (Pháp, Đức, Anh, Hà Lan), Bắc Âu, Bắc Mỹ (Mỹ, Canada) và Đông Âu (Nga, Ukraina)…

- Cần tập trung phát triển một số thương hiệu du lịch nổi bật, có khả năng cạnh tranh và đẳng 
cấp quốc tế, hướng tới việc tạo dựng thương hiệu Du lịch duyên hải miền Trung. Điển hình như các 
thương hiệu du lịch đã được khẳng định như: Vinpearl Land, Ba Na Hills, Mũi Né, Hội An, Huế…

- Đa dạng hóa các loại hình liên kết phát triển sản phẩm du lịch đặc thù thông qua các liên kết 
theo loại hình chuyên đề, liên kết giữa vận chuyển hàng không - hàng hải - đường sắt, liên kết theo 
hành lang kinh tế; liên kết trong vùng, liên vùng và quốc tế; liên kết giữa các doanh nghiệp, hiệp hội 
ngành nghề, cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo, dạy nghề du lịch…

- Liên kết trong huy động nguồn lực, định hướng đầu tư để có sự phân công trong phát triển 
sản phẩm du lịch đặc thù, địa bàn du lịch trọng điểm, điểm đến du lịch nổi trội, định vị thương hiệu 
du lịch của vùng duyên hải miền Trung

4. Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đặc thù vùng DHMT

- Tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng vùng DHMT:

Với sự ưu đãi của thiên nhiên và tiềm năng du lịch phong phú của mình, các tỉnh duyên hải 
miền Trung cần tập trung nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các loại hình du lịch, phát triển một số 
sản phẩm du lịch đặc thù được xem là thế mạnh của vùng duyên hải miền Trung bao gồm:

 Du lịch nghỉ dưỡng biển

Phát triển mạnh hệ thống sản phẩm du lịch biển, nghỉ dưỡng biển, tham quan thắng cảnh 
biển; xây dựng các khu du lịch biển có quy mô, tầm cỡ khu vực và quốc tế, chất lượng cao, khu giải trí 
cao cấp, bổ sung các sản phẩm du lịch thể thao biển và sinh thái biển. 

Tập trung phát triển loại hình du lịch biển, đảo duyên hải miền Trung trên cơ sở gắn kết 05 đô 
thị du lịch biển là Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Phan Thiết; 9 khu du lịch biển quốc gia gồm: Lăng 
Cô - Cảnh Dương (Thừa Thiên Huế), Sơn Trà (Đà Nẵng), Cù Lao Chàm (Quảng Nam), Mỹ Khê (Quảng 
Ngãi), Phương Mai (Bình Định), Vịnh Xuân Đài (Phú Yên), Bắc Cam Ranh (Khánh Hòa), Ninh Chữ (Ninh 
Thuận), Mũi Né (Bình Thuận); và 03 điểm du lịch biển quốc gia là đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), quần đảo 
Trường Sa (Khánh Hòa), đảo Phú Quý (Bình Thuận). 

Xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch Vùng, điểm đến, thương hiệu mạnh của doanh 
nghiệp du lịch, thương hiệu sản phẩm du lịch, các địa danh nổi tiếng… để tạo ra hệ thống hình 
ảnh, thông điệp bền vững về sản phẩm du lịch vùng duyên hải miền Trung. Tập trung hoàn thiện 
và kết nối hệ thống các resort, khu nghỉ dưỡng cao cấp 4 đến 5 sao đẳng cấp quốc tế trải dài toàn 
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Vùng, đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu của khách du lịch như: Laguna Lăng Cô (Thừa Thiên Huế); 
InterContinental, Crowne Plaza (Đà Nẵng); The Nam Hai (Quảng Nam); Hoàng Gia Quy Nhơn (Bình 
Định); Sao Việt (Phú Yên); Vinpearl Land (Khánh Hòa); Sea Links (Bình Thuận)…

Ngoài ra, các địa phương trong Vùng cần bổ sung và phát triển hơn nữa các sản phẩm du lịch 
đi kèm với du lịch nghỉ dưỡng biển đó là sản phẩm du lịch thể thao biển và sinh thái biển như Du lịch 
đường sông, giải trí trên biển (Đà Nẵng), Lặn biển ngắm san hô ở Cù Lao Chàm(Quảng Nam), Hòn Khô 
(Bình Định), Hòn Mun (Khánh Hòa), Du lịch tàu biển, thuyền buồm (Nha Trang), lướt ván buồm, lướt 
ván diều tại Mũi Né (Bình Thuận).

 Du lịch văn hóa

Tập trung đầu tư và phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa gắn với di sản, di tích lịch sử như 
Quần thể di tích Cố đô Huế, Nhã nhạc Cung đình, nhà vườn (Thừa Thiên Huế); danh thắng Ngũ Hành 
Sơn, Bảo tàng Điêu khắc Chăm (Đà Nẵng); Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam); Trường 
Lũy (Quảng Ngãi); Bảo tàng Quang Trung (Bình Định); Gành Đá Đĩa, Khu di tích lịch sử Tàu Không số 
Vũng Rô (Phú Yên); Tháp Bà Ponaga (Khánh Hòa); Tháp Pô Klông Garai (Ninh Thuận); Ngọn hải đăng 
Kê Gà (Bình Thuận)…

Ngoài ra, du lịch văn hóa tâm linh đã và đang tạo ra các đặc trưng của vùng duyên hải miền 
Trung. Thông qua một hệ thống chùa chiền phật giáo nổi tiếng khắp cả nước như: Thiền viện Trúc 
Lâm Bạch Mã, chùa Thiên Mụ (Thừa Thiên Huế); chùa Linh Ứng (Đà Nẵng); chùa Cầu (Quảng Nam); 
chùa Thiên Ấn (Quảng Ngãi); chùa Ông Núi (Bình Định); chùa Từ Quang (Phú Yên); chùa Long Sơn 
(Khánh Hòa); chùa núi Tà Cú (Bình Thuận)... Ngoài ra, các lễ hội tôn giáo, hệ thống các thánh tích cổ 
xưa như: Thánh địa Mỹ Sơn, kinh đô Trà Kiệu (Quảng Nam); Thành Đồ Bàn hay Vijaya (Bình Định); Lễ 
hội nghinh Ông cũng là những địa chỉ du lịch tâm linh đầy thu hút của vùng duyên hải miền Trung.

 Du lịch sinh thái, cộng đồng tham quan làng quê, làng nghề

Đẩy mạnh phát triển loại hình du lịch sinh thái nhằm đưa du khách về với thiên nhiên, khám 
phá những nét độc đáo của vùng duyên hải miền Trung như phá Tam Giang - Cầu Hai (Thừa Thiên 
Huế), KDL sinh thái Phước Nhơn (Đà Nẵng), KDL sinh thái Cù Lao Chàm (Quảng Nam), KDL Sa Huỳnh 
(Quảng Ngãi), KDL Gềnh Ráng (Bình Định), Đầm Ô Loan (Phú Yên), KDL sinh thái Yang Bay (Khánh 
Hòa), Vườn quốc gia Núi Chúa (Ninh Thuận), Bầu Trắng (Bình Thuận).

Bên cạnh đó, vùng duyên hải miền Trung đến nay vẫn còn lưu giữ và phát triển được rất nhiều 
làng với các nghề thủ công truyền thống khá nổi tiếng, có thể kể đến như Tranh làng Sình (Thừa Thiên 
Huế); Làng đá Mỹ nghệ Non Nước (Đà Nẵng); Làng lụa Mỹ Châu (Quảng Nam); Làng kẹo gương Thu 
Xà (Quảng Ngãi); Làng nón Gò Găng (Bình Định); Làng nước mắm Gành Đỏ (Phú Yên); Làng đúc đồng 
Diên Khánh (Khánh Hòa); Làng gốm Bầu Trúc (Ninh Thuận); Làng dệt thổ cẩm Chăm Bắc Bình (Bình 
Thuận).

Ngoài ra, cũng không thể bỏ qua loại hình du lịch cộng đồng, tuy còn khá mới mẻ nhưng mang 
nhiều màu sắc về đời sống của người dân địa phương vùng duyên hải miền Trung. Có thể kể đến như: 
du lịch cộng đồng tại làng cổ Phước Tích (Huế), du lịch sinh thái cộng đồng Trà Nhiêu (Quảng Nam), 
du lịch cộng đồng tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), du lịch sinh thái cộng đồng ven biển (Bình 
Định) hay khám phá nét văn hóa độc đáo của đồng bào thiểu số Raglai qua các tour du lịch sinh thái 
cộng đồng tại Ninh Thuận và Khánh Hòa.
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- Liên kết phát triển sản phẩm du lịch Vùng: 

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, tìm hiểu thị hiếu du khách làm cơ sở định hướng xây 
dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của từng địa phương và toàn Vùng.

Triển khai các tuyến du lịch chuyên đề bao gồm: khám phá biển đảo; tham quan tìm hiểu các 
di sản, di tích lịch sử, văn hóa; sinh thái núi, rừng; MICE; làng nghề; cộng đồng và nông nghiệp, nông 
thôn; du thuyền, tàu biển; sông, hồ; lễ hội, tâm linh… 

Tổ chức các đoàn Famtrip đến thực tế tại các địa phương để khảo sát đánh giá các sản phẩm 
du lịch trong Vùng, làm cơ sở xây dựng các chương trình tour tham quan các điểm, khu du lịch trong 
Vùng, tránh trùng lắp các chương trình của các địa phương.

Liên kết giữa các doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp vận chuyển (đặc biệt là Hãng hàng 
không quốc gia Việt Nam), cơ sở lưu trú, dịch vụ (vui chơi, giải trí, mua sắm…) trong việc kết nối các 
tour, tuyến du lịch trong toàn Vùng nhằm xây dựng các sản phẩm đặc trưng và thương hiệu mang 
đậm phong cách vùng duyên hải miền Trung. 

- Liên kết đào tạo nguồn nhân lực du lịch vùng DHMT:

Trên cơ sở dự báo cung - cầu lao động du lịch cho từng địa phương và toàn Vùng, triển khai 
các hoạt động liên kết đào tạo giữa các cơ sở đào tạo và dạy nghề du lịch trong vùng duyên hải miền 
Trung về ngành nghề, chương trình, số lượng, trình độ đào tạo để đảm bảo đáp ứng cung - cầu lao 
động. Khuyến khích các hình thức hợp tác giữa cơ sở đào tạo, dạy nghề du lịch và doanh nghiệp kinh 
doanh du lịch để nâng cao chất lượng đào tạo.

Nghiên cứu biện pháp hỗ trợ bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ (nhất là tiếng Anh, Nhật, Nga, 
Trung...) cho lao động du lịch thông qua tổ chức các chương trình bồi dưỡng có ưu đãi về học phí nhờ 
tận dụng các nguồn lực về giáo viên, cơ sở vật chất... của các cơ sở đào tạo, dạy nghề du lịch trong 
Vùng.

Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong đào tạo lao động du lịch. Tham gia hợp tác, hỗ 
trợ đào tạo như hỗ trợ học bổng, tạo điều kiện cho học viên thực tập, tạo cơ hội việc làm, đặt hàng 
đào tạo…

- Hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ du lịch: 

+ Tìm kiếm cơ chế đầu tư phát triển và tạo bước đột phá trong xúc tiến triển khai những công 
trình có ảnh hưởng quyết định, tạo ra liên kết phát triển du lịch Vùng như: tuyến đường cao tốc nối 
Huế - Đà Nẵng - Tam Kỳ - Quảng Ngãi - Quy Nhơn - Tuy Hòa - Nha Trang - Phan Rang - Phan Thiết trên 
cơ sở tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; hoàn chỉnh và kết nối các đoạn tuyến du lịch ven 
biển; triển khai hầm đường bộ qua đèo Cả, đèo Phú Gia, đèo Phước Tượng; Nâng cấp, mở rộng các 
Hành lang Đông Tây nối các đô thị du lịch, khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia trong Vùng với 
đường Hồ Chí Minh, đường Đông Trường Sơn và các cửa khẩu quốc tế ở biên giới phía Tây…

+ Triển khai thêm các đường bay nội vùng nối các đô thị lớn trong Vùng với nhau: Huế - Đà 
Nẵng - Tam Kỳ - Quy Nhơn - Tuy Hòa - Nha Trang - Phan Thiết.

+ Liên kết các đảo ven bờ và các tuyến Đà Nẵng - Hoàng Sa, Nha Trang - Trường Sa và đường 
Hồ Chí Minh trên biển.
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- Tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch Vùng thống nhất: Tập trung đẩy mạnh và chuyên 
nghiệp hóa hoạt động xúc tiến quảng bá nhằm vào thị trường mục tiêu theo hướng lấy điểm đến, sản 
phẩm du lịch và thương hiệu du lịch làm đối tượng xúc tiến trọng điểm; tận dụng sức mạnh truyền 
thông và huy động sự hợp tác của các cơ quan ngoại giao ở các nước, đẩy mạnh xã hội hóa xúc tiến 
quảng bá du lịch.

Tăng cường năng lực của các trung tâm xúc tiến du lịch tại các địa phương trong Vùng; tăng 
thêm vốn ngân sách cho xúc tiến quảng bá du lịch; xây dựng cơ chế hợp tác xúc tiến du lịch giữa các 
địa phương trong Vùng và với Tổng cục Du lịch. 

5. Một số kiến nghị, đề xuất

- Đối với Chính phủ:

+ Đề nghị Chính phủ cho chủ trương để triển khai xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển du 
lịch vùng duyên hải miền Trung đến 2020 và tầm nhìn 2030 nhằm xác định, đánh giá lợi thế từng địa 
phương và toàn Vùng, qua đó xây dựng các loại hình sản phẩm du lịch đặc trưng, mang màu sắc riêng 
của từng địa phương và của toàn Vùng.

+ Đề nghị Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi ở mức cao nhất để khuyến khích đầu 
tư phát triển du lịch vùng duyên hải miền Trung, đặc biệt là đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng giao 
thông phục vụ du lịch, khu vui chơi giải trí hiện đại, đẳng cấp quốc tế.

- Đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục 
Du lịch phối hợp với các địa phương trong Vùng xây dựng chiến lược xúc tiến, quảng bá thống nhất, 
thương hiệu du lịch riêng cho vùng duyên hải miền Trung.

- Đối với Bộ Tài chính: Đề nghị cho phép các dự án kinh doanh du lịch quốc tế được hưởng các 
ưu đãi thuế của ngành hàng xuất khẩu; miễn hoặc giảm thuế nhập khẩu trang thiết bị, phương tiện 
vận chuyển cao cấp phục vụ du lịch; Áp dụng thống nhất chính sách một giá.

- Đối với Bộ Công an: Đề nghị tiếp tục cải tiến các thủ tục xuất nhập cảnh để tạo thuận lợi hơn 
cho du khách. 

- Đối với Tổng cục Du lịch: Đề nghị hỗ trợ kinh phí tổ chức, chương trình, giáo trình… cho các 
địa phương trong Vùng tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho các 
cán bộ quản lý, nhân lực du lịch. 
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? Ph.D. TRAN DU LICH AND CONSULTATIVE GROUP

I. Foundation for development of specific tourism products in the central coastal region

1. Potential advantages of tourism resources

1.1. Natural resources

- Beach and island resources: the central coastal region (the region) has a coastline of 1,430 
km, accounting for 43.8% of the national coastline. Moreover, it is endowed many scenic spots and 
most beautiful beaches, namely as Lang Co, My Khe, An Bang, Nha Trang, Ninh Chu, Mui Ne... They 
are mostly sandy beaches, with clean seawater and pretty scenery.1 These are ideal and favorable 
conditions for local tourism development, for building resorts and spa, amusement parks with unique 
and diversified beach sports and recreational activities for domestic and foreign visitors. In addition, 
the region has many beautiful primary islands and peninsula such as Son Tra Peninsula, Cham island, 
Ly Son Island, Hon Tre, Phu Quy Island... along with 2 main archipelagoes namely as Paracel and 
Spratly Islands, creating a system of valuable maritime resources, owning diversified ecosystems with 
coral reefs stretching hundreds of kilometers in the coastal region. 

All of above conditions create such enormous potentials for sea and island tourism development 
with a wide variety of tourism products such as: resorts and spas, sea sports, marine ecotourism, 
diving... It could be said that they are unique tourism products of the Central Coastal region. Definitely, 
the natural resource is an important foundation for the region’s economic development as well as a 
critical basis for associating sea and island tourism development with national security and defense 
and turn tourism industry to a key economic sector of each locality and the whole region.

- Forest and mountain resources: Along the west of the region is an imposing Truong Son 
Mountain Range, connecting with a system of waterfalls, springs, caves, primeval forests and Nature 
Reserve parks possess a wide variety of rare plant and animal species of which nearly a dozen named 
in the Red Book of Vietnam and the world... which all are the ideal conditions for the development 
of eco-tourism. Specifically, Bach Ma National Park (Hue), Ba Na – God Mountain Nature Reserve (Da 
Nang), Song Thanh Nature Reserve (Quang Nam), An Toa Nature Reserves (Binh Dinh), Krong Trai 
Nature Reserve (Phu Yen), Nui Chua National Park, in Phuoc Binh (Ninh Thuan), Ta Cu Nature Reserve 

DEVELOPMENT OF TOURISM PRODUCTS
IN THE CENTRAL COASTAL PROVINCES

1 In 2006, the beach of Da Nang was voted as one of the six most beautiful beaches in the world by the famous Forbes 
magazine. In October of 2011, An Bang beach of Hoi An (Quang Nam province) was also voted into the top 50 most 
beautiful beaches in the world by the tourist website CNNGo. Furthermore, the website Skyscanner has announced Mui 
Ne beach to be the most attractive of Southeast Asia, while the Gulfs of Lang Co (Hue province) and Nha Trang (Khanh 
Hoa province) have been elected into the list of most beautiful bays of the world.
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(Binh Thuan)... contribute to create the wealth and diversity of the region’s tourism types.

In addition, the natural resources in the region are also connected to the forest resources and 
culture of the Truong Son - Central Highlands, such as Gongs Culture, Mang Den (Kon Tum), To Nung 
Lake (Gia Lai), Buon Don (Dak Lak)... through the Ho Chi Minh road, Eastern Truong Son and the East-
West Economic Corridor (highway 49, 14B, 19, 24,25, 26, 27, 28, 29...), creating a resonance power and 
optimal attractiveness for visitors to explore and enjoy.

1.2. Human tourism resources

The central coastal region is at the crossroads of cultures of Vietnamese, Cham, Indian, Chinese, 
and Japanese..., rich of human tourism potentials and national character filled with typical material 
and intangible cultures. Besides 04 world cultural heritages recognized by UNESCO which are Hue 
Imperial Citadel, Hue Royal Court Music, Hoi An Ancient Town and My Son Sanctuary, there are also 
Champa relics located all over the region, mentioned as Bang An Tower, Chien Dan Tower, cluster 
of Banh It, Banh Nhan Towers, Ponagar Tower, cluster of Po Klong Garai Towers, Poshainu Tower... 
especially the Da Nang Museum of Cham Sculpture, where stores and displays the art of the kingdom 
of Champa. 

In addition, each province in the region has many monuments and landscapes containing 
cultural, historical, and spiritual values, related to the history of formation and development of the 
region. Some typical symbols are Truong Tien bridge, Thien Mu Pagoda (Hue), Marble Mountain, 
Dien Hai citadel (Da Nang), the capital of Tra Kieu, Sa Huynh Culture Museum (Quang Nam), Son 
My Memorial, The Truong Luy Rampart (Quang Ngai), Quang Trung Museum, Emperor Citadel (Binh 
Dinh); Da Dia (Stone Plate) Rapids, Vung Ro historic “Numberless” ship (Phu Yen); Ponagar Tower, Dien 
Khanh citadel, Institute of Oceanography (Khanh Hoa), Ong Nui Pagoda, Ca Du Mount historic relic 
(Ninh Thuan); Duc Thanh School, Ke Ga Lighthouse (Binh Thuan)...

The Central Coastal region is also rich of intangible cultural heritages, filled with unique customs 
and habits, festivals, cuisine, traditional crafts, which are interested in huge amount of visitors. The 
festivals with both traditional and modern characteristics have been frequently hold and preserved 
in the region including International Fireworks Competition (Da Nang), Old Town Full-moon (Quang 
Nam), Paracels’ soldier ceremony (Quang Ngai), traditional martial arts Festival (Binh Dinh), buffalo 
Festival (Phu Yen), Sea Festival (Nha Trang), Kate festival (Ninh Thuan), Mid-Autumn lantern Festival 
(Binh Thuan)... In addition, the fact that there are many ethnic minority groups owning different 
customs and habits, lifestyle, cultures... Being an attractive trait of the region. Moreover, because of 
the geographical position, sea culture affects dramatically the region’s people’s life. Until now, long-
lived cultures have been preserved such as Grandpa Fish Praying Festival or Fish Praying Festival..., 
which have been regularly taken place as an inseparable part of local people’s lives. 

2. Cuisine

Exploiting local characteristics and strengths, most of the region’s provinces develop a chain 
of restaurants to serve special seafood for tourists. Especially in each locality, there are also particular 
traditional dishes with diversified ingredients and recipes. It can be listed as rice with mussels, 
steamed clear tapioca cake, steamed shrimp rice cake (Thua Thien Hue); rolled pork paper cake (Da 
Nang); Cao Lau (Vermicelli), Quang soft noodle soup (Quang Nam); Tra river’s goby fish (Quang Ngai); 
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District Nem (Binh Dinh); Dried beef (Phu Yen); Salanganes’ Nest (Khanh Hoa); Phan Rang chicken 
rice (Ninh Thuan); Phan Thiet fish sauce (Binh Thuan). This is one of the attractive features to travelers 
who have visited the region. Through the local cuisine, tourists can learn about local people’s culture, 
lifestyle, and behaviors because cuisine is not only the way of enjoy and the art of display but also a 
place for reunion, exchange, and share feeling with each other.

3. Travel Businesses 

There are totally 445 travel businesses in the region in 2012, including 101 international travel 
enterprises, 231 domestic ones and 113 travel agents or branches of large foreign and home tour 
operators. Except for Da Nang and Khanh Hoa, most travel enterprises in the region are at small scale 
and have not yet connected with tour operators around the country and oversea, therefore, they 
are facing many difficulties in accessing to the tourist market, and still depend mainly on large tour 
operators.

4. Accommodation establishments

Along with the development of tourism, the number of accommodation establishments 
throughout the region has increased over the years. Statistics data till 2012 showed that there have 
been 1,946 establishments with about 55,021 rooms. The number of accommodation establishments 
ranked at 4 - 5 star is 26 units containing 5,118 rooms, accounting for 1.34% of the total number of 
accommodation establishments in the region. 

The average rate of occupied room is relatively high compared to the average level of whole 
country (about 56.63%). Hotels ranked at 5-star have a rate of occupied room from 25 to 58%, 3 - 4 
star from 40 to 67%, 1 - 2 stars from 35 to 60%, of which, the occupied rate of room reaches the peak 
in Khanh Hoa province at about 70%.

5. Infrastructure and transport modes

The whole region totally has 8,690 km of roads, of which the National Highway 1A is the main 
connecting route of 9 provinces of the region. Currently, some coastal tourism routes have been 
constructed, which will become important traffic axis for the region’s strategic tourism development. 
Besides, the Central Coastal region is located at the gateway of the East-West economic corridor, 
connecting the region with the Central Highlands and economically exchanging with 4 countries of 
Mekong River region (namely as Myanmar, Thailand, Laos and Cambodia). This is such an important 
advantage, creating favorable conditions for expanding economic exchanges with the Central 
Highlands’ provinces, the whole country, and the world.

In addition, the central coastal region currently has 06 airports (including 04 international 
airports). There are many direct international flights from major tourist markets to the region such as 
flights from Russia to Khanh Hoa, from Korea to Da Nang. The system consisting of 14 ports (including 
7 first class ports) is the foundation for the strong development of marine tourism of the whole region 
in future.

6. Tourism workforce

In recent years, the human resource for tourism development in the region had grown rapidly 
in both terms of the quantity and quality. The rate of trained labor, skilled labor, and foreign language 
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skill are increasing, meeting partly the requirements of tourism development. Till 2012, the tourism 
industry has approximately 95,000 employees; of which, there are nearly 47,500 employees working 
in hotels and restaurants, and about 2,500 employees working in the tour operations. Besides direct 
labor that accounts for about 63.6% of the industry’s labor force, the tourism industry has about 
31,167 indirect jobs, contributing significantly in creating jobs and increasing income for the regional 
population. 

In terms of training level, the whole region has about 30.9% labors at university or college 
degree or higher, approximately 38.87% at intermediate or secondary training, and the remaining 
at primary or primary-lower levels (only passing on-site training). In terms of language skill, except 
for some graduated from language major, the large proportion of the labor force have language 
proficiency equivalent to A, B level. The whole region has about 2,424 tour guides, of which the 
number of tour guides who can speak foreign languages   accounts for 43.71% of the total number of 
tourist guides.

7. Tourism promotion activities

In recent years, tourism promotion in the region has been focused through the media, and 
big political, cultural and social events. In addition, the provinces has often promoted through 
International tourism Exhibition/Fair at targeted markets, combined with domestic and foreign 
communication media.

Besides, the provinces welcome and work with Famtours, Famtrips corps of other countries 
and Famtrips corps from other provinces to investigate tourism spots in the region. Therefore, the 
image and tourism products of the region’s provinces have approached to many parts of domestic 
and abroad markets.

However, the promotion activities for the local tourism development remain insufficient. It is 
clear to be seen that promotion activities focus on just an event, festival, or immediate goal of the 
locality. The region lacks long-term promotion strategy, clear market segmentation, and definition 
of promotion objectives. This has led to the fact that the tourism promotion of the provinces often 
depends on the subjective perception rather than the local market and market’s feedbacks, resulting 
to unclear and inconsistent communication of tourism images.

Overall assessment:

Based on plentiful tourism potentials and advantages created by different geographical position 
from other regions in the country, combined with increasingly improved infrastructure system for 
tourism development, the central coastal region has been becoming a unique tourism position and ideal 
destination for both home and international tourists, especially tourist resorts, sightseeing on sea, islands 
connected mountains with the thickness of unique culture and history of the communities. If there are 
proper direction and investment, the potentials and advantages (especially natural elements) will become 
the foundation for the development of the world-class tourism industry. 

Facing with the context, the cooperation and connection of tourism products in central coastal 
provinces are becoming increasingly urgent, playing an important role in the efficient exploitation and 
use of available tourism resources and potentials in the region.
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II. Situation of particular tourism product development in central coastal region

1. Particular tourism products in the central coastal region

- Thua Thien Hue Province: Cultural relic is the main tourism form of Thua Thien Hue province. 
It focuses on developing the tangible and intangible cultural values of ancient citadel – Hue such as: 
Royal tomb system of Nguyen Kings, altar of Nam-Giao, Hue imperial city, etc. Moreover, Thua Thien 
Hue is now being studied to expand the scope of Hue Festival to make Hue become a festival city, 
branding Thua Thien Hue tourism as Heritage Tourism.

- Da Nang City: Luxury sea resort tourism combined with mountain ecotourism is the unique 
tourism form for Da Nang City’s tourism. With over 60 km long beach, Da Nang has been voted as 
one of the six most luxurious beaches in the world. Furthermore, thanks to a wide range of coastal 
restaurants and resorts (about 524 accommodations are available in the city with approximately 
9,514 rooms) including eight five-star restaurants and resorts such as InterContinental, Furama, etc, it 
is surely to satisfy the tourist demand. Da Nang is very attractive because ecotourism development is 
cemented with Son Tra Peninsula, Non Nuoc fine art traditional village, Ba Na Hills. Recently, the festival 
event-based tourism type has been concentrated in Da Nang with the highlight of the International 
Fireworks Festival launched since 2008, creating a unique trademark for Da Nang tourism.

- Quang Nam Province: Cultural heritage tourism is one of Quang Nam’s strengths. Thanks to 
Hoi An Ancient Town and My Son Sanctuary recognized as the world heritage by UNESCO in 1999, 
the trademark “Quang Nam Tourism - Two World  Cultural  Heritages  at  One Destination” has been 
famous in Vietnam and overseas. Besides, sea resort tourism type, 4 - 5 star luxury sea resort areas are 
specially concentrated such as: The Nam Hai, Le Behamy, Paml Garden, Hoi An Beach resort, Sunrise, 
Vitoria etc together with ecotourism, visiting traditional trade villages and home villages such as 
producing lantern, Tra Que Herb Village, Thanh Ha ceramics, Phuoc Kieu copper casting, Kim Bong 
carpenter, Cu Lao Cham swallow, etc, creating a colorful picture for Quang Nam tourism.

- Quang Ngai Province: Quang Ngai is naturally favored with many beautiful landscapes and 
preserved with intangible cultural values, facilitating the tourism development, especially the sea and 
island tourism in combination with historical relics. The highlight of Quang Ngai tourism are windy 
Sa Huynh sea, My Khe beach, Ba Lang An, etc; combining with visiting Dang Thuy Tram Tourism Area; 
Souvenir area of Prime Minister Pham Van Dong; Truong Luy rampart, Son My area. Especially, Ly Son 
Island district is a famous place where exists many important historical and cultural relics on sea and 
island sovereign. 

- Binh Dinh Province: Currently, Binh Dinh is focusing on improving the quality and diversifying 
the tourism types which are the province’s strength, including sea tourism and cultural - historical 
tourism. Sea tourism types have been concentrated to be developed such as: bathing, resort, diving, 
underwater sport, especially Phuong Mai - Nui Ba National Tourism Area; Cultural and historical 
tourism development to exploit the particular cultural values of Binh Dinh such as Quang Trung 
museum, Champa tower, visit to tomb of Ha Mac Tu poet, International Festival of Vietnamese 
Traditional Martial Arts - Binh Dinh becoming an unique trademark of Binh Dinh tourism, etc. 

- Phu Yen Province: Cultural tourism, festival and visiting trips have been formed, attracting 
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many tourists to Phu Yen through investing and embellishing the historical and cultural relics: Tomb 
relics and Luong Van Chanh Temple; An Tho Citadel relics where the General Secretary Tran Phu was 
born; Vung Ro numberless Ship relic area; Uncle Ho’s house, Nhan Mourain - Nhan Tower relic area, 
etc; traditional festivals have been organized regularly: Nguyen Tieu Poem Festival in Nui Nhan, 
Go Thi Thung Horse Race, Buffalo Thrusting Festival, etc. In addition, various tourism forms namely 
traditional trade village and community-based tourisms start to be established such as visiting 
handicraft production facilities, souvenir production from coconut ladle, shell, bamboo & rattan, 
etc; visiting Hoa Da girdle cake village, Ngoc Lang vegetable village, etc, facilitating the visitors to 
harmonize with the local people. 

- Khanh Hoa Province: Sea and island tourism is the strength of Khanh Hoa province’s 
tourism. Beautiful Nha Trang city is named as “City on the green beach”. Moreover, Khanh Hoa beach 
is characterized by wonderful famous landscapes and 3 bays which are voted as the most beautiful 
bays in the world and Vietnam, including Cam Ranh, Van Phong and Nha Trang. The luxury resorts 
are successfully attracting a wide range of visitors to visit and rest. There still exists the cultural and 
historical tourism with preserved cultural and historical relics such as Legend Ponaga Tower, Dien 
Khanh ancient citadel, remaining communal houses and pagodas of Champa culture; scientific 
research facilities such as Institute of Oceanography, Institute Pasteur in Nha Trang, etc.

- Ninh Thuan Province: Having a large amount of Champa people, accounting for a high rate 
nationwide, Ninh Thuan is deeply characterized by Champa cultural identity. Hence, its particular 
tourism products is Champa cultural discovery tourism by launching the discoveries of rituals such as 
Ditch digging festival, embanking festival, riverhead blocking festival, new rice festival, etc Champa 
cultural space successfully attracts visitors with manners and customs under matriarchy, rituals and 
religious with folklore song and dance art, architecture art, weaving and brocading, etc which are 
famous handicraft products made by quintessence hands of Champa persons, conveying specific 
message about an unique culture.

- Binh Thuan Province: Sea tourism has been concentrated to be developed in Binh Thuan 
with products of resort in combination with studying and playing the sea sports (kiteboarding, wind 
surfing, sea diving), golf,... Ham Tien - Mui Ne area becomes a luxury tourism resort which successfully 
attracts an increasing number of visitors. Moreover, Binh Thuan hosts the international events such as 
2011 PWA Vietnam Grand Slam Event in Mui Ne, 2011 International Sailing Festival, Vietnam and the 
first International Hot Air Balloon Festival (VIHABF 2012). 

2. Tourists and key tourist market

The period of 2008 - 2012 witnessed an increase in tourist volume to provinces in the region 
with average growth rate of 13.11%, in which the average growth rate of international tourist was 
8.03%. In 2012, total tourists visiting the coastal central were 16.8 million, increasing over 17.12% 
against 2011 and accounting for 25.58% of visitors nationwide. In which, amount of international 
visitors coming to the region obtained more than 4 million in 2012, increase of 17.16% against 2011, 
accounting for 18.65 % of total visitors.

Recently, a significant fluctuation of the international tourist market in the central coastal area 
has been recorded. The region’s traditional tourist market such as Europe, America, Southeast Asia 
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still maintains a relatively stable quantity of tourists, however, Russian tourist market tends to sharply 
increase (especially in provinces of Khanh Hoa and Binh Thuan). According to the tourism survey 
findings launched in the central coastal area in April 2013, Russian tourist market made up high 
proportion with approximately 38.8%, the next was Europe, Australia, Americas and Asia with 27.3%, 
16.5%, 8.3% and 7.2%, respectively. 

The domestic tourist market was considered to be the key market of the provinces in the area. 
For the southern provinces (namely Phu Yen, Khanh Hoa, Ninh Thuan and Binh Thuan), the traditional 
domestic tourist market are ranged from Ho Chi Minh City, South-eastern region and Mekong River 
Delta provinces. Whereas the tourist market from Hanoi and the Northern areas concentrated in Hue, 
Da Nang and Quang Nam, etc.

3. Tourism revenue and tourist expenditure

Although amount of tourists coming to the central coastal area is high and increasing every 
year, number of average staying days is still low (about 2.03 days). The average expenditure of 
tourists in the entire area obtains 72.34 USD/tourist and 0.77 million VND/tourist for foreign tourists 
and domestic tourists, respectively. The province obtaining the highest average expenditure of the 
international tourists is Quang Nam (106.31 USD/tourist)

In 2012, the tourism revenue of entire area was approximately 18.498 billion VND, in which the 
highest revenue was obtained by Quang Nam province at about 6,000 billion VND, next was Binh 
Thuan (4,372 billion VND) and Khanh Hoa (2,572 billion VND).

4. Shortcomings and restrictions

Determination of key and unique tourism products of each locality is still superficial without 
connecting products. It fails to concentrate on proper embellishment and investment to offer an 
attractive tourism product to visitors.

Road and railway traffic infrastructure is one of barriers for tourism development in the area;

No in-depth tourism training institutions are available in the region, while the training program 
is heavily formal without facilitating to directly access to the practice. Foreign language proficiency 
is still weak when only English can be used. Other foreign languages are unavailable such as Russian, 
French, Japanese and Korean, etc.

Majority of accommodations in the region only satisfies the relaxing demand of tourists, 
while recreation and entertainment services are scattered and restricted in terms of quantity and 
quality; bilingual or multilingual service information of agents are unavailable; there are no qualified 
European and Asian restaurants to serve the international guests.

Cooperation for tourism development among localities in the central coastal area is one of 
concerned issues. However, such link is still characterized by formalism. This results in coincident 
contents and time. Tourism products may be outstandingly connected, including the region’s 
trademark, i.e., “Heritage Road” connecting Thua Thien Hue - Da Nang - Quang Nam. Therefore, 
tourism product link is not corresponding to the region’s potential. There should be more cemented 
products among localities to create more trademarks for the central coastal area.
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III. Orientation and solution for developing unique tourism products in central coastal 
region

1. Viewpoint on developing particular tourism products

- Exploiting potentials and advantages of natural resources, historical and cultural resources, 
creating a breakthrough for the tourism industry to become key economic section of each locality 
and entire region;

- Putting in the relation with the nationwide tourism development to create particular tourism 
products;

- Ensuring the sustainability, environmental protection, embellishing natural resources; 
contributing to preserving the traditional cultural values; 

- Upholding the overall strength of industries, economic sectors and residential community, 
taking advantages of external forces to effectively invest in infrastructure and physical facilities to 
serve for tourism development; 

- Developing the central coastal area to become an attractive destination with a synchronous 
tourism system, particular tourism products at the international standard including sea, cultural and 
eco-tourism, etc.

2. Development orientation

- To concentrate on developing the particular tourism product under prioritized order: Sea 
tourism, cultural tourism, ecotourism and MICE tourism; developing the inter-region and particulars 
of each locality to avoid coincidence; 

- To establish the key areas for tourism development: Thua Thien Hue cemented with the 
cultural heritage system of Hue ancient citadel and landscape of Lang Co - Canh Duong, Bach Ma, 
Tam Giang; Da Nang - Quang Nam is linked with Hai Van, Son Tra, Hoi An, My Son; while Quang Ngai 
is attached with islands of Ly Son, Sa Huynh; Binh Dinh - Phu Yen is attached with Phuong Mai beach, 
Xuan Dai bay, O Loan Lagoon; Khanh Hoa - Ninh Thuan is associated with Nha Trang Bay, Cam Ranh, 
Ninh Chu Beach; whereas Binh Thuan is connected with Mui Ne Beach and Phu Quy island;

- To invest in the national trademark products and obtain the international competitiveness. To 
give priority to develop sea and island tourism as the strength of the localities, humanism tourism 
with Champa culture, Heritage as the background; to cooperate to develop the ecotourism products 
and public service tourism;

- To develop concurrently the domestic and international tourism, to determine the target 
market to attract tourists with only tourism purpose, resort and long staying with high expenditure 
amount;

- To concentrate on developing some world class competitive tourism trademarks, orienting 
towards the regional tourism brand name such as Hue, Hoi An, Ba Na Hills, Vinpearl Land, etc.

- To diversify the cooperation forms to develop the particular tourism products including 
airway - seaway - railway transportation cooperation, economic corridor cooperation; regional, 
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inter-regional and international cooperation; cooperation between the enterprise, professional 
associations, management agencies and training institutions, etc.

- To mobilize resources for tourism product development consisting of key tourism area, 
outstanding tourism destinations and to position the tourism trademark of the central coastal area.

3. Solution for developing particular tourism products in central coastal region

- For developing particular tourism products in central coastal region:

The central coastal provinces should concentrate on improving quality and diversifying the 
tourism types, developing some particular tourism products which are considered as the strength of 
the region including:

 Sea resort tourism: 

Sharply developing the system of competitive sea tourism product such as sea resort, sea 
beauty spots; constructing the regional and international sea tourism areas, luxury entertainment 
areas, supplementing the sea sport and sea eco-tourism products;

Focusing on 5 key competitive tourism areas, concretely: Hue, Da Nang, Hoi An, Nha Trang, 
Phan Thiet; 

Building the regional tourism product brand name, destinations and powerful trademark of 
tourism agents, creating the sustainable image for tourism products; connecting the system of 4-5 
star international luxury resorts in the region such as: Laguna (Thua Thien Hue), InterContinental, 
Crowne Plaza (Da Nang); The Nam Hai (Quang Nam); Royal Resort (Binh Đinh); Vietstar Resort (Phu 
Yen); Vinpearl Land (Khanh Hoa); Sea Links (Binh Thuan); 

Moreover, the localities in the region should add more sea sport and sea eco-tourism products 
such as riverway tourism, sea-based entertainment (Da Nang), diving to contemplate coral reefs in 
Cu Lao Cham (Quang Nam), Hon Kho (Binh Dinh), Hon Mun (Khanh Hoa), vessel tourism (Nha Trang), 
Mui Ne wind surfing (Phan Thiet).

 Cultural tourism: 

The localities focus on developing the cultural tourism products closely related to cultural 
historical relics such as Hue Citadel relic complex; Ngu Hanh Son (Da Nang); Hoi An ancient town, 
My Son Sanctuary (Quang Ngai); Truong Luy (Quang Ngai); Quang Trung museum (Binh Dinh); Ganh 
Da Dia (Phu Yen), Ponaga Tower (Khanh Hoa); Po Klong Garai (Ninh Thuan); Ke Ga Lighthouse (Binh 
Thuan)...

Furthermore, the spiritual tourism has been special trait of the central coastal area with a famous 
Buddhism pagoda system. Religious, church festivals and ancient evidences are also available such 
as My Son Sanctuary, Tra Kieu capital (Quang Nam); Do Ban Citadel or Vijaya (Binh Dinh); PoNagar 
Tower (Khanh Hoa); Po Klong Garai Tower (Ninh Thuan) which are also the attractive spiritual tourism 
destinations.

 Ecotourism, visiting the home villages and trade villages:

Constructing and speeding up the ecotourism development to bring visitors natural beauty 
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and unique features of the central coastal area such as Tam Giang Lagoon - Hai Bridge (Thua Thien 
Hue); Phuoc Nhon Ecotourism area (Da Nang); Cu Lao Cham Ecotourism area (Quang Nam); Sa Huynh 
Tourism Area (Quang Ngai); Genh Rang (Binh Dinh); O Loan Lagoon (Phu Yen); Yang Bay Ecotourism 
Area (Khanh Hoa); Nui Chua National Park (Ninh Thuan); Bau Trang (Binh Thuan).

Besides, the central coastal area still maintains many famous traditional trade villages such as 
Sinh village paintings (Thua Thien Hue); Non Nuoc Fine Art Stone Village (Da Nang); My Chau Silk 
village (Quang Nam); Thu Xa Mirror Candy Village (Quang Ngai); Go Gang Hat Village (Binh Dinh); 
Ghenh Do Fish Sauce Village (Phu Yen); Dien Khanh Copper Casting Village (Khanh Hoa); Bau Truc 
Ceramic Village (Ninh Thuan); Cham Bac Binh Brocade Village (Binh Thuan). Also, it is impossible to 
neglect the community-based tourism form which is relatively new, but it is vividly about the life of 
the central coastal area.

- Cooperate to develop regional tourism products: 

To strengthen doing market surveys in order to investigate the tourist taste to orient the 
particular tourism product design and development;

To launch the theme-based tours including: island discovery; visit and discovery of heritage, 
historical relics; mountain and forest ecology; MICE; trade village; community and agriculture, rural 
area; yacht, ships; festival and spirit, etc;

To organize the Famtrip delegates to visit the localities, doing survey and evaluation on regional 
tourism products to be basis for constructing the tour programs and avoiding overlap;

To cooperate between the travel agents and carriers (especially Vietnam Airlines), 
accommodations and services in connecting tours and tourism route in the entire region. 

- Cooperate to train tourism human resources:

To launch the affiliated training activities between the tourism vocational training institutions 
to ensure satisfaction of manpower supply-demand; encouraging the cooperation forms between 
the tourism training centers and tour operators in order to improve the training quality; 

To improve the foreign language proficiency (especially English, Japanese, Russian, Chinese, 
etc) for tourism manpower by organizing the improvement programs with preferential tuition fee 
through taking advantages of resources pertaining teachers, physical facilities, etc of the tourism 
training institutions in the region;

To enhance obligations of enterprises in training the tourism labor force through encouraging 
them to participate into operation such as scholarship sponsor, facilitating the students to practice, 
generating jobs, making the training document, etc.

- Complete the comprehensive infrastructure for tourism services: 

+ Building development investment mechanism in order to create breakthrough through 
implementing essential works such as: Highway connecting Hue - Da Nang - Tam Ky - Quang Ngai 
- Quy Nhon - Tuy Hoa - Nha Trang - Phan Rang - Phan Thiet in Da Nang - Quang Ngai Highway; 
completing and connecting the coastal tourism roads; upgrading and expanding the East - West 
Corridor to connect the cities, tourism area, national tourism places in the region with Ho Chi Minh 
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Highway, Dong Truong Son road and international border gate in the Western border, etc;

+ Launching the regional flights connecting main cities in the region;

+ Developing routes linking in inshore islands and mainland such as Da Nang - Hoang Sa, Nha 
Trang - Truong Sa and sea-based Ho Chi Minh Road.

- Launch the tourism promotion activities in the united region: 

+ To concentrate on improving and specializing the promotion activities towards the target 
market; 

+ To improve the capacity of the Tourism Promotion Centers; to increase budget for tourism 
promotion; to develop the tourism promotion cooperation mechanism between localities and the 
Vietnam National Administration of Tourism.  

4. Recommendations

- To propose the Government to release the guidelines for launching the master plan for 
tourism development in the central coastal region up to 2020 with vision to 2030 in order to utilize 
the advantages of each locality and entire region, constructing the regional unique tourism products;

- To propose the Government to issue the investment encouraged regulations and policies 
for tourism development in the central coastal area, especially investing into traffic infrastructure to 
serve for tourism and world class entertainment areas;

- To propose the Ministry of Culture, Sports and Tourism and the Vietnam National Administration 
of Tourism to cooperate with the region to build up a strategy of promoting for the central coastal 
region’s tourism trademark;

- To propose the Ministry of finance to allow the international tourism business projects to 
enjoy the tax preferences and to apply consistently one-price policy;

- To propose Ministry of Public Security to continue improving the immigration procedures to 
create more favorable conditions to visitors; 

- To propose National Administration of Tourism to finance for training courses in order to 
professionally improve the tourism human resources’ competence.
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? TRUNG TÂM TƯ VẤN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG

1. Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đạt được mục đích sau:

- Nắm bắt đặc điểm, hành vi và nhu cầu của du khách khi du lịch đến vùng duyên hải miền 
Trung;

- Sự liên kết giữa các điểm đến trong vùng duyên hải miền Trung;

- Xác định các điểm đến/khu du lịch mà khách du lịch ưa thích, lựa chọn tham quan khi du lịch 
tại vùng duyên hải miền Trung để từ đó cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ du khách của các 
điểm du lịch này.

2. Phương pháp khảo sát

- Phương pháp thu thập dữ liệu: Khảo sát bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp.

- Đối tượng nghiên cứu: Khách du lịch đến vùng duyên hải miền Trung.

- Phương pháp lấy mẫu: Phương pháp lấy mẫu thuận tiện. 

- Phạm vi khảo sát: Chúng tôi chủ yếu tập trung vào các đối tượng khách du lịch đến tham 
quan, du lịch và lưu trú tại nhiều điểm du lịch khác nhau trong Vùng. Thời gian thực hiện khảo sát là 
từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2013.

- Công cụ thu thập dữ liệu: Nhằm khảo sát hành vi, cũng như đánh giá của khách du lịch đối 
với các điểm đến trong Vùng, nhóm nghiên cứu đã thiết kế bảng hỏi để thu thập các loại dữ liệu sau: 

(1) Đặc điểm về du khách gồm: (1.1) địa phương của du khách, (1.2) giới tính, (1.3) độ tuổi của 
du khách; 

(2) Hành vi của du khách khi đến du lịch vùng duyên hải miền Trung, trong đó bao gồm nhiều 
vấn đề như (2.1) cách tiếp cận nguồn thông tin để tìm kiếm các điểm đến trong Vùng, (2.2) hình thức 
đi du lịch đến các địa phương trong Vùng, (2.3) mức độ thường xuyên đi du lịch, (2.4) thời gian lưu trú 
của khách du lịch, (2.5) các cơ sở lưu trú được du khách lựa chọn, (2.6) các dịch vụ mà khách du lịch 
sử dụng, (2.7) chi tiêu của khách du lịch;

(3) Sự liên kết giữa các điểm đến trong vùng duyên hải miền Trung;

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT KHÁCH DU LỊCH VỀ HÀNH VI
VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CÁC ĐIỂM ĐẾN VÀ CÁC SẢN PHẨM DU LỊCH 

VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
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(4) Đánh giá của khách du lịch đối với các điểm đến vùng duyên hải miền Trung bao gồm: (4.1) 
đánh giá của du khách về các yếu tố khi lựa chọn điểm du lịch, (4.2) đánh giá về các điểm đến/khu du 
lịch trong Vùng, (4.3) mức độ hài lòng của du khách sau khi đến vùng. Các yếu tố trong phần đánh giá 
của du khách phần lớn được đo lường thông qua thang đo Likert (5 lựa chọn). 

- Phương pháp phân tích dữ liệu: Nhóm nghiên cứu sử dụng các phương pháp thống kê đối với 
từng nhóm chỉ tiêu thu được từ cuộc khảo sát bằng phần mềm SPSS 16.0.

3. Kết quả khảo sát

3.1. Đặc điểm mẫu khảo sát

Nhóm nghiên cứu đã thực hiện khảo sát đối với 358 khách nội địa đến với các điểm du lịch 
trong Vùng, trong đó tỷ lệ du khách là nữ giới chiếm 46,4%, du khách nam chiếm tỷ lệ 53,6%. 

Du khách đến từ các tỉnh miền Trung (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị 
và các tỉnh trong Vùng) chiếm tỷ lệ cao nhất với 39,1%. Tiếp theo các du khách đến từ các tỉnh phía 
Bắc (Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình) và phía Nam 
(Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Đồng Tháp, 
Tây Ninh) chiếm tỷ trọng gần tương đương nhau, với tỷ trọng lần lượt là 27,7% và 25,5%. Trong khi 
đó, các du khách đến từ Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Đak Lak) chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn 
với 7,6%.

Biểu đồ 1. Tỷ trọng du khách đến các điểm du lịch trong Vùng

Khách nội địa Khách quốc tế

Đối với khách quốc tế, trong số 372 khách quốc tế được khảo sát, du khách là nữ giới chiếm tỷ 
lệ 59,9%, du khách nam chiếm tỷ lệ 40,1%. Du khách đến từ các khu vực phát triển như châu Âu, châu 
Úc và Bắc Mỹ chiếm tỷ trọng lớn: 90,9%, trong khi đó du khách đến từ các nước Đông Bắc Á và Đông 
Nam Á chỉ chiếm tỷ trọng lần lượt là 5% và 2,2%. Điều đó chứng tỏ mặc dù có lợi thế về khoảng cách 
địa lý, các chương trình du lịch định hướng nhằm thu hút nhiều hơn nữa dòng khách đến từ các quốc 
gia trong khu vực Đông Nam Á đã và đang được tuyên truyền, quảng bá và xây dựng, nhưng tiềm 
năng về nguồn khách du lịch trong khu vực Đông Nam Á vẫn chưa được khai thác, phát huy tối đa. 
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Biểu đồ 2. Độ tuổi của du khách

Khách du lịch nội địa đến các địa phương trong Vùng chủ yếu ở độ tuổi dưới 45 (77,3%), trong 
đó: du khách từ 25 đến 45 tuổi chiếm tỷ trọng cao nhất 51,1%, sau đó là đối tượng du khách dưới 25 
tuổi (26,2%). Du khách nội địa từ 46 đến 60 tuổi và đặc biệt là trên 60 tuổi chiếm một tỷ trọng khá 
thấp lần lượt là 18,1% và 4,6%. Kết quả khảo sát trên đã cho thấy, du khách đến các điểm du lịch trong 
Vùng chủ yếu là đối tượng trẻ.

Khách du lịch quốc tế cũng chủ yếu là du khách trẻ, du khách từ 25 đến 45 tuổi chiếm 52,9%, 
xếp sau đó là đối tượng du khách từ 46 đến 60 tuổi với 20%. Kết quả khảo sát trên đã cho thấy, Vùng 
là điểm đến lựa chọn của khách thanh niên và trung niên là chủ yếu. 

3.2. Hành vi của du khách khi đến du lịch trong Vùng

3.2.1. Cách tiếp cận nguồn thông tin để tìm kiếm các điểm đến trong Vùng

Biểu đồ 3. Các nguồn tiếp cận thông tin

Việc tiếp cận các nguồn thông tin về điểm đến là một trong những yếu tố quan trọng đầu tiên 
khi bắt đầu chuyến du lịch và kết quả khảo sát cho thấy, hầu hết các du khách nội địa đều lựa chọn 
tham khảo các nguồn thông tin từ bạn bè/đồng nghiệp/người thân và từ Internet, chiếm tỷ lệ lần 
lượt là 87% và 83%. Tiếp đến là thông tin từ truyền hình, chiếm trên 61%. Đặc biệt các nguồn thông 
tin từ các hãng lữ hành, tạp chí, sách hướng dẫn du lịch, tập gấp quảng cáo còn ít được du khách nội 
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địa quan tâm để chuẩn bị cho chuyến du lịch của mình.

Có một điểm tương đồng là các du khách quốc tế rất quan tâm đối với các nguồn thông tin từ 
Internet và từ bạn bè/đồng nghiệp/người thân, chiếm tỷ lệ lần lượt là 79,4% và 68,6%. Tuy nhiên khác 
với khách du lịch nội địa, các du khách quốc tế khá quan tâm đến các nguồn thông tin từ tư vấn của 
các hãng lữ hành và sách hướng dẫn du lịch. Đặc biệt, khách du lịch quốc tế hầu như không quan tâm 
đến các nguồn thông tin từ truyền hình.

 3.2.2. Hình thức đi du lịch đến các địa phương trong Vùng

Bảng 1. Các hình thức đi du lịch của du khách nội địa

Theo tour Tự đi

Một mình 8,70% 6,00%

Với gia đình 44,20% 45,90%

Với bạn bè 47,10% 48,10%

Số du khách trả lời 206 133

Trong tổng số 339 du khách nội địa trả lời câu hỏi này thì đã có 206 du khách lựa chọn đi du lịch 
theo tour cao hơn so với 133 du khách lựa chọn hình thức tự đi du lịch.

Tuy nhiên, dù đi du lịch theo hình thức nào thì hình thức du lịch tập thể vẫn được hầu hết các 
khách du lịch nội địa lựa chọn trong cuộc hành trình của mình. Cụ thể, du lịch theo bạn bè và gia đình 
chiếm tỷ trọng lớn, trên 90% dù đi theo hình thức theo tour hay tự đi. Việc du khách đi du lịch một 
mình chiếm tỷ lệ khá thấp, lần lượt chỉ là 8,7% (theo tour) và 6% (tự đi). 

Bảng 2. Các hình thức đi du lịch của du khách quốc tế

  Theo tour Tự đi

Một mình 13,50% 21,40%

Với gia đình 51,20% 32,50%

Với bạn bè 35,30% 46,10%

Số du khách trả lời 215 126

Khách quốc tế hầu hết vẫn lựa chọn hình thức đi du lịch theo tour, trong đó đi với gia đình 
chiếm tỷ lệ cao nhất, với 51,2%. Tuy nhiên khi tự đi du lịch, 46,1% du khách thường chọn bạn bè là 
người đồng hành trong chuyến đi của họ. Đặc biệt khách du lịch quốc tế thường lựa chọn đi du lịch 
một mình nhiều hơn so với khách nội địa.

3.2.3. Mức độ thường xuyên đi du lịch

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, phần lớn các du khách nội địa đều đã trên một lần đến với các 
địa phương trong Vùng, tỷ lệ này chiếm trên 59,2% tổng số du khách được hỏi. Con số này đã thể hiện 
được phần nào sức hấp dẫn của các điểm du lịch trong Vùng đối với du khách nội địa. Ngược lại, phần 
lớn những khách quốc tế được khảo sát đều là lần đầu tiên đến với các địa phương trong Vùng, tỷ lệ 
này chiếm trên 80% tổng số du khách được hỏi.
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3.2.4. Thời gian lưu trú của khách du lịch

Biểu đồ 4. Thời gian lưu trú của du khách

Theo kết quả khảo sát, du khách nội địa lưu trú từ 3 đến 5 ngày chiếm tỷ lệ khá cao 40,87%; từ 1 
đến 2 ngày chiếm 36,23%. Ngoài ra du khách nội địa lưu trú khi đến du lịch tại các địa phương trong 
Vùng trên 5 ngày vẫn chiếm một tỷ lệ khá, khoảng 15,07%. Đồng thời, kết quả khảo sát cho thấy, tỷ lệ 
du khách nội địa lưu trú dưới 1 ngày chiếm khá thấp, chỉ dưới 7,83%.

Khác với khách nội địa, khách quốc tế có thời gian lưu trú dài ngày hơn. Tỷ lệ du khách lưu trú 
từ 3 ngày trở lên chiếm đến 77,3%, trong đó có 38,8% lượng du khách lưu trú trên 5 ngày. 

3.2.5. Các cơ sở lưu trú được du khách lựa chọn

 Biểu đồ 5. Các loại hình cơ sở lưu trú du khách nội địa lựa chọn

Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn du khách nội địa được hỏi đều lựa chọn các khách sạn hạng 
trung cho chuyến du lịch của mình. Trong đó phần lớn du khách lựa chọn loại hình khách sạn 3 sao 
chiếm khoảng 32% lượng du khách được khảo sát, tiếp đến là các khách sạn 2 sao cũng được nhiều 
du khách lựa chọn, trên 16% du khách lựa chọn loại khách sạn này.

Các loại hình lưu trú như nhà khách, nhà ở của người dân địa phương và các loại khách sạn 1 
sao cũng được các du khách nội địa lựa chọn khi đi du lịch, tuy nhiên tỷ trọng du khách lựa chọn chỉ 
xấp xỉ 10%.

Một điểm đáng chú ý là vẫn có một lượng không nhỏ các du khách quan tâm đến các loại hình 
lưu trú cao cấp như các khách sạn 4, 5 sao trong hành trình của mình. Tỷ lệ du khách lựa chọn 2 loại 
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hình này lần lượt là 11,7% và 6,3%.

Biểu đồ 6. Các loại hình cơ sở lưu trú du khách quốc tế lựa chọn

 

Nhu cầu lưu trú của khách quốc tế cao hơn so với khách nội địa. Phần lớn các du khách có xu 
hướng lựa chọn các khách sạn 3 đến 4 sao khi lưu trú, trong đó tỷ lệ lựa chọn lưu trú tại các khách sạn 
4 sao là cao nhất, với 37,8% và khách sạn 3 sao là 20,4%. Nhu cầu đối với khách sạn 5 sao cũng cao 
hơn so với khách nội địa.

Các du khách quốc tế có nhu cầu thấp đối với các khách sạn 1, 2 sao cũng như nhà ở của người 
dân địa phương. Tuy nhiên họ lại có nhu cầu đối với nhà khách, với gần 12% lựa chọn loại hình lưu 
trú này.

3.2.6. Các dịch vụ mà khách du lịch sử dụng

 Biểu đồ 7. Các loại hình dịch vụ du khách nội địa sử dụng

Theo kết quả có được, các dịch vụ về tham quan và thưởng thức đặc sản ẩm thực được các du 
khách nội địa quan tâm và sử dụng nhiều nhất trong chuyến du lịch của mình. Cụ thể, có khoảng 84% 
du khách được hỏi đã sử dụng các dịch vụ thưởng thức ẩm thực và gần 95% du khách đã sử dụng các 
dịch vụ tham quan.

Các dịch vụ tiếp theo được các du khách quan tâm lần lượt là dịch vụ lưu trú, mua sắm và tham 
gia các hoạt động giải trí ban ngày cũng như các hoạt động giải trí về đêm. 
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Tuy nhiên các dịch vụ về vận chuyển, chăm sóc sức khỏe và thể thao ít được các du khách nội 
địa quan tâm sử dụng trong chuyến du lịch của mình. Tỷ lệ du khách tham gia các dịch vụ này chỉ 
chiếm dưới 40%.

 Biểu đồ 8. Các loại hình dịch vụ du khách quốc tế sử dụng

Việc sử dụng các dịch vụ của khách quốc tế có khá nhiều điểm tương đồng với khách du lịch 
nội địa, họ cũng thường sử dụng các dịch vụ như tham quan, mua sắm, thưởng thức các đặc sản ẩm 
thực và các hoạt động giải trí. 

Tuy nhiên, khách du lịch quốc tế sử dụng nhiều hơn các dịch vụ về vận chuyển và chăm sóc sức 
khỏe so với khách nội địa.  

3.2.7. Chi tiêu của khách du lịch

Biểu đồ 9. Chi tiêu của du khách nội địa trong chuyến đi

Kết quả khảo sát cho thấy, mức chi tiêu bình quân trong chuyến đi của du khách nội địa phân 
bố khá đồng đều ở các mức chi phí khác nhau, với các tỷ lệ lần lượt là mức từ 1 đến dưới 3 triệu chiếm 
tỷ lệ 26,9%, mức từ 3 đến dưới 5 triệu chiếm 25,1% và mức từ 5 đến dưới 10 triệu chiếm 27,8%. 

Tỷ lệ du khách chi tiêu trên 10 triệu, chiếm tỷ trọng còn khiêm tốn khoảng trên 12%. Đồng thời, 
vẫn có những du khách chỉ chi phí dưới 1 triệu đồng cho chuyến đi của mình, tuy nhiên tỷ lệ chỉ chiếm 
7,6% lượng du khách được khảo sát.
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Biểu đồ 10. Chi tiêu của du khách quốc tế trong chuyến đi    

 

Với thời gian lưu trú dài ngày hơn nên chi tiêu của du khách quốc tế ở mức khá cao, với 54,5% 
du khách chi tiêu từ 500 USD đến 2.000 USD trong chuyến đi của họ. Mức chi tiêu trên 2.000 đến dưới 
4.000 USD cũng chiếm tỷ lệ khá (16,3%). Đặc biệt có 6,4% du khách đã chi tiêu trên 4.000 USD trong 
chuyến du lịch của mình đến các địa phương trong Vùng. Đây là một tín hiệu khả quan đối với các 
nhà kinh doanh du lịch trong Vùng.

3.3. Sự liên kết giữa các điểm đến trong Vùng

Kết quả khảo sát cho thấy rằng, trong chuyến du lịch du khách không chỉ đến một địa phương 
trong Vùng mà còn đến một số các địa phương khác trong hành trình của mình. Các bảng số liệu dưới 
đây thể hiện các tần suất cũng như tỷ lệ các điểm đến khác trong Vùng mà du khách đã và sẽ đến 
trong chuyến du lịch của mình. Điều này phần nào thể hiện sự liên kết và cần thiết phát triển chuỗi 
sản phẩm du lịch vùng đối với các địa phương trong Vùng trong kinh doanh du lịch.

3.3.1. Đối với khách du lịch nội địa

Kết quả khảo sát cho thấy rằng, du khách nội địa thường lựa chọn các điểm đến của Thừa Thiên 
Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Quảng Nam trong hành trình của mình. Đây là những địa phương có 
những điểm đến hấp dẫn và có truyền thống phát triển du lịch trong Vùng. 

Bảng 3. Các địa phương khác trong Vùng mà du khách lựa chọn trong hành trình

STT Điểm đến khác trong chuyến đi Tần suất Tỷ lệ

1 Bình Thuận 49 13,69%

2 Ninh Thuận 20 5,59%

3 Khánh Hòa 88 24,58%
4 Phú Yên 18 5,03%
5 Bình Định 38 10,61%
6 Quảng Ngãi 29 8,10%
7 Quảng Nam 86 24,02%
8 Đà Nẵng 100 27,93%
9 Thừa Thiên Huế 103 28,77%

Tổng số phiếu khảo sát 358 100%

Điều này phần nào cũng được thể hiện trong kết quả khảo sát về lý do các du khách lựa chọn 
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đi đến các điểm du lịch khác trong Vùng. Trong 253 du khách được khảo sát là đã và sẽ đến các điểm 
du lịch khác trong Vùng thì phần lớn các du khách lựa chọn các địa phương khác trong Vùng là vì 
các địa phương này có các điểm đến hấp dẫn, có khoảng 59% lượng du khách lựa chọn vì lý do này. 

Bảng 4. Lý do du khách đến các địa phương khác trong Vùng

Lý do Tần suất Tỷ lệ
Theo tour 74 29,25%

Có điểm đến hấp dẫn 149 58,89%

Giao thông thuận lợi 43 17,00%

Có sản phẩm du lịch đặc trưng 69 27,27%

Số du khách lựa chọn 253

Tuy nhiên, số lượng du khách chỉ lựa chọn một điểm đến trong Vùng mà không đến các địa 
phương còn lại chiếm số lượng không nhiều, một phần được giải thích bởi các lý do sau: do các địa 
phương này không nằm trong tour của du khách, chiếm 20%; ngoài ra còn do không có điểm đến 
hấp dẫn cũng như giao thông khó khăn.

Bảng 5. Lý do du khách không đến các địa phương khác trong Vùng

Lý do Tần suất Tỷ lệ

Không có trong tour 21 20,00%

Điểm đến kém hấp dẫn 8 7,62%
Giao thông khó khăn 11 10,48%

Số du khách không lựa chọn 105

3.3.2. Đối với khách du lịch quốc tế

Cũng giống như sự lựa chọn của các du khách nội địa, các du khách quốc tế cũng thường chọn 
các điểm đến du lịch đã có thương hiệu như Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Quảng Nam 
trong chuỗi điểm đến trong hành trình của mình. Tuy nhiên khác với khách nội địa, Bình Thuận là một 
trong những điểm đến được số đông các du khách quốc tế lựa chọn trong hành trình.

Bảng 6. Các địa phương khác trong Vùng mà du khách lựa chọn trong hành trình

STT Điểm đến khác trong chuyến đi Tần suất Tỷ lệ

1 Bình Thuận 106 28,49%
2 Ninh Thuận 47 12,63%
3 Khánh Hòa 63 16,94%
4 Phú Yên 25 6,72%
5 Bình Định 30 8,06%
6 Quảng Ngãi 23 6,18%
7 Quảng Nam 67 18,01%
8 Đà Nẵng 166 44,62%
9 Thừa Thiên Huế 133 35,75%

Tổng số phiếu khảo sát 372 100%
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Trong số 297 du khách được khảo sát là đã và sẽ đến các điểm du lịch khác trong Vùng, du 
khách lựa chọn các địa phương khác trong Vùng là vì các địa phương này có các điểm đến hấp dẫn 
chiếm khoảng 45%. Số lượng du khách lựa chọn vì lý do đi theo tour du lịch và các điểm đến thuận 
lợi về giao thông chiếm tỷ lệ lần lượt là 26% và 14%. 

Bảng 7. Lý do du khách đến các địa phương khác trong Vùng

Lý do Tần suất Tỷ lệ

Theo tour 77 25,93%
Có điểm đến hấp dẫn 136 45,79%
Giao thông thuận lợi 41 13,80%
Số du khách lựa chọn 297

Số lượng du khách đưa ra lý do cho việc chỉ lựa chọn một điểm đến trong Vùng mà không đến 
các địa phương còn lại chiếm số lượng rất ít.

Bảng 8. Lý do du khách không đến các địa phương khác trong Vùng

Lý do Tần suất Tỷ lệ
Không có trong tour 5 6,67%
Điểm đến kém hấp dẫn 4 5,33%
Giao thông khó khăn 4 5,33%
Số du khách không lựa chọn 75

Ngoài ra kết quả khảo sát còn cho thấy, trong chuyến du lịch của mình du khách không chỉ đến 
các điểm du lịch trong Vùng mà họ còn đến một số địa phương, các điểm du lịch khác, trong đó có 
thể kể đến như Đà Lạt - Lâm Đồng, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

3.4. Đánh giá của khách du lịch đối với các điểm đến vùng duyên hải miền Trung

3.4.1. Đánh giá của du khách về các yếu tố khi lựa chọn điểm đến du lịch

Theo kết quả khảo sát, các yếu tố như phong cảnh thiên nhiên, sự thân thiện của người dân địa 
phương, an ninh trật tự xã hội được các du khách quan tâm nhiều nhất khi lựa chọn điểm đến cho cuộc 
hành trình của mình.

Tuy nhiên, kết quả khảo sát còn cho thấy rằng các yếu tố như: lễ hội dân gian/festival; làng nghề 
thủ công mỹ nghệ chưa thu hút được sự quan tâm của du khách quốc tế với mức lựa chọn trung bình 
của du khách khá thấp, đều dưới mức 3,5.

Bảng 9. Các yếu tố du khách quan tâm khi lựa chọn điểm du lịch

STT Yếu tố quan tâm Khách nội địa Khách quốc tế

Điểm 
trung 
bình

Lựa chọn 
nhiều nhất

Điểm 
trung 
bình

Lựa chọn 
nhiều nhất

1 Phong cảnh thiên nhiên 4,27 5 4,35 5

2 Khí hậu, thời tiết 3,96 4 4,16 5
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3 Các di tích lịch sử và di sản văn hóa 3,86 4 4,08 4

4 Làng nghề thủ công mỹ nghệ 3,3 3 3,47 4

5 Lễ hội dân gian/festival 3,46 4 3,1 3

6 Các cơ sở lưu trú/nghỉ dưỡng 3,81 4 3,53 4

7 Sự phong phú của các nhà hàng và các 
món ăn đặc sản 3,97 4 4,12 5

8 Sẵn có của các tour du lịch 3,45 4 3,7 4
9 Các dịch vụ giải trí 3,86 4 3,52 4

10 Cơ hội mua sắm, quà lưu niệm 3,6 4 3,43 4
11 Giá cả và các loại phí dịch vụ 4,03 5 3,96 4

12 Chất lượng các dịch vụ liên quan (vận 
chuyển, ngân hàng, y tế, viễn thông…) 3,81 4 4,04 5

13 Sự thân thiện của người dân địa phương 4,18 5 4,37 5
14 An ninh trật tự xã hội 4,44 5 4,15 5

3.4.2. Đánh giá về các sản phẩm/điểm đến/khu du lịch trong Vùng

3.4.2.1. Bình Thuận

Kết quả khảo sát cho thấy, các du khách đến Bình Thuận thường lựa chọn các điểm đến như 
Khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né, Mũi Né, Đồi cát bay - Mũi Né. Bên cạnh đó các du khách nội địa thường 
đến Tháp PôsahInư, còn khách quốc tế thường thích đến đảo Phú Quý và Vườn Thanh Long (Hàm 
Thuận Nam). 

Trong khi các sản phẩm điểm đến đều được các du khách đánh giá khá tốt với mức độ ưa thích 
trung bình đều trên 4 điểm thì các sản phẩm điểm đến Đồi cát bay - Mũi Né và Tháp PôsahInư được 
du khách nội địa đánh giá không cao với mức độ ưa thích lần lượt chỉ là 3,67 và 3,33.

3.4.2.2. Ninh Thuận

Dưới đây là các sản phẩm điểm đến được đông đảo du khách lựa chọn khi đến với Ninh Thuận. 
Tuy nhiên mức độ ưa thích của các du khách trong và ngoài nước ở mức độ khá thấp, đặc biệt là các 
du khách nội địa.

STT Điểm đến

Khách nội địa Khách quốc tế

Điểm 
trung 
bình

Lựa 
chọn 
nhiều 
nhất

Điểm 
trung 
bình

Lựa 
chọn 
nhiều 
nhất

1 Di tích lịch sử CK19 xã Vĩnh Hải, huyện Ninh 
Hải và CK7 xã Nhị Hà, huyện Ninh Phước 2,72 2 3,76 3

2 Gốm Bàu Trúc 3,12 3 4,24 5

3 Vườn nho và các cơ sở chế biến nho tại Ninh 
Thuận 3,67 3 3,73 3
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4 Du lịch sinh thái Ninh Thuận: vườn quốc gia 
Phước Bình, Núi Chúa 3,20 3 4,13 5

3.4.2.3. Khánh Hòa

Kết quả khảo sát cho thấy các điểm đến như bãi tắm Nha Trang, Hòn Tre (Con Sẻ Tre, Hòn Ngọc 
Việt...), Hòn Mun, Hòn Chồng, Hồ cá Trí Nguyên, Tháp Bà Ponagar, Viện Hải dương học, chợ Đầm, chùa 
Long Sơn là các điểm đến mà các du khách nội địa thường đến khi du lịch tại Khánh Hòa. Tuy nhiên, 
chỉ có bãi tắm Nha Trang, Hòn Chồng và Tháp bà Ponagar là các sản phẩm điểm đến được các du 
khách ưa thích hơn cả với mức độ ưa thích trên 4 điểm.

Trong khi đó, khách du lịch quốc tế thường đến bãi tắm Nha Trang, Tháp Bà Ponagar, chợ Đầm, 
Hòn Mun và phần lớn đều rất ưa thích các điểm đến này.

3.4.2.4. Phú Yên

Du khách đến với Phú Yên phần lớn là khách du lịch nội địa và khi đến với Phú Yên, các điểm du 
lịch như gành Đá Đĩa, vịnh Vũng Rô, núi Nhạn, đầm Ô Loan thường được các du khách lựa chọn. Tuy 
nhiên, kết quả khảo sát cho thấy, mức độ ưa thích của du khách đối với các điểm đến này là khá thấp, 
hầu hết đều ở dưới mức 4 điểm.

STT Điểm đến Điểm trung bình Lựa chọn nhiều nhất

1 Vịnh Vũng Rô 3,48 3

2 Vịnh Xuân Đài 3,5 3

3 Làng Dệt chiếu cói Phú Tân 1 2,88 3

4 Khu du lịch Sao Việt 3,46 4

5 Làng Bánh tráng Hòa Đa 3,27 3

6 Gành Đá Đĩa Phú Yên 3,73 4

7 Núi Đá Bia 3,36 3

8 Bãi Môn - Mũi Điện 3,95 4

9 Đầm Ô Loan 3,55 3

10 Núi Nhạn 3,76 4

 3.4.2.5. Bình Định

Cũng tương tự Phú Yên, khách du lịch quốc tế đến Bình Định khá thấp. Đối với khách du lịch nội 
địa, họ thường đến các địa điểm du lịch như Khu du lịch Ghềnh Ráng hay bãi biển Quy Nhơn và khách 
du lịch nội địa cũng rất ưa thích đối với hai điểm đến này, mức độ ưa thích đều trên 4 điểm.

3.4.2.6. Quảng Ngãi

Quảng Ngãi cũng là một trong những địa phương trong Vùng có lượng du khách quốc tế thấp. 
Dưới đây là các điểm du lịch mà khách du lịch nội địa thường lựa chọn khi đến với Quảng Ngãi. Tuy 
nhiên mức độ ưa thích của du khách đối với các điểm này chỉ ở mức trung bình.
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STT Điểm đến Điểm trung bình Lựa chọn nhiều nhất

1 Khu triển lãm Đặng Thùy Trâm tại Đức Phổ 3,57 4

2 Chứng tích Sơn Mỹ 3,64 4

3 Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng 3,86 3
4 Trường Lũy 3,27 3
5 Khu di tích văn hóa Sa Huỳnh 3,35 4

6 Mỹ Khê 3,32 4
7 Đảo Lý Sơn 3,6 4

3.4.2.7. Quảng Nam

Quảng Nam là một trong những địa phương có truyền thống về du lịch và các sản phẩm/điểm 
đến thường được các du khách lựa chọn có thể kể đến như Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Cù Lao 
Chàm, biển Cửa Đại. Mức độ ưa thích của du khách đối với các điểm đến này là khá cao, với mức trung 
bình đều trên 4. Đặc biệt, Phố cổ Hội An là điểm đến được các du khách trong và ngoài nước đánh 
giá cao nhất.

3.4.2.8. Đà Nẵng

Đà Nẵng là một trong những thành phố du lịch trong vùng duyên hải miền Trung. Lượng du 
khách đến với Đà Nẵng hàng năm khá lớn, kể cả khách du lịch nội địa cũng như quốc tế. Tuy nhiên 
hầu hết các sản phẩm điểm đến của Đà Nẵng vẫn chưa nhận được sự ưa thích cao của du khách. 
Ngoại trừ các điểm đến như Khu du lịch Bà Nà, Chùa Linh Ứng - Bãi Bụt hay Lễ hội pháo hoa quốc tế 
Đà Nẵng khá được du khách ưa thích, với mức điểm ưa thích trung bình trên 4 điểm.

STT Điểm đến Điểm trung bình Lựa chọn nhiều nhất

1 Bãi biển Mỹ Khê 3,89 5

2 KDL Ngũ Hành Sơn 3,68 4
3 KDL Bà Nà 4,29 5
4 Chùa Linh Ứng - Bãi Bụt 4,08 5
5 Bảo tàng Điêu khắc Chăm 3,26 3
6 Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 4,03 5

7 Thành Điện Hải 3,07 3

8 Các điểm mua sắm (Big C, Metro, Chợ Hàn...) 3,48 4

9 Ẩm thực tại Nhà hàng Trần 3,25 3

3.4.2.9. Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế cũng là một trong những địa phương giàu tiềm năng về du lịch trong Vùng. Khi 
đến với Thừa Thiên Huế, du khách có khá nhiều lựa chọn cho chuyến hành trình của mình. Tuy nhiên, 
cũng giống một số địa phương trong Vùng, các sản phẩm điểm đến của Thừa Thiên Huế chưa nhận 
được sự ưa thích cao của du khách, ngoại trừ Quần thể Di tích Cố đô Huế là được du khách đánh giá 
khá cao, với mức độ ưa thích trung bình của du khách nội địa và quốc tế lần lượt là 4,59 và 4,22 điểm.
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STT Điểm đến
Khách nội địa Khách quốc tế

Điểm 
trung bình

Lựa chọn 
nhiều nhất

Điểm 
trung bình

Lựa chọn 
nhiều nhất

1 Quần thể Di tích Cố đô Huế 4,59 5 4,22 4

2 Festival Huế 3,48 3 3,30 3
3 Làng đúc đồng 3 3 3,35 3
4 Nhã nhạc Cung đình Huế 3,74 3 3,83 4
5 Biển Lăng Cô 3,5 3 3,95 5
6 Vườn Quốc gia Bạch Mã 3,22 3 3,54 3
7 Sông Hương núi Ngự 3,78 3 4 4

3.4.3. Mức độ hài lòng của du khách sau khi đến Vùng

Phần lớn các du khách đều đánh giá ở mức hài lòng và rất hài lòng đối với các điểm đến trong 
Vùng. 

Đối với khách nội địa, mức điểm trung bình đo lường về mức độ hài lòng chung của du khách 
sau khi đến với các địa phương trong Vùng là 3,83 với độ lệch chuẩn là 0,88, trong đó có tới 66,9% 
đánh giá trên 4 điểm. Điều này cho thấy mức độ hài lòng của du khách nội địa đối với các điểm đến 
trong Vùng còn chưa cao. Tuy nhiên, khi được hỏi về ý định quay trở lại các điểm du lịch trong Vùng 
thì số lượng du khách trả lời là có quay lại trong thời gian đến vẫn chiếm tỷ lệ lớn với gần 78%.

Biểu đồ 11. Mức độ hài lòng của du khách

Khách nội địa Khách quốc tế

Các du khách quốc tế có mức độ hài lòng cao hơn so với du khách nội địa. Mức điểm trung bình 
đo lường về mức độ hài lòng chung của du khách quốc tế là 4,09 với độ lệch chuẩn là 0,78, trong đó 
có tới 78,6% đánh giá trên 4 điểm. Đó chính là lý do mà số lượng du khách quốc tế sẽ quay lại trong 
thời gian đến chiếm tỷ lệ lớn hơn so với khách nội địa với 83,3%.

4. Kết luận

Kết quả khảo sát về hành vi và đánh giá của du khách đối với các điểm đến và các sản phẩm 
du lịch trong vùng duyên hải miền Trung đã phần nào cho thấy được bức tranh tổng quan về thực 
trạng phát triển du lịch trong Vùng và vị trí của các sản phẩm điểm đến đối với du khách trong nước 
và quốc tế. Phần lớn du khách đều có ấn tượng tốt đối với con người và các danh lam, thắng cảnh, 
các sản phẩm du lịch trong Vùng.
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Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề mà du khách kiến nghị cần cải thiện đó là các dịch vụ về vận 
chuyển nhất là việc tăng thêm các chuyến bay trực tiếp, cải thiện giao thông đường bộ, vấn đề cải 
thiện vệ sinh môi trường, đặc biệt là ở các điểm du lịch và các bãi biển trong Vùng. Ngoài ra việc bổ 
sung thêm các trạm thông tin, các biển hướng dẫn du lịch cũng được các du khách rất quan tâm. Bên 
cạnh đó một số du khách quốc tế kiến nghị cải thiện đối với thủ tục xuất nhập cảnh. Việc cải thiện các 
vấn đề này và nâng cao chất lượng dịch vụ trong thời gian đến sẽ góp phần quan trọng vào sự phát 
triển du lịch của Vùng nói chung cũng như sự phát triển của từng điểm du lịch cụ thể và nó còn cần sự 
chung tay liên kết, hợp tác của các địa phương trong Vùng để xây dựng, định vị và giữ vững hình ảnh 
các điểm đến hấp dẫn trong vùng duyên hải miền Trung trong lòng du khách trong và ngoài nước.
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? CENTRAL REGION CONSULATION, RESEACH AND DEVELOPMENT CENTER

1. Objective of the survey 

The survey was carried out to achieve the following objectives:

- To understand the characteristics, behaviors and needs of tourists visiting the central coastal 
region of Vietnam;

- To knowledge the links of tourism destinations in the central coastal region;

- To identify the destinations that tourists prefer and choose to visit in the central coastal region, 
then to improve and enhance the quality of services provided at these tourism destinations.

2. Methodology

- Data collection: Direct and personal interview

- Survey participants/respondents: Tourists to the central coastal region

- The sampling approach: Random and convenient sampling

- The scope of survey: Mainly focus on tourists who are visiting, going on tour and staying at 
different tourism spots in the region. All the interviews took place in March and May of 2013.

Provinces/Cities 
Number of respondents

Domestic tourists International tourists
Binh Thuan 13 86
Ninh Thuan 48 29
Khanh Hoa 53 79

Phu Yen 56 48
Binh Dinh 15 0

Quang Ngai 27 0
Quang Nam 7 50

Da Nang 95 2
Thua Thien Hue 44 78

Total 358 372

- The questionnaires: To understand the behaviors and assessments of travelers visiting the 
region, the questionnaire was designed to catch up following information:

RESULT OF TOURISTS’ ASSESSMENT SURVEY ON TOURISM 
DESTINATIONS AND PRODUCTS IN THE CENTRAL COASTAL REGION
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(1) Characteristics of visitors: (1.1) original location, (1.2) the gender, (1.3) and age;

(2) The behaviors of visitors: (2.1) how they approached tourism information, (2.2) method of 
travelling to the region, (2.3) the frequency of travelling, (2.4) length of stay, (2.5) accommodation 
facilities selected, (2.6) tourist services used, (2.7) expenditure during travelling;

(3) The links among tourism spots in the central coast region;

(4) Evaluation of tourists on tourism destinations in the central coast region, including: (4.1) 
factors affect to selecting the destination, (4.2) level of preference, (4.3) the satisfaction level after 
travelling to the region. These assessments are measured by means of Likert scale (5 options).

- Data analysis: statistical methods using SPSS 16.0 version.

3. Survey findings

3.1. Characteristics of the sample

Among 358 domestic respondents visiting the region, 46.4% of which are female, and the 
remaining 53.6% are male.

Visitors coming from localities in the central region (such as Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, 
Quang Binh, Quang Tri and other provinces) accounted for 39.1% - the highest proportion. Next, 
visitors from the north region (namely Hanoi, Bac Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Hai Duong, Hai Phong, 
Hung Yen, Ninh Binh) and south region (Ho Chi Minh city, Tien Giang, An Giang, Ba Ria - Vung Tau, Dong 
Nai, Binh Duong, Dong Thap, Tay Ninh) accounted for nearly equal share, which were respectively 
27.7% and 25.5%. Meanwhile, visitors from the Central Highlands (Kon Tum, Gia Lai, Lam Dong, Dak 
Lak) accounted for only 7.6%. 

Figure 1: Percentage of visitors by original locations

Domestic tourists International tourists

Among 372 interviewed foreign visitors, 59.9% were male. Visitors coming from developed 
countries such as Europe, Australia and North America accounted for a large proportion of 90.9%, 
while visitors from the countries of Northeast Asia and Southeast Asia accounted for only 5% and 
2.2% respectively. This presented that despite the advantages of geographical distance, and targeted 
tourism promotion programs developed for South-east Asia, this potential tourist market has not 
been exploited and attracted properly.
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Figure 2: The age of respondents 

Domestic tourists visiting the region mostly are under the age of 45 (77.3%), in which the age 
from 25 to 45 account for the highest proportion of 51.1%, then the age under 25 (26.2%). Domestic 
tourists from 46 to 60 years old and over 60 especially account for low proportions of 4.6% and 18.1% 
respectively. The survey results showed that domestic tourists visiting to the region are mainly young 
people.

Majority of international tourists are also young, particularly visitors from 25 to 45 years old 
accounted for 52.9%. Tourists in the age of 46 to 60 then accounted for 20%. The survey findings 
demonstrated that regional tourism attractions were selected by mainly young and middle-aged 
people.

3.2 Behaviors of interviewed tourists

3.2.1 Approach to tourism information 

Figure 3: Approaches to tourism information

Access to information about the tourism destinations is one of the initially important factors to 
plan the trip. Survey results revealed that most of the domestic visitors tend to consult their friends, 
colleagues and relatives and access the Internet for traveling information, accounting for 87% and 
83% respectively. Next is getting information from television accounting for over 61%. Specially, 
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not many domestic tourists are interested in information from travel agencies, magazines, travel 
guidebooks, and brochures to plan their journeys.

There are similarities in the large proportion of international tourists who are concerned about 
the sources of traveling information from the Internet and advices from their friends, colleagues 
and relatives, which accounted for respectively 79.4% and 68.6%. Contrary to domestic tourists, 
international travelers are quite interested in consultancy from travel agents and tour guidebooks. 
In particular, international tourists hardly pay attention to the sources of tourism information on 
television.

3.2.2 Travelling forms 

Table 1: Travelling forms of domestic tourists

By tour Personal plan 

Alone 8.70% 6.00%

With family 44.20% 45.90%
With friends 47.10% 48.10%

Number of answered tourists 206 133

In total 339 domestic tourists answering this question, 206 people responded: “Traveling by 
tour”, more than 133 guests who traveled with their own plan. 

However, despite whatever the form of travel is, home visitors prefer to go with other people. 
Specifically, travelling with friends and family accounted for the large proportion of more than 90% 
in both of going on tour or personal travel. Traveling alone accounted for rather low percentage, only 
8.7% (by tour) and 6% (by personal plan).

Table 2: Travelling forms of foreign tourists

  By tour Personal plan 

Alone 13.50% 21.40%

With family 51.20% 32.50%

With friends 35.30% 46.10%

Number of answered tourists 215 126

Most international visitors answered “travelling by tours”, in which “going with family” accounted 
for the highest rate of 51.2%. By contrast, 46.1% of surveyed foreign tourists who travelled by their 
personal plan prefer companying with their friends. However, the number of international tourists 
travelling alone is higher than that of home tourists. 

3.2.3. Frequency of travelling

Survey results also showed that the majority of domestic tourists had been visited to the region’s 
localities more than one time, which accounted for 59.2% of the total respondents. This is possible 
to describe the attractiveness of the local tourism destinations to home travelers. In contrary, the 
majority of foreign tourists surveyed answered that was the first time they had been visited to the 
locality, which accounted for over 80% of all surveyed visitors. 
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3.2.4 Length of stay

Figure 4: Tourists’visit time to the region

According to the survey results, domestic tourists staying for 3 to 5 days accounted for a high 
proportion of 40.87%, then, staying for 1 to 2 days accounted for 36.23%. Besides, travelers to the 
region staying more than 5 days were around 15.07%. Thus, the rate of domestic tourists staying less 
than 1 day was quite low, less than 7.83%.

On the other hand, international visitors stay longer when traveling to the region. Up to 
77.3% of the total foreign respondents stayed more than 3 days, especially staying more than 5 days 
accounted for 38.8%. 

3.2.5 Accommodation facility

Figure 5: Types of accommodation chosen by home tourists

The survey results showed that the large proportion of domestic tourists wanted to choose 
the second-class hotels. The majority of visitors chose 3-star hotels (approximately 32%), followed by 
2-star hotels chosen by over 16% of home tourists visiting to the region.

Types of accommodation such as guest houses, local people’s houses and the 1-star hotels are 
also chosen, but a modest proportion of approximately 10%.

It is noticeable that the number of visitors interested in luxurious hotel, 4 and 5 star hotels, were 
not small, respectively 1.7% and 6.3%. 
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Figure 6: Types of accommodation chosen by foreign tourists

Accommodation need of international travelers is higher than that of domestic ones. Most of 
surveyed respondents tended to choose the 3 and 4 star hotels for staying, especially staying in 4-star 
hotels accounted for the highest proportion of 37.8% and 3-star hotels 20.4%. The percentage of 
foreign visitors choosing 5-star hotel was also higher than that of domestic tourists.

The international travelers largely do not choose 1 and 2 star hotels, as well as houses of local 
people. However, they have high demand for staying in guesthouses, with nearly 12% picked this 
type of accommodation. 

3.2.6 Services used by tourists 

Figure 7: Services used by home tourists

According to the results, services such as touring service and enjoying local specialties were 
interested and used by most of home tourists in their travels. Specifically, around 84% of visitors 
answered to enjoy special foods and nearly 95% of visitors picked touring service.

The next services mentioned by home visitors are respectively accommodations, shopping and 
daytime recreational activities, as well as nighttime entertainment services.

On the other side, services of transportation, health care and sports were not interested by 
many domestic tourists along with their journey. The percentage of visitors using these services was 
not more than 40%.
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Figure 8: Services used by foreign tourists

There were many similarities in services used by international and domestic visitors. Foreign 
travelers also like going sightseeing, shopping, enjoying the culinary specialties and recreational 
activities. 

However, international tourists tended to use more of transport and health care services than 
domestic visitors.

3.2.7 Expenditures of tourists 

Figure 9: Expenditures of home tourists

Survey results showed that the average expenditure of home tourists during the trip to the 
Region distributed fairly in different levels. Spending from 1 to less than 3 million VND accounted for 
26.9%, from 3 to less than 5 million VND accounted for 25.1% and from 5 to less than 10 million VND 
accounted for 27.8%.

The proportion of visitors spending more than 10 million VND was just around 12.6%. Besides, 
7.6% surveyed visitors spend less than 1 million for their trips.
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Figure 10: Expenditures of foreign tourists

Because of longer visit time, spending of international travelers were at higher levels compared 
to home tourists, specifically 54.5% of surveyed visitors spending from 500 to 2,000 USD for their trip. 
The level spending between 2,000 to 4,000 USD also accounted for quite high proportion (16.3%). 
Especially 6.4% of visitors spent more than 4,000 USD on a trip to the region’s localities. This seemed 
to be a positive sign for the tourism businesses in the region.

3.3. The link between regional tourism destinations

Survey results found that visitors not only went to one tourism destination, but also to other 
attractive spots of other localities in the region. Following tables will present the frequency and 
rate of other destinations in the region where visitors had or will come in their routine. This partly 
reflects the link and need to development the tourism product chain of region’s provinces for tourism 
development.

3.3.1. For domestic tourists

It is showed that domestic tourists often choose Thua Thien Hue, Da Nang, Khanh Hoa and 
Quang Nam in their journeys. These provinces have many attractive destinations in the region.

Table 3: Other tourism destinations chosen by home tourists

No Other destination of a journey Frequency Rate (%)
1 Binh Thuan 49 13.69%
2 Ninh Thuan 20 5.59%
3 Khanh Hoa 88 24.58%
4 Phu Yen 18 5.03%
5 Binh Đinh 38 10.61%
6 Quang Ngai 29 8.10%
7 Quang Nam 86 24.02%
8 Da Nang 100 27.93%
9 Thua Thien Hue 103 28.77%

Total respondents 358 100%
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This also reflected the reasons why tourists choose other destinations in their journey. Among 
253 visitors surveyed, the large proportion of tourists chose other locations in the region due to vast 
of attractive destinations, with approximately 59% the total of surveyed visitors choosing this reason.

Table 4: Reasons to choose other destinations in the Region

Reasons Frequency Rate

Designed by travel agency 74 29.25%
Attractive destination 149 58.89%
Easy access 43 17.00%
Special tourism products 69 27.27%
The number of answered tourists 253

However, visitors who traveled to only one destination in the region accounted for a small 
proportion. This were explained that it had not been designed in the tour by travel agents, which 
accounted for 20%; in addition, due to lack of attractive destinations or difficulty in access.

Table 5: Reasons not to travel to other destinations in the region

Reasons Frequency Rate
Not designed by travel agency 21 20.00%
Unattractive destination 8 7.62%
Difficulty in access 11 10.48%
The number of answered tourists 105

3.3.2. For international tourists

Similar to the choice of domestic tourists, surveyed international travelers picked famous 
destinations such as Hue, Da Nang, Khanh Hoa and Quang Nam in their routine. Moreover, Binh 
Thuan is also one of the most attractive spots to foreign visitors. 

Table 6: Other tourism destinations chosen by foreign tourists

No Other destination of a journey Frequency Rate (%)

1 Binh Thuan 106 28.49%
2 Ninh Thuan 47 12.63%
3 Khanh Hoa 63 16.94%
4 Phu Yen 25 6.72%
5 Binh Dinh 30 8.06%
6 Quang Ngai 23 6.18%
7 Quang Nam 67 18.01%
8 Da Nang 166 44.62%
9 Thua Thien Hue 133 35.75%

Total respondents 372 100%

Among 297 international visitors surveyed, there were 45% travelers who chose other 
destinations in the region because they have many attractive places. The number of visitors opting 
“designed in a tour” and “easy access” accounted for respectively 26% and 14%.
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Table 7: Reasons to choose other destinations in the region

Reasons Frequency Rate

Designed by travel agency 77 25.93%
Attractive destinations 136 45.79%
Easy access 41 13.80%
The number of answered tourists 297

The number of visitors who chose only one destination in the region accounted for a very low 
proportion.

Table 8: Reasons not to travel to other destinations in the region

Reasons Frequency Rate

Not designed by travel agency 5 6.67%

Unattractive destination 4 5.33%

Difficulty in access 4 5.33%

The number of answered tourists 75

In addition, the survey results also showed that local visitors traveled not only to the region’s 
tourist destinations, but also to other tourist spots in other regions such as Da Lat (Lam Dong), Hanoi 
and Ho Chi Minh city.

3.4. Assessment on tourism destinations in the central coastal region

3.4.1. Factors affect to selection of destinations

According to the survey, factors such as natural scenery, local people’s friendliness and security 
are the most important to visitors to choose the destination for their journey.

However, survey findings also showed that other factors such as folk festivals, handicraft 
villages had not drawn enough attention from international travelers whose assessments were quite 
low - below 3.5. 

Table 9: Factors affecting tourists’ choice of tourist destinations

No Factors Home tourists International tourists

Mean Most 
selected Mean Most 

selected

1 Natural sights 4.27 5 4.35 5

2 Good weather 3.96 4 4.16 5

3 Historical and cultural relics 3.86 4 4.08 4

4 Handicraft villages 3.3 3 3.47 4

5 Folk festivals 3.46 4 3.1 3

6 Accommodation services/Resorts 3.81 4 3.53 4
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7 Restaurants and Special Foods 3.97 4 4.12 5

8 Tour availability 3.45 4 3.7 4

9 Entertainment Services 3.86 4 3.52 4

10 Shopping and Souvenirs 3.6 4 3.43 4

11 Service cost and expenses 4.03 5 3.96 4

12
Related-service quality 
(transportation, banking, medical, 
telecommunication…)

3.81 4 4.04 5

13 Local hospitality 4.18 5 4.37 5

14 Political/Social security 4.44 5 4.15 5

3.4.2. Assessment of tourism products/destinations/resorts in the region

3.4.2.1. Binh Thuan

Survey results showed that visitors traveling to Binh Thuan often visit some tourism spots such 
as Ham Tien - Mui Ne, Mui Ne, Doi cat bay - Mui Ne. Besides, home tourists tend to enjoy PôsahInư 
Tower, while foreign tourists are interested to Phu Quy Island and the Garden of Dragon fruit (Ham 
Thuan Nam).

Most of local tourism products are assessed fairly well with the average degree of 4, except 
for the Sand Dune - Mui Ne and PôsahInư Tower are not high appreciated by home visitors, whose 
degrees were respectively 3.67 and 3.33.

3.4.2.2. Ninh Thuan

Follows are the destinations welcoming a large number of guests when visiting Ninh Thuan 
province. However, assessment level of domestic and foreign tourists were quite low, especially 
home visitors.

No Destinations
Home tourists International 

tourists

Mean Most 
selected Mean Most 

selected

1
Historical relics - CK19 in Vinh Hai ward, 
Ninh Hai district and CK7 in Nhi Ha ward, 
Ninh Phuoc district 

2.72 2 3.76 3

2 Bau Truc pottery village 3.12 3 4.24 5

3 Grape garden and grape processing 
facilities in Ninh Thuan 3.67 3 3.73 3

4 Ninh Thuan eco-tourism: Phuoc Binh 
national park, God mountain 3.20 3 4.13 5
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3.4.2.3. Khanh Hoa

Survey results showed that some destinations such as Nha Trang Beach, Hon Tre Island (Con 
Se Tre, VinPearl...), Hon Mun Island, Hon Chong Island, Tri Nguyen Lake, Ponagar Tower, Institute of 
Oceanography, Dam Market, Long Son Pagoda are attractive to most of domestic tourists traveling to 
Khanh Hoa province. However, the beaches of Nha Trang, Hon Chong Island and Ponagar Tower are 
the most favorite spots with the average assessment level of above 4.

Meanwhile, international tourists largely traveled to Nha Trang Beach, Ponagar Tower, Dam 
Market, Hon Mun Island and loved them very much.

3.4.2.4. Phu Yen

The majority of visitors to Phu Yen are from inner land. Some destinations such as Da Dia (Stone 
Plate), Vung Ro Bay, Nhan Mountain, O Loan lagoon are the most popular spots. However, the survey 
results showed that the average level of these places were not high which all below 4.

No Destinations Mean Most selected 

1 Vung Ro Bay 3.48 3
2 Xuan Dai Bay 3.5 3
3 Phu Tan Rush Mat weaving village 2.88 3
4 Sao Viet ecotourism site 3.46 4

5 Hoa Da Paper cake village 3.27 3

6 Da Dia (Stone Plate) - Phu Yen 3.73 4
7 Da Bia Mountain 3.36 3
8 Mon beach - Dien cape 3.95 4
9 O Loan lagoon 3.55 3

10 Nhan Mountain 3.76 4

 3.4.2.5. Binh Dinh

Similar to Phu Yen, few international tourists travel to Binh Dinh province. Domestic tourists to 
Phu Yen often travel to some tourist locations such as Ghenh Rang tourist base, beach of Quy Nhon 
and they appear to be satisfied with their average assessment levels of above 4.

3.4.2.6. Quang Ngai

Quang Ngai is also among unpopular provinces to international travelers in the region. Follows 
are destinations that domestic tourists often choose when visiting Quang Ngai. However, their 
average levels of preference of these tourist spots were showed at medium grade. 

No Destinations Mean Most selected

1 Dang Thuy Tram Exhibition - Duc Pho 3,57 4

2 Son My Massacre relic site 3,64 4

3 Memorial site of the late Prime Minister Pham Van Dong 3,86 3

4 The Long Wall of Quang Ngai 3,27 3

5 Sa Huynh Cultural Relic 3,35 4
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6 My Khe Beach 3,32 4

7 Ly Son Island 3,6 4

3.4.2.7. Quang Nam

Quang Nam is well-known to have tradition of tourism development with many popular 
destinations such as Hoi An ancient town, My Son sanctuary, Cham Island, Cua Dai Beach. Their 
average assessment levels were also quite high of above 4. In particular, Hoi An ancient town is 
evaluated at the highest satisfaction level by both local and foreign tourists.

3.4.2.8. Da Nang

Da Nang is one of tourist cities in the central coastal region. The number of tourists to Da Nang 
every year is quite large, including domestic as well as foreign tourists. However, most of the tourism 
products of Da Nang had not drawn enough interest from its visitors, except for Ba Na, Linh Ung 
pagoda - Bai But and the International Firework Competition, which had average assessment rate of 
above 4. 

No Destinations Mean Most selected

1 My Khe Beach 3.89 5

2 Marble Mountain 3.68 4
3 Ba Na Hills 4.29 5

4 Linh Ung Pagoda - Bai But 4.08 5

5 Cham Museum 3.26 3

6 International Firework Competition 4.03 5

7 Dien Hai citadel 3.07 3

8 Shopping centres (Big C, Metro, Han market…) 3.48 4

9 Tran Food 3.25 3

3.4.2.9. Thua Thien Hue

Hue is one of the provinces with many potential of tourism development in the region. Hue has 
many options for tourists; however, they had not received much interest from the visitors, except for 
complex of Hue monuments, which is high appreciated by both domestic and international visitors, 
whose average assessment level were respectively 4.59 and 4.22.

3.4.3. Satisfaction level of tourists after traveling to the region 

Most of surveyed tourists assessed “very satisfied” or “satisfied” with the tourist destinations in 
the region. 

The average rank of satisfaction of domestic tourists after travelling to the region were 3.83 with 
the standard deviation of 0.88, of which there were up to 66.9% who assessed above 4. This showed 
the level of satisfaction of domestic tourists for the region was not high. However, when asked about 
their intention to return to these tourist destinations in the region, the number of visitors answering 
“Yes” accounted for nearly 78%.
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Figure 11: Satisfaction level of surveyed tourists

Home tourists Foreign tourists 

In general, the level of satisfaction of international travelers was higher than that of domestic 
tourists. The average level of overall satisfaction of foreign visitors was 4.09 with a standard deviation 
of 0.78, of which there were up to 78.6% who assessed above 4. That is why the number of international 
tourists planed to come back in coming time accounted for the larger percentage compared to 
domestic visitors, which were 83.3%. 

4. Conclusion 

The survey results on the behavior and assessment of visitors on the destinations and tourism 
products in the central coastal region has partly showed an overview of the actual situation of 
tourism development of the region and the position of the local tourism products in domestic and 
international tourists. The majority of surveyed visitors had good impressions on local people, famous 
landscapes, and tourism products of the region. 

However, there are some issues proposed by surveyed visitors to improve transport services, 
particularly increasing direct flights to the region, improving roads, and sanitation  problems in 
tourist attraction and beaches. Besides, surveyed respondents also suggested that more information 
desks and travel guideline should be built and provided for tourists. Moreover, there were some 
recommendations to improve immigration procedures.  The improvement of these problems 
and especially the services quality would be the important contribution to the regional tourism 
development in general, and the development of each tourist destination particularly. It is essential 
to have cooperation among region’s provinces in developing, locating and maintaining the image of 
attractive destinations of the central coastal region in domestic and international tourists’ heart. 
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KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH
MỘT SỐ NƯỚC TRONG KHU VỰC VÀ TRÊN THẾ GIỚI

? TS. HÀ VĂN SIÊU - TS. ĐỖ CẨM THƠ
Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch

Sản phẩm du lịch nằm ở tâm điểm của mọi hoạch định phát triển du lịch. Quá trình phát 
triển, xu hướng và nhu cầu thị trường đã liên tục có sự thay đổi, các quốc gia đều phải 
nghiên cứu, đúc kết, tìm kiếm các phương pháp tối ưu để phát triển sản phẩm du lịch, 
thu hút thị trường. Các thay đổi này đã mang đến sự nhìn nhận mới từ cả phương pháp 

luận về sản phẩm du lịch. Các quốc gia khác nhau, từ châu Á, châu Úc hay châu Mỹ ở các thực tiễn cụ 
thể khác nhau nhưng đều tiếp cận khá tương đồng trong việc phát triển sản phẩm du lịch hiện đại - 
tìm hiểu rõ nhu cầu thị trường và xây dựng sản phẩm trải nghiệm du lịch.

Tìm hiểu và học hỏi các kinh nghiệm này từ lý luận đến thực tiễn mang đến những bài học rất 
hữu ích khi du lịch Việt Nam tại nhiều địa phương đang tìm kiếm các giải pháp phát triển sản phẩm 
du lịch.

1. Sự thay đổi trong hệ thống phương pháp luận về sản phẩm du lịch

Sản phẩm du lịch là một khái niệm được đề cập rất nhiều trong lý luận và thực tiễn của hoạt 
động du lịch. Tuy nhiên, có nhiều cách tiếp cận khác nhau để đề cập đến khái niệm này. Hầu như hệ 
thống phương pháp luận trước đây thường đề cập tới sản phẩm du lịch là việc tổ chức các dịch vụ, 
phát huy tài nguyên du lịch và hệ thống dịch vụ công cộng hỗ trợ.

Trong các nghiên cứu đúc kết thực tiễn và xu hướng phát triển du lịch hiện đại thì sản phẩm du 
lịch được đề cập đến như một trải nghiệm của du khách. Các tác giả hiện đại cho rằng ngoài những 
điểm chung như việc cung cấp dịch vụ ăn, nghỉ, vận chuyển, tham quan... thì việc tạo ra cho khách 
một trải nghiệm có giá trị chính là phần quan trọng của sản phẩm du lịch hiện đại, tạo ra giá trị gia 
tăng và lợi thế cạnh tranh của sản phẩm. Mặc dù cũng có những học giả đã đề cập đến khái niệm sản 
phẩm trải nghiệm, như Smith từ năm 1994, tuy nhiên quá trình chuyển đổi hệ lý luận này được hình 
thành từ những năm 1999 đến nay đã thực sự được các học giả và các nhà hoạch định chính sách của 
các quốc gia ủng hộ.

Middleton và Clark coi sản phẩm du lịch là các giá trị trải nghiệm của du khách, “khi mà khách 
nhận được các lợi ích phù hợp với nhu cầu và sở trường cùng chất lượng và giá trị đồng tiền. Các giá 
trị này được bổ sung tại từng giai đoạn của quá trình hình thành sản phẩm mà bản thân người khách 
cũng tham gia tương tác”. Ritchie và Crouch cũng cho rằng “Sản phẩm cơ bản trong du lịch là sự trải 
nghiệm về điểm đến”. Các lý luận cũng đúc kết rằng khi khách du lịch mua một sản phẩm là họ mong 
muốn chi trả để có được một trải nghiệm, được tận hưởng hàng loạt những sự kiện đáng ghi nhớ mà 
bên bán cung cấp. Chính vì vậy, sản phẩm du lịch là sự trải nghiệm toàn diện từ khi khách đi ra khỏi 
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chỗ ở thường xuyên đến lúc trở về.

Tại những lý luận mới về sản phẩm du lịch thì sản phẩm du lịch trải nghiệm cần đảm bảo được 
tính đa chiều, bao gồm: các yếu tố cảm quan, các yếu tố tạo cảm xúc, các yếu tố nhận thức, các yếu 
tố thực dụng, các yếu tố về lối sống và các thành phần có tính quan hệ. 

Từ những xu hướng mới trong hệ thống phương pháp luận này thì khái niệm “thiết kế trải 
nghiệm” được ra đời. Thiết kế trải nghiệm được coi là việc thiết kế và sắp xếp các loại kết hợp tương 
tác giữa bên cung cấp dịch vụ và người tiêu dùng cuối cùng bằng một quá trình và các phương pháp 
sáng tạo. Việc này đòi hỏi sự tìm tòi để cải tiến những giá trị trên cơ sở hiểu biết kỹ lưỡng những trải 
nghiệm mà thị trường thực sự mong muốn.

2. Xu hướng thích ứng của các quốc gia qua phương pháp luận và thực tiễn 

2.1. Xu hướng trong thay đổi nhận thức và định hướng xây dựng sản phẩm du lịch

Ngày nay, xu hướng thị trường đã có nhiều thay đổi, trong đó gia tăng rõ rệt nhu cầu về trải 
nghiệm du lịch chứ không chỉ đơn thuần tham quan điểm đến, tiêu dùng sản phẩm hay thực hiện 
hoạt động du lịch. Với xu hướng này thì nhiều quốc gia đều định hướng phát triển sản phẩm du lịch 
có tính trải nghiệm cao. Phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm nhằm tạo ra các lợi thế cạnh tranh 
hoặc các giá trị phụ trội cho các tiềm năng du lịch của điểm đến. 

Để phát triển các sản phẩm du lịch có tính trải nghiệm thì các quốc gia, các điểm đến tập trung 
hàng đầu vào việc nghiên cứu kỹ lưỡng các tiềm lực cung ứng cũng như các nhu cầu hiện tại và tương 
lai đối với sản phẩm. Nghiên cứu về nhu cầu thị trường để tìm hiểu mức độ hài lòng của thị trường 
cũng như xác định được những khoảng cách giữa sản phẩm với nhu cầu và các cơ hội xây dựng sản 
phẩm du lịch trải nghiệm. 

Trong kinh nghiệm của nhiều quốc gia, ngay cả tại Việt Nam thì lựa chọn phương pháp định 
hướng theo sản phẩm hay định hướng theo thị trường luôn là bài toán quan trọng. Vậy làm thế nào 
để định hướng phát triển sản phẩm du lịch dưới góc độ thị trường? Thực tiễn các điểm đến ở Mỹ xác 
định là cần vừa định hướng sản phẩm và vừa định hướng thị trường. Để phát triển được sản phẩm 
thì các nhà hoạch định chính sách phải nhận thức rõ về nguồn tài nguyên du lịch và các khả năng về 
phát huy xây dựng sản phẩm. Với những đánh giá chi tiết này, các địa điểm cụ thể, các trải nghiệm có 
thể có để tổ chức và giới thiệu, thu hút khách du lịch tham gia trải nghiệm theo cách có thể cung cấp 
tối đa các giá trị trải nghiệm cho du khách và tối đa lợi nhuận cho điểm đến. Đây được coi là cách làm 
hiện đại trong việc phát triển sản phẩm du lịch mà các quốc gia hiện nay đang áp dụng. 

2.2. Xu hướng cải tiến sản phẩm du lịch phù hợp xu hướng tiêu dùng hiện đại

Căn cứ vào các nghiên cứu lý luận và thực tiễn hiện đại, Trung Quốc đã có những nhận định và 
định hướng mới để cải tiến sản phẩm du lịch phù hợp nhu cầu của thị trường đang liên tục biến đổi. 

+ Nhận định các thay đổi trong xu hướng tiêu dùng hiện đại:

- Nhu cầu tiêu dùng hiện đại chuyển hướng nhiều sang yêu cầu về cảm xúc.

- Nhu cầu về tiêu chuẩn du lịch trong tiêu dùng chuyển dần sang việc đáp ứng yêu cầu rất cá 
nhân (cá biệt).

- Các giá trị trong tiêu dùng du lịch chuyển từ nhu cầu vật lý sang các trải nghiệm.
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- Nhu cầu tiêu dùng tĩnh (thụ động) chuyển dần sang động (chủ động).

- Nhận thức về môi trường, tính bền vững ảnh hưởng đến tiêu dùng du lịch - yếu tố “du lịch 
xanh”.

- Nhu cầu về động cơ tiêu dùng các hoạt động giải trí hướng tới các giá trị thẩm mỹ cao.

+ Các nguyên tắc áp dụng thực tiễn về cải tiến sản phẩm du lịch:

- Nguyên tắc định hướng thị trường: cải tiến sản phẩm du lịch trên cơ sở tìm hiểu kỹ lưỡng nhu 
cầu thị trường.

- Nguyên tắc xây dựng trải nghiệm: tâm lý thị trường hiện đại gắn liền với những mong muốn 
về trải nghiệm độc đáo, sâu sắc, khó quên. Sản phẩm du lịch cần cải tiến trên cơ sở phát triển các giá 
trị trải nghiệm phù hợp với mong đợi của thị trường.

- Nguyên tắc tạo dựng cảm xúc: sự phát triển kinh tế - xã hội nâng cao nhu cầu tâm lý về cảm 
xúc so với các nhu cầu vật lý, đòi hỏi sự cải tiến cần có những thiết kế phù hợp.

- Nguyên tắc về tính cá nhân (cá biệt): trong nhu cầu tiêu dùng hiện đại, một mặt thị trường 
tìm kiếm các đơn vị, sản phẩm có tính cá nhân cao (khẳng định được thương hiệu hoặc sự độc đáo, 
cá biệt), mặt khác yêu cầu được sử dụng các dịch vụ, sản phẩm thiết kế đáp ứng yêu cầu rất cá nhân, 
cá biệt.

- Nguyên tắc về thiết kế “xanh”: sản phẩm du lịch áp dụng các nguyên tắc, các yếu tố về du lịch 
trách nhiệm, các loại hình du lịch sinh thái, du lịch xanh, du lịch thiên nhiên…

3. Kinh nghiệm cụ thể của các quốc gia trong việc phát triển sản phẩm du lịch

3.1. Kinh nghiệm xây dựng sản phẩm du lịch mang tính trải nghiệm cao

- Kinh nghiệm của Canada trong việc xây dựng sản phẩm du lịch mang tính trải nghiệm cao 

Trải nghiệm được xác định là khách du lịch tham gia vào hoạt động cùng dân địa phương để 
cùng trải nghiệm và học hỏi. Khác với việc được nghe hướng dẫn với vai trò rất thụ động thì khách du 
lịch tham gia trải nghiệm có được vai trò chủ động và tham gia cùng cộng đồng hoặc đơn vị cung cấp 
dịch vụ. Trải nghiệm thường mang tính đặc trưng rất cao bởi các trải nghiệm được thực hiện trên cơ 
sở khách tham gia các hoạt động tại các địa phương cụ thể. Sản phẩm du lịch trải nghiệm chạm vào 
mọi giác quan kích thích sự ghi nhớ và có khả năng kích thích tiêu dùng cao hơn. Sản phẩm du lịch 
trải nghiệm thu hút được cộng đồng địa phương tham gia để cùng cung cấp trải nghiệm.

Để xây dựng sản phẩm du lịch mang tính trải nghiệm thì Canada xác định các trải nghiệm dự 
kiến có thể hình thành sản phẩm du lịch, các giác quan có thể kích thích, các câu chuyện có thể hình 
thành, các đối tác có thể tham gia mang đến trải nghiệm, những gì khách du lịch có thể học hỏi được 
và sẽ học hỏi thế nào trong quá trình tương tác hình thành sản phẩm trải nghiệm. 

Một kinh nghiệm trong việc xây dựng sản phẩm này nữa là việc hoạch định cam kết với các đối 
tác và xác định giới hạn thời gian cho các trải nghiệm để thực hiện được sản phẩm.

- Kinh nghiệm của Úc trong xây dựng sản phẩm trải nghiệm cao 

Úc có chiến lược phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm được thực hiện rất bài bản với việc 
thúc đẩy các sản phẩm du lịch trải nghiệm. Trong đó, phân đoạn rất kỹ từng đối tượng thị trường: 
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khách du lịch tìm kiếm trải nghiệm lần đầu, khách du lịch ưa thích trải nghiệm. Các phân đoạn này 
được xác định cụ thể trong từng thị trường trọng điểm của Úc với những nhu cầu, sở thích, mong 
muốn, thói quen riêng.

Trên cơ sở tìm hiểu sở thích các thị trường và các trải nghiệm mong muốn, Úc xác định được các 
trải nghiệm chính mà thị trường cần gồm: Thổ dân Úc, thiên nhiên Úc, vùng hẻo lánh ở Úc, lối sống 
vùng ven biển Úc, thực phẩm và rượu, các đô thị lớn ở Úc, các hành trình trên đất nước Úc. Từ các trải 
nghiệm chính này, các sản phẩm du lịch trải nghiệm được xây dựng thu hút sự trải nghiệm của các 
đối tượng thị trường khác nhau.

Nhiều địa điểm du lịch của Úc trước đây được định vị và xây dựng thương hiệu bởi những hình 
ảnh khác nhau thì nay chuyển sang tập trung vào hình ảnh các trải nghiệm. Vì vậy mà các điểm đến 
có được sự tương tác cao hơn, thu hút sự quan tâm của khách du lịch hơn. Quan trọng hơn là nó đã 
tập hợp được các giác quan, thu hút được sự quan tâm về lịch sử và đặc điểm của điểm đến.

Ví dụ cụ thể tại Cape Leveque, cách Broome 220 km về phía bắc thuộc bán đảo Dampier, nơi 
thiên nhiên hoang dã, có những người thổ dân sinh sống, các tour du lịch và hoạt động tự hướng dẫn. 
Sản phẩm được tổ chức cho những người mong muốn các trải nghiệm về cuộc sống thổ dân. Khách 
du lịch được cộng đồng thổ dân đón tiếp nồng hậu, được tìm hiểu và tham gia các hoạt động của 
cộng đồng. Trải nghiệm chính tập trung vào “Thổ dân Úc”, ngoài ra cũng thực hiện cả các trải nghiệm 
về “Thiên nhiên Úc” và “Lối sống vùng ven biển Úc”. Dựa trên nhu cầu của các thị trường khách ưa 
thích các trải nghiệm này, hoạch định xây dựng cơ sở lưu trú phù hợp, các tour, tuyến và hoạt động du 
lịch phù hợp, với trọng tâm là các trải nghiệm. Tiếp đó là vai trò của hoạt động marketing, chụp hình 
và quay phim những hình ảnh sống động nhất về các trải nghiệm mà các thị trường mong muốn, gửi 
đến các thị trường trọng điểm bằng ngôn ngữ của họ.

Kinh nghiệm khác là Úc đã huy động các doanh nghiệp cùng tham gia trong việc quảng bá cho 
các dòng sản phẩm trải nghiệm thay cho việc mỗi doanh nghiệp chỉ cung cấp và quảng bá từng sản 
phẩm nhỏ lẻ với các trải nghiệm riêng lẻ.  

Úc cũng sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại mà thị trường tiêu dùng sản phẩm du 
lịch trải nghiệm thường sử dụng. Đây cũng là kinh nghiệm quan trọng để có thể phát triển sản phẩm 
du lịch.

3.2. Kinh nghiệm về xây dựng tuyến du lịch chuyên đề nhằm đa dạng hóa và đặc trưng hóa 
sản phẩm du lịch.

Trên cơ sở xem xét các kinh nghiệm phát triển du lịch của Hoa Kỳ tại các ví dụ cụ thể về sản 
phẩm du lịch “Con đường di sản thủ công Tây Bắc Carolina”, “Tại vùng Edge”, “Nghệ thuật kiến trúc”, 
“Jazz và Blues”, “Di sản người Mỹ gốc Phi”, “Di sản về Eleanor Roosevelt”, “Café Hawai”…, có thể thấy các 
thành công từ kinh nghiệm phát triển này tập trung vào các nội dung chính sau:

- Nhận diện xu hướng nhu cầu du lịch: nhu cầu thị trường tập trung nhiều vào các tuyến du lịch 
văn hóa, di sản, tuyến du lịch sinh thái.

- Xây dựng các tuyến du lịch chuyên đề với vai trò quan trọng của chủ đề cốt lõi, thông tin 
thuyết minh và thuyết minh viên. 

- Chủ đề cốt lõi của tuyến du lịch chuyên đề được xác định để kết nối các điểm tham quan, hoạt 



PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

73

động du lịch trong một tuyến. Chủ đề phù hợp với xu hướng và nhu cầu trải nghiệm của thị trường. 
Bên cạnh đó, tìm kiếm các lĩnh vực ngành nghề có liên quan để thúc đẩy phát triển đồng thời tạo 
thêm sức hấp dẫn cho tuyến du lịch chuyên đề.

- Thuyết minh viên có khả năng mang đến giá trị trải nghiệm quan trọng cho du khách và tạo 
ra hình ảnh riêng biệt, thương hiệu cho điểm tham quan. Thuyết minh viên không chỉ đóng vai trò 
quan trọng trong việc hình thành giá trị sản phẩm du lịch nhưng nội dung thuyết minh cũng được 
sử dụng như một công cụ quản lý, bảo vệ tài nguyên du lịch, định hướng du khách. Kế hoạch thuyết 
minh, địa điểm dừng chân… của thuyết minh viên làm tăng giá trị trải nghiệm và ghi nhớ của du 
khách. Khi phát triển sản phẩm du lịch “tìm hiểu café Hawai”, chính quyền địa phương đã xây dựng 
đội ngũ hướng dẫn viên quốc gia về café.

- Yếu tố thành công: thuyết minh viên phải là đối tượng tích cực cùng cộng đồng địa phương 
phát triển du lịch, coi cộng đồng như những đối tác đích thực của hoạt động du lịch, như nhà hàng, 
khách sạn… mới có thể mang đến được chất lượng trải nghiệm cao cho du khách.

4. Bài học về phát triển sản phẩm du lịch cho Việt Nam

Qua học hỏi các kinh nghiệm quốc tế cho thấy tài nguyên du lịch có thể giống nhau ở nhiều 
nơi, mức độ hấp dẫn có thể ngang nhau, tuy nhiên sự phân biệt giữa các điểm đến và các sản phẩm 
du lịch khác nhau là ở nét văn hóa, mức độ trải nghiệm được thể hiện ở các dịch vụ, tổ chức, sự giao 
lưu với cộng đồng.

Việt Nam có lợi thế về tài nguyên du lịch. Quá trình phát triển cho đến nay hầu như mới chỉ dựa 
nhiều vào khai thác các tài nguyên du lịch theo một hướng. Các sản phẩm du lịch chủ yếu mới dừng 
lại ở việc tham quan, nghe hướng dẫn, thuyết minh, các yếu tố trải nghiệm thực sự còn rất ít. Thực tế 
cho thấy thị trường khách du lịch đang tìm kiếm sự tương tác với cộng đồng dân cư và tìm kiếm các 
trải nghiệm khác biệt. Nếu việc định hướng phát triển sản phẩm du lịch vẫn chỉ được tiếp cận theo 
lối truyền thống, phát huy tài nguyên du lịch và phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật cùng đội 
ngũ lao động thì không thích nghi được với xu hướng và nhu cầu hiện tại. Với hệ thống tài nguyên đa 
dạng phong phú, du lịch Việt Nam tại mỗi địa phương, mỗi điểm đến cần thiết kế các loại trải nghiệm 
thích hợp trên cơ sở hiểu được nhu cầu, sở thích của thị trường. Nếu như thực tế tại nhiều địa phương 
cho thấy tài nguyên rất phong phú, đa dạng nhưng sản phẩm vẫn nghèo nàn là chính bởi tính trải 
nghiệm không có hoặc hoàn toàn không đáp ứng đúng mong muốn, sở thích của thị trường.

Kinh nghiệm của các nước cũng cho thấy để phát triển được sản phẩm du lịch thì đào tạo nhân 
lực là cần thiết bởi chính họ là những người thiết kế và trực tiếp tạo ra những trải nghiệm trong sản 
phẩm du lịch nhưng việc nâng cao nhận thức cộng đồng, ý thức người dân là hết sức quan trọng bởi 
họ đang tương tác trong toàn bộ quá trình trải nghiệm và trong nhiều trường hợp là đối tượng tìm 
kiếm chính của du khách - cộng đồng, lối sống hàng ngày. Điều này cũng đã được khẳng định qua 
nhiều kết quả nghiên cứu thị trường do Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch thực hiện.

Như vậy, có thể thấy để đảm bảo được tính cạnh tranh thì khi đáp ứng các thị trường chúng ta 
cần cập nhật xu hướng cả từ hai phía, thị trường và các nhà hoạch định chính sách của các quốc gia 
để có phương pháp và định hướng phát triển sản phẩm du lịch cho Việt Nam mới. Với hệ thống tài 
nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn phong phú, chúng ta hoàn toàn có thể phát triển hệ thống sản 
phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn, thu hút thị trường và mang tính đặc trưng và cạnh tranh cao.
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Tourism product is always a critical element of tourism development. Developing 
process, orientation and market demand have been changing over time. Most 
countries have to study, draw lessons and look for optimal method to develop tourism 
products, attracting the market. Different countries from Asia, Australia or America 

with different practical situations have the same approach on developing modern tourism products. 
It is very useful and significant for Vietnam to study and learn these experiences in tourism products 
development.    

Tourism product is the concept that frequently mentioned in theory and reality of tourism 
activities. However, there are many approaches for this concept. According to old methodological 
system, tourism product is considered as tourism services, tourism resources and relevant supportive 
services. However, with new tendency in methodology system, the concept of "Experience Design” 
was born. 

Experience Design is designing and arranging relationships between service supply and 
end user through the innovative process and method. It requires deep knowledges of experiences 
expected by the market. In order to develop experienced tourism products, nations need to focus 
on studying supply capacity and product demand at present and in the future as well. Also, it is very 
neccessary for every country to look at the market satisfaction and to identify the gap between the 
product and the need and the opportunites to build experienced tourism products. 

Currently, consumption demand is changing to feeling need or differentia. The tourism 
consumption values are transferred from physical need into experiences, passive form to active 
form. In addition, awareness of environment protection, sustainability and green tourism has been 
influenced more and more tourism consumption. With the purpose of developing tourism, most 
countries continuously apply practical experiences, improve tourism product based on principles: 
market orientation, experiences construction, feeling creation, differentia, “green design”.   

Reviewing international lessons, tourism resources should have been the same and equal 
attraction everywhere, but difference between destinations and tourism products is culture, 
experiencing level expressed in services, organization and community relationship. 

Vietnam has much of advantages in tourism resources. However, exploring these resources is 
conducted in a single way. Tourism products are just the tours with main activity being visiting while 

EXPERIENCES ON DEVELOPING TOURISM PRODUCT
OF COUNTRIES IN THE REGION AND OVER THE WORLD

? Ph.D. HA VAN SIEU - Ph.D. DO CAM THO 
Institute for Tourism Development Research
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guiding and presenting experienced factors are so weak. In reality, tourism market is now looking 
for interactive relationships between the community and special experiences. If going with the 
traditional way of developing tourism resources, infrastructure and labor forces, it is difficult to adapt 
to new tendency and requirement. 

In addition, in order to develop tourism products, human resource training is very important 
because these skillful labor forces are key designers and creators for tourism experiences. Moreover, 
raising people’s awareness of tourism products is quite significant and necessary because they will 
be main partners in experiencing process and also key objects studied by tourists due to their daily 
lifestyle.

Thus, planners for tourism development need to update new tendency of tourism market so as 
ensuring competitiveness and attractiveness for Vietnam tourism sector. 
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KHAI THÁC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ
Ở CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

? TS. TRẦN ĐỨC ANH SƠN
Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Trên bản đồ du lịch Việt Nam hiện nay, các tỉnh duyên hải miền Trung1 đã trở thành địa bàn 
trọng điểm, thu hút ngày càng nhiều du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, du lịch và nghỉ 
dưỡng. Du khách lựa chọn các tỉnh duyên hải miền Trung làm điểm đến trong hành trình du lịch của 
mình bởi vùng đất này có hai yếu tố hấp dẫn du khách. Đó là:

- Sự quyến rũ của cảnh quan thiên nhiên: Các tỉnh duyên hải miền Trung có bờ biển dài khoảng 
1.286 km2, với nhiều bãi biển đẹp nổi tiếng quốc gia và quốc tế như: Cảnh Dương, Lăng Cô (Thừa 
Thiên Huế), Mỹ Khê, Non Nước (Đà Nẵng), Cửa Đại (Quảng Nam), Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), Quy Nhơn 
(Bình Định), Tuy Hòa (Phú Yên), Vân Phong - Đại Lãnh (Nha Trang), Ninh Chữ (Ninh Thuận), Mũi Né 
(Bình Thuận)...; có vịnh Lăng Cô và vịnh Nha Trang nằm trong danh mục những vịnh biển đẹp nhất 
thế giới; có chuỗi đảo và quần đảo gần bờ có cảnh trí hoang sơ, môi trường biển trong lành, có giá trị 
du lịch cao như: Cù Lao Chàm (Quảng Nam), Lý Sơn (Quảng Ngãi), Hòn Mun, Hòn Tre, Hòn Tằm (Khánh 
Hòa), Phú Quý (Bình Thuận)…; có dải Trường Sơn chạy dọc ở phía tây với địa hình rừng núi cheo leo, 
“lắm thác, nhiều ghềnh” và những khu rừng nguyên sinh với thảm thực vật và hệ động vật phong 
phú, rất thích hợp cho các loại hình du lịch khám phá, mạo hiểm...

- Sự giàu có các di sản văn hóa: Các tỉnh duyên hải miền Trung đang “sở hữu” 3 di sản văn hóa vật 
thể (DSVHVT) được UNESCO ghi tên vào Danh mục di sản văn hóa của nhân loại, đồng thời cũng là 3 
di tích lịch sử văn hóa (LSVH) quốc gia đặc biệt của Việt Nam (Cố đô Huế, Đô thị cổ Hội An và Thánh địa 
Mỹ Sơn); 1 di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật 
thể đại diện của nhân loại (Nhã nhạc cung đình triều Nguyễn); 184 di tích LSVH quốc gia và hơn 700 di 
tích LSVH cấp tỉnh3, với nhiều loại hình: di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật, di tích tôn giáo tín 
ngưỡng, địa điểm khảo cổ, danh lam thắng cảnh… của các thời kỳ: tiền - sơ sử (với hai nền văn hóa 

1 Trong tham luận này, các tỉnh duyên hải miền Trung gồm 9 tỉnh/thành phố: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng 
Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, tức là 9 tỉnh/thành phố tham gia liên kết vùng duyên 
hải miền Trung.

2 Chiều dài bờ biển của các tỉnh/thành phố duyên hải miền Trung trong bài này là tổng chiều dài bờ biển của các tỉnh/
thành phố: Thừa Thiên Huế (120 km), Đà Nẵng (92 km), Quảng Nam (125 km), Quảng Ngãi (129 km), Bình Định (134 km), 
Phú Yên (189 km), Khánh Hòa (200 km), Ninh Thuận (105 km), Bình Thuận (192 km) do webpage www.chinhphu.vn và 
webpage  www.vi.wikipedia.org công bố (truy cập ngày 20.5.2013). Tuy nhiên, webpage của HĐND tỉnh Khánh Hòa, của 
Báo Khánh Hòa và của Thư viện tỉnh Khánh Hòa thì công bố chiều dài bờ biển của tỉnh Khánh Hòa, tính theo mép nước, 
là 385 km (truy cập ngày 20.5.2013).

3 Số liệu thống kê vào cuối năm 2011.
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khảo cổ là văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa Đông Sơn), trung đại (các di tích thời Champa và thời Đại 
Việt), cận đại (các di tích thời chúa Nguyễn, thời Tây Sơn và thời Nguyễn), hiện đại (các di tích thời 
chống Pháp và chống Mỹ); có kho tàng DSVHPVT giàu bản sắc của hàng chục cộng đồng tộc người 
bản địa và lưu dân cư trú, sinh tụ trên vùng đất này hàng ngàn năm qua.

Hai yếu tố trên thực chất là hai nguồn tài nguyên du lịch quan trọng mà các tỉnh duyên hải 
miền Trung đã và đang khai thác để phát triển du lịch ở từng địa phương cũng như trong phạm vi 
toàn Vùng. 

2. Chiến lược phát triển du lịch ở các tỉnh duyên hải miền Trung hiện nay, của từng địa phương 
cũng như của toàn Vùng, đều xác định du lịch biển, du lịch sinh thái và du lịch văn hóa là những loại 
hình du lịch thích hợp để phát triển du lịch ở vùng này. Trong đó du lịch văn hóa và du lịch biển là hai 
loại hình ưu tiên phát triển trong thời gian qua và đã thu được những thành tựu đáng kể, đóng góp 
vào thành công chung của du lịch Việt Nam. 

Tuy nhiên, theo đánh giá chung, trong hai thập niên vừa qua, loại hình du lịch văn hóa phát triển 
mạnh ở các tỉnh phía bắc vùng duyên hải miền Trung, nhất là ở Thừa Thiên Huế và Quảng Nam, hai 
địa phương đang “sở hữu” 4 di sản văn hóa thế giới. Trong khi đó, các tỉnh phía nam vùng duyên hải 
miền Trung lại ưu tiên phát triển du lịch biển, mà Khánh Hòa và Bình Thuận là hai địa phương thành 
công nhất.

Vấn đề đặt ra là cả 9 tỉnh/thành phố duyên hải miền Trung đều có biển, có rừng, có các di sản 
văn hóa đặc sắc nhưng tại sao nơi này lại phát triển mạnh về du lịch biển? nơi kia lại thành công với 
du lịch văn hóa? Ngoài việc ưu tiên phát triển các loại hình du lịch ưu thế của từng tỉnh, liệu có thể 
kết hợp phát triển các loại hình du lịch không phải là thế mạnh của địa phương để làm phong phú 
sản phẩm du lịch của địa phương, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách và kéo dài thời gian tham 
quan, du lịch, nghỉ dưỡng của du khách hay không?

3. Trong thời gian qua, loại hình du lịch văn hóa ở các tỉnh duyên hải miền Trung phát triển chủ 
yếu dựa vào sự khai thác các DSVHVT (di tích LSVH, bảo tàng, danh lam thắng cảnh…) hơn là khai 
thác các DSVHPVT (lễ hội, văn hóa dân gian, nghề thủ công và làng nghề truyền thống, văn hóa ẩm 
thực…). 

Đây quả là điều đáng tiếc, bởi lẽ các DSVHVT thường là “di sản cố định”, sẽ bị “khấu hao” do quá 
trình khai thác, sử dụng, nên nếu khai thác quá mức sẽ khiến cho di sản bị quá tải, bị xâm hại, thậm 
chí bị hủy hoại. Trong khi đó, các DSVHPVT thường là “di sản sống” tồn tại trong lòng cộng đồng và 
có khả năng “tự tái tạo”. Vì thế, khai thác DSVHPVT để phát triển du lịch được coi là xu thế thích hợp 
trong việc phát triển du lịch một cách bền vững trong thời đại ngày nay.

Từ nhận thức trên, tham luận này tập trung sự quan tâm vào vấn đề khai thác các DSVHPVT 
hiện có để phát triển du lịch ở các tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam.

2. DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ: NGUỒN TÀI NGUYÊN QUAN TRỌNG ĐỂ PHÁT TRIỂN DU 
LỊCH Ở CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

2.1. Di sản văn hóa phi vật thể: khái niệm, loại hình và mối quan hệ với du lịch

2.1.1. Khái niệm và loại hình

- Về khái niệm, theo Công ước của UNESCO về bảo vệ DSVHPVT (2003): “DSVHPVT được hiểu là 
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các tập quán, các hình thức thể hiện, biểu đạt, tri thức, kỹ năng và kèm theo đó là những công cụ, đồ vật, 
đồ tạo tác và các không gian văn hóa có liên quan mà các cộng đồng, các nhóm người và trong một số 
trường hợp là các cá nhân, công nhận là một phần di sản văn hóa của họ, được trao truyền từ thế hệ này 
sang thế hệ khác, được tái tạo liên tục bởi các cộng đồng và nhóm người, để thích ứng với môi trường của 
họ, tương tác với tự nhiên và lịch sử của họ, và cung cấp cho họ với một cảm quan xác định và liên tục, từ 
đó thúc đẩy sự tôn trọng đa dạng văn hóa và sự sáng tạo của con người”. (Khoản 1, Điều 2). 

Còn theo Luật Di sản văn hóa năm 2001, sửa đổi bổ sung năm 2009 của Việt Nam thì: “DSVHPVT là 
sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn hóa liên quan, có giá trị 
lịch sử, văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng, không ngừng được tái tạo và được lưu truyền 
từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức khác” (Khoản 
1, Điều 4). 

- Về loại hình, theo Công ước của UNESCO về bảo vệ DSVHPVT (2003), thì DSVHPVT bao gồm: (a) 
các truyền thống và biểu đạt truyền khẩu, trong đó ngôn ngữ là phương tiện của di sản văn hóa phi vật 
thể; (b) nghệ thuật trình diễn; (c) tập quán xã hội, tín ngưỡng và các lễ hội; (d) tri thức và tập quán liên 
quan đến tự nhiên và vũ trụ; (e) nghề thủ công truyền thống” (Khoản 2, Điều 2).

Theo Luật Di sản văn hóa năm 2001, sửa đổi bổ sung năm 2009 của Việt Nam thì DSVHPVT bao 
gồm: tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, ngữ văn truyền miệng, diễn xướng dân 
gian, lối sống, nếp sống, lễ hội, bí quyết về nghề thủ công truyền thống, tri thức về y, dược học cổ truyền, về 
văn hóa ẩm thực, về trang phục truyền thống dân tộc và những tri thức dân gian khác.

2.1.2. Mối quan hệ giữa di sản văn hóa phi vật thể với du lịch

a. DSVHPVT là đối tượng khai thác của du lịch

- DSVHPVT chính là “phần hồn” của các di tích lịch sử, công trình văn hóa - nghệ thuật, địa điểm 
tôn giáo tín ngưỡng, bảo tàng… (gọi tắt là di tích), vốn là điểm đến của các tour du lịch văn hóa. Nếu 
không có “phần hồn” này, thì các di tích chỉ là những “lớp vỏ” xơ cứng, tẻ nhạt, kém hấp dẫn… trong 
cảm nhận của du khách. Bởi lẽ, du khách đến tham quan các di tích không chỉ để chiêm ngưỡng các 
thành tựu kiến trúc, nghệ thuật trang trí, hiện vật trưng bày ở nơi ấy, mà họ còn muốn tìm hiểu về lễ 
hội, các sự kiện, các sinh hoạt văn hóa - tâm linh gắn với di tích, cũng như thân thế và hành trạng của 
các nhân vật được thờ phụng hoặc có liên quan với các di tích ấy. 

- Các DSVHPVT (lễ hội, phong tục tập quán, diễn xướng dân gian, văn hóa ẩm thực, sản phẩm 
thủ công mỹ nghệ, trang phục truyền thống, tri thức bản địa…) còn là nguồn tài nguyên nhân văn 
để du lịch, đặc biệt là du lịch văn hóa, khai thác trực tiếp. Ngoài việc tham quan, tiếp cận các di tích, 
địa điểm du lịch, du khách còn có nhu cầu tìm hiểu về đời sống, phong tục tập quán của cộng đồng 
cư dân bản địa; nhu cầu tham gia, thưởng lãm các lễ hội, diễn xướng dân gian do cộng đồng dân cư 
bản địa tổ chức; nhu cầu thưởng thức ẩm thực tại điểm đến du lịch; nhu cầu tham quan các làng nghề 
truyền thống, mua sắm các mặt hàng thủ công truyền thống của địa phương. Vì thế, nếu được khai 
thác bền vững thì các DSVHPVT có thể khai thác lâu dài, không bao giờ cạn kiệt, bởi đó là nguồn tài 
nguyên có khả năng “tái tạo” trong quá trình sử dụng, khai thác. Thậm chí, giá trị khai thác của loại tài 
nguyên đặc biệt này ngày càng tăng lên cùng với thời gian tồn tại của chúng.

- Sự đa dạng của các loại hình DSVHPVT sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thậm chí 
còn quyết định tính chất, quy mô hoạt động và định hướng phát triển của du lịch.
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b. Du lịch phát triển tạo ra cơ hội lẫn thách thức cho hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị của 
DSVHPVT

* Cơ hội

- Du lịch phát triển sẽ tạo thuận lợi trong việc giới thiệu DSVHPVT với du khách, đưa các di sản 
này từ phạm vi địa phương ra phạm vi quốc gia và quốc tế; thu hút sự chú ý của cộng đồng, quốc gia 
và quốc tế đối với DSVHPVT, nhất là các di sản đang có nguy cơ bị mai một, lãng quên. 

- Nguồn thu từ du lịch, nếu được sử dụng hợp lý sẽ hỗ trợ đắc lực cho việc bảo tồn và phát huy 
giá trị các DSVHPVT. Đặc biệt, đối với những địa phương nghèo, không có đủ tiềm lực kinh tế để bảo 
tồn và phát huy giá trị các DSVHPVT thì nguồn thu từ du lịch sẽ góp phần quan trọng trong việc khắc 
phục tình trạng trên.

- Du lịch cũng góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng cư dân địa phương trong việc bảo vệ 
các DSVHPVT ngay chính tại quê hương của họ, làm cho họ hiểu thêm các giá trị văn hóa, giá trị lịch 
sử của di sản, cũng như giá trị kinh tế mà di sản mang lại, khiến cho ý thức của cộng đồng cũng thay 
đổi theo hướng tích cực, có trách nhiệm hơn. 

- Du lịch tạo cơ hội thúc đẩy việc nghiên cứu, bảo tồn và phục hồi các loại hình DSVHPVT như 
lễ hội, ẩm thực, diễn xướng dân gian, sản phẩm thủ công mỹ nghệ… nhằm đáp ứng nhu cầu của du 
khách và sự phát triển của du lịch. Nhờ đó, đã góp phần làm sống lại những DSVHPVT từng bị mai 
một, lãng quên; góp phần chấn hưng văn hóa, nâng cao giá trị và bản sắc của DSVHPVT địa phương; 
tạo thêm việc làm và thu nhập cho cộng đồng cư dân địa phương.

- Du lịch tạo cơ hội để khai thác các DSVHPVT. Nhờ đó nâng cao nhận thức của cộng đồng về 
giá trị của các DSVHPVT, khiến cộng đồng sẽ có những biện pháp hữu hiệu để bảo tồn các di sản này, 
cũng như tìm ra cách thức khai thác hiệu quả và bền vững các DSVHPVT của địa phương.

* Thách thức 

- Du lịch phát triển có nguy cơ dẫn đến tình trạng khai thác quá tải DSVHPVT. Nhiều loại hình 
DSVHPVT đã được phục dựng và tái hiện để phục vụ các hoạt động du lịch nhưng vì nhiều nguyên 
nhân khác nhau đã làm cho di sản bị sai lệch hay biến dạng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính chân 
xác (authenticity) của di sản.

Chẳng hạn, nhiều hình thức diễn xướng dân gian đã bị tách khỏi môi trường nguyên thủy, bị 
“sân khấu hóa”, đã trở nên xơ cứng và giả tạo; nhiều nghi thức truyền thống bị loại bỏ hoặc được thay 
thế bằng những biến tướng; nhiều loại trang phục, đạo cụ truyền thống sử dụng trong lễ hội bị thay 
thế bởi trang phục, phương tiện, thiết bị không phù hợp với không gian và bối cảnh lễ hội; nhiều sinh 
hoạt dân gian, trò chơi và thú tiêu khiển truyền thống gắn liền với lễ hội đã bị thay thế bằng các sinh 
hoạt mới lạ, những trò tiêu khiển xa lạ với truyền thống; nhiều món ăn truyền thống gắn liền với lễ 
hội đã bị thay thế vì không tìm được nguồn nguyên liệu truyền thống hoặc không có người chế biến 
theo lối xưa, hoặc đơn giản chỉ để phục vụ thói quen ẩm thực của du khách tham gia lễ hội...

- Không gian và sinh hoạt truyền thống của các làng nghề; không gian thiêng trong các lễ hội 
truyền thống, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng… cũng bị tác động, bị xáo trộn, thậm chí bị hay đổi bởi 
sự hiện diện vượt tầm kiểm soát của du khách.

Tóm lại, giữa DSVHPVT và du lịch có một mối quan hệ mật thiết với nhau. Nếu biết cách khai 
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thác DSVHPVT để phục vụ du lịch thì sẽ tạo điều kiện cho du lịch phát triển, đặc biệt là loại hình du 
lịch văn hóa, và nguồn thu từ du lịch sẽ góp phần vào việc nuôi dưỡng, bảo tồn và phát huy các giá 
trị của DSVHPVT. 

Ngược lại, nếu DSVHPVT không được giới thiệu, không được khai thác, không được tái hiện 
thông qua hoạt động du lịch thì sẽ uổng phí, các DSVHPVT có nguy cơ rơi vào mai một, lãng quên, 
trong khi du lịch cũng mất đi cơ hội phát triển. 

Tuy nhiên nếu DSVHPVT khai thác quá mức để phát triển du lịch, hay bị khai thác sai lệch, bị 
thương mại hóa thì DSVHPVT sẽ đứng trước nguy cơ bị hủy hoại, thậm chí bị xóa sổ hoàn toàn.

2.2. Di sản văn hóa phi vật thể: nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch ở miền 
Trung

2.2.1. Những loại hình DSVHPVT thích hợp để phát triển du lịch ở các tỉnh duyên hải miền 
Trung

Các tỉnh duyên hải miền Trung là địa bàn cư trú của nhiều cộng đồng tộc người thuộc 3 nhóm 
ngôn ngữ chủ yếu là Việt-Mường, Mon-Khmer (thuộc ngữ hệ Nam Á) và Malayo-Polynesia (thuộc ngữ 
hệ Nam Đảo), khác biệt về nguồn gốc chủng tộc, ngôn ngữ và văn hóa. Các cộng đồng này cư trú trên 
một địa bàn trải dài gần 700 km từ bắc xuống nam và trải rộng từ vùng rừng núi phía tây đến vùng 
biển đảo ở phía đông. Họ là chủ nhân của nhiều nền văn hóa khác nhau, tồn tại biệt lập hoặc đan xen, 
giao thoa với nhau theo từng thời kỳ lịch sử nhất định. 

Sự phong phú các cộng đồng tộc người, cùng với sự đa dạng của địa hình, địa lý và sự phức tạp 
của thời tiết, khí hậu chính là các tiền đề tự nhiên và xã hội để làm nảy sinh và lưu truyền trên vùng 
đất này một kho tàng di sản văn hóa phong phú, độc đáo, giàu bản sắc1, trong đó có các loại hình 
DSVHPVT.

Tuy nhiên, không phải bất kỳ loại hình DSVHPVT nào ở các tỉnh duyên hải miền Trung cũng có 
thể đưa vào khai thác để phục vụ du lịch, bởi lẽ có những di sản chỉ tồn tại trong những cộng đồng 
tách biệt (isolated community), thậm chí có những di sản chỉ được lưu giữ trong ký ức cá nhân nên rất 
khó tiếp cận để khai thác, phát triển du lịch; hoặc có những di sản nếu đưa ra khỏi môi trường tồn tại 
nguyên thủy thì sẽ bị biến dạng hoặc sai lệch, nên không thể khai thác và phát huy giá trị của di sản. 

 Theo tôi, có 4 loại hình DSVHPVT ở các tỉnh duyên hải miền Trung đã, đang và xứng đáng được 
khai thác để phát triển du lịch. Đó là: lễ hội, diễn xướng dân gian, nghề thủ công, làng nghề truyền thống 
và ẩm thực.  

a. Lễ hội 

Lễ hội là một dạng hoạt động văn hóa do con người sáng tạo ra nhằm thỏa mãn các nhu cầu 
về tâm linh, tín ngưỡng, vui chơi, giải trí, được hình thành qua một quá trình lâu dài do tác động của 
văn hóa và lịch sử. Lễ hội ở các tỉnh duyên hải miền Trung rất phong phú:

- Xét về chủ thể thì lễ hội nơi đây gồm lễ hội của cộng đồng tộc người đa số (Việt/Kinh) và lễ hội 
của cộng đồng các tộc người thiểu số (Chăm, Hoa, Bahnar, Êđê, Hre, Cor, Sedang, Katu, Bru-Vân Kiều, 

1 Về sự phong phú của các loại hình di sản văn hóa ở các tỉnh duyên hải miền Trung, xin tham khảo: Nguyễn Hữu Thông - 
Trần Đức Anh Sơn (2011). "Mấy vấn đề về phát triển du lịch văn hóa ở các tỉnh duyên hải miền Trung", Tham luận tại hội 
thảo khoa học Liên kết phát triển du lịch tại các tỉnh duyên hải miền Trung tại Tuy Hòa (Phú Yên) ngày 29.12.2011. 
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Tà Ôi…).

- Xét về khách thể thì lễ hội nơi đây gồm lễ hội tưởng niệm tổ nghề; lễ hội tưởng niệm các vị tiên tổ, 
tiền hiền, danh nhân, anh hùng lịch sử; lễ hội tôn giáo; lễ cầu mùa; lễ cầu an, cầu phúc…

- Xét về tính chất thì lễ hội nơi đây gồm lễ hội cung đình (do các triều đại chúa Nguyễn - Tây Sơn 
- Nguyễn hành lễ)1 và lễ hội dân gian (do cộng đồng dân cư hành lễ).

- Xét về không gian thì lễ hội nơi đây gồm lễ hội vùng biển; lễ hội vùng đồng bằng và trung du; lễ 
hội vùng núi.

- Xét về thời gian thì lễ hội nơi đây gồm lễ hội mùa xuân (xuân tế); lễ hội mùa thu (thu tế); lễ hội 
mừng các tiết trong năm (Nguyên đán, Nguyên tiêu, Hạ chí, Đoan ngọ, Trung thu, Đông chí…).

Phần lớn các tỉnh duyên hải miền Trung đều có những lễ hội giống nhau (hoặc tương tự về nội 
dung và đối tượng tế lễ, nhưng khác nhau về tên gọi và hình thức thể hiện) như: lễ cúng tổ nghề, lễ 
mừng các tiết trong năm, lễ cầu ngư và tế cá ông, lễ cầu mùa, lễ tá thổ, lễ hội cầu an… của người Việt/
Kinh, lễ bỏ mả, lễ đâm trâu… của các tộc người thiểu số ở vùng rừng núi phía tây. 

Ngoài ra, một số địa phương còn có những lễ hội “đặc hữu” như: lễ hội cung đình triều Nguyễn2, 
lễ vía Thánh Mẫu Thiên Y A Na ở Thừa Thiên Huế; lễ hội Bà Thu Bồn, lễ vía Thiên Hậu Thánh Mẫu ở 
Quảng Nam; lễ Khao lề thế lính ở Quảng Ngãi; lễ hội Tây Sơn ở Bình Định; lễ hội đầm Ô Loan ở Phú 
Yên; lễ hội Tháp Bà ở Khánh Hòa; lễ hội Katê của đồng bào Chăm ở Ninh Thuận; lễ hội Dinh Thầy Thím 
ở Bình Thuận… 

Kho tàng lễ hội phong phú của các tỉnh duyên hải miền Trung không chỉ có giá trị như là những 
DSVHPVT cần được bảo tồn và phát huy giá trị nhằm đáp ứng nhu cầu về văn hóa tinh thần, tâm linh, 
tín ngưỡng của các cộng đồng cư dân trên địa bàn, mà hoàn toàn có thể khai thác, biến chúng thành 
sản phẩm du lịch hấp dẫn để phục vụ du khách và phát triển du lịch ở địa phương.

b. Diễn xướng dân gian

Các tỉnh duyên hải miền Trung là vùng đất của nghệ thuật diễn xướng, với nhiều hình thức diễn 
xướng độc đáo, mang đậm bản sắc vùng miền, cả diễn xướng cung đình lẫn diễn xướng dân gian. 

Huế, thủ phủ của xứ Đàng Trong thời chúa Nguyễn, kinh đô của vương triều Tây Sơn và vương 
triều Nguyễn, là nơi khai sinh ra nhã nhạc và ca múa cung đình, đã được UNESCO công nhận là 
DSVHPVT đại diện của nhân loại. Huế cũng nổi danh với nhạc lễ Phật giáo với các hình thức thài, tán, 
tụng…, là những hình thức diễn xướng đặc trưng của âm nhạc Phật giáo. Huế cũng là quê hương của 
ca Huế, hò Huế, lý Huế…, những làn điệu dân nhạc làm đắm say lòng người từ bao đời nay. 

Xứ Quảng (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi) là nơi mà các hình thức diễn xướng như hát bội, 
hò bả trạo, hát sắc bùa, hô bài chòi… có một sức sống mãnh liệt, trở thành những di sản văn hóa sống 
động, được gìn giữ và trao truyền từ đời này sang đời khác.

Bình Định xứng đáng được tôn vinh là cái nôi của nghệ thuật tuồng Đàng Trong với nhiều soạn 

1 Các lễ hội cung đình nay không còn tồn tại mà đã trở thành di sản văn hóa, cần bảo tồn và có thể phục dựng để phục vụ 
du lịch.

2 Có hơn 100 lễ hội cung đình đã được triều Nguyễn hành lễ - chủ yếu là ở Huế - trong thời gian triều đại này cai trị đất 
nước (1802 - 1945). Xem thêm: Trần Đức Anh Sơn (2013), “Tổng quan về lễ hội cung đình triều Nguyễn”, Huế xưa và nay, 
Số 116 (Tháng 3-4/2013).
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giả tuồng có sức ảnh hưởng lớn đối với cả hai dòng tuồng ở miền Trung là dòng tuồng cung đình và 
dòng tuồng dân gian, mà Đào Tấn là một soạn giả và là nhà nghiên cứu tuồng điển hình.

Phú Yên được biết đến là vùng đất của những làn điệu hò khoan, lý vãi chài mượt mà; của nghệ 
thuật hô bài chòi vui nhộn, hấp dẫn; của những dàn nhạc cồng chiêng và điệu múa trống đôi rộn rã, 
đắm say lòng người. 

Khánh Hòa có các làn điệu chầu văn đặc trưng trong các lễ tế Thánh Mẫu Thiên Y A Na, có các 
điệu múa bài bông, hầu đồng - múa bóng liên quan đến tục thờ Thánh Mẫu của cộng đồng cư dân 
Việt/Kinh trên vùng đất chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa Chăm.

Ninh Thuận và Bình Thuận, ngoài các hình thức diễn xướng gắn liền với các lễ hội miền biển 
của người Việt/Kinh như hò bả trạo, hò kéo lưới… còn là quê hương của những vũ khúc Chăm uyển 
chuyển, tinh tế và những bài dân ca Chăm trữ tình, da diết.

Đặc biệt, dải Trường Sơn chạy dọc phía tây của Vùng, với những cánh rừng đại ngàn là quê 
hương của những trường thiên sử thi hùng tráng, những vũ điệu tâng tung - yáya (của người Katu) 
mềm mại, quyến rũ, những âm thanh lay động cả đất trời của không gian văn hóa cồng chiêng.

Những loại hình diễn xướng phong phú, độc đáo mà các tỉnh duyên hải miền Trung đang sở 
hữu thực sự là những tài nguyên quý báu, có thể trở thành những sản phẩm du lịch đặc sắc để thu 
hút du khách.

c. Nghề và làng nghề thủ công truyền thống

Các tỉnh duyên hải miền Trung là nơi hội tụ của nhiều làng nghề và nghề thủ công truyền thống 
bậc nhất Việt Nam. Điều này bắt nguồn từ những nguyên nhân như sau:

- Phần lớn cư dân miền Trung hiện nay đều là lưu dân đến từ miền Bắc Việt Nam. Trong hành 
trình Nam tiến, họ đã mang theo mình những nghề nghiệp mưu sinh nơi quê cha đất tổ, để rồi khi 
đến vùng đất mới họ đã kiếm sống bằng chính những nghề nghiệp gia truyền ấy, hoặc coi đó là 
phương thức để giải quyết “công ăn việc làm” lúc nông nhàn. Lâu dần, những ngành nghề truyền 
thống có gốc gác từ phương bắc ấy đã sinh sôi, nảy nở trên vùng đất duyên hải miền Trung, dẫn đến 
việc hình thành nên những phường nghề và làng nghề ở vùng đất này.

- Là hệ quả của quá trình trưng tập thợ thủ công khắp cả nước về Huế để làm việc trong các 
quan xưởng thời chúa Nguyễn và thời Nguyễn. Trong hơn 300 năm (từ giữa thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ 
XIX) hàng vạn thợ thủ công, với hàng trăm ngành nghề khác nhau đã hội tụ về Huế để làm việc trong 
các tượng cục1 của nhà nước. Sau khi mãn hạn phục vụ trong các tượng cục của triều đình, những 
tượng binh (lính thợ) này, trừ một số trở về quê quán, thì phần lớn họ đã ở lại Huế hoặc tỏa khắp các 
địa phương lân cận, tiếp tục hành nghề thủ công để mưu sinh. 

1 Tượng cục là các quan xưởng do chúa Nguyễn lập ra và được vương triều Nguyễn kế tục. Đây là nơi tập hợp những thợ 
thủ công lành nghề từ khắp nơi với đủ mọi ngành nghề vào làm việc theo chế độ tượng binh (lính thợ) để sản xuất ra 
các mặt hàng thiết yếu và quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và nhu cầu quốc phòng dưới thời chúa Nguyễn 
và vương triều Nguyễn. Lúc thịnh thời, triều Nguyễn đã tổ chức 95 tượng cục (dưới triều Tự Đức), tuyển mộ hàng vạn 
thợ thủ công vào làm việc. 

Xem thêm: Nguyễn Văn Đăng (2010), “Vài nét về quan xưởng ở Phú Xuân thời các chúa Nguyễn”, Nghiên cứu Lịch sử, Số 
1.2010; Nguyễn Hữu Thông (2013), “Thực trạng nghề thủ công truyền thống ở Huế: “Nghĩ mở - nói thẳng”. Tham luận tại 
hội thảo Nghề và làng nghề truyền thống Huế với phát triển du lịch tại Huế, ngày 28.4.2013. 
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Chính hai nguyên nhân trên đã khiến cho các tỉnh duyên hải miền Trung trở thành nơi “hội tụ” 
của hầu hết các ngành nghề thủ công của danh tiếng ở Việt Nam và đó cũng là lý do mà hầu khắp các 
địa phương trong Vùng đều tồn tại các nghề và làng nghề thủ công truyền thống.

Chỉ riêng ở Thừa Thiên Huế, theo số liệu điều tra khảo sát của Sở Công thương Thừa Thiên Huế 
vào tháng 1.2007, thì cả tỉnh hiện có 88 làng nghề, trong đó có 69 làng nghề thủ công truyền thống.1 
Trong đó, có những làng nghề lâu đời như: đúc đồng ở Phường Đúc, thêu ở phường Thuận Lộc, làm 
nón ở Phủ Cam, làm gốm ở Phước Tích, điêu khắc mộc ở Mỹ Xuyên, đan đệm ở Phò Trạch, đan lát ở 
Bao La, hoa giấy ở Thanh Tiên, in tranh ở Lại Ân (làng Sình), nấu rượu ở Vinh Thanh, làm trướng liễn ở 
làng An Truyền (làng Chuồn)… 

Đà Nẵng là một đô thị hiện đại nhưng vẫn còn giữ được những nghề và làng nghề truyền thống 
như nghề điêu khắc đá ở Non Nước, nghề làm nước mắm ở Nam Ô, nghề làm chiếu ở Cẩm Nê, nghề 
làm bánh khô mè ở Cẩm Lệ…2

Quảng Nam, trải qua bao biến thiên của lịch sử và của quá trình đô thị hóa, vẫn còn giữ lại 18 
làng nghề truyền thống, trong đó có những làng nghề danh tiếng như: làng mộc Kim Bồng, làng tơ 
tằm Mã Châu, làng đúc đồng Phước Kiều, làng gốm Thanh Hà, làng làm chiếu cói Bàn Thạch, làng lụa 
Duy Trinh, nghề làm đèn lồng ở Hội An…3

Quảng Ngãi từng nổi tiếng với nghề làm đường phổi, đường phèn, làm kẹo gương, mạch nha 
thuở trước. Ngày nay, nhiều nghề truyền thống đã không còn do hệ quả của quá trình đô thị hóa, 
do sự biến động của dân cư và việc làm nhưng nơi đây vẫn còn giữ được một số nghề và làng nghề 
truyền thống như: nghề chế biến hải sản ở Thạch Bi, nghề làm chổi đót ở Phổ Phong, Phổ Thuận và 
Hành Trung; nghề làm mây tre đan mỹ nghệ ở Phổ Ninh; nghề làm nước mắm ở Đức Lợi; nghề làm 
bánh tráng ở Hành Trung; nghề mộc dân dụng ở Tịnh Minh; nghề làm thịt bò khô, kẹo gương, đường 
phèn, đường phổi ở thành phố Quảng Ngãi; nghề trồng hoa kiểng ở Nghĩa Hòa và Hành Đức…4

Bình Định là địa phương có nhiều nghề và làng nghề danh tiếng như: nghề làm nón ở Gò Găng; 
nghề nấu rượu ở Bàu Đá; nghề dệt chiếu ở Tam Quan; nghề tiện gỗ mỹ nghệ ở Nhơn Hậu…5 Hiện tại, 
Bình Định vẫn còn trên 60 làng nghề truyền thống, trong đó có 38 làng nghề đã được đưa vào danh 
mục quy hoạch phát triển đến năm 2020. Tỉnh Bình Định cũng đã chọn 5 làng nghề để quy hoạch 
phát triển du lịch là: làng rượu Bàu Đá Cù Lâm; làng tiện gỗ mỹ nghệ Nhơn Hậu; làng rèn Tây Phương 
Danh; làng nón ngựa Phú Gia; làng dệt vải thổ cẩm Hà Ri.6

Phú Yên là quê hương của dòng gốm Quảng Đức từng là sản phẩm gốm chủ lục của vùng 
đất Nam Trung Bộ, lan tỏa đến tận Tây Nguyên và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây cũng có 

1 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Sở Công Thương, Đề án khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống và ngành nghề tiểu thủ 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2007 - 2015, Huế, 2007.

2 Dẫn theo: www.langnghe.org.vn/da-nang.htm (truy cập ngày 21.5.2013).
3 Dẫn theo: www.langnghe.org.vn/quang-nam.htm (truy cập ngày 21.5.2013).
4 Dẫn theo: Hồ Kỳ Minh (Chủ nhiệm đề tài) (2011). Nghiên cứu phát triển làng nghề tỉnh Quảng Ngãi. Đề tài khoa học cấp 

tỉnh. Nghiệm thu năm 2011.
5 Dẫn theo: www.langnghe.org.vn/binh-dinh.htm (truy cập ngày 21.5.2013).
6 Dẫn theo: Dương Tấn Sinh (2011), “Làng nghề truyền thống ở Bình Định và việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa 

phục vụ phát triển du lịch trong bối cảnh hội nhập”. Tham luận tại hội thảo Di sản văn hóa Nam Trung Bộ với sự phát triển 
du lịch trong hội nhập quốc tế tại Tuy Hòa (Phú Yên), ngày 2.4.2011.
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những làng nghề lừng danh một thuở như: làng nghề dệt chiếu Cù Du, làng đan lát Vinh Ba, làng làm 
bánh tráng Hòa Đa…1

Khánh Hòa nổi tiếng với hai sản phẩm do thiên nhiên ưu đãi nhưng phải qua quá trình lao động 
vất vả, đầy hiểm nguy của con người thì mới có thể thu hoạch được sản phẩm. Đó là nghề khai thác 
trầm hương và khai thác yến sào. Trải bao thăng trầm, nghề khai thác và chế biến yến sào ở Khánh 
Hòa nay đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương và đã được “công nghệ hóa”. Tuy nhiên 
nơi đây vẫn còn lưu giữ được những nghề và làng nghề truyền thống danh tiếng như: nghề dệt chiếu 
ở Ninh Hà; nghề làm ông Táo bằng đất nung ở phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang; nghề đúc 
đồng ở Diên Khánh…2

Ninh Thuận là địa bàn có nhiều cộng đồng dân cư người Chăm sinh sống, là nơi lưu giữ nhiều 
nhất các vết tích của văn hóa Champa, cả vật thể và phi vật thể, trong đó có nhiều nghề và làng nghề 
truyền thống của người Chăm. Tiêu biểu nhất là làng gốm Bàu Trúc, nơi sản xuất những sản phẩm 
gốm độc đáo với kỹ thuật chế tác (không dùng bàn xoay) và kỹ thuật nung đặc thù (nung không 
dùng lò), nhưng sản phẩm lại được ưa chuộng ở thị trường trong và ngoài nước. Ninh Thuận cũng 
có làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp của đồng bào Chăm với sản phẩm rất đa dạng như xà rông, khăn 
choàng, nón, áo khoác… rất được du khách ưa thích. Nơi đây còn có làng nghề làm chiếu An Thạnh 
là làng làm chiếu duy nhất ở vùng cực nam Trung Bộ.3

Bình Thuận là tỉnh cực nam Trung Bộ, nơi có một nền văn hóa biển phong phú. Vì thế, nơi đây 
còn lưu giữ nhiều nghề và làng nghề thủ công gắn liền với biển như: nghề làm nước mắm ở Phan 
Thiết; nghề đóng sửa và xảm ghe thuyền ở các vạn chài ven biển; nghề làm thuyền thúng ở vạn Thủy 
Tú; nghề chế biến hải sản; nghề nuôi cá bè ở đảo Phú Quý…4 Ngoài ra, Bình Thuận cũng còn lưu giữ 
được làng nghề gắn liền với đời sống văn hóa của cộng đồng cư dân người Chăm như làng dệt thổ 
cẩm ở Phan Hòa, làng gốm Chăm ở Phan Hiệp, đều thuộc huyện Bắc Bình…; hay làng nghề bánh 
tráng Chợ Lầu, có truyền thống từ hơn 70 năm nay, hiện vẫn duy trì hoạt động với hơn 60 lò bánh 
tráng lớn nhỏ…5

Nhìn chung, tất cả các tỉnh duyên hải miền Trung đều có những làng nghề và nghề truyền 
thống đặc sắc, có lịch sử lâu đời và đóng góp nhiều cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 
qua các thời kỳ lịch sử. Tuy nhiên, do những biến chuyển của đời sống kinh tế - xã hội trong giai đoạn 
hiện nay, nhiều nghề truyền thống không còn phù hợp, sản phẩm làm ra không còn đáp ứng nhu 
cầu thị trường nên đã dần dần biến mất. Nhiều làng nghề truyền thống do tác động của quá trình 
đô thị hóa nên đã thu hẹp diện tích hoặc do gây tác hại đến môi trường nên đã chấm dứt hoạt động.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều nghề và làng nghề vẫn được các địa phương lựa chọn để đầu tư, vừa 
duy trì hoạt động sản xuất để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội, vừa để bảo tồn và phát huy giá 
trị của loại hình DSVHPVT này và phục vụ phát triển du lịch. Có điều không phải địa phương nào cũng 

1 Dẫn theo: www.langnghe.org.vn/phu-yen.htm (truy cập ngày 21.5.2013).
2 Dẫn theo: Nguyễn Thế Trung (2011), “Tài nguyên du lịch nhân văn tỉnh Khánh Hòa”, Tham luận tại hội thảo khoa học Văn 

hóa biển đảo ở Khánh Hòa tại Nha Trang (Khánh Hòa), ngày 15.6.2011.
3 Dẫn theo: www.langnghe.org.vn/ninh-thuan.htm (truy cập ngày 21.5.2013).
4 Dẫn theo: Mai Thanh Nga (2013). Exploitation of Marine Culture Heritage for Tourism Development in Binh Thuan Province, 

Thesis of Master Degree, IMC University of Applied Sciences Krems.
5 Dẫn theo: www.langnghe.org.vn/binh-thuan.htm (truy cập ngày 21.5.2013).
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thành công trong việc khai thác nghề và làng nghề thủ công truyền thống để phát triển du lịch, cho 
dù đây là nguồn tài nguyên du lịch nhân văn đa dạng và độc đáo.

d. Ẩm thực

Điều kiện địa lý - tự nhiên và hoàn cảnh lịch sử - xã hội đặc thù của các tỉnh duyên hải miền 
Trung đã tác động sâu sắc đến nền ẩm thực của người dân vùng này. Điều này được phản ánh qua 
một số phương diện:

- Các tỉnh duyên hải miền Trung có hệ sinh thái đa dạng: biển - đồng bằng - gò đồi - rừng núi. 
Gắn liền với các hệ sinh thái này là những loài thực vật và động vật đặc hữu. Người dân nơi đây đã sử 
dụng các loài động, thực vật đặc hữu của địa phương để chế biến thức ăn trong quá trình lịch sử lâu 
dài, vì thế, ẩm thực ở các tỉnh duyên hải miền Trung có tính khu biệt rất rõ giữa các địa phương khác 
nhau.   

- Do địa bàn các tỉnh duyên hải miền Trung có cả rừng và biển, nên trong di sản ẩm thực của 
người dân nơi đây có rất nhiều món ăn có nguồn gốc của cả rừng và biển. Đặc biệt, sự góp mặt của 
thực phẩm đến từ biển trong ẩm thực vùng này là rất phong phú, và thực phẩm có gốc gác từ biển 
(như cá, mắm, ruốc…) luôn là thực phẩm chủ đạo của người dân miền Trung từ bao đời nay. Trong khi 
đó, các cộng đồng cư dân ở vùng rừng núi phía tây các tỉnh duyên hải miền Trung là cư dân thiểu số 
bản địa, vốn là cư dân “săn bắt - hái lượm” nên nguồn thực phẩm của họ chủ yếu đến từ tự nhiên, là 
các loài động, thực vật của núi rừng. Hai nguồn thực phẩm “biển - rừng” này đã bổ túc cho nhau, tạo 
nên sự độc đáo, đa dạng trong ẩm thực của người dân vùng này. 

- Đa phần người dân ở các tỉnh duyên hải miền Trung vốn là những lưu dân rời bỏ quê hương 
đi khai phá những vùng đất mới từ hàng trăm năm trước. Khi ở cố hương, thực phẩm chính của họ là 
sản phẩm của một nền nông nghiệp chuyên canh và thâm canh, với những loại cây trồng, vật nuôi 
được chọn lọc và thuần dưỡng lâu đời. Khi đến vùng đất mới, sống trong môi trường tự nhiên có 
nhiều giống cây, giống con đa dạng và phong phú hơn hẳn so với quê cũ nên lưu dân đã thay đổi tập 
tục canh tác, sẵn sàng thích ứng với cách kiếm sống thiên về săn bắt, hái lượm của người dân bản 
địa. Vì thế, nguồn thực phẩm của người miền Trung phong phú và đa dạng hơn nguồn thực phẩm 
của người miền Bắc; nhiều thực phẩm được khai thác trực tiếp từ tự nhiên, hoang dã, không qua nuôi 
trồng. 

- Ngoại trừ ẩm thực Huế, vốn có quan hệ mật thiết với đời sống và văn hóa cung đình của triều 
Nguyễn, phần còn lại của ẩm thực các tỉnh duyên hải miền Trung là ẩm thực lưu dân, là ẩm thực của 
những người luôn phải vận động, dịch chuyển, nên cách lựa chọn thực phẩm, cách chế biến, nấu 
nướng của người miền Trung thường đơn giản, chủ yếu dựa vào những điều kiện sẵn có trong tự 
nhiên, không hoa mỹ, cầu kỳ như của người miền Bắc. Trong khi người miền Bắc thích ăn rau trồng, 
vật nuôi, cá sông, cá hồ… thì người miền Trung thường ăn rau dại, thú rừng, cá biển… Trong khi 
người miền Bắc thích ăn các món xào, món kho…, thì người miền Trung lại thích ăn các món hấp, 
món luộc, món nướng… Trong khi người miền Bắc thích ăn chín, ăn nóng, thì người miền Trung lại 
thích ăn gỏi, ăn lạnh… 

Tất cả những đặc điểm trên khiến cho ẩm thực các tỉnh duyên hải miền Trung trở thành một 
loại hình DSVHPVT đặc biệt, một nguồn tài nguyên du lịch có giá trị, đủ sức hấp dẫn, quyến rũ du 
khách. Du khách đến với vùng đất này, không chỉ để tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng mà còn để 
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thưởng thức những món ngon, độc đáo của ẩm thực địa phương. 

2.2.2. Nên khai thác DSVHPVT để phát triển du lịch ở các tỉnh duyên hải miền Trung như thế 
nào?

a. Đối với lễ hội

Hiện nay, nhiều tỉnh miền Trung đang khai thác các lễ hội truyền thống ở địa phương mình 
để phát triển du lịch dưới nhiều hình thức khác nhau. Chẳng hạn: tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức phục 
dựng các lễ hội cung đình triều Nguyễn trong các kỳ Festival Huế để giới thiệu với du khách những 
nét đặc sắc của lễ hội cung đình triều Nguyễn, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch để phục vụ du 
khách về dự festival; tỉnh Quảng Nam cũng phục dựng nhiều lễ hội dân gian xứ Quảng và một số lễ 
hội của dân tộc Chăm trong các chương trình Quảng Nam - Hành trình di sản và trong các lễ hội Giao 
lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản hàng năm; tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên tổ chức lễ Khao lề thế lính 
ở Lý Sơn, vừa để ôn lại truyền thống hào hùng của tiền nhân trong công cuộc chinh phục và bảo vệ 
chủ quyền biển đảo, vừa để thu hút du khách đến với huyện đảo Lý Sơn, một nơi giàu tiềm năng du 
lịch nhưng chưa được khai thác.

Tuy nhiên, việc đưa các lễ hội vào khai thác du lịch ở các tỉnh duyên hải miền Trung chưa nhiều 
và chưa thu được những thành công như mong đợi, vì những nguyên nhân sau đây:

- Các lễ hội dân gian thường diễn ra ở những nơi mà du khách khó tiếp cận do những trở ngại 
về giao thông (đường sá, phương tiện đi lại) hoặc do không gian diễn ra lễ hội chật hẹp (chỉ đáp ứng 
cho cộng đồng cư dân địa phương mà không thể đáp ứng đông đảo du khách).

- Thời điểm tổ chức nhiều lễ hội không phải là mùa du lịch cao điểm nên lượng khách đến tham 
quan, chiêm bái và tham gia lễ hội không nhiều.

- Du khách không có thông tin về các lễ hội này do các lễ hội thường được người trong cộng 
đồng tổ chức trong phạm vi làng xã. Vì vậy du khách ít có cơ hội để tham quan, chiêm bái và tham 
gia lễ hội. 

- Nhiều lễ hội được dàn dựng để phục vụ phát triển du lịch thì đã bị “sân khấu hóa” nên không 
còn giữ được bản sắc, sự sinh động vốn có như khi được tổ chức tại cộng đồng. Vì vậy du khách không 
tỏ ra hào hứng, quan tâm đến các lễ hội phục dựng này.

Trước thực trạng trên, tôi xin đề xuất một số ý kiến nhằm khai thác lễ hội để phát triển du lịch 
ở các tỉnh duyên hải miền Trung như sau:

[1] Các tỉnh cần tổ chức kiểm kê di sản lễ hội trên địa bàn của mình, lựa chọn những lễ hội thích 
hợp nhất để đầu tư thành các sản phẩm du lịch phục vụ du khách đến tham quan, chiêm bái, hành 
lễ… Mỗi địa phương chỉ nên lựa chọn một, hai lễ hội tiêu biểu nhất để đầu tư, đưa vào khai thác, phát 
triển du lịch, không nên đầu tư dàn trải cho nhiều lễ hội. Hãy để cho người dân tự tổ chức những lễ 
hội cộng đồng nhằm thỏa mãn nhu cầu văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng của họ, không vì mục đích phát 
triển du lịch.

[2] Xây dựng lịch lễ hội tại các địa phương với các thông tin cụ thể về thời gian diễn ra lễ hội; 
nơi diễn ra lễ hội; đối tượng cúng tế, tưởng niệm, tôn vinh trong lễ hội; những nội dung chính của lễ 
hội… Lịch lễ hội này cần được phổ biến rộng rãi đối với du khách dưới các hình thức: đăng tải trên 
các webpage về du lịch của địa phương, in thành tập gấp hoặc các phụ trương trong các sách hướng 
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dẫn du lịch và các trang vàng trên niên giám điện thoại của địa phương…

[3] Trùng tu, tôn tạo những di tích, địa điểm diễn ra những lễ hội quan trọng của địa phương, 
đồng thời nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông để du khách có thể tiếp cận dễ dàng những nơi diễn ra 
lễ hội để tham quan, chiêm bái, hành lễ.

[4] Đối với những lễ hội được lựa chọn để tái hiện, phục dựng nhằm phục vụ du lịch thì cần tái 
hiện, phục dựng một cách bài bản, cẩn trọng, tránh làm sai lệch tính chân xác của lễ hội; phải xem đó 
là những sản phẩm du lịch thực sự, có thu phí đối với du khách đến thưởng lãm và phải tổ chức vào 
những thời điểm thuận tiện để du khách có thể tham gia, thưởng ngoạn.

[5]. Xây dựng các tour du lịch tâm linh và đưa các lễ hội này vào các tour du lịch này như là 
những sản phẩm du lịch chủ yếu để khai thác. Đồng thời, kết hợp khai thác lễ hội trong các loại hình 
khác đang là thế mạnh ở địa phương như du lịch văn hóa, du lịch biển, du lịch sinh thái, vừa để làm 
phong phú sản phẩm du lịch phục vụ du khách, vừa để khai thác hết những tiềm năng và thế mạnh 
của địa phương trong phát triển du lịch.

b. Đối với diễn xướng dân gian

Hiện nay, nhiều địa phương ở miền Trung đã thành công trong việc đưa các hình thức diễn 
xướng dân gian vào phục vụ du lịch. Điển hình là: Thừa Thiên Huế với các dịch vụ ca Huế trên sông 
Hương, tổ chức biểu diễn nhã nhạc và ca múa cung đình ở nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội) hoặc 
biểu diễn ca Huế, nhã nhạc, ca múa cung đình… tại các khách sạn, các sự kiện văn hóa du lịch lớn để 
phục vụ du khách; Đà Nẵng đã xây dựng Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, tổ chức biểu diễn tuồng 
định kỳ hàng tuần để đón du khách tới xem; Quảng Nam đã đưa các loại hình nghệ thuật như hô 
bài chòi, hát bộ, hò Quảng… vào biểu diễn trong các chương trình Đêm phố cổ tổ chức định kỳ hàng 
tháng ở Hội An để phục vụ du khách. Nhiều chương trình nghệ thuật trong các sự kiện văn hóa du 
lịch lớn ở các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận… đã xuất hiện nhiều tiết mục diễn xướng dân 
gian như hò khoan, hát bả trạo, múa Chăm, biểu diễn cồng chiêng… được người xem, trong đó có 
nhiều du khách, đánh giá cao. 

Tuy nhiên, so với tiềm năng thì việc khai thác các hình thức diễn xướng dân gian chưa đạt như 
kỳ vọng. Nguyên nhân là do loại hình nghệ thuật này vẫn còn xa lạ với du khách, chưa phù hợp với 
thị hiếu nghe nhìn của du khách, nhất là du khách Việt Nam. Mặt khác, đây là những hình thức diễn 
xướng dân gian nên việc tổ chức biểu diễn chưa thật sự chuyên nghiệp khiến du khách khó tiếp cận.

Từ thực trạng trên, tôi xin đề xuất một số ý kiến nhằm khai thác tốt hơn các hình thức diễn 
xướng dân gian để phát triển du lịch ở các tỉnh duyên hải miền Trung như sau:

[1] Các tỉnh cần tổ chức khảo sát, kiểm kê tất cả các hình thức diễn xướng dân gian hiện có ở địa 
phương mình; tiến hành đánh giá, thẩm định và phân loại thành hai nhóm: 

- Nhóm diễn xướng dân gian cần phải bảo tồn nguyên trạng trong các không gian văn hóa 
truyền thống vốn có để phục vụ các lễ hội dân gian địa phương hay để đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm 
linh của địa phương;

- Nhóm diễn xướng dân gian có thể biểu diễn ở nhiều nơi nhằm phục vụ quảng đại quần chúng 
thì đầu tư để biến chúng trở thành những sản phẩm văn hóa phục vụ du lịch.

[2] Nghiên cứu xây dựng các chương trình diễn xướng hoặc các trích đoạn trong các lễ hội như 
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lễ cầu mùa, lễ cầu ngư/tế cá ông, hò bả trạo, hát bội… do các nghệ sĩ chuyên nghiệp đảm trách, biểu 
diễn định kỳ tại các khách sạn, nhà hàng để phục vụ du khách. 

Hình thức này đã được các nước Hàn Quốc, Campuchia, Nhật Bản… áp dụng rất thành công khi 
họ đưa các hình thức diễn xướng dân gian như: pangsori, arrirang (của Hàn Quốc); trích đoạn sử thi 
riêm kê, nàng Sita (của Campuchia); kịch noh, kịch kabuki (của Nhật Bản)… đến những khách sạn, nhà 
hàng sang trọng để phục vụ du khách, mà bản thân tôi đã có dịp thưởng ngoạn trong các chuyến du 
lịch đến những nước này.

[3] Thành lập các đội văn nghệ quần chúng lưu động chuyên biểu diễn các hình thức diễn 
xướng dân gian để phục vụ du lịch khi có yêu cầu. Các đội văn nghệ này cần được đầu tư về trang 
phục, nhạc cụ, đạo cụ và được luyện tập bài bản, được tạo điều kiện để tiếp cận với khách du lịch 
thông qua các hợp đồng biểu diễn với các khách sạn, các công ty du lịch, hãng lữ hành. 

Ea Sola Thủy đã đưa những người phụ nữ nông dân từ đồng quê Bắc Bộ đi khắp thế giới để biểu 
diễn vở Hạn hán và những cơn mưa với những thành công vang dội, thì tại sao các địa phương không 
dám mạnh dạn đầu tư cho các đội văn nghệ quần chúng lưu động này để họ có thể mang các hình 
thức diễn xướng dân gian của quê hương mình ra phục vụ du khách? 

[4] Quảng bá các hình thức diễn xướng dân gian của địa phương thông qua các phương tiện 
truyền thông đại chúng, qua internet với cách làm chuyên nghiệp, bài bản để gây ấn tượng với du 
khách. Trong đó, điều cốt yếu nhất là cần phải xây dựng những chương trình biểu diễn cụ thể, có 
ngày giờ rõ ràng, các tiết mục biểu diễn phải được tóm tắt nội dung bằng tiếng Việt và một số ngoại 
ngữ chủ yếu để giới thiệu với du khách. 

[5] Kết hợp đưa các hình thức diễn xướng dân gian vào các tour du lịch văn hóa, du lịch cộng 
đồng như là những sản phẩm du lịch, hoặc là những dịch vụ bổ sung để tăng thêm tính hấp dẫn cho 
các tour du lịch này. Qua đó, giới thiệu diễn xướng dân gian với du khách, song hành với các hoạt 
động biểu diễn ở những nhà hát, sân khấu cố định (có thu phí) để phục vụ du khách, phát triển du 
lịch.

c. Đối với nghề và làng nghề thủ công truyền thống

Hầu như tất cả các tỉnh duyên hải miền Trung hiện nay đều đã có sự đầu tư vào việc phát triển 
các nghề và làng nghề truyền thống ở địa phương mình nhằm để giải quyết công ăn việc làm cho lao 
động địa phương, phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, việc đầu tư cho các nghề và làng nghề truyền thống theo hướng gắn với phát triển 
du lịch thì chưa có nhiều địa phương trong Vùng chú trọng, ngoài trừ một số mô hình thí điểm ở Hội 
An (Quảng Nam), Phước Tích (Thừa Thiên Huế)… Nguyên nhân là vì rất hiếm các làng nghề có không 
gian, đường sá, cơ sở hạ tầng, điều kiện vệ sinh môi trường… phù hợp để du khách có thể tiếp cận, 
tham quan, mua các sản phẩm của làng nghề.

Từ thực trạng trên, tôi xin đề xuất một số ý kiến nhằm khai thác tốt hơn các hình thức diễn 
xướng dân gian để phát triển du lịch ở các tỉnh duyên hải miền Trung như sau:

[1] Từ thực tế của địa phương, các tỉnh nên lựa chọn mô hình phù hợp để đầu tư vào làng nghề 
truyền thống theo hướng gắn liền với phát triển du lịch. Hiện nay có hai mô hình làng nghề du lịch 
đang được các tỉnh/thành phố trong nước lựa chọn để đầu tư:
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- Xây dựng làng nghề gắn với du lịch trên cơ sở làng nghề truyền thống vốn có của địa phương. 
Mô hình này chủ yếu do nhà nước và chính quyền địa phương đầu tư.

- Các doanh nghiệp đầu tư xây dựng khu du lịch rồi đưa mô hình làng nghề vào đó, phục dựng, 
tái hiện các không gian truyền thống của làng nghề và các phương thức sản xuất truyền thống để 
thu hút du khách đến tham quan. Một ví dụ điển hình cho sự thành công của mô hình này là khu du 
lịch Một thoáng Việt Nam ở Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh), nơi tập trung hơn 30 ngành nghề truyền 
thống của nhiều dân tộc khác nhau, nhiều miền quê khác nhau ở Việt Nam, như: đan lát mây tre, dệt 
tơ lụa và thổ cẩm, gốm sứ, chằm nón, thêu ren, làm giấy dó, in khắc tranh, điêu khắc đá, điêu khắc 
mộc, chế biến mía đường, canh tác lúa nước, nuôi trồng thủy sản, ươm trồng hoa lan, cây cảnh, chăn 
nuôi gia súc, gia cầm…, thu hút rất nhiều du khách đến tham quan.1 

[2] Gắn việc đầu tư phát triển làng nghề phục vụ du lịch với Chương trình xây dựng nông thôn 
mới để tận dụng những nguồn lực của chương trình này trong việc đầu tư hạ tầng giao thông, điện, 
nước trong các làng nghề nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận và đảm bảo tiện nghi cho du khách đến 
tham quan mua sắm tại làng nghề.

[3] Cần đa dạng hóa sản phẩm tại các làng nghề, ưu tiên phát triển những sản phẩm du lịch sử 
dụng nguyên liệu tại địa phương, mang dấu ấn văn hóa, lịch sử của địa phương để hấp dẫn du khách; 
tránh sản xuất các sản phẩm na ná, tương tự như các địa phương khác, hoặc nhập hàng từ các địa 
phương khác, nhất là hàng Trung Quốc đưa vào bán trong làng nghề của địa phương mình.

[4] Phải chú trọng xây dựng cơ chế cùng hưởng lợi giữa công ty du lịch, chính quyền địa phương 
và cư dân địa phương nơi có làng nghề được đầu tư để phát triển du lịch, tránh tình trạng công ty du 
lịch thụ hưởng lợi nhuận nhưng để lại cho người dân và chính quyền địa phương những hậu quả xấu 
về môi trường, an ninh và hạ tầng.

Nhân đây tôi xin giới thiệu một dự án phát triển du lịch làng nghề ở làng Thanh Toàn (xã Thủy 
Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ. 
Làng Thanh Toàn là nơi có Cầu ngói Thanh Toàn nổi tiếng, được công nhận là di tích LSVH quốc gia và 
có nhiều nghề thủ công truyền thống như đan lát, làm nón, nấu các món ăn truyền thống. Dự án của 
JICA ở Thanh Toàn được triển khai qua 5 bước:

- Thành lập ban quản lý (BQL) du lịch của làng;

- BQL du lịch cùng với người dân địa phương điều tra tài nguyên du lịch (bao gồm cả nghề 
truyền thống); điều tra mong muốn tham gia du lịch của cộng đồng;

- Hỗ trợ kỹ thuật (tập huấn) để hình thành chương trình du lịch (bao gồm cả trải nghiệm nghề 
truyền thống);

- Lập bản đồ, thiết kế các tour du lịch thử nghiệm để tiếp nhận du khách đến tham quan du lịch 
(FAM tour);

- Hỗ trợ sau khi BQL du lịch Thanh Toàn chủ động tiếp nhận du lịch.2

1 Dẫn theo: http://www.skydoor.net/place/Khu_du_l%E1%BB%8Bch_M%E1%BB%99t_Tho%C3%A1ng_-Vi%E1%BB%87t_
Nam (truy cập ngày 22.5.2013).

2 Dẫn theo: Ando Katsuhiro (2013), “Phương pháp phát triển du lịch vận dụng nghề truyền thống và triển vọng trong tương 
lai thông qua điển hình phát triển du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế do JICA thực hiện”. Tham luận tại hội thảo Nghề và làng 
nghề truyền thống Huế với phát triển du lịch tại Huế, ngày 28.4.2013. 
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Kết quả là hiện nay làng Thanh Toàn, tuy cách xa thành phố Huế khoảng 10 km nhưng đang trở 
thành một điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước thông qua các tour du lịch khám phá 
đồng quê, du lịch sinh thái - làng nghề… bằng xe đạp và xe máy do các hãng lữ hành ở Huế tổ chức 
và do chính du khách tự tìm đến. Và người dân thì có cơ hội tăng thêm thu nhập từ việc cung cấp dịch 
vụ đón tiếp, phục vụ du khách và bán các sản phẩm thủ công do chính họ làm ra.

[5] Vấn đề cốt yếu sau cùng vẫn là quảng bá. Làng nghề có sống được, có gắn bó với sự phát 
triển du lịch hay không chính là nhờ hiệu quả của công tác quảng bá. Một thực tế hiện nay là trên 
các webpage quảng bá du lịch hoặc các cổng thông tin điện tử của các tỉnh, các làng nghề được giới 
thiệu khá sơ sài, không có bản đồ hay thông tin chỉ dẫn đường đi đến, không có thông tin về giá cả, 
loại hình sản phẩm và các dịch vụ phục vụ du khách… vì thế, du khách không thể tiếp cận các làng 
nghề này để tham quan, mua sắm. Cần phải thay đổi cách quảng bá theo hướng chuyên nghiệp, bài 
bản thì mới có thể đưa du khách đến với các làng nghề truyền thống và mới có thể khai thác các làng 
nghề để phát triển du lịch một cách hiệu quả.

d. Đối với ẩm thực

Ẩm thực đang ngày càng trở thành lợi thế cạnh tranh và là nhân tố có tính quyết định trong 
quá trình xây dựng thương hiệu du lịch cho một quốc gia hay một địa phương. Nhiều du khách quyết 
định lựa chọn một điểm đến du lịch vì nơi ấy có thức ăn ngon, độc đáo và giá cả phải chăng. 

Ngoài ra, do ẩm thực được hình thành từ nguồn nguyên liệu, sản vật của địa phương, là kết quả 
của một quá trình kết tinh và chắt lọc từ các yếu tố tự nhiên - xã hội - văn hóa của địa phương, phản 
ánh phong tục và thói quen ăn uống của cư dân địa phương. Vì thế, ẩm thực còn là một hiện tượng 
văn hóa mà du khách rất hào hứng và mong được khám phá mỗi khi họ đến du lịch ở một quốc gia, 
một địa phương. 

Du khách ngày càng mong muốn có cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm nhiều hơn với những nét 
văn hóa của những vùng đất mình đi qua, đặc biệt là tìm hiểu văn hóa thông qua ẩm thực. Chính vì 
điều này mà ở những nơi có nền du lịch phát triển, ẩm thực được đánh giá là yếu tố tạo nên giá trị 
tăng thêm cho một điểm du lịch. Ẩm thực các tỉnh duyên hải miền Trung hoàn toàn có thể trở thành 
một sản phẩm du lịch xứng đáng để thu hút du khách, tạo ra các giá trị gia tăng cho du lịch của các 
địa phương và của toàn Vùng. 

Để điều này trở thành sự thật, tôi xin đề xuất một số ý kiến như sau:

[1] Thường xuyên tổ chức các sự kiện liên quan đến ẩm thực tại các tỉnh duyên hải miền Trung 
để thu hút sự chú ý và tham gia của du khách đối với ẩm thực của Vùng như tổ chức các festival ẩm 
thực quốc gia (và quốc tế) thường niên, các hội thi nấu ăn (dành cho người chế biến, kinh doanh ẩm 
thực), các hội thi thưởng thức món ăn miền Trung (dành cho thực khách/người thưởng thức) nhằm 
quảng bá những đặc trưng văn hóa đặc sắc của ẩm thực các tỉnh duyên hải miền Trung không chỉ 
trên phương diện chế biến, nấu nướng, bày biện mà cả cách thức và nghệ thuật thưởng thức.

[2] Tổ chức phố ẩm thực thường xuyên (hoặc định kỳ) ở những nơi thuận tiện, tập trung nhiều 
du khách để giới thiệu và quảng bá ẩm thực của địa phương và của toàn Vùng.

[3] Mở các khu ẩm thực tập trung và cố định chuyên kinh doanh dịch vụ ẩm thực phục vụ du lịch. 
Trong đó ưu tiên giới thiệu, quảng bá và phục vụ ẩm thực các tỉnh duyên hải miền Trung. Trong khu 
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ẩm thực tập trung này cần kết hợp kinh doanh dịch vụ ẩm thực với các loại hình dịch vụ khác để phục 
vụ nhu cầu đa dạng của du khách/thực khách đến thưởng ngoạn ẩm thực.

[4] Mở các food court chuyên bán các đặc sản ẩm thực của các tỉnh duyên hải miền Trung tại 
các siêu thị, các khu mua sắm ở các đô thị lớn, các địa điểm du lịch nổi tiếng của vùng để phục vụ du 
khách (và cư dân địa phương), tạo điều kiện cho họ tiếp cận với các đặc sản ẩm thực của địa phương 
và của toàn Vùng một cách dễ dàng và thường xuyên.

[5] Xây dựng các tour du lịch ẩm thực bên cạnh các tour du lịch văn hóa, du lịch sinh thái… nhằm 
đa dạng hóa sản phẩm du lịch và thu hút du khách.

[6] Xây dựng các thực đơn đặc sản ẩm thực miền Trung theo các nhóm: đặc sản cao cấp, món 
ăn dân dã, các món đặc thù của các cộng đồng thiểu số trong Vùng, các món chay, các loại bánh trái, 
chè cháo đặc sản của từng địa phương… Triển khai các thực đơn này tại các nhà hàng, quán ăn theo 
các hướng phục vụ: chuyên biệt và kết hợp để đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

[7] Lập các webpage chuyên giới thiệu ẩm thực các tỉnh duyên hải miền Trung để giới thiệu và 
quảng bá với du khách trong và ngoài nước. Tổ chức biên soạn, xuất bản các guide book giới thiệu 
các đặc sản ẩm thực của miền Trung và giới thiệu những nhà hàng, quán ăn chuyên bán những đặc 
sản ẩm thực nổi tiếng tại các đô thị du lịch trong Vùng để du khách có thêm thông tin và dễ dàng tiếp 
cận các nhà hàng, quán ăn này.

[8] Thường xuyên đưa ẩm thực các tỉnh duyên hải miền Trung đi tham gia các hội chợ ẩm thực 
quốc gia và quốc tế để giới thiệu, quảng bá ẩm thực miền Trung với du khách trong và ngoài nước.

[9] Riêng đối với Thừa Thiên Huế, nên xây dựng một bảo tàng ẩm thực Huế để giới thiệu với du 
khách những tinh hoa của ẩm thực Huế.1 Bảo tàng này sẽ là nơi trưng bày và giới thiệu tất cả những 
gì liên quan đến văn hóa ẩm thực Huế: từ các món ăn đến những tinh hoa trong tuyển chọn nguyên 
liệu, tẩm ướp gia vị, kỹ thuật nấu nướng, nghệ thuật và triết lý khi bày biện và thưởng thức món ăn. 
Đó là nơi giới thiệu các đặc sản cung đình lẫn những món ăn dân gian, cả món mặn lẫn món chay; cả 
những món thưởng thức tại chỗ lẫn hàng quà có thể mua về, cả đồ ăn và thức uống… Đây sẽ là một 
“bảo tàng mở”, nơi du khách không chỉ được chiêm ngưỡng các món ăn, thức uống được giới thiệu 
qua các hiện vật, hình ảnh, tư liệu thành văn, phim ảnh, băng từ…, mà còn là nơi họ được tham gia 
trực tiếp vào quá trình tuyển chọn nguyên liệu, ướp tẩm gia vị, nấu nướng các món ăn dưới sự hướng 
dẫn của các nghệ nhân ẩm thực. Và sau cùng, đó là nơi họ có thể thưởng thức những món ăn do 
chính họ làm ra theo phong cách Huế và thấm đẫm phong vị Huế.

*

*      *

Trên đây là những ý kiến của tôi nhằm góp phần tìm hướng khai thác các DSVHPVT đặc trưng 
của các tỉnh duyên hải miền Trung để phát triển du lịch. Đã có một số địa phương trong Vùng thu 
được thành công trong việc khai thác DSVHPVT để phát triển du lịch, nhưng những thành công đó là 

1 Theo thống kê của các chuyên gia về ẩm thực, Việt Nam hiện có khoảng 1.700 món ăn thì riêng xứ Huế đã đóng góp tới 
1.300 món gồm món ăn dân gian, món ăn cung đình và món chay, nay vẫn còn lưu truyền ở Huế độ 700 món. Dẫn theo: 
Hoàng Phủ Ngọc Tường (1997), “Mấy đặc trưng của văn hóa ăn vùng Huế”, Tham luận tại Hội thảo Bản sắc Việt Nam trong 
ăn uống, do Đại học Dân lập Hùng Vương (Thành phố Hồ Chí Minh), tổ chức tại Khách sạn Majestic, ngày 6.4.1997.
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chưa nhiều trong khi tiềm năng và lợi thế của các tỉnh duyên hải miền Trung trong vấn đề này là rất 
lớn và rất cần được khai thác. Bởi lẽ, một khi khai thác có hiệu quả thì không chỉ ngành du lịch thu 
được lợi nhuận, đời sống kinh tế - xã hội phát triển mà các DSVHPVT này cũng được bảo tồn và phát 
huy giá trị. Đó là điều mà tất cả mọi người tham dự hội thảo này đều mong mỏi.
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Over last two centuries, the central coastal region has become an attractive destination 
for both domestic and international visitors due to its two unique tourism resources 
as below: 

- Abundant natural resources with the coastline of 1,286 km; the most beautiful beaches and 
bays in the world; many high tourism valuable islands and inshore islands; Truong Son range runs 
along region’s length with various topography and primary forests which are favorable for developing 
adventurous and thrilling tourism form.

- Rich cultural humanity resources with 4 world heritages, 3 special national historical 
monuments, 184 national historical relics and more than 700 local historical vestiges under plentiful 
forms: historical monument, art architecture, religious relic, landscape, archaeological position…; 
those are a treasure of intangible cultural heritages of tens of ethnic communities living in this area. 

Two precious tourism resources have been explored for developing and strengthening the 
local and regional tourism industry. 

In the tourism development strategy, the central coastal region has determined marine tourism, 
ecotourism and cultural tourism to be reasonable and effective forms. Of which, cultural tourism 
and marine tourism has been strongly and rapidly developed, acquiring remarkable achievements 
to contribute to Vietnam tourism growth. However, according to experts’ evaluation, cultural tourism 
has been developed only in the north of the central region and marine tourism has been developed 
only in the South while all 9 provinces/cities in the region possess marine resource, forest, cultural 
heritages which are favorable for strengthening both kinds of tourism. Hence, beside of prioritizing 
to improve advantageous tourism forms of each locality, it is very essential to combine and integrate 
many various tourism forms together to diversify tourism products, corresponding to high demand 
of tourists, expanding their visit time when they come to visit the central coastal region. 

With issues mentioned above, this article selects and focuses on the theme: “Developing tourism 
through exploring immaterial cultural heritages in the central coastal region”. The article analyses 
and addresses the relationship between intangible cultural heritages with tourism development, 
generally introducing treasure of intangible cultural heritages in the central coastal region and 
then selecting four typical types of intangible cultural heritages for tourism development including: 

DEVELOPING TOURISM THROUGH EXPLORING INTANGIBLE 
CULTURAL HERITAGES IN THE CENTRAL COASTAL REGION

? Ph.D. TRAN DUC ANH SON
Danang Institute for Social-Economic Development
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festival, folk performance, traditional village and cuisine. Based on this selection, the article also 
expresses proposals and effective solutions for exploring these heritages in order to boost the local 
and regional tourism sector. 
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PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH
CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

? HIỆP HỘI DU LỊCH KHÁNH HÒA

Thuận lợi:

- Giao thông thuận lợi cả về đường thủy, đường bộ và hàng không.

- Du lịch biển đảo: tất cả các tỉnh/thành phố trong Vùng đều tiếp giáp với biển; bên cạnh nhiều 
bãi biển đẹp trong Vùng còn có nhiều bán đảo rất thuận lợi để phát triển du lịch biển đảo.

- Du lịch nhân văn gắn với những giá trị văn hóa, lịch sử; trong Vùng tập trung 4 di sản văn hóa 
thế giới được UNESCO công nhận.

- Du lịch tâm linh: các lễ hội truyền thống đặc trưng của mỗi địa phương trong Vùng thu hút 
được rất nhiều du khách.

- Với lợi thế về vị trí địa lý: vùng duyên hải miền Trung còn kết nối với tài nguyên du lịch núi 
rừng Trường Sơn, tạo nên sự phong phú kết hợp đặc biệt giữa núi rừng và biển đảo.

- Đáng chú ý là cơ sở hạ tầng phát triển một cách vượt bậc, ngày càng nhiều các khu resort, 
khách sạn cao cấp với một số dự án lớn như dự án Quần thể du lịch tạo ra những điểm vui chơi giải trí 
cao cấp thu hút khách du lịch, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch trong Vùng.

- Có tổ chức chuyên trách về vấn đề liên kết 9 tỉnh/thành phố duyên hải miền Trung thông qua 
các hội thảo khoa học (vào ngày 15.7.2011 và 9.11.2012 tại Đà Nẵng và Phú Yên) trong đó Khánh Hòa 
và Đà Nẵng là 2 địa phương được đánh giá cao nhất trong khu vực và được đầu tư nhiều nhất cũng 
như quan tâm đẩy mạnh phát triển du lịch.

- Đa dạng về văn hóa - xã hội, hệ sinh thái...

- Có nhiều địa danh nổi tiếng được công nhận trong khu vực ASEAN và xếp hạng trong nước.

- Giàu tiềm năng khai thác: Du lịch biển với hệ sinh thái biển phong phú, văn hóa đặc trưng 
vùng miền (do đặc điểm cấu tạo địa hình, không gian văn hóa vùng duyên hải miền Trung thường 
bao hợp cả không gian văn hóa biển đảo, văn hóa duyên hải, văn hóa nông thôn đồng bằng và văn 
hóa miền núi - trung du).

- Các di sản văn hóa độc đáo: 

1. Văn hóa vật thể: Di tích lịch sử văn hóa, các bảo tàng, danh lam thắng cảnh 

2. Văn hóa phi vật thể: Phong tục tập quán, lễ hội, làng nghề và nghề truyền thống, ẩm thực, 
báu vật nhân văn sống…
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Khó khăn:

- Thiên tai liên tục đe dọa cuộc sống con người và phá hủy tài nguyên thiên nhiên.

- Tính nhỏ lẻ, manh mún thiếu sự liên kết, hợp tác của từng địa phương: Du lịch Vùng vẫn thiếu 
những sản phẩm du lịch biển đảo mang đặc trưng của từng địa phương. Hoạt động theo phương 
thức “mạnh ai nấy làm”, không có tính gắn kết, thiếu các tuyến, tour du lịch kết nối các điểm du lịch 
trong Vùng. Vì thế việc phát triển du lịch mới chỉ dừng ở mức độ manh mún, nhỏ lẻ.

- Việc phát triển không đồng đều giữa loại hình du lịch lưu trú và vui chơi giải trí như: các khu 
trò chơi, khu mua sắm, casino... cũng là một điểm yếu trong việc thu hút và hấp dẫn khách du lịch. 

Thực trạng phát triển du lịch trong Vùng chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và sự quan 
tâm phát triển du lịch của các địa phương.

- Các tỉnh/thành phố duyên hải miền Trung liên kết chưa có chiều sâu, mới chú trọng khai thác 
trước mắt hơn là phát triển và đầu tư sản phẩm du lịch nên chưa chuyển tải được đặc trưng văn hóa, 
du lịch trong Vùng.

- Chưa thực sự hình thành mối liên kết toàn diện trong phát triển du lịch của Vùng và giữa các 
địa phương. Liên kết sản phẩm du lịch giữa tỉnh và các địa phương trong khu vực duyên hải miền 
Trung chưa cao. 

- Chưa có tiếng nói chung giữa các đơn vị quản lý nhà nước và các doanh nghiệp du lịch.

- Chất lượng dịch vụ nhiều nơi chưa cao, vẫn còn tình trạng nâng giá lưu trú, dịch vụ quá mức 
trong mùa du lịch cao điểm.

- Còn nảy sinh nhiều vấn đề cạnh tranh du lịch không lành mạnh.

Phương hướng cần tổ chức sản phẩm du lịch các địa phương

- Mỗi địa phương cần xác định những nét khác biệt và thế mạnh nổi trội của từng vùng từ đó 
tập trung xây dựng thành 1 hệ thống duy nhất do 1 cấp quản lý nhằm đánh giá khả năng phát triển.

- Các địa phương trong Vùng cần tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về tài 
nguyên du lịch để tạo ra những sản phẩm du lịch đặc trưng, chất lượng cao và phù hợp với từng địa 
phương.

- Huy động tối đa nguồn lực của từng địa phương và tranh thủ sự hợp tác trong nước, hỗ trợ 
quốc tế.

- Đặc biệt cần phát triển mạnh hệ thống du lịch biển, xây dựng các khu du lịch biển có tầm cỡ 
khu vực và quốc tế, chất lượng cao, bổ sung các sản phẩm du lịch thể thao biển và sinh thái biển.

- Cần chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa với di sản, lễ hội, tham quan; Phát triển 
du lịch làng nghề và du lịch cộng đồng; kết nối các tour, tuyến, điểm, khu du lịch nhằm phát triển đa 
dạng các loại hình du lịch, tạo lập chuỗi các thương hiệu du lịch trong Vùng.

- Phát triển du lịch mang tính tổng hợp liên vùng, dựa trên nền tảng các tài nguyên biển đảo 
gắn với các tài nguyên tự nhiên núi rừng, sông hồ, suối thác, đầm phá ven biển, đồng bằng duyên hải 
và tài nguyên du lịch nhân văn.
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* Liên kết các tỉnh/thành phố vùng duyên hải miền Trung 

A. Trung ương

- Quản lý nhà nước tổ chức tốt hơn về mặt hàng không. 

- Khảo sát xây dựng hai tuyến đường sắt và đường bộ cao tốc về khu vực miền Trung.

- Nhanh chóng xem xét đề xuất của UBND tỉnh Khánh Hòa về xây dựng khu kinh doanh đặc thù, 
nhạy cảm: massage, karaoke, vũ trường và casino… 

- Chính phủ cần dành một số chương trình phát triển kinh tế ưu đãi, với trọng điểm đầu tư mạnh 
vào lĩnh vực du lịch cho miền Trung. Bởi du lịch miền Trung phát triển nhanh, ổn định, bền vững thì 
hiệu quả không chỉ dừng lại ở kinh tế, mà còn là một trong những nền tảng bảo đảm an sinh - xã hội.

B. Địa phương

- Các tỉnh/thành phố vùng duyên hải miền Trung cần liên kết theo hướng đầu tư đồng bộ, có 
chiều sâu, đồng thời phải đặt lợi ích Vùng trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích từng địa phương.

- Các tỉnh cần phối hợp lập quy hoạch, xác định dự án đầu tư trọng điểm và xây dựng các điểm 
đến.

- Du lịch khu vực duyên hải miền Trung cần có một bộ máy xúc tiến du lịch đủ mạnh, đầu tư 
kinh phí, phương tiện thỏa đáng; có định hướng chiến lược quảng bá cụ thể rõ ràng.

- Xây dựng được thương hiệu du lịch Vùng và thương hiệu mạnh của từng địa phương. Hai loại 
hình thương hiệu du lịch này phải bổ sung và kết nối trong tất cả các hoạt động du lịch.

- Việc xây dựng thương hiệu du lịch kết nối với vùng duyên hải miền Trung phải có “cánh chim 
đầu đàn” và mỗi địa phương phải biết tận dụng thời cơ để quảng bá hình ảnh bằng bản sắc văn hóa 
riêng, có điểm nhấn riêng.

- Liên kết đồng bộ để phát triển du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung không phải chỉ là việc kết 
nối các sự kiện, mà phải dựa trên những quy tắc nhất định. Lấy lợi thế và bản sắc của địa phương này 
để vực dậy điểm yếu của địa phương kia, sẽ từng bước mang lại sự phát triển đi lên đồng bộ, hài hòa.

- Xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa dựa trên các di sản văn hóa vốn có.

- Xây dựng các sản phẩm du lịch làng nghề dựa trên các làng nghề truyền thống.

- Ẩm thực miền Trung cũng khá đa dạng và hấp dẫn, do vậy cần phát huy thế mạnh độc đáo 
này.

- Phát triển các khu nghỉ dưỡng cao cấp, các loại hình vui chơi thể thao trên biển như lướt ván, 
lặn biển.

- Hình thành các đặc khu du lịch mà trọng tâm là Đà Nẵng - Nha Trang - Mũi Né. Tại các nơi này 
có thể cho xây dựng các loại hình du lịch nhạy cảm: vũ trường, casino, trò chơi có thưởng… để thu 
hút khách du lịch quốc tế.

- Phát triển loại hình du lịch kết hợp mua sắm. Hình thành các trung tâm thương mại lớn và 
thường xuyên có chương trình giảm giá để kích cầu.

- Thường xuyên tổ chức các sự kiện lớn để quảng bá cho du lịch các vùng miền này như festival, 
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các cuộc thi sắc đẹp, thể thao…

- Tập trung xây dựng nguồn nhân lực cũng như đầu tư chính xác vào các hạng mục chủ yếu, 
tránh việc đầu tư lan tràn nhưng không có kết quả

- Xây dựng kế hoạch liên kết đầu tư và tìm kiếm sự đầu tư cho cơ sở hạ tầng và tập trung đào 
tạo nguồn nhân lực phục vụ đạt tiêu chuẩn để có thể phục vụ khách quốc tế.

* Vì sao phải liên kết sản phẩm du lịch các tỉnh/thành phố duyên hải miền Trung

- Vùng duyên hải miền Trung có tiềm năng rất lớn về du lịch, đặc biệt là du lịch biển đảo. Nhưng 
hiện nay vẫn chưa khai thác hết thế mạnh. Do đó cần phải có sự liên kết giữa các địa phương để hình 
thành nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn và đa dạng, thu hút du khách.

- Liên kết sẽ góp phần phát triển đồng bộ, hài hòa giữa các địa phương trong Vùng, tạo nên một 
đặc khu du lịch phát triển mạnh mẽ và đồng đều.

- Liên kết phát triển các sản phẩm du lịch cũng nhằm đón đầu xu hướng thế giới chuyển dịch 
nguồn khách du lịch từ châu Âu sang châu Á. 

Tóm lại

- Để thúc đẩy phát triển các sản phẩm du lịch ở miền Trung thì các tỉnh miền Trung cần phải 
tăng cường hợp tác xây dựng, liên kết với nhau. Cần năng động hơn trong việc quảng bá, marketing 
cho các sản phẩm du lịch của mình. Coi trọng việc xây dựng thương hiệu du lịch của mình. Đồng thời 
kết hợp bảo vệ môi trường, cảnh quan sinh thái hướng miền Trung thành điểm đến du lịch bền vững.

- Bên cạnh sự nỗ lực của các tỉnh miền Trung thì cần có sự giúp đỡ, quan tâm hơn nữa của Trung 
ương, nhà nước đến với các tỉnh này bằng cách tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư tài chính, và 
có các chính sách chỉ đạo hợp lý, kịp thời.

- Phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm song song với việc nâng cao chất lượng và đa dạng 
hóa sản phẩm để tạo ra bước đột phá. Phát huy các lợi thế về địa lý, tài nguyên du lịch tự nhiên và văn 
hóa truyền thống, kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất du lịch sẵn có

- Phát triển du lịch trên các cơ sở toàn diện du lịch quốc tế và du lịch nội địa, trong đó phát triển 
mạnh du lịch quốc tế, lấy du lịch quốc tế làm động lực thúc đẩy du lịch nội địa.

- Phát triển du lịch phải đảm bảo tính tổng hợp liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao với vai 
trò du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn để thúc đẩy các ngành kinh tế khác.

- Đẩy mạnh thông qua việc huy động các ngành các cấp, các tổ chức chính trị... cùng đầu tư và 
phát triển, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh du lịch.

- Đặt mục tiêu cụ thể về số lượt khách và thu nhập từ du lịch

- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch như: 

+ Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, tăng cường đầu tư 
xây dựng các khu du lịch tổng hợp và chuyên đề, các khu du lịch có ý nghĩa Vùng và địa phương.

+ Nâng cấp các tuyến - điểm du lịch quốc gia và địa phương, xây dựng các cơ sở lưu trú đạt tiêu 
chuẩn 4 - 5 sao. 
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+ Xúc tiến quảng bá, đào tạo nhân lực, tôn tạo môi trường

Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa

- Với tài nguyên du lịch phong phú nổi trội, vị trí thuận lợi, phát triển du lịch Khánh Hòa trọng 
tâm du lịch của toàn vùng duyên hải Nam Trung Bộ và cả nước, là đầu mối phân phối khách du lịch 
cho khu vực.

- Nha Trang nổi tiếng về du lịch biển đảo và du lịch sinh thái nghỉ dưỡng. Với những lợi thế về 
thiên nhiên. Nha Trang cũng là nơi nổi tiếng về an ninh và thường xuyên tổ chức các sự kiện lớn mang 
tầm quốc tế. Với những tiềm năng đó, nhiều chuyên gia du lịch thế giới đánh giá Nha Trang hội tụ 
đầy đủ các lợi thế để trở thành một trung tâm du lịch biển như mô hình Bali (Indonesia), Phuket (Thái 
Lan).

- Tuy nhiên bên cạnh đó du lịch Nha Trang vẫn còn khá thiếu những sản phẩm du lịch độc đáo, 
thiếu chiều sâu. Bên cạnh du lịch biển đảo cần chú trọng khai thác một tiềm năng du lịch khá lớn nữa 
là du lịch nhân văn như: du lịch sông Cái, khu nhà cổ, thăm các làng nghề, du lịch homestay,…

- Phát triển du lịch bền vững cần phải kết hợp giữa du lịch và bảo vệ môi trường, tuy nhiên du 
lịch trong tỉnh vẫn chưa làm tốt điều này.

- Cần có những khu vực kinh doanh trọng điểm mang tính chuyên biệt ở từng vùng như các mô 
hình đang hoạt động ở nước ngoài: khu kinh doanh casino, karaoke...

Lời kết

Duyên hải miền Trung với những lợi thế độc nhất vô nhị có thể phát triển một nền công nghiệp 
hiện đại, nhưng điều đó cần sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các tỉnh/thành để phát huy tiềm năng 
và thế mạnh vốn có của Vùng.

Cùng sở hữu những lợi thế độc nhất vô nhị để phát triển du lịch, công nghiệp, thương mại và 
dịch vụ, các tỉnh ven biển miền Trung cũng đang cạnh tranh trực tiếp với nhau để thu hút các nguồn 
lực đầu tư. 

Vấn đề ở đây cả 9 tỉnh/thành phố duyên hải miền Trung trải dài từ Thừa Thiên Huế đến Bình 
Thuận có lợi thế so sánh cũng như cơ cấu kinh tế đều giống nhau nhưng cũng chính vì giống nhau 
nên lại quay sang cạnh tranh với nhau. Giải được bài toán này không có cách nào khác là buộc 9 tỉnh/
thành phố phải bắt tay liên kết để cộng lực thay vì triệt tiêu lẫn nhau. 
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? KHANH HOA TOURISM ASSOCIATION

Nha Trang - Khanh Hoa in particular and the central coastal region in general has 
great potential for tourism development, especially marine tourism. However, the 
region has not exploited all strengths yet. Hence there is a need to have a connection 
among the localities to create attractive and various tourism products. The co-

operation will contribute to the synchronous and harmonious development, creating a tourism zone 
which develops strongly and equally. This will also catch the world’s trend so as shifting tourists from 
Europe to Asia.

In order to achieve above long-term goal for tourism development, central and local 
governments should pay attention to following points: 

* For the central government

- Organizing and managing the aviation well;

- Building railway line and highway in the central region;

- Considering the proposal to Khanh Hoa People’s Committee in building the specific and 
sensitive business zone such as massage, karaoke, disco and casino...

- Issuing the incentive economic development programs with the key investment in tourism.

* For the locals

- Synchronously and deeply investing and putting the benefits of the whole region in a 
harmonious relationship with each local.

- Identifying key investment projects and constructing destinations.

- Sufficiently setting up mechanism of tourism promotion, investing satisfied funds and means; 
having the specific and clear marketing strategic orientation.

- Building a strong tourism brand for the whole region as well as each locality, taking advantage 
of the opportunities to promote the image by its own cultural identity and features.

- Creating traditional tourism products based on the available resources.

- Developing first-class resorts and sea sports centers;

- Establishing tourism zones whose key destinations are Da Nang - Nha Trang - Mui Ne.

- Developing tourism combining shopping, forming major trade centers with frequent discount 

DEVELOPING TOURISM PRODUCTS
IN THE CENTRAL COASTAL REGION
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programs to stimulate demands.

- Regularly organizing tourism promotion events such as festivals, beauty contests and sports 
competitions;

- Focusing on human resource development as well as investing exactly in the main items 
avoiding ineffectiveness;

- Seeking investment cooperation in infrastructure and focusing on training human resources 
to meet international standards.

In summary, on the basis of owning the unique advantages, with the purpose of strengthening 
tourism growth and economic development, the central coastal provinces need to cooperate 
together to reach a common objective which benefits to all. 
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TIỀM NĂNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHÁCH NGA
TẠI CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

? CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU ÁNH DƯƠNG

Trên vùng Đông Nam Á, Việt Nam có lợi thế với bờ biển dài 3.260 km, với khí hậu nhiệt 
đới gió mùa, nắng ấm quanh năm. Đặc biệt là 9 tỉnh/thành phố vùng duyên hải miền 
Trung (bao gồm Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quãng Ngãi, Bình Định, Phú 
Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận) được thiên nhiên ban tặng những tài sản 

vô giá như bờ biển dài với các bãi biển đẹp: Lăng Cô, Non Nước, Cửa Đại, Nha Trang, Mũi Né; các vịnh, 
bán đảo, đảo và quần đảo xanh tươi; các hang động huyền bí. Bên cạnh những nguồn tài nguyên 
thiên nhiên đa dạng và phong phú, nhiều di sản thiên nhiên đã được UNESCO công nhận, miền đất 
này còn có các di sản văn hóa nổi tiếng như: nền văn hóa Chăm rực rỡ, kinh thành Huế nguy nga, văn 
hóa ẩm thực đa dạng, phong phú và đậm đà bản sắc dân tộc,  một “con đường di sản miền Trung”; và 
các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế... 

Kho tài sản vô giá đó đang thu hút các du khách trên toàn thế giới và trong những năm gần đây, 
ngày càng nhiều du khách Nga chọn vùng này là điểm đến ưa thích khi đến Việt Nam. Đây cũng là bệ 
phóng mạnh mẽ đẩy nền du lịch Việt Nam lên tầm cao mới.  

Nhận thấy được tiềm năng và thế mạnh phát triển của từng địa phương trong vùng duyên 
hải miền Trung - Việt Nam, ngày 09.8.2011 Công ty TNHH SX-TM-DV-XNK Ánh Dương (Công ty Ánh 
Dương) đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh chính thức với Công ty Pegas với nội dung Công ty Ánh 
Dương là đại diện duy nhất của Pegas tại Việt Nam trong việc mở các chuyến chuyên cơ từ nước Nga 
bay đến Đà Nẵng và Cam Ranh, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách Nga đến tham quan và nghỉ 
dưỡng tại vùng duyên hải miền Trung này. Công ty Ánh Dương có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ 
du lịch tại chỗ về khách sạn, vận chuyển, chương trình tham quan... và chăm sóc du khách Nga do 
Pegas đưa đến bằng các chuyến chuyên cơ chủ yếu thuộc 22 thành phố vùng Siberia và Viễn Đông 
đến Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Cam Ranh và sân bay quốc tế Đà Nẵng. Các chuyến bay chuyên 
cơ mùa cao điểm đã bắt đầu từ ngày 30.10.2011 đến hết ngày 30.4.2012 mỗi ngày một chuyến bay, 
mỗi chuyến bay trung bình 180 khách. Nhưng đến mùa cao điểm từ 15.10.2012 đến 30.4.2013 mỗi 
ngày có 3 chuyến bay trung bình 600 khách và dự kiến sẽ duy trì 2 chuyến bay/ngày cho giai đoạn 
thấp điểm từ 01.5.2013 đến 15.10.2013. 

Số liệu thống kê của công ty Ánh Dương từ cuối tháng 10.2011 đến nay cho thấy: 

- Công ty Ánh Dương đã kết hợp với Pegas tổ chức đưa hơn 160.000 lượt khách Nga đến Việt 
Nam.

- Công ty Ánh Dương đã ký Hợp đồng hợp tác với 141 khách sạn từ 3 đến 5 sao trải dài từ Đà 
Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh. Công suất phòng rất cao, số lượt phòng đã sử dụng tại tất cả các 
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khách sạn này đạt hơn  880.000 room night đang đem lại nguồn thu cho các khách sạn và các doanh 
nghiệp tại địa phương.

Ngoài ra, Công ty Ánh Dương cũng đã ký hợp đồng hợp tác với rất nhiều khách sạn trải dài từ 
Bắc vào Nam để cung ứng dịch vụ cho du khách khi cần thiết.

Càng tự hào hơn khi Công ty Ánh Dương và Pegas đã đi tiên phong trong việc tổ chức các 
chuyến chuyên cơ để đưa khách Nga đến Việt Nam, mở ra triển vọng phát triển mới về thị trường 
khách Nga cho ngành du lịch Việt Nam. Chính nguồn khách này đã làm tăng đột biến lượng lớn 
khách Nga đến Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Ninh Thuận và Bình Thuận trong hai năm gần đây.

Để có được kết quả trên, Công ty Ánh Dương luôn ghi nhận và biết ơn sâu sắc đối với Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng cục Du lịch Việt Nam; Ủy ban nhân dân; Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch; Quản lý Xuất Nhập cảnh; Công an; Sở Y tế và các cơ quan ban ngành tại các tỉnh/thành phố như: 
Quảng Nam, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh,... đã và đang phối hợp rất 
tích cực với Công ty Ánh Dương nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để du khách Nga có kỳ nghỉ thú 
vị, an toàn và ấn tượng khó quên về Việt Nam.

Bên cạnh đó, Công ty Ánh Dương cũng đã và đang hợp tác tốt đẹp với các doanh nghiệp địa 
phương như: khối khách sạn bao gồm tất cả các khách sạn từ 3 sao đến 5 sao; khối nhà hàng có chất 
lượng tốt về thực đơn và vị trí cảnh quan đẹp; khối các địa điểm tham quan du lịch; khối các cửa hàng 
và trung tâm mua sắm sẵn sàng đầu tư, sẵn sàng giới thiệu các sản phẩm đa dạng, hấp dẫn của Việt 
Nam để đáp ứng nhu cầu mua sắm của du khách Nga.

Được thành lập vào năm 2003 với lĩnh vực kinh doanh chính là kinh doanh lữ hành quốc tế, 
Công ty Ánh Dương luôn xác định thị trường khách Nga là thị trường tiềm năng và là thị trường chủ 
lực trong chiến lược đầu tư - phát triển của mình. Thực tế đã chứng minh lựa chọn của Công ty Ánh 
Dương là hoàn toàn đúng khi quy mô hoạt động của công ty không ngừng tăng trưởng và phát triển 
lớn mạnh. Với trụ sở chính đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Ánh Dương đã mở văn phòng đại 
diện tại: Matxcơva, Phan Thiết, Nha Trang, Ninh Thuận, Đà Nẵng - Hội An và dự kiến trong tương lai sẽ 
mở văn phòng đại diện tại một số địa phương khác.

Trong suốt thời gian qua, Công ty Ánh Dương đã tích cực tham gia đóng góp vào sự phát triển 
của ngành du lịch tại các tỉnh trong vùng duyên hải miền Trung và đạt được những thành tích rất 
đáng tự hào, cụ thể là:

- Đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tặng giấy khen vì đã có thành 
tích xuất sắc về đóng góp và phục vụ Hội chợ Du lịch Quốc tế năm 2012, theo Quyết định số 93/QĐ-
SVHTTDL ngày 16.10.2012.

- Đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận tặng bằng khen vì đã có thành tích 
đóng góp đối với sự phát triển của ngành du lịch Bình Thuận năm 2011 -2012, theo Quyết định số 
2050/QĐ-UBND ngày 18.10.2012.

- Đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tặng danh hiệu “10 doanh 
nghiệp lữ hành Inbound hàng đầu năm 2012”, giấy chứng nhận theo Quyết định số 1608/QĐ-
SVHTTDL ngày 04.4.2013. 

- Từ ngày 19 - 22.9.2012, Công ty Ánh Dương đã cùng với đại diện du lịch một số tỉnh/thành 
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phố như: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đà Nẵng,... tham gia hội chợ du lịch Leisure 
Moscow 2012 (18th International Trade Fair For Tourism Otdykh LEISURE 2012) tại thủ đô Matxcơva 
nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch của vùng duyên hải miền Trung với chủ đề “Ba địa 
phương một điểm đến” tới các hãng lữ hành, các cơ quan truyền thông Nga. Trong loạt ấn phẩm giới 
thiệu về du lịch một số nước ở châu Á như Việt Nam, Hải Nam (Trung Quốc), Malaysia, Indonesia, 
Brunei, Sri Lanka, Thái Lan, Lào, Campuchia,... thì ấn phẩm về Việt Nam nhận được sự quan tâm đặc 
biệt nhất từ các khách tham quan. Đây là một sự hứa hẹn và dự báo về sự bùng nổ về số lượng khách 
Nga đến Việt Nam trong một tương lai rất gần.

Là một quốc gia nằm trên vùng ôn đới khí hậu lạnh, hầu như không có mùa hè, người Nga tìm 
thấy ở Việt Nam một thiên đường nghỉ dưỡng trên bờ biển ấm áp đầy cát mịn, nắng vàng quanh năm 
cho những chuyến nghỉ dài ngày mà họ vẫn quen hoạch định hàng năm. Đáp ứng nhu cầu đó, để rút 
ngắn thời gian và chi phí cho vận chuyển, các chuyến chuyên cơ đưa các du khách Nga bay thẳng đến 
vùng duyên hải miền Trung như Cam Ranh và Đà Nẵng theo các tour trọn gói từ 10 - 15 ngày đến các 
địa điểm như là Bình Thuận, Nha Trang, Phan Rang, Đà Nẵng - Hội An. Độ dài tour cũng phù hợp với 
chính sách miễn thị thực cho các công dân Nga lưu trú ở Việt Nam trong vòng 15 ngày. 

Với thời gian lưu trú dài ngày tại các địa phương, du khách Nga có nhiều cơ hội trải nghiệm các 
nét văn hóa và cuộc sống của con người Việt Nam, với các chương trình tham quan bổ ích đặc biệt là 
du lịch biển đảo, tận hưởng cảnh quan, thiên nhiên xinh đẹp, khí hậu ôn hòa của vùng nhiệt đới mới 
mẻ, lạ lẫm và ấm áp tình người.

Đối với Việt Nam, một thị trường với 143 triệu dân và khoảng 45 triệu người hàng năm đi du lịch 
ở nước ngoài của thị trường du lịch Nga, là tiềm năng khổng lồ trong lĩnh vực du lịch Inbound. Tận 
dụng hiệu quả các điểm mạnh này, nền công nghiệp du lịch Việt Nam nói chung và của vùng duyên 
hải miền Trung nói riêng nhất định sẽ cất cánh. Thực tế là trong vòng 2 năm nay, số lượng khách du 
lịch Nga của riêng Công ty Ánh Dương đến tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng tại Việt Nam ngày càng 
đông. Trong tổng thể bức tranh du lịch nước nhà, trong khi các thị trường khác đang bị giảm sút do 
khó khăn về kinh tế thì thị trường Nga vẫn tăng trưởng một cách ngoạn mục, dẫn đầu về mức độ 
tăng trưởng.

Tuy vậy, chúng ta nên thấy rõ những trở ngại của thị trường du lịch Nga là đại đa số du khách 
Nga chưa thành thạo tiếng Anh trong khi đó Việt Nam lại có quá ít người sử dụng được tiếng Nga. 
Do đó, du khách Nga gặp nhiều khó khăn trong các giao dịch như khi tìm hiểu lịch sử văn hóa truyền 
thống Việt Nam, mua sắm hàng hóa, hỏi thăm đường, hay liên lạc với các cơ quan chức năng khi cần 
sự giúp đỡ... 

Với mong muốn Việt Nam trở thành điểm đến thân thiện và ấn tượng trong lòng du khách Nga, 
với mong muốn lượng khách Nga đến Việt Nam tăng trưởng bền vững, chúng ta cũng nhận thấy 
một số vấn đề thuộc về chủ quan cần khắc phục như là vấn đề về bảo đảm an toàn trên biển cho du 
khách, đặc biệt là vào mùa sóng lớn, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được đảm bảo, trên các 
bãi biển vẫn còn tệ nạn cướp giật, mất cắp, vấn đề tai nạn giao thông vẫn xảy ra do khách tự thuê xe 
máy và không chấp hành luật giao thông Việt Nam, tệ nạn mời chào bán tour dạo ngoài phố của các 
cá nhân, tổ chức không có giấy phép kinh doanh hoặc không đăng ký hoạt động lữ hành quốc tế...

Những vấn đề này làm cho du khách chỉ thấy một bức tranh kinh doanh du lịch không lành 
mạnh, mất trật tự trong việc khai thác dịch vụ du lịch, gây cho du khách những ấn tượng không tốt 
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khi du lịch tại Nha Trang cũng như các vùng miền khác của Việt Nam.

Công ty Ánh Dương xin nêu lên một số vấn đề cần được khắc phục trong tương lai sắp tới như 
sau: 

- Sản phẩm chủ lực của các địa phương chưa phong phú, thường bị trùng lắp, đơn điệu và chưa 
thể hiện nét đặc trưng riêng của từng vùng miền.

- Thiếu các khu vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn quốc tế.

- Chưa có nhiều dịch vụ hấp dẫn nên chưa kích thích được mong muốn tiêu dùng của du khách 
Nga.

- Ý thức bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên của người địa phương chưa cao. Tình 
trạng ô nhiễm môi trường và cảnh quan thiên nhiên bị tàn phá do các hoạt động phát triển du lịch 
ngày càng gia tăng.

- Các cơ sở hạ tầng như đường sá, bệnh viện… còn kém phát triển, gây nhiều khó khăn cho du 
khách.

- Thiếu nguồn nhân lực biết tiếng Nga: hướng dẫn viên, nhân viên phục vụ,… vấn đề này gây 
trở ngại trong lĩnh vực cải thiện các dịch vụ phục vụ khách Nga cũng như trong công tác quản lý an 
ninh, trật tự xã hội tại địa phương.

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo tích cực của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng cục Du 
lịch Việt Nam; Ủy ban nhân dân và sự nỗ lực của các cơ quan ban ngành tại các tỉnh Quảng Nam, 
Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh,... nhiều trường hợp như: tệ nạn cướp 
giật, tour lậu ngoài phố đã được giải quyết nhanh và khá hiệu quả, các biện pháp xử lý vi phạm hành 
chính và đình chỉ hoạt động kinh doanh đối với các đơn vị kinh doanh lữ hành không đủ điều kiện 
cho phép đã được áp dụng.

Chúng tôi nhận thấy rằng trong kế hoạch của chính quyền địa phương, vấn đề thu hút du 
khách quốc tế đến với tỉnh nhà nói riêng và Việt Nam nói chung luôn được coi là vấn đề then chốt 
trong chiến lược phát triển kinh tế. Từ đó, nhiều chính sách thích hợp đã được thực hiện nhằm đảm 
bảo môi trường an ninh cho ngành du lịch, an toàn, lành mạnh cho du khách, nhằm củng cố, làm đẹp 
thêm và đưa hình ảnh du lịch khu vực duyên hải miền Trung lên ngang tầm quốc tế.

Góp phần cho sự phát triển bền vững này Công ty Ánh Dương xin có một vài kiến nghị đến 
chính quyền địa phương, các cơ quan hữu quan như sau:

- Kiểm tra và có biện pháp hữu hiệu như cắm cờ, biển báo trên bãi biển, tăng cường hoạt động 
các đội cứu hộ dọc suốt bờ biển, các lực lượng tuần tra… nhằm ngăn chặn và kịp thời xử lý các sự cố 
trên bãi biển, để mang lại sự an tâm, an toàn cho du khách Nga và các du khách khác trên bãi biển.  

- Duy trì tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn, an ninh cho du khách địa phương cũng như du 
khách quốc tế khi chọn vùng duyên hải miền Trung làm điểm đến cho kỳ nghỉ lý tưởng của họ.

- Kịp thời hỗ trợ, rà soát lại các công ty lữ hành đã và đang hoạt động trên địa bàn các tỉnh về 
tư cách pháp nhân trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh lữ hành để có thể ngăn chặn và xử lý kịp 
thời những công ty không đủ điều kiện về kinh doanh lữ hành, tránh sự cạnh tranh không lành mạnh 
cũng như cái nhìn không tốt của du khách về bức tranh kinh doanh du lịch của Việt Nam, nhằm đảm 
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bảo chất lượng và lòng tin cho du khách đối với các sản phẩm du lịch được chào bán tại địa phương.

- Cần kiểm tra và nâng cấp chất lượng phục vụ, dịch vụ của các cơ sở lưu trú, nhà hàng, cửa 
hàng, trung tâm mua sắm, các điểm tham quan đạt đúng tiêu chuẩn quy định.

- Thường xuyên hợp tác chặt chẽ với Công ty Ánh Dương và các công ty lữ hành khác có thị 
trường Nga trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến du khách Nga, đảm bảo cho du khách 
Nga có kỳ nghỉ thật sự thú vị tại vùng duyên hải miền Trung, Việt Nam.

- Tập trung đầu tư phát triển sản phẩm chủ lực riêng của từng địa phương, đa dạng hóa các loại 
hình dịch vụ du lịch, đặc biệt là tạo ra các sản phẩm hấp dẫn phục vụ riêng cho thị trường khách Nga.

- Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tăng cường đầu tư phát triển 
khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi - giải trí, resort nghỉ dưỡng cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế.

- Miễn thị thực nhập cảnh (Visa) 1 tháng cho du khách Nga vào Việt Nam.

- Cần có sự phối hợp, liên kết giữa các tỉnh/thành phố trong việc phát triển du lịch, hoàn thiện 
cơ sở hạ tầng du lịch ở các khu du lịch trọng điểm theo quy hoạch (hệ thống nhà ga, cảng biển, 
đường bộ, đường không, đường sắt, đường thủy, hệ thống cấp điện, cấp - thoát nước, hệ thống xử 
lý chất thải...). 

- Đầu tư bảo tồn các di sản, di tích; khôi phục và phát triển các lễ hội, các làng nghề truyền 
thống; đầu tư tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị các tài nguyên du lịch, cả tài nguyên tự nhiên và 
nhân văn,  bảo vệ môi trường trong sạch và lành mạnh. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường đến từng người dân, 
đến các đơn vị tham gia kinh doanh khai thác du lịch trên địa bàn nhằm góp phần giữ gìn môi trường 
và cảnh quan thiên nhiên tại địa phương.

- Đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm một cách hiệu quả và toàn diện. 

- Nên coi việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Nga cho những người phục vụ trong 
ngành du lịch là nhu cầu hết sức cần thiết. 

- Thường xuyên mở các lớp đào tạo nghiệp vụ, hướng dẫn nâng cao chất lượng phục vụ và dịch 
vụ cho các cơ sở lưu trú, nhà hàng, cửa hàng mua sắm, các điểm tham quan,… nhằm nâng cao chất 
lượng phục vụ tại các khu du lịch.

Sở hữu một dải bờ biển dài và đẹp ở khu vực duyên hải miền Trung, với đội ngũ những con 
người thông minh, ham học hỏi và hiếu khách, Việt Nam hoàn toàn tự tin là có thể cạnh tranh với Thái 
Lan và các nước trong khu vực về lĩnh vực du lịch. 

Với sự nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ và đồng hành của các cơ quan, ban, ngành từ Trung ương đến 
địa phương, cũng như sự đổi mới nhạy bén tích cực của các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà 
hàng, khu vui chơi giải trí, vận tải hàng không, vận tải đường bộ,... Công ty Ánh Dương có đầy đủ sự 
tự tin tiếp tục vững bước theo mục tiêu đã định hướng rất rõ ràng là: Phải mời được khách du lịch Nga 
đến Việt Nam ngày càng đông hơn, khách hài lòng hơn về kỳ nghỉ và có ấn tượng sâu sắc hơn về các 
tỉnh duyên hải miền Trung và Việt Nam để họ sẽ quay trở lại với chúng ta nhiều hơn. 
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? ANH DUONG MANUFACTURE TRADING SERVICES IMPORT EXPORT CO., LTD

Russia is a country located on the temperate area with the cold climate and has almost 
no summer. Therefore, for Russian tourists, Vietnam in general and the central coastal 
region in particular is the interesting leisure paradise due to its warm sandy beaches 
and sunshine all year round. Russia’s population is 143 million people including 

approximately 45 million people annually travelling abroad. This is a huge potential in the field of 
tourism development.

Realizing those potentials and strengths, Anh Duong Company has signed an official business 
cooperation contract with the Pegas company to become the only representative of Pegas in Vietnam 
to open the special flights to Da Nang and Cam Ranh.

However, the tourism industry in the central coastal region still has a number of problems to 
be solved as follows:

•	Jejune, overlapped and monotonous tourism products; 

•	Lack of international standards amusement parks;

•	Inadequate attractive tourism services; 

•	Low local people’s awareness of environmental and natural landscape protection; 

•	Increase in environmental pollution and natural landscape ravage caused by the tourism 
development activities; 

•	Underdeveloped infrastructure system; 

•	Lack of skillful human resources, especially tour guides who can speak Russian.

 Based on the reality mentioned above, in order to attract more and more Russian visitors 
coming to the central coastal region, this article wants to address some following recommendations: 

•	Regularly patrolling and controlling to ensure safety and security for tourists; 

•	Timely checking and assisting tour operators to conform with law regulation in the field of 
travelling business;

•	Frequently checking and upgrading services quality of accommodation, restaurants, shops, 
shopping centers and tourism attractions; 

•	Closely cooperating with Anh Duong Company and other tour operators in exploiting Russian 

POTENTIALS AND SOLUTIONS TO DEVELOP RUSSIAN TOURIST 
MARKET IN THE CENTRAL COASTAL REGION
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tourist market; 

•	Focusing on developing key products of each locality and diversifying  tourism types; 

•	Providing favorable conditions for enterprises to encourage investment in developing hotels, 
restaurants, amusement parks, luxury resorts reaching international standards; 

•	Offering free 1 month visas for Russian tourists to Vietnam; 

•	There should be the coordination among the provinces/cities in tourism development and 
completing tourism infrastructure in the key tourist areas as planned; 

•	Preserving heritage monuments; restoring and developing festivals, traditional villages; 
replenishing and promoting the values of tourism resources; 

•	Strengthening the propaganda and education of environmental protection; 

•	Effectively and comprehensively strengthening food safety and hygiene; 

•	Training to enhance Russian language proficiency for those who served in the tourism 
industry; 

•	Regularly opening classes for professional training and guidance to improve serving and 
services quality.

With the enthusiastic assistance, support and companionship of departments and agencies 
plus the positive reform thought of tourism businesses, Anh Duong Company has the sufficient 
confidence to achieve the target of rising the number of Russian tourists to Vietnam as well as 
improving their satisfaction. 
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BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA Ở CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

Bảo tồn và phát triển là hai khái niệm ngày nay đang được sử dụng rất phổ biến mà hầu 
như ai cũng biết, đến mức nó trở thành tiêu đề, khẩu hiệu ở khắp mọi nơi, trên mọi 
lĩnh vực của cuộc sống, hoạt động khoa học, sản xuất và hội họp. Tuy nhiên, trên thực 
tế bảo tồn cái gì và phát triển như thế nào là vấn đề đặt ra để tạo nên sự thống nhất 

giữa nội hàm của hai khái niệm: Bảo tồn và Phát triển. Đặc biệt trên lĩnh vực bảo tồn tính chân xác 
của di sản văn hóa và phát triển du lịch bền vững. Trong phạm vi của Hội thảo này, chúng tôi xin được 
trao đổi thêm về nhận thức xung quanh lĩnh vực này và một số vấn đề từ thực tiễn ở các tỉnh/thành 
phố duyên hải miền Trung - Việt Nam (Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, 
Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận). Với quan điểm, nhận thức: Di sản văn hóa là một trong 
những bộ phận quan yếu nhất của các nguồn tài nguyên du lịch hay đúng hơn là nếu không có di 
sản thì đừng nói đến phát triển du lịch, đồng thời đây cũng là loại sản phẩm du lịch mang sắc thái độc 
đáo, đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và có tính cạnh tranh cao. 

1. Bảo tồn tính chân xác của di sản văn hóa với ý niệm: Bảo tàng sinh thái và nhân học 
(Museum of Ecology & Anthropology)

Trước hết cần phải nói rằng khái niệm bảo tàng mà chúng tôi muốn dùng ở đây không chỉ là 
hình thức bảo tàng theo nghĩa “cổ điển” như: bảo tàng lịch sử, bảo tàng tự nhiên, bảo tàng mỹ thuật… 
là nơi lưu giữ, bảo quản, trưng bày, giới thiệu những tư liệu, hiện vật liên quan đến quá khứ lịch sử tự 
nhiên, xã hội, văn hóa và con người tại các thiết chế/trụ sở bảo tàng. Mà ở đây, bảo tàng được hiểu 
theo một khái niệm rộng, là nơi giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa, thiên nhiên ngay tại/trong 
môi trường sinh thái, nhân văn, nơi chúng được sáng tạo ra và tiếp tục lưu truyền, không tách rời với 
đời sống hàng ngày của các cộng đồng dân cư. Hay trong một khái niệm cô đọng đó là “Bảo tàng 
sống”. Một ví dụ cho loại hình này có bảo tàng lịch sử kiến trúc, cư dân đô thị Khu phố cổ Hội An/Di 
sản kiến trúc đô thị - Di sản văn hóa thế giới. Bởi ngày nay môi trường sinh thái, văn hóa/nhân văn 
được xem là yếu tố mà con người quan tâm ưu ái hàng đầu cho việc giữ gìn, bảo tồn và phát triển bền 
vững. Thực ra, những vấn đề nêu trên đã được phát triển từ cuối thế kỷ XX đến nay, khi mà diện mạo 
của nhiều quốc gia, nhất là các nước đang phát triển, có sự thay đổi nhanh chóng, văn minh nông 
thôn đang từng bước nhường chỗ cho văn hóa, văn minh đô thị. Xu hướng đô thị hóa đang trở thành 
một quá trình tất yếu đối với mỗi quốc gia, dân tộc, địa phương, vùng miền. Theo đó, diễn ra quá trình 
chuyển từ văn hóa truyền thống của cư dân nông nghiệp sang văn hóa đô thị của cư dân phi nông 
nghiệp. Đô thị hóa không chỉ thay đổi môi trường sống, nhất là môi trường văn hóa truyền thống mà 
còn kéo theo nhiều vấn đề liên quan đến sự thích ứng của các nhóm cư dân trong xã hội đô thị. Ở đây, 

? ThS. NGUYỄN CHÍ TRUNG
Giám đốc Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An
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chúng tôi muốn nói đến có sự gắn kết, cân bằng, logic, khoa học trong một thực thể hữu cơ, không 
thể tách rời giữa sinh thái và con người; sinh thái và nhân văn/văn hóa - xã hội theo hướng Bảo tàng 
sinh thái và nhân học (Museum of Ecology & Anthropology). Đặt ra vấn đề này chúng tôi muốn nhấn 
mạnh đến các yếu tố, tính khoa học về bảo tồn và phát triển, cả về mặt khoa học tổ chức quản lý - góc 
độ hành chính, quản lý nhà nước. Nghĩa là về mặt học thuật nó phải được triển khai theo hướng bảo 
tồn - bảo tàng học và như vậy đi theo phải là một hệ thống thiết chế quản lý, ứng xử tương ứng với 
một “bảo tàng sống”. Còn nói đến sinh thái hay hệ sinh thái là muốn nói đến cả sự gắn kết giữa yếu tố 
tự nhiên với con người và văn hóa nói chung trong một thể thống nhất. Về yếu tố phát triển nó phải 
đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của cư dân đương đại và đem lại lợi ích nhiều mặt, nhất là nguồn 
lợi phát triển kinh tế cho cộng đồng dân cư sở tại - đó là yếu tố nhân học. Chính các yếu tố này gắn 
kết với nhau hình thành “bảo tàng sống” hay “bảo tàng sinh thái và nhân học”.

    Nói đến tính chân xác của di sản hay di tích lịch sử - văn hóa (theo khái niệm của Luật Di sản 
Văn hóa Việt Nam bao gồm cả di tích danh thắng/tự nhiên) như chúng ta đều biết, di sản luôn chứa 
đựng thông tin lịch sử, bởi nó là: chứng nhân lịch sử; nguồn sử liệu xác thực; và giá trị lịch sử là giá trị 
trên hết của mỗi di sản. Như vậy, dù đó là di sản gì: lịch sử, khảo cổ, hay kiến trúc - nghệ thuật, các di 
sản đô thị, làng quê/làng nghề truyền thống, các di sản thiên nhiên… thì những thông tin lịch sử từ di 
sản (bao gồm cả di sản văn hóa vật thể và phi vật thể) đều cần phải được nâng niu, giữ gìn một cách 
chu đáo, cẩn trọng. Bởi di sản văn hóa chứa đựng những giá trị cô đọng của một dân tộc, đất nước, 
một giai đoạn, một vùng miền, địa phương. Nó được biểu hiện vật thể thông qua ngôn ngữ đường 
nét kiến trúc, cấu trúc, bố cục, kỹ thuật, tổ hợp không gian tự nhiên gắn với chức năng sử dụng và vật 
dụng được chứa đựng/gắn trong di tích (bao gồm cả di tích: báu vật, cổ vật, di vật…); biểu hiện tinh 
thần thông qua ngôn ngữ của nghệ thuật tạo hình, điêu khắc mang những ý niệm về tâm thức của 
cá nhân và cộng đồng…; bao gồm cả những tri thức dân gian, kinh nghiệm, kỹ thuật truyền thống 
tự bao đời được giữ gìn và cấu thành di tích… Đặc biệt nó phải được đặt trong bối cảnh, không gian 
cộng hưởng với thiên nhiên, môi trường và con người. Nói cách khác, đó là sản phẩm của sự gắn kết 
giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể với thiên nhiên. 

Trong khi việc bảo tồn di sản hiện nay, nhất là các công trình kiến trúc, di sản đô thị và di sản 
làng quê, làng nghề sinh thái đặc thù là hết sức khó khăn, phức tạp. Bởi di tích kiến trúc và di sản đô 
thị, làng quê vốn là tài sản văn hóa - sản phẩm của lịch sử đang gắn với cuộc sống của cư dân đương 
đại. Hơn nữa, nó cũng thật mong manh, yếu đuối trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên bởi sự “già nua” 
của bản thân di sản và nhu cầu của sự phát triển, sự thay thế của vật liệu công nghệ hiện đại, cả sức 
ép của tốc độ phát triển dịch vụ du lịch, tiến trình đô thị hóa... Chính vì thế, người ta xem hoạt động 
bảo tồn, tu bổ di tích là một bộ môn khoa học mang tính tổng hợp của nhiều lĩnh vực từ xã hội, kinh 
tế, kiến trúc, nghệ thuật đến kỹ thuật, cả về khoa học quản lý và nó ngày càng trở nên cần thiết trong 
sự phát triển của xã hội nói chung và lĩnh vực kiến trúc, xây dựng đô thị nói riêng. Cũng theo Luật Di 
sản Văn hóa Việt Nam, tu bổ di tích là hoạt động nhằm tu sửa, gia cố, tôn tạo di tích. Và theo chúng 
tôi, nó cũng là hoạt động có ý nghĩa sống còn đến di tích trong cả chuỗi hoạt động bảo tồn di tích. 
Bởi muốn tu bổ thì phải hạ giải (tháo dỡ) cục bộ hay toàn bộ, rồi tháo bỏ hay thay thế, lắp dựng lại… 
Nó cũng giống như việc “giải phẫu” trong y học vậy. Nếu giải phẫu sai, không đúng nguyên tắc thì coi 
như đã “giết chết di tích”. 

Xuất phát từ nhận thức như vậy, trong nhiều năm qua hoạt động bảo tồn di sản ở Việt Nam đã 
được các Bộ, ngành, các cấp chức năng quan tâm khá đặc biệt. Dựa vào Luật Di sản Văn hóa Việt Nam, 
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cùng các văn bản dưới luật và các bản Hiến chương, Văn kiện được thông qua bởi Hội đồng Quốc tế 
các Di tích và Di chỉ (ICOMOS, thuộc UNESCO) đánh dấu vai trò của công tác bảo tồn và trùng tu di tích 
trên toàn thế giới: Hiến chương Trùng tu hay Hiến chương Athen - văn kiện đầu tiên của lịch sử trùng 
tu di tích (1931); Hiến chương Venice về bảo tồn, trùng tu các di tích và di chỉ (1964); Văn kiện Nara về 
tính xác thực (UNESCO,1994); Hiến chương Bura về bảo tồn các di tích giá trị văn hóa (Australia,1999); 
Hiến chương về di sản xây cất bản xứ (1994); Nguyên tắc bảo tồn các kiến trúc lịch sử bằng gỗ (1999); 
Tuyên ngôn ASEAN về di sản văn hóa (2000); Tuyên bố Hội An (2009)... Dựa theo các văn bản này, quá 
trình hình thành nội hàm khái niệm về tính chân xác hay nguyên gốc (Authenticity) được diễn tiến 
qua nhiều thời kỳ khác nhau để đi đến thống nhất. Thế kỷ XIII, người Pháp sử dụng từ nguyên gốc 
mang ý nghĩa L’originel, đến thế kỷ XIV, người Anh sử dụng từ này với ý nghĩa căn nguyên, sự tồn tại 
đầu tiên/sớm nhất. Thuật ngữ tính nguyên gốc xuất hiện trong lời tựa của bản Hiến chương Venice 
(1964) khi nói về việc truyền lại “cho các thế hệ mai sau muôn ngàn di tích đó với đầy đủ vẻ rực rỡ, 
huy hoàng đích thực của chúng”. Đến nay, nguyên tắc khi xác định tính nguyên gốc của di tích được 
hiểu từ 2 góc độ: Bản thân di tích và toàn vẹn di tích sau khi tiến hành trùng tu và bảo tồn đều được 
nêu trong các văn kiện, hiến chương. Tính nguyên gốc - tính chân xác của các di tích sau khi được can 
thiệp với yêu cầu: Tái hiện lịch sử, ngôn ngữ kiến trúc là điều quan trọng để di tích không biến dạng, 
pha tạp, lai căng, tái hiện đúng diện mạo công trình như hình thức ban đầu. Tính chân xác được xác 
định qua các yếu tố sau: Hình thể (bao gồm: bố cục, kiểu dáng, chi tiết, kết cấu…); chất liệu (tức là 
vật liệu, nguyên liệu… và với kỹ thuật truyền thống để tạo dựng/cấu thành công trình di tích); Sắc 
màu (màu sắc di tích, kể cả nguyên liệu, chất liệu tạo nên màu sắc đó…); Không gian, cảnh quan 
kiến trúc truyền thống (vị trí, cảnh quan).

2. Phát triển du lịch bền vững

Nhân loại ngày nay đang bước vào một thiên niên kỷ mới của sự phát triển và tiến bộ xã hội. 
Giao lưu, hội nhập ngày càng trở thành nhu cầu rất bức thiết trên mọi lĩnh vực của đời sống con người 
đối với tất cả các quốc gia. Mặt khác, khi đời sống kinh tế, vật chất được nâng cao thì du lịch càng trở 
nên một nhu cầu không thể thiếu. Tiện nghi vật chất, của cải dường như không phải là thước đo duy 
nhất cho mức phát triển đời sống của mỗi cá nhân. Việc đi du lịch bao nhiêu lần, bao nhiêu nơi, làm 
giàu thêm cho tri thức sống của mình bao nhiêu lại chính là thước đo quan trọng. Người dân ở nhiều 
nước đã dành nhiều thời gian và tiền của nhiều hơn cho đi tham quan và du lịch. Từ những nhu cầu 
khách quan ấy mà ngày nay càng hình thành nhiều loại hình du lịch khác nhau, với những tên gọi 
khác nhau như: du lịch tham quan, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch công vụ, vui chơi giải trí... Đặc biệt, 
trong vài chục năm gần đây, sự phát triển của kỹ nghệ hàng không, hàng hải đã rút ngắn khoảng thời 
gian đi từ Tây bán cầu sang Đông bán cầu, đem lại sự sảng khoái, thích thú cho du khách bởi các thiết 
bị, tiện nghi hiện đại, khiến cho số lượng du khách trên thế giới tăng lên vượt bậc. Cùng với sự phát 
triển của khoa học công nghệ, với tốc độ đô thị hóa đến chóng mặt, cường độ lao động lớn mà hậu 
quả là những stress, về tâm lý, sinh lý, con người ngày càng có nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn, khám phá 
cái đẹp, cái mới ẩn chứa trong thiên nhiên, trong những sáng tạo văn hóa của nhân loại. 

Ngày nay “Du lịch đã trở thành một hoạt động cao quý, tạo ra một khối lượng công việc to lớn cho 
xã hội, thúc đẩy sự phát triển của từng khu vực và đóng góp cho sự tăng trưởng của các ngành kinh tế 
khác như xây dựng viễn thông, giao thông, thương mại”1. Tổ chức Du lịch Thế giới (OMT) đã nêu rõ vai 
trò, nhiệm vụ của hoạt động du lịch phải hướng về mục tiêu cơ bản là: cổ xúy và khuyếch trương du 
lịch nhằm hỗ trợ việc phát triển kinh tế, tạo sự cảm thông giữa các dân tộc, duy trì hòa bình, thịnh vượng, 
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tôn trọng lẫn nhau và giữ gìn nhân quyền và tự do căn bản của con người, không phân biệt chủng tộc, giới 
tính, ngôn ngữ và tôn giáo. Trong Hiến chương Du lịch được thông qua tại Đại hội đồng 6 của OMT tại 
Xô-Phia năm 1985 nêu rõ: “Vì lợi ích của các thế hệ đương thời và tương lai, bảo vệ môi trường du lịch vừa 
mang tính nhân đạo thiên nhiên, lại vừa mang tính xã hội, văn hóa. Môi trường du lịch đó là vật sở hữu 
của toàn thể nhân loại” và trong tuyên bố chung về du lịch thế giới cũng khẳng định: “Sự thỏa mãn 
của nhu cầu du lịch không được làm hại đến các lợi ích xã hội và kinh tế của dân chúng các vùng du lịch, 
đến môi trường và tài nguyên tự nhiên là những yếu tố hấp dẫn chính yếu của du lịch cũng như đến các 
địa điểm lịch sử và văn hóa. Các cộng đồng quốc gia và cả cộng đồng quốc tế phải khai triển những biện 
pháp cần thiết để bảo vệ chúng”2. Có thể nói, sự phát triển của du lịch tác động trực tiếp và gián tiếp 
đến việc chấn hưng, bảo tồn di sản văn hóa. Doanh thu từ các hoạt động du lịch được sử dụng một 
phần cho việc bảo tồn di sản văn hóa như tu bổ di tích, chỉnh lý các bảo tàng, đồng thời khôi phục và 
phát huy các di sản văn hóa phi vật thể, đặc biệt là các ngành nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống, 
ca múa nhạc, diễn xướng dân gian... phục vụ du lịch. Ngoài những lợi ích về kinh tế, du lịch văn hóa 
còn là một phương tiện truyền tải những giá trị văn hóa của một cộng đồng tới những cộng đồng 
khác hoặc tới những thế hệ khác trong bản thân cộng đồng, giúp họ hiểu được và trân trọng các giá 
trị đó, nếu là các thế hệ trẻ của cùng một cộng đồng thì giúp họ hình thành nhân cách và thế giới 
quan trên nền tảng truyền thống dân tộc. Do vậy, một trong những ý nghĩa xã hội quan trọng của du 
lịch văn hóa chính là tính giáo dục sâu sắc.

Ngày nay, người ta càng hiểu rõ mối quan hệ nội tại của quá trình bảo tồn di sản văn hóa, thiên 
nhiên và phát triển du lịch. Đó là mối quan hệ biện chứng và trực tiếp, không thể tách du lịch ra khỏi 
di sản. Bởi như đã trình bày di sản văn hóa là một trong những bộ phận quan yếu nhất của các nguồn 
tài nguyên du lịch hay đúng hơn là nếu không có di sản thì đừng nói đến phát triển du lịch; Mặt khác, 
du lịch là phương tiện để duy trì, phát triển, làm phong phú đồng thời truyền bá văn hóa đi xa hơn 
trong không gian và vĩnh hằng về thời gian. Du lịch góp phần không nhỏ để giao lưu văn hóa (một 
trong những thuộc tính cơ bản của văn hóa) do du lịch có thể làm được chức năng cầu nối giữa các bộ 
phận dân cư thuộc các nền văn hóa khác nhau trên thế giới, đồng thời tạo lập được mối quan hệ trực 
tiếp giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của mỗi dân tộc.

Như trong Công ước quốc tế về du lịch văn hóa nêu rõ: “Du lịch nội địa và quốc tế đến nay là một 
trong những phương tiện hàng đầu để trao đổi văn hóa, tạo cơ hội cho mỗi con người được trải nghiệm 
không chỉ những gì quá khứ còn để lại mà cả cuộc sống và xã hội đương đại của người khác. Du lịch ngày 
càng được thừa nhận rộng rãi là một động lực tích cực cho việc bảo tồn di sản văn hóa, thiên nhiên. Du 
lịch có thể nắm bắt các đặc trưng về kinh tế của di sản và sử dụng chúng vào việc bảo vệ bằng cách gây 
quỹ, giáo dục cộng đồng và tác dụng đến chính sách. Đây là một bộ phận chủ yếu của nền kinh tế quốc 
gia và khu vực và có thể là một nhân tố quan trọng trong phát triển, khi được quản lý hữu hiệu”3. Làm 
được những việc này trong phát triển du lịch chính là chúng ta đạt đến mục tiêu phát triển du lịch 
bền vững. 

3. Một số vấn đề đặt ra từ các tỉnh/thành phố duyên hải miền Trung

Các tỉnh/thành phố duyên hải miền Trung là vùng lãnh thổ chiếm hơn 1/3 chiều dài bờ biển 
của cả nước, với vị trí “mặt tiền hướng ra biển Đông”, có tiềm năng về kinh tế biển to lớn. Nơi đây tập 
trung nhiều giá trị văn hóa, tiêu biểu như Cố đô Huế, Phố cổ Hội An, di tích Mỹ Sơn, các di vật/cổ vật ở 
Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng), quần thể di tích đền/tháp Chăm ở Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh 
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Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và nhiều di tích kiến trúc nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng; di tích lịch 
sử cách mạng; nhiều làng nghề, lễ hội, sinh hoạt văn hóa truyền thống phân bố dày đặc khắp Vùng. 
Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử - văn hóa cho rằng: Nơi đây chứa đựng nhiều lớp văn hóa và sắc thái 
đặc trưng. Đó là lớp văn hóa tiền, sơ sử, lớp văn hóa Môn - Khơme, Việt - Chàm, Việt - Hán; sắc thái văn 
hóa vùng miền (biển - đầm, phá, đồng bằng, đồi núi), văn hóa tộc người (Việt, Cơtu, Tà Ôi, Bru - Vân 
Kiều, Chứt, Thổ...), văn hóa di tích lịch sử và di tích cách mạng. Hơn nữa, di sản văn hóa nơi đây còn 
được gắn kết với cảnh quan thiên nhiên vô cùng đa dạng, đặc sắc như cảnh quan vùng vịnh, vũng, 
đầm phá, biển - đảo, bãi biển, sông - nước, nguồn nước khoáng và các giá trị đa dạng sinh học (khu 
bảo tồn, khu dự trữ sinh quyển...). 

Và cũng thật may thay, vượt qua bao thăng trầm biến cố lịch sử, cả sự tàn khốc của chiến tranh, 
của quá trình đô thị hóa... khu vực các tỉnh/thành phố duyên hải miền Trung - Việt Nam ngày nay từ 
một vùng miền chịu nhiều thiệt thòi, gần như bị chậm phát triển, ít biến đổi, nhưng hầu như vẫn còn 
khá nguyên vẹn nhiều di sản văn hóa, thiên nhiên, nhiều làng quê sông nước, làng nghề ven biển đặc 
thù, nhiều di sản kiến trúc đô thị độc đáo của Việt Nam. Nơi đây, du khách hay các nhà nghiên cứu 
khoa học sẽ được thu hút, hấp dẫn, trải nghiệm bởi với một thực thể sinh thái và môi trường sống 
của con người vừa có yếu tố của tự nhiên, văn hóa truyền thống, vừa có yếu tố của môi trường, xã hội 
đương đại. Có thể nói: đây là vùng đất chiếm hàng đầu về sở hữu di sản văn hóa thế giới, di sản thiên 
nhiên ở Việt Nam và các cửa khẩu quốc tế; có tiềm năng du lịch quan trọng đặc biệt của cả nước, với 
sự đa dạng, phong phú của các nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn phân bố khắp các tỉnh 
trong khu vực. Việc đẩy mạnh phát triển du lịch ở vùng liên tỉnh này trên cơ sở khai thác có hiệu quả 
các giá trị văn hóa là một hướng tiếp cận tích cực để bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa. 
Nếu các địa phương ở đây biết kết hợp giữa du lịch sinh thái tìm hiểu thiên nhiên, du lịch văn hóa gắn 
với tham quan di sản và lễ hội, du lịch cộng đồng gắn với làng quê, làng nghề truyền thống và sinh 
hoạt dân cư... chắc chắn sẽ tạo được sản phẩm du lịch mang sắc thái độc đáo, đa dạng, mang đậm 
bản sắc văn hóa dân tộc và có tính cạnh tranh cao. 

Từ góc độ khoa học và thực tiễn hoạt động bảo tồn di sản văn hóa với tư cách là sản phẩm phát 
triển du lịch di sản bền vững ở các tỉnh duyên hải miền Trung chúng tôi xin nêu, đặt một số vấn đề 
cụ thể sau: 

- Xuất phát từ mục tiêu bảo tồn và phát triển du lịch di sản văn hóa bền vững, chúng ta cần 
phải thống nhất và kiên trì thực hiện những nguyên tắc: Vừa bảo tồn tối đa các yếu tố nguyên gốc 
trong văn hóa truyền thống, gắn với bảo tồn môi trường sinh thái - nhân văn, đồng thời phải giữ gìn 
môi trường xã hội, gắn với sinh hoạt văn hóa truyền thống; Vừa đáp ứng tối ưu các nhu cầu dân sinh 
của cư dân đương đại, vừa phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể để phục vụ, phát triển 
kinh tế du lịch, cải thiện, nâng cao thu nhập đời sống của nhân dân, vừa bảo vệ và ngày càng làm giàu 
thêm cho nền văn hóa của địa phương, dân tộc; Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa trách nhiệm bảo 
tồn di sản với lợi ích mang lại từ việc khai thác, phát huy giá trị của nó thông qua du lịch - dịch vụ; 
Xem “văn hóa là động lực, mục tiêu” cho sự phát triển của kinh tế du lịch và ngược lại phát triển du lịch 
phải nhằm mục tiêu đẩy mạnh phát triển nền kinh tế bền vững, nâng cao đời sống của nhân dân, hơn 
nữa phải nhằm mục tiêu bảo tồn di sản văn hóa, môi trường sinh thái. Nghĩa là, bảo tồn di sản văn 
hóa và phát triển du lịch phải đặt trong một thực thể hữu cơ, không thể tách rời giữa sinh thái và con 
người; sinh thái và nhân văn/văn hóa - xã hội theo hướng Bảo tàng Sinh thái và Nhân học (Museum 
of Ecology & Anthropology ).
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- Việc tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích phải được quan tâm đặc biệt, tuân thủ nguyên tắc, khoa 
học. Một thực trạng mà chúng tôi cho rằng không chỉ riêng ở các tỉnh/thành phố duyên hải miền 
Trung mà ở rất nhiều địa phương trong cả nước đang gặp phải. Đó là làm thế nào để đảm bảo được 
tính chân xác - một nguyên tắc tối quan trọng trong tu bổ di tích. Nó quan trọng đến mức nếu 
không tuân thủ nguyên tắc này thì việc tu bổ di tích xem như đã làm mất di tích hay nói như GS.TS.
KTS. Hoàng Đạo Kính là đã làm trẻ hóa di tích, làm giả di tích (di tích trở lại còn có 1 tuổi). Trong đó có 
những vấn đề đặt ra:

Một là: chất liệu/vật liệu gốc với kỹ thuật truyền thống phải giữ lại tối đa. Trong khi chúng (nhất 
là loại vật liệu bằng gỗ, gạch) đã bị phân hủy, hết khả năng chịu lực, hoặc không còn đủ tính năng 
để tiếp tục chống chọi với sự khắc nghiệt của thời tiết (mưa, nắng, nóng, ẩm, bão gió…), sự xâm hại 
của côn trùng (mối, mọt, cây dại). Ở Nhật Bản hoặc một số nước khác người ta nghiên cứu tạo ra loại 
hóa chất để quét lên bề mặt của các vật liệu được giữ lại, chúng có tác dụng chống mối mọt, giúp 
bảo quản, gia cường, tăng thêm độ bền của các loại vật liệu này. Còn ở nước ta, một mặt do cơ chế 
hoặc do chưa được quan tâm đầu tư nghiên cứu khoa học một cách thấu đáo để áp dụng trong thực 
tiễn tu bổ di tích, mặc dù trong định mức về tu bổ di tích có cho phép áp dụng các loại hóa chất bảo 
quản, hoặc đôi nơi có áp dụng mà chưa biết kết quả như thế nào? Mặt khác, mua ở đâu loại hóa chất 
bảo quản này, tính năng và tác dụng của nó ra sao? Nó có ảnh hưởng gì đến môi trường sống của 
con người? hay nó có thích ứng với môi trường khí hậu của từng vùng hay không… thì khoa học 
chưa chứng minh, kết luận được. Vì vậy, việc sử dụng lại các cấu kiện, vật liệu cũ không được xử lý 
vừa không đảm bảo an toàn (nhất là đối với di tích dân dụng - có người dân đang sống hoặc đang 
sử dụng), mà thời gian sử dụng lại rất ngắn, nghĩa là các cấu kiện, vật liệu được giữ lại này tiếp tục bị 
phân hủy, hư hỏng rất nhanh và chỉ vài năm sau di tích lại xuống cấp, cần phải tu bổ gấp, điều chắc 
chắn là mỗi lần tu bổ thì di tích lại bị mất dần.     

Hai là: chất liệu/vật liệu mới theo kỹ thuật truyền thống buộc phải sử dụng để thay thế vật liệu/
chất liệu cũ/gốc hiện nay rất khó hoặc không có để mua, sử dụng. Ví dụ như các công trình kiến trúc 
gỗ thuộc loại danh mộc thì mua ở đâu khi rừng đã cấm khai thác (tất nhiên để bảo vệ môi trường). 
Gạch, ngói với kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất theo công nghệ truyền thống hiện nay trên thị trường 
cũng đang rất khan hiếm, cũng bởi không được nung theo cách thủ công, do gây ô nhiễm và khả 
năng đất sét cũng không có do hạn chế khai thác. Chất liên kết/gắn kết dùng để xây, tô, trát… được 
gọi là vữa vôi truyền thống (tạo bởi: cát + vôi - nung từ vỏ hến/sò...) + chất keo/nhớt (từ thực vật: lưỡi 
long, blời, mật mía… ngâm lâu ngày) ngày nay không dễ gì sản xuất, kể cả đơn giá áp dụng trong 
công trình tu bổ ra sao… cho nên hầu như loại vữa vôi hay chất gắn kết này không được sử dụng. Kể 
cả những loại vật liệu dầu mù u, dầu rái, sơn ta… dùng để sơn, quét bảo quản các cấu kiện gỗ theo 
cách của cha ông ta ngày xưa, hiện nay có mấy ai sản xuất, sử dụng. Như vậy, các công trình được gọi 
là tu bổ, tôn tạo, hay phục hồi di tích phải sử dụng gỗ không đạt yêu cầu về chất lượng, cả chủng loại. 
Hay phải sử dụng gạch, ngói nung theo công nghệ tuynel (kể cả loại gạch ống 6 hay 4 lỗ) không cần 
biết nguyên gốc của công trình dùng gạch, ngói như thế nào? Mà có biết cũng không dễ để mua. 
Vữa vôi, thực chất hiện nay là dùng vữa xi măng, chỉ trong trường hợp buộc phải dùng để lợp ngói 
âm dương thì mới trộn vào một ít vôi. Vấn đề về giải pháp kỹ thuật và vật liệu để tiến hành việc tu bổ, 
phục hồi các di tích đền/tháp Chăm hiện nay để đảm bảo tính chân xác và khoa học cũng đang được 
đặt ra với nhiều giả thuyết, cách giải quyết chưa phải là đã được thống nhất trong các nhà khoa học, 
các nhà quản lý chuyên môn và ở từng địa phương.
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   4. Về cơ chế quản lý và thủ tục đầu tư 

Hoạt động tu bổ di tích hiện nay vẫn đang được áp dụng theo quy trình quản lý đầu tư xây 
dựng cơ bản, tức là nó được ứng xử như các công trình xây dựng mới, hiện đại, nghĩa là đặt tu bổ di 
tích vào quỹ đạo của ngành xây dựng cơ bản nói chung. Cho nên việc triển khai các hoạt động nghiệp 
vụ mang tính khoa học trong tu bổ di tích rất khó thực hiện, rất khó điều chỉnh thiết kế, bổ sung dự 
toán, kể cả đơn giá tài chính nào cho việc tổ chức sản xuất hoặc mua các loại vật liệu/chất liệu đặc 
thù/đặc biệt nêu trên trong tu bổ di tích… Nhất là đối với các di tích thuộc sở hữu tư nhân tập thể, 
hoặc di tích do nhân dân tự đóng góp tu bổ thì gần như buông lỏng việc quản lý, mọi quyết định 
trong quá trình tu bổ di tích chủ yếu do các chủ di tích tự tiến hành, hầu như không có sự giám sát 
thường xuyên hoặc tham gia ý kiến kịp thời của cán bộ, cơ quan chuyên môn/chuyên quản. Có chăng 
cũng chỉ ở mức được cấp giấy phép “xây dựng” mang tính hình thức ban đầu mà thôi hoặc để có cơ 
sở pháp lý để xử lý, quy trách nhiệm về sau mà thôi. Như vậy, để sử dụng vật liệu/chất liệu đúng theo 
nguyên tắc về tính chân xác trong tình hình thực tế như đã phân tích ở trên quả là vấn đề hết sức khó, 
nếu như không muốn nói là không thực hiện được. Kể cả tư tưởng “thương mại hóa, hoành tráng hóa 
di tích“ của các nhà hảo tâm đầu tư/cúng dường và của một số ít người xưng danh là đại diện chủ di 
tích. Phần lớn kết quả tu bổ di tích này đến khi các cơ quan chuyên môn biết được thì cũng đều nằm 
trong tình thế “chuyện đã rồi” (người được quy trách nhiệm, xử lý - chủ/đại diện di tích nhận lỗi bởi do 
kém hiểu biết, không nhận thức được vấn đề) và cũng đồng nghĩa với việc di tích đã “bị bức tử hay bị 
mất trí nhớ, có xác không hồn, di tích giả…”.

Giải quyết những vấn đề nêu trên đòi hỏi phải có sự quan tâm chỉ đạo của nhiều cấp bộ, ngành 
từ Trung ương xuống các cấp, ngành địa phương. Mặc dù hiện nay đã có Nghị định số 70/2012/NĐ-
CP ngày 18.9.2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự 
án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; và Thông tư số 18/2012/
TT - BVHTTDL, ngày 28.12.2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định 
về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Nhưng trên thực tiễn triển khai ở cấp địa phương cũng còn nhiều 
bất cập.

- Để bảo tồn di sản vững chắc, phát huy du lịch bền vững, điều cốt yếu đáng quan tâm là phải 
xuất phát từ vấn đề: mỗi di tích - di sản ở mỗi địa phương ngoài cái chung, đều có những giá trị, nét 
đặc thù và sự hấp dẫn riêng. Cho nên trong quá trình quản lý, bảo tồn và phát huy cần lưu ý xác định 
và giữ cho được những giá trị, nét đặc thù riêng của từng di sản, kể cả phải có cách tổ chức quản lý, 
bước đi thích ứng, phù hợp ở mỗi di sản, mỗi địa phương. Nghĩa là không được làm biến đổi - đánh 
mất những giá trị, nét đặc thù riêng có của di tích - di sản ở nơi địa phương mình. Bởi như chúng ta 
đã biết, sự sai lầm, mất mát về kinh tế, chúng ta có thể làm lại, bù đắp, mua lại được nhưng về di sản 
văn hóa - thiên nhiên thì khó có thể làm lại được, thậm chí có bao nhiêu tiền cũng không mua được. 

Mặt khác không nên áp đặt, thấy ở di sản khác, địa phương khác có cái gì hoặc tổ chức/làm 
thành công một việc gì mình cũng bắt chước, đưa về địa phương mình, di sản mình để thực hiện một 
cách rập khuôn hoặc việc phục hồi còn thiếu cơ sở, chưa được nghiên cứu kỹ… Tất cả những hành vi 
này đều là những biểu hiện của sự sai lầm không có tính chân xác và không bền vững. Nghĩa là, mỗi 
địa phương cần nhận thức về tài nguyên, sản phẩm du lịch đặc thù của mình, không bắt chước nhau 
về sản phẩm (nhất là tình trạng sản phẩm hàng thủ công - mỹ nghệ, hay việc tổ chức lễ hội, sự kiện 
văn hóa… như hiện nay). Học tập ở đây không có nghĩa là bắt chước nhau, làm giống y chang nhau. 
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Nhất là nhiều lễ hội văn hóa hay những sự kiện văn hóa giống nhau giữa các địa phương nhà nước 
tổ chức rất tốn kém, thiếu sự tham gia tổ chức của người dân, chủ các doanh nghiệp kinh doanh dịch 
vụ, du lịch và họ cũng xem như đây là việc của nhà nước (Có thể nói: có tiền thì có lễ, không tiền thì 
vô lễ - lễ hội). Cần quan tâm đến không gian thực của lễ hội, tránh sân khấu hóa, thương mại hóa. Chỉ 
sân khấu hóa khi lễ hội, loại hình sinh hoạt văn hóa đó đã bị mất, cả về không gian văn hóa? Việc phục 
hồi hoặc tái hiện các loại hình sinh hoạt văn hóa, lễ hội phải được nghiên cứu kỹ lưỡng và tiến hành 
thận trọng qua bước thử nghiệm, được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo người dân địa phương 
tham gia, tránh gây ngộ nhận, hiểu lầm cho thế hệ trẻ và cả người dân đương đại.

- Xuất phát từ quan niệm, di sản văn hóa là của mọi người dân và việc bảo tồn, giữ gìn di sản 
văn hóa là quyền lợi và trách nhiệm của toàn dân, đồng thời nó gắn với lợi ích của cộng đồng dân cư 
địa phương. Hơn nữa, việc bảo tồn, phát triển du lịch phải đem lại lợi ích cho cộng đồng nên để quản 
lý, bảo tồn và phát huy tốt một di sản văn hóa, đòi hỏi phải có sự thống nhất điều hành của một cấp 
quản lý hành chính Nhà nước nhất định, toàn diện và trực tiếp, đủ sức làm “nhạc trưởng” - tập hợp cả 
một hệ thống chính trị và các cấp, ngành vì mục tiêu bảo tồn di sản, phát huy du lịch và làm tốt vai 
trò gắn kết giữa: Nhà quản lý: các cấp chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước; Nhà khoa học: các cơ 
quan chuyên môn, cơ quan nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước; Nhà dân: các chủ/đại diện di 
tích, chủ doanh nghiệp - kinh doanh. Mối gắn kết này được đặt trong những nguyên tắc, quan hệ 
logic - biện chứng giữa bảo tồn di sản văn hóa (cả vật thể và phi vật thể) với phát huy, phát triển kinh 
tế, có giao lưu hội nhập; Mọi chủ trương, chính sách, định hướng phát triển phải làm rõ được trách 
nhiệm của từng cấp, ngành, cơ quan, đồng thời phải gắn chặt với ý thức trách nhiệm của cả cộng 
đồng, từng người dân, các tổ chức chính trị - xã hội, cũng có nghĩa là phải luôn chú ý gắn chặt với lợi 
ích của cả cộng đồng. Đặc biệt phải được thể hiện một cách cụ thể, công khai, dân chủ, công bằng 
thông qua các văn bản quy phạm pháp luật. Muốn vậy, mọi vấn đề phải được nghiên cứu một cách 
đầy đủ, thận trọng, khoa học và được chính cộng đồng người dân địa phương tham gia góp ý, xây 
dựng. Phải thường xuyên chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức hiểu 
biết về di sản - nhất là cho thế hệ trẻ. Phải xây dựng được một mạng lưới tuyên truyền viên, cộng tác 
viên bảo tồn di sản - phát huy du lịch xuống từng người dân, chủ di tích, chủ doanh nghiệp.  

- Để quản lý tốt di sản cần phải được thông qua hợp tác quốc tế, trong nước và khu vực về mọi 
mặt: chuyên viên, đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật, tập huấn, hội thảo, 
giao lưu... và cũng không thể thiếu các thiết bị, phương tiện kỹ thuật chuyên dùng, đó là công cụ hỗ 
trợ đắc lực cho con người. Chú ý đến nguồn nhân lực tại chỗ/địa phương thông qua nhiều hình thức 
đào tạo. Nhất là đội ngũ cán bộ chuyên môn/chuyên quản (hiện nay lực lượng này rất thiếu, quá 
mỏng và yếu, không đủ sức để quản lý hệ thống di sản phong phú, đa dạng trong khu vực, ngoại trừ 
một số nơi như ở Huế…).

- Trong quá trình phát triển cần lưu ý đến xu hướng biến động dân cư theo kiểu nhập cư tạm bợ, 
“ăn xổi, ở thì, khai thác di tích/di sản bằng mọi giá”. Chủ di tích/di sản đích thực bị phân tán đi các địa 
phương khác do giải tỏa để thực hiện các dự án hoặc nhường chỗ (bán hoặc cho thuê nhà/đất đến 
nơi khác ở) cho cư dân ở nơi khác đến làm ăn. Giềng mối xã hội, gia đình, tộc họ lâu đời ở địa phương 
bị tan vỡ, tệ nạn xã hội gia tăng, GDP bình quân đầu người tăng thực chất ở một số ít người hoặc 
không bền vững. Thật đáng đau buồn khi các dự án du lịch, dịch vụ hoặc khu công nghiệp ra đời, dân 
cư địa phương phải chuyển đi nơi khác, còn di tích/di sản ở lại chơ vơ, bị bao vây bởi những công trình 
mới và chắc chắn nó sẽ dần bị bức tử vì không có người dân sống ở đây. Để hạn chế tình trạng nêu 
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trên, mỗi địa phương trong quy hoạch phát triển cần quan tâm bảo tồn các di sản đô thị, làng nghề, 
làng quê sinh thái đặc thù - theo nghĩa bảo tàng sinh thái - nhân học để phát triển du lịch cộng đồng. 
Ngay cả việc xây dựng nông thôn mới theo 15 tiêu chí chung cũng cần lưu tâm đến những tiêu chí 
đặc thù đối với loại hình di sản văn hóa này. Hay việc công nhận làng nghề truyến thống theo tiêu chí 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hiện nay còn khá bất cập.

- Thực trạng về sự gắn kết giữa phát triển du lịch với bảo tồn di sản văn hóa còn khá nhiều hạn 
chế, đáng quan tâm. Theo cảnh báo của Tổng cục Du lịch được công bố ở các tỉnh/thành phố duyên 
hải miền Trung phương thức khai thác du lịch chưa thích hợp, thiếu đồng bộ và thiếu sức cạnh tranh, 
còn nhiều vấn đề bất cập đặt ra, nhất là tính bền vững cho mục tiêu bảo tồn và phát triển. Hầu như 
các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ mới chỉ lo tập trung đầu tư cơ sở lưu trú, dịch vụ nhà hàng, mà ít 
quan tâm tham gia, đóng góp việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư cho văn hóa. Vai trò của các hiệp 
hội du lịch còn rất nhiều hạn chế. Hầu như hoạt động mang tính hình thức, đối phó, trên thực tế 
mạnh ai ấy làm thiếu sự liên kết, thiếu vai trò của hiệp hội, thiếu tính liên kết sâu chuỗi. Cạnh tranh 
thiếu lành mạnh, thậm chí sử dụng hình thức “hoa hồng/bồi dưỡng” làm chỗ dựa cho “cò” tồn tại, phát 
triển hoặc gây thiếu lành mạnh trong dịch vụ du lịch… Về hình thức thì có ký liên kết giữa các tỉnh, 
các ngành hàng không, lữ hành, dịch vụ khách sạn… nhưng trên thực tế thì còn xa vời, vẫn mạnh ai 
ấy làm. Văn hóa và du lịch tuy đang ở trong cùng một Bộ, sở, phòng nhưng xem chừng vẫn không 
có sự gắn kết, mỗi ngành đều có chương trình mục tiêu riêng. Nên chăng, ủy ban nhân dân các cấp 
cần phải làm trọng tài cho việc gắn kết các chương trình phát triển và mục tiêu đầu tư của các ngành: 
chương trình về cơ sở hạ tầng du lịch, văn hóa, giao thông, xây dựng nông thôn mới… trên cơ sở các 
quy hoạch chung, của từng ngành.

- Cần phải xuất phát từ nhận thức, thế mạnh của du lịch Việt Nam nói chung, du lịch các tỉnh/
thành phố duyên hải miền Trung nói riêng là du lịch di sản văn hóa (đa văn hóa sông nước - biển đảo, 
đa sắc tộc, trải qua nhiều thế kỷ, nhiều loại hình; cảnh quan thiên nhiên (làng quê, sông nước, biển 
đảo, núi đèo ven biển…). Chính vì vậy, yếu tố du lịch trải nghiệm, du lịch trong cộng đồng dân cư/
cộng đồng gắn với di sản văn hóa là sản phẩm du lịch đóng vai trò chủ yếu và quyết định cho thành 
công của phát triển du lịch. Chính người dân địa phương vừa là những người chủ, bảo vệ giữ gìn phát 
huy di sản văn hóa (vật thể, phi vật thể), giữ gìn cảnh quan môi trường sống. Đồng thời vừa tham gia 
phát triển du lịch, làm du lịch. Cần phải hiểu ở góc độ địa phương, nếu làm du lịch mà không đem lại 
lợi ích cho cộng đồng cư dân địa phương, “đuổi” cư dân địa phương đi (bởi các dự án, bởi người từ các 
nơi về thuê đất, thuê nhà làm du lịch...) thì du lịch đó sẽ không bền vững. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là, 
theo kết quả khảo sát thì khu vực này có hay không có nghề? Đa số nhân lực quản lý ngành du lịch 
là dân không chuyên, chủ yếu tận dụng người địa phương cho nhóm lao động trực tiếp và thuyên 
chuyển cán bộ từ các ngành khác về làm công tác quản lý. Công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch 
của các tỉnh/thành phố địa phương vẫn chưa được chú trọng một cách căn cơ, bài bản, lâu dài. Theo 
đánh giá của Tổng cục Du lịch, nhìn chung phần lớn các địa phương trong Vùng có trình độ học vấn 
của đội ngũ lao động thấp, lao động mới tốt nghiệp trung học cơ sở trở xuống chiếm tỷ lệ còn lớn 
(Quảng Nam chiếm 51,07%), lao động chưa qua đào tạo nghề trong Vùng chiếm tỷ lệ lớn (bình quân 
cả vùng 56,48%, riêng Đà Nẵng 31,16%). Thực trạng này gây khó khăn cho việc đào tạo nghề, nâng 
cao trình độ kỹ thuật cho nguồn lao động, nhất là trên lĩnh vực du lịch. Việc đào tạo nguồn nhân lực 
này là ai, cấp nào hay phải có liên kết đồng trách nhiệm? Nên chăng, cần được đặt ra giải quyết thấu 
đáo giữa các ngành giáo dục, đào tạo nghề, các cấp chính quyền và các doanh nghiệp trong Vùng.   
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- Thực trạng hướng dẫn, thuyết minh tại di sản/di tích hiện nay khá tùy tiện, bất cập. Hướng dẫn 
viên du lịch thì thiếu kiến thức hiểu biết về di sản/di tích, còn cán bộ quản lý, thuyết minh tại di sản/
di tích, bảo tàng thì kém về ngoại ngữ, thiếu kiến thức về hướng dẫn du lịch nói chung. Do đó thông 
tin đến du khách tham quan rất hời hợt, thiếu chính xác. Nên chăng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
cần thống nhất chỉ đạo cho Cục Di sản Văn hóa và Tổng cục Du lịch, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch có lộ trình đào tạo, cấp chứng chỉ “hướng dẫn viên di sản” cho hướng dẫn viên du lịch và cán bộ/
chuyên viên quản lý/thuyết minh tại bảo tàng, di tích (đây là ý kiến đề xuất của tổ chức UNESCO khu 
vực châu Á Thái Bình Dương và đã được tổ chức thí điểm tại Quảng Nam).

- Hệ thống quảng bá, kênh thông tin trên các mạng, thông tin cấp nhà nước, cấp Vùng còn rất 
hạn chế, mang tính riêng lẻ của các doanh nghiệp. Thiếu tầm chiến lược quốc gia - vùng - khu vực. 

Xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn để khu vực 9 tỉnh/thành duyên hải miền Trung nói riêng 
và Việt Nam nói chung, bảo tồn vững chắc di sản và phát triển du lịch bền vững điều quan trọng trước 
hết là ở mỗi di sản, mỗi địa phương, nhà quản lý; nhà khoa học; và nhà dân phải cùng đồng hành, 
cộng đồng trách nhiệm, gắn chung một lợi ích và trên nguyên tắc bảo tồn tính chân xác - nguyên 
gốc độc đáo, đặc thù vượt trội vốn có của riêng di sản mình để phát triển du lịch; và nên chăng theo 
hướng Bảo tàng sinh thái và nhân học. Từ quan điểm Nghị quyết Trung ương 5 chúng ta: “Văn hóa là 
động lực, mục tiêu cho sự phát triển của kinh tế du lịch và ngược lại phát triển du lịch phải nhằm mục 
tiêu đẩy mạnh phát triển nền kinh tế bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, hơn nữa phải nhằm 
mục tiêu bảo tồn di sản văn hóa, môi trường sinh thái”. Chúng ta có thể xem đây là tuyên ngôn của 
mục tiêu phát triển du lịch.
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Preserving the authenticity of cultural heritage has been now mentioned in term of 
“Museum of Ecology & Anthropology” which presents the coherence, balance, logic 
and science in a common entity of ecology and human, ecology and humanity/
culture-society. 

Authenticity here means that any cultural heritage contains the concise values of a nation, a 
stage, a region or locality. 

Preserving cultural heritage, nature and developing tourism has the dialectical and direct 
relationship. Tourism cannot be separated from heritage because cultural heritage is one of the most 
crucial parts of the tourism resources. On the other hand, tourism is a mean to maintain, develop, 
enrich and spread the culture to go further in space and eternal in time. Doing these things indicates 
that the goal of sustainable tourism development is reached. 

The central coast region of Vietnam leads in possessing many world cultural and natural 
heritages which are significant potentials for tourism development. The conservation of cultural 
heritages as the role of sustainable heritage tourism development has raised some specific issues as 
below:

- The conservation of cultural heritage and tourism development have to be put in an 
inseparable organic entity of ecology and human, ecology and humanities/culture - society in terms 
of Museum of Ecology & Anthropology.

- The repair, renovation and restoration of monuments must be carefully concerned, complying 
with the scientific principles and ensuring the authenticity, which is a vital principle of monument 
repair. Accordingly, the original materials with traditional techniques have to be remained mostly. 
However, it is very difficult to find the new materials with traditional techniques which are forced to 
replace the old/original materials. 

In the process of managing, preserving and promoting, it is necessary to determine and keep the 
value and the individual characteristics of each heritage, not imitating other products. The restoration 
of cultural activities and festivals must be studied and conducted carefully with specific experiments. 
Also, it needs to be sympathized and supported by the majority of local people, avoiding misleading 

CULTURAL HERITAGE PRESERVATION AND SUSTAINABLE TOURISM 
DEVELOPMENT - SOME OF THE ISSUES RAISED IN THE CENTRAL 

COASTAL PROVINCES/CITIES
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and misunderstanding for the young generation and the contemporary people as well.

All policies and development orientation must clarify the responsibilities of departments, 
branches and agencies which should be tied to the responsibilities, the awareness as well as the 
benefits of the whole community, each citizen and socio - political organizations through legal 
framework, focusing on the propagandized activities and building effective communicators.

In addition, managing the heritages should be well if having international, national and regional 
cooperation in all aspects such as officials training, scientific research, experience and techniques 
exchange workshops, support of specialized equipment...

Moreover, each locality needs to consider the conservation of urban heritage, villages, and 
typical ecological villages to develop community tourism. The People’s Committees at all levels need 
to make the arbitration for connecting the development programs and investment objectives of 
sectors on the basis of the general planning.

Furthermore, the majority of localities in the region have the low educated labor force. 
Therefore, it is vital to thoroughly handle among the education industry, vocational training one, all 
levels of government and businesses in the area.

Ministry of Culture, Sports and Tourism should be uniformly directed to the Administration of 
Cultural Heritage, Vietnam National Administration of Tourism and Departments of Cultural Heritage 
to have training schedule and issuing the “Heritage tour guide” certificate for tour guides, managing 
and illustrating staff at the museums and monuments. 

Lastly, the promotion system, the information channels on network sites and the information 
at national and regional level is still very limited, individual and lack of national - regional - area 
strategies.

Originating from a theoretical and practical basis of 9 provinces/cities in the central coast region 
in particular and Vietnam in general, in order to preserve heritages and develop tourism sustainably, 
in each locality, the managers, the scientists and citizens must share the common responsibilities 
and benefits based on the principle of remaining heritage sites’ own authenticity and original 
characteristics.
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DU LỊCH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
ĐI TÌM SẢN PHẨM CHỦ ĐIỂM KẾT NỐI GIỮA CÁC ĐIỂM ĐẾN TRONG TOÀN VÙNG

? NGUYỄN QUỐC THÀNH
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phẩn Du lịch Hương Giang

1. Tổng quan các sản phẩm chủ điểm của du lịch duyên hải miền Trung

Vùng duyên hải miền Trung (sau đây gọi tắt là Vùng) là dải đất hẹp ngang bao gồm 9 tỉnh/
thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận với diện tích 49.409,7 km2; chiếm gần 15% diện tích cả 
nước. Nơi đây sở hữu nhiều danh lam, thắng cảnh đẹp, có những di sản thế giới được UNESCO công 
nhận và nhiều di tích quốc gia quan trọng, lễ hội đặc sắc mà các địa phương của hai miền Nam - Bắc 
không có được. 

Với vị trí là cầu nối giữa Bắc Trung Bộ với Đông Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên, vùng duyên hải 
miền Trung có nguồn tài nguyên du lịch khá đa dạng và phong phú với nhiều tiềm năng nổi trội. Tất 
cả các tỉnh/thành phố trong Vùng đều giáp biển với tổng chiều dài 1.430 km, chiếm 43,8% bờ biển 
cả nước. Bên cạnh nhiều bãi biển đẹp, vùng vịnh đẹp tuyệt mỹ như vịnh Lăng Cô, vịnh Nha Trang…, 
trong Vùng còn có nhiều bán đảo như Sơn Trà (Đà Nẵng), Cù Lao Chàm (Quảng Nam), Lý Sơn (Quảng 
Ngãi), Phú Quý (Bình Thuận) cùng hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và hệ thống các đầm phá với 
hệ sinh thái cực kỳ phong phú. Đầm phá Tam Giang - Cầu Hai của Thừa Thiên Huế là vùng đầm phá 
lớn nhất vùng Đông Nam Á… Những tài nguyên thiên nhiên này giúp cho các tỉnh/thành phố trong 
vùng duyên hải Trung Bộ có điều kiện rất thuận lợi để phát triển du lịch biển, đảo. 

Với những lợi thế trên có thể thấy các sản phẩm chủ điểm của du lịch duyên hải miền Trung đều 
hướng đến sự phát triển du lịch biển với hệ thống các resort, khách sạn cao cấp. Một số dự án lớn đã 
được triển khai ở khu vực này như dự án Quần thể du lịch Laguna Lăng Cô (Huế), các dự án BaNa Hills, 
Crowne International Casino (Đà Nẵng), Vinpearland (Khánh Hòa), SeaLinks City (Bình Thuận)... cùng 
nhiều khu vui chơi giải trí cao cấp khác. Những sản phẩm du lịch trên biển hấp dẫn thu hút khách du 
lịch cũng đã được hình thành góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch trong Vùng.

Ngoài tài nguyên du lịch biển, vùng duyên hải miền Trung còn kết nối với tài nguyên du lịch núi 
rừng Trường Sơn, du lịch văn hóa - lịch sử với hệ thống các di sản văn hóa thế giới, các di tích lịch sử 
tạo nên hình ảnh du lịch đa dạng phong phú cho toàn Vùng. Trong đó việc khai thác các tiềm năng 
du lịch biển, đảo đã thu hút lượng khách du lịch rất lớn. Tổng lượng khách du lịch đến các địa phương 
trong Vùng năm 2012 là 18,816 triệu lượt; trong đó khách quốc tế đạt hơn 4 triệu lượt, chiếm trên 
59% so với tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm. Lượng khách đến cao nhưng số ngày 
lưu trú bình quân lại thấp, chỉ từ 1,7 - 2,5 ngày. Doanh thu du lịch của Vùng trong năm 2012 là 15.076 
tỷ đồng, chiếm hơn 9% tổng doanh thu du lịch cả nước và bằng 18,03% tổng GDP toàn Vùng.

Có thể nói với những tiềm năng du lịch phong phú nhưng đánh giá qua các thông số về tình 
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hình thu hút khách du lịch đến với toàn Vùng thì vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và 
sự quan tâm đầu tư phát triển du lịch của các địa phương. Một số vấn đề còn tồn tại như chưa thực 
sự hình thành mối liên kết toàn diện trong phát triển du lịch của Vùng và giữa các địa phương; chưa 
có tiếng nói chung giữa các đơn vị quản lý nhà nước và các doanh nghiệp du lịch; chưa khai thác hết 
tiềm năng thu hút khách du lịch của Vùng. Chất lượng dịch vụ nhiều nơi chưa cao, hiệu suất sử dụng 
phòng còn thấp…

2. Nhìn lại sự liên kết, hợp tác 

Mặc dù có những lợi thế phát triển du lịch trên, tuy nhiên giữa các tỉnh/thành phố vùng duyên 
hải miền Trung vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong liên kết du lịch. Ngành du lịch các tỉnh/
thành phố này vẫn phát triển theo kiểu “địa phương chủ nghĩa”, địa phương nào cũng tự mình tìm 
cách lôi kéo các dự án du lịch, tự tổ chức các lễ hội để thu hút du khách, tự tổ chức các hội thảo mà 
không quan tâm đến địa phương khác trong cùng thời điểm có thể cũng tổ chức các sự kiện có nội 
dung tương tự. 

Vấn đề liên kết trong ngành du lịch lâu nay vẫn được đánh giá “đó chỉ là câu chuyện trên bàn 
giấy”, công tác xúc tiến liên kết vẫn còn nhiều trở ngại như chậm trễ về thông tin, kinh phí và nội dung 
liên kết vẫn chưa thật sự hình thành. Là nơi có nhiều di sản văn hóa thế giới cũng như lợi thế về cơ sở 
hạ tầng nhưng do chưa có sự liên kết vững chắc nên phát triển du lịch của các tỉnh/thành phố vùng 
duyên hải miền Trung chưa tương xứng với những tiềm năng vốn có. Chẳng hạn, có năm chương 
trình lễ hội dường như khép kín, mang tầm địa phương, lễ hội ở tỉnh này chưa kết thúc thì nơi khác 
đã khai mạc làm cho lễ hội du lịch vừa manh mún, vừa kém hiệu quả. Nhưng cũng có năm, ngành du 
lịch các tỉnh làm cho các công ty lữ hành “bội thực” khi tỉnh nào cũng tổ chức du lịch biển, du lịch mùa 
hè,... vì thế, các doanh nghiệp lữ hành sẽ khó mà tạo ra những tour hoàn chỉnh, trọn vẹn dành cho các 
lễ hội được tổ chức tại các tỉnh/thành duyên hải miền Trung.

Trong những năm trở lại đây, vì sự ảnh hưởng chung của tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu 
nên ngành du lịch của các tỉnh/thành duyên hải miền Trung có vẻ “im hơi lặng tiếng”, ít tổ chức các 
chương trình liên hoan du lịch rầm rộ, chỉ nhấn ở các chương trình đã trở thành thương hiệu như 
Festival Huế diễn ra vào các năm chẵn, Festival Huế chuyên đề nghề truyền thống diễn ra vào năm lẻ, 
Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Quảng Nam - Hành trình di sản… nên việc “giẫm đạp” 
về thời gian ít bị trùng lắp hơn nhưng việc liên kết quảng bá vẫn chưa thật sự được lưu tâm giữa các 
tỉnh/thành, vẫn mạnh tỉnh nào tỉnh đó làm.

Vĩ thanh

Miền Trung được xem là trung tâm du lịch của cả nước với việc sở hữu 5 trong số 7 di tích lịch 
sử, văn hóa, thắng cảnh tự nhiên được tổ chức UNESCO vinh danh là Di sản thế giới của Việt Nam, 
khu vực này đã có một khối lượng “tài sản” khổng lồ mang tính tiên quyết để phát triển du lịch mà hai 
đầu đất nước không có được. Tuy nhiên, lượng khách du lịch đến đây và quay trở lại lần 2 lại đạt tỷ lệ 
không cao trong số khách đến Việt Nam. Vì thế vấn đề liên kết luôn được đề cập nhưng việc có làm 
được hay không và kết quả cụ thể như thế nào thì chưa có đơn vị chủ quản nào đứng ra đảm trách.

Câu chuyện liên kết các sản phẩm du lịch để cùng hướng đến mục tiêu phát triển chung luôn là 
đề tài được “bàn thảo” liên tục trong những năm qua từ cấp địa phương cho đến cấp liên tỉnh/thành 
phố, rồi sự chỉ đạo của cấp Trung ương… nhưng tất cả mới chỉ là dự thảo chứ chưa thể ra quyết định 
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cụ thể để đưa đến một sản phẩm tối ưu cho cho ngành du lịch “liên tỉnh”. 

Trước đó tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam đã thực hiện ký kết, hợp tác về phát triển 
du lịch bằng những văn bản ghi nhớ cụ thể nhưng thực tế thì vấn đề liên kết cùng có lợi lại không 
được hiện thực hóa trong thời gian qua. Ngành du lịch 3 tỉnh/thành phố này đã cam kết đẩy mạnh 
công tác phối hợp, liên kết, thúc đẩy du lịch miền Trung phát triển tương xứng với tiềm năng, thế 
mạnh của khu vực, nhiều nội dung cụ thể cũng đã được 3 địa phương cam kết triển khai với nhiều sự 
kiện. Theo đó, Quảng Nam, Đà Nẵng và Huế sẽ phối hợp đầu tư các sản phẩm du lịch có tính liên kết, 
hỗ trợ lẫn nhau trong việc tổ chức đón các đoàn famtrip, tổ chức quảng bá thường xuyên, xây dựng 
ấn phẩm chung, video clip chung, tổ chức ít nhất 3 chương trình roadshow trong và ngoài nước, xây 
dựng nhóm sản phẩm đặc thù mà 3 địa phương có lợi thế; hỗ trợ đào tạo, quảng bá, xúc tiến du lịch 
ngay trong từng hoạt động ở các địa phương. Ngoài sự hợp tác giữa lãnh đạo ngành thì cũng trong 
năm 2010 từ sự gặp nhau giữa lãnh đạo Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng đã đưa đến sự thống 
nhất rất có ý nghĩa, đó là hai bên sẽ hợp tác khai thác tiềm năng của Hải Vân Quan. 

Ngoài việc liên kết giữa ba địa phương Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam thì thời gian qua các địa 
phương trên cũng đã nỗ lực hợp tác với các vùng lân cận khác như ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế 
liên kết với các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị để đón đầu cơ hội thông cầu Hữu Nghị 3 nối tỉnh Na Khôn 
Pha Nôm (Thái Lan) với Khăm Muộn (Lào), dự báo làn sóng khách Thái sẽ ồ ạt từ Lào qua đường 12 và 
cửa khẩu Chalo của Quảng Bình… vào tham quan các tỉnh miền Trung - Việt Nam. Thậm chí giữa các 
tỉnh/thành phố cũng đã nỗ lực trong sự liên kết, đó là ngày 15.7.2011 tại thành phố Đà Nẵng, lần đầu 
tiên lãnh đạo cao nhất của 7 tỉnh/thành phố vùng duyên hải miền Trung là Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, 
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa đã cùng ngồi lại với nhau và ký văn bản 
hợp tác. Ngay sau đó, Ninh Thuận, Bình Thuận cũng tham gia liên kết 9 tỉnh/thành phố vùng duyên 
hải miền Trung. Tuy nhiên việc hợp tác này một lần nữa diễn ra theo bề nổi, thực tế việc triển khai như 
thế nào và kết quả thực tế có giống như mong đợi của ngành du lịch các tỉnh/thành phố hay không 
thì vẫn chưa có cơ quan nào đứng ra nhận nhiệm vụ trả lời đánh giá kết quả sau liên kết.

3. Đề xuất các giải pháp 

Du lịch có tính đặc thù liên ngành, liên vùng. Bản thân ngành du lịch không thể hoạt động 
hoàn chỉnh nếu thiếu sự hợp tác của những ngành khác. Vì vậy sự liên kết trong du lịch, đặc biệt là 
liên kết vùng miền tạo nên một điểm nhấn trong từng thời điểm cụ thể là vô cùng quan trọng trong 
quá trình phát triển. Thời gian qua việc quản lý, khai thác dịch vụ du lịch tại nhiều địa phương đang 
bộc lộ nhiều khiếm khuyết. Đặc biệt, tiềm năng, chính sách ưu tiên phát triển cho du lịch của các địa 
phương trong Vùng khá tương đồng nên sản phẩm du lịch trùng lặp, đơn điệu, thiếu các dịch vụ vui 
chơi giải trí bổ trợ, dẫn tới hiện tượng xung đột lợi ích giữa các khu du lịch trong cùng địa phương 
và giữa các địa phương, gây khó khăn cho việc xây dựng các chuỗi sản phẩm du lịch xuyên suốt cho 
toàn Vùng. Từ đó có sự giống nhau, na ná nhau giữa các tour du lịch được xây dựng đơn điệu của du 
lịch các tỉnh/thành phố rõ ràng đã không thể hấp dẫn du khách. Vì vậy, các địa phương phải tìm sự 
liên kết để nối nhau thành một chuỗi giá trị thương hiệu du lịch miền Trung, trên cơ sở này theo thiển 
ý cá nhân tôi đề xuất một số giải pháp sau:

- Để phát triển du lịch một cách bền vững, cần thắt chặt sự liên kết giữa các địa phương trong 
Vùng. Trong năm qua đã có nhiều cuộc họp bàn và ký kết hợp tác giữa các tỉnh/thành phố duyên hải 
miền Trung nhưng sự liên kết đó chỉ mang tính hình thức, chưa đem lại hiệu quả kinh tế do phần lớn 
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việc ký kết đều do các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của các tỉnh/thành phố thực hiện là chủ yếu, ít 
có sự tham gia của các lãnh đạo cao nhất của các tỉnh/thành phố, nên việc hợp tác này chỉ còn mang 
tính chung chung chưa đem lại hiệu quả bắt buộc. Vì vậy các tỉnh/thành phố duyên hải miền Trung 
cần thành lập một tổ công tác đánh giá các công việc được triển khai sau các hội nghị, hội thảo, sau 
các văn bản ký kết hợp tác và ấn định một thời gian cụ thể 3 tháng, 6 tháng… Tổ công tác này có 
nhiệm vụ báo cáo tình hình một cách khách quan, trung thực những gì đã đạt được và chưa đạt được 
để cần có cơ chế, chính sách mới. Điều này sẽ giúp giảm thiểu lãng phí thời gian, tiền ngân sách của 
các địa phương khi cứ phải liên tục “đổ” vào việc tổ chức các hội nghị, hội thảo liên kết năm này qua 
tháng nọ nhưng không gặt hái được kết quả như mong đợi.

- Cần xác định yếu tố kết nối giữa du lịch văn hóa và du lịch biển giữa các tỉnh/thành phố duyên 
hải miền Trung như việc phối kết hợp giữa các tour “Hành trình qua các kinh đô cổ”, “Đường Hồ Chí 
Minh huyền thoại”, “Con đường di sản miền Trung”... với các tour du lịch biển đầm phá, du lịch sinh 
thái trong Vùng. Bởi các tour du lịch văn hóa thường mang yếu tố “tĩnh” hướng du khách tìm hiểu về 
văn hóa, về các câu chuyện lịch sử rất khó thu hút du khách quay lại lần 2, lần 3, trong khi du lịch biển 
đầm phá lại mang tính giải trí cao, tươi trẻ dễ thu hút du khách quay lại điểm đến nhiều hơn. Vấn đề 
chính được đặt ra là phải kết nối như thế nào để có thể giới thiệu một tour du lịch xuyên suốt giữa 
các địa phương vừa mang yếu tố du lịch văn hóa vừa có du lịch thiên nhiên thu hút được du khách 
nhưng không gây xung đột lợi ích giữa các địa phương. Bàn về vấn đề này, chúng ta thử đưa ra các 
tour du lịch kết nối như Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam. Trong đó, Đà Nẵng chính là điểm cân bằng cho 
các sản phẩm du lịch văn hóa nhân văn của hai đầu Huế và Quảng Nam. Với thế mạnh du lịch biển của 
Đà Nẵng, chiều sâu văn hóa nhân văn của Huế và sức hút về du lịch “tĩnh” của Quảng Nam sẽ làm cho 
tour du lịch có chiều dài đi qua 3 tỉnh/thành phố này trở nên có sức hút đặc biệt hơn với du khách.

- Cần xác định tại từng thời điểm cụ thể thế mạnh của du lịch duyên hải miền Trung thu hút du 
khách là gì? Cụ thể như trong những năm trở lại đây thì thông qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), Cầu 
Treo (Hà Tĩnh), Bờ Y (Kon Tum), du lịch miền Trung đã đón được một lượng lớn khách du lịch đường 
bộ Thái Lan và một số nước trong khối ASEAN nhưng lượng du khách này đến miền Trung vẫn chỉ 
quay đi quay lại tham quan các điểm đến với các tour du lịch có thâm niên “vài mươi năm”, không 
có một điểm nhấn cụ thể để lôi kéo du khách kéo dài hành trình tour hay khá khẩm hơn là biết cách 
“moi” ví tiền của du khách. Vì vậy, ngành du lịch các tỉnh cần thống nhất đưa ra những sản phẩm du 
lịch chủ điểm của từng tỉnh cụ thể, có tính kết nối theo một chủ đề xuyên suốt giữa các tỉnh/thành 
phố. Qua đó, tạo sự hào hứng cho du khách muốn khám phá liên tục các điểm đến trên hành trình 
tour du lịch ấy. 

- Cần rà soát lại tính hiệu quả trong thời gian qua của tour du lịch “Con đường di sản” miền 
Trung bởi tour du lịch này là biểu hiện tập trung nhất của thể chế phát triển du lịch, đó là sự thống 
nhất trong phối kết hợp giữa chính quyền các địa phương với nhau và các đơn vị kinh doanh ngành 
du lịch trong công tác tuyên truyền quảng bá phát triển du lịch. Tuy nhiên, chúng ta thấy sẽ còn nhiều 
khó khăn thách thức, đó là kết cấu hạ tầng nhất là giao thông ở các địa phương miền Trung còn hạn 
chế, mặc dù đã có bước cải thiện đáng kể song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của 
sự phát triển trong xu thế hội nhập; sản phẩm du lịch của các địa phương chưa phong phú, mới chỉ 
dừng lại ở mức độ khai thác loại hình du lịch văn hóa trên các tuyến đường bộ, còn các tuyến khác 
vẫn chưa được khai thác. Vì vậy, để khai thác tour du lịch “Con đường di sản” miền Trung trong mối 
quan hệ tổng thể với các tuyến điểm của cả nước, khu vực và quốc tế, trước hết cần khai thác tour du 
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lịch tại miền Trung gắn với tuyến điểm cả nước, đặc biệt là tour du lịch nối Bắc Trung Bộ và Nam Trung 
Bộ. Đồng thời, không ngừng mở rộng quan hệ với các tour du lịch quốc tế, trong đó đặc biệt chú trọng 
tour du lịch Đông Dương (Việt Nam - Lào - Thái Lan) và tour du lịch đường biển nối với các nước Đông 
Nam Á, châu Á - Thái Bình Dương và các nước trên thế giới. 

- Bên cạnh sự phát triển của các khu du lịch cao cấp với những dịch vụ hiện đại, du lịch miền 
Trung cần khai thác có hiệu quả hơn văn hóa địa phương trong các sản phẩm du lịch. Đó cũng là một 
trong những điều tạo ra sự khác biệt với những địa phương và những quốc gia khác, tạo nên sức hấp 
dẫn đặc biệt đối với du khách nước ngoài. 

- Cần xác định rõ bên cạnh các sản phẩm chung của mỗi tỉnh/thành phố, sự liên kết đã tạo ra 
sự cạnh tranh lành mạnh, sức hấp dẫn góp phần hình thành nên những sản phẩm du lịch đặc sắc của 
Vùng. Tránh tình trạng tỉnh/thành phố này chỉ là một điểm đến trong hành trình tour chứ không phải 
là một điểm dừng trong chương trình tour của du khách gây ảnh hưởng đến doanh thu du lịch giữa 
các địa phương. Bởi chúng ta thừa hiểu rằng việc được xem là điểm dừng trong hành trình tour luôn 
là ưu tiên hàng đầu của nhà xây dựng chính sách phát triển du lịch bởi khi có thời gian lưu lại lâu hơn 
du khách mới có thời gian “tiêu tiền” tại điểm đến, góp phần tăng thu nhập cho người dân sở tại. Các 
tỉnh/thành cần nghiên cứu đưa ra một tour du lịch đặc sắc có sự phối kết hợp yếu tố “điểm dừng” và 
“điểm đến” giữa các tour một cách hợp lý, hài hòa, tránh tình trạng vì tính cục bộ địa phương khi so 
sánh doanh thu du lịch giữa các tour đã làm cho các nhà quản lý du lịch giữa các địa phương không 
hài lòng, gây mất đoàn kết, phá vỡ sự hợp tác cần thiết cho một nhu cầu cấp thiết về sự liên kết phát 
triển du lịch. 

- Ngoài ra du lịch duyên hải miền Trung cần tăng cường hợp tác quốc tế với các nước trong khối 
ASEAN, Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc..., kết nối với chương trình “Ba quốc gia một điểm đến” 
với Lào, Thái Lan trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây. Từng bước tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện 
thuận lợi cho khách đến bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không…

Trên đây là một số đề xuất mang tính cá nhân, thiết nghĩ đã đến lúc, các địa phương phải bắt 
tay với nhau, liên kết, hợp tác để phát triển, bao gồm cả trong lĩnh vực đào tạo nhân lực, trao đổi 
thông tin, hỗ trợ tài chính, hợp tác quảng bá, tổ chức các sự kiện… Lớn hơn, liên kết là cơ sở để quy 
hoạch phát triển, nhằm tạo ra những sản phẩm đặc thù, không chồng chéo, giẫm đạp mà có thể bổ 
trợ cho nhau, hướng đến mục tiêu chung, cùng chung vai, cùng phát triển và cùng tăng doanh thu. 
Và dĩ nhiên mục tiêu ấy không thể phát triển đúng hướng nếu không có sự định hướng và bám sát 
điều khiển để nó không đi chệch hướng của cơ quan quản lý cấp cao. Đó chính là sự chỉ đạo của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
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? NGUYEN QUOC THANH
Chairman of Board of Directors - Huong Giang Tourist JSC

With the advantages of many beautiful beaches, abundant natural resources, the 
central coast tourism’s key products are mainly marine tourism, Truong Son 
mountainous tourism, cultural and historical tourism. The tourism revenue of 
the region in 2012 was 15,076 billion VND, accounting for more than 9% of the 

country’s total tourism revenue and 18.03% of the total GDP of the region.

The central provinces have not found a common voice in the tourism cooperation yet. Their 
tourism sector still develops toward the “localism”, overlap; the cooperation in tourism promotion has 
not been actually paid attention yet.

 Currently, a number of affiliate programs have been established, such as the cooperation of the 
three locals Hue - Da Nang - Quang Nam, Hue - Quang Binh - Quang Tri, the cooperation of the seven 
central provinces. However, the most of these associations have been taking place spontaneously 
without the actual performance evaluation.

 Aiming at connecting destinations of entire region, local governments should focus on 
following activities: 

 - Establishing a group to evaluate the implemented works after conferences, workshops, and 
signed documents periodically in 3 months and 6 months. This group is responsible for reporting 
objectively and truthfully what has and has not been achieved in order to generate the new policies.

 - Determining the connecting elements between cultural tourism and sea tourism among the 
central coastal provinces; having such connecting tours as Hue - Da Nang - Quang Nam. The strength 
of marine tourism in Da Nang, the cultural and humanities depth of Hue and the attraction of the 
“static” tourism in Quang Nam will make the tours around these three provinces become attractive 
for tourists.

 - Identifying the strength of the region’s tourism in each time period; agreeing in the key tourism 
products of each province, which is connective with a throughout theme amongst the provinces and 
creates excitement for visitors to explore.

 - Exploiting the national tours, especially the ones linking North Central and South Central; 
Expanding the relationship with international tourism with the emphasis on Indochina tours (Vietnam 
- Laos - Thailand) and sea tours connecting with Southeast Asia, Asia Pacific and other countries over 
the world.

CENTRAL COASTAL TOURISM - LOOKING FOR THE KEY PRODUCTS 
TO CONNECT THE DESTINATIONS IN THE WHOLE REGION
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 - In addition to the development of high-end resorts with modern services, central coast 
tourism needs to exploit the local culture in the tourism products more effectively.

 - The provinces should study and open a unique tour which contains the coordination between 
“stopping centers” and “rendezvous” reasonably and harmoniously, avoiding the disagreement 
among the localities.

 - Moreover, the central coast tourism should strengthen the international cooperation 
with the ASEAN countries, China, France, Japan, Korea..., connecting to the “Three countries - One 
destination” program with Laos, Thailand on the East - West economic corridor; gradually solving 
problems, creating favorable conditions for visitors...

Above are some suggestions for the central coast tourism toward the common goals, developing 
and increasing revenue together. Such goals will not go in the right orientation  without the direction 
and guidance of the Ministry of Culture, Sports and Tourism.
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? CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ LỮ HÀNH SAIGONTOURIST

Phát triển du lịch bền vững vùng duyên hải miền Trung dựa vào các yếu tố: điều kiện 
tự nhiên sinh thái, văn hóa truyền thống đặc sắc, điều kiện giao thông thuận lợi, cơ sở 
hạ tầng phát triển, nguồn nhân lực chuyên nghiệp và sự liên kết chặt chẽ của 9 tỉnh/
thành phố trong việc phát triển đa dạng dòng sản phẩm du lịch liên tuyến.

Theo đánh giá chung, khu vực này có lợi thế về tài nguyên du lịch biển với những vùng có bãi 
biển đẹp hàng đầu thế giới, khí hậu nhiệt đới đặc trưng, sở hữu nhiều di sản văn hóa thế giới và sự 
đa dạng về sinh thái - môi trường, gần đây đã có những bước tiến cơ bản về cơ sở hạ tầng, dịch vụ 
du lịch, lưu trú... 

Đối với khu vực duyên hải miền Trung, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist 
(Saigontourist) xác định đây là một trong những tuyến điểm du lịch quan trọng đối với du khách 
quốc tế và trong nước; đã xây dựng chiến lược khai thác, phát triển đồng bộ và hiệu quả các loại hình 
du lịch: du lịch tàu biển, du lịch MICE, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch khám phá, du lịch gắn kết di sản văn 
hóa, du lịch lễ hội, du lịch làng nghề, du lịch cộng đồng... gắn kết với khu vực này.  

Theo đó, trong suốt thời gian qua, Saigontourist đã luôn chủ động trong việc xây dựng, phát 
triển, đa dạng hóa các dòng sản phẩm du lịch, dịch vụ lữ hành tại miền Trung, đẩy mạnh quảng bá 
điểm đến của những di sản văn hóa đối với du khách quốc tế và trong nước, liên kết nối tuyến nhằm 
phát triển dòng sản phẩm du lịch 3 nước Đông Dương, cùng với Campuchia và Lào. 

Trong phạm vi bài tham luận này, Saigontourist mong muốn chia sẻ một số kinh nghiệm thực 
tế cũng như đóng góp một số ý kiến, các tiêu chí cần và đủ trong việc phát triển đa dạng sản phẩm 
du lịch vùng duyên hải miền Trung dành cho du khách quốc tế và trong nước của công ty. 

1. Một số kinh nghiệm thực tế trong phát triển đa dạng các dòng sản phẩm du lịch cho du 
khách quốc tế và trong nước

Với sức hấp dẫn về văn hóa - lịch sử rất đặc trưng, vùng duyên hải miền Trung có thế mạnh 
trong việc xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử. Các điểm đến trên con đường 
di sản miền Trung như Huế, Đà Nẵng, Hội An, Mỹ Sơn hiện diện thường xuyên trong các chương trình 
tour khám phá miền Trung và hành trình xuyên Việt, thời gian từ 7 ngày trở lên. Đặc biệt, châu Âu và 
Bắc Mỹ là những thị trường truyền thống và chủ yếu cho các chương trình tour văn hóa - lịch sử xuyên 
Việt. Khách đi tour chủ yếu sử dụng các chuyến bay thương mại qua các cổng quốc tế Thành phố Hồ 
Chí Minh (TP HCM) và Hà Nội. 

Miền Trung Việt Nam cũng được biết tới như một điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch nghỉ 
dưỡng trên thế giới cũng như đối với du khách trong nước. Trong thực tế, các chương trình du lịch 
xuyên Việt không chỉ đơn thuần là du lịch văn hóa - lịch sử mà còn kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng. 
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Thời gian dành cho nghỉ dưỡng được bố trí vào giữa tour (phổ biến tại các khu nghỉ mát Đà Nẵng và 
Hội An) hoặc cuối tour (tại các khu nghỉ mát Mũi Né - Phan Thiết, Nha Trang,...). Đối với đa số khách 
từ thị trường Nga và các nước nói tiếng Nga và một bộ phận của phân khúc du khách nghỉ dưỡng tại 
các nước châu Âu (Anh, Đức, Hà Lan, các nước Bắc Âu,...) kỳ nghỉ tại Việt Nam chủ yếu là nghỉ dưỡng 
tại các khu nghỉ mát miền Trung Việt Nam bằng các chuyến bay thương mại qua các cổng quốc tế TP 
HCM, Hà Nội và Đà Nẵng và các chuyến bay thuê bao.

Các chuyến bay thuê bao đóng vai trò rất quan trọng trong việc đưa khách du lịch đến các 
khu du lịch nghỉ dưỡng. Đơn cử, vào mùa du lịch cao điểm, biển Phuket (Thái Lan) tiếp đón rất nhiều 
khách du lịch nghỉ dưỡng từ châu Âu và các nơi khác trên thế giới thông qua loại hình này. Các công 
ty có thể tổ chức các tour bằng máy bay thuê bao (Aircraft Charter) thường là các công ty lớn. Các tập 
đoàn du lịch hàng đầu thế giới sở hữu các đội máy bay tầm xa cũng đã và đang tổ chức các chuyến 
bay định kỳ theo mùa đến các khu nghỉ mát (trong đó có Phuket - Thái Lan). Do vậy, ngành du lịch 
vùng duyên hải miền Trung cần có chiến lược tiếp cận các công ty dạng này. Và để tạo sức hút đối 
với du khách quốc tế, vùng duyên hải miền Trung cần xây dựng, phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng 
đặc trưng, riêng có của mình dựa trên thế mạnh về tài nguyên du lịch biển đảo và các thiên đường 
resort biển. 

Nhân đây, cũng cần nói thêm, song song với mục tiêu phát triển các đường bay quốc tế đến 
miền Trung, các địa phương trong Vùng nên chú ý đến việc tăng cường tần suất các chuyến bay nối 
tuyến đến miền Trung từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt trong mùa cao điểm của du lịch 
quốc tế và mùa du lịch hè, du lịch Tết đối với thị trường trong nước.

Bên cạnh đó, vùng duyên hải miền Trung sở hữu hệ thống cảng biển tương đối hoàn chỉnh, 
bố trí dọc theo biển Đông với các cảng biển trải dài từ Huế, Đà Nẵng đến Quy Nhơn, Nha Trang,... 
Đây là điều kiện lý tưởng để phát triển hơn nữa loại hình du lịch tàu biển, tổ chức các hoạt động thể 
thao biển quốc tế như đua thuyền buồm (như đã tổ chức ở Nha Trang) hay đua lướt ván trên biển (ở 
Phan Thiết)… Thực tế, trong nhiều năm qua, Saigontourist là công ty hàng đầu tại Việt Nam khai thác 
thành công loại hình du lịch tàu biển, và miền Trung là khu vực chủ yếu đón tiếp khách du lịch đường 
biển đến Việt Nam.

Tuy nhiên, để phát triển bền vững loại hình du lịch tàu biển, hệ thống cảng du lịch chuyên dụng 
tại Việt Nam cần được quy hoạch và đầu tư bài bản hơn. Ngoài ra, cần đẩy mạnh việc hợp tác, phát 
triển và kết nối tour du lịch tàu biển trong khu vực, quảng bá điểm đến Việt Nam và điểm đến khu 
vực cùng một số nước khác như: Singapore, Thái Lan, Malaysia,… với những sản phẩm du lịch mới.

Đồng thời, vùng duyên hải miền Trung Việt Nam có cùng biên giới với Lào và Campuchia, đây 
là cơ sở để phát triển tour du lịch liên tuyến đường bộ Việt Nam - Lào - Campuchia. Hệ thống hạ tầng 
trong Vùng cũng đã được cải thiện, có sự kết nối giữa các địa phương, các tuyến điểm du lịch với các 
nước láng giềng. Gần đây, lượng khách du lịch đường bộ đến Việt Nam từ các nước ASEAN qua các 
cửa khẩu đường bộ nối với Lào và Campuchia tăng trưởng tương đối tốt. Khách khu vực Đông Bắc 
Thái và Lào vốn không có biển đến miền Trung bằng đường bộ đang có khuynh hướng tăng lên.

Mặt khác, theo đánh giá chung của Saigontourist, vùng duyên hải miền Trung còn có thế mạnh 
về điểm tham quan đa dạng, cơ sở hạ tầng tốt; phương tiện vận chuyển thuận tiện, chất lượng phục 
vụ đảm bảo, hệ thống khách sạn, nhà hàng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách, có điểm vui chơi đa dạng… 
Đây là những yếu tố cần thiết để đẩy mạnh cả du lịch đơn thuần và nhất là loại hình du lịch MICE. Đặc 
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biệt, Đà Nẵng, Huế, Hội An có thuận lợi trong việc kết hợp giữa hai thế mạnh: du lịch biển và du lịch 
văn hóa - lịch sử. Thế mạnh này đặc biệt hấp dẫn đối với thị trường khách đoàn/khách MICE với các 
chương trình thường tập trung vào 1 - 2 địa phương trong Vùng, kéo dài từ 2 đến 4 ngày, kèm theo 
các hoạt động vui chơi (teambuilding activities) trên biển, tổ chức sự kiện tại khách sạn, resort (hội 
nghị, gala dinner, show…). 

Nổi bật hơn cả, chính quyền Đà Nẵng đã xác định đúng vai trò, thế mạnh của du lịch, có nhiều 
chính sách hỗ trợ các nhà đầu tư hiệu quả, góp phần khẳng định thương hiệu riêng: nơi nghỉ dưỡng 
cao cấp, tổ chức sự kiện Lễ hội pháo hoa quốc tế thường niên… Trong khi đó, Nha Trang trên cơ sở tổ 
chức, quảng bá tốt loại hình du lịch nghỉ dưỡng biển kết hợp với các sự kiện du lịch quốc tế, tiêu biểu 
là Festival biển Nha Trang, nên cũng đã tạo dựng được thương hiệu du lịch riêng của mình.

Những điểm đến còn lại trong Vùng như Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, dù có 
những bãi biển đẹp, cơ sở hạ tầng giao thông cơ bản tốt, nhưng theo đánh giá của Saigontourist, vẫn 
chưa thu hút khách du lịch vì một số lý do như: Các điểm tham quan chưa đặc sắc, đơn điệu, không 
hấp dẫn; không có sự phát triển đồng bộ giữa các lĩnh vực: khách sạn, phương tiện vận chuyển, điểm 
tham quan (kể cả đường dẫn đến điểm tham quan), khu vui chơi - giải trí…; thiếu sự quan tâm của 
chính quyền địa phương, cũng như chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa các địa phương này với nhau.  

2. Một số đề xuất để vùng duyên hải miền Trung thu hút ngày càng nhiều du khách

Thực tế vừa qua cho thấy duy trì được các đường bay thương mại quốc tế thường xuyên đến 
miền Trung là không dễ. Một số hãng hàng không đã không thể duy trì tuyến đường bay quốc tế đến 
miền Trung Việt Nam vì không đảm bảo hiệu quả khai thác thương mại. Trên cơ sở xác định các thị 
trường mục tiêu, các tỉnh thuộc khu vực duyên hải miền Trung cần có phương án đề xuất Chính phủ 
hỗ trợ bù lỗ trong giai đoạn đầu mở các đường bay quốc tế trực tiếp đến đây; cần thống nhất xác định 
vị trí chiến lược nhất để mở đường bay thẳng, thuận tiện trong việc khai thác các sản phẩm mang tính 
liên tuyến, liên vùng. Ngoài ra, khi xem xét khả năng mở các đường bay thẳng đến các thị trường mục 
tiêu cần phát huy vai trò của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines.

Cần nhìn nhận, có rất nhiều nguyên nhân khiến khu vực duyên hải miền Trung nói chung chưa 
thực sự trở thành điểm đến quốc tế tương xứng với tiềm năng, như: thiếu nguồn nhân lực làm du lịch 
chuyên nghiệp, đặc biệt là nguồn nhân lực ở vị trí quản lý, nguồn hướng dẫn viên có trình độ chuyên 
môn và ngoại ngữ giỏi, cơ sở lưu trú du lịch chưa đáp ứng đủ, thiếu sự hợp tác giữa các địa phương 
trong việc xây dựng và quản lý các loại hình sản phẩm du lịch, cách thức kinh doanh du lịch tại nhiều 
địa phương còn mang tính mùa vụ và manh mún… Sự thiếu hụt về nguồn nhân lực và tầm nhìn quản 
lý gây hạn chế đáng kể trong việc khai thác hiệu quả các lợi thế của miền Trung về hệ thống biển đảo 
và giá trị lịch sử - văn hóa truyền thống. 

Theo đó, sự hợp tác giữa các tỉnh/thành phố trong Vùng theo một chiến lược tổng thể và nhất 
quán về nguồn nhân lực, sản phẩm - dịch vụ du lịch, quy chế quản lý, bảo tồn di tích văn hóa - lịch 
sử, công tác xúc tiến quảng bá… vẫn sẽ đóng vai trò then chốt để du lịch duyên hải miền Trung phát 
triển theo hướng bền vững, từng bước tạo dựng vị thế thương hiệu là điểm đến hấp dẫn đối với du 
khách quốc tế. 

Riêng đối với việc khai thác và thu hút nguồn khách quốc tế, điểm yếu của miền Trung hiện 
nay là chưa có đầu tư phát triển hệ thống sản phẩm du lịch phù hợp do mỗi thị trường khách đều có 
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những thị hiếu khác nhau về sản phẩm du lịch; công tác quảng bá cũng còn manh mún và không 
đúng trọng tâm. Bên cạnh đó, vấn đề phát triển các tuyến đường bay thẳng từ nước ngoài đến khu 
vực cũng như việc khai thác các chuyến bay nối tuyến chưa được giải quyết triệt để.

Do vậy, giải pháp cần phải tập trung vẫn sẽ là một cơ chế hợp tác, liên kết giữa các doanh 
nghiệp du lịch, gồm lữ hành, khách sạn, nhà hàng để triển khai các dòng sản phẩm đặc trưng của 
miền Trung với mức giá cạnh tranh so với các nước trong khu vực song song với các gói sản phẩm 
kích cầu nhắm đến đối tượng khách quốc tế vào các thời điểm cụ thể trong năm. 

Để khai thác tối ưu các loại hình dịch vụ du lịch và đa dạng hóa đối tượng khách quốc tế, hệ 
thống sản phẩm du lịch duyên hải miền Trung cần tận dụng tối đa các nguồn khách quốc tế đến Việt 
Nam từ 2 đầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các sản phẩm liên tuyến, nối tuyến bên 
cạnh kế hoạch đẩy mạnh khai thác nguồn khách theo đường bay trực tiếp. Hệ thống sản phẩm này 
cũng sẽ là cơ sở cho việc triển khai các kế hoạch quảng bá thống nhất và xuyên suốt. Do vậy, song 
song với mục tiêu phát triển các đường bay quốc tế đến miền Trung, cũng cần chú ý đến việc tăng 
cường tần suất các chuyến bay nối tuyến đến miền Trung từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đặc 
biệt trong mùa cao điểm của du lịch quốc tế.

Nhìn về tổng thể, cần có tầm nhìn đúng đắn về đầu tư xây dựng sản phẩm du lịch ở khu vực 
duyên hải miền Trung, đặc biệt đối với các địa phương còn yếu kém trong lĩnh vực này. Các kế hoạch 
quy hoạch đầu tư cần dựa trên cơ sở nghiên cứu kỹ về định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch cụ 
thể, tạo sự khác biệt, phù hợp với nhu cầu của các thị trường khách cụ thể. Cần có sự liên kết chặt chẽ, 
hợp lý với sản phẩm du lịch của địa phương lân cận, kể cả mối liên kết hợp lý với các tuyến đường bộ, 
đường hàng không. 

Trong quá trình xây dựng sản phẩm du lịch, nên chú ý công tác huy động sự tham gia của cộng 
đồng vào quá trình phát triển du lịch nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển du lịch bền vững. Bên cạnh 
đó, các cơ sở vui chơi, giải trí phục vụ cho khách du lịch nói chung và khách du lịch nghỉ dưỡng nói 
riêng cần được khẩn trương đầu tư xây dựng. Sau cùng, là quyết tâm của các địa phương để mời gọi 
các nhà đầu tư và thực hiện nghiêm túc các kế hoạch đã vạch ra. 
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? SAIGON TOURIST HOLDING COMPANY

Central coastal region has strengths in building and developing the cultural and 
historical tourism products for the key markets in Europe and North America and 
relaxing tourism for Russian, Russian-speaking countries and some European ones. 
The region also has favorable conditions to co-operate, develop and connect the 

ship tours, to promote the national and regional destinations with some other countries such as 
Singapore, Thailand and Malaysia, to develop the joint tours Vietnam - Laos - Cambodia and to 
enhance  MICE tourism as well.

In order to attract more tourists, the central coastal region should pay attention some following 
points: 

- Identifying the target markets, proposing the government to subsidy for opening international 
flights in the first phase, reaching the agreement in identifying the strategic locations to open direct 
flights which is convenient to exploit the inter-route and inter-regional products. Also, considering 
the role of Vietnam Airlines in opening direct flights to the target markets;

- The collaboration amongst the provinces in the region needs a comprehensive and consistent 
strategy for development of human resources, tourism products and services, cultural and historical 
relic’s management and preservation regulations;

- As for the exploitation and attraction of international visitors, the region should invest in 
developing suitable tourism product system, focusing on the promotion, solving the problems of 
developing direct flights from foreign countries to the region as well as the exploitation of the transit 
flights.

- It is necessary to establish a mechanism for cooperation among tourism businesses, including 
tour operators, hotels and restaurants to deploy the central typical product lines with the competitive 
prices combined with demand stimulus packages aiming at international visitors at some particular 
time of the year;

 - Taking full advantages of international visitor sources coming from Hanoi and Ho Chi Minh 
City through the joint routes and inter-routes in addition to exploitation plans of direct flights. There 
is also a need to pay attention to strengthen the frequency of the transit flights from Hanoi and Ho 
Chi Minh City to the region, especially during the peak season of international tourism.

 In general, there should be a right vision for construction investment of tourism products in 
the central coast, especially for the weak locals. The investment plans should be based on a careful 
study of specific tourism products. Local governments need to build orientation in concordance with 

DEVELOPING TOURISM PRODUCTS IN THE CENTRAL COASTAL REGION
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the needs of specific tourist markets. Besides, it is necessary to closely and reasonably cooperate with 
the tourism products of the adjacent localities, including the reasonable linkage with the road and air 
routes.

In the process of building tourism products, the mobilization of community participation 
needs to be paid attention to ensure the goals of sustainable tourism development. Besides, the 
amusement and entertainment facilities for tourists in general and relaxing tourists in particular must 
be urgently built. Finally, the Central region should have incentive policies to attract investors, aiming 
at appropriately and effectively implementing the outlined plans.
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? CÔNG TY DU LỊCH VIETRAVEL

1. Về du lịch MICE và tiềm năng du lịch MICE tại duyên hải miền Trung 

Du lịch MICE đang phát triển, đó là nhận xét chung của những người tâm huyết với ngành du 
lịch Việt Nam. Lý do xuất phát từ nhu cầu của khách hàng chính của loại hình du lịch MICE là doanh 
nghiệp khi đưa nhân viên đi du lịch luôn muốn được tổ chức kèm theo các chương trình hội họp, 
khen thưởng hay kết hợp các chương trình hội thảo hay triển lãm thay vì chỉ tham quan và nghỉ 
dưỡng đơn thuần. Bên cạnh đó, đối với các khách hàng doanh nghiệp thì chất lượng dịch vụ và khả 
năng đáp ứng cho số lượng lớn nhân viên là vô cùng quan trọng, và họ có nhu cầu sử dụng dịch vụ 
thường xuyên nên việc đa dạng điểm đến cũng là một trong những vấn đề mà các công ty du lịch 
tham gia vào mảng này cần quan tâm. 

Kinh nghiệm thực tế cho thấy, yêu cầu đối với dịch vụ thì với nội dung hội họp/hội nghị thường 
yêu cầu mức khách sạn 4 sao trở lên và có yêu cầu rất cao về ăn uống. Đối với nội dung khen thưởng 
nhân viên thì yêu cầu có thể ở mức dịch vụ thấp hơn, nhưng vẫn phải đảm bảo được tiêu chuẩn do 
khách hàng đưa ra. Việc đặt ra những yêu cầu cao về sản phẩm và dịch vụ cũng đồng nghĩa với việc 
khách hàng chấp nhận bỏ ra chi phí cao hơn so với các đối tượng khác, do đó biên độ lợi nhuận do 
du lịch MICE đem lại hiện đang hấp dẫn khá nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch tham gia 
và phát triển phân khúc thị trường này. Những đơn vị mạnh kinh doanh trong ngành du lịch lữ hành 
như Vietravel, Saigontourist, Fiditour, Hoàn Mỹ, Vitours,... hay thậm chí các đơn vị kinh doanh khách 
sạn như tập đoàn Caravelle đều đánh giá rất cao tiềm năng của MICE. 

Trên thực tế, những điểm du lịch phổ biến trong nước như Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc, Hà Nội, 
Thành phố Hồ Chí Minh… từ lâu được nhiều khách hàng lựa chọn. Khu vực duyên hải miền Trung 
đang được xem là một trong những khu vực đầy tiềm năng phát triển trong lĩnh vực này. Câu hỏi 
được đặt ra là hiện trạng thực tế về du lịch MICE trong thời gian qua tại khu vực này đã khai thác hết 
được tiềm năng hay chưa và làm thế nào để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển một cách bền vững của 
du lịch MICE tại duyên hải miền Trung. 

2. Thực trạng loại hình du lịch MICE tại các tỉnh/thành phố duyên hải miền Trung 

2.1. Lợi thế

Theo hội thảo “Liên kết phát triển du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung” tổ chức vào tháng 
7.2012 tại Đà Nẵng, khu vực duyên hải miền Trung với hơn 1.000 km bờ biển trải dài từ Thanh Hóa 
đến Bình Thuận với nhiều tài nguyên du lịch từ thiên nhiên đến văn hóa, lịch sử đã và đang được xem 
là một trọng điểm cho chiến lược phát triển du lịch MICE của Việt Nam. Với đường bờ biển trải dài và 

THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH
DU LỊCH CÔNG VỤ (MICE) TẠI CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
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hơn 200 đảo lớn nhỏ, các bãi tắm nổi tiếng như Sầm Sơn, Cửa Lò, Thiên Cầm, Lăng Cô, Quy Nhơn, Đại 
Lãnh hay Nha Trang đã từ lâu được khẳng định như là thương hiệu du lịch biển của mỗi địa phương. 
Bên cạnh đó, khu vực duyên hải miền Trung còn được ưu ái bởi trải dài khu vực là các di sản vật thể 
và phi vật thể của thế giới như: Phong Nha - Kẻ Bàng, Đại Nội, Phố cổ Hội An, Thánh Địa Mỹ Sơn, Nhã 
nhạc cung đình Huế, các di tích lịch sử như: Thành nhà Hồ, di tích Lam Kinh, Hàm Rồng, di tích lịch sử 
Kim Liên, Ngã 3 Đồng Lộc, Địa Đạo Vịnh Mốc, hàng rào điện tử Mcnamara, Nghĩa trang Trường Sơn, 
Sơn Mỹ, Bảo tàng Quang Trung, Tháp Chàm,… Các thắng cảnh thiên nhiên: Suối cá Thần, Ngũ Hành 
Sơn, Đảo Lý Sơn, Hầm Hô, Gành Đá Đĩa, Đồi Cát vàng,… Không những vậy, một tài nguyên quý giá 
khác của ngành du lịch tại vùng duyên hải miền Trung chính là các khu dự trữ sinh quyển mang tầm 
quốc gia và quốc tế như: khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An (Vườn quốc gia Pù Mát, Khu bảo 
tồn thiên nhiên Pù Huống và Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt), khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm 
tại Quảng Nam rất phù hợp với loại hình du lịch MICE kết hợp với du lịch sinh thái. 

Bên cạnh đó, khu vực duyên hải miền Trung còn có những ưu thế rất lớn từ hệ thống kết cấu hạ 
tầng giao thông đã và đang được nâng cấp, hiện đại hóa. Bên cạnh hệ thống đường bộ đã phát triển, 
hệ thống sân bay nội địa và quốc tế đang được đầu tư nâng cấp gồm sân bay quốc tế Đà Nẵng, Phú 
Bài (Huế), Cam Ranh (Khánh Hòa) và các sân bay nội địa khác như: sân bay Thanh Hóa, Vinh (Nghệ 
An), Đồng Hới (Quảng Bình), Chu Lai (Quảng Nam), Phù Cát (Bình Định), Tuy Hòa (Phú Yên), tạo thành 
mạng bay thuận tiện cho khách du lịch, đặc biệt là nhóm khách du lịch cao cấp và du lịch MICE. 

Bên cạnh đó, hệ thống giao thông đường sắt xuyên suốt với ga dừng trên mỗi tỉnh và một 
số tuyến tàu chuyên phục vụ du lịch càng giúp khách hàng có nhiều lựa chọn hơn trong việc đi lại. 
Lợi thế cạnh tranh về giao thông của khu vực này càng được nâng cao với hệ thống cảng biển, với 
các cảng biển lớn như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang - Cam Ranh, và các cảng biển đang phát triển 
nhanh chóng như Chân Mây (Thừa Thiên Huế), Tiên Sa (Đà Nẵng), Kỳ Hà (Quảng Nam), Dung Quất 
(Quảng Ngãi), Quy Nhơn (Bình Định). 

2.2. Nhược điểm 

Nhưng thực tế cho thấy ngành du lịch nói chung, và du lịch MICE nói riêng tại đây không phát 
triển đúng như kỳ vọng vì nhiều lý do khác nhau. 

2.2.1. Xây dựng chiến lược về phát triển du lịch chưa mang tính hệ thống. 

Điều đầu tiên phải nói đến là trong thời gian trước đây, chính các điểm đến và đơn vị chủ quản 
chưa nhận thấy hết tiềm năng của việc phát triển du lịch một cách có hệ thống và tạo nên sức mạnh 
từ sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau, mà chủ yếu tập trung vào việc tìm cách thu hút khách đến với địa 
phương mình bằng các sự kiện, chương trình quảng bá ngắn hạn. Đơn cử có thể thấy trong năm 2012 
khi Huế tổ chức Festival “Thuận An biển gọi”, thì Thanh Hóa tổ chức “Tuần Văn hóa - Du lịch Sầm Sơn”, 
Nghệ An với “Du lịch biển Cửa Lò” và Đà Nẵng lại xây dựng Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế trở 
thành điểm nhấn cho riêng mình. 

Các chương trình này được tổ chức mang tính thời vụ nhằm thu hút khách đến với địa phương 
trong một khoảng thời gian ngắn nhưng chưa có bản sắc riêng cho mỗi chương trình mà đa số đều 
theo cùng 1 kịch bản tương tự: “biểu diễn ca nhạc, thời trang, kết hợp hội thi, hội chợ, trò chơi dân 
gian…”. Nhiều lễ hội được tổ chức với thời gian gần hoặc trùng nhau gây ra cạnh tranh lẫn nhau và 
khó tạo được ấn tượng cho khách hàng. Bên cạnh đó, việc thu hút khách vào 1 thời điểm ngắn hạn 
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dẫn tới 1 trở ngại rất lớn cho du lịch MICE, đó chính là khả năng đáp ứng của hệ thống dịch vụ phục 
vụ cho khách hàng. 

2.2.2. Chất lượng dịch vụ và khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng chưa đồng đều

Như đã nói ở trên, chất lượng dịch vụ và khả năng đáp ứng khách hàng là một trong những 
tiêu chí quan trọng nhất quyết định sự phát triển của du lịch MICE. Thực tế cho thấy những điểm đến 
trong nước được khách hàng MICE lựa chọn nhiều nhất là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số 
trung tâm du lịch lớn như Hạ Long hay Nha Trang. Đây không phải là những điểm đến mới, nhưng 
với hệ thống dịch vụ khá hoàn chỉnh và được tổ chức chuyên nghiệp, những điểm đến này vẫn đang 
chiếm được ưu thế lớn trên phân khúc thị trường. 

Trong khi đó, chất lượng và khả năng đáp ứng của hệ thống dịch vụ phục vụ cho sản phẩm du 
lịch MICE tại các tỉnh duyên hải miền Trung chưa được đầu tư phát triển một cách đồng đều. Nếu như 
một số địa phương như Đà Nẵng, Huế, Nha Trang đã dần khẳng định được khả năng của mình thì tại 
một số địa phương khác, yếu tố này chưa thật sự phát triển, ví dụ như Quảng Ngãi với khảo sát thực tế 
cho thấy chỉ có dưới 30% khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao trở lên. Hơn nữa, du lịch MICE không chỉ gói 
gọn trong việc đáp ứng nhu cầu khách sạn, có phòng hội nghị cho thuê mà nhu cầu chính của khách 
hàng khi lựa chọn du lịch MICE là thưởng thức văn hóa, lịch sử, mua sắm, tham quan du lịch. Điều này 
đòi hỏi mỗi một địa điểm tham quan, tổ chức đi lại, xe cộ, một bữa ăn hay thậm chí các yếu tố nhỏ 
lẻ khác như kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, đèn chiếu… của chương trình đều phải đáp ứng được tiêu 
chuẩn để tạo ra một sản phẩm MICE đủ sức thu hút khách hàng. 

2.2.3. Chưa tạo được thương hiệu du lịch duyên hải miền Trung

Một yếu tố khác cần chú ý để phát triển du lịch MICE, đặc biệt là để thu hút khách hàng từ nước 
ngoài đến Việt Nam chính là việc quảng bá hình ảnh Việt Nam là một điểm đến đầy hấp dẫn cho các 
chương trình hội họp, giao lưu khen thưởng nhân viên hay tổ chức hội nghị. 

Bên cạnh sự nỗ lực riêng lẻ của các công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành trong việc tự tiếp xúc 
với các khách hàng và đối tác nước ngoài, việc quảng bá Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn cho loại 
hình MICE vẫn chưa thật sự được chú trọng mà chỉ đưa ra một hình ảnh chung. Yếu tố này đặc biệt rất 
yếu đối với các sản phẩm du lịch của khu vực duyên hải miền Trung. Khách nước ngoài chỉ biết đến 
Việt Nam qua Hạ Long, qua thủ đô Hà Nội, qua các di tích chiến tranh... chứ chưa được biết nhiều đến 
các điểm mạnh của khu vực này ngoại trừ Huế, Đà Nẵng và khu vực vịnh Nha Trang. Điều này làm việc 
tiếp cận và giới thiệu đến khách hàng và đối tác nước ngoài trở nên phức tạp và khó khăn hơn. Điều 
này một phần cũng do tâm lý xây dựng chiến lược du lịch một cách ngắn hạn như đã nói ở trên, khi 
mà các địa phương có những điều kiện địa lý, văn hóa tương đồng nhau không tạo được một liên kết 
chung nhằm hình thành những sản phẩm đồng bộ, độc đáo để từ đó tạo nên được khả năng cạnh 
tranh cao hơn và khai thác hết được tiềm năng của toàn Vùng. 

3. Định hướng và giải pháp

3.1. Liên kết giữa các địa phương, đơn vị tổ chức sự kiện, công ty lữ hành, vận chuyển, lưu 
trú, điểm tham quan và lựa chọn, tạo điểm nhấn thông qua việc xây dựng sản phẩm đặc trưng, kết 
hợp và độc đáo 

Như đã phân tích, một trong những điểm cần khắc phục nhằm thúc đẩy sự phát triển của sản 
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phẩm du lịch MICE là tránh sự phân mảng trong việc xây dựng chiến lược sản phẩm. Tránh việc tạo 
ra những lợi thế cạnh tranh tương tự nhau, những sản phẩm mang tính ngắn hạn mà cần chú ý tập 
trung xác định thế mạnh của từng địa phương, từ đó xây dựng ra các sản phẩm đặc thù cho MICE tạo 
lợi thế cạnh tranh vượt trội so với các khu vực khác. 

Việc xác định thế mạnh của từng nơi để xây dựng sản phẩm du lịch có yếu tố bản địa và những 
trải nghiệm địa phương. Thay vì tạo nên những sản phẩm tương đồng, mỗi địa phương của khu vực 
duyên hải miền Trung khi xây dựng sản phẩm MICE hoàn toàn có thể được xây dựng gắn với văn hóa, 
đặc điểm của riêng mình như: lợi thế du lịch miền biển, du lịch kết hợp di sản văn hóa Chăm, văn 
hóa Sa Huỳnh hoặc nhấn vào với các địa danh đã được biết đến rộng rãi như: Phong Nha - Kẻ Bàng 
(Quảng Bình), Đại Nội, Sông Hương, Núi Ngự (Huế), Bà Nà, Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), Hội An (Quảng 
Nam) hay Núi Ấn - Sông Trà (Quảng Ngãi), Hầm Hô (Bình Định), Gành Đá Đĩa (Phú Yên), Vân Phong 
(Nha Trang), Vịnh Vĩnh Hy (Ninh Thuận), Đồi Cát vàng bay (Bình Thuận)… 

Việc xây dựng sự khác biệt của từng địa phương phải được xây dựng song song với việc liên 
kết các địa phương và các đơn vị liên quan. Đây là điều kiện tiên quyết để cùng tạo ra sức bật cho sản 
phẩm du lịch MICE trong cả Vùng. Du lịch MICE là một sự kết hợp của nhiều yếu tố, do đó sự liên kết 
này có thể giúp mỗi địa phương, mỗi đơn vị có thể khắc phục được những điểm còn thiếu và làm cho 
sản phẩm tăng sức cạnh tranh. Đặc biệt là những địa phương gần nhau về vị trí địa lý, tương đồng về 
văn hóa hoàn toàn có thể xây dựng các chương trình liên tuyến hay tận dụng lợi thế về dịch vụ có sẵn 
của các địa phương xung quanh. 

3.2. Chú trọng việc đảm bảo chất lượng và khả năng đáp ứng dịch vụ

Từ 3 yếu tố chính: yêu cầu cao về sản phẩm và chất lượng dịch vụ của đối tượng khách MICE, 
phát triển du lịch MICE một cách bền vững song song với việc tạo ra giá trị gia tăng cho địa phương, 
và tạo lợi thế cạnh tranh cho khu vực duyên hải miền Trung trong việc thu hút đối tượng khách du 
lịch MICE trong và ngoài nước, việc quy hoạch du lịch một cách đồng bộ nhằm đảm bảo chất lượng 
và khả năng đáp ứng dịch vụ là một trong những việc cấp thiết nhất cần giải quyết. Để phục vụ khách 
MICE, xây dựng các khách sạn, công trình dịch vụ cao cấp có đủ khả năng tổ chức các hội nghị, sự kiện 
quốc tế lớn là một trong những điểm cần chú ý. Nhưng quan trọng hơn là, không chỉ đầu tư phát triển 
đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch ở các khu du lịch trọng điểm mà còn phải gắn liền với việc 
từng bước không ngừng nâng cao chất lượng thụ hưởng, giá trị trải nghiệm du lịch của du khách. 

Việc xây dựng hoạt động du lịch cần đặt mục tiêu hướng đến việc gia tăng giá trị trải nghiệm 
của khách trong từng hoạt động du lịch. Điều này đặc biệt cần thiết đối với khách du lịch MICE. Các 
công ty lữ hành cần xây dựng các sản phẩm dành cho khách hàng toàn cầu/toàn quốc nhưng với 
những trải nghiệm mang tính địa phương. 

Một yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng tổng thể chính là con người. Không chỉ 
cần phải đào tạo một lực lượng lao động trong ngành du lịch như nhân viên khách sạn, hướng dẫn 
viên đủ khả năng đáp ứng nhu cầu cao từ nhóm khách hàng MICE, các cá thể khác tham gia vào quá 
trình khách hàng cảm nhận sản phẩm như nhân viên tại những điểm bán hàng, dịch vụ, điểm tham 
quan đều phải được chú ý và đào tạo nâng cao về ý thức cũng như chuyên môn. Để làm được điều 
này cần có sự phối hợp không chỉ giữa các đơn vị đào tạo chuyên môn mà còn trong cả công tác 
quảng bá và giáo dục chung của địa phương. 
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3.3. Tạo dựng thương hiệu du lịch mang tính cạnh tranh của khu vực duyên hải miền Trung

 Với những thế mạnh về du lịch biển, đảo gắn với hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, 
khu vực duyên hải miền Trung hoàn toàn có thể tự xây dựng cho mình một thương hiệu chung để 
cạnh tranh với các khu vực khác trong nước và đặc biệt là với các nước lân cận. Những trải nghiệm địa 
phương, những lễ hội, những làng nghề truyền thống, những điểm du lịch sinh thái đều là những tài 
nguyên cho ngành du lịch nói chung, và du lịch MICE nói riêng khi các công ty cùng muốn tạo điều 
kiện cho nhân viên mình chia sẻ chung trải nghiệm, cùng góp phần đem lại lợi ích cho xã hội trong 
mỗi chuyến đi. 

Khi đã xác định sự liên kết là một trong những vấn đề quan trọng nhất thì khu vực duyên hải 
miền Trung cần xác định một phương hướng chung trong việc tạo dựng thương hiệu du lịch mang 
tính cạnh tranh cao. Sự tương hỗ giữa các điểm mạnh của từng địa phương cần được đẩy mạnh và 
đây là một công tác chung giữa tất cả những người đang hoạt động trong ngành du lịch, cùng với sự 
phối hợp giữa địa phương và các đơn vị quản lý cấp quốc gia nhằm đưa hình ảnh về một điểm đến 
đầy hấp dẫn cho khách hàng MICE. 
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? VIETRAVEL COMPANY

MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) tourism and its potentials have 
been developed in the central coastal region of Vietnam. Practical experiences 
showed that the services of organizing business events or meeting usually 
require 4 star or higher standard hotel and high request in meal offering services. 

Setting up high requirements about products and services means that customers are willing to pay 
high amount of money for qualified ones. Hence, the marginal profit of MICE tourism has been now 
interested in many tourism businesses to invest and approach this market share. 

The central coastal region is one of the most potential areas in this field of MICE tourism. 
However, the questions raised are that whether this region has explored its potentials of MICE tourism 
yet? What is the real situation now? How to boost sustainable development of MICE tourism in the 
central coastal region? 

Following is the current status of MICE tourism in the central region. According to the seminar 
on: “Cooperation for tourism development of the central coastal region” held in July 2012 in Da Nang 
city, the central coastal region of Vietnam with length of the coastline is over 1,000 km stretching 
from Thanh Hoa to Binh Thuan and abundant natural resources as well as cultural humanity resources 
which are very favorable for developing MICE tourism. In addition, recently the central coastal region 
has paid attention to completing comprehensive and upgraded transport infrastructure system 
which is advantageous for tourism development. Otherwise, tourism industry, in particular and MICE 
tourism, in general in this region has not yet grown as expected, being not corresponding with its 
strengths. There are some reasons as follows: Building strategy of tourism development has not been 
systematically; Service quality and ability to satisfy customers needs have been low and inconsistent; 
Tourism brand name for the central region has not yet built effectively. 

With the purpose of boosting MICE tourism in the central coastal region, this article analyses 
and proposes some orientations and solutions as below: Strengthening close cooperation and 
relationship among localities, tour operators, hotels, travel companies and event organizers; Paying 
attention to rise service quality and customer satisfaction; Building competitive tourism brand name 
for the central coastal region. 

REAL SITUATION AND ORIENTATION ON DEVELOPING MICE 
TOURISM IN THE CENTRAL COASTAL REGION
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KẾ HOẠCH XÚC TIẾN QUẢNG BÁ SẢN PHẨM DU LỊCH
KHU VỰC DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

? ThS. CAO TRÍ DŨNG
Giám đốc Công ty Lữ hành VITOURS

Khu vực duyên hải miền Trung trải dài từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận là mảnh đất 
giàu tài nguyên du lịch với sự tập trung dày đặc các di sản thế giới, các giá trị về sinh 
thái, tài nguyên biển, các giá trị về văn hóa, lịch sử cách mạng... Cùng với hệ thống cơ 
sở hạ tầng và cơ sở dịch vụ phục vụ du khách ngày càng được tăng cường và hoàn 

thiện, khu vực duyên hải miền Trung đã và đang hình thành nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc hấp dẫn 
du khách. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua lượng khách đến với khu vực này còn khiêm tốn so với 
tiềm năng, tính mùa vụ còn rất rõ nét, chưa hình thành các nguồn khách chính một cách bền vững..., 
mà một trong những nguyên nhân chính là công tác xúc tiến, quảng bá, phát động thị trường mặc dù 
đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đồng bộ, thiếu tính liên kết và chưa giới thiệu được thế mạnh 
điểm đến cho các nguồn khách tiềm năng. Trong chừng mực nào đó, bài viết này sẽ cố gắng giải 
quyết những vấn đề nêu trên.

1. Sức hấp dẫn và tiềm năng của điểm đến

Có thể khẳng định, khu vực duyên hải miền Trung hội đủ những điều kiện về tài nguyên du lịch, 
vị trí địa lý, hệ thống cơ sở hạ tầng và cơ sở dịch vụ phục vụ khách để có thể trở thành một vùng du 
lịch phát triển trong nước và khu vực Đông Nam Á. Cụ thể là:

* Hệ thống tài nguyên du lịch:

+ Rất nhiều bãi biển và vịnh biển đẹp trên suốt dọc khu vực duyên hải miền Trung: Thuận An, 
Lăng Cô, Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Nha Trang, Vân Phong, Mũi Né..., rất phù hợp cho loại hình du lịch nghỉ 
biển, thể thao, giải trí trên biển, cắm trại, team-building...

+ Nhiều đảo, bán đảo gần bờ có cảnh quan đẹp như: Đảo Ngọc, Sơn Trà, Cù Lao Chàm, Lý Sơn..., 
rất thuận lợi cho việc khai thác các tour du lịch trong ngày, tour lặn biển, ngắm san hô, câu cá, các trò 
chơi trên biển...

+ Các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú: Di tích cố đô Huế, Nhã nhạc Cung đình 
Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn..., hình thành nên Con đường Di sản miền Trung, Hành trình Di 
sản miền Trung... rất nổi tiếng và có sức hấp dẫn lớn đối với du khách.

+ Các giá trị sinh thái rừng, núi, đầm phá... như: Bạch Mã, Tam Giang, Hải Vân, Bà Nà, Thiên Bút, 
Đá Bia,... là những điểm có phong cảnh thiên nhiên đẹp, khí hậu mát mẻ, tạo nên các sản phẩm nghỉ 
dưỡng, thư giãn, vui chơi giải trí hết sức phong phú
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+ Các di tích lịch sử, các giá trị văn hóa truyền thống, các làng nghề thủ công mỹ nghệ, ẩm thực 
địa phương... tạo nên sự đa dạng cho các sản phẩm điểm đến.

*  Vị trí địa lý, hệ thống cơ sở hạ tầng và cơ sở dịch vụ phục vụ khách:

+ Khu vực duyên hải miền Trung nằm ở một trong những vùng phát triển du lịch năng động 
nhất thế giới, thuận lợi cho việc tiếp cận các nguồn khách lớn nằm trong bán kính bay 5 - 6 giờ. Tuy 
nhiên, khu vực này cũng chịu ảnh hưởng lớn của yếu tố thời tiết tạo ra tính mùa vụ trong phục vụ 
khách du lịch một cách rõ nét.

+ Cơ sở hạ tầng giao thông khá thuận lợi cho việc khai thác khách. Cả khu vực có 3 sân bay 
quốc tế là Phú Bài, Đà Nẵng và Cam Ranh, 2 sân bay quốc nội là Phù Cát và Tuy Hòa, hệ thống đường 
sắt Bắc - Nam dọc theo chiều dài các tỉnh, hệ thống đường bộ khá hoàn chỉnh và 4 cảng biển quốc tế 
phù hợp cho nguồn khách du lịch tàu biển (Chân Mây, Tiên Sa, Quy Nhơn, Nha Trang).

+ Hầu hết các thương hiệu khách sạn lớn trong nước và quốc tế đã xuất hiện ở khu vực này như: 
Accor, IHG, Hyatt, Hilton, Sheraton, Bayan Tree, GSH, Best Western, Vinpearl, Victoria, Sunrise, H&K..., 
tạo nên một sức hút lớn đối với du khách và nâng cao chất lượng cũng như marketing điểm đến.

+ Hệ thống các nhà hàng, điểm tham quan, điểm mua sắm, điểm dừng trên đường đã đáp ứng 
được phần lớn nhu cầu của du khách.

+ Các dịch vụ bổ sung bên ngoài khách sạn, các dịch vụ giải trí về đêm như: Trò chơi trên biển, 
lặn biển, bar, vũ trường, karaoke, các show diễn về đêm, du thuyền trên sông... đang ngày càng được 
tăng cường và hoàn thiện.

2. Xác định các thị trường khách trọng điểm

Với vị trí địa lý, hệ thống tài nguyên du lịch, cơ sở hạ tầng, cơ sở dịch vụ phục vụ khách như đã 
nêu ở trên, có thể xác định các nguồn khách trọng điểm đến khu vực này theo thứ tự ưu tiên như sau:

* Nguồn khách trong nước: Đây có thể coi là nguồn khách cơ bản nhất đến với khu vực duyên 
hải miền Trung, tập trung vào 3 khu vực chính:

- Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

- Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

- Các tỉnh Tây Nguyên.

Với mức độ phù hợp ngày càng cao của điểm đến, đặc biệt là khu vực Đà Nẵng - Hội An và Nha 
Trang - Mũi Né, nguồn khách trong nước sẽ phát triển hết sức sôi động, trên cả các nguồn khách du 
lịch thuần túy, du lịch MICE, du lịch theo chủ đề... và bằng cả đường hàng không, đường sắt và đường 
bộ. Nguồn khách này tập trung cao điểm vào mùa hè từ tháng 5 đến tháng 9 và thấp điểm vào mùa 
đông từ tháng 10 đến tháng 12. Chính vì vậy, các nỗ lực xúc tiến phải làm sao hạn chế được tính mùa 
vụ này.

Các đường bay trong nước đến với khu vực này bao gồm:

- Đến Phú Bài (Thừa Thiên Huế): Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đến Đà Nẵng: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vinh, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt.
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- Đến Chu Lai (Quảng Nam): Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đến Phù Cát (Thừa Thiên Huế): Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đến Tuy Hòa (Phú Yên): Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đến Cam Ranh (Khánh Hòa): Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

* Nguồn khách quốc tế đến bằng các đường bay trực tiếp: Đây là nguồn khách cơ bản cho việc 
phát triển bền vững các nguồn khách quốc tế cũng như là một trong những giải pháp chính hạn chế 
tính mùa vụ của khu vực duyên hải miền Trung.

Các đường bay quốc tế đến với khu vực này bao gồm:

- Đến Đà Nẵng: 

Singapore, Kuala Lumpur, Hongkong, Seoul, Siem Riep (Bay thường lệ).

Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Nam Kinh, Quảng Châu, Hàng Châu, Macau (Bay thuê chuyến).

- Đến Cam Ranh (Nha Trang): 

Moscow (Bay thường lệ).

Viễn Đông (Nga), Seoul (Bay thuê chuyến).

Dự kiến các đường bay quốc tế đến khu vực này trong thời gian tới:

- Đến Đà Nẵng: Bangkok (Thái Lan), Pusan (Hàn Quốc), Moscow (Nga), Tokyo & Osaka (Nhật 
Bản), Thành Đô & Ôn Châu (Trung Quốc), Đài Loan, một số nước Bắc Âu.

- Đến Cam Ranh (Nha Trang): Pusan (Hàn Quốc), một số thành phố của Nga và khu vực Bắc Âu.

Với các đường bay quốc tế hiện tại và khả năng phát triển đường bay trong tương lai, có thể xác 
định các thị trường khách quốc tế bay trực tiếp đến khu vực duyên hải miền Trung bao gồm:

- Thị trường Trung Quốc, Hongkong, Đài Loan.

- Thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản.

- Thị trường Nga và một số nước thuộc Liên Xô cũ.

- Thị trường các nước Đông Nam Á (Singapore, Malaysia, Thái Lan).

- Thị trường Bắc Âu.

* Nguồn khách quốc tế đến bằng các đường bay nội địa (Chủ yếu là từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí 
Minh): Đây vẫn là nguồn khách quan trọng trong cơ cấu nguồn khách đến khu vực duyên hải miền 
Trung, chủ yếu tập trung ở khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Nha Trang, Mũi Né. 
Nguồn khách này thường là tham gia các chương trình dài ngày, đến cả ba miền Bắc - Trung - Nam. 
Chủ yếu tập trung vào một số quốc tịch:

- Thị trường Tây Âu: Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Thụy Sỹ...

- Thị trường Úc, Newzeland.

- Thị trường Mỹ, Canada.
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- Thị trường Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan.

- Thị trường Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia...

* Nguồn khách đến bằng đường bộ qua các cửa khẩu quốc tế: Đây cũng là nguồn khách cơ bản và 
có khả năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai, khi có 1 ASEAN thống nhất và hệ thống đường bộ 
cao tốc giữa các nước được hình thành một cách đồng bộ, cho cả 2 loại hình là khách sử dụng xe của 
các công ty du lịch và khách sử dụng xe tự lái (Caravan), bao gồm các nguồn khách sau:

- Thị trường khách Thái Lan.

- Thị trường khách Lào.

- Thị trường khách Campuchia.

- Thị trường khách Singapore, Malaysia.

- Thị trường khách châu Âu, Úc.

* Nguồn khách đến bằng tàu biển: Mỗi năm, khu vực duyên hải miền Trung đón gần 100 chuyến 
tàu biển du lịch đến các cảng Chân Mây (Thừa Thiên Huế), Tiên Sa (Đà Nẵng) và Nha Trang (Khánh 
Hòa). Nguồn khách này đang có xu hướng tăng rất nhanh khi mà các hãng tàu biển lớn đang hướng 
sự quan tâm đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương và nguồn khách tham gia các chương trình du 
lịch tàu biển ngày càng đa dạng, bao gồm:

- Thị trường châu Âu, Úc, Mỹ.

- Thị trường Đông Bắc Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc).

- Thị trường Đông Nam Á (Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia).

* Nguồn khách đến bằng đường bộ, tàu hỏa: Nguồn khách này chiếm tỷ trọng không quá lớn, chỉ 
tập trung vào thị trường khách thu nhập trung bình và thấp, nguồn khách du lịch ba lô, chủ yếu tập 
trung ở thị trường khách Tây Âu, Úc...

3. Kế hoạch xúc tiến quảng bá các sản phẩm du lịch

Với việc xác định lợi thế, sức hấp dẫn của điểm đến và các thị trường khách tương ứng thì việc 
xúc tiến quảng bá sản phẩm cho khu vực duyên hải miền Trung bao gồm các nội dung:

* Hình thức quảng bá, xúc tiến và các thị trường, sự kiện tương ứng

+ Quảng bá, xúc tiến thông qua các hội chợ du lịch, bao gồm:

Tại Việt Nam: VITM, ITE và các hội chợ tại các địa phương

Đông Nam Á: ATF, TTM, MATTA, NATAS, ITB Aisa, TTC

Đông Bắc Á: JATA, KOFA, CITM, ITE Hongkong

Châu Âu: ITB, WTM, MITT

Hội chợ du lịch tàu biển: Miami

+ Tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm tại các thị trường trọng điểm như:

Trong nước: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ
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Nước ngoài: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Thái Lan, Malaysia, Singapore

+ Mời các đoàn Fam Trip, Press Trip từ các thị trường trọng điểm đến khảo sát và đưa tin về điểm 
đến.

+ Quảng bá thông tin, hình ảnh, sản phẩm đặc thù của khu vực duyên hải miền Trung trên các 
phương tiện truyền thông đại chúng nước ngoài (báo chí, truyền hình), qua các văn phòng đại diện, 
các cơ quan ngoại giao, các website giới thiệu điểm đến.

+ Tổ chức các sự kiện chuyên đề để giới thiệu điểm đến: Festival Huế, Festival di sản Hội An, 
Cuộc thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Festival biển Nha Trang...

+ Luân phiên tổ chức hội chợ du lịch chuyên đề tại khu vực duyên hải miền Trung

* Sự phối hợp giữa các bên trong công tác quảng bá, xúc tiến: Để đạt được mục tiêu đặt ra cho 
công tác quảng bá xúc tiến, cần có sự quyết tâm cao của lãnh đạo các địa phương khu vực duyên hải 
miền Trung, Tổng cục Du lịch, các cơ quan xúc tiến du lịch địa phương, các hãng vận chuyển, các công 
ty lữ hành và hệ thống cung ứng dịch vụ. Cụ thể là:

+ Về phía Tổng cục Du lịch: Chủ trì các hoạt động xúc tiến mang tầm quốc gia tại các sự kiện, hội 
chợ du lịch, tổ chức các đoàn khảo sát từ các thị trường lớn, trong đó có giới thiệu các sản phẩm du 
lịch của Khu vực duyên hải miền Trung, có các doanh nghiệp miền Trung tham gia. Bên cạnh đó, đề 
xuất Tổng cục Du lịch phân bổ ngân sách xúc tiến nhiều hơn cho khu vực này. Hỗ trợ các địa phương 
trong việc tổ chức các hội chợ, hội nghị, hội thảo chuyên đề.

+ Về phía lãnh đạo các địa phương khu vực duyên hải miền Trung: Quan tâm và đầu tư thích 
đáng cho hoạt động xúc tiến du lịch địa phương, tạo ra các liên kết vùng để phối hợp sản phẩm và 
các nguồn lực xúc tiến. Có sự hỗ trợ mạnh mẽ cho cơ quan xúc tiến du lịch địa phương, các doanh 
nghiệp trong công tác quảng bá thu hút khách và giới thiệu điểm đến, đặc biệt là có chính sách hỗ 
trợ cho các đường bay quốc tế trực tiếp

+ Về phía Quỹ Nghiên cứu Phát triển miền Trung: Tư vấn cho các địa phương trong công tác 
quảng bá xúc tiến. Có kế hoạch sử dụng ngân sách cho các chương trình xúc tiến chung của toàn 
Vùng vào các thị trường lớn như Hàn Quốc, Nga.

+ Về phía các trung tâm xúc tiến du lịch địa phương: Làm đầu mối cho các hoạt động xúc tiến, 
quảng bá, giới thiệu sản phẩm của từng địa phương cũng như liên kết các địa phương trong Vùng. 
Trên cơ sở các thị trường trọng tâm đã được xác định, trung tâm xúc tiến du lịch địa phương chủ động 
lên kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan để có kế hoạch xúc tiến dài hạn.

+ Về phía các hãng hàng không, đặc biệt là Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam - Vietnam 
Airlines: Giúp giới thiệu hình ảnh khu vực duyên hải miền Trung tại các văn phòng trên khắp thế giới. 
Hỗ trợ các địa phương và doanh nghiệp khu vực này tham gia vào các hội chợ du lịch quốc tế, mời các 
đoàn Fam Trip, Press trip từ các thị trường tiềm năng để giới thiệu điểm đến. Phối hợp với các doanh 
nghiệp địa phương trong việc tạo ra các chương trình kích cầu thu hút khách hàng.

+ Về phía các công ty lữ hành: Tích cực tham gia vào các chương trình xúc tiến của Tổng cục 
Du lịch cũng như của địa phương. Kết nối các đơn vị liên quan trong các chương trình xúc tiến điểm 
đến cũng như tạo các sản phẩm chung, sản phẩm kích cầu giới thiệu đến khách hàng. Thông qua các 
đối tác lữ hành nước ngoài để chuyển các thông tin về khu vực này đến các khách hàng tiềm năng.
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+ Về phía hệ thống cung ứng dịch vụ: Chủ động đề xuất và tham gia vào các chương trình xúc 
tiến điểm đến dưới nhiều hình thức. Hỗ trợ tài chính cho các hoạt động xúc tiến. Hình thành các 
nhóm marketing điểm đến để phối hợp các nguồn lực thu hút khách từ các thị trường chính, các thị 
trường khách phù hợp với đặc điểm địa phương (như mô hình của nhóm DMO tại Huế - Đà Nẵng - Hội 
An). Hỗ trợ cho việc mở đường bay trực tiếp, đón tiếp các đoàn khảo sát...

* Dự báo nguồn khách và khả năng hạn chế tính thời vụ: Với việc triển khai đồng bộ các hoạt 
động xúc tiến, quảng bá và giới thiệu điểm đến như trên, hy vọng sẽ phần nào hạn chế được tính thời 
vụ trong phục vụ du khách ở khu vực duyên hải miền Trung, cụ thể như sau:

+ Từ tháng 5 đến tháng 9: Phục vụ cao điểm các nguồn khách trong nước, khách Trung Quốc, 
Hàn Quốc, Úc...

+ Từ tháng 10 đến tháng 4: Phục vụ cao điểm các nguồn khách Tây Âu, Nga, Bắc Âu, Mỹ, Nhật 
Bản, Thái Lan...

+ Tùy theo tình hình từng địa phương và đặc điểm các nguồn khách như trên mà có các chương 
trình kích cầu hợp lý để bù đắp sự suy giảm nguồn khách trong mùa thấp điểm, đảm bảo điểm đến 
có những nguồn khách cơ hữu quanh năm.
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It can be defined that the central coastal region concentrates adequate conditions for 
tourism development such as: beautiful beaches and bays, island and inshore islands, 
peninsulas, landscapes, plentiful immaterial and material heritages, ecological forests, 
lagoons, historical monuments, traditional value of trade villages and local cuisine. In 

addition, the region has built and developed comprehensive infrastructure system which is favorable 
for attracting tourists. Most of famous hotelbrands in the world have appeared in this area. System of 
restaurants, destinations, shopping centers and rest areas meets majority of tourist’s needs. Additional 
services outside hotel, nighttime entertainment services have been improved and enhanced. 

With favorable position, rich tourism resources, inclusive infrastructure mentioned above, the 
amount of visitors coming to the region has been increased year by year. Domestic tourists account 
for a large part of visitors coming here. International tourists come from direct flights are major 
customer source for sustainably augmenting foreign tourists. Beside that, international visitors who 
come from dosmestic flights and car or train through borders have made up the high ratio of total 
amount of tourists in the region.           

Appropriately identifying strengths and advantages as well as potential markets plays an 
important role in building promotion strategy for the central tourism industy, including main activites: 
exploring new markets, organizing promotion programs, introducing typical products, inviting Farm 
Trip or Press Trip Group from key markets to do the survey and give information about the central 
tourism; holding tourism seminar or conference in the central coastal region.  

In order to achieve the objective of tourism promotion, it is determined that cooperation 
amongst local governments, departments, agencies and tourism business organizations plays 
an essential role. Moreover, promotion programs need to be conducted effectively, attracting the 
support and concern from the central government and international organization as well. 

Comprehensively and effectively implementing tourism promotion activities in the Central 
coastal region will move the amount of tourists up and limit the occasional customers. This article 
addresses some opinions related to the plan on tourism product promotion in the central coastal 
region to potential markets. In the future, this region is expected to be an attractive destination of the 
whole country, contributing into the regional socio-economic growth. 

PLAN ON TOURISM PRODUCTS PROMOTION
IN THE CENTRAL COASTAL REGION
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TỔ CHỨC KINH DOANH DU LỊCH GIỮA CÁC TỈNH
DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG VỚI CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC

? TS. NGUYỄN ĐÌNH HIỀN
TS. NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

Trường Đại học Quy Nhơn

1. Sự cần thiết tổ chức liên kết trong kinh doanh du lịch

Du lịch là một ngành kinh doanh mang tính chất tổng hợp, bao gồm nhiều hoạt động liên quan 
đến tự nhiên, kinh tế và xã hội. Vì thế cần có sự phối hợp, liên kết giữa các lĩnh vực của các quốc gia, 
vùng lãnh thổ (còn gọi là điểm đến) để khai thác mọi tiềm năng, lợi thế phục vụ kinh doanh du lịch 
nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh cao. 

Tổ chức liên kết trong kinh doanh du lịch được hiểu là việc các điểm đến phối hợp nhiều hoạt 
động khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu trọn gói cho khách du lịch như đi lại, tham quan, giải trí, ăn 
uống, nghỉ dưỡng, hội nghị, hội thảo,… Vì thế tổ chức liên kết là cách thức tốt nhất để kết nối các 
chuỗi giá trị, các khâu, các mắt xích của các tiềm năng, thế mạnh tự nhiên, văn hóa thành các tour, 
các dịch vụ du lịch tốt cho du khách. Mặt khác, việc tổ chức liên kết còn mang lại lợi thế cạnh tranh 
lâu dài, hiệu quả kinh doanh của các điểm đến và quan trọng hơn là phát triển bền vững ngành du 
lịch của các quốc gia.

 Nhiều nghiên cứu cho thấy, tổ chức liên kết trong kinh doanh du lịch đang trở thành một xu 
hướng phổ biến hiện nay trên thế giới. Các quốc gia đều nhận thức được rằng, thông qua quá trình 
liên kết sẽ giúp cho các điểm đến phối hợp với nhau, bổ sung cho nhau nhằm tăng thêm thế mạnh, 
ưu điểm nổi trội của mình, theo đó tạo điều kiện tốt hơn cho toàn bộ hoạt động du lịch như: khám 
phá, khai thác, phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch. Bên cạnh đó các điểm đến sẽ chủ động giám 
sát áp lực từ cạnh tranh, kiểm soát chất lượng sản phẩm du lịch và tăng cường tốt hơn quan hệ kinh 
tế khu vực và quốc tế.

Những hội thảo về phát triển du lịch gần đây đã khẳng định: vấn đề then chốt để phát triển du 
lịch là: (1) Tìm ra được những nét khác biệt và nổi trội về du lịch để khai thác và liên kết trong kinh 
doanh du lịch; (2) Tập trung đầu tư sản phẩm du lịch chủ đạo của từng địa phương, điểm đến để tránh 
sự trùng lặp, dàn trải và cạnh tranh thiếu lành mạnh, gây nhàm chán cho du khách; (3) Triển khai xúc 
tiến, quảng bá du lịch cả trên phạm vi địa phương, vùng, quốc gia, quốc tế. Đặc biệt là có sự phối hợp 
quảng bá du lịch giữa các điểm đến với nhau; (4) Cần xây dựng các giải pháp nhằm thu hút đầu tư 
vào cơ sở hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động du lịch; (5) Phối hợp đề ra những chính 
sách để liên kết phát triển du lịch, trong đó cần chú trọng tính đặc thù và đồng bộ của chính sách.

Có thể nói với cách tiếp cận trên, việc tổ chức liên kết trong kinh doanh du lịch của tuyến du lịch 
Đông Bắc Thái Lan, Nam Lào, Tây Nguyên, duyên hải miền Trung (DHMT) có ý nghĩa thực tiễn rất to 
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lớn. Việc liên kết vừa nhằm mục đích khai thác tiềm năng, thế mạnh đồng thời khắc phục những hạn 
chế, bất cập trong kinh doanh du lịch của các điểm đến, của ba quốc gia để mang lại hiệu quả kinh 
doanh cao và phù hợp với xu hướng trên thế giới hiện nay.

2. Hình thành các sản phẩm du lịch tuyến Đông Bắc Thái Lan - Nam Lào - Tây Nguyên - 
duyên hải miền Trung

Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, việc mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa các nước 
trong khu vực đóng vai trò quan trọng. Trong đó hợp tác phát triển về du lịch được coi là nội dung 
đi đầu, dễ thực hiện, là cơ sở để xúc tiến thương mại và đầu tư giữa các nước với nhau. Vì vậy sự hình 
thành và kết nối tuyến du lịch giữa Đông Bắc Thái Lan, Nam Lào, Tây Nguyên và duyên hải miền Trung 
là một tất yếu khách quan, phù hợp với xu hướng chung hiện nay trên thế giới. Có thể nói khu vực 
này có sự tương đồng và gần gũi về mặt địa lý, văn hóa giữa các vùng miền, cũng như lợi thế về tiềm 
năng, thế mạnh của các địa phương trong hợp tác khai thác phát triển du lịch. Trên cơ sở đó, việc hợp 
tác giữa các tỉnh Ubon Ratchathani, Sisaket (Thái Lan); Champasak, Salavan, Sê Kông, Attapeu (Lào); 
các tỉnh DHMT (Việt Nam) gồm 9 tỉnh/thành phố: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, 
Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận (sau đây gọi là các tỉnh/thành phố DHMT) để 
xây dựng các sản phẩm du lịch qua các tỉnh, xuyên quốc gia là việc làm có ý nghĩa kinh tế - xã hội to 
lớn, đặc biệt là mở rộng, phát triển quan hệ hợp tác trong khu vực về du lịch. 

Qua khảo sát cho thấy tuyến du lịch mới hình thành có điểm khởi đầu xuất phát từ tỉnh Ubon 
Ratchathani (Thái Lan) qua một số tỉnh của Lào, đến Cửa khẩu Bờ Y, Kon Tum (Việt Nam), sau đó đến 
Bình Định, Quảng Ngãi và tỏa ra các tỉnh/thành phố DHMT. Có thể nói đây là tuyến du lịch có khoảng 
cách chỉ bằng ½ chiều dài tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây và có nhiều tiềm năng lớn về các loại 
hình du lịch hấp dẫn du khách quốc tế. Tiềm năng, thế mạnh của các tỉnh trong tuyến du lịch có thể 
khái quát như sau:

Tỉnh SiSaKet (Thái Lan) là một tỉnh ở Đông Bắc Thái Lan, có diện tích 8.840 km2; dân số khoảng 
1,5 triệu người; có vườn quốc gia Khao Phra Wihin với diện tích 130 km2; có ngôi chùa Sisaket cổ kính 
với hơn 10 nghìn bức tượng to nhỏ nằm xung quanh các gian. Đến đây du khách có thể tham quan 
công viên Somdet Sri Nakarin, vách núi Mo E-Dang, văn hóa Khmer ở Na-Kon Ratchsima.

Tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan) là một tỉnh thuộc Đông Bắc và cực Đông của Thái Lan, cách 
Bangkok khoảng 600 km. Ubon là nơi trung chuyển về hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch của toàn 
vùng; có thế mạnh phát triển về nông nghiệp, du lịch, giáo dục; các ngành, hàng thủ công mỹ nghệ, 
lụa, chăn nuôi gà phát triển mạnh; Ubon có trường đại học Ubon Ratchathani Rajabhat University 
Thái Lan là nơi đào tạo nguồn nhân lực có quy mô lớn trên các lĩnh vực quản trị kinh doanh, du lịch, 
quan hệ quốc tế. Du khách không những tham quan những nội dung nêu trên mà còn tham quan  
trung tâm Lễ hội phật giáo, thành phố của nến. 

Tỉnh Salavan (Lào) nằm trên tuyến Hành lang Đông Tây và Bắc - Nam; có quốc lộ 13, quốc lộ 20 
là trục giao thông chính của tỉnh. Tỉnh có nguồn tài nguyên dồi dào (đá vôi, than đá, kim loại có giá 
trị cao…) là trọng điểm phát triển công nghiệp xi măng, vật liệu có chứa xi măng, vật liệu xây dựng, 
gạch và bêtông, đá vôi. Có nhiều thắng cảnh thiên nhiên đẹp của núi đá vôi, rừng cây nguyên sinh, 
hang động kỳ thú.

Tỉnh Sê Kông (Lào) nằm trên hai tuyến Hành lang Đông Tây và Bắc - Nam. Có đường trục 
chính 16B, 11, 1H, rất thuận lợi trong giao lưu với các tỉnh. Có lợi thế trong phát triển thủy điện, có 
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nhiều loại khoáng sản quý như: sắt, đồng, vàng, than đá. Có nhiều cảnh quan đẹp phục vụ cho du 
lịch. Đặc biệt du khách được tham quan thác Sê Nọi hùng vĩ.

Tỉnh Champasak (Lào) nằm tại điểm giao của Hành lang Đông - Tây (đường 16) và Hành lang 
Bắc - Nam (đường 13); có sông Mekong chảy qua trung tâm tỉnh. Là một đầu mối giao thông, có sân 
bay quốc tế tại thị xã tỉnh lỵ (Pakse). Có các ngành công nghiệp đang phát triển như: thủy điện, khai 
thác vàng, sản xuất phân vi sinh, chế biến gỗ, chế tác vàng bạc. Đến đây du khách tham quan Đền cổ 
Wat Phou, cửa khẩu quốc tế Bờ Y, có các quốc lộ 40, 24, 14 qua tỉnh nối khu kinh tế cửa khẩu này với 
các tỉnh/thành phố DHMT, đặc biệt là: Bình Định, Quảng Ngãi, Đà Nẵng và các Khu kinh tế Thác Khon 
Pha Phen, Resot Khon Pha Phen.

  Tỉnh Attapeu (Lào) có đường 18B nối với cửa khẩu Quốc tế Phoukeua (Attapeu) - Bờ Y (Kon 
Tum), nối quốc lộ 40, 14 (Việt Nam), rất thuận lợi trong giao lưu, hợp tác phát trển du lịch với các tỉnh 
Tây Nguyên và DHMT của Việt Nam. Tỉnh được thiên nhiên ưu đãi với nhiều tài nguyên khoáng sản 
(than đá, đồng, vàng, bôxit…) đất đai rộng chưa khai thác và có nhiều tiềm năng về kinh tế (thủy 
điện, trồng cây công nghiệp lâu năm…). Đến đây khách du lịch có thể tham quan Hồ Nõn Phạ, chùa 
Wat Sá Khẹ...

Tỉnh Kon Tum (Tây Nguyên, Việt Nam) có vị trí quan trọng của tam giác phát triển Việt Nam - Lào 
- Camphuchia, có Khu kinh tế cửa khẩu quốc gia Bờ Y, có giao thông thuận lợi đến khu kinh tế Dung 
Quất, Chu Lai, Nhơn Hội… và các cảng biển của các tỉnh DHMT.  Khu Cửa khẩu quốc tế Bờ Y có diện 
tích 70.438 ha, từ khi hình thành, Khu kinh tế cửa khẩu đã trở thành yếu tố quan trọng trong phát 
triển kinh tế - xã hội, trong đó ngành du lịch bình quân năm có khoảng 76.000 lượt khách xuất - nhập 
cảnh; có 14.800 lượt phương tiện xuất - nhập cảnh/năm; giá trị kim ngạch xuất - nhập khẩu khoảng 
37 triệu USD/năm… ngoài ra còn tạo ra nhiều công ăn, việc làm và tăng thu nhập cho người lao động 
hoạt động tại khu kinh tế.   

Các tỉnh DHMT (Việt Nam), nhìn trên sơ đồ ta thấy về phía đông là các tỉnh DHMT của Việt Nam, 
toàn Vùng hiện có 49.043 km2, chiếm 15% diện tích cả nước và khoảng 10 triệu người, chiếm 11,8% 
dân số toàn quốc. Chiều dài bờ biển 1245 km, chiếm 37% chiều dài của cả nước. Hầu hết các tỉnh/
thành trong Vùng có tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm, cao hơn mức bình quân cả 
nước 7,26%. Vùng DHMT nằm ở vị trí trung độ của đất nước, có ý nghĩa chiến lược về giao lưu kinh tế 
Bắc - Nam và Đông - Tây, là cửa ngõ ra biển của tuyến Hành lang Đông - Tây nối với đường hàng hải 
quốc tế qua biển Đông và Thái Bình Dương và các nước vùng Bắc Á, dễ dàng giao lưu với Hồng Kông, 
Đài Loan, Nga, Nhật Bản… Đặc biệt vùng DHMT nằm ở trung tâm của vùng Đông Nam Á nên giao lưu 
thuận lợi với các nước thành viên của ASEAN…

Vùng DHMT có nguồn tài nguyên phục vụ phát triển du lịch rất phong phú, đa dạng. Về tài 
nguyên thiên nhiên, đây là một vị trí địa lý rất đẹp, có bờ biển dài hơn 1500 km nhìn ra hướng đông 
với nhiều bãi tắm đẹp nổi tiếng thế giới kéo dài từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận như: Lăng Cô, 
Thuận An, Non Nước, Sa Huỳnh, Hoàng Hậu, Ghềnh Ráng, Xuân Đài, Vân Phong, Cam Ranh, Nha 
Trang, Cà Ná, Mũi Né… Bên cạnh đó còn có nhiều vịnh, bán đảo, đảo hấp dẫn, đẹp tầm cỡ quốc tế 
như: vịnh Vân Phong, vịnh Nha Trang, vịnh Xuân Đài, bán đảo Sơn Trà, bán đảo Phương Mai, đảo Cù 
Lao Chàm, đảo Lý Sơn, đảo Kê Gà, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa… Trong Vùng còn có một số khu 
bảo tồn thiên nhiên gắn với biển và núi rừng hùng vĩ đẹp nổi tiếng như Khu bảo tồn thiên nhiên Đèo 
Cả, Khu bảo tồn thiên nhiên Ghềnh Ráng, Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà, Sơn Trà, Vườn quốc gia Bạch 
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Bản đồ tuyến liên kết kinh doanh du lịch giữa các tỉnh của 3 quốc gia 

Nguồn: Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum



PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

161

Mã, thác Cha Pơ vườn quốc gia Núi Chúa… Ngoài ra, thiên nhiên còn ưu ái ban tặng những danh lam 
thắng cảnh kỳ thú nổi tiếng gắn liền với núi, rừng, sông, suối, đầm, hồ như sông Hương - núi Ngự, 
Ngũ Hành Sơn, núi Ấn - sông Trà, đầm Thi Nại, suối khoáng Hội Vân, đầm Ô Loan, ghềnh Đá Đĩa, Hòn 
Chồng, thác Yang Bay, gành Son,…

Về tài nguyên nhân văn, đây cũng là thế mạnh nổi trội của Vùng với nhiều di tích lịch sử, văn 
hóa nổi tiếng gắn liền với đời sống văn hóa của cư dân miền biển và dấu ấn văn hóa Chăm. Mật độ 
di sản văn hóa thế giới ở đây khá cao: Quần thể di tích cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn 
và Nhã nhạc cung đình Huế. Bên cạnh đó còn có đời sống tinh thần của cư dân miền biển tiêu biểu 
như: Lễ hội Cầu ngư, Lễ hội Nghinh Ông, Hát Bá Trạo, Hệ thống đền thờ lính Hoàng Sa,… Đặc biệt 
so với các vùng biển khác nơi đây có nhiều di tích lịch sử văn hóa Chăm. Các di tích tháp cổ phân 
bố từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa với các địa danh nổi tiếng như: Thánh địa Mỹ Sơn, tháp Dương Long, 
tháp Phú Lốc, tháp Bằng An, tháp Bánh Ít, tháp Cánh Tiên, tháp Đôi, tháp Nhạn, tháp Ponagar, đền 
thờ Pookloong Mơh Nai và nhất là Bảo tàng Điêu khắc Chăm tại Đà Nẵng nơi có nhiều di vật về nghệ 
thuật điêu khắc và văn hóa của vương quốc Chămpa. Nổi bật hơn cả là những di tích lịch sử gắn với 
truyền thống văn hóa của dân tộc như: Chùa Thiên Mụ, Ngũ Hành Sơn, văn hóa Sa Huỳnh, Kinh đô 
Trà Kiệu, Thành Hoàng Đế, Bảo tàng Quang Trung, Vũng Rô… những địa danh trên là những giá trị 
văn hóa tiêu biểu tạo nên những tài nguyên du lịch vô cùng phong phú, đa dạng, hấp dẫn đối với du 
khách. Trên cơ sở thế mạnh của mình các địa phương chủ động khai thác để phát triển du lịch, đặc 
biệt là biết liên kết vùng và liên kết với các nước trong khu vực để đầu tư, khai thác thực sự có chiều 
sâu, hiệu quả làm nổi bật và tăng thêm giá trị của các tài nguyên văn hóa và tài nguyên thiên nhiên 
ban tặng cho ngành du lịch.

Trên cơ sở khảo sát, nghiên cứu và thực tế phát triển du lịch của khu vực nhiều năm qua có thể 
xây dựng, thiết lập tuyến du lịch liên kết ba nước đi qua các điểm du lịch nổi tiếng của các tỉnh Ubon 
Ratchathani, Sisaket (Thái Lan), Champasak, Sê Kông, Attapeu (Lào); Kon Tum, Quảng Ngãi, Bình Định 
và các tỉnh/thành phố DHMT khác (Việt Nam). Đây là  tuyến du lịch qua các địa danh, phong cảnh hấp 
dẫn về văn hóa - tâm linh - lịch sử - lễ hội - ẩm thực - kinh tế, thương mại… Kết quả nghiên cứu có thể 
đưa ra một số tour du lịch cụ thể như sau:

Tour 1: Gồm khách các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Kon Tum tham quan các tỉnh Nam Lào và 2 
tỉnh Đông Bắc Thái Lan Ubon Ratchathani, Sisaket, điểm cuối tour là Ubon Ratchathani.

Tour 2: Gồm khách hai tỉnh Ubon Ratchathani, Sisaket tham quan các tỉnh Nam Lào và ba tỉnh 
của Việt Nam (Kon Tum, Bình Định, Quãng Ngãi), điểm cuối của tour là vùng biển Bình Định, Quảng 
Ngãi.

Tour 3: Sẽ qua 8 tỉnh, tham quan một số địa danh đặc biệt nổi tiếng mang màu sắc văn hóa, 
tâm linh, lịch sử, biển, rừng, lễ hội, ẩm thực.

Tour 4 : Bao gồm khách du lịch từ các tỉnh Đông Bắc Thái Lan, Nam Lào đi Kon Tum sau đó đến 
9 tỉnh/thành DHMT như: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, 
Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

 3. Những định hướng và giải pháp chủ yếu để phát triển tổ chức liên kết kinh doanh du 
lịch giữa các tỉnh/thành phố DHMT với các nước trong khu vực

 Muốn tiếp tục khám phá, khai thác và phát triển các tour du lịch quốc tế có hiệu quả cần triển 
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khai thực hiện một số định hướng và giải pháp sau:

 Một là, các quốc gia trong Vùng cần tăng cường phối hợp xây dựng chính sách hợp tác phát 
triển du lịch, trong đó cần chú trọng tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho các du khách đi lại trên 
địa bàn các nước, giảm thiểu tối đa các thủ tục hành chính rườm rà, lệ phí nhiêu khê, áp dụng công 
nghệ tiên tiến trong kiểm soát tại các cửa khẩu quốc tế đường bộ, sân bay, hải cảng. Đặc biệt là tạo ra 
không gian văn hóa - du lịch thông thoáng để du khách được thỏa sức tham quan khám phá các nét 
đẹp văn hóa của các nước trong khu vực.

Hai là, các địa phương của các nước trong khu vực cần có các chính sách, giải pháp tạo điều 
kiện để nhân dân trực tiếp tham gia vào các hoạt động du lịch nhằm tạo ra môi trường du lịch mang 
tính cộng đồng và phát triển bền vững. Đặc biệt cần tạo ra cơ chế phù hợp để khuyến khích cộng 
đồng dân cư tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa và tài nguyên thiên nhiên độc đáo của mình. Đồng thời 
khai thác có hiệu quả để phát triển du lịch đem lại lợi ích chung, trong đó họ được quyền chia sẻ lợi 
ích một cách thỏa đáng. Mặt khác, ngoài phát huy vai trò của chính quyền địa phương cần phải huy 
động nhân dân trong việc tuyên truyền, quảng bá văn hóa đặc sắc và thế mạnh du lịch của mình, của 
các quốc gia trong Vùng để tạo ra sức mạnh chung, có sức lan tỏa mạnh mẽ thu hút du khách khát 
khao khám phá.

Ba là, trong khai thác tiềm năng thế mạnh du lịch của cả nước cần phải kết hợp du lịch văn hóa 
với du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng và du lịch mua sắm. Không ngừng sáng tạo đa dạng hóa sản 
phẩm du lịch nhằm tạo thêm nhiều sự lựa chọn cho du khách, đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của các 
loại khách. Nhanh chóng xóa bỏ các tour đơn giản, chuyên biệt, độc lập, khô cứng, kém hiệu quả. Cần 
chú trọng phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch mới, trong đó có thể kết hợp du lịch lễ hội với du 
lịch tâm linh - tín ngưỡng; du lịch khám phá di sản văn hóa kết hợp với du lịch hoài niệm; hồi tưởng, 
du lịch văn hóa gắn với du lịch thể thao, nghỉ dưỡng và ẩm thực…

Bốn là, để nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch cần tăng cường liên kết hợp tác giữa các địa 
phương, quốc gia trong khu vực. Trong đó chú trọng liên kết các cơ quan quản lý du lịch quốc gia, các 
công ty lữ hành, các cơ quan xúc tiến du lịch của các nước trong hoạt động khai thác du lịch nhằm xây 
dựng chiến lược du lịch, tạo sự ổn định của hệ thống dịch vụ sử dụng mức giá cạnh tranh với các điểm 
đến khác; các nước liên tục có sự phối hợp trong quá trình tạo ra sản phẩm chung và nghiên cứu đổi 
mới sản phẩm du lịch. Đặc biệt từng bước xúc tiến hình thành hiệp hội du lịch các quốc gia trên tuyến 
du lịch Đông Bắc Thái Lan - Nam Lào - Tây Nguyên - các tỉnh/thành phố duyên hải miền Trung.  
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Tourism business is a general business action related to many factors such as: natural 
condition, economy and society. Hence, it is very necessary to strengthen cooperation 
among sectors, countries and destinations aiming at exploring tourism potentials and 
advantages to acquire high effectiveness. 

Cooperation in tourism business means that destinations work together to create full package 
tours (for example: transport, visit, entertainment, cuisine, relax, conference, seminar…) which meet 
high demand of visitors. Some researches showed that cooperation in tourism business has been 
now popular trend in the world. Seminar on the theme of tourism development, recently, determined 
that: the most important things to develop tourism are: (1) Figure out differentia and breakthrough 
to explore and integrate; (2) Focus on key tourism product of each locality; (3) Promote and advertise 
tourism locally, nationally and internationally; (4) Build solutions of attracting investment in tourism 
infrastructure and human resource training; (5) Build cooperative policy for tourism development. 

With above approaching way, cooperation in tourism business among northeast Thailand, 
South Laos, Western Highland and the Central Coastal region has great significance. In the process 
of socio-economic development, expanding international relationship and cooperation plays an 
important role. In addition, cooperation for tourism development is considered as a leading factor 
and a foundation for trade and investment promotion amongst nations. Therefore, establishing and 
linking tourism routes are objective indispensability and appropriate with international tendency. 

The central coastal region possesses plentiful tourism resources. Based on the result of 
many surveys and researches plus the reality of regional tourism development in recent years, it is 
reasonable to build a tourism route that connects famous destinations in some provinces such as 
Ubon Ratchathani Sisaket, Champasak of Thailand, Se Kong and Attapeu of Laos, Kon Tum, Quang 
Ngai, Binh Dinh of Vietnam.

In order to continuously explore and boost international tours, the region needs to deploy 
some following orientation and solutions: 

Firstly, nations in the region must quickly generate the cooperation policy for tourism 
development. Secondly, localities of nations in the region need to have community solutions calling 
participation of all people into tourism activities. Thirdly, the region also should combine cultural 

TOURISM COOPERATION BETWEEN
THE CENTRAL COASTAL REGION AND ASIAN COUNTRIES



Kỷ yếu Hội thảo

164

tourism and ecotourism; relaxation tourism and shopping tourism; creating more and more unique 
tourism products to attract visitors. Lastly, it is very meaningful to enhance local and national 
cooperation to increase the effectiveness of tourism activities.                                        
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1. Sản phẩm kinh doanh du lịch và hiệu quả kinh doanh

Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, liên quan tới nhiều mặt khác nhau của đời sống xã hội. Điều 
này trước hết xuất phát từ nhu cầu phong phú, đa dạng của du khách; sau nữa là xuất phát từ tính an 
toàn và hiệu quả trong kinh doanh du lịch. Do vậy, hoạt động kinh doanh du lịch thường bao gồm 
nhiều ngành nghề khác nhau như: kinh doanh lữ hành, kinh doanh lưu trú, kinh doanh nhà hàng, 
kinh doanh vui chơi - giải trí, kinh doanh vận chuyển,… Mặc dầu các hoạt động kinh doanh du lịch 
có cách thức tiến hành khác nhau, chi phí kinh doanh khác nhau,… nhưng tất cả đều giống nhau ở 
chỗ: Kinh doanh du lịch là ngành kinh doanh đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu lớn, sản phẩm vô hình, chất 

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH 
DU LỊCH VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH  

SẢN PHẨM DU LỊCH

Kinh doanh là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi. Vì thế, trong quá trình 
kinh doanh, doanh nghiệp phải thường xuyên xem xét, đánh giá kết quả và 
hiệu quả kinh doanh đạt được - đặc biệt là hiệu quả kinh doanh - trong tất cả 
các hoạt động mà doanh nghiệp tiến hành (hoạt động kinh doanh, hoạt động 
đầu tư và hoạt động tài chính) và trên tất cả các khâu, các giai đoạn của hoạt 
động kinh doanh (giai đoạn cung cấp, giai đoạn sản xuất, giai đoạn tiêu thụ). 

Hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp chịu sự tác động rất lớn từ 
ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp tiến hành. Bên cạnh tính 
độc lập tương đối trong từng hoạt động, giữa các ngành nghề và lĩnh vực kinh 
doanh mà doanh nghiệp tiến hành cũng có mối quan hệ tác động qua lại, thúc 
đẩy hoặc thậm chí kìm hãm lẫn nhau. Để có thể đánh giá chính xác hiệu quả 
của từng ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, cần thiết phải chú trọng xem xét 
tác động của các nhân tố đặc thù trong từng hoạt động. 

Để góp phần tìm kiếm giải pháp phát triển các sản phẩm du lịch và nâng 
cao hiệu quả kinh doanh du lịch. Bài viết này đề cập đến đặc điểm của hoạt 
động kinh doanh du lịch có ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh 
nghiệp để qua đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh sản 
phẩm du lịch trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch.
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lượng rất khó đánh giá vì chịu nhiều yếu tố tác động từ người bán, người mua và đặc biệt là mang 
tính thời vụ và phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội như: lịch sử văn 
hóa, mức sống người dân, phong cảnh, địa thế tự nhiên, chùa chiền, đền đài,…

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch nói riêng và kinh doanh trong các lĩnh vực khác 
nói chung, hiệu quả kinh doanh không những là thước đo phản ánh trình độ tổ chức, quản lý kinh 
doanh mà còn là vấn đề sống còn của doanh nghiệp. Vì hiện nay, trong điều kiện kinh tế thị trường 
ngày càng phát triển và quá trình hội nhập của nền kinh tế ngày càng sâu rộng, nó đòi hỏi các doanh 
nghiệp muốn tồn tại, muốn vươn lên thì trước hết là phải kinh doanh có hiệu quả. Hiệu quả kinh 
doanh hiểu một cách đơn giản nhất là doanh nghiệp phải làm thế nào để sử dụng các nguồn lực sẵn 
có của doanh nghiệp để đạt được kết quả cao nhất trong hoạt động kinh doanh của mình với chi phí 
thấp nhất.

2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh du lịch

Do tính chất đặc thù xuất phát từ đặc điểm riêng trong tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch 
so với các ngành kinh tế khác; nên khi đánh giá hiệu quả kinh doanh trong kinh doanh các sản phẩm 
du lịch cần chú trọng đến các nhân tố ảnh hưởng sau:

- Thứ nhất: Ảnh hưởng bởi giá trị và cơ cấu đầu tư tài sản

Trong kinh doanh du lịch, hoạt động đầu tư thường hướng tới việc đầu tư cơ sở vật chất kỹ 
thuật phục vụ hoạt động kinh doanh du lịch là chủ yếu như: đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng; 
đầu tư xây dựng các khu vui chơi giải trí; đầu tư mua sắm phương tiện vận chuyển,… Vì vậy, trong cơ 
cấu tài sản của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, giá trị tài sản cố định thường chiếm tỷ trọng rất 
lớn, từ 70 đến 85% tổng giá trị tài sản toàn doanh nghiệp. Do thời gian phát huy hiệu quả của tài sản 
cố định và thời gian thu hồi vốn đầu tư tương đối dài, nhất là thời kỳ đầu mới đi vào hoạt động, khi 
doanh nghiệp chưa có đủ lượng khách thường xuyên đảm bảo mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp 
nên dẫn đến hiệu suất sử dụng và hiệu quả sử dụng tài sản và vốn đầu tư của doanh nghiệp thường 
khá thấp. Mặt khác, trong kinh doanh du lịch, rất ít chủ sở hữu có đủ tiền để đầu tư cho toàn bộ tài sản 
cố định của doanh nghiệp nên hầu hết các doanh nghiệp sẽ phải đi vay, làm cho tỷ suất sinh lợi trên 
doanh thu trong giai đoạn đầu cũng rất thấp. Vì vậy, khi đánh giá hiệu quả kinh doanh ta phải phân 
chia theo từng giai đoạn hoạt động của doanh nghiệp để đánh giá cho chính xác.

 - Thứ hai: Ảnh hưởng bởi cơ cấu chi phí trong doanh thu

Do đặc thù của từng ngành kinh doanh du lịch khác nhau nên chi phí kinh doanh du lịch cũng 
có sự khác biệt rất lớn. Chẳng hạn, chi phí tiến hành hoạt động kinh doanh lưu trú và kinh doanh lữ 
hành để tiến hành cung cấp dịch vụ cho khách hàng so với doanh thu là rất thấp trong khi đó, chi phí 
kinh doanh hoạt động ăn uống thường khá cao. Do vậy, khi đánh giá hiệu quả kinh doanh ta phải 
đánh giá cho từng hoạt động riêng biệt để thấy được hiệu quả thực sự do từng hoạt động mang lại 
cho doanh nghiệp.

 - Thứ ba: Ảnh hưởng bởi tính chất mùa vụ trong kinh doanh du lịch

Hoạt động kinh doanh du lịch ở nước ta chịu ảnh hưởng rất lớn bởi tính mùa vụ. Tính mùa vụ 
được thể hiện rõ nét nhất là mùa lễ hội, mùa cưới và mùa thời tiết. 

Thời tiết trong năm ở nước ta được chia thành hai mùa khá rõ nét là mùa mưa và mùa khô và tùy 
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vào từng vùng miền mà mùa sẽ kéo dài hay ngắn. Chẳng hạn: ở miền Nam, mùa mưa thường bắt đầu 
vào đầu tháng năm và kéo dài cho đến hết tháng mười; miền Trung mùa mưa kéo dài từ tháng chín 
đến hết tháng mười một và miền Bắc là sau tết âm lịch. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh du lịch 
phần lớn diễn ra trong mùa khô nên vào những thời điểm này doanh thu các hoạt động kinh doanh 
của các doanh nghiệp du lịch là rất lớn. Ngược lại, kết quả hoạt động kinh doanh du lịch lại rất thấp 
vào mùa mưa.

Lễ hội ở nước ta thường kéo dài từ tháng một âm lịch đến hết tháng ba âm lịch (tương đương 
với tháng hai đến tháng tư dương lịch). Vào mùa lễ hội, lượng du khách đi trẩy hội tăng đột biến 
nên doanh thu hoạt động kinh doanh trong mùa lễ hội cũng tăng đáng kể, đặc biệt là loại hình kinh 
doanh ăn uống, vui chơi giải trí,... Tuy nhiên, lễ hội lại phụ thuộc vào miền văn hóa, thường miền Bắc 
lễ hội nhiều hơn miền Trung và miền Nam.

Mùa cưới ở nước ta theo tập tục của người dân thường tập trung vào tháng hai âm lịch (như 
lời một bài hát dân gian: “ra giêng anh cưới em”) và những tháng cuối năm. Tuy nhiên, mùa cưới có sự 
khác biệt đối với hai mùa lễ hội và thời tiết là chủ yếu đem lại doanh thu cho hoạt động kinh doanh 
ăn uống và lữ hành.

Do kết quả kinh doanh du lịch phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, lễ hội và cưới hỏi nên khi đánh 
giá hiệu quả kinh doanh du lịch, cần phải chú trọng đến vấn đề này để có đánh giá hợp lý và chính 
xác hơn theo hoạt động kinh doanh của từng mùa vụ.

- Thứ tư: Ảnh hưởng bởi yếu tố lịch sử văn hóa - chính trị địa phương

Với các địa phương gắn liền với nhiều di tích lịch sử, văn hóa, chính trị như: Hà Nội, Thừa Thiên 
Huế, Quảng Nam, Bình Định, Thành phố Hồ Chí Minh,… hoạt động kinh doanh du lịch, đặc biệt là 
kinh doanh lữ hành và kinh doanh lưu trú ở những địa phương này sẽ phát triển mạnh hơn, đa dạng 
hơn so với những địa phương khác. Chẳng hạn, một doanh nghiệp cùng quy mô, cùng ngành nghề 
nhưng đóng trú tại Hà Nội sẽ có hiệu quả kinh doanh về lưu trú và lữ hành sẽ cao hơn một doanh 
nghiệp đóng trú tại một tỉnh lẻ như Phú Yên, nơi mà ở đó gần như không có các di tích nổi tiếng. Do 
vậy, khi đánh giá, so sánh hiệu quả kinh doanh giữa các doanh nghiệp ta cần phải chú trọng đến yếu 
tố này để nhận xét xác đáng hơn.

- Thứ năm: Ảnh hưởng bởi yếu tố vị trí địa lý - tự nhiên trong kinh doanh du lịch

Yếu tố vị trí địa lý và tự nhiên có tác động rất lớn đến hiệu quả kinh doanh du lịch của các doanh 
nghiệp, đặc biệt là hoạt động kinh doanh vui chơi, giải trí. Vì đối với những nơi được thiên nhiên ban 
tặng nhiều thắng cảnh, phong cảnh đẹp và thuận lợi về điều kiện địa lý như: vịnh Hạ Long, vịnh Nha 
Trang, biển Vũng Tàu,… hoạt động kinh doanh du lịch sẽ đa dạng hơn, phong phú hơn với nhiều hoạt 
động kinh doanh vui chơi, giải trí hơn.

- Thứ sáu: Ảnh hưởng bởi điều kiện kinh tế - xã hội và phong tục, tập quán

Điều kiện kinh tế - xã hội và phong tục, tập quán tác động mạnh đến việc tiêu dùng các sản 
phẩm dịch vụ du lịch. Một nơi có điều kiện kinh tế - xã hội tốt, thu nhập người dân cao và lối sống 
phóng khoáng chắc chắn ở nơi ấy người dân sẽ chi tiêu nhiều hơn cho đi du lịch hoặc vui chơi, giải trí 
và ngược lại. Điều này làm cho hiệu quả kinh doanh du lịch phụ thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội 
cũng như cách sống của dân cư, nơi hoạt động du lịch diễn ra.
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- Thứ bảy: Ảnh hưởng của yếu tố thể chế chính trị

Một thể chế chính trị rõ ràng, minh bạch, các thủ tục hành chính ngắn gọn, ít rào cản pháp lý và 
chú trọng khuyến khích đầu tư sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư hoạt động kinh doanh, 
trong đó có kinh doanh du lịch. Hoạt động kinh doanh du lịch phát triển sẽ tạo ra một chuỗi các hoạt 
động dịch vụ cho khách hàng và khi đó, khách hàng sẽ sử dụng nhiều dịch vụ hơn, thời gian sử dụng 
lâu hơn và tần suất sẽ tăng hơn ở hiện tại cũng như trong tương lai.

- Thứ tám: Ảnh hưởng bởi tính chất sản phẩm dịch vụ du lịch

Sản phẩm dịch vụ du lịch chịu chi phối khá nhiều bởi yếu tố sản phẩm cung cấp. Đối với các 
đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp thì lượng khách hàng đến với doanh nghiệp nhiều hơn các 
đơn vị ít chuyên nghiệp. Đồng thời, sản phẩm dịch vụ du lịch đa dạng hay không lại chịu chi phối 
nhiều bởi chuỗi cung ứng như: Vinpearl Land - Nha Trang, Bà Nà - Đà Nẵng, Lăng Cô - Huế,…

3. Nhận xét về các nhân tố ảnh hưởng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh 
sản phẩm du lịch

3.1. Nhận xét về nhân tố tác động đến hiệu quả kinh doanh

Qua phân tích ở trên cho thấy: Hoạt động kinh doanh du lịch là ngành kinh doanh mang lại 
hiệu quả cao, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư lớn. Tuy nhiên, do đặc thù của ngành nên hoạt động 
kinh doanh du lịch có những điểm khác biệt khá lớn so với các ngành sản xuất vật chất khác vì chịu 
tác động bởi nhiều yếu tố như: giá trị đầu tư, tính chất sản phẩm dịch vụ, kinh tế - chính trị - xã hội,…

 Do vậy, khi đánh giá hiệu quả kinh doanh du lịch ta phải xem xét các nhân tố tác động nêu trên 
và có các tiêu chí để phân tích, đánh giá và nhận xét cho phù hợp với ngành kinh doanh này. Từ đó 
mới có thể đề xuất các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả kinh doanh du lịch tại các địa phương 
trên cả nước.

3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh sản phẩm du lịch

3.2.1. Về phía quản lý Nhà nước

Thứ nhất: Nhà nước cần tạo ra một cơ chế chính sách rõ ràng, minh bạch trong việc thu hút đầu 
tư vào lĩnh vực du lịch với những ưu đãi nhất định để thu hút nguồn vốn đầu tư ngoài Nhà nước. Để 
làm được điều này, Nhà nước cần xây dựng quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết trong phát triển 
du lịch của các tỉnh, đặc biệt là các điểm du lịch trọng điểm của mỗi địa phương. 

Thứ hai: Tích cực đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng du lịch và các sản phẩm du lịch. Hiện nay, 
cơ sở hạ tầng chung tương đối tốt nhưng hạ tầng cho du lịch thì lại rất hạn chế, nhiều điểm du lịch 
đường đi còn khó khăn, nhiều điểm phục vụ du lịch còn chưa khang trang và an toàn; các sản phẩm 
du lịch nhìn chung chủ yếu là dịch vụ phòng ngủ, ăn uống và tham quan di tích, thắng cảnh nên thiếu 
đi sự đa dạng, ấn tượng cho du khách.

Thứ ba: Nhà nước nên tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch và tuyên truyền 
nâng cao nhận thức cho toàn thể cộng đồng về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của du lịch trong việc 
phát triển kinh tế, xã hội và đời sống. Từ đó làm cầu nối giữa các địa phương, các doanh nghiệp để 
thu hút sự phát triển các sản phẩm du lịch mang tính đặc thù, tránh rập khuôn giữa các điểm du lịch 
trong cùng khu vực. Để tạo sự khác biệt này mỗi địa phương có thể tập trung các đặc điểm riêng của 
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mình về lịch sử văn hóa, khu vực địa lý, ngành nghề truyền thống,…

Thứ tư: Các địa phương nên đánh giá lại các lễ hội để xây dựng lại hình thức tổ chức các lễ hội 
và các ngày hội để vừa đảm bảo văn minh hiện đại, vừa giữ được truyền thống để thu hút du khách 
đến với lễ hội.

3.2.2. Về phía các doanh nghiệp kinh doanh du lịch

Thứ nhất: Cần chủ động và chú trọng đến đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ kinh doanh du lịch và 
phát triển đa dạng các ngành nghề kinh doanh du lịch để thu hút du khách đến với doanh nghiệp; 
đồng thời nên phối hợp hiệp hội hoặc liên kết với các doanh nghiệp khác để tạo ra một chuỗi các 
hoạt động du lịch góp phần làm tăng giá trị phục vụ cho du khách, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư.

Thứ hai: Các doanh nghiệp nên đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ du lịch trong việc phục vụ 
du khách để đảm bảo hoạt động được liên tục, tránh được rủi ro về mùa vụ trong hoạt động kinh 
doanh của mình; đồng thời cũng là cơ sở để tạo ra một chuỗi cung ứng các dịch vụ nhằm nâng cao 
giá trị dịch vụ cho du khách.

Thứ ba: Cần phân tích các mặt mạnh, yếu của đơn vị trong việc cung cấp các dịch vụ du lịch để 
phát huy lợi thế doanh nghiệp; vì mỗi doanh nghiệp dựa vào tiềm lực và cơ hội khác nhau sẽ tạo ra lợi 
thế khác nhau trong hoạt động kinh doanh. Chẳng hạn: với các điểm du lịch ven biển thì các doanh 
nghiệp kinh doanh du lịch có thể có lợi thế về kinh doanh nghỉ dưỡng và ăn uống, vui chơi bơi lội,… 
thì các điểm du lịch sử sẽ có lợi thế về cung cấp dịch vụ văn hóa, lịch sử, ngành nghề truyền thống,…

Thứ tư: Cần tăng cường các hoạt động quảng bá doanh nghiệp thông qua các phương tiện 
thông tin và truyền thông như: internet, ấn phẩm du lịch,… để thu hút du khách. Đồng thời nên kết 
hợp với các hãng lữ hành trong và ngoài nước để kết nối thành chuỗi cung ứng giá trị dịch vụ trong 
kinh doanh du lịch.

Thứ năm: Cần chú trọng đến khả năng và kỹ năng phục vụ du khách một cách chuyên nghiệp, 
vì hiện nay phần lớn các doanh nghiệp chưa chú trọng đến công tác đào tạo nhân viên nên khó để 
tiếp cận và làm hài lòng du khách, nhất là du khách quốc tế.

Thứ sáu: Tích cực sáng tạo các loại hình dịch vụ du lịch mới lạ, khám phá những điểm đến mới 
để tạo sự mới mẻ trong cung cấp các sản phẩm du lịch. Đây cũng chính là lợi thế để nâng cao hiệu 
quả kinh doanh.
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? MA. NGUYEN NGOC TIEN
University of Quy Nhon

Tourism is synthetic business, related to various social and economic factors. Therefore, 
tourism business likely includes different sectors. Although tourism business can be 
operated in different ways with different cost, it has same characteristics as follows: 
tourism business requires large investment capital, having invisible products which are 

so hard to evaluate. For tourism enterprises, particularly, and other enterprises, in generally, business 
efficiency is not only a measure for management aptitude but also enterprise’s vital element. Due 
to its own unique characters, tourism business needs to be evaluated through reviewing following 
influenced factors: the value and structure of the business assets; expenditure system; seasonal 
elements; local politics, culture and history; natural geographical position; socio-economic conditions 
and customs; political institution; nature of tourism products.

Tourism business is able to create economic efficiency with high marginal profit. However, due 
to its features, tourism business has much of different characteristics compared with other businesses. 
Also, tourism business has been affected by many factors such as: investment capital, product’s traits; 
politics - economy - society. Hence, when evaluating effectiveness of tourism business, it is necessary 
to address all above factors plus using suitable specifications and measures.   

This article focuses on analyzing some solutions for increasing effectiveness of tourism business, 
as follows: 

- The government needs to issue transparent incentive policies on investment attraction in 
tourism sector; 

- Boosting development of tourism infrastructure as well as tourism products; 

- Strengthening promotion activities for tourism development;

- Conducting propaganda programs to rise community’s awareness of tourism’s important role 
in economy, society and life; 

- Localities in the region should review organization of festivals based on that effectively 
building organized plan in order to ensure both modern and traditional features, attracting more 
and more visitors; 

- Paying attention to investment in tourism infrastructure system and diversifying tourism 

FACTORS INFLUENCE ON EFFECTIVENESS OF TOURISM BUSINESS 
AND SOLUTION FOR INCREASING EFFECTIVENESS OF TOURISM 

PRODUCT BUSINESS
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products to meet customers’ need;

- Mobilizing strengths and advantages in tourism development to maximize benefits; 

- Enhancing promotion of enterprise image through media channels such as internet, tourism 
guideline book, television…; 

- Focusing on increasing in professional services;

- Exploring new destinations and products in order to create strange and interesting feeling 
for tourists.
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PHẦN 3 / PART 3
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM 

DU LỊCH Ở CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
"REAL SITUATION AND SOLUTION FOR DEVELOPING TOURISM PRODUCT

IN THE CENTRAL COASTAL REGION"
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TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH
CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

? UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 1. Tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế từ lâu đã được xác định là một trong những trung tâm văn hóa du lịch của cả 
nước, nơi có quần thể di tích lịch sử văn hóa của Cố đô xưa còn giữ được gần như nguyên vẹn một 
tổng thể kinh đô của triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam, được UNESCO công nhận là “Di 
sản văn hóa thế giới”. Bên cạnh đó, Huế còn là thành phố nổi tiếng với những ngôi nhà vườn, chùa 
cổ, văn hóa ẩm thực, các loại hình nghệ thuật âm nhạc và các lễ hội truyền thống đặc sắc, trong đó 
Nhã nhạc Cung đình Huế được tôn vinh là di sản truyền khẩu của nhân loại... Bên cạnh những đặc 
thù ưu việt đó Thừa Thiên Huế còn nổi tiếng bởi sự đa dạng về cảnh quan thiên nhiên, thế liên hợp 
rừng núi, gò đồi, đồng bằng đầm phá. Bờ biển dài nằm gọn trong không gian hẹp khiến cho khách 
du lịch đến trung tâm Huế ở một độ cao tương đối đều có thể nhìn thấy sự hùng vĩ của dãy Trường 
Sơn, nét hiền hòa của miền đất sông Hương núi Ngự, lẫn cả dãy cát trắng của vùng ven biển. Thiên 
nhiên cùng với yếu tố nhân tạo đã tạo ra cho Thừa Thiên Huế một nét đẹp hài hòa phản ánh khá đầy 
đủ những thắng cảnh của một Việt Nam thu nhỏ. Thừa Thiên Huế tự hào có khu nghỉ mát lý tưởng tại 
Bạch Mã (nằm trong Vườn Quốc gia Bạch Mã với nhiều hệ động thực vật đa dạng phong phú và quý 
hiếm) từng được so sánh với các khu nghỉ mát độc đáo của Đông Dương. Là nơi giao lưu của 5 con 
sông, 5 cửa biển, và với 127 km bờ biển, Thừa Thiên Huế có nhiều bãi biển đẹp cát mịn, nước trong 
xanh như Thuận An, Cảnh Dương, Lăng Cô, hệ thống đầm phá với 22.000 ha nước lợ với nhiều thủy 
hải sản phong phú, có nhiều suối khoáng nằm gần kề với các cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp khác 
tạo thành một khu du lịch tổng hợp, liên hoàn của miền Trung Việt Nam. Với những tiềm năng và tài 
nguyên du lịch phong phú, đa dạng đó, Thừa Thiên Huế có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển đa 
dạng các loại hình du lịch: du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch thăm lại chiến trường xưa, du lịch 
biển, đầm phá, du lịch nghỉ dưỡng núi, du lịch thể thao mạo hiểm...

2. Thực trạng phát triển sản phẩm du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế

Với những lợi thế về tài nguyên du lịch, cùng với những chủ trương và giải pháp thiết thực của 
lãnh đạo tỉnh cộng với sự nỗ lực cố gắng của toàn ngành, có thể nói trong những năm qua du lịch 
Thừa Thiên Huế đã có những bước phát triển đáng mừng, từng bước khẳng định là một ngành kinh 
tế quan trọng của tỉnh. Tuy vậy, cần nhìn nhận về thực trạng phát triển sản phẩm du lịch của tỉnh như 
sau:

2.1. Về các loại hình sản phẩm du lịch

- Du lịch văn hóa là thế mạnh lâu dài của ngành du lịch Thừa Thiên Huế. Trong những năm qua, 
tài nguyên du lịch nhân văn đã được chú trọng giữ gìn, phục hồi và khai thác tốt hơn: Quần thể di tích 
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Cố đô Huế, các di tích lịch sử, cách mạng và các giá trị văn hóa truyền thống,... đã và đang được trùng 
tu, tôn tạo và khôi phục, nhiều hoạt động dịch vụ trên cơ sở phát huy giá trị di sản được hình thành 
góp phần nâng cao sức hấp dẫn của các điểm tham quan và làm phong phú thêm các sản phẩm phục 
vụ khách du lịch. 

Qua các kỳ tổ chức Festival Huế, đặc biệt là sau Festival Huế 2012 và Năm Du lịch quốc gia 
duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012, các loại hình lễ hội truyền thống dân gian được phục hồi, một số 
lễ hội Cung đình được tái hiện lại tương đối tốt: Đêm Hoàng Cung, Lễ Tế Giao, Lễ hội Áo dài, sân khấu 
hóa “Thiên hạ thái bình”, đêm Phương Đông,... tạo ra sắc thái mới cho các sản phẩm du lịch đặc thù 
của địa phương, thể hiện sự gắn bó giữa các hoạt động văn hóa với du lịch, nhờ vậy việc khai thác các 
tài nguyên du lịch nhân văn đạt được hiệu quả cao hơn. Tuy vậy, việc duy trì thường xuyên và định kỳ 
cho các hoạt động văn hóa phục vụ du lịch còn hạn chế. Việc xây dựng Đại Nội thành một điểm du 
lịch sinh động, hấp dẫn, phong phú và hình thành ở đây các hoạt động du lịch về đêm đang triển khai 
để phục vụ du khách nhưng do nhiều nguyên nhân vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. 

Việc gắn kết du lịch văn hóa, du lịch nhà vườn, du lịch ẩm thực với các hoạt động lễ hội, ca múa 
nhạc mang bản sắc Huế phục vụ nhu cầu khách tham quan chưa đồng bộ; việc xã hội hóa các hoạt 
động du lịch bước đầu có chuyển biến nhưng tiến triển chậm do thiếu nhiều cơ chế, chính sách hợp 
lý và thực sự hấp dẫn. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch và công tác xây dựng các định hướng chiến 
lược về hệ thống các dịch vụ theo chuyên đề chưa được quan tâm đúng mức, vì vậy tính ổn định chưa 
được thể hiện mà chủ yếu còn mang tính tự phát và thiếu bền vững. 

- Du lịch sinh thái đang được nhiều du khách quan tâm nên đây là điều kiện tốt để khai thác 
các tài nguyên du lịch tự nhiên - tiềm năng sẵn có của địa phương. Các bãi biển Thuận An, Lăng Cô, 
vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Vườn Quốc gia Bạch Mã, nước khoáng nóng Thanh Tân, Mỹ An, 
các điểm du lịch sinh thái nhỏ ở các huyện cũng dần được hình thành và đưa vào khai thác, thu hút 
ngày càng đông khách du lịch trong nước và quốc tế; đồng thời góp phần mở rộng dần các tuyến 
điểm du lịch ra ngoại vi thành phố Huế, giảm sức ép về mật độ khách du lịch ở khu vực trung tâm. 
Tuy nhiên, tiềm năng và giá trị các tài nguyên du lịch sinh thái chưa được khai thác có hiệu quả, còn 
nhiều khó khăn thách thức mà ngành du lịch Thừa Thiên Huế phải giải quyết để đạt được mục tiêu 
phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

- Du lịch làng nghề là loại hình du lịch ngày càng được chú trọng và phát triển, là thế mạnh 
thu hút khách du lịch của Thừa Thiên Huế, tạo sự hấp dẫn, trải nghiệm mới lạ đối với khách du lịch để 
khám phá, tìm hiểu thêm về lối sống, nét văn hóa truyền thống của các vùng quê và mua sắm những 
hàng hóa đặc trưng của các làng nghề truyền thống. Qua thống kê, Thừa Thiên Huế hiện có hơn 200 
làng nghề thủ công truyền thống. Hiện tại số nghề và làng nghề truyền thống ở Thừa Thiên Huế đang 
hoạt động là 88 làng nghề, trong đó có 69 làng nghề truyền thống. Một số nghề và làng nghề truyền 
thống phát triển mạnh vừa cung cấp sản phẩm cho đời sống xã hội, vừa đang thu hút các tour du 
lịch như đúc đồng (Phường Đúc), nón lá (Phú Cam), đan lát (Bao La), cẩn - khảm xà cừ (Địa Linh), điêu 
khắc (Mỹ Xuyên), kim hoàn (Kế Môn), rèn (Hiền Lương), gốm (Phước Tích), tranh giấy (Làng Sình), hoa 
giấy (Thanh Tiên), dệt zèng (A Roàng, A Lưới), thêu, dệt vải, chế biến thực phẩm, sản xuất vật liệu xây 
dựng... Tuy nhiên, việc khai thác tiềm năng loại hình du lịch vẫn còn nhiều khó khăn: Hầu hết các cơ 
sở sản xuất chưa tận dụng tốt khả năng gắn kết với du lịch, chưa có nhiều mặt hàng lưu niệm mang 
nét đặc trưng văn hóa Huế, mối liên kết giữa các làng nghề với các doanh nghiệp, công ty lữ hành 
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hầu như chưa được tận dụng, nhận thức về cách làm du lịch của người dân tại các làng nghề vẫn còn 
nhiều hạn chế…

- Du lịch tổng hợp: đối với các dự án trọng điểm như công viên nước, khu du lịch - dịch vụ nước 
khoáng nóng Mỹ An, khu nghỉ dưỡng Thanh Tân, khu du lịch Tân Mỹ - Thuận An cũng đã được tích 
cực khẩn trương hình thành. Tuy nhiên, trước mắt hiệu quả của một số công trình này chưa được phát 
huy tốt do không dự tính đầy đủ dự báo về vốn đầu tư, yếu kém trong khâu huy động các nguồn lực 
xã hội, nhiều hạng mục rập khuôn các công trình vốn đã được khai thác từ lâu ở các địa phương khác, 
do đó không đủ điều kiện hấp dẫn, thu hút khách du lịch.

2.2. Về các dịch vụ du lịch hỗ trợ cho việc phát triển sản phẩm

- Về dịch vụ lưu trú 

Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tính đến tháng 5.2013 có 526 cơ sở lưu trú, trong đó có 206 
khách sạn với 7.293 phòng và trên 320 nhà nghỉ với 2.582 phòng. Trong đó khách sạn 5 sao có 4 cơ sở 
với 648 phòng, khách sạn 4 sao có 9 cơ sở với 1.231 phòng, khách sạn 3 sao có 11 cơ sở với 761 phòng, 
khách sạn 1-2 sao có 91 cơ sở với 2.183 phòng. 

Tổng số lao động trực tiếp trong ngành du lịch gần 9.600 người, trong đó trình độ Đại học - Cao 
đẳng chiếm 28%; Trung cấp - nghề 50%; trình độ khác 22%. Số được đào tạo chuyên ngành du lịch 
chiếm khoảng 60%, tuy nhiên tỷ lệ trong các doanh nghiệp không đều. Tỷ lệ cao nhất nằm trong các 
doanh nghiệp có thương hiệu, còn trong các doanh nghiệp tư nhân nhỏ tỷ lệ thấp hơn. 

- Về dịch vụ lữ hành

Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 66 đơn vị kinh doanh lữ hành, trong đó có 30 đơn vị lữ hành 
quốc tế, 06 văn phòng đại lý du lịch. Tuy hiện nay số lượng doanh nghiệp nhiều nhưng rất ít doanh 
nghiệp có khả năng tổ chức tour du lịch từ nước ngoài vào Việt Nam, chủ yếu tổ chức tour du lịch từ 
Thái Lan, Lào và Trung Quốc thông qua các cửa khẩu đường bộ. Do khó khăn về vị trí địa lý và cơ sở 
hạ tầng nên việc khai thác tour trực tiếp từ nước ngoài vẫn còn hạn chế. 

Trong những năm qua, tỉnh đã chỉ đạo các ban ngành, địa phương có liên quan tổ chức đón 
nhiều đoàn Famtrip trong và ngoài nước đến khảo sát nhằm giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư 
cũng như định hướng để phát triển du lịch Thừa Thiên Huế trong tương lai. Việc khảo sát và xây dựng 
những tour du lịch mới được quan tâm hơn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn 
tiếp cận được tài nguyên du lịch để xây dựng các tour, tuyến mới. Hiện nay, các doanh nghiệp lữ hành 
đã, đang hoàn thiện và đưa vào khai thác những tour du lịch mới, chất lượng như: Tour “Chiều trên 
phá Tam Giang”; Tour “Trekking A Lưới - A Roàng”; Tour “Huế đêm dịu dàng”; Tour “Bình minh trên sông 
Hương” và các nghề truyền thống; Khai thác sản phẩm du lịch cộng đồng tại cầu ngói Thanh Toàn; 
những sản phẩm du lịch trong mùa mưa “Mưa Huế”… Phát triển hệ thống kinh doanh homestay tại 
Hương Hồ - Hương Trà, Thừa Thiên Huế; Tour du lịch tìm hiểu tiểu thủ công truyền thống như phương 
pháp may, thêu áo dài Việt Nam, tour tìm hiểu nghệ thuật trồng cây kiểng, phương pháp châm cứu 
cổ truyền…

- Về dịch vụ văn hóa và vui chơi giải trí

Với mục tiêu bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời thỏa mãn nhu cầu 
khám phá, thưởng thức của khách du lịch; việc phục hồi các loại hình văn hóa truyền thống đã đạt 
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được nhiều thành quả đáng biểu dương. Thông qua việc tổ chức thành công các kỳ Festival Huế, các 
nhà sáng tác, nghệ sĩ, nghệ nhân và học sinh, sinh viên trường Đại học Nghệ thuật Huế đã góp phần 
lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc, độc đáo của Di sản phi vật thể Huế đưa vào phục 
vụ du lịch có hiệu quả.

Nhiều điểm vui chơi giải trí, các công trình phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi thư giãn cho người dân 
và du khách được xây dựng, tuy đến nay vẫn chưa đồng bộ, hoàn chỉnh, nhưng cũng đã khắc phục 
phần nào sự yếu kém của những năm trước.

Hệ thống các nhà hàng trên địa bàn có sự tăng nhanh về lượng và chất; trong đó một số nhà 
hàng được đầu tư lớn, đủ tiện nghi và điều kiện phục vụ, đáp ứng được nhu cầu của đối tượng khách 
có thu nhập và chi tiêu cao.

- Về vận chuyển

Các loại hình vận chuyển khách được từng bước đa dạng, đáp ứng được nhu cầu của khách du 
lịch. Đến nay, số đầu xe trong các doanh nghiệp du lịch khoảng 148 xe chất lượng tốt với năng lực 
vận chuyển khoảng 3.950 chỗ; các phương tiện vận chuyển công cộng phát triển mạnh, chất lượng 
các loại hình vận chuyển bằng xe thô sơ từng bước được nâng lên. Số lượng thuyền du lịch trên sông 
có khoảng 130 chiếc, đủ năng lực vận chuyển khách kể cả trong mùa cao điểm. Sân bay quốc tế Phú 
Bài được cải tạo nâng cấp đủ khả năng tiếp nhận các loại máy bay cỡ lớn. 

- Về phát triển du lịch gắn với việc hình thành các mặt hàng xuất khẩu

Trong những năm gần đây, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành du lịch phối hợp chặt chẽ với ngành 
công thương, các sở ban ngành, địa phương trong tỉnh tập trung khôi phục một số làng nghề truyền 
thống tiêu biểu phục vụ du lịch; điều tra khảo sát để tìm biện pháp phát triển các làng nghề như: phát 
triển làng nghề mây tre đan, mộc mỹ nghệ ở Quảng Điền, đúc đồng ở thành phố Huế, tham gia góp 
ý cho các đề tài sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ thông qua các cuộc thi sáng tạo mẫu mã 
trong các kỳ tổ chức Festival Huế. Tuy vậy, do trình độ công nghệ còn thô sơ, mẫu mã và tính tinh xảo 
của các sản phẩm thủ công mỹ nghệ chưa có sức thu hút đối với khách du lịch, phần lớn hàng thủ 
công mỹ nghệ bày bán trên thị trường chủ yếu được nhập từ các nơi khác về; chưa triển khai mạnh 
mẽ và có hiệu quả các dự án sản xuất và cung cấp các loại lương thực, thực phẩm, hoa quả, đồ uống,... 
đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao của địa phương để phục vụ khách du lịch góp phần xuất khẩu tại 
chỗ, tăng kim ngạch xuất khẩu cho địa phương.

Kết quả kinh doanh của ngành du lịch Thừa Thiên Huế giai đoạn 2007 - 2012

STT Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 Lượt khách 1.517.790 1.680.000 1.430.000 1.486.433 1.604.350 2.544.700

2 Quốc tế 666.590 790.750 601.113 612.463 653.856 867.904

3 Nội địa 851.200 889.250 828.887 873.970 950.494 1.676.858

4 Ngày khách 3.079.420 3.478.750 2.888.600 3.002.595 3.304.961 3.486.620
5 Quốc tế 1.376.320 1.689.970 1.214.248 1.237.175 1.340.405 1.467.740

6 Nội địa 1.703.100 1.788.780 1.674.352 1.765.419 1.964.556 2.018.880

7 Doanh thu
(triệu đồng) 1.060.270 1.143.500 1.203.450 1.338.530 1.657.496 2.209.795
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8 Tổng số 
lao động 5.300 6.830 7.150 8.100 9.600 9.600

9 Tổng cơ 
sở lưu trú 151 279 285 313 535 536

10 Tổng số 
phòng 4.761 6.131 6.409 7.184 9.570 9.709

11 Tống số 
giường 9.201 11.345 11.843 13.246 16.622 16.720

12 KS có sao 34 36 38 65 100 103

3. Những tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm

* Những tồn tại: 

1. Tài nguyên du lịch chưa được đầu tư khai thác đáng kể, đặc biệt là các tài nguyên du lịch tự 
nhiên (du lịch biển, du lịch đầm phá, du lịch nghỉ dưỡng) và một số tài nguyên lịch sử - văn hóa (du 
lịch tìm hiểu văn hóa dân tộc ít người, tham quan các di tích cách mạng, phố cổ, lễ hội cung đình, lễ 
hội dân gian...).

2. Các sản phẩm dịch vụ chưa phong phú, các dịch vụ phục vụ nhu cầu giải trí ban đêm còn 
nghèo nàn; việc khôi phục làng nghề truyền thống quá chậm chạp; chưa triển khai được dự án sản 
xuất các loại lương thực, thực phẩm, rau quả đồ uống cao cấp phục vụ cho khách du lịch. 

3. Sự phối hợp giữa các ngành hữu quan trong việc phát hiện, kiểm tra, xử lý các tệ nạn xã hội 
chưa được duy trì thường xuyên. 

4. Các DNNN hoạt động trong lĩnh vực du lịch còn tồn tại nhiều yếu kém: vốn không đạt theo 
quy định, quy mô nhỏ, phân tán, hoạt động còn kém hiệu quả...

5. Tính năng động của đội ngũ quản lý cũng như của người dân chưa cao, chưa bắt kịp với xu 
thế phát triển của ngành du lịch.

* Những bài học kinh nghiệm:

1. Phát triển du lịch nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên phục vụ cho phát triển 
kinh tế, mang lại lợi ích cho cộng đồng dân cư; do đó sự nghiệp phát triển du lịch là sự nghiệp của 
toàn dân. Trong xây dựng chiến lược và chương trình hành động cần chú trọng công tác tuyên truyền 
giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, tranh thủ được sự đồng tình tích cực của toàn xã hội.

2. Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao; vì vậy để 
phát triển du lịch ngoài sự vươn lên của bản thân ngành du lịch, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa du 
lịch với các ngành có liên quan để giải quyết có hiệu quả việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách 
của Đảng, của Nhà nước, của UBND tỉnh, của thường vụ Tỉnh ủy nhằm tạo điều kiện và môi trường 
thuận lợi cho hoạt động du lịch.

3. Phát triển du lịch cần đầu tư vốn ban đầu rất lớn để tạo nên cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng đồng 
bộ. Do vậy, Nhà nước cần quan tâm và tăng cường đầu tư cho du lịch phát triển. Đồng thời cần chú 
trọng việc xây dựng và ban hành các chính sách thông thoáng, hấp dẫn về tài chính, đất đai, tín dụng 
để thu hút đầu tư; nhất là đầu tư vào các khu du lịch mới, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch.
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4. Phát triển đồng thời cả du lịch quốc tế lẫn nội địa, coi du lịch quốc tế là quan trọng nhưng du 
lịch nội địa phải có tính chiến lược ổn định, lâu dài và bền vững. 

5. Tích cực mở rộng quan hệ quốc tế, hợp tác phát triển với các đối tác trên tinh thần các bên 
cùng có lợi và giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia. 

6. Để du lịch phát triển, phát huy hết tiềm năng, lợi thế, ngoài sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, 
cần có sự liên kết và hợp tác chặt chẽ giữa các nhà làm du lịch trong tỉnh nói riêng và các tỉnh lân cận 
nói chung. Qua đó, tạo sản phẩm du lịch có chất lượng cao, xây dựng được thương hiệu uy tín, đội 
ngũ làm du lịch ngày càng chuyên nghiệp hơn.

7. Hoạt động xúc tiến, quảng bá phải được xây dựng và tổ chức trên cơ sở kết quả nghiên cứu 
các thị trường và các dòng sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. 

Du lịch là ngành kinh tế dịch vụ mang tính tổng hợp cao nhằm phục vụ và làm thỏa mãn các 
nhu cầu của con người, do vậy, để góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách và nâng cao giá 
trị sản phẩm du lịch cần phải phát triển sản phẩm du lịch mới mang tính đặc trưng của địa phương. 
Đối với Thừa Thiên Huế, sản phẩm du lịch hiện chưa thực sự tạo cho mình một con đường riêng, chưa 
khẳng định được vị trí của du lịch tỉnh nhà trong xu thế hội nhập hiện nay. Việc xây dựng sản phẩm du 
lịch là chiến lược đang được chú trọng, quan tâm để đưa du lịch Thừa Thiên Huế phát triển toàn diện.
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? THE PEOPLE’S COMMITTEE OF THUA THIEN HUE PROVINCE

Thua Thien Hue has long been identified as one of the national cultural and tourism 
center, where the historical and cultural relics of the ancient capital has been mostly 
retained,  which was recognized by UNESCO as “the world’s cultural heritage”. Besides, 
Hue is also a famous city with unique landscapes, garden houses, ancient temples, 

cuisine culture, folk music and arts as well as the featured traditional festivals. With such diverse 
and abundant potentials and tourism resources, Thua Thien Hue has many favorable conditions to 
develop various forms of tourism including cultural tourism, ecotourism, returning-to-old-battlefield 
tourism, marine tourism, lagoon tourism, mountainous leisure tourism and adventure tourism etc.

- Cultural tourism is a constant strength of Thua Thien Hue’s tourism. In recent years, the 
humanistic tourism resources have been more effectively preserved, restored and exploited. Hue also 
has hosted many traditional festivals which are deeply imbued with the national identity.

- Ecotourism is the tourism type that many visitors are interested in which pushes Hue’s tourism 
to focus on exploring available natural tourism resources for developing this kind of tourism. 

- Village tourism has been increasingly developed and one of strengths to attract tourists 
of Thua Thien Hue. It creates new experiences for visitors who want to discover lifestyle and the 
traditional culture of the countryside areas as well as to buy the special goods of the traditional 
villages for souvenir. 

- Synthetic tourism: the key projects such as water parks, My An Onsen Spa Resort, Thanh Tan 
Spa, Tan My - Thuan An Resort have been positively and urgently finished.

With the aim of preserving and promoting the traditional cultural values   and satisfying the 
tourists’ needs, the restoration of traditional cultural forms achieved many commendable results 
through the successful organizing of Hue Festivals. The composers, artists, artisans and students of 
Hue University of Arts have contributed to preserving and promoting the unique and special cultural 
values   of Hue’s intangible heritage and made use of them to serve the tourism industry effectively.

Many amusement parks were built to respond to the entertainment needs of the residents 
and tourists. The system of restaurants in the area has quickly increased in both quantity and quality 
to satisfy high-class customers. Transportation system is gradually completed to meet the needs of 
tourists. In recent years, the People’s Committee of the province has directed the tourism industry 
to closely collaborate with other industries to restore some traditional villages with the purpose of 
serving tourism development.

POTENTIALS AND REAL SITUATION IN DEVELOPING
TOURISM PRODUCTS IN THUA THIEN HUE PROVINCE
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Thua Thien Hue tourism has had the outstanding development during the last several years. 
However, there are still many problems need to be solve in order to achieve the goal of sustainable 
development. Those problems are: tourism resources have not been significantly invested and 
exploited yet; the products and services are not abundant; night entertainment services are poor; the 
restoration of traditional villages is too slow; the coordination among the related sectors in detecting, 
inspecting and handling social evils has not been frequently maintained; many weaknesses of the 
state-owned enterprises operating in the tourism sector; the dynamics of the management team 
as well as the residents is not high and has not caught up with the tourism industry’s trend of 
development yet. 

Tourism is a synthesis service industry with main objective being tourist satisfaction. Thus, in 
order to contribute to prolonging tourists’ visit time and enhancing the value of tourism products, it is 
necessary to develop the new tourism products which are appropriate with the local distinctiveness.
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TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH
CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

? UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

1. Tiềm năng du lịch của thành phố

Đà Nẵng được thiên nhiên ban tặng nhiều tiềm năng và điều kiện để phát triển du lịch như:

- Có cả sông, núi, biển, rừng; 

- Các điểm đến du lịch đều nằm trong bán kính 20 km từ trung tâm thành phố;

- Có vị trí nằm ở trung tâm của các di sản thế giới và đầu mối giao thông của khu vực nên Đà 
Nẵng trở thành điểm kết nối chính trong hành trình du lịch “Con đường di sản thế giới tại miền Trung”, 
“Con đường xanh Tây Nguyên”

- Cùng với cơ sở hạ tầng được đầu tư khá đồng bộ gồm: đường bộ, đường biển, đường sắt và 
đường hàng không là điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế - xã hội nói chung 
và hoạt động du lịch nói riêng.

Bên cạnh những ưu đãi về thiên nhiên, vị trí địa lý và các điều kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi cho 
phát triển du lịch, Đà Nẵng còn là một điểm đến có nhiều bãi biển đẹp. Với chiều dài 90 km, các bờ 
biển nằm gần thành phố với giao thông đi lại hết sức thuận tiện, diện tích khai thác lớn, cát mịn, môi 
trường tốt, ngày nắng nhiều, có điều kiện để tổ chức nhiều hoạt động phong phú cả dưới nước và trên 
bờ. Bãi biển Đà Nẵng đã được tạp chí Forbes (Hoa Kỳ) bình chọn là 01 trong 6 bãi biển quyến rũ nhất 
hành tinh. Do đó, du lịch biển được xác định là loại hình du lịch quan trọng nhất có khả năng thu hút 
nhiều khách du lịch trong và ngoài nước lưu trú dài ngày. Đồng thời, trong chiến lược phát triển du 
lịch thành phố đã định hướng ưu tiên phát triển du lịch biển và nghỉ dưỡng biển chất lượng cao.  

Du lịch biển Đà Nẵng được quy hoạch phát triển theo 03 cụm: Non Nước - Ngũ Hành Sơn - Bắc 
Mỹ An; Mỹ Khê - Sơn Trà; Xuân Thiều - Nam Ô - Hải Vân gắn kết với Chân Mây - Lăng Cô và Hội An. Bên 
cạnh việc đầu tư hình thành các khu nghỉ dưỡng ven biển quy mô lớn, chất lượng cao có khả năng 
cạnh tranh quốc tế, để phát triển du lịch biển Đà Nẵng còn quan tâm đến các loại hình, sản phẩm bổ 
trợ như tham quan, tắm biển, các hoạt động thể thao giải trí, du thuyền, lướt sóng, câu cá thể thao 
trên biển, lặn biển, du thuyền ban đêm... Từ đó, việc phát triển loại hình sản phẩm du lịch biển đang 
là một trong những hướng đột phá để biến du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của 
thành phố.

 Bên cạnh du lịch biển, du lịch sinh thái, tham quan làng quê, làng nghề cũng là loại hình 
sản phẩm du lịch quan trọng thứ hai trong phát triển du lịch của thành phố Đà Nẵng. So với các địa 
phương khác, loại hình du lịch này của Đà Nẵng có điều kiện và khả năng để phát triển: 
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Thứ nhất, các dãy núi của Đà Nẵng với những cánh rừng nguyên sinh và các khu bảo tồn thiên 
nhiên đều nằm không xa trung tâm thành phố (trong bán kính 8 - 25 km từ trung tâm thành phố), 
đồng thời có cơ sở hạ tầng giao thông đi lại thuận lợi.

Thứ hai, các khu bảo tồn thiên nhiên của Đà Nẵng nằm trong chuỗi các khu bảo tồn của khu 
vực Trung Bộ, điều kiện cho phép để hình thành chương trình du lịch sinh thái chuỗi miền Trung và 
Tây Nguyên.

Thứ ba, thực tế cho thấy, phần lớn khách du lịch đến với miền Trung không phải chỉ vì sức hút 
của các di sản mà còn bởi các khu bảo tồn thiên nhiên và sự hùng vĩ của núi rừng Trường Sơn.

Do đó, du lịch sinh thái đang được ưu tiên đầu tư phát triển, cụ thể:

- Tăng cường đầu tư, xây dựng Khu du lịch Bà Nà và vùng phụ cận trở thành khu nghỉ dưỡng núi 
đặc trưng, riêng có của thành phố. 

- Đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái vùng Sơn Trà, Hải Vân, Đồng Nghệ - Phước Nhơn kết hợp 
với vùng Bạch Mã, Cù Lao Chàm tạo thành chuỗi du lịch sinh thái đa dạng và đặc sắc. 

2. Thực trạng phát triển sản phẩm du lịch của thành phố trong những năm qua

Trong những năm qua, ngành du lịch của thành phố không ngừng thay đổi tích cực với ngày 
càng nhiều loại hình, điểm đến du lịch mới hấp dẫn du khách thập phương. 

Hiện nay Khu du lịch Bà Nà đã được đầu tư với quy mô lớn, các dịch vụ có chất lượng cao và 
công tác quản lý tốt. Thời gian qua khu du lịch tiếp tục đầu tư, xây dựng các khu dịch vụ đưa vào phục 
vụ du khách với các dịch vụ hấp dẫn: khu vui chơi giải trí Fantasy Park hiện đại, các dịch vụ lưu trú, ăn 
uống... luôn được bổ sung các dịch vụ mới, hấp dẫn. Đặc biệt là việc đưa vào khai thác tuyến cáp treo 
thứ 3 với 4 kỷ lục thế giới; đây cũng là một sản phẩm du lịch để du khách tìm hiểu, trải nghiệm. Tuy 
nhiên để khu du lịch này thực sự phát triển cần phải nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ, đa dạng 
dịch vụ, sản phẩm nhất là các chương trình tour, tuyến tại Bà Nà.

Bán đảo Sơn Trà với khu rừng già nguyên sinh ngay trong lòng thành phố được xác định là “Sơn 
Đảo” của Đà Nẵng. Thời gian qua bán đảo đã đưa vào khai thác du lịch với các khu resort nghỉ dưỡng 
cao cấp như InterContinental, Sơn Trà Spa & Resort, Tiên Sa Spa resort...; các điểm du lịch đồi Vọng 
Cảnh, đỉnh Bàn Cờ, sân bay trực thăng, cây đa đại thụ, chùa Linh Ứng, tour tracking “Không gian xanh” 
ngắm voọc được đưa vào khai thác phục vụ du khách; bên cạnh đó là các dịch vụ vui chơi giải trí kết 
hợp núi - biển như: lặn biển ngắm san hô, bắn súng sơn, trải nghiệm câu cá cùng ngư dân... 

Bên cạnh Bà Nà, Sơn Trà, du lịch sinh thái miền núi phía tây và tây bắc của Đà Nẵng cũng được 
phát triển với các khu du lịch sinh thái Hòa Phú Thành, Suối Hoa, Ngầm Đôi, Suối Lương... tận dụng 
địa điểm thiên nhiên có phong cảnh đẹp để hình thành khu du lịch. Các khu này chủ yếu khai thác đối 
tượng khách là sinh viên, người dân địa phương đi cắm trại, vui chơi cuối tuần hoặc trong các kỳ nghỉ 
lễ. Đặc biệt là Khu du lịch nước khoáng nóng Phước Nhơn với sản phẩm đặc trưng là khai thác nguồn 
suối nước khoáng nóng, tắm bùn đã bước đầu thu hút được các đối tượng khách trong và ngoài nước 
như: khách Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Khai thác thế mạnh của các làng nghề, làng quê phía nam và phía tây thành phố Đà Nẵng, sông 
Hàn, sông Trường Định cũng tạo thêm sự phong phú hấp dẫn cho các chương trình du lịch tại Đà 
Nẵng. Xác định được lợi thế đó, thời gian qua UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều cơ chế 
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để phát triển loại hình du lịch đường sông; tham quan làng nghề, làng quê. Thành phố đã chủ động 
phối hợp với tỉnh Quảng Nam triển khai dự án khơi thông sông Cổ Cò từ Đà Nẵng vào Hội An. Đây sẽ 
là cơ hội lớn để phát triển loại hình du lịch đặc trưng này, tạo sự gắn kết trong liên kết phát triển du 
lịch duyên hải miền Trung.

 Một lợi thế khác của Đà Nẵng là loại hình du lịch văn hóa trên cơ sở hệ thống bảo tàng, cơ sở 
tôn giáo, điểm du lịch… khá phong phú và tiêu biểu: Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, danh thắng 
Ngũ Hành Sơn, bảo tàng Đà Nẵng… Những năm qua các điểm du lịch ở Bảo tàng Điêu khắc Chăm, 
danh thắng Ngũ Hành Sơn đã thu hút hàng triệu lượt khách đến tham quan. Tại khu danh thắng Ngũ 
Hành Sơn đã duy trì tốt việc khai thác các sản phẩm dịch vụ tại khu danh thắng như tham quan ngọn 
Thủy Sơn, động Âm Phủ và thăm làng nghề đá Non Nước. Bên cạnh đó khu danh thắng đã khắc phục, 
hạn chế được tình trạng bu bám, chèo kéo khách tại khu danh thắng để đảm bảo an toàn và văn minh 
tại điểm du lịch. Tại Bảo tàng Chăm đã liên tục thực hiện công tác sưu tầm các hiện vật bổ sung vào bộ 
sưu tập, bảo tàng còn tổ chức thêm dịch vụ biểu diễn nghệ thuật Chăm (2 lần/tháng) để phục vụ du 
khách, giúp du khách hình dung rõ hơn về văn hóa Chămpa. Bên cạnh đó, Đà Nẵng hiện đang triển 
khai thực hiện xây dựng quần thể khu danh thắng Ngũ Hành Sơn; nâng cấp một số di tích lịch sử văn 
hóa, phát triển các tuyến, điểm tham quan khu vực phía tây Ngũ Hành Sơn; nâng cấp hệ thống đường 
kết hợp xây dựng Khu du lịch sinh thái sông Cổ Cò gắn với văn hóa Phật giáo tại đây. 

Đà Nẵng là một mắt xích nằm trong tuyến du lịch “Con đường di sản thế giới tại miền Trung”, 
một tuyến du lịch ngày càng thu hút nhiều khách du lịch. Vì vậy phát triển du lịch văn hóa của thành 
phố luôn xác định gắn với di tích di sản văn hóa thế giới, lịch sử của các vùng phụ cận như: Cố đô 
Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn. Hiện tại, tuyến du lịch này đang được nối với các điểm đến di 
sản của các nước Đông Dương và các tuyến du lịch khác trong chương trình hợp tác Tiểu vùng sông 
MêKông. Đồng thời, tiếp tục liên kết với các tỉnh, vùng và cả nước, nhằm tạo ra những sản phẩm du 
lịch liên hoàn, đa dạng, hấp dẫn thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng trong nước cũng như quốc 
tế, khách du lịch, công vụ và cả các nhà đầu tư. 

Phát huy những giá trị truyền thống của nghệ thuật Tuồng, thời gian qua thành phố cũng đã 
xây dựng thành công các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc để phục vụ khách tạo thêm các 
sản phẩm du lịch về đêm cho khách lựa chọn. Chương trình được tổ chức thường xuyên vào các tối 
thứ 4 và thứ 7 hàng tuần với chất lượng biểu diễn được duy trì tốt, hấp dẫn được người xem. Đến nay 
đã có hơn 5.000 lượt khách đến xem show diễn, các công ty lữ hành đã đưa vào chương trình tour để 
quảng bá cho khách. 

Phát triển loại hình du lịch sự kiện - lễ hội, Đà Nẵng đã không ngừng tìm tòi, đầu tư phát triển 
loại hình du lịch này nhằm vừa góp phần đa dạng sản phẩm du lịch, vừa đẩy mạnh quảng bá hình 
ảnh điểm đến thông qua hoạt động này. Một trong những lễ hội tạo được nhiều tiếng vang và trở 
thành thương hiệu riêng của thành phố, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đó là “Cuộc 
thi trình diễn pháo hoa quốc tế - DIFC”  được tổ chức thường niên từ năm 2008. Trải qua 6 năm tổ 
chức, sự kiện DIFC đã khẳng định được thương hiệu và trở thành sự kiện mang tầm quốc gia và quốc 
tế với nhiều các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn, đặc sắc. Lễ hội đã thu hút hàng trăm 
ngàn lượt khách trong mỗi kỳ và tăng dần qua các năm. Thương hiệu của DIFC ngày càng được công 
chúng biết đến như một sự kiện gắn liền với thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, thành phố đã tổ chức 
và nâng cấp Lễ hội Quán Thế Âm lên tầm cỡ quốc gia. Đây là loại hình văn hóa được tổ chức thường 
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niên, với nhiều nghi lễ, hoạt động văn hóa được tổ chức. Ngoài các nghi lễ thuần túy của Phật giáo, 
các hoạt động như đua thuyền trên sông Cổ Cò, trò chơi đánh cờ người, viết thư pháp, cho chữ, triển 
lãm nghệ thuật đá Non Nước… vừa trang trọng vừa hấp dẫn, đã để lại những ấn tượng sâu sắc cho 
những du khách đến tham gia.

Nắm bắt nhu cầu của du khách, để tạo ra các sản phẩm mới, độc đáo, thành phố Đà Nẵng đã tổ 
chức và đăng cai tổ chức các sự kiện, lễ hội đầy tính hiện đại như cuộc thi Dù bay quốc tế có động cơ 
lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với sự tham gia của 25 vận động viên đến từ 4 cường quốc dù 
bay trên thế giới gồm: Nhật Bản, Pháp, Hoa Kỳ, Ba Lan.

Tổ chức các chương trình biểu diễn âm nhạc đường phố. Chương trình được tổ chức 02 lần/
tháng với nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật phong phú theo từng chủ đề khác nhau (pop, rock, 
rock n roll…) đã tạo cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc và những trải nghiệm mới lạ, thực sự thu 
hút được sự chú ý của người dân và du khách. Công tác tổ chức, an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi 
trường, giao thông được chuẩn bị chu đáo. Chương trình đã được dư luận, báo chí đánh giá tốt và 
đang dần trở thành món ăn tinh thần cho người dân Đà Nẵng và du khách vào những ngày cuối tuần. 

 Trong quá trình đầu tư phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch; thành phố Đà Nẵng đã chú trọng 
cơ sở hạ tầng chuyên ngành về mặt quy mô và chất lượng để phát triển loại hình du lịch MICE, khai 
thác tối ưu lợi thế về vị trí của thành phố Đà Nẵng. Đến nay, thành phố đã có 352 khách sạn, resort 
với 11.257 phòng (trong đó có 54 khách sạn từ 3 - 5 sao) và hàng trăm nhà hàng, cơ sở dịch vụ phục 
vụ du khách trên địa bàn thành phố; trong đó nhiều cơ sở lưu trú mang đẳng cấp quốc tế với những 
thương hiệu nổi tiếng của thế giới như: Crowne plaza - Silver Shores, Furama, Fusion Maia, Vinpearl 
Luxury Đà Nẵng, Hyatt Regency Đà Nẵng, InterContinental Sơn Trà Resort, Pullman, Novotel, Hoàng 
Anh Gia Lai, Mercure... là cơ hội lớn để Đà Nẵng phát triển sản phẩm du lịch công vụ (MICE), thu hút 
nguồn khách công vụ trong và ngoài nước đến tổ chức, tham gia hội nghị, hội thảo, triển lãm kết hợp 
tham quan, nghỉ mát. Phát triển loại hình du lịch này sẽ khắc phục được tính thời vụ trong du lịch. Lợi 
ích thu được khi khai thác thị trường này tương đối lớn do tốc độ tăng trưởng nhanh, các khách hàng 
có khả năng chi trả cao, được lập kế hoạch trước một thời gian tương đối dài, tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp du lịch chủ động trong hoạt động kinh doanh. 

Khai thác thế mạnh về tiềm năng, lựa chọn những sản phẩm mang tính đặc trưng, tạo lợi thế 
cạnh tranh khác biệt; xây dựng định hướng quy hoạch và triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ, du 
lịch của thành phố Đà Nẵng sẽ phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có, tạo ra các sản phẩm du 
lịch độc đáo, góp phần phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và đóng góp ngày 
càng lớn vào sự phát triển của thành phố.
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? THE PEOPLE’S COMMITTEE OF DA NANG CITY

Da Nang city is endowed by nature plenty of tourism potentials and advantages such 
as: diverse natural resources including river, mountain, sea and even forest; tourism 
destinations within a radius of 20 km from the city center; a location at the central 
point of world heritages, being key linkage in the routes: “Central world heritage 

road” and “Western Highland green road”; and especially comprehensive developed infrastructure 
system. 

Besides, Da Nang city possesses many beautiful beaches. Da Nang Beach was ranked as one 
of six the most fascinating beaches in the planet by Forbes magazine (The United States). As a 
result, marine tourism has been identified as a key tourism form which attracts most international 
and domestic visitors. Over last period, the city has paid attention to generating many large-scale 
and high-class resorts along the city coastline, being more competitively in international market. 
Simultaneously, plentiful tourism activities have been developed to appeal tourists such as: sea-
sport, sea bath, sailing, windsurfing, kite-boarding, fishing, diving…

Additionally, ecotourism, visiting traditional villages are main tourism products of the city, 
focusing on interesting following destinations:  

- Ba Na Hills tourism site with primitive beauty and diverse ecosystem, which has been invested 
to construct in large scale and provide high-class services, attracts a huge amount of tourists, most 
are international ones. 

- Son Tra peninsula with primeval forest is identified as “Island Mountain” of Da Nang city. 

Moreover, mountainuous ecotourism to the western and northwestern of Da Nang city have 
been explored with ecological tourism sites: Hoa Phu Thanh, Suoi Hoa (Flower spring), Ngam Doi, 
Suoi Luong... Especially, Phuoc Nhon hot mineral spring with high quality services of mud bath, hot 
spring spa attracts a big amount of tourists domestically and internationally come for relaxation. 
Furthermore, exploring tourism strengths of traditional villages in the southern and western of the 
city has added to the diversity of excited tourism products in Da Nang city. Another advantage of 
Da Nang city is cultural tourism based on plentiful system of museums, religious areas and historical 
relics: Cham sculpture museum, Ngu Hanh Son marble mountain, Da Nang museum.  

Da Nang is also an important node of tourism route namely “world heritage road in the central 
region”, interesting more and more visitors over time. Developing the city cultural tourism needs to 
integrate with world cultural heritages: Hue imperial, Hoi An ancient town and My Son holly land. 

POTENTIALS AND REAL SITUATION
OF DA NANG TOURISM PRODUCT
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Mobilizing traditional value of Tuong music art, recently, Da Nang city has successfully built excellent 
Tuong performance art to serve tourists. 

Besides, in order to contribute to diversify tourism product and to promote the image of the 
city, Da Nang continuously studies and develops tourism through organizing traditional and modern 
festivals. One of well-known festivals attracting vast of visitors every year is Da Nang International 
Fireworks Competition (DIFC). Besides that, the city holds and upgrades the Goddess of Mercy Festival 
in Ngu Hanh Son marble mountain. Another festival International powered Parachute Competition, 
firstly organized in Vietnam is hosted by Da Nang city. 

In addition, Da Nang city has become host of many street music performances. Every two 
weeks, the performance is taken place with various themes (pop, rock, rock n roll…) bring to audients 
new feelings and strange experiences and get attention of local people and tourists.  

Exploring strengths and potentials, selecting unique tourism products to create special 
competitive advantage and building oriented plan and implementing supportive policies, Da Nang’s 
tourism will be rapidly developed to be a key economic industry of the city growth. 
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TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH
TỈNH QUẢNG NGÃI

? UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

Theo suốt chiều dài lịch sử, quá trình lao động, xây dựng và bảo vệ đất nước của những 
người con Quảng Ngãi đã hình thành trên mảnh đất này nhiều di sản văn hóa vật thể 
và phi vật thể có nhiều giá trị và ý nghĩa về mặt lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, thẩm mỹ... 
Vùng đất Quảng Ngãi được biết đến là cái nôi của nền văn hóa Sa Huỳnh có niên đại 

cách nay 2.500 - 3.000 năm, với những di chỉ hết sức phong phú, là nơi giao thoa của nhiều nền văn 
hóa khác nhau như văn hóa Sa Huỳnh, Chămpa và Đại Việt, văn hóa của các dân tộc anh em dân tộc 
thiểu số bản địa miền núi, đã nhào nặn cho vùng đất này một sắc thái văn hóa khá độc đáo. 

Các lễ hội văn hóa dân gian như: lễ hội đua thuyền, lễ hội cầu ngư, lễ cúng cá Ông, lễ hội đâm 
trâu…, đặc biệt là Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa tại đảo Lý Sơn... cùng các loại hình diễn xướng như: 
hát bài chòi, hát bả trạo, hát sắc bùa... và những món ăn đặc sản như cá bống, don, cua huỳnh đế, kẹo 
gương, mạch nha tạo nên một không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, đa dạng và phong phú 
trên vùng đất Quảng Ngãi. Bên cạnh đó, Quảng Ngãi còn có nhiều di sản văn hóa vật thể được nhiều 
người biết đến như: Thắng cảnh núi Ấn - sông Trà, Khu Chứng tích Sơn Mỹ, Khu lưu niệm cố Thủ tướng 
Phạm Văn Đồng…, các bãi biển xanh mát, hoang sơ như Mỹ Khê, Sa Huỳnh và nổi lên gần đây là Di 
tích Trường Lũy Quảng Ngãi được công nhận là di tích cấp quốc gia và Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, 
trái tim của Khu Kinh tế Dung Quất, là điểm sáng mang dấu ấn của thành quả quá trình công nghiệp 
hóa - hiện đại hóa đất nước.

Hai tài nguyên độc đáo, riêng có của tỉnh Quảng Ngãi có thể tạo nên thế mạnh để phát triển 
du lịch của tỉnh, đó là: Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa và Di tích lịch 
sử - văn hóa quốc gia Trường Lũy - Quảng Ngãi. 

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa tại đảo Lý Sơn, là một lễ hội độc đáo của tỉnh Quảng Ngãi, xuất 
hiện từ cuối thế kỷ thứ XVI, sau khi đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải ra đời, vâng mệnh triều đình 
phong kiến Việt Nam, thực hiện những chuyến hải trình hàng năm, liên tục hơn 6 tháng trên biển 
khơi, với những bài ca bi tráng:

- Hoàng Sa đi có về không

Lệnh vua sai, phải quyết lòng ra đi!

- Hoàng Sa lắm đảo nhiều cồn,

Chiếc chiếu bó tròn mấy sợi dây mây.

Theo ghi chép của Lê Quý Đôn trong sách Phủ biên tạp lục, Hoàng Sa lệ thuộc vào sự cai quản 
của phủ Quảng Nghĩa. Hàng năm, chúa Nguyễn lập đội Hoàng Sa gồm 70 người, là các dân binh lấy 
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từ ngư dân hai xã An Hải và An Vĩnh thuộc huyện Bình Sơn (nay là xã An Hải, An Vĩnh thuộc huyện Lý 
Sơn, tức Cù lao Ré) đi thuyền đến Hoàng Sa để tuần thú, cắm bia xác lập chủ quyền và khai thác sản 
vật. “Từ tháng giêng, họ đi nhận quyết định cử làm sai dịch và bắt đầu xuất phát. Mỗi người được cấp 
6 tháng lương. Họ chèo 5 chiếc thuyền câu nhỏ, sau ba ngày ba đêm thì đến đảo. Đến tháng tám thì 
đội Hoàng Sa ấy mới về. Họ đến thành Phú Xuân trình nộp các thứ đồ lấy được. Người ta cân, kiểm 
tra, phân loại và biên nhận các đồ vật, riêng khoản ốc vằn, ba ba, hải sâm thì cho phép đội được tự ý 
đem bán lấy tiền” (Phủ biên tạp lục, Quyển 2). 

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa được ngư dân và các tộc họ trên đảo Lý Sơn và các làng xã ven 
biển của tỉnh Quảng Ngãi tổ chức vào tháng 2 hoặc tháng 3 âm lịch hàng năm. Khao lề thế lính là 
để tiễn đưa, cầu mong trời yên, biển lặng và bình an cho những người ra đi, cũng là để tưởng nhớ 
những hùng binh trong các chuyến đi trước, đã xả thân vì nước trên dặm dài hải phận đến quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa thực hiện sứ mệnh cao cả cắm mốc, khẳng định chủ quyền, tuần thú và khai 
thác sản vật.

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa chứa chất tinh thần nhân văn, đồng thời hàm chứa tinh thần giáo 
dục ý thức trong cộng đồng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ, tỏ lòng tri ân đối với 
những hùng binh Hoàng Sa, Trường Sa đã hi sinh khi vâng lệnh triều đình hàng năm ra quần đảo 
Hoàng Sa, Trường Sa thực thi nhiệm vụ. Qua đó, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất 
là cho các thế hệ trẻ về ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo; nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong 
việc gìn giữ, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam.

Di tích Trường Lũy được xây dựng từ thế kỷ XIX, là một công trình kiến trúc lớn, đa dạng, nhiều 
phần được làm bằng đá bản địa hoặc đất, chạy dọc theo đường thượng đạo xưa từ Quảng Ngãi đến 
Bình Định, bắt đầu từ huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi), trải dài qua 08 huyện của tỉnh Quảng Ngãi đến 
huyện Hoài Nhơn và An Lão (Bình Định), có chiều dài gần 130 km và là thành lũy lớn nhất Đông 
Nam Á. Dọc theo Trường Lũy, triều Nguyễn đặt 115 đồn bảo, mỗi bảo có 10 lính sơn phòng canh 
giữ. Trường Lũy còn khá nguyên vẹn. Trong số 115 đồn của lính sơn phòng được dựng nên để bảo 
vệ Trường Lũy có đến 70 đồn vẫn còn dấu tích, mỗi đồn vừa có chức năng bảo vệ lại vừa điều hòa 
các mối quan hệ buôn bán giữa các tộc người với người Kinh. Đây là công trình thể hiện công sức 
lao động của nhân dân các dân tộc trên địa bàn 02 tỉnh: Quảng Ngãi và Bình Định nói riêng và khu 
vực miền Trung nói chung. Trong những năm qua, Trường Viễn Đông Bác cổ tại Hà Nội (EFEO) phối 
hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành nghiên cứu và khẳng định giá trị 
lịch sử - văn hóa của Di tích Trường Lũy tại Quảng Ngãi. Hiện nay, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã 
công nhận là Di tích cấp quốc gia và công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di tích này đang được 
tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện. Quảng Ngãi kỳ vọng với Di tích Trường Lũy, 
không chỉ là việc nghiên cứu mà còn tạo ra cơ hội về du lịch. 

Tiềm năng du lịch Quảng Ngãi cho đến nay chưa được khai thác phát triển do những điều kiện 
thiết yếu chưa hình thành đầy đủ. Trước hết là khả năng tiếp cận điểm đến du lịch bằng đường bộ, 
đường không, đường sắt và đường biển vẫn còn khó khăn. Kết cấu hạ tầng tiếp cận các điểm đến du 
lịch Quảng Ngãi còn nhiều khó khăn. Về đường không: cách xa sân bay Đà Nẵng, sân bay Chu Lai chỉ 
tiếp nhận khách nội địa, do đó chưa thuận tiện thu hút được nhiều khách, nhất là khách quốc tế. Về 
đường bộ và đường sắt: cách xa các trung tâm; chất lượng đường bộ, nhà ga, bến bãi thấp, các điểm 
dừng chân thiếu và chưa gắn kết với điểm du lịch. 
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Tuy là tỉnh có nhiều bãi biển là tiềm năng về tài nguyên du lịch biển vượt trội nhưng hiện nay 
chưa có nhà đầu tư thực hiện đầu tư một cách bài bản từ hệ thống khách sạn, nhà hàng đến các sản 
phẩm du lịch biển và giải trí, thể thao biển. Do đó, du lịch biển của tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang ở dạng 
tiềm năng.

Quảng Ngãi xác định, để phát triển du lịch của tỉnh trong thời gian đến, Quảng Ngãi lấy điểm 
nhấn là du lịch biển đảo tại huyện Lý Sơn với Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa làm trọng tâm quảng bá 
hình ảnh để thu hút khách nội địa là chủ yếu và khai thác, phát huy giá trị của Di tích quốc gia Trường 
Lũy để thu hút khách quốc tế thông qua các tuyến du lịch quốc tế đến với Huế, Đà Nẵng, Hội An và 
Nha Trang (Khánh Hòa), từ đó làm hạt nhân, làm động lực phát triển ngành du lịch của tỉnh.

Để cụ thể hóa mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi xác định một số nhiệm vụ của tỉnh, 
cụ thể như sau:

Một là, Quảng Ngãi cần bố trí từ ngân sách của tỉnh để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục 
vụ phát triển du lịch tại đảo Lý Sơn và Di tích quốc gia Trường Lũy như đường giao thông, hệ thống 
thông tin, đặc biệt là việc cung cấp điện từ điện lưới quốc gia bằng cáp ngầm cho đảo Lý Sơn.

Hai là, xác định vai trò quyết định trên hết là yếu tố con người, tức nguồn nhân lực du lịch, từ 
việc hoạch định chính sách, chiến lược kinh doanh cho tới quy trình phục vụ du lịch và hình thành giá 
trị gia tăng cho sản phẩm du lịch. Do đó, tỉnh đã có và quyết tâm thực hiện những chính sách nhằm 
tăng cường đào tạo, chuyển giao kiến thức, kỹ năng về du lịch, nâng cao nhận thức du lịch cho mọi 
đối tượng và phải thực hiện cả trước mắt và lâu dài.

Ba là, chú trọng huy động nguồn lực theo mô hình tham gia của các thành phần kinh tế - xã hội, 
đặc biệt đề cao vai trò của cộng đồng địa phương trong việc nâng cao giá trị của sản phẩm du lịch; 
phát huy vai trò của cộng đồng địa phương với tư cách là chủ nhân của các tài nguyên du lịch biển 
đảo tại Lý Sơn và Di tích quốc gia Trường Lũy; hỗ trợ họ trở thành tác giả tạo nên những giá trị thụ 
hưởng du lịch mang đến cho du khách. Tăng cường huy động nguồn lực trong khu vực tư nhân đầu 
tư phát triển du lịch, nhất là phối hợp đối tác công - tư bằng nhiều hình thức (BOT, BT).

Bốn là, Quảng Ngãi cần tập trung thực hiện tốt việc quảng bá hình ảnh và các sản phẩm du lịch 
của các điểm nhấn du lịch biển, đảo tại huyện Lý Sơn và Di tích quốc gia Trường Lũy gắn với tham 
quan di tích và tìm hiểu văn hóa, lối sống, lễ hội, làng nghề, ẩm thực và các sản vật Quảng Ngãi. Đặc 
biệt, cần tranh thủ quảng bá đến với khách quốc tế đã đến với Huế, Đà Nẵng, Hội An và Nha Trang. 

Về kiến nghị, đề xuất với các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh bạn và các doanh nghiệp, các nhà 
đầu tư lĩnh vực du lịch, cụ thể:

Một là, kính đề nghị các Bộ, ngành Trung ương kiến nghị với Chính phủ ưu tiên đầu tư phát 
triển Sân bay quốc tế Chu Lai bằng cách liên danh với nước ngoài đầu tư theo hình thức công tư hợp 
doanh (PPP).

Hai là, hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi đang tiến hành lập Dự án đầu tư, tôn tạo và phát huy giá trị 
Di tích quốc gia Trường Lũy nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó có lĩnh vực du 
lịch. Nhân đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch quan tâm bố trí 
hoặc đề nghị Thủ tướng Chính phủ bố trí nguồn vốn từ ngân sách Trung ương nhằm giúp tỉnh sớm 
đầu tư và đưa vào khai thác, phát huy giá trị của Di tích quốc gia Trường Lũy. 
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Ba là, đề nghị các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Khánh Hòa hỗ trợ tỉnh Quảng 
Ngãi trong quá trình thực hiện công tác quảng bá du lịch của Quảng Ngãi. 

Đề nghị các tỉnh/thành phố trong Vùng cùng đóng góp kinh phí xây dựng các đoạn clip quảng 
bá về du lịch của Vùng để thuê phát trên sóng của các đài truyền hình quốc tế nổi tiếng như CNN, 
ABC, AXN...

Bốn là, UBND tỉnh Quảng Ngãi trân trọng và tha thiết kêu gọi các nhà đầu tư đến với Quảng 
Ngãi đầu tư phát triển trong lĩnh vực du lịch. Tỉnh Quảng Ngãi cam kết có những ưu đãi thuận lợi nhất, 
đồng thời tỉnh sẽ cung cấp những thông tin cần thiết, đầy đủ nhất khi nhà đầu tư đến với tỉnh.

Năm là, đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực du lịch ở các địa phương tăng cường 
công tác liên kết giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, các hiệp hội du lịch của các tỉnh. Phối hợp tổ 
chức khảo sát, xây dựng các tuyến du lịch, các sản phẩm du lịch mới nhằm gắn kết giữa các khu du 
lịch trọng điểm của các tỉnh/thành phố vùng duyên hải miền Trung, tránh sự trùng lắp.

Sáu là, đề nghị Ban Điều phối Phát triển Vùng duyên hải Nam Trung Bộ thường xuyên tổ chức 
trao đổi, học tập kinh nghiệm xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá du lịch giữa các tỉnh/thành phố duyên 
hải miền Trung. Hằng năm, các địa phương thông tin cho nhau về chương trình quảng bá, xúc tiến du 
lịch trong và ngoài nước để cùng nhau tham khảo và phối hợp như: tổ chức hội chợ, triển lãm, các sự 
kiện và lễ hội... nhằm tránh sự trùng lắp.

Những chính sách trên của tỉnh Quảng Ngãi nhằm hướng tới phát triển du lịch vùng Nam Trung 
Bộ bền vững hơn, góp phần thúc đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội của vùng và của đất nước.
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?  THE PEOPLE’S COMMITTEE OF QUANG NGAI PROVINCE

Quang Ngai is known as the cradle of Sa Huynh Culture with abundant archaeological 
relics. It is an interesting place of many different cultures such as Sa Huynh, Champa, 
Dai Viet and the cultures of native mountainous minority ethnic groups, which 
brings the provine a unique cultural nuance. 

The folklore festivals such as sailing festival, fishing festival, whale worshipping festival, buffalo 
thrusting festival…, specially, the Hoang Sa Soldier Feast and Commemoration Festival at Ly Son 
Island contain humanity spirits and educate community’s awareness as well as express the moral 
“While drinking the water, think of its source”. Those along with the oratorio forms such as “Bai choi”, 
“Sac bua”, “Ba trao”… and specialties like goby, king crab, crystal candy, malt have created a cultural 
space which is imbued with national identity. Besides, Quang Ngai has a lot of famous tangible 
cultural heritages and many blue pristine beaches. It also possesses Quang Ngai Rampart, which 
has been lately become popular one and recognized as a national monument. The other tangible 
heritage is Dung Quat Oil Refinery, which is the bright economic spot in the industrialization and 
modernization of the country.

However, Quang Ngai’s tourism potentials have not been exploited and developed so far because 
the essential conditions have not been fully formed, for example: the infrastructure to approach the 
tourist destinations is still weak; moreover there has not been any investor to methodically invest in 
hotels, restaurants, marine tourism products, entertainment products and water sports...

For future growth, Quang Ngai determines marine tourism at Ly Son district and Hoang Sa 
Soldier Feast and Commemoration Festival as highlights to mainly attract domestic tourists. In 
addition, the province should exploit and promote the value   of Quang Ngai Rampart National Relic 
to appeal international tourists. To concretize the goals, Quang Ngai People‘s Committee identified a 
number of provincial tasks, as follows:

- Developing tourism infrastructure at Ly Son Island; 

- Strengthening tourism knowledge and skills training; 

- Raising awareness of tourism for people;

- Enhancing the role of local community in improving the values of tourism products;

- Promoting the image and tourism products of Ly Son Island and Quang Ngai Rampart National 
Relic.

POTENTIALS AND REAL SITUATIONS IN DEVELOPING
QUANG NGAI TOURISM PRODUCTS
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The province also proposes some recommendations to the ministries, central agencies, 
fellowship provinces and enterprises, tourism investors, as follows:

- Prioritizing the investment in developing Chu Lai International Airport;

- Allocating Central budget for recovering Quang Ngai Rampart relic; 

- Suggesting other provinces/cities in the region to support and cooperate for tourism 
promotion; 

- Respectfully and earnestly calling investment in Quang Ngai tourism development; 

- Strengthening cooperation among the tourism enterprises and tourism associations of the 
localities to build the new and common routes and tourism products of the region. 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH ĐẶC THÙ
CỦA NGÀNH DU LỊCH TỈNH BÌNH ĐỊNH

? UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

Bình Định là tỉnh thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Về vị trí địa lý có thể hình 
dung Bình Định như một điểm nối các vùng du lịch của cả nước nằm trên các trục 
giao thông quan trọng: quốc lộ 1A Bắc - Nam, quốc lộ 1D và quốc lộ 19 Đông - Tây, là 
cửa ngõ ra phía đông của khu vực Tây Nguyên - Việt Nam, Đông - Bắc Campuchia và 

Nam Lào, cảng hàng không Phù Cát, đường sắt xuyên Việt với ga Diêu Trì - một trong những ga lớn 
ở miền Trung, cảng biển Quy Nhơn đón tàu hơn 50.000 tấn ra vào an toàn. Trong năm 2012 tổng sản 
lượng hàng hóa thông qua Cảng Quy Nhơn đạt trên 5,7 triệu tấn. Bên cạnh đó, Khu kinh tế Nhơn Hội 
đã hoàn thành cơ sở hạ tầng, là động lực chính cho phát triển kinh tế - xã hội của Bình Định, miền 
Trung và Tây Nguyên cũng như khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông với trục đường Hành lang Đông - 
Tây thông qua quốc lộ 19. 

Bình Định có nguồn tài nguyên thiên nhiên khá phong phú và đa dạng rất thuận lợi để phát 
triển du lịch, bao gồm du lịch cảnh quan, sinh thái, tham quan, nghỉ dưỡng. Nơi đây còn là vùng địa 
linh nhân kiệt, có nền văn hóa lâu đời, cái nôi của nghệ thuật tuồng; là quê hương của người anh 
hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ; là kinh đô của vương quốc Chămpa xưa mà dấu ấn ngày 
nay vẫn còn để lại khá nhiều di tích lịch sử - văn hóa nghệ thuật kiến trúc độc đáo, tiêu biểu là hệ 
thống tháp Chăm được đánh giá vào loại đẹp nhất của Việt Nam. 

I. Công tác đầu tư và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù

Thực hiện mục tiêu đưa du lịch Bình Định thành ngành kinh tế quan trọng, nhiệm vụ “công tác 
đầu tư phát triển các loại hình và sản phẩm du lịch chủ yếu tập trung vào 2 loại hình có thế mạnh là 
du lịch biển đảo và du lịch văn hóa - lịch sử”.

Bình Định có bờ biển dài 134 km được thiên nhiên ban tặng nhiều danh thắng và bãi biển đẹp 
như: Bãi biển Quy Nhơn, Ghềnh Ráng, Quy Hòa, Bãi Dài, Nhơn Lý, Cát Tiến, Đề Gi, Tam Quan... Tuy 
nhiên, do hạ tầng giao thông còn yếu, việc đi lại giữa các vùng miền còn khó khăn, ách tắc; khoảng 
cách từ các tỉnh vùng duyên hải miền Trung nói chung và Bình Định nói riêng đến Hà Nội và Thành 
phố Hồ Chí Minh khá xa, trong khi đó 2 thị trường lớn trong Vùng là Khánh Hòa và Đà Nẵng đã có lợi 
thế phát triển du lịch biển. Ngoài ra, tốc độ phát triển kinh tế của Bình Định chưa cao nên khả năng 
tiếp cận thị trường giảm, điều đó làm cho du lịch Bình Định chưa thu hút được nguồn khách từ các 
thị trường như: Nga, Nhật Bản...

Trong những năm qua việc khai thác phát triển du lịch sinh thái biển, đảo vẫn còn ở dạng tiềm 
năng, chưa hình thành các cơ sở vật chất cần thiết để phục vụ khách du lịch như: cầu tàu, bến tàu du 
lịch; tại các điểm du lịch biển, đảo không có các dịch vụ phục vụ khác, công tác vệ sinh môi trường 
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tại các điểm đến chưa đạt yêu cầu, chất lượng dịch vụ thấp. Trong thời gian đến, Bình Định tập trung 
kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực đầu tư vào tuyến du lịch biển, đảo thuộc thành phố Quy Nhơn và 
huyện Tuy Phước. Từng bước hình thành và tổ chức khai thác có hiệu quả hoạt động du lịch biển, đảo 
đồng thời xây dựng các tour du lịch mới như: tắm biển, nghỉ dưỡng, lặn biển, thể thao dưới nước,... 
phục vụ khách du lịch đến tham quan và nghỉ dưỡng tại Bình Định.

Bình Định có tiềm năng phát triển loại hình du lịch văn hóa - lịch sử vì tận dụng những lợi thế 
so sánh văn hóa đặc trưng như: các tháp Chăm, Bảo tàng Quang Trung, nghệ thuật Tuồng, dân ca Bài 
chòi và các giá trị văn hóa ẩm thực độc đáo... Trên nền tảng các giá trị văn hóa lâu đời, ngành du lịch 
Bình Định đã tận dụng khai thác để xây dựng loại hình du lịch văn hóa - lịch sử mang dấu ấn riêng 
cho du lịch tỉnh nhà. Hiện nay, Bảo tàng Quang Trung vừa là nơi gìn giữ kho báu thời Tây Sơn, vừa là 
điểm du lịch hấp dẫn của Vùng và cả nước, có sức thu hút mạnh mẽ đối với khách du khách trong và 
ngoài nước. Bên cạnh đó, tỉnh đã triển khai xây dựng công trình Đàn tế trời đất trên diện tích hơn 46 
ha gồm các hạng mục chính như: Đàn tế trời đất, khu Đền ấn, Tháp báo thiên, đường hành lễ… Có 
thể nói, công trình Đàn tế trời đất cùng với Bảo tàng Quang Trung và những di tích đền thờ nghĩa 
quân Tây Sơn nằm trên trục đường quốc lộ 19 từ Quy Nhơn lên An Khê - Gia Lai tạo nên một điểm 
nhấn du lịch hấp dẫn 

II. Nguyên nhân của những tồn tại, vướng mắc

Là vùng đất có nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn hết sức phong phú. Tuy nhiên, 
hiện nay du lịch Bình Định phát triển chưa tương xứng với tiềm năng vì gặp những khó khăn vướng 
mắc như sau:

Thứ nhất, xuất phát điểm nền kinh tế của địa phương thấp, tích lũy đầu tư nhỏ, hiệu quả đầu 
tư chưa cao, vốn đầu tư phần lớn chỉ tập trung vào dịch vụ lưu trú; còn các loại dịch vụ khác như lữ 
hành, ẩm thực, mua sắm, vui chơi giải trí chưa được đầu tư đáng kể.

Thứ hai, các tỉnh duyên hải miền Trung có tiềm năng, thế mạnh khá tương đồng (du lịch biển, 
du lịch văn hóa, du lịch sinh thái...) do đó các sản phẩm du lịch thường có tính chất trùng lắp, đơn 
điệu, thiếu các dịch vụ du lịch (mua sắm, ẩm thực…) đi kèm, nhất là dịch vụ vui chơi giải trí có chất 
lượng cao. Vì vậy, khả năng cạnh tranh thấp, không tạo sự khác biệt về định hướng phát triển.

Thứ ba, về lực lượng lao động trong ngành du lịch: tuy những năm gần đây có sự gia tăng đáng 
kể về số lượng và chất lượng nhưng tỷ lệ lao động lành nghề, đáp ứng cao yêu cầu của doanh nghiệp 
thấp; thiếu hụt nguồn lao động chất lượng cao, nhất là lao động quản lý trung và cao cấp.

Thứ tư, công tác xúc tiến, quảng bá điểm đến, thương hiệu sản phẩm còn eo hẹp, ngân sách 
cho các hoạt động xúc tiến, quảng bá còn thấp.

III. Định hướng phát triển của du lịch Bình Định trong những năm tới

Tỉnh Bình Định đã xác định: phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, 
vì vậy trong thời gian đến Bình Định tiếp tục xây dựng chiến lược:

- Về chiến lược phát triển sản phẩm, Bình Định sẽ chú trọng nâng cao chất lượng một số loại 
hình du lịch được xem là thế mạnh của tỉnh: loại hình du lịch biển và du lịch văn hóa - lịch sử. Đồng 
thời, kết hợp một số loại hình du lịch khác nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch. 

 - Về không gian lãnh thổ, từ nay đến năm 2020, du lịch Bình Định sẽ phát triển theo hai tuyến 
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du lịch trọng điểm là Tuyến ven biển từ Tam Quan đến Quy Nhơn - Sông Cầu, trong đó, tập trung phát 
triển mạnh khu vực thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận. Tuyến thứ hai, chú trọng phát triển dọc 
theo Tuyến Quy Nhơn - An Nhơn - Tây Sơn và vùng phụ cận, khai thác tối đa thế mạnh tài nguyên du 
lịch văn hóa - lịch sử, kết hợp tài nguyên thiên nhiên, gắn với lợi thế Hành lang kinh tế Đông - Tây, mở 
hướng hội nhập khu vực và quốc tế thông qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ-Y (Kon Tum).

- Tiếp tục duy trì việc tổ chức các sự kiện lễ hội văn hóa - du lịch nhằm giới thiệu và quảng bá 
những đặc trưng về con người và vùng đất võ đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước. Tập 
trung kêu gọi đầu tư các dự án phát triển du lịch trọng điểm trên địa bàn như: Hội Vân, Hồ Núi Một, 
Đầm Thị Nại, các điểm trên tuyến ven biển Nhơn Lý - Cát Tiến, Đề Gi - Tam Quan… để tạo nên những 
“điểm nhấn”, sức hút mới cho ngành du lịch tỉnh.

IV. Một số đề xuất, kiến nghị

Để phát triển sản phẩm du lịch vùng duyên hải miền Trung trong đó có tỉnh Bình Định, tỉnh 
Bình Định xin đề xuất một số kiến nghị như sau:

1. Đối với tỉnh Bình Định

Thứ nhất, trong năm 2013, võ cổ truyền Bình Định được công nhận là di sản văn hóa phi vật 
thể cấp quốc gia. Điều này cho thấy thương hiệu võ Bình Định đã trở thành “cầu nối” quảng bá rộng 
rãi về đất nước và con người Bình Định với cả nước. Đồng thời, qua 4 kỳ Liên hoan Quốc tế Võ cổ 
truyền Việt Nam tổ chức tại Bình Định thành công, đã khẳng định thương hiệu riêng, sức thu hút và 
lan tỏa rộng rãi của võ cổ truyền Bình Định đối với bạn bè trong nước và quốc tế. Do đó, trong thời 
gian đến, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn thủ tục để Võ cổ 
truyền Bình Định trở thành di sản văn hóa phi vật thể do UNESCO công nhận. Kết nối Bình Định trong 
chương trình tour, tuyến “Con đường di sản thế giới miền Trung” mang tính chất liên vùng, miền với 
những sản phẩm du lịch độc đáo của vùng du lịch miền Trung và Tây Nguyên, là nơi tập trung các di 
sản thế giới của Việt Nam đã được tổ chức UNESCO công nhận, bao gồm: Cố đô Huế, Nhã nhạc cung 
đình Huế, Đô thị cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Phong Nha Kẻ Bàng, Không gian văn hóa cồng chiêng 
Tây Nguyên.

Thứ hai, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng công ty Hàng không Việt Nam có chính 
sách ưu đãi giảm giá vé máy bay từ Quy Nhơn - Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, Quy Nhơn - Hà 
Nội và ngược lại góp phần thúc đẩy ngành du lịch Bình Định phát triển. Vì đây là 2 thị trường lớn trọng 
điểm của Bình Định nhưng chưa được khai thác triệt để vì chi phí cao, giờ bay chưa thuận lợi để phục 
vụ cho khách đi tham quan, du lịch.

Thứ ba, Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch ưu tiên xây dựng đường cao tốc đoạn từ Khánh Hòa tới Đà Nẵng đi qua tỉnh Bình Định, nhằm tiết 
kiệm thời gian, chi phí đi lại và thu hút khách du lịch đến với vùng duyên hải miền Trung nói chung 
và tỉnh Bình Định nói riêng.

Thứ tư, đề nghị Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và  Du lịch có sự quan 
tâm ưu tiên bố trí vốn các dự án phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch, đặc biệt là cơ sở hạ tầng 
các khu du lịch, các lò võ của Bình Định nhằm phát triển du lịch của tỉnh và  liên vùng.

2. Đối với vùng duyên hải miền Trung

Thứ nhất, đề nghị lãnh đạo Tổng cục Du lịch cần có định hướng và tác động trong việc xây 
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dựng các tour du lịch cho các tỉnh Nam Trung Bộ, kết nối với các tỉnh Tây Nguyên, thúc đẩy sự liên kết 
giữa các tỉnh và doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong Vùng. 

Thứ hai, đối với vùng duyên hải miền Trung đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục 
Du lịch quan tâm, thúc đẩy chiến lược quảng bá, xúc tiến kêu gọi đầu tư du lịch để trở thành một 
thương hiệu du lịch riêng cho Vùng.

Thứ ba, hằng năm đề nghị Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phân bổ kinh phí 
xúc tiến du lịch quốc gia cho Vùng để phối hợp các cơ quan xúc tiến du lịch địa phương tổ chức các 
sự kiện xúc tiến, quảng bá du lịch Vùng.

Thứ tư, hỗ trợ về kinh phí và tổ chức tập huấn, tạo điều kiện cho cán bộ quản lý nhà nước về 
du lịch ở địa phương, cán bộ quản lý kinh doanh du lịch trong Vùng tham gia các lớp đào tạo, bồi 
dưỡng nghiệp vụ chuyên môn được tổ chức trong Vùng, học tập và tham quan ở các nước có nền 
công nghiệp du lịch phát triển.
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? THE PEOPLE’S COMMITTEE OF BINH DINH PROVINCE

Binh Dinh province has strategic position on important traffic axis which is considered 
as a connection point of tourism areas in entire country. The province owns abundant 
natural resources being favorable for tourism development. Also, the province has 
long-lived culture, being cradle of Tuong music, homeland of national hero Quang 

Trung - Nguyen Hue and capital of Cham imperial. 

In order to turn tourism industry into a key economic sector, the province needs to develop 
typical tourism forms and tourism products focusing on marine island tourism and cultural - historic 
tourism. 

Binh Dinh possesses the coastline of 134 km and endowed beautiful landscapes and beaches 
by nature. However, due to weak transport system, remote distance from Ha Noi and Ho Chi Minh 
city, low economic growth rate and declined market approachability, Binh Dinh province has not 
attracted visitors from potential markets. In the future, Binh Dinh should pay attention to calling 
investment in sea-island tours in Quy Nhon city and Tuy Phuoc suburban district; gradually exploring 
sea-island tourism activities such as: sea bathing, relaxation, diving, underwater sport,… aiming at 
responding to tourist’s expectation and increasing customers.

-Although Binh Dinh possesses rich natural tourism resources and cultural humanity, until 
now tourism development in the province has not grown as expected. The reason is that there have 
been existing difficulties and shortcomings as following: low starting point of economy, overlap in 
tourism products, shortage in high-quality human resources, especially intermediate and advanced 
management; restricted budget for tourism promotion. 

Near future, Binh Dinh province will build the strategy of tourism development with following 
specific activities: 

- Raising quality of key tourism forms such as: sea tourism, cultural - historical tourism;  

- From now to 2020, developing two major tourism routes: the coastal tour from Tam Quan to 
Quy Nhon - Cau river and other route from Quy Nhon - An Nhon - Tay Son to neighbor areas; 

- Continuously organizing cultural festivals to introduce and promote people and mantial art 
land to domestic and international visitors. 

Moreover, Binh Dinh province has some proposals aiming at strengthening tourism industry in 
the central coastal region as belows: 

ORIENTATION OF DEVELOPING UNIQUE TOURISM PRODUCTS
OF BINH DINH PROVINCE
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- Requesting Ministry of Culture - Sport - Tourism to issue preparation guideline for recognizing 
Binh Dinh Martial Art as an intangible cultural heritage by UNESCO. 

- Proposing Ministry of Culture - Sport - Tourism and Vietnam airline to subsidy air ticket for 
round trips: Quy Nhon - Ho Chi Minh City and Quy Nhon - Ha Noi city.  

- Asking Ministries of Planning and Investment, Transportation, Culture - Sport - Tourism for 
prior to construct highway from Khanh Hoa to Da Nang.  

- Proposing Central government, Ministries of Planning and Investment, Culture - Sport - 
Tourism to support finance for tourism infrastructure projects in Binh Dinh; 

- Asking Tourism General Agency to provide direction and support for tour building; tourism 
promotion; investment attraction in the Central region; 

- Requesting central government to support for tourism human resource training. 
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PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH PHÚ YÊN
TIỀM NĂNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

? UBND TỈNH PHÚ YÊN

I. Tiềm năng và lợi thế phát triển sản phẩm du lịch Phú Yên

1. Tài nguyên du lịch tự nhiên

Phú Yên là tỉnh duyên hải miền Trung, có diện tích khoảng 5.060 km2; dân số trung bình hiện 
nay khoảng 880.000 người. Địa hình dốc từ tây sang đông với các dạng: miền núi, cao nguyên, đồng 
bằng và ven biển. Nằm giữa đèo Cù Mông ở phía bắc và đèo Cả ở phía nam, được các dãy núi cao của 
dãy Trường Sơn nối tiếp nhau bao bọc cả ba mặt: Bắc - Tây - Nam và hướng ra biển Đông.

Phú Yên nằm trên trục giao thông xuyên quốc gia về đường sắt, đường bộ, đường thủy; cách 
Hà Nội 1.200 km, cách Thành phố Hồ Chí Minh 550 km, được xem là cửa ngõ ra biển Đông của vùng 
Tây Nguyên với đường quốc lộ 25 nối với tỉnh Gia Lai và quốc lộ 29 nối với tỉnh Đắk Lắk từ đó có thể 
nối với đường xuyên Á qua các nước trong bán đảo Đông Dương. Sân bay Tuy Hòa cách thành phố 
Tuy Hòa khoảng 7 km về phía nam, có khả năng tiếp nhận loại máy bay lớn như: Air Bus 321, Boeing 
747, hiện nay đang có các tuyến bay: Tuy Hòa - Thành phố Hồ Chí Minh, Tuy Hòa - Hà Nội. Cảng Vũng 
Rô có thể tiếp nhận tàu trọng tải trên 5.000 tấn; hầm đường bộ qua đèo Cả đang xây dựng, dự kiến 
hoàn thành vào năm 2016. 

Phú Yên với bờ biển dài 190 km, nhiều nơi khúc khuỷu, quanh co, núi biển liền kề tạo nên nhiều 
vịnh, đầm mang vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ kỳ thú như: đầm Cù Mông với diện tích 2.655 ha; đầm Ô 
Loan, thắng cảnh quốc gia, diện tích khoảng 1.570 ha, với đặc sản nổi tiếng như sò huyết, cua huỳnh 
đế, hàu, rau câu... vịnh Vũng Rô với diện tích 1.640 ha, gắn liền với di tích lịch sử quốc gia: Huyền thoại 
những con Tàu Không số và đường Hồ Chí Minh trên biển. Vịnh Xuân Đài là một vịnh đẹp, có diện 
tích mặt nước khoảng 13.000 ha, chiều dài bờ vịnh khoảng 50 km với hệ sinh thái biển rừng đa dạng, 
phong phú, nơi đây gắn liền nhiều sự kiện lịch sử liên quan đến vùng đất Phú Yên cũng như của cả 
nước. Vịnh Vũng Lắm nằm trong vịnh Xuân Đài là thương cảng của Phú Yên trong quá khứ, nơi diễn 
ra sự kiện ngoại giao đầu tiên giữa Việt Nam - Hoa Kỳ vào năm 1832. Đặc biệt là danh thắng gành Đá 
Đĩa nổi tiếng bởi hiện tượng địa chất hết sức độc đáo, kỳ lạ có một không hai ở Việt Nam ; Bãi Môn 
- Mũi Điện (Mũi Đại Lãnh - Phú Yên) là điểm cực Đông trên đất liền, nơi đón ánh bình minh đầu tiên 
của Tổ quốc. 

Thiên nhiên đã ban tặng cho Phú Yên nhiều bãi tắm xinh đẹp, có thể phát triển loại hình du 
lịch nghỉ dưỡng và thể thao trên biển, trên cát. Các bãi tắm có sự kết hợp giữa núi non, biển và cát 
trắng mịn, thoai thoải, nước biển trong xanh và lặng sóng. Một số bãi tắm tiêu biểu như: Bãi Bàng, Bãi 
Bàu, Bãi Rạng, Bãi Xuân Hải, Bãi Nồm, Bãi Tràm, Bãi Từ Nham, Bãi Ôm, Bãi Bình Sa, Bãi An Hải, Bãi Phú 
Thường, Bãi Súng, Bãi Xép, Bãi Long Thủy, Bãi Tuy Hòa, Bãi Góc, Bãi Môn... Phú Yên có nhiều gành đá và 
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đảo nhỏ ven bờ như: đảo Hòn Lao Mái Nhà, đảo Hòn Yến, đảo Hòn Chùa, đảo Hòn Nưa... Kết quả thăm 
dò, khảo sát cho thấy Phú Yên có diện tích rạn san hô ngầm trên 400 ha, đây là nguồn tài nguyên vô 
cùng quý giá để phát triển loại hình du lịch sinh thái biển ở Phú Yên trong tương lai. 

Phú Yên có các nguồn nước khoáng nóng: Phú Sen có nhiệt độ trên 700C, được khoan từ độ sâu 
100 mét, có hàm lượng các loại khoáng chất rất tốt cho cơ thể, nguồn nước khoáng nóng Lạc Sanh, 
Trà Ô, Triêm Đức nhiệt độ từ 50 đến 700C. Đây là tài nguyên quý hiếm, vô giá mà con người không thể 
tạo ra được, rất thích hợp cho việc tắm chữa bệnh, phục hồi sức khỏe và nghỉ dưỡng. 

2. Tài nguyên du lịch nhân văn

Bên cạnh những tài nguyên du lịch tự nhiên, Phú Yên còn là một vùng đất có bề dày lịch sử và 
chiều sâu văn hóa. Một số di tích, địa danh đã gắn liền với tên tuổi của các danh nhân lịch sử: Đá Bia 
gắn với truyền thuyết về hành trình mở cõi về phương Nam của vua Lê Thánh Tông; Đền thờ Lương 
Văn Chánh, vị khai quốc công thần của Phú Yên; Đền thờ nhà chí sĩ yêu nước Lê Thành Phương; Thành 
An Thổ, nơi sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam; núi Chóp Chài, 
nơi quân và dân Phú Yên giải thoát luật sư - Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ. Nét đặc sắc của văn hóa Phú 
Yên là sự đan xen, giao thoa và hòa hợp của nền văn hóa Việt - Chăm với Tháp Nhạn, Thành Hồ cổ 
kính. Đặc biệt là di sản văn hóa đá với các di tích danh thắng quốc gia núi Đá Bia, chùa Đá Trắng, tiêu 
biểu là bộ Kèn đá và Đàn đá Phú Yên có niên đại cách ngày nay khoảng 2.500 năm. Nhiều lễ hội truyền 
thống, các làn điệu dân ca, các điệu dân vũ rất đặc sắc... 

Phú Yên có những làng nghề truyền thống đã hình thành từ hàng trăm năm trước, chứa đựng 
nét văn hóa rất đặc trưng. Một số làng nghề truyền thống như: nghề chế biến nước mắm, bánh tráng, 
gốm sứ, đan lát, dệt thổ cẩm, chiếu dệt chiếu cói…, gần đây là sản phẩm mỹ nghệ ốc đá, vỏ gáo dừa, 
rễ cây, đá cảnh rất nổi tiếng. Ẩm thực Phú Yên với những đặc sản nổi tiếng như: ốc nhảy sông Cầu, 
ghẹ đầm Cù Mông, sò huyết, hàu đầm Ô Loan, gỏi sứa, bánh hỏi, bánh tráng cuốn với thịt heo luộc 
Hòa Đa, chả giông, gỏi cá ngừ đại dương, các loại nước mắm, các loại bánh làm từ gạo, nếp... sẵn sàng 
phục vụ nhu cầu du khách. 

II. Thực trạng phát triển sản phẩm du lịch Phú Yên thời gian qua

Để khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch, trong những năm qua, tỉnh Phú Yên đã tập trung và 
thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch chuyên đề về phát triển du lịch của tỉnh. 
Đặc biệt là sau khi tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011 
với chủ đề: “Du lịch biển đảo” đã đem lại hiệu quả thiết thực trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, đặc biệt là 
nhận thức về vai trò và tầm quan trọng, hiệu quả của việc đầu tư phát triển du lịch. 

Trong những năm qua, tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội gắn với phát triển du lịch như: Đã xây dựng tuyến đường động lực ven biển từ 
thành phố Tuy Hòa đến gành Đá Đĩa, từ thành phố Tuy Hòa đi Bãi Môn - Vũng Rô; tuyến đường từ 
quốc lộ 1 - gành Đá Đĩa; đường vào khu di tích lịch sử Mộ và Đền thờ Lương Văn Chánh; Nâng cấp 
đường từ quốc lộ 1A đến khu di tích Đá Bàn; đường lên Hải Đăng - Mũi Điện; Hiện đang xây dựng 
đường từ quốc lộ 1A đến khu di tích Nhà thờ Bác Hồ, nâng cấp quốc lộ 25 nối Phú Yên với Gia Lai và 
quốc lộ 29 nối Phú Yên với Đắk Lắk. Việc bảo tồn, khôi phục và phát huy các giá trị văn hóa dân gian, 
văn hóa truyền thống, văn hóa các dân tộc thiểu số được chú trọng. 

1. Sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng: Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp kinh doanh du 
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lịch ở Phú Yên đã không ngừng đầu tư cơ sở lưu trú du lịch, số cơ sở lưu trú, số lượng buồng phòng 
tăng bình quân hàng năm trên 33%. Đến cuối năm 2012, toàn tỉnh có 117 cơ sở kinh doanh lưu trú 
du lịch, trong đó có: Khách sạn Cendeluxe - Thuận Thảo (5 sao), khách sạn KaYa (4 sao), khách sạn Sài 
Gòn - Phú Yên (4 sao), khách sạn Hùng Vương (3 sao), 05 khách sạn 2 sao, 36 khách sạn 1 sao... Các 
khu du lịch Bãi Tràm, khu du lịch sinh thái Sao Việt, khách sạn Long Beach đang tiếp tục đầu tư theo 
tiêu chuẩn 3 - 5 sao. Tổng số buồng lưu trú du lịch hiện có là: 2.435 buồng, trong đó có 500 buồng 
đạt tiêu chuẩn 3 - 5 sao. Sản phẩm du lịch lưu trú cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách.  

2. Sản phẩm du lịch văn hóa, lễ hội, tham quan từng bước hình thành, thu hút khá đông khách 
du lịch đến tham quan thông qua việc đầu tư, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa: Di tích Mộ và Đền 
thờ Lương Văn Chánh; Di tích Thành An Thổ - nơi sinh Tổng Bí thư Trần Phú; khu di tích Tàu Không số 
Vũng Rô; Khu di tích Nhà thờ Bác Hồ ở Sơn Định, Nhà Bảo tàng tỉnh Phú Yên, khu di tích Núi Nhạn – 
Tháp Nhạn…; các lễ hội truyền thống đã được tổ chức với quy mô, chất lượng cao hơn như: Hội thơ 
Nguyên tiêu trên Núi Nhạn, Hội đua ngựa Gò Thì Thùng, Lễ hội sông nước Tam Giang, Lễ hội sông 
nước Đà Nông, Lễ hội đâm trâu, các lễ hội cầu ngư của cư dân ven biển, các lễ hội mừng sức khỏe, 
mừng lúa mới của đồng bào dân tộc miền núi…

3. Sản phẩm du lịch làng nghề, du lịch cộng đồng đang hình thành thông qua sự kết nối của 
một số đơn vị kinh doanh du lịch lữ hành như: Tham quan các cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, 
hàng lưu niệm từ chất liệu vỏ gáo dừa, vỏ ốc, mây tre đan, bẹ chuối, đá cảnh,...; tham quan làng nghề 
bánh tráng Hòa Đa, làng rau Ngọc Lãng, làng nước mắm Gành Đỏ... nơi du khách hòa mình cùng đời 
sống ngư dân, nông dân… Gần đây, một số đơn vị lữ hành đã chủ động khai thác các tour du lịch 
tham quan, khám phá các đảo ven bờ, ngắm san hô tại các hòn đảo: Nhất Tự Sơn, Hòn Lao Mái Nhà, 
Hòn Chùa, Hòn Yến, Hòn Nưa và thưởng thức đặc sản biển... đã tạo cho du khách những trải nghiệm 
thú vị. 

4. Sản phẩm du lịch văn hóa ẩm thực đặc sản Phú Yên được nhiều đối tượng khách đánh giá là 
rẻ và ngon như: ốc nhảy sông Cầu, ghẹ đầm Cù Mông, sò huyết và hàu đầm Ô Loan, bánh tráng thịt 
heo luộc Hòa Đa, cua huỳnh đế, cá ngừ đại dương, mực một nắng, bò một nắng, cà phê Tuy Hòa, các 
loại nước mắm, các loại bánh… Ngoài ra các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ đang phát triển như: dịch vụ 
vận chuyển, ngân hàng, dịch vụ viễn thông, y tế… góp phần hoàn thiện sản phẩm du lịch của Phú 
Yên.

Trong tương lai có thể phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái rừng, sông hồ gắn với văn hóa 
bản địa ở các vùng đồng bào dân tộc núi phía tây của tỉnh. 

5. Hoạt động lữ hành, kết nối sản phẩm du lịch: Những năm gần đây, một số đơn vị kinh doanh 
lữ hành bước đầu đã xây dựng các chương trình du lịch khá phong phú, với những sản phẩm du lịch 
gắn với du lịch biển đảo tại Phú Yên và liên kết nối tour với các tỉnh trong Vùng như:  

- Tuyến du lịch về phía nam của tỉnh: chinh phục đỉnh núi Đá Bia (loại hình du lịch thể thao gắn 
liền với truyền thuyết hành trình Nam tiến của Vua Lê Thánh Tông) - Khu di tích lịch sử Tàu Không số 
Vũng Rô (tham quan di tích, tìm hiểu về lịch sử) - Bãi Môn - Mũi Điện (tham quan, tắm biển, câu cá, 
sinh hoạt lửa trại, thưởng thức các loại đặc sản biển, đến Trạm Hải đăng - Mũi Điện để đón ánh bình 
minh sớm nhất của đất liền Việt Nam)…;

- Tuyến du lịch về phía bắc của tỉnh: đi khu du lịch sinh thái Sao Việt, Bãi Xép hoặc đi thuyền 
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tham quan đảo Hòn Chùa, Hòn Yến, Hòn Lao Mái Nhà (dã ngoại, tắm biển, câu cá) - đầm Ô Loan (du 
thuyền đêm trên đầm, thưởng thức sò huyết và các đặc sản của đầm Ô Loan) - gành Đá Đĩa (tham 
quan, tắm biển...)… Thành An Thổ (nơi sinh đồng chí Trần Phú - Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng 
sản Việt Nam); nhà thờ cổ Mằng Lăng (tham quan, nghiên cứu về lịch sử nhà thờ)…;

- Tuyến du lịch nội thành (thành phố Tuy Hòa): tham quan Núi Nhạn - tháp Nhạn; các cơ sở sản 
xuất hàng thủ công mỹ nghệ, làng rau, làng hoa cây cảnh; các khu vui chơi giải trí, khu ẩm thực dọc 
bờ sông Chùa - kè Bạch Đằng…;

- Tuyến du lịch phía bắc Sông Cầu: tham quan các đảo trong vịnh Xuân Đài, đầm Cù Mông, khu 
du lịch Bãi Tràm và các khu du lịch dọc tuyến đường Sông Cầu - Quy Nhơn, thưởng thức ốc nhảy Sông 
Cầu, ghẹ đầm Cù Mông, sò huyết, hàu đầm Ô Loan…;

- Tuyến du lịch phía tây: Nhà thờ Bác Hồ, các làng văn hóa dân tộc Ba Na, Chăm H’roi, Ê đê...; hồ 
thủy điện sông Hinh, sông Ba Hạ… thưởng thức đặc sản bò một nắng, cá đồng…;

6. Công tác xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch: Đã tích cực tham gia quảng bá, xúc tiến tại 
một số hội chợ, triển lãm khác nhau ở trong và ngoài nước; Xây dựng các ấn phẩm quảng bá du lịch; 
website du lịch Phú Yên; quảng bá trên các phương tiện thông tin, truyền thông; Đăng cai tổ chức 
một số chương trình văn hóa, nghệ thuật có quy mô cấp quốc gia và quốc tế như: Chương trình 
Duyên dáng Việt Nam lần thứ 22 năm 2009, lần thứ 23 năm 2011, Cuộc thi chung kết Tiếng hát truyền 
hình giải Sao Mai 2009, Sao Mai điểm hẹn năm 2010, Hoa hậu Trái đất 2010... Đặc biệt, tỉnh đã đăng 
cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia Duyên hải miền Trung - Phú Yên 2011 nhân kỷ niệm 400 năm Phú 
Yên hình thành và phát triển với trên 20 sự kiện có quy mô lớn được tổ chức trong tỉnh.

Trong năm 2012 đã chủ động tổ chức xúc tiến du lịch tại các tỉnh Tây Nguyên, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Hội chợ quốc tế Hành lang kinh tế Đông Tây ở Đà Nẵng; tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo, 
giao lưu về phát triển du lịch…

* Kết quả hoạt động kinh doanh du lịch

- Giai đoạn 2006 - 2010: lượng khách du lịch đến Phú Yên tăng khá nhanh so với mức trung 
bình chung của cả nước. Tốc độ tăng bình quân khách du lịch 35%/năm, trong đó khách quốc tế tăng 
50%/năm; doanh thu du lịch thuần túy 65%; thu nhập du lịch của tỉnh đạt 21,45 triệu USD, giá trị tăng 
thêm ngành du lịch (GDP) chiếm 3,6% tổng GDP của tỉnh. Đến năm 2010, các cơ sở lưu trú đón tiếp 
361.000 lượt khách, trong đó có khoảng 20.500 lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch thuần túy đạt 
250 tỷ đồng.

- Trong 2 năm 2011 và năm 2012, lượt khách du lịch được các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch 
đón tiếp trung bình khoảng 500.000 lượt/năm, trong đó khách quốc tế 35.000 - 40.000 lượt; chủ yếu 
là Trung Quốc, Việt Kiều, Mỹ, Pháp, Đài Loan, Úc, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản… Đặc biệt, năm 2012, 
lượng khách Nga đến Phú Yên tăng mạnh, khoảng 1.000 lượt; Doanh thu du lịch thuần túy khoảng 
500 tỷ đồng/năm; Mức chi tiêu bình quân của khách quốc tế: 50 USD/người/ngày, khách nội địa 33 
USD/người/ngày; Ngày lưu trú trung bình: khách quốc tế 2,5 ngày; khách nội địa từ 1,2 - 1,6 ngày. 

III. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

1. Kết cấu hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội được đầu tư nhiều, nhưng vẫn chưa đáp ứng kịp yêu 
cầu phát triển, đặc biệt là đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ du lịch; nhiều dự 
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án còn kéo dài thời gian hoàn thành, công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều hạn chế; một số dự án 
đã cấp phép xây dựng nhưng chưa triển khai do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới. Tiến 
độ đầu tư các dự án du lịch chậm đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến định hướng phát triển du lịch 
của tỉnh.

2. Sản phẩm du lịch Phú Yên chưa đa dạng, phong phú, chưa có sản phẩm đặc trưng, hấp dẫn 
có tính cạnh tranh cao; giá trị phi vật chất trong sản phẩm du lịch Phú Yên còn thấp; các đơn vị cung 
cấp sản phẩm du lịch chưa có mối liên kết để hình thành những sản phẩm du lịch tổng hợp cao đáp 
ứng nhu cầu của khách khi đến Phú Yên; thiếu những tour du lịch trọn gói, tour du lịch đặc trưng liên 
kết, xâu chuỗi những sản phẩm du lịch đơn lẻ; hoạt động các đơn vị kinh doanh lữ hành còn thiếu và 
yếu. 

3. Kinh phí đầu tư tôn tạo các di tích còn hạn chế; việc phối hợp giữa các ngành, các địa phương 
với các đơn vị kinh doanh du lịch trong việc đầu tư tôn tạo và khai thác giá trị di tích lịch sử văn hóa, 
danh lam thắng cảnh, các lễ hội truyền thống… để phục vụ du lịch còn hạn chế.

4. Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch tuy đã có những tiến bộ nhưng hiệu quả chưa thực sự 
rõ nét; chưa xây dựng được thương hiệu du lịch Phú Yên; thiếu sự phối hợp, liên kết giữa các doanh 
nghiệp du lịch, các đơn vị lữ hành. Hoạt động liên kết phát triển du lịch vùng duyên hải Nam Trung 
Bộ chậm được triển khai thực hiện nên hiệu quả chưa cao.

5. Công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh du lịch, các điểm tham quan du lịch, hoạt 
động lữ hành còn hạn chế. Tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số di tích, điểm tham quan du lịch 
có nguy cơ tăng cao.

6. Công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch còn hạn chế. 

IV. Những cơ hội và thách thức

1. Những cơ hội, thuận lợi

Hiện nay, du lịch Phú Yên đang đứng trước cơ hội lớn. Các tỉnh Tây Nguyên đã hình thành các 
cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Kon Tum), Đức Cơ (Gia Lai) sẽ tạo cơ hội cho tỉnh Phú Yên có điều kiện phát 
triển thành một cửa ngõ mới ra biển Đông của các tỉnh Tây Nguyên và kết nối với thị trường du lịch 
các nước Lào, Đông Bắc Thái Lan và Campuchia... Một số dự án có quy mô lớn đang thực hiện ở tỉnh 
Phú Yên như: hầm đường bộ đèo Cả; thành lập khu kinh tế Nam Phú Yên, khu kinh tế Nhơn Hội, khu 
kinh tế Vân Phong tạo điều kiện thuận lợi và giữ vai trò động lực phát triển kinh tế tỉnh Phú Yên trong 
đó có du lịch. 

Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia Duyên hải miền Trung - Phú Yên 2011 đang từng 
bước khẳng định du lịch Phú Yên là một trong những trọng điểm du lịch của khu vực miền Trung - Tây 
Nguyên.

2. Những khó khăn, thách thức 

Bên cạnh đó điểm xuất phát kinh tế thấp, tiềm lực và lợi thế cạnh tranh chưa cao, khả năng tiếp 
cận nguồn vốn từ bên ngoài thấp, khiến cho nguy cơ tụt hậu về du lịch của tỉnh Phú Yên so với các 
tỉnh và cả nước gia tăng. Nguy cơ ô nhiễm môi trường ở những vùng nuôi trồng thủy sản ngày càng 
lớn; thường xuyên bị các sự cố về thiên tai: hạn hán và bão lụt, đặc biệt là vấn đề biến đổi khí hậu...
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Vốn đầu tư cho phát triển hạ tầng du lịch chưa đồng bộ và chưa nhiều, điều này đã ảnh hưởng 
trực tiếp đến việc xây dựng các tuyến, điểm du lịch và các sản phẩm du lịch của địa phương. 

V. Định hướng phát triển sản phẩm du lịch Phú Yên trong thời gian đến

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020 đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt, trong đó xây dựng tỉnh Phú Yên thành một cửa ngõ mới ra hướng Đông cho 
vùng Tây Nguyên; phấn đấu trở thành một trong những trung tâm du lịch, dịch vụ lớn trong khu vực 
và cả nước. Hình thành cụm đầu mối giao thông đường sắt, đường thủy, đường hàng không, đường 
bộ Đông - Tây. 

Trong Chiến lược Phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và Quy 
hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó khu vực vịnh Xuân Đài và vùng phụ cận như gành Đá Đĩa, 
đầm Ô Loan, đầm Cù Mông, bãi biển Từ Nham… sẽ phát triển thành một khu du lịch quốc gia.

Tỉnh ủy Phú Yên (Khóa XV) đã tổ chức đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết 03 của tỉnh về phát 
triển du lịch giai đoạn 2001 - 2010 và có Kết luận số 78-KL/TU về phát triển ngành du lịch Phú Yên đến 
năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên (Khóa VI) cũng đã có Nghị 
quyết số 36/NQ-HĐND, ngày 16.12.2011 về phát triển du lịch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011 - 2015 và 
định hướng đến năm 2020; UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch Phát triển du lịch tỉnh Phú Yên đến 
năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025. Ban hành Kế hoạch số 47/KU-UBND về phát triển du lịch tỉnh 
Phú Yên giai đoạn 2011 - 2015.

1. Mục tiêu phát triển du lịch Phú Yên trong giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến 
năm 2020

- Phát triển ngành du lịch Phú Yên từng bước trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng 
trong liên kết phát triển du lịch giữa Vùng với các tỉnh Tây Nguyên và vùng duyên hải Nam Trung Bộ; 
tạo động lực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, 
trong đó dịch vụ du lịch đóng vai trò quan trọng;

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hệ thống cơ sở lưu trú du lịch, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi 
giải trí và các dịch vụ du lịch tại khu vực thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu, huyện Tuy An, huyện 
Đông Hòa và phát triển rộng ra các địa phương khác nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhiều 
đối tượng khách;

- Từng bước hình thành cơ bản về kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, tuyến, điểm 
du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa, danh thắng như: vịnh Xuân Đài, gành Đá Đĩa, đầm Ô Loan, Vũng 
Rô, Bãi Môn - Mũi Điện, núi Nhạn, núi Đá Bia, Hòn Chùa, Hòn Lao Mái Nhà… Phấn đấu đến năm 2020, 
được công nhận 01 khu du lịch quốc gia tại khu vực vịnh Xuân Đài - đầm Cù Mông - bãi biển Từ Nham 
- gành Đá Đĩa và một số khu du lịch địa phương, điểm du lịch quốc gia; hình thành một số khu du lịch 
cao cấp, tạo bước đột phá trong phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ở Phú Yên.

- Phát triển nhanh hệ thống phương tiện vận tải đường thủy, du thuyền, bến thuyền để hình 
thành một số tuyến du lịch, các dịch vụ du lịch đường thủy tại vịnh Xuân Đài, Vũng Rô, đầm Ô Loan, 
đầm Cù Mông, sông Chùa…;

- Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, phát triển các tour du lịch chuyên đề: tham quan, nghỉ 
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dưỡng biển; du lịch văn hóa, lễ hội, tâm linh, ẩm thực, mua sắm; du lịch khám phá, mạo hiểm…

2. Các chỉ tiêu du lịch cụ thể (Giai đoạn 2011 - 2015)

- Khách du lịch: lượt khách du lịch lưu trú tăng bình quân 20%/năm, trong đó khách quốc tế 
tăng trên 37%/năm. Đến năm 2015, các cơ sở lưu trú đón khoảng 800.000 - 900.000 lượt khách, trong 
đó khách quốc tế khoảng 90.000 - 100.000 lượt, chiếm 10 - 12%; ngày lưu trú trung bình của khách 
quốc tế là 2,6 - 2,8 ngày và khách nội địa khoảng 1,8 - 2 ngày;

- Thu nhập từ du lịch tăng bình quân khoảng 30%/năm. Đến năm 2015, thu nhập du lịch đạt 
khoảng 1.684 tỷ đồng (khoảng 81 triệu USD); chi tiêu bình quân khách quốc tế khoảng 63 USD/
người/ngày, khách nội địa 40 USD/người/ngày; giá trị gia tăng ngành du lịch tỉnh (GDP du lịch) đạt 51 
triệu USD, chiếm tỷ trọng trên 5,7% GDP toàn tỉnh;

- Phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch: đến năm 2015 có khoảng 140 cơ sở lưu trú du lịch 
với 4.000 - 4.200 buồng, có khoảng 12 - 13 khu du lịch, khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 - 5 sao; công suất 
sử dụng buồng trung bình hàng năm đạt trên 60%; 

- Nguồn nhân lực du lịch: đến năm 2015, số lao động trực tiếp trong lĩnh vực du lịch khoảng 
6.100 người, phấn đấu có trên 70% lao động được bồi dưỡng, đào tạo về nghiệp vụ chuyên ngành.

3. Định hướng thị trường khách du lịch 

- Thị trường khách quốc tế: Ưu tiên khai thác thị trư ờng khách du lịch như: Trung Quốc, Đài 
Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc; Nga (và các nước SNG), Mỹ, thị trường châu Âu. Đặc biệt là thị trường khối 
ASEAN thông qua các chương trình du lịch chung của các quốc gia trong khu vực ASEAN; thị trường 
khách du lịch đi bằng tàu du lịch đường thủy; khách du lịch Lào, Campuchia, Thái Lan đi đường bộ 
qua các cửa khẩu phía tây;

- Thị trường khách nội địa: khai thác thị trường khách đến từ các trung tâm du lịch lớn như Hà 
Nội, Thành phố Hồ Chí Minh bằng đường hàng không, đường sắt; từ Bình Định, Khánh Hòa bằng 
đường bộ; đặc biệt là thị trường khách du lịch đường bộ từ các tỉnh Tây Nguyên qua quốc lộ 25, quốc 
lộ 29, quốc lộ 19 và khách nội tỉnh.

4. Định hướng phát triển các sản phẩm du lịch chủ yếu của tỉnh

Với những tiềm năng và lợi thế của du lịch Phú Yên, trên cơ sở nghiên cứu những sản phẩm du 
lịch đang được xây dựng và dần được định hình ở Phú Yên, trong thời gian đến Phú Yên có thể phát 
triển các nhóm sản phẩm du lịch như: 

- Sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển (nghỉ dưỡng, tham quan, khám phá các vùng cảnh quan 
biển, đảo, danh lam thắng cảnh…); 

- Sản phẩm du lịch sinh thái (khám phá, nghiên cứu các hệ sinh thái đầm, vịnh, hồ; các khu bảo 
tồn thiên nhiên, khu rừng cấm quốc gia… gắn với văn hóa bản địa);

- Sản phẩm du lịch làng nghề (tham quan, tìm hiểu, cùng học nghề, mua quà lưu niệm…); 

- Sản phẩm du lịch cộng đồng (một ngày làm ngư dân, nông dân, ở cùng nhà dân…); 

- Sản phẩm du lịch thể thao, du lịch mạo hiểm gắn với biển, đảo…; 

- Sản phẩm du lịch MICE (hội nghị, hội thảo, hội chợ, thi đua, khen thưởng…); 
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- Sản phẩm du lịch văn hóa (tham quan di tích lịch sử, văn hóa; du lịch lễ hội, tâm linh; biểu diễn 
nghệ thuật dân gian, nhạc cụ dân tộc…); 

- Sản phẩm du lịch văn hóa ẩm thực đặc sản: cà phê, cá ngừ đại dương, ghẹ Sông Cầu, sò huyết 
đầm Ô Loan…; Sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ, làng nghề, quà lưu niệm…;

Đặc biệt, Phú Yên có thể phát triển những sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh như: gành Đá 
Đĩa nổi tiếng bởi hiện tượng địa chất hết sức độc đáo, kỳ lạ có một không hai ở Việt Nam; đầm Ô Loan 
đi vào thơ ca với phong cảnh hữu tình và những sản vật nổi tiếng; Hải Đăng nằm trên Mũi Đại Lãnh 
được xem là điểm cực Đông của đất liền Việt Nam; đèo Cả - núi Đá Bia và vịnh Vũng Rô gắn liền với di 
tích Tàu Không số và đường Hồ Chí Minh trên biển; Tháp Nhạn - núi Nhạn nằm giữa lòng thành phố 
Tuy Hòa, bên bờ hạ lưu sông Ba; vịnh Xuân Đài đa dạng về địa hình núi non, biển, đảo và những đặc 
sản của vùng đất Sông Cầu… và gắn liền với những địa danh này là những lễ hội, làng nghề, ẩm thực 
khá đặc trưng. 

5. Hình thành các khu, tuyến điểm du lịch

+ Ưu tiên phát triển du lịch theo tuyến Nam - Bắc, gắn với biển và vùng ven biển, khai thác các 
cảnh quan tự nhiên, các khu nghỉ dưỡng, tắm biển, vui chơi giải trí,...;  

+ Hình thành mạng lưới không gian du lịch duyên hải miền Trung - Tây Nguyên; liên kết phát 
triển lữ hành quốc tế; đa dạng các hình thức du lịch lữ hành nội địa…; 

+ Hình thành các tuyến du lịch nối liền giữa miền biển, đảo với các tỉnh Tây Nguyên; từng bước 
xây dựng cao nguyên Vân Hòa trở thành một đô thị du lịch, nghỉ mát của tỉnh; xây dựng một số buôn 
làng văn hóa du lịch của đồng bào các dân tộc thu hút khách du lịch (các buôn khu vực gần hồ Sông 
Hinh, buôn Hòa Ngãi - Sơn Hòa...); 

+ Phát triển các khu du lịch sinh thái gắn liền các hồ thủy điện sông Hinh, sông Ba Hạ, các suối 
nước khoáng nóng Phú Sen, Lạc Sanh, Triêm Đức, Trà Ô...

VI. Một số giải pháp

Để xây dựng những sản phẩm du lịch có nhiều vấn đề liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh 
vực liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành; cơ chế chính sách; nguồn vốn; nguồn nhân lực; kêu 
gọi đầu tư; xúc tiến quảng bá, liên kết, nhận thức của cộng đồng, sự tích cực tham gia của chính 
doanh nghiệp... Do đó cần phải đặt nó trong tổng thể chung để có những giải pháp mang tính khả 
thi cao, đồng thời xét đến yếu tố môi trường (tự nhiên và xã hội) và phát triển theo hướng bền vững. 
Mặt khác cần có những giải pháp hỗ trợ như: Giải pháp phát triển dịch vụ vận chuyển khách du lịch 
(đường không, đường thủy, đường bộ, đường sắt…); giải pháp xây dựng thương hiệu một số sản 
phẩm du lịch; giải pháp tuyên truyền, quảng bá sản phẩm; giải pháp phát triển nguồn nhân lực du 
lịch gắn với việc nâng cao chất lượng sản phẩm… Đặc biệt là vai trò của các đơn vị kinh doanh lữ 
hành làm cầu nối để đưa khách đến với cơ sở cung cấp các sản phẩm du lịch. Trong thời gian đến Phú 
Yên tập trung thực hiện các giải pháp cơ bản sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, sự tích cực 
tham gia của cộng đồng, đặc biệt là các doanh nghiệp, các nhà đầu tư; cụ thể hóa các cơ chế, chính 
sách ưu đãi theo quy định của Chính phủ; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số 
năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh; thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư; kịp thời giải quyết các vướng 
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mắc cho nhà đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; tập trung đầu t  ư từ nguồn vốn ngân 
sách Nhà nư  ớc theo hư  ớng có trọng tâm, trọng điểm làm cơ sở kích thích phát triển du lịch; tranh thủ 
huy động nguồn vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn BOT, BOO…

2. Tập trung quản lý Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và tầm nhìn đến 
năm 2025; Kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ công tác quy hoạch chi tiết khu vực vịnh 
Xuân Đài và vùng phụ cận: gành Đá Đĩa, bãi biển Từ Nham; hỗ trợ đầu tư hạ tầng để thu hút nhà đầu 
tư phát triển các cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch tại khu vực này.

Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông ven biển, điện, nước, cầu cảng 
du lịch… tại các khu vực quy hoạch phát triển du lịch; ưu tiên khu vực vịnh Xuân Đài, thành phố Tuy 
Hòa. Kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành Trung ương hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ nâng cấp tuyến quốc 
lộ 1; tăng số lượng chuyến bay trên các tuyến bay: Tuy Hòa - Thành phố Hồ Chí Minh, Tuy Hòa - Hà Nội, 
mở tuyến bay Tuy Hòa - Đà Nẵng; bổ sung loại máy bay lớn để phục vụ khách du lịch đi theo đoàn; 
Nâng cấp các ga đường sắt Tuy Hòa, tăng thời gian dừng tàu, tăng số ghế, nối các chuyến tàu thành 
phố Nha Trang ra đến Phú Yên để phục vụ khách du lịch đến Phú Yên bằng đường sắt. 

3. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, thông báo cho 
phép lập dự án đầu tư; tập trung kêu gọi đầu tư khu vực vịnh Xuân Đài, thành phố Tuy Hòa và ven 
biển của tỉnh.

4. Xây dựng các chương trình đầu tư khai thác các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, văn 
hóa ẩm thực, làng nghề gắn với phát triển du lịch; hỗ trợ phát triển các điểm du lịch văn hóa, tâm linh; 
khuyến khích đầu tư các phòng trưng bày tại làng nghề, cơ sở sản xuất, các khu, điểm du lịch, khách 
sạn, nhà hàng... để giới thiệu hàng lưu niệm, đặc sản của địa phương cho khách du lịch.

5. Tổ chức khảo sát, xây dựng, kết nối các tour du lịch nội tỉnh, tour với địa phương khác và các 
tuyến du lịch theo chuyên đề nhằm đa dạng loại hình, sản phẩm du lịch; Tác động các doanh nghiệp 
lữ hành xây dựng các tour du lịch liên vùng nhằm phát triển đa dạng các loại hình du lịch (biển, rừng, 
văn hóa, sinh thái, MICE)… 

6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch thu hút đầu tư, liên kết, kết nối 
điểm đến để thu hút khách du lịch đến Phú Yên: quảng bá trên ấn phẩm, trên các phương tiện thông 
tin truyền thông; tham gia hội chợ, triển lãm du lịch...; liên kết xây dựng các tuyến du lịch chung của 
vùng duyên hải Nam Trung Bộ với các đô thị du lịch; liên kết tổ chức các lễ hội, sự kiện thành chuỗi sự 
kiện có quy mô lớn để thu hút khách.

7. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực du lịch để nâng cao chất lượng phục vụ; tăng cường 
công tác đào tạo nâng cao trình độ, năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ cho đội 
ngũ cán bộ quản lý nhà nước về du lịch cấp tỉnh, huyện; cán bộ quản lý doanh nghiệp du lịch và lao 
động nghiệp vụ chuyên ngành lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, hướng dẫn viên du lịch, an ninh khách 
sạn, thuyết minh viên du lịch…

VII. Kiến nghị

1. Đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội gắn với du lịch: Kiến nghị Chính phủ có chính 
sách đầu tư hạ tầng giao thông đường bộ như:  nâng cấp tuyến quốc lộ 1; chỉ đạo việc xây dựng hầm 
đường bộ đèo Cả đảm bảo theo tiến độ đề ra; tiếp tục nâng cấp ga Tuy Hòa; tăng tuyến bay Tuy Hòa 
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- Thành phố Hồ Chí Minh, Tuy Hòa - Hà Nội, mở tuyến bay Tuy Hòa - Đà Nẵng; bổ sung loại máy bay 
lớn để phục vụ khách du lịch đi theo đoàn; nâng cấp các ga đường sắt, tăng thời gian dừng tàu, tăng 
số ghế, nối các chuyến tàu Thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang ra đến Phú Yên để phục vụ khách du 
lịch đến Phú Yên bằng đường sắt. 

2. Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu t ư, Bộ Tài chính ưu tiên nguồn vốn ngân sách đầu tư của Trung 
ương theo Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg, ngày 30.9.2010 của Thủ tướng Chính phủ “về ban hành 
các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước 
giai đoạn 2011 - 2015” để phát triển cơ sở hạ tầng nhằm thu hút dự án đầu tư phát triển du lịch tại 
khu vực này.

3. Kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  ưu tiên vốn đầu t ư để tu bổ, tôn tạo các di tích lịch 
sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã đ ược xếp hạng trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách 
đầu tư  xây dựng hạ tầng các khu du lịch trên địa bàn tỉnh trong khuôn khổ Chương trình hành động 
quốc gia về du lịch; hỗ trợ kinh phí cho công tác đào tạo nguồn nhân lực, tuyên truyền quảng bá, xúc 
tiến du lịch; tạo điều kiện để các tỉnh tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá ở nước ngoài.

4. Kiến nghị các Bộ, ngành Trung  ương lồng ghép các chư ơng trình, dự án có liên quan phát 
triển du lịch trên địa bàn tỉnh để tháo gỡ khó khăn về vốn đầu tư phát triển du lịch của tỉnh.
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? THE PEOPLE’S COMMITTEE OF PHU YEN PROVINCE

Phu Yen has area of 5,060 km2 and population of 880,000 people. It is located on national 
transport axis of railway, road and waterway and considered as the gateway opening 
to East Sea of the Western Highland. Nature endowed Phu Yen province the coastline 
of 190 km with abundant bays, lagoons and natural beaches which are favorable for 

developing leisure tourism forms and sea sports. 

Beside natural tourism resources, Phu Yen is also an area with long-lived history and diverse 
traditional cultures. It owns some relics or sites that attached with historical celebrities, especially, 
some stone cultural heritages and natural relics such as Da Bia Mountain, Da Trang pagoda and 
typically lithophone and stone-horn with 2,500 year olds. In addition, Phu Yen has hosted many 
traditional festivals, folk music performances and developed traditional villages which were 
established hundreds year ago.

In order to explore effectively tourism potentials, Phu Yen province has focused on building 
unique tourism products including relaxation tourism, cultural tourism, festivals, trade village, 
community-based tourism and cuisine tourism. In the future, the province has a plan of developing 
ecotourism combined with discovering culture and lifestyle of mountainous ethnic people. 

However, tourism development in Phu Yen now still exists following limitations and 
shortcomings such as: inadequate socio - economic infrastructure system; poor tourism products; 
restricted financial source; ineffective tourism promotion; environmental pollution; low quality 
of tourism labor forces. Moreover, low starting point of economic growth plus weak competitive 
advantage and low approachability of external capital source causes undeveloped tourism industry 
of Phu Yen. Investment capital for tourism infrastructure is insufficient and exclusive which influences 
on construction of tourism destinations, routes and products as well.    

Building tourism product relates to many sectors and factors. Therefore, it is necessary to put 
it in a general solution of sustainable socio - economic development. Otherwise, the province needs 
to generate supportive solutions including: developing inclusive transport services; building tourism 
brand name; promoting and propagandizing tourism product; rising quality of human resources and 
enhancing role of travelling agencies as a bridge connecting tourists and producers. More specifically, 
in near future, Phu Yen province puts its effort on conducting following solutions:

1. Investing in socio - economic development integrated with tourism development; 

2. Proposing Ministries of Planning and Investment and Finance to prioritize investment budget 

DEVELOPING PHU YEN TOURISM PRODUCT
POTENTIAL AND ORIENTATION
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for the province according the decision No 60/2010/QĐ-TTg, dated on September 30th, 2010 of Prime 
Minister; 

3. Asking Ministry of Culture, Sport and Tourism for investment capital to restore cultural relics 
and ranked destinations in the province;  

4. Requesting ministries, departments and offices of central government to integrate programs 
or projects related to tourism development in Phu Yen in order to erase difficulties in investment 
capital source./.
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TIỀM NĂNG VÀ THẾ MẠNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH KHÁNH HÒA

? UBND TỈNH KHÁNH HÒA

I. Thế mạnh đặc trưng và mục tiêu phát triển của du lịch Khánh Hòa

1. Tiềm năng và thế mạnh phát triển du lịch Khánh Hòa

Khánh Hòa là tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, có diện tích tự nhiên 5.197 km2, cách Hà Nội 1.280 
km về phía bắc, cách Thành phố Hồ Chí Minh 448 km về phía nam, nằm trên trục giao thông Bắc Nam, 
thuận lợi cả về đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không tạo điều kiện cho việc giao 
thương trong nước và quốc tế (Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Cảng Nha Trang, Cảng Ba Ngòi, 
Vịnh Vân Phong, Vịnh Nha Trang, Vịnh Cam Ranh). Khí hậu Khánh Hòa ôn hòa, quanh năm nắng ấm, ít 
bị ảnh hưởng của bão, lụt, nhiệt độ trung bình hàng năm là 260C.

Bờ biển Khánh Hòa dài 385 km, có khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo thuộc huyện 
Trường Sa có vị trí kinh tế, an ninh, quốc phòng đặc biệt quan trọng. Biển Khánh Hòa có nhiều danh 
lam thắng cảnh, nhiều bãi tắm đẹp như Đại Lãnh ở Vạn Ninh, Dốc Lết ở Ninh Hòa, Bãi Trũ - Đầm Già ở 
Nha Trang, Bãi Dài ở Cam Ranh và còn có các bãi tắm tự nhiên trên đảo. Biển Khánh Hòa là nơi hội tụ 
của các loài sinh vật biển, có rạn san hô phong phú và đa dạng nhất Việt Nam, với 340 trong tổng số 
hơn 800 loài san hô cứng trên thế giới; có nhiều đặc sản như tôm, mực, cua, ghẹ và các loại cá biển 
nhiệt đới, đặc biệt là yến sào, một đặc sản có giá trị kinh tế cao, từ lâu Khánh Hòa được mệnh danh là 
“xứ trầm, biển yến”. Bên cạnh đó tháng 3 năm 2003, vịnh Nha Trang cũng đã được công nhận là một 
trong những vịnh đẹp nhất thế giới.

Không chỉ có nhiều cảnh đẹp nổi tiếng, Khánh Hòa còn là nơi lưu giữ nhiều truyền thống văn 
hóa lâu đời, những công trình kiến trúc độc đáo như Tháp Bà Ponagar huyền thoại có lịch sử trên dưới 
1.000 năm, thành cổ Diên Khánh, các đình, chùa, văn miếu,...; các cơ sở nghiên cứu khoa học nổi tiếng 
như Viện Hải Dương học, Viện Pasteur Nha Trang - gắn liền với những di tích lưu niệm về cuộc đời và 
sự nghiệp của nhà bác học Alexandre Yersin; là địa phương đa dạng về văn hóa với nhiều phong tục 
tập quán, lễ hội dân gian trong đó Lễ hội Cầu ngư, Lễ hội Tháp Bà, Lễ hội Bỏ Mã của người Raglay đã 
được công nhận là di sản phi vật thể cấp quốc gia… 

2. Mục tiêu phát triển du lịch Khánh Hòa đến năm 2020

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 1995 - 2010 được phê duyệt tại 
Quyết định 307/QĐ-TTg ngày 24.5.1995 của Thủ tướng Chính phủ, Khánh Hòa được xác định là 01 
trong 10 trung tâm du lịch lớn của cả nước. Tiếp sau đó Quyết định 201/QĐ-TTg ngày 22.01.2013 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030 cũng xác định Khánh Hòa là một trong những địa bàn trọng điểm phát triển của 
du lịch Việt Nam, trong đó thành phố Nha Trang là đô thị du lịch, Khu Du lịch Bắc Cam Ranh là khu du 
lịch quốc gia, Trường Sa là điểm du lịch quốc gia.
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Để ngành du lịch Khánh Hòa phát triển theo hướng bền vững và trở thành một trong những 
trung tâm du lịch lớn của cả nước, đặc biệt là du lịch biển đảo, ngay từ năm 1995 tỉnh đã hoàn thành 
Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch và đến năm 2007 thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tổng thể 
phát triển du lịch Khánh Hòa đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 cho phù hợp với quy hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, căn cứ vào tình hình thực tế của từng giai 
đoạn, cũng như chủ trương của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo 
ngành du lịch Khánh Hòa xây dựng, phấn đấu thực hiện một số mục tiêu cụ thể như sau:

- Đến năm 2015, phấn đấu đón 3,1 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có 900.000 lượt khách quốc 
tế, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 11%. Về doanh thu du lịch đạt 4.300 tỷ đồng, với 
tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 15% (doanh thu thuần của các doanh nghiệp kinh doanh 
du lịch, không tính thu nhập ngoài xã hội). 

- Phấn đấu đến năm 2020, ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Khánh Hòa, là 
một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước, nâng tầm uy tín thương hiệu du lịch Nha Trang - 
Khánh Hòa ở cả trong nước và khu vực. Về khách du lịch phấn đấu đón được 5,2 triệu lượt khách lưu 
trú, trong đó có 1,4 triệu lượt khách quốc tế, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 
2015 - 2020 đạt 10%. Doanh thu chuyên ngành du lịch đạt 9.500 tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng bình 
quân hàng năm giai đoạn 2015 - 2020 đạt 15%. 

II. Thực trạng và các giải pháp phát triển du lịch Khánh Hòa trong thời gian đến

1. Thực trạng về các điều kiện hạ tầng phục vụ du lịch và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch

1.1. Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch

Trong những năm gần đây, cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ tiếp tục được quan tâm, thu hút 
khá nhiều nguồn vốn trong và ngoài nước đầu tư vào các dự án du lịch, tạo điều kiện khai thác, phát 
huy lợi thế về tiềm năng du lịch của địa phương. Số cơ sở kinh doanh du lịch, các loại hình, sản phẩm, 
dịch vụ du lịch trên địa bàn Khánh Hòa liên tục phát triển theo chiều sâu và quy mô lớn. Một số chỉ 
tiêu về hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch của Khánh Hòa tính đến nay như sau:

- Về cơ sở lưu trú du lịch: có 511 cơ sở với 12.272 phòng, trong đó, có 06 khách sạn 5 sao với 1.111 
phòng, 05 khách sạn 4 sao với 1.026 phòng, 28 khách sạn 3 sao với 2.050 phòng. 

- Về dịch vụ lữ hành: trên địa bàn tỉnh hiện có trên 95 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, 
trong đó 22 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế và 04 chi nhánh. Đội ngũ hướng dẫn viên 
quốc tế được cấp thẻ là 214, hướng dẫn viên nội địa là 254.

- Về dịch vụ vận chuyển: Các phương tiện vận chuyển thủy, bộ phục vụ cho du lịch ngày càng 
được tăng cường về số lượng, chất lượng và chủng loại, đảm bảo nhu cầu phục vụ du lịch các tuyến 
đảo, cùng mạng lưới taxi, xe bus với hàng trăm đầu xe vận chuyển khách trên bộ.

- Các khu vui chơi giải trí: Khu vui chơi và giải trí Vinpearl Land, Khu vui chơi và giải trí Nha Trang, 
Khu Du lịch Hòn Tằm, Công viên Du lịch Yang Bay, Khu Du lịch Dốc Lết, Khu Du lịch suối Tiên, Khu Du 
lịch nhà cổ Hai Thái, Khu Du lịch Ngọc Sương - Cam Lập…

- Dịch vụ tắm bùn khoáng nóng: Trung tâm Du lịch suối khoáng nóng Tháp Bà Nha Trang, Khu 
nghỉ dưỡng suối khoáng nóng I-Resort Nha Trang, Khu du lịch tắm khoáng bùn Trăm Trứng. 
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- Dịch vụ vui chơi giải trí, thể thao trên biển: Dù lượn, du lịch bằng thuyền buồm, xem sinh vật 
biển bằng tàu đáy kính, du lịch lặn biển (có 11 Trung tâm lặn biển),…

- Sân golf: Có 02 sân golf 18 lỗ của Khu Du lịch Vinpearl Land, Khu Du lịch và giải trí Diamond 
Bay, 02 sân tập của Khu Du lịch Hòn Tằm và Khu Du lịch giải trí Diamond Bay.

1.2. Hệ thống hạ tầng phục vụ du lịch

Khánh Hòa có mạng lưới giao thông rất thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Đi qua địa phận 
tỉnh có tuyến đường sắt Bắc - Nam dài khoảng 150 km đi qua thành phố Nha Trang và hầu hết các 
huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh; ngoài ra Khánh Hòa còn có Cảng hàng không quốc tế Cam 
Ranh, cách thành phố Nha Trang khoảng 30 km; có hệ thống cảng biển gần tuyến hàng hải quốc tế 
nhất ở Việt Nam, trong đó có Cảng Nha Trang hiện được sử dụng là cảng đa chức năng phục vụ du 
lịch, vận tải hành khách và chuyển tải hàng hóa các loại. Hệ thống cơ sở hạ tầng về đường bộ tương 
đối phát triển, với đường quốc lộ 1A chạy dọc ven biển nối liền các tỉnh phía Bắc và phía Nam, quốc 
lộ 26 nối Ninh Hòa với Đăk Lăk và các tỉnh Tây Nguyên, đường 723 rút ngắn khoảng cách Nha Trang 
đi Đà Lạt còn 140 km và dự án đường cao tốc Bắc Nam đi qua Khánh Hòa. Bên cạnh thuận lợi về giao 
thông, những năm qua Khánh Hòa đã huy động nhiều nguồn vốn đầu tư trong nước và ngoài nước 
với chính sách ưu đãi để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Mạng lưới cấp điện, cấp nước, giao thông, 
liên lạc, ngân hàng, tài chính, y tế, dịch vụ công cộng phát triển mạnh đáp ứng cơ bản, tạo động lực 
mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch.

Nha Trang -  Khánh Hòa là một trung tâm du lịch lớn của cả nước, tuy nhiên cơ sở hạ tầng phục 
vụ du lịch vẫn chưa đồng bộ, chưa tương xứng với tiềm năng về phát triển du lịch của tỉnh. Chẳng hạn 
như Cảng hàng hóa Nha Trang vẫn chưa được chuyển đổi thành cảng du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế, 
cơ sở hạ tầng Sân bay quốc tế Cam Ranh chưa đạt tiêu chuẩn quốc tế, tuyến đường sắt Bắc Nam, nhất 
là đoạn Nha Trang - Thành phố Hồ Chí Minh cần phải được nâng cấp để rút ngắn thời gian đi lại của 
du khách. Hệ thống cấp điện, cấp nước tuy đã được cải thiện rất nhiều so với trước đây, nhưng chưa 
được ổn định, ảnh hưởng đến nhu cầu sinh hoạt của khách và hoạt động của các cơ sở kinh doanh 
du lịch. Hệ thống đường giao thông và trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường đô thị chưa 
được bảo đảm, chưa đạt các tiêu chuẩn về xanh - sạch - đẹp - văn minh; thiếu bãi đậu xe và các dịch 
vụ vui chơi giải trí,... Tất cả những hạn chế trên đây đều là những trở ngại lớn cho việc thu hút khách 
du lịch quốc tế đến Khánh Hòa, đặc biệt là khách cao cấp đến trực tiếp bằng đường hàng không và 
khách MICE.

2. Thực trạng về các loại hình sản phẩm du lịch Khánh Hòa 

Biển, đảo là thế mạnh đặc trưng của du lịch Khánh Hòa. Trong những năm qua, Khánh Hòa đã 
tập trung khai thác các tiềm năng thế mạnh sẵn có từ biển để phát triển du lịch. Thực tế thời gian 
qua, Khánh Hòa đã và đang phát triển rất mạnh các loại hình du lịch nghỉ dưỡng biển kết hợp với vui 
chơi giải trí trên biển, tham quan và khám phá đại dương, như: ca nô kéo dù, lướt ván, mô tô nước, 
đua thuyền buồm thể thao, lặn biển bằng bình khí và tham quan các sinh vật dưới đáy biển bằng tàu 
đáy kính… Tổ chức các tour du lịch biển đặc sắc cho khách du ngoạn phong cảnh biển bằng thuyền 
buồm, tàu du lịch trong vùng vịnh Nha Trang, tham quan khu bảo tồn biển và đảo Yến; vui chơi giải 
trí, thưởng thức hương vị đặc sản biển trên tàu và ngắm nhìn thành phố biển Nha Trang về đêm. 

Đến Khánh Hòa, du khách không những thưởng thức các sản phẩm du lịch biển mà còn có dịp 
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tham gia, sử dụng các sản phẩm du lịch núi, rừng, đồng quê, như đến khu du lịch Hòn Lao, suối Hoa 
Lan tham gia vào các hoạt động du lịch mạo hiểm như thể thao leo núi chinh phục đỉnh cao, thưởng 
thức xiếc thú, tham quan những đàn khỉ tự nhiên và cưỡi đà điểu chạy thi; lên tắm thác Yang bay, 
ngắm nhìn đàn thú rừng trong công viên hoang dã và tham gia các Lễ hội Cồng Chiêng, tìm hiểu bản 
sắc văn hóa và làng nghề các dân tộc miền núi Khánh Vĩnh; đi tàu trên sông Cái để du ngoạn cảnh 
làng quê, thăm nhà vườn và các làng nghề truyền thống ở nông thôn ngoại thành Nha Trang, Diên 
Khánh…

Đối với loại hình du lịch văn hóa: Lễ hội Cầu ngư là một lễ hội truyền thống - một sản phẩm du 
lịch văn hóa rất đặc trưng của cư dân vùng biển Khánh Hòa nói riêng và cư dân vùng biển các tỉnh/
thành phố miền Trung nói chung. Hàng năm tại Khánh Hòa còn diễn ra lễ hội Am Chúa và Tháp Bà 
Ponagar… là những lễ hội quan trọng của địa phương thu hút hàng ngàn khách hành hương về tham 
dự lễ và hội. Hiện nay, Lễ hội Cầu ngư, Lễ hội Tháp Bà, Lễ hội Bỏ Mã của người Raglay đã được công 
nhận là di sản phi vật thể cấp quốc gia.

Ngoài ra, trong những năm qua loại hình du lịch đến Khánh Hòa bằng tàu biển quốc tế cao cấp 
vẫn tiếp tục phát triển. Tuy số chuyến tàu không tăng, nhưng số lượng khách lên bờ tham quan hàng 
năm đều tăng: Năm 2011 có 35 chuyến với 37.150 khách lên bờ tham quan, năm 2012 có 34 chuyến 
với 39.500 lượt khách lên bờ, dự kiến năm 2013 có khoảng 36 chuyến, với khoảng 40.000 lượt khách 
lên bờ tham quan thành phố Nha Trang và các làng quê thuộc Khánh Hòa. 

Sản phẩm du lịch của Khánh Hòa đến nay đã từng bước được đa dạng hóa, chất lượng ngày 
càng được nâng cao, thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa ngày càng khẳng định được uy tín 
trên thị trường trong và ngoài nước, là điểm đến của nhiều sự kiện, hội nghị lớn mang tầm cỡ quốc 
gia, khu vực và quốc tế. Đặc biệt có những sản phẩm đã có thương hiệu và nổi tiếng khắp cả nước 
như: Dịch vụ tắm bùn khoáng và liệu pháp mát xa toàn thân với tinh dầu và thảo dược thiên nhiên để 
chăm sóc sức khỏe và làn da hiệu quả nhất từ thiên nhiên; sử dụng sản phẩm yến sào để chữa bệnh 
phục hồi sức khỏe; thưởng ngoạn toàn cảnh Nha Trang trên tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế 
giới của Vinpearl Land. 

Trong những năm qua, ngành du lịch Khánh Hòa đã đăng cai, tổ chức phục vụ nhiều hội nghị, 
hội thảo, sự kiện văn hóa - thể thao mang tầm quốc gia và quốc tế, như: Hội nghị chuyên viên tài 
chính APEC lần thứ 22 trong khuôn khổ APEC XIV-2006, Hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt 
Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc về “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về nông nghiệp, nông dân, 
nông thôn - kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc” tổ chức tháng 11.2008, Hội thảo Ngoại 
giao Văn hóa Việt Nam và sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp do Bộ Ngoại giao phối hợp với 
UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức năm 2009, Hội nghị cấp thứ trưởng ngoại giao các nước ASEAN năm 
2006, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 14 (AFMM 14) tổ chức năm 2010, các cuộc thi Hoa 
hậu Việt Nam, Hoa hậu Thế giới người Việt, Hoa hậu Trái đất,…; đặc biệt tại Khu du lịch Diamond Bay 
Resort & Spa đã đăng cai tổ chức thành công Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2008. Và tính từ năm 2004 trở đi, 
định kỳ hai năm 01 lần Nha Trang sẽ là điểm đến thường xuyên của các cuộc đua thuyền buồm quốc 
tế từ Hồng Kông do các Câu lạc bộ đua thuyền nổi tiếng trên thế giới cùng tham gia tổ chức, với hàng 
trăm vận động viên là các doanh nhân, nhà tài chính, ngân hàng, tỷ phú nước ngoài tham gia. 

Khánh Hòa cũng đã tổ chức thành công nhiều lần Festival biển, diễn ra định kỳ hai năm 01 lần, 
bắt đầu từ năm 2003, và từ ngày 08.6 đến 11.6.2013, Khánh Hòa sẽ tổ chức Festival biển lần thứ 6 để 
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giới thiệu về đất nước và con người của Nha Trang, Khánh Hòa với du khách trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, trong thời gian qua một số doanh nghiệp du lịch Khánh Hòa vẫn chưa thật sự quan 
tâm nhiều đến việc nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ du lịch, nên phần lớn các sản phẩm 
dịch vụ chưa đạt tiêu chuẩn quốc tế, chất lượng phục vụ còn hạn chế, chưa thể đáp ứng và thỏa mãn 
những yêu cầu đòi hỏi rất cao của khách du lịch cao cấp trong và ngoài nước. Do vậy, ngành du lịch 
Khánh Hòa sắp tới sẽ ưu tiên tập trung vào phát triển các sản phẩm dịch vụ cao cấp có khả năng cạnh 
tranh cao, nhằm thu hút nhiều khách du lịch cao cấp trong và ngoài nước đến Khánh Hòa, đặc biệt là 
đối tượng khách du lịch MICE có nhu cầu đa dạng và khả năng chi tiêu cao.

3. Những giải pháp phát triển du lịch Khánh Hòa trong thời gian đến

Để ngành du lịch Khánh Hòa phát triển theo hướng bền vững, đạt được các mục tiêu đã đề ra 
trong Chương trình Hành động ngành du lịch Khánh Hòa, trong thời gian đến ngành du lịch Khánh 
Hòa cần tập trung thực hiện các nội dung chính sau:

Một: Đầu tư nâng cấp Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, đầu tư các khu vực dịch vụ phục vụ 
hành khách theo quy định đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế, có thể đón được các loại máy bay lớn bay trực 
tiếp từ các nước đến sân bay Cam Ranh. Sớm chuyển đổi công năng Cảng Nha Trang trở thành cảng 
biển chuyên phục vụ du lịch, tiếp tục đầu tư cải tạo và nâng cấp các hạng mục để Cảng Nha Trang trở 
thành cảng du lịch văn minh, hiện đại.

 Hai: Đầu tư xây dựng thành phố Nha Trang trở thành đô thị du lịch biển hiện đại của Việt Nam, 
một trong những trung tâm hội nghị, hội thảo, vui chơi giải trí của cả nước và khu vực, với cơ sở hạ 
tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ; trong đó đặc biệt chú ý phát triển các dịch vụ về tài chính, ngân 
hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, hội chợ, triển lãm, trưng bày giới thiệu và bán các sản phẩm, 
hàng hóa cao cấp và truyền thống của các địa phương trong nước và nước ngoài để đáp ứng nhu cầu 
mua sắm và sử dụng dịch vụ của khách.

Ba: Đôn đốc triển khai nhanh các dự án đầu tư du lịch hiện có tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam 
Ranh, khu vực Vân Phong và các dự án ở Nha Trang. Phấn đấu đến năm 2015 có trên 15.000 phòng, 
trong đó có 2.200 phòng đạt tiêu chuẩn 4, 5 sao; năm 2020 có trên 18.000 phòng, trong đó có 4.000 
phòng đạt tiêu chuẩn 4, 5 sao.

Bốn: Về phát triển sản phẩm, tập trung phát triển các loại hình và sản phẩm du lịch biển đảo 
làm hướng chủ đạo, bên cạnh đó sẽ phát triển các loại hình nghỉ dưỡng núi, thể thao leo núi, tắm 
bùn, tắm khoáng nóng, phát triển các lễ hội, các làng nghề thủ công truyền thống, khai thác các 
đặc trưng văn hóa dân tộc ít người, đẩy mạnh phát triển du lịch MICE và du lịch tàu biển. Trong phát 
triển sản phẩm, cần chú trọng xây dựng các trung tâm chăm sóc sức khỏe với chất lượng cao đạt tiêu 
chuẩn quốc tế phục vụ khách du lịch đến tắm nước khoáng nóng để chữa bệnh và phục hồi sức khỏe, 
đồng thời xây dựng trở thành sản phẩm du lịch đặc thù của Khánh Hòa; khôi phục, phát triển một số 
nghề truyền thống của địa phương để tổ chức sản xuất ra các mặt hàng thủ công, mỹ nghệ phục vụ 
khách tham quan và mua sắm làm quà lưu niệm…

Năm: Tăng cường sự hợp tác liên kết vùng lãnh thổ du lịch với các tỉnh bạn hơn nữa để khai 
thác hợp lý, có hiệu quả các lợi thế về tài nguyên du lịch mang tính đặc thù của mỗi địa phương nhằm 
đa dạng hóa sản phẩm du lịch trong một “sân chơi chung” cho du lịch các tỉnh trong khu vực miền 
Trung, Tây Nguyên. Từ đó sẽ tạo ra dòng chảy liên hoàn về tour tuyến du lịch trong vùng liên kết du 
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lịch và các chuỗi sản phẩm du lịch độc đáo, phong phú, đa dạng giữa các vùng miền, nhưng không 
trùng lắp về các loại hình du lịch để hấp dẫn và thu hút khách du lịch.

Sáu: Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường du lịch, phối hợp tốt hơn trong thực hiện 
Đề án An ninh Du lịch, đảm bảo an ninh an toàn trong các khâu hoạt động kinh doanh du lịch và 
địa bàn du lịch; tăng cường công tác bảo vệ cảnh quan, vệ sinh môi trường, tài nguyên du lịch; chấn 
chỉnh nạn bán hàng rong, ăn xin, “cò mồi” đeo bám, chèo kéo khách du lịch, đảm bảo an toàn văn 
minh đô thị.

Bảy: Xây dựng các kế hoạch đào tạo bồi dưỡng dài hạn và ngắn hạn, kể cả đào tạo trong nước 
và ngoài nước nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, tay nghề, trình độ ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ 
quản lý, lao động trong ngành du lịch đảm bảo chất lượng và số lượng cho nhu cầu hiện tại và các 
năm tiếp theo. Đối với các khách sạn 4, 5 sao thường đăng cai tổ chức các hội nghị, hội thảo, phục vụ 
khách du lịch MICE, đội ngũ nhân viên phục vụ phải có trình độ chuyên môn không chỉ về du lịch, mà 
còn phải đảm bảo tính chuyên nghiệp cao về mặt tổ chức từ lúc đăng ký, nhận phòng, công tác chuẩn 
bị tài liệu, tổ chức các nghi lễ, ẩm thực,… Ngoài ra đội ngũ phục vụ phải thông thạo nhiều ngoại ngữ 
do tính chất của loại hình du lịch MICE là khách từ nhiều nước trên thế giới tới tham gia.

Tám: Về công tác xúc tiến thị trường, quảng bá du lịch: Tập trung nâng cao uy tín thương hiệu 
Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa có vị thế cạnh tranh cao ở trong và ngoài nước. Đồng thời, cần tập 
trung thu hút thị trường khách du lịch có khả năng chi tiêu cao và lưu trú dài ngày, trong đó chú ý các 
thị trường khách Mỹ, Úc, Pháp, Anh, Nga, Đức, Canada, Nhật và Hàn Quốc. Đẩy mạnh xúc tiến, giới 
thiệu theo hướng chuyên nghiệp nhằm vào thị trường mục tiêu, lấy sản phẩm du lịch và thương hiệu 
du lịch là trọng tâm trong công tác xúc tiến.

Trong những năm qua ngành du lịch Khánh Hòa đã có bước phát triển khá vững chắc, đã phát 
huy được những tiềm năng và lợi thế đặc thù về du lịch biển, du lịch văn hóa, lịch sử, danh lam thắng 
cảnh, du lịch sinh thái biển - núi, du lịch kết hợp các lễ hội, tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, qua 
đó phát huy tốt vai trò là ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh, góp phần không nhỏ trong việc chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh nhà. Phát huy những thành quả đã đạt được, trong những năm tới ngành 
du lịch Khánh Hòa cần tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng để phát triển xứng tầm với những tiềm 
năng to lớn mà thiên nhiên đã ban tặng. Nỗ lực phấn đấu để đưa Nha Trang - Khánh Hòa nhanh 
chóng trở thành một điểm đến nổi tiếng, hội tụ những sự kiện lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch lớn 
của cả nước và quốc tế, là điểm hẹn và gặp gỡ của du khách bốn phương trong niềm hân hoan chào 
đón của người dân Khánh Hòa thân thiện và mến khách.
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? THE PEOPLE’S COMMITTEE OF KHANH HOA PROVINCE

Khanh Hoa is a South central coastal province, which has natural area of 5,197 km2 
and convenient conditions in road, railway, waterway and airway for domestic and 
international trading exchanges. Khanh Hoa has moderate climate and the sunshine 
all year round. It is rarely affected by storm and flood, the annual average temperature 

there is 260C. Khanh Hoa coastline is 385 kilometers in length, having approximately 200 large and 
small inshore islands and Truong Sa Island district. The province possesses many beautiful landscapes 
and beaches as well as a lot of famous specialties with high economic values. In March 2003, Nha 
Trang Bay was recognized as one of the most beautiful bays in the world. Khanh Hoa is not only 
a locality with famous beautiful sites but also a place having an ancient cultural tradition with the 
unique architectural arts and the featured cultural festivals. 

In recent years, projects of tourism infrastructure and services development in Khanh Hoa have 
continuously attracted lots of domestic and international investment, which creates the favorable 
condition to exploit and promote the local tourism advantages and potentials. The number of tourism 
businesses and the types of tourism products and services are continuously grown toward the trend 
of depth and large scale. Khanh Hoa tourism products have been gradually diversified so far and its 
quality has been improved. The prestige of tourism brand ‘Nha Trang - Khanh Hoa“ is increasingly 
confirmed in domestic and foreign markets. It becomes an ideal destination of many big events and 
conferences. 

However, in the past, some tourism companies have not really paid much attention to 
improving the quality of tourism products and services, so the majority of them have not reached 
the international standards yet, the service quality is low and can not satisfy the high demands of 
high-class domestic and foreign tourists.

In order to sustainably develop and achieve the objectives set out in the provincial master plan, 
in the coming time, Khanh Hoa tourism needs to focus on implementing the main contents as follows: 
Upgrading Cam Ranh International Airport; Building Nha Trang City to become the modern marine 
tourism center of Vietnam; Quickly deploying the existing tourism investment projects; Developing 
the types and products of marine tourism, mountain-climbing, mud baths and hot tub; Enhancing 
The festivals and the traditional villages; Exploiting the cutural features of the ethnic minorities; 
Strengthening the cooperation and connection with other provinces; Continuing to promote the 
tourism environmental protection; Building the long-term and short-term training plans domestically 
and internationally to improve the professional qualifications, working skills and foreign language 

THE POTENTIALS AND STRENGTHS TO DEVELOP 
KHANH HOA TOURISM
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skills for the management staff and employees in the tourism industry.

Khanh Hoa tourism has grown steadily and brought into play its potentials and advantages 
in marine tourism, cultural, historic and scenic tourism, mountainous - marine ecotourism and the 
tourism combining with festivals, events, conferences and seminars. It has presented as the key 
economic role, contributing mostly to the economic structure transformation of the province. The 
provincial government has been constantly striving to make Nha Trang - Khanh Hoa quickly become 
a famous destination for the tourists all over the world.
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DU LỊCH NINH THUẬN
TIỀM NĂNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG MỐI LIÊN KẾT VÙNG

? UBND TỈNH NINH THUẬN

Miền Trung có vị trí thuận lợi nằm ở trung tâm của cả nước, được đánh giá là vùng 
có tiềm năng to lớn, nhất là về du lịch chưa được khai thác. Tuy nhiên, khu vực 
này vẫn được coi là chậm phát triển và chưa bắt kịp với tốc độ tăng trưởng nhanh 
chóng của Việt Nam trong những năm gần đây... Với bờ biển dài và nhiều bãi biển 

đẹp, là nơi tập trung nhiều di sản thế giới, các giá trị về sinh thái, văn hóa, lịch sử cách mạng... khu vực 
này có lợi thế để phát triển du lịch thành ngành tạo ra giá trị và động lực phát triển cho các tỉnh khu 
vực miền Trung, đặc biệt là tại các tỉnh như Ninh Thuận, nơi có tiềm năng phát triển nhưng đến nay 
vẫn chưa được khai thác hiệu quả.

Hiện nay, khu vực miền Trung đã được Chính phủ nhìn nhận và quan tâm nhiều hơn với những 
cam kết cụ thể nhằm tạo bức phá cho sự phát triển của Vùng, nhất là đầu tư các công trình hạ tầng 
giao thông kết nối vùng, cảng biển nước sâu, cảng hàng không quốc tế và các chương trình đào tạo 
nguồn nhân lực của Vùng, giúp các tỉnh khu vực miền Trung phát huy tiềm năng lợi thế của mình và 
đóng góp tương xứng cho sự phát triển chung của cả nước.

Với lợi thế nằm trong tam giác du lịch trọng điểm Đà Lạt - Nha Trang và Mũi Né - là một trong 
những trọng điểm trong chiến lược phát triển du lịch của cả nước đến năm 2020 đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt, Ninh Thuận có một số giá trị độc đáo và nhiều tiềm năng để có thể đóng vai trò 
quan trọng trong kinh tế du lịch của Vùng:

+ Với bờ biển dài 105 km chưa được khai thác, với nhiều vũng, vịnh đẹp thích hợp cho du 
thuyền và các môn thể thao dưới nước như Bình Tiên, Vĩnh Hy...

+ Các sản phẩm du lịch địa phương độc đáo và các di sản văn hóa riêng có với lịch sử lâu đời 
như trồng, sản xuất rượu vang và các di sản văn hóa Chăm còn nguyên sơ và độc đáo. 

Theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 do hãng Tư vấn nước ngoài Monitor 
giúp xây dựng, du lịch được xác định là một trong 6 trụ cột quan trọng của nền kinh tế Ninh Thuận 
trong tương lai, phát triển toàn diện để khai thác tiềm năng và lợi thế của tỉnh, bao gồm du lịch biển, 
du lịch sinh thái, du lịch văn hóa và dịch vụ phục vụ du lịch.

Hiện tại, doanh thu về du lịch của tam giác du lịch trọng điểm Phan Rang - Đà Lạt - Nha Trang 
(trong phạm vi bán kính 120 km tính từ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm) khoảng 500 triệu USD, 
trong đó Ninh Thuận chỉ chiếm tỷ lệ thấp (khoảng 2%) chưa tương xứng với tiềm năng của mình. 
Toàn tỉnh hiện có trên 60 cơ sở lưu trú, với gần 1.700 phòng, trong đó trên 30% số phòng đạt chuẩn 
3 sao; các chỉ tiêu chủ yếu về lượng khách và thu nhập mà ngành du lịch đạt được so với một số tỉnh 
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lân cận có du lịch phát triển trong Vùng vẫn còn có khoảng cách khá xa, tỷ trọng trong cơ cấu GDP 
toàn tỉnh còn thấp, dịch vụ du lịch còn đơn điệu, chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng nhu cầu thị trường, 
nguồn nhân lực chưa tương xứng với vai trò, vị trí và nhiệm vụ của một ngành kinh tế quan trọng.

Những năm gần đây, thông qua tổ chức nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội gắn với các hoạt 
động xúc tiến, quảng bá trên phương tiện thông tin đại chúng… hoạt động du lịch của tỉnh đã có 
bước khởi sắc, số lượng du khách tăng lên đáng kể, đặc biệt lượng khách đi theo tour cố định từ 
Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ chiếm trên 60%; đã có nhiều dự án về du lịch được chấp 
thuận chủ trương đầu tư và cấp chứng nhận đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện, trong đó có 
22 dự án du lịch cao cấp, tổng vốn đầu tư gần 6.000 tỷ đồng, tập trung phát triển ở dải ven biển của 
tỉnh, đây là những tiền đề quan trọng, động lực mới để đẩy mạnh việc phát triển du lịch của tỉnh nhà.

Trong tương lai, Ninh Thuận mong muốn hợp tác với các tỉnh trong Vùng trong kết nối các sản 
phẩm du lịch để phấn đấu nổi lên như một đối tác bình đẳng trong chuỗi giá trị của Vùng. Việc này sẽ 
đạt được thông qua việc nắm lấy cơ hội, kết hợp giữa việc phát triển cơ sở hạ tầng kết nối vùng (như 
sân bay Cam Ranh, cảng Cam Ranh) và khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh riêng có của tỉnh để 
tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo, tạo sự khác biệt hấp dẫn du khách tham gia vào chuỗi giá trị du 
lịch của Vùng, đó là:

(1) Phát triển các loại hình du lịch liên quan đến thưởng rượu nho và các sản phẩm phẩm từ 
nho;  

(2) Du lịch di sản văn hóa với nét đặc sắc của văn hóa Chăm và các làng nghề truyền thống.

(3) Du lịch sinh thái với thương hiệu là trung tâm “du lịch xanh” của cả nước. Hình thành các tour 
du lịch sinh thái và các khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp thân thiện với môi trường.

(4) Khai thác các lợi thế về điều kiện tự nhiên, đặc thù về nắng và gió để phát triển du lịch thể 
thao với các dịch vụ trên không và dưới nước như kéo dù, bơi lội dưới nước ngắm rạng san hô, đua 
mô tô trên cát.

 (5) Du lịch cao cấp với lợi thế là có bãi biển đẹp, còn nguyên sơ, có các sản phẩm đặc thù phù 
hợp cho chăm sóc sức khỏe, spa; gắn với các câu lạc bộ golf, du thuyền...

Để tạo động lực phát triển du lịch một cách bền vững và tận dụng tối đa lợi thế kết nối vùng, 
tỉnh Ninh Thuận đang thuê tập đoàn hàng đầu của thế giới về quy hoạch - ARUP của Anh lập quy 
hoạch du lịch vùng ven biển của tỉnh, gắn chiến lược kinh tế của Monitor theo hướng giữ gìn và gia 
tăng giá trị của đất trong quá trình phát triển. Định hướng quy hoạch không gian theo hướng kết 
hợp hài hòa giữa phát triển năng lượng và du lịch, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và dành quỹ đất 
tương xứng để phát triển du lịch tại khu vực tiềm năng; đồng thời đẩy nhanh đầu tư cải thiện mạnh 
mẽ điều kiện hạ tầng giao thông, tạo kết nối cao giữa các khu du lịch với các trục quốc lộ, nhất là hoàn 
thành đưa vào hoạt động tuyến đường ven biển từ Bình Tiên đến Cà Ná dài 116 km (dự kiến hoàn 
thành trong năm 2014), đầu tư nâng cấp tuyến đường từ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đến 
Phan Rang, kết nối các khu du lịch biển với Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (điều này có nghĩa 
các khu vực phát triển du lịch tập trung của tỉnh Ninh Thuận sẽ có thể đi đến trong vòng 30 phút từ 
sân bay quốc tế Cam Ranh), sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Ninh Thuận trong thời 
gian đến.



PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

223

Để phát triển du lịch Ninh Thuận gắn với thương hiệu du lịch của Vùng, bên cạnh các nỗ lực của 
mình, tỉnh Ninh Thuận cho rằng hội thảo lần này là cơ hội quý giá để lãnh đạo các địa phương trong 
Vùng cùng nhau thảo luận xây dựng chiến lược phát triển du lịch cho Vùng nhằm phát huy tối đa lợi 
thế so sánh Vùng, tăng cường hợp tác, liên kết giữa các địa phương trong Vùng, nhằm tạo ra các sản 
phẩm du lịch mang tính đặc thù, thương hiệu cho du lịch của khu vực miền Trung, trong đó tập trung 
ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch biển, nhất là du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp, gắn với tham quan 
thắng cảnh biển và sản phẩm du lịch thể thao biển và sinh thái biển. Phát triển các sản phẩm du lịch 
văn hóa gắn với di sản, lễ hội, du lịch làng nghề, nhất là văn hóa biển và văn hóa Chăm; có chiến lược 
liên kết giữa các địa phương trong công tác xúc tiến, quảng bá, tổ chức các tour du lịch mang thương 
hiệu vùng; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch của Vùng...

Chúng tôi tin tưởng rằng với các tiềm năng về du lịch của tỉnh cùng với việc tăng cường hợp 
tác, tận dụng thương hiệu du lịch và hạ tầng của Vùng, Ninh Thuận sẽ tạo ra nền tảng cho phát triển 
du lịch của tỉnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Vùng.
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? THE PEOPLE’S COMMITTEE OF NINH THUAN PROVINCE 

The central region has convenient position at the center of whole country which 
considered as an area attachs with much of tourism potentials. However, this region is 
still undeveloped with slow growth rate. 

With the advantage of being on the key tourism triangle of Da Lat - Nha Trang - Mui Ne, one of 
key areas for tourism development strategy of entire nation to 2020 approved by Prime Minister, Ninh 
Thuan Province owns unique values and potentials for developing the regional tourism including: 
the coastline of 105 km, many beautiful bays, lagoons which favorable for underwater sports such 
sailing, yachting and diving. Also, the province possessed some cultural relics such as: planting grape 
and producing wine; Cham cultural monuments...  

According to the plan of socio - economic development until 2020 consulted by Monitor group, 
tourism industry is defined as one of 6 key economic sectors of Ninh Thuan economy. Also based 
on this plan, Ninh Thuan will focus on developing following main tourism types: marine tourism, 
ecotourism, cultural tourism and services. Recently, through holding political and socio - economic 
events attaching with tourism promotion programs on media... tourism sector has steadily grown 
leading to increase remarkable number of visitors. 

In the future, Ninh Thuan Province expects to cooperate with other provinces/provinces cities 
in the region aiming at connecting tourism destinations and building a common tourism brand 
name for whole region. To reach this goal, the province has oriented for its tourism development 
through following solutions: (1) Developing tourism types related to grape wine and product made 
from grape; (2) Enhancing cultural heritage tourism with Cham culture and traditional villages; 
(3) Ecotourism with the brand name of “Green Tourism Center” of whole country; (4) Exploring 
advantages of natural conditions to develop sport tourism on the sky and under water; (5) Improving 
luxury tourism services. 

With the purpose of developing Ninh Thuan tourism integrated with building regional 
tourism brand name, beside of its own efforts, the province identifies that the seminar on the theme 
“Developing tourism products in the central coastal region” is the precious oppotunity for leaders of 
localities in the region to discuss, exchange and generate a common strategy for regional tourism 
development. Through the seminar, provinces/cities in the region work together to create effective 
solutions in order to maximize regional comparative advantage, strengthen cooperation amongst 
localities, produce unique tourism products of which pay attention to marine tourism, luxury resort, 
seasport, and marine ecological tours. 

DEVELOPING NINH THUAN TOURISM 
POTENTIAL AND ORIENTATION IN REGIONAL COOPERATION
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TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH 
TỈNH BÌNH THUẬN

? UBND TỈNH BÌNH THUẬN

1. Tiềm năng du lịch của tỉnh Bình Thuận

Bình Thuận nằm ở cực Nam Trung Bộ, có vị trí khá thuận lợi trong giao lưu kinh tế, văn hóa, xã 
hội với các tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. 

Với chiều dài bờ biển 192 km và đảo Phú Quý, Bình Thuận có tài nguyên du lịch tự nhiên phong 
phú, đa dạng là các vịnh, bãi biển, đồi cát đẹp như: Cù lao Câu, Cà Ná, Bình Thạnh (Tuy Phong); Đồi 
Dương - Thương Chánh, Mũi Né - Hòn Rơm, biển Hàm Tiến, Tiến Thành (Phan Thiết); Tân Thuận, Khe 
Gà (Hàm Thuận Nam); Hòn Bà, Ngảnh Tam Tân (La Gi) và đặc biệt là Đồi Trinh nữ Bắc Bình, Đồi cát bay 
Mũi Né. Cùng với cảnh quan ven biển, Bình Thuận còn có các hồ, thác, đầm, suối khoáng nóng… kết 
hợp với núi rừng tạo nên những cảnh quan đẹp, hùng vĩ  như: Bàu Trắng - Bắc Bình, Hồ Hàm Thuận - 
Đa Mi, Hồ Biển Lạc - Núi Ông, Thác Bà, Thác Reo, Bưng Thị... 

Bình Thuận có môi trường tự nhiên trong lành, khí hậu ấm áp, thời tiết nắng quanh năm, thích 
hợp cho việc phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, tham quan dã ngoại, du lịch mạo 
hiểm, lặn biển, nghiên cứu các hệ động, thực vật dưới biển, du lịch thể thao giải trí trên biển, trên đồi 
cát,...

Bên cạnh đó, Bình Thuận còn có nguồn tài nguyên du lịch nhân văn đa dạng với nhiều di tích 
lịch sử - văn hóa độc đáo như: Trường Dục Thanh - nơi Bác Hồ đã ở và dạy học tại Phan Thiết; Dinh Vạn 
Thủy Tú (nơi lưu giữ hàng trăm bộ xương cá voi - có bộ trên 200 tuổi); Mũi Điện Khe Gà với ngọn hải 
đăng cao 54 mét, được xây dựng cách đây hơn 100 năm; Chùa Núi Tà Cú ở độ cao 470 mét so với mặt 
biển, với tượng Phật nằm, dài 49 mét; Dinh Thầy Thím; Cổ Thạch Tự; Tháp Pô Sha Inư; Kho mở Hoàng 
tộc Chăm; các lễ hội văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc như: Lễ hội Nghinh Ông, lễ hội 
Katê, lễ hội Dinh Thầy Thím, lễ hội rước đèn Trung Thu… và các làng nghề truyền thống sản xuất các 
sản phẩm được lưu truyền từ lâu đời. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để tỉnh phát triển các loại hình 
du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng.

2. Thực trạng phát triển sản phẩm du lịch Bình Thuận

Năm 1995, sự kiện nhật thực toàn phần đã diễn ra vào ngày 24.10 đã thu hút hàng trăm ngàn 
người từ khắp nơi đổ về Phan Thiết để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ thú của thiên nhiên, trong đó có 
không ít doanh nhân trong và ngoài nước đang tìm kiếm cơ hội đầu tư. Kể từ đó, nguồn tài nguyên 
du lịch phong phú, quý giá đang tiềm ẩn ở một vùng đất biển ít người biết đến đã được khám phá, 
khơi dậy và đánh dấu cho sự vươn lên đầy ấn tượng của du lịch Bình Thuận.

Sau mười bảy năm, trong điều kiện còn nhiều mặt khó khăn, thách thức nhưng du lịch Bình 
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Thuận đã đạt được những kết quả rất khả quan và phát triển liên tục với những chuyển biến mạnh 
mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu. Bình Thuận đã thu hút được 445 dự án đầu tư du lịch, dịch vụ du 
lịch (trong đó có 46 dự án nước ngoài) với tổng diện tích đất cấp hơn 8.400 ha và tổng vốn đăng ký 
đầu tư đăng ký hơn 63.500 tỷ đồng, đầu tư kinh doanh ở nhiều lĩnh vực như: lưu trú du lịch, sân golf, 
huấn luyện và cung cấp dịch vụ thể thao trên biển, kinh doanh nhà hàng du lịch, lữ hành… trong đó 
có một số dự án có quy mô lớn từ 200 đến 500 ha.

Sản phẩm du lịch của Bình Thuận ngày càng phong phú, hấp dẫn hơn với hệ thống hơn 210 
khách sạn, resort nghỉ dưỡng với 8.588 phòng. Trong đó đã xếp hạng 03 cơ sở đạt tiêu chuẩn 5 sao, 
16 cơ sở 4 sao, 12 cơ sở 3 sao, 30 cơ sở 2 sao, 29 cơ sở 1 sao, đạt tiêu chuẩn nhà nghỉ du lịch có 49 cơ 
sở; các dịch vụ thể thao giải trí, lướt ván buồm, lướt ván diều, lặn biển, chơi golf, làm đẹp và các loại 
hình dịch vụ bổ trợ phát triển nhanh chóng, đáp ứng được nhu cầu của nhiều đối tượng du khách. 

Bình Thuận đã khai thác khá tốt tài nguyên, lợi thế của mình, tập trung đầu tư phát triển loại 
hình du lịch biển với các sản phẩm: nghỉ dưỡng, nghỉ dưỡng kết hợp học và chơi các môn thể thao 
trên biển (lướt ván diều, lướt ván buồm, lặn biển), chơi golf, dịch vụ Spa, tắm bùn khoáng,…

Lượng khách du lịch đến tỉnh tăng trưởng ổn định, bình quân từ năm 2005 đến nay tăng trưởng 
ở mức bình quân 14,5%/năm. Năm 2012, toàn tỉnh ước đón được 3.141.600 lượt khách, tăng 11,1% 
so với năm 2011; trong đó khách du lịch quốc tế khoảng 341.160 lượt khách, tăng 13,5% so với năm 
2011.

Công suất sử dụng phòng bình quân đạt khoảng 55 - 58%. Thời gian lưu trú bình quân của 
khách quốc tế ngày càng dài hơn, năm 2012 là 3,35 ngày/khách, khách nội địa 1,55 ngày/khách.

Khu vực Hàm Tiến - Mũi Né đã trở thành khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, thu hút ngày càng 
mạnh đối tượng du khách trong nước có thu nhập cao và khách quốc tế.  Du lịch Bình Thuận hiện là 
điểm sáng, điểm đến hấp dẫn, không những của du khách trong nước mà bạn bè quốc tế cũng biết 
đến Mũi Né - Việt Nam. Trang web du lịch Skyscanner đã khẳng định Bãi biển Mũi Né hấp dẫn nhất 
Đông Nam Á sau khi đánh giá hàng loạt các bãi biển tại Đông Nam Á về những yếu tố như giá thành 
vé máy bay, dịch vụ nhà hàng khách sạn, chi phí sinh hoạt, ẩm thực địa phương và quan trọng chính 
là không gian du lịch; còn Tạp chí Lonely Planet lại chọn Mũi Né là một trong 7 bãi biển đẹp hút hồn 
nhất Việt Nam.

Đối với ngành du lịch Việt Nam, du lịch Bình Thuận được đánh giá cao, với 3 đột phá, đó là: đột 
phá về đầu tư với hệ thống resort nhiều và đa dạng, đột phá về sản phẩm với các dịch vụ mới hấp 
dẫn là lướt ván buồm, lướt ván diều, khinh khí cầu và đột phá về doanh thu du lịch với mức tăng trên 
30%/năm.

Trong quá trình phát triển du lịch, Bình Thuận đã và đang tận dụng những lợi thế về biển, đó 
là: nắng, gió, cát, bãi biển đẹp… để phát triển thành những sản phẩm du lịch hấp dẫn và nỗ lực xây 
dựng thương hiệu du lịch Bình Thuận gắn với các sự kiện quốc tế mang đặc trưng riêng của mình. 
Những năm gần đây, Bình Thuận đã tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế như: Giải lướt Ván buồm 
Cúp thế giới PWA Mũi Né - Việt Nam 2011, Festival Thuyền Buồm quốc tế Mũi Né - Bình Thuận 2011 
Việt Nam và Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế Việt Nam lần thứ I - Bình Thuận năm 2012 tại Hàm Tiến - Mũi 
Né. Các sự kiện này đã diễn ra khá thành công, tạo được hiệu ứng cao trong việc giới thiệu, quảng bá 
sâu, rộng hình ảnh du lịch Bình Thuận theo các kênh truyền thông trong nước và quốc tế. 
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3. Định hướng phát triển sản phẩm du lịch của Bình Thuận trong giai đoạn mới

Trong những năm tới, căn cứ Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030, Bình Thuận sẽ là một trong những địa bàn trọng điểm phát triển du lịch của 
cả nước với Mũi Né được quy hoạch là khu du lịch quốc gia, đảo Phú Quý là điểm du lịch quốc gia và 
thành phố Phan Thiết là đô thị du lịch.

Nghị quyết 06-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khóa XII) về phát triển du 
lịch đến 2015 cũng đã xác định du lịch là một trong những lợi thế, một trong những ngành kinh tế 
trọng điểm của Bình Thuận; du lịch phát triển sẽ tạo ra nhu cầu, thị trường và là động lực thúc đẩy các 
lĩnh vực, các ngành khác cùng phát triển. Trong những năm tới, du lịch Bình Thuận phát triển theo 
chiều sâu và bền vững, khai thác tối đa giá trị tài nguyên, lợi thế để phát triển nhiều loại hình du lịch, 
trên nhiều địa bàn; phát triển sản phẩm du lịch đa dạng có chất lượng cao với một số sản phẩm du 
lịch độc đáo, hấp dẫn kéo dài được thời gian lưu trú, tăng chi tiêu và số lần quay lại của du khách, 
trong đó, nghỉ dưỡng biển, thể thao biển trở thành loại hình du lịch đặc trưng có thương hiệu mạnh 
của quốc gia và của Đông Nam Á.

Theo đó, để đạt được mục tiêu trên, bên cạnh những giải pháp về nâng chất lượng các sản 
phẩm du lịch hiện có, xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn thân thiện, tăng cường quảng bá xúc tiến, 
đào tạo nguồn nhân lực… việc phát triển đa đạng các loại hình, sản phẩm du lịch trước hết là những 
sản phẩm mang tính chất đặc trưng, đặc sắc của địa phương trên cơ sở khai thác tối đa tài nguyên du 
lịch nổi bật của từng vùng, miền trong tỉnh, chú trọng khai thác lợi thế của tỉnh về biển, đảo, hồ, đồi, 
núi, rừng, suối khoáng nóng… và tài nguyên du lịch nhân văn là yêu cầu rất quan trọng để tiếp tục 
phát triển du lịch Bình Thuận trong giai đoạn mới.

- Phát triển du lịch nghỉ dưỡng: 

+ Xây dựng các khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp với các dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp 
(casino ở Phan Thiết, Phú Quý), thể thao cao cấp (du thuyền, sân golf ). 

+ Phát triển các khu du lịch điều dưỡng chữa bệnh bằng suối khoáng nóng kết hợp dịch vụ 
spa cao cấp, mua sắm mỹ phẩm chiết xuất từ thảo mộc, bùn khoáng, nước khoáng, tạo nét đặc trưng 
riêng (Bưng Thị, Vĩnh Hảo). 

- Phát triển du lịch sinh thái rừng - biển - đảo: 

+ Phát triển du lịch sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên (Núi Ông, Tà Cú), khu bảo tồn biển, đa 
dạng sinh học (Phú Quý, Cù Lao Câu); du lịch khám phá những hồ, thác đẹp nổi tiếng của Bình Thuận 
(Thác Bà, Hàm Thuận Đa Mi).  

+ Dịch vụ lặn biển khám phá đại dương, đi tàu đáy kính ngắm san hô. 

- Phát triển du lịch thể thao: khai thác thế mạnh thể thao biển - núi; thể thao trên cát, trên hồ; 
thể thao mạo hiểm, săn bắn.

 Xây dựng Bình Thuận thành trung tâm thể thao biển mang tầm quốc gia và quốc tế. Mũi Né trở 
thành trung tâm kinh doanh giải trí thuyền buồm nổi tiếng trong và ngoài nước đồng thời nằm trong 
hệ thống các địa điểm thi đấu hàng năm của Hiệp hội Lướt ván buồm thế giới PWA.

- Phát triển du lịch văn hóa: phát triển mạnh du lịch cộng đồng, khai thác giá trị văn hóa của các 



Kỷ yếu Hội thảo

230

lễ hội, làng nghề truyền thống nhất là khai thác các đặc trưng văn hóa dân tộc Chăm và các dân tộc 
ít người khác (Chơro, Cơho, Raglai,…) mang đậm bản sắc riêng của Bình Thuận. 

- Phát triển mạnh du lịch MICE kết hợp mua sắm, ẩm thực: 

+ Khuyến khích đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút các hội nghị, hội 
thảo quốc gia, quốc tế tổ chức tại Bình Thuận, đặc biệt là phục vụ tổ chức các sự kiện hàng năm của 
các doanh nghiệp nước ngoài ở khu vực phía Nam.

+ Khai thác văn hóa ẩm thực địa phương gắn với những đặc sản nổi tiếng của Bình Thuận như: 
mực một nắng, bánh hỏi, bánh xèo, gỏi cá mai, dông, thanh long,… tạo ra nhiều món ăn độc đáo và 
khác biệt. Xây dựng các tour hướng dẫn nghệ thuật chế biến món ăn đậm nét văn hóa truyền thống, 
tạo sự mới lạ cho du khách, đặc biệt là khách quốc tế. 

+ Phát triển các trung tâm thương mại, mua sắm quy mô lớn gắn với hệ thống các cửa hàng 
bán hàng đặc sản của địa phương như thanh long, tảo, nước mắm Phan Thiết…  

4. Kiến nghị, đề xuất

Nhằm tạo thuận lợi cho việc đầu tư, khai thác hợp lý tài nguyên du lịch các tỉnh duyên hải miền 
Trung, Bình Thuận xin đề xuất một số vấn đề sau:

1. Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Chính phủ dành một số Chương trình 
phát triển kinh tế ưu đãi, với trọng điểm đầu tư mạnh vào lĩnh vực du lịch cho khu vực duyên hải miền 
Trung nhất là đầu tư đồng bộ, hiện đại về hạ tầng giao thông, kết nối các trung tâm du lịch trong 
Vùng theo quy hoạch và kết nối vùng với thế giới. 

2. Đề nghị Tổng cục Du lịch sớm xây dựng quy hoạch phát triển du lịch vùng duyên hải Nam 
Trung Bộ làm cơ sở cho các địa phương trong Vùng khai thác tài nguyên lợi thế, tập trung đầu tư phát 
triển thành chuỗi sản phẩm du lịch có đẳng cấp cao, có sức cạnh tranh trên thị trường du lịch quốc 
tế và khu vực.

3. Đề nghị các tỉnh/thành trong Vùng xây dựng cơ chế liên kết về du lịch, có trách nhiệm trong 
khai thác tài nguyên, phát triển sản phẩm, quảng bá xúc tiến, đào tạo nguồn nhân lực du lịch… bảo 
đảm hiệu quả kinh tế và hài hòa lợi ích đối với từng địa phương. Trước mắt:

- Liên kết thành lập tờ Báo Du lịch duyên hải miền Trung.

- Liên kết xây dựng trang Web quảng bá du lịch chung của Vùng để giới thiệu tài nguyên, quảng 
bá hình ảnh du lịch, các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch của các tỉnh/thành trong Vùng tới du 
khách trong và ngoài nước qua mạng Internet.

- Phối hợp tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế được tổ chức luân phiên tại các địa phương hàng 
năm nhằm giới thiệu, quảng bá tài nguyên du lịch và sản phẩm du lịch đến cộng đồng các doanh 
nghiệp du lịch, các công ty lữ hành, các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước tạo cơ hội giao lưu, 
mở rộng thị trường du lịch trong Vùng. 
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? THE PEOPLE’S COMMITTEE OF BINH THUAN PROVINCE

Binh Thuan is located in the south central region and has a favorable position in 
economic, cultural and social exchanges with the southeastern provinces, the south 
central ones and Central Highlands as well. With a coastline of 192 km and Phu Quy 
Island, Binh Thuan has abundant tourism resources. Along with the coastal landscapes, 

Binh Thuan also has lakes, waterfalls, lagoons, hot springs combined with mountains to create the 
beautiful majestic landscapes such as Bau Trang - Bac Binh, Ham Thuan - Da Mi Lake, Bien Lac Lake - 
Ong Mountain, Ba Waterfall, Reo Waterfall, Bung Thi.

Binh Thuan owns the fresh natural environment, the warm climate and the sunny weather 
all year round, which is suitable for developing diverse tourism types and products such as leisure 
tourism, picnic tours, adventure tourism, scuba diving, exploring the marine faunas and floras’ lives, 
sea sports and entertainments on the sand dunes...

Besides, Binh Thuan possesses the plentiful cultural humanistic resources including unique 
cultural - historical monuments and the traditional festivals imbued with national cultural identity 
as well as the traditional villages producing products that are preserved for posterity for a long time. 
These are the favorable conditions to develop cultural tourism and community-based tourism.

In 1995, the solar eclipse event taking place on Oct 24th has attracted hundred thousands of 
people from everywhere flocking to Phan Thiet to admire the amazing beauty of nature and also 
looking for investment opportunities. Since then, the valuable abundant tourism resources which 
were potential in a little-known coastal land have been explored, aroused and marked the dramatic 
rise of Binh Thuan tourism.

Binh Thuan tourism products are increasingly rich and attractive. The province has well exploited 
its resources and advantages, focusing on the investment and development of marine travel products 
such as leisure, leisure combined with learning and playing sports at sea (for example: kite surfing, 
windsurfing, scuba diving), playing golf, spa services, mud bath...

The number of tourists visiting the province has increased steadily at an average of 14.5% per 
year from 2005 to current. The average occupied rate is about 55 - 58%. The average length of staying 
of international tourists is increasingly longer.

For Vietnam tourism industry, Binh Thuan tourism is appreciated with the three breakthroughs 
which are: breakthrough in investment with various and diverse resort system, breakthrough in 
tourism products with exciting new services including windsurfing, kite surfing, hot-air balloon, and 
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the breakthrough in tourism revenue with an increase of over 30% per year.

In the coming years, based on the master plan of Vietnam’s tourism development until 2020, 
with a vision to 2030, Binh Thuan is one of the key areas for tourism development in the country. Mui 
Ne Beach and Phu Quy Island have been planned to be national tourist attractions and Phat Thiet 
City has become a popular tourist town with the following typical products: leisure tourism, forest 
ecotourism, marine ecotourism, underwater sports tourism and cultural tourism.


