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BÁO CÁO ĐỀ DẪN:
HỘI THẢO LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN DU LỊCH

7 TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

 TS. TRẦN DU LỊCH*

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Hồ Chí Minh

* Và nhóm tư vấn .

ĐẶT VẤN ĐỀ

7 tỉnh vùng duyên hải miền Trung gồm Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng 
Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Vùng) chiếm gần 1/3 chiều dài bờ biển 
của nước ta, có tiềm năng du lịch to lớn. Những năm gần đây, Đảng bộ và chính quyền mỗi địa 
phương trong Vùng với khát vọng vươn lên đã có những nỗ lực mạnh mẽ, chủ động khai thác lợi 
thế về điều kiện tự nhiên, thu hút đầu tư, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương nhằm tập trung phát 
triển du lịch của mỗi địa phương. Kết quả là ngành du lịch của toàn Vùng và từng địa phương đã 
có sự trưởng thành và lớn mạnh không ngừng về hệ thống doanh nghiệp du lịch; cơ sở hạ tầng, 
các trung tâm, điểm đến du lịch, khu nghỉ dưỡng, khách sạn, khu giải trí; các tuyến du lịch, loại 
hình du lịch đa dạng… tạo nên diện mạo mới và có những đóng góp quan trọng vào tăng trưởng 
kinh tế, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, sự phát triển của ngành du lịch vẫn còn 
nhiều hạn chế và bất cập; nhiều khó khăn, trở ngại vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng; chưa có 
bước phát triển đột phá để khẳng định du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn; kết quả chưa 
tương xứng với tiềm năng và lợi thế của từng địa phương và toàn Vùng; sự phát triển thiếu tính 
bền vững.

Nhận thức được vấn đề trên, lãnh đạo của 7 địa phương trong Vùng đã thống nhất về sự 
cần thiết và trước hết tập trung xây dựng, thực thi các chính sách và cơ chế liên kết phát triển du 
lịch của cả Vùng, bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững, để cùng cả nước thực hiện thành 
công chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại 
hội XI của Đảng, hướng tới xây dựng một không gian du lịch Vùng thống nhất.
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Với trách nhiệm do Tổ điều phối Vùng giao phó, Nhóm tư vấn xin được trình bày Báo cáo 
đề dẫn tại cuộc Hội thảo này, với 4 nhóm nội dung sau đây:

Nội dung 1: Về tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch. 

1.1. Tài nguyên du lịch 

Tài nguyên thiên nhiên

Nhìn chung, các tỉnh, thành phố trong Vùng có nguồn tài nguyên du lịch khá đa dạng và 
phong phú với nhiều tiềm năng nổi trội:

- Tài nguyên du lịch biển được xem là lợi thế chung của các tỉnh duyên hải miền Trung. 
Bờ biển dài trên 1.000 km với nhiều bãi tắm đẹp trải dài từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa như 
Thuận An, Lăng Cô, Cảnh Dương (Thừa Thiên Huế); Xuân Thiều, Mỹ Khê, Non Nước (Đà Nẵng); Cửa 
Đại, Bàn Than (Quảng Nam), Sa Huỳnh, Mỹ Khê (Quảng Ngãi), Hoàng Hậu, Ghềnh Ráng, Cát Hải 
(Bình Định); Long Thủy, Xuân Đài, Vũng Rô (Phú Yên); Vân Phong, Cam Ranh, Nha Trang (Khánh 
Hòa). Đặc biệt, vào năm 2006 bãi biển Đà Nẵng đã được tạp chí danh tiếng Forbes của Mỹ bình 
chọn là một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh; và tháng 10.2011, bãi biển An Bàng của thành 
phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) cũng được website CNNGo bình chọn vào top 50 bãi biển đẹp nhất 
thế giới... 

- Bên cạnh đó các tỉnh duyên hải miền Trung còn có nhiều vịnh, đảo và bán đảo đẹp tầm 
cỡ quốc tế như vịnh Vân Phong, vịnh Nha Trang, vịnh Xuân Đài, ghềnh Đá Đĩa hay các đảo và bán 
đảo như quần đảo Hoàng Sa, bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng); đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam - đã 
được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới); đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi); bán đảo Phương 
Mai (Bình Định); quần đảo Trường Sa, Hòn Tre (Khánh Hòa)… Đó là những điều kiện lý tưởng, là 
tiềm năng để các tỉnh trong khu vực phát triển du lịch biển đảo, xây dựng các khu nghỉ mát, khu 
vui chơi với các bộ môn thể thao và giải trí thu hút du khách trong và ngoài nước. 

- Trong Vùng còn có một số khu bảo tồn như Khu bảo tồn thiên nhiên Đèo Cả, Khu bảo tồn 
thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa, Khu bảo tồn tự nhiên Sơn Trà, Vườn quốc gia Bạch Mã… góp phần 
làm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch trên địa bàn.

- Cùng với thế mạnh về biển đảo, thiên nhiên cũng đã ưu ái ban tặng cho các tỉnh duyên hải 
miền Trung nhiều danh lam thắng cảnh kỳ thú nổi tiếng khác như: núi Bạch Mã, sông Hương - núi 
Ngự (Thừa Thiên Huế); núi Ngũ Hành Sơn, Bà Nà - Suối Mơ (Đà Nẵng); hồ Phú Ninh, Hòn Kẽm Đá 
Dừng (Quảng Nam); Thiên Bút - Phê Vân (Quảng Ngãi); đầm Thị Nại, suối khoáng Hội Vân, Hầm Hô 
(Bình Định); đầm Ô Loan, bãi Môn - mũi Điện, ghềnh Đá Đĩa (Phú Yên); hòn Chồng, thác YangBay, 
suối bùn khoáng Tháp Bà (Khánh Hòa)... có giá trị lớn để khai thác, phát triển các loại hình du lịch 
sinh thái và nghỉ dưỡng phục vụ du khách. 

Tài nguyên nhân văn

Tài nguyên nhân văn cũng là thế mạnh nổi trội của Vùng với nhiều di tích lịch sử, các lễ hội 
gắn liền với văn hóa biển, các dấu ấn của văn hóa Chăm… 
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- Văn hóa biển: Tại các tỉnh duyên hải miền Trung, đặc tính biển có ảnh hưởng rất đậm trong 

văn hóa của người dân nơi đây, do từ xa xưa người Việt đã lựa chọn thích nghi với biển cả nhằm 
kiếm sống lâu dài. Cộng đồng ngư dân sinh sống trong Vùng đã hình thành được một nếp sống 
gắn liền với văn hóa biển từ lâu đời và hiện nay các lễ hội như lễ hội nghinh Ông (Quảng Ngãi), lễ 
tế cá Ông (Quảng Nam) hay lễ hội cầu ngư… vẫn thường xuyên diễn ra hàng năm như một phần 
không thể thiếu của ngư dân vùng ven biển.

- Các tỉnh trong Vùng còn lưu giữ các dấu ấn của văn hóa Chăm. Các di tích tháp Chăm có 
thể kể đến như tháp Bằng An, thánh địa Mỹ Sơn, tháp Chiên Đàn, tháp Khương Mỹ (Quảng Nam), 
tháp Phú Lốc, cụm tháp Bánh Ít, tháp Bình Lâm, tháp Cánh Tiên, tháp Dương Long, tháp Đôi (Bình 
Định), tháp Nhạn (Phú Yên), tháp Ponagar (Nha Trang), nhất là Bảo tàng Điêu khắc Chăm tại Đà 
Nẵng, nơi lưu giữ và trưng bày nhiều di vật về nghệ thuật điêu khắc của Vương quốc Chămpa. 

- Đặc biệt, trên địa bàn hội tụ đến 4 di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận là 
Quần thể di tích cố đô Huế và Nhã nhạc cung đình Huế, Phố cổ Hội An và Khu di tích Mỹ Sơn… là 
điều kiện thuận lợi để phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

- Cùng với sự tập trung về các di sản, vùng duyên hải miền Trung cũng là nơi hội tụ nhiều di 
tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng như cầu Trường Tiền, chùa Thiên Mụ, Trúc Lâm thiền viện trên đỉnh 
Bạch Mã (Thừa Thiên Huế); làng đá mỹ nghệ Non Nước - Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng - Sơn Trà, 
thành Điện Hải (Đà Nẵng); kinh đô Trà Kiệu, chùa Cầu, bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh (Quảng Nam); 
khu chứng tích Sơn Mỹ, Trường Lũy (Quảng Ngãi); bảo tàng Quang Trung, thành Hoàng đế với 
những di tích quý giá về cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, (Bình Định); di tích lịch sử tàu “không số” Vũng 
Rô, chùa Từ Quang (Phú Yên); thành lũy Diên Khánh, Viện Hải dương học (Khánh Hòa)... Các trung 
tâm văn hóa của Vùng tại các đô thị ven biển, làng nghề truyền thống kết hợp với các di sản văn 
hóa vật thể và phi vật thể tạo nên quần thể tài nguyên du lịch nhân văn vô cùng phong phú, hấp 
dẫn, đặc sắc riêng có của Vùng có sức hấp dẫn và thu hút khách du lịch.  

1.2. Kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch

Đường bộ

- Toàn Vùng có 8.690 km đường bộ (chỉ tính quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ). Trong đó quốc lộ 
1A là tuyến giao thông huyết mạch quan trọng nhất của toàn Vùng, đi qua địa bàn của cả 7 tỉnh 
trong Vùng. Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường bộ quan trọng thứ hai trong Vùng nhưng chỉ đi 
qua các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. 

- Toàn Vùng cũng đang dần hình thành một tuyến đường du lịch chạy dọc ven biển, tuy 
nhiên vẫn còn khó khăn ở một số địa phương và khớp nối toàn bộ tuyến đường để tạo thành một 
trục đường quan trọng chạy song song với quốc lộ 1A. Sự hình thành con đường này sẽ tạo điều 
kiện thuận lợi đặc biệt trong việc phát triển du lịch toàn Vùng.

- Ngoài ra các trục đường ngang chính như QL49, QL14B, QL14D, QL14E, QL19, QL24, QL25, 
QL26, QL29 tạo sự kết nối giữa các cảng biển trong Vùng với các tỉnh Tây Nguyên cũng như kết 
nối thuận lợi với các nước trong khu vực thông qua các cửa khẩu quốc tế ở biên giới phía Tây.
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Đường không

Trong Vùng hiện có 6 sân bay bao gồm Phú Bài (Huế), Đà Nẵng, Chu Lai (Quảng Nam), Phù 
Cát (Bình Định), Tuy Hòa (Phú Yên), Cam Ranh (Khánh Hòa). Tuy nhiên tần suất hoạt động khá 
thấp, các chuyến bay phần lớn là bay các tuyến nội địa và chủ yếu kết nối với Hà Nội và thành phố 
Hồ Chí Minh. Các chuyến bay nội vùng hoặc quốc tế còn rất ít.

Đường biển

Các tỉnh duyên hải miền Trung có hệ thống cảng biển khá dày. Hầu như tỉnh nào cũng có 
cảng biển, bao gồm: cảng biển loại 1 như Cảng Chân Mây (Thừa Thiên Huế), Cảng Tiên Sa (Đà 
Nẵng), Cảng biển Dung Quất (Quảng Ngãi), Cảng biển Quy Nhơn (Bình Định), Cảng biển Vân 
Phong, Nha Trang (Khánh Hòa)... và các cảng biển loại 2 như: Cảng Thuận An, Cảng Kỳ Hà, Cảng 
Sa Kỳ, Cảng Vũng Rô. Hệ thống cảng biển này là cơ sở để xây dựng các khu kinh tế tổng hợp, các 
đặc khu kinh tế, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tăng cường mở rộng thương mại xuất nhập 
khẩu, và mở rộng quan hệ kinh tế với các nước trên thế giới, đặc biệt là phát triển loại hình du 
lịch tàu biển trong Vùng.

Đường sắt

Các tỉnh trong Vùng đều được kết nối thông qua trục đường sắt Bắc - Nam và đều có ga 
hành khách và hàng hóa riêng bao gồm các ga: Nha Trang, Tuy Hòa, Quảng Ngãi, Diêu Trì, Tam 
Kỳ, Đà Nẵng, Huế. Tuy nhiên, ngoại trừ các ga phải dừng tàu lâu để tác nghiệp kỹ thuật như Đà 
Nẵng, Diêu Trì, thì thời gian các chuyến tàu dừng lại ở các ga còn lại rất ngắn, gây khó khăn cho 
việc giao nhận khách và hàng hóa nên còn ít khách du lịch sử dụng dịch vụ vận chuyển này khi 
đến các địa phương trong Vùng.

Nội dung 2: Thực trạng phát triển du lịch của Vùng.

2.1.Các loại hình du lịch và sản phẩm du lịch đặc trưng

Để phát huy các tiềm năng, thế mạnh của địa phương về tài nguyên du lịch, khai thác các 
lợi thế về vị trí địa lý, kết cấu hạ tầng, các tỉnh duyên hải miền Trung đã tập trung phát triển nhiều 
loại hình du lịch, trong đó nổi bật là các loại hình du lịch biển, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, 
du lịch MICE, du lịch làng quê, làng nghề. Các tỉnh/thành phố bước đầu đã hình thành các sản 
phẩm du lịch đặc trưng, thương hiệu có uy tín, được biết đến trong và ngoài nước như: Khánh 
Hòa có khu du lịch Vinpearl Land, Festival biển Nha Trang; Quảng Nam có các di sản Phố cổ Hội 
An, Thánh địa Mỹ Sơn và Lễ hội “Đêm rằm Phố cổ”; Đà Nẵng có khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, 
cáp treo Bà Nà, Lễ hội pháo hoa quốc tế; Thừa Thiên Huế có các di sản cố đô Huế, Nhã nhạc cung 
đình và Festival Huế... Việc hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng của từng tỉnh/thành phố 
tạo điều kiện thuận lợi bước đầu trong thực hiện các liên kết phát triển du lịch trong Vùng.

2.2. Khách du lịch 

- Khách du lịch đến các tỉnh trong Vùng giai đoạn 2005 - 2010 tăng bình quân 13,67%/năm. 
Tuy nhiên, khách du lịch đến các tỉnh duyên hải miền Trung phần lớn tập trung ở các tỉnh có 
truyền thống về du lịch như Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, trong đó lượng 
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khách quốc tế đến với Thừa Thiên Huế và Quảng Nam nhiều hơn, còn các tỉnh còn lại chủ yếu là 
khách du lịch trong nước.

- Lượng khách đến cao nhưng số ngày lưu trú bình quân lại khá thấp, phần lớn lượng khách 
chỉ lưu trú bình quân dưới 2 ngày, ngoại trừ Khánh Hòa, Quảng Ngãi. Cụ thể năm 2010 :  

Các chỉ 
tiêu

Thừa 
Thiên 
Huế

Đà Nẵng Quảng 
Nam

Quảng 
Ngãi

Bình 
Định

Phú 
Yên

Khánh 
Hòa

Tổng lượng 
khách 1.564.850 1.770.000 2.391.677 330.000 1.000.000 361.000 1.840.259

Trong nước 919.652 1.400.000 1.162.362 25.000 930.000 340.500 1.455.280

Quốc tế 645.198 370.000 1.229.315 305.000 70.000 20.500 384.979

Số ngày 
khách 

bình quân 
(ngày)

1,92 2  0,63 2,2 1,9 1,47 2,17

Mức chi tiêu bình quân khách

Trong nước 832.020 1.110.000 555.830 600.000 350.000 686.400 750.700

Quốc tế 69,23 
(USD)

110,29 
(USD)

134,31 
(USD)

70 
(USD) 680.000 956.800 102,87 

(USD)

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thực trạng phát triển du lịch các tỉnh/thành phố)

- Về mức chi tiêu bình quân của du khách, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và Khánh Hòa là các 
tỉnh/thành phố có mức chi tiêu bình quân một ngày của khách du lịch trong nước ở mức cao 
trong Vùng. Tuy nhiên đối với mức chi tiêu bình quân một ngày của khách quốc tế thì Quảng 
Nam lại cao nhất, tiếp theo là Đà Nẵng và Khánh Hòa. 

- Cụ thể theo kết quả điều tra chi tiêu du lịch năm 2009 của Tổng cục Thống kê về các khoản 
chi tiêu của du khách (bao gồm cả khách quốc tế và trong nước) cho thấy, các khoản chi cho việc 
thuê phòng, đi lại, ăn uống, lần lượt chiếm phần lớn (khoảng 70%) trong các khoản chi tiêu của 
du khách. Các khoản chi phí cho việc tham quan, mua sắm, vui chơi giải trí… chiếm một tỷ trọng 
khá thấp.

2.3. Doanh thu chuyên ngành du lịch 

- Với lượng du khách đến cùng với mức chi tiêu khá ở một số địa phương như Quảng Nam, 
Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng đã làm cho doanh thu chuyên ngành du lịch các tỉnh này 
cao hơn hẳn so với các tỉnh còn lại.

- Doanh thu chuyên ngành du lịch năm 2010 toàn Vùng là 5.755,5 tỷ đồng, trong đó cao 
nhất là Khánh Hòa là 1.877 tỷ đồng. Tiếp theo là Đà Nẵng 1.239 tỷ đồng, Quảng Nam 986 tỷ đồng, 
Thừa Thiên Huế 928 tỷ đồng, doanh thu chuyên ngành của các tỉnh còn lại khá thấp chỉ khoảng 
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từ 215 đến 260 tỷ đồng.

2.4. Các doanh nghiệp lữ hành, các cơ sở lưu trú 

Tổng số doanh nghiệp kinh doanh lữ hành toàn Vùng năm 2010 là 281 doanh nghiệp. Hoạt 
động lữ hành trong Vùng nhìn chung vẫn còn những khó khăn nhất định trong việc thu hút 
khách, phần lớn vẫn phải phụ thuộc vào các công ty lữ hành lớn ở hai đầu đất nước.

Tổng số khách sạn toàn Vùng năm 2010 là 1.316, trong đó số khách sạn có sao là 565 và 
tổng số lượng buồng năm 2010 là 33.595. Giai đoạn 2005 - 2010, số lượng khách sạn trong Vùng 
tăng bình quân 13,8%/năm, nhìn chung hoạt động khách sạn trong Vùng cơ bản đã đáp ứng 
được nhu cầu lưu trú của du khách. Tuy nhiên hệ số sử dụng buồng bình quân trong Vùng còn 
thấp, chỉ khoảng 61%.

Các chỉ tiêu Thừa Thiên 
Huế

Đà 
Nẵng

Quảng 
Nam

Quảng 
Ngãi

Bình 
Định

Phú 
Yên

Khánh 
Hòa

Số đơn vị lữ hành 43 101 35 10 10 7 75

Số lượng khách sạn 310 181 105 65 100 100 455

Trong đó số khách sạn 
có sao 95 45 88 9 85 49 194

Số lượng buồng 7.284 6.089 4.211 506 1.637 2.138 11.730

Hệ số sử dụng buồng 52% 64% 52% 58% 85% 55% 62%

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thực trạng phát triển du lịch các tỉnh/thành phố)

2.5. Các dịch vụ du lịch khác

- Dịch vụ vận chuyển ở hầu hết các tỉnh/thành phố đều khá phong phú với đầy đủ các 
phương tiện đường bộ, đường không, đường thủy, đường sắt. Đặc biệt đối với một số tỉnh/thành 
phố, dịch vụ vận chuyển du lịch khá phát triển như Khánh Hòa với trên 500 tàu du lịch cùng với 
hàng ngàn ô tô, taxi; Thừa Thiên Huế với số lượng tàu thuyền du lịch trên sông gần 125 chiếc đủ 
khả năng vận chuyển du khách ngay cả vào mùa cao điểm; Đà Nẵng có đội xích lô du lịch khoảng 
70 chiếc… Tuy nhiên, dịch vụ vận chuyển liên tỉnh còn nhiều bất cập, phần lớn do sự kết nối giao 
thông giữa các tỉnh/thành phố trong Vùng còn kém.

- Dịch vụ ẩm thực: Với tiềm năng về biển nên hầu hết các tỉnh/thành phố đều có hệ thống 
các chuỗi nhà hàng phục vụ các món đặc sản từ biển. Tuy nhiên, hệ thống nhà hàng phục vụ du 
khách có số lượng chưa nhiều, phần lớn các nhà hàng chỉ dừng ở việc phục vụ người dân địa 
phương và khách du lịch nội địa, còn thiếu các nhà hàng chuyên doanh phục vụ nguồn khách 
trọng điểm như Nhật  Bản, Hàn Quốc... 

- Dịch vụ vui chơi giải trí: Một số tỉnh/thành phố đã có những khu vui chơi giải trí hấp dẫn 
du khách như Vinpearl Land, Bà Nà Hills, Shilver Shores Hoàng Đạt… nhưng nhìn chung các loại 
hình vui chơi giải trí vẫn còn khá hạn chế. Thiếu các khu vui chơi giải trí, các khu mua sắm đặc 
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trưng và đẳng cấp có khả năng thu hút du khách.

2.6.  Nguồn nhân lực du lịch 

- Toàn Vùng hiện có 35.997 lao động làm việc trong ngành du lịch chỉ chiếm khoảng 2,4% 
lao động du lịch cả nước, trong đó số lượng hướng dẫn viên là 1.329 (các hướng dẫn viên tiếng 
Anh chiếm đến trên 50%).

- Hầu hết các tỉnh/thành phố trong Vùng đều quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội 
ngũ nhân lực du lịch. Số lượng lao động qua đào tạo ngày càng được nâng cao như Thừa Thiên 
Huế với trên 70% lao động du lịch qua đào tạo (50% có trình độ đại học và cao đẳng), Quảng 
Nam với gần 60% lao động qua đào tạo (trong đó có nhiều lao động nước ngoài là các chuyên 
gia quản lý, giám đốc các khu nghỉ dưỡng cao cấp…)…

- Bên cạnh đó, ngành du lịch của các tỉnh/thành phố trong Vùng cũng đã tạo việc làm cho 
một bộ phận khá lớn lao động gián tiếp.

Các chỉ tiêu
Thừa 
Thiên 
Huế

Đà 
Nẵng

Quảng 
Nam

Quảng 
Ngãi

Bình 
Định

Phú 
Yên

Khánh 
Hòa

Toàn 
Vùng

Nguồn nhân lực du 
lịch 7.500 13.241 7.204 1.950 2.593 3.250 13.500 35.997

Số hướng dẫn viên 
du lịch 462 560 168 5 21 25 88 1.329

Trong đó HDV tiếng 
Anh 244 212 137 3 5 20 63 684

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thực trạng phát triển du lịch các tỉnh/thành phố)

- Tuy nhiên, nguồn nhân lực du lịch trong Vùng vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, chất lượng 
lao động nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển du lịch trong xu thế hội nhập 
và phát triển. Thiếu lao động được đào tạo cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ. Lượng 
hướng dẫn viên biết các tiếng như Tây Ban Nha, Ý, Nga, Trung Quốc, Thái… còn ít. 

- Trong Vùng hiện chưa có các trường Đại học đào tạo về du lịch mà chỉ có các khoa trong 
trường đào tạo về du lịch như quản trị kinh doanh dịch vụ du lịch, quản trị khách sạn, nhà hàng, 
lữ hành, Việt Nam học, kinh tế du lịch. Vùng chỉ có 3 trường cao đẳng có đào tạo nghề du lịch tại 
Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Nha Trang.

2.7. Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch 

- Các địa phương và các doanh nghiệp trong Vùng đã tham gia quảng bá, xúc tiến tại một 
số hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước; xây dựng các ấn phẩm quảng bá du lịch, đồng thời 
cũng quảng bá trên các phương tiện thông tin, truyền thông.

- Một số tỉnh/thành phố đã xây dựng website du lịch như: Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam, 
Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế.
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- Các tỉnh/thành phố trong Vùng cũng đã đăng cai tổ chức nhiều chương trình văn hóa, 
nghệ thuật có quy mô quốc gia và quốc tế. Có một số tỉnh đã đăng cai tổ chức năm du lịch quốc 
gia.

2.8. Các liên kết về du lịch 

Các liên kết về du lịch đã hình thành với các địa phương trong và ngoài Vùng. Trong quá 
trình phát triển, đã hình thành các liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trong Vùng 
cũng như với các địa phương ngoài Vùng như các liên kết du lịch giữa Đà Nẵng - Quảng Nam - 
Thừa Thiên Huế, giữa Khánh Hòa - Phú Yên - Ninh Thuận - Bình Thuận, giữa Bình Định - Gia Lai 
- Kon Tum...

Nội dung 3: Tồn tại và khó khăn

3.1. Xuất phát điểm nền kinh tế của các địa phương thấp, tích lũy đầu tư nhỏ, hiệu quả đầu 
tư chưa cao; sản phẩm du lịch chưa phong phú. Quy mô cũng như tỷ trọng của ngành du lịch 
trong cơ cấu GDP của một số tỉnh còn khiêm tốn, chưa tương xứng với sự quan tâm đầu tư và kỳ 
vọng của các tỉnh. 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.

3.2. Phần lớn các tỉnh đều có tư duy phát triển dàn trải dựa trên tiềm năng, thế mạnh của 
mình về tài nguyên du lịch (thiên nhiên, nhân văn). Tuy nhiên do tiềm năng, thế mạnh khá tương 
đồng (du lịch biển, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái...) nên đã xuất hiện những xung đột lợi ích 
trong kinh doanh du lịch giữa các doanh nghiệp trong một địa phương và giữa các địa phương 
với nhau do các tỉnh đều ưu tiên tập trung phát triển các loại hình du lịch biển, du lịch văn hóa, 
du lịch MICE. Mặt khác, các sản phẩm du lịch chủ lực của các tỉnh khá 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 
quốc tế.

3.3. Hạ tầng kinh tế, xã hội còn thiếu, yếu, chưa đồng bộ. Chưa có hệ thống giao 
thông đường bộ hiện đại, nhất là các tuyến đường cao tốc, đường sắt 2 chiều khổ  
1,435 m tốc độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển.

3.4. Số ngày lưu trú bình quân và mức chi tiêu bình quân của khách du lịch còn thấp so với 
mức bình quân của thế giới.  

3.5. Lao động trong ngành du lịch chưa qua đào tạo chuyên nghiệp còn chiếm tỷ trọng 
đáng kể; tỷ lệ lao động lành nghề, đáp ứng cao yêu cầu doanh nghiệp thấp; thiếu hụt nguồn 
lao động chất lượng cao, nhất là lao động quản lý trung và cao cấp, hướng dẫn viên du lịch biết 
ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh.

3.6. 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, phần lớn được thực hiện từ nội lực của các doanh 
nghiệp. Đồng thời, chưa có các hoạt động hỗ trợ quảng bá du lịch giữa các địa phương cũng như 
xúc tiến du lịch cho toàn Vùng.

3.7. Hoạt động kinh doanh lữ hành chưa mạnh, vẫn chưa chủ động được nguồn khách, 
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chưa vươn ra được thị trường các nước trong khu vực.

3.8. Công tác lựa chọn cấp phép của một số dự án du lịch chưa chặt chẽ, tiến độ thực hiện 
các dự án trên địa bàn còn chậm.

3.9. Mặc dù bước đầu đã có những liên kết phát triển du lịch nhưng các tỉnh vẫn còn lúng 
túng, bị động, chưa biết triển khai các hình thức liên kết du lịch toàn Vùng như thế nào để đạt 
hiệu quả cao.

3.10. Môi trường du lịch vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết như tình trạng chèo kéo, bán 
hàng rong, cò mồi, bắt chẹt khách, tăng giá phòng tùy tiện vẫn còn diễn ra, chưa được giải quyết 
triệt để. Đồng thời ý thức bảo vệ môi trường của người dân cũng như du khách chưa cao.

Nội dung 4: Định hướng liên kết phát triển du lịch

4.1. Đối với chính quyền các tỉnh/thành phố trong Vùng.

(1) Liên kết phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch:

+ Nghiên cứu chính sách và cơ chế chung nhằm thu hút đầu tư phát triển hệ thống kết cấu 
hạ tầng giao thông, trước mắt là tuyến đường du lịch ven biển; về trung hạn là đường bộ cao tốc 
nối Thừa Thiên Huế với Khánh Hòa.

+ Phối hợp trong chính sách khuyến khích đầu tư kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật 
du lịch, đặc biệt là các khu vui chơi giải trí, các khu mua sắm đặc trưng và chất lượng cao, trên cơ 
sở có sự thống nhất trong quy hoạch sản phẩm du lịch dựa vào lợi thế của mỗi địa phương trong 
Vùng.

(2) Phối hợp xúc tiến quảng bá điểm đến, xây dựng thương hiệu du lịch cho toàn Vùng:

+ Xây dựng thương hiệu du lịch cho toàn Vùng, tập trung hướng hình ảnh du lịch của Vùng 
ra quốc tế; xác định tour du lịch mẫu, điển hình cho du lịch toàn Vùng.

+  Kết nối các sự kiện, lễ hội riêng của từng tỉnh/thành phố để tạo ra chuỗi sự kiện du lịch 
nhằm thu hút và tận dụng tối đa các nguồn khách.

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin du lịch và trao đổi thông tin du lịch trên địa bàn. 

(3) Thống nhất sử dụng Webside của Vùng để cập nhật thường xuyên các dữ liệu về tài 
nguyên du lịch, các tour, tuyến, điểm du lịch, tình hình du lịch trong Vùng như lượng khách, 
nguồn khách, sự phát triển của các dịch vụ lữ hành, lưu trú, vui chơi giải trí, mua sắm, ẩm thực…

(4) Thường xuyên tổ chức những buổi gặp gỡ giữa các doanh nghiệp du lịch với các cơ 
quan quản lý, lãnh đạo các địa phương để có thể kịp thời tháo gỡ những khó khăn, cũng như đề 
xuất nhằm thúc đẩy sự phát triển du lịch toàn Vùng.

4.2. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch

(1) Đa dạng hóa sản phẩm du lịch và kết nối các tour, tuyến, khu du lịch (có sự phân công 
một cách tương đối về các sản phẩm và phân khúc thị trường):
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+ Tập trung phát triển các sản phẩm du lịch liên quan đến các loại hình du lịch có thế mạnh 
của Vùng. Đặc biệt là các sản phẩm du lịch đặc trưng riêng có của từng địa phương, theo hướng 
khai thác tài nguyên du lịch một cách bền vững.

+ Tùy theo đặc điểm của mỗi địa phương cần tập trung vào phân khúc thị trường nguồn 
khách riêng, từ đó xây dựng các sản phẩm cũng như các dịch vụ du lịch phù hợp. Đặc biệt là đối 
với các cơ sở lưu trú và các loại hình vui chơi giải trí phù hợp.

(2) Liên kết đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch:

+ Tập trung phát triển các cơ sở đào tạo về du lịch có chất lượng cho toàn Vùng; gắn doanh  
nghiệp với các cơ sở đào tạo, phát triển thị trường lao động du lịch của Vùng.

+ Liên kết tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về du lịch, các khóa tập huấn nghiệp vụ và 
học tập kinh nghiệm lẫn nhau của các địa phương trong Vùng.

(3) Liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, lưu trú và dịch vụ du lịch 
khác trong Vùng:

+ Liên kết giữa các doanh nghiệp trong việc kết nối các tour, tuyến, khu du lịch trong toàn 
Vùng.

+ Liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành; lưu trú, giải trí, mua sắm, tổ 
chức sự kiện… nhằm kết nối các nguồn khách, đồng thời tiết kiệm chi phí, tăng tính cạnh tranh 
cho du lịch Vùng.

+ Liên kết các doanh nghiệp trong việc đầu tư các dự án lớn, đặc biệt là các khu vui chơi giải 
trí đẳng cấp, có những tác động lan tỏa nhất định đối với phát triển du lịch Vùng.

CÁC KIẾN NGHỊ

Đối với các địa phương trong Vùng

(1) Hình thành các mối liên kết phát triển du lịch toàn Vùng; liên kết giữa các địa phương 
trong Vùng; giữa Vùng với các tỉnh Tây Nguyên và trong cả nước, liên kết quốc tế… 

 (2) Xây dựng chiến lược xúc tiến quảng bá du lịch trên quy mô lớn và có tác dụng sâu rộng; 
đồng thời đặt trọng tâm vào xây dựng thương hiệu du lịch, lấy chiến lược phát triển sản phẩm 
làm nội dung xây dựng chiến lược và kế hoạch xúc tiến quảng bá du lịch. Chiến lược xúc tiến 
quảng bá cần theo phân đoạn thị trường và tập trung có tiêu điểm.

(3) Bên cạnh nỗ lực của Nhà nước, cần huy động các nguồn lực và tổ chức thực hiện theo 
cách liên kết, hợp tác giữa Nhà nước và doanh nghiệp, từ Trung ương đến địa phương, giữa hiệp 
hội nghề nghiệp và các tổ chức xã hội.

(4) Nghiên cứu cơ chế liên kết 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 gồm: 

+ 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.
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+ Chủ động cùng đề xuất với Chính phủ đẩy nhanh tiến độ định tuyến đường cao tốc nối 

Huế - Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Quy Nhơn - Tuy Hòa - Nha Trang trên cơ sở tuyến đường cao tốc 
Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Đà Nẵng - Quảng Trị; hoàn chỉnh và kết nối các đoạn tuyến du lịch ven 
biển; triển khai hầm đường bộ qua đèo Cả, đèo Phước Tượng, đèo Phú Gia.

+ Trong khi chờ đợi kế hoạch xây tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, chủ động đề nghị 
ngành đường sắt đa dạng hóa các hình thức khai thác vận chuyển hành khách của đường sắt 
hiện có đến các trung tâm du lịch của Vùng như nâng thời gian dừng tàu, tổ chức các đoàn tàu 
du lịch…

(5) Hợp tác xây dựng không gian kinh tế du lịch Vùng thống nhất trên cơ sở:

+ Kết nối các tour, tuyến, điểm, khu du lịch nhằm phát triển đa dạng các loại hình du lịch 
(biển, văn hóa, sinh thái, MICE) và khai thác các phân khúc thị trường khác nhau tùy thuộc vào lợi 
thế cạnh tranh du lịch của từng địa phương;  

+ Tạo lập chuỗi các thương hiệu du lịch trong Vùng như Festival Huế, lễ hội Đêm rằm phố 
cổ Hội An, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, lễ hội chiến thắng Đống Đa - Tây Sơn, Festival Nha 
Trang…

+ Hình thành các trung tâm trung chuyển du lịch của Vùng và cả nước gắn với cảng hàng 
không quốc tế, gồm Đà Nẵng ở phía bắc và Nha Trang ở phía nam. 

(6) Các địa phương cần tập trung vào phân khúc thị trường khách riêng, từ đó xây dựng các 
sản phẩm du lịch phù hợp. Đặc biệt là phát triển các cơ sở lưu trú và các loại hình vui chơi giải trí 
phù hợp. 

(7) Tập trung phát triển các cơ sở đào tạo, hợp tác đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực 
du lịch chất lượng cho toàn Vùng, nhất là dạy nghề du lịch chất lượng cao, hướng dẫn viên du 
lịch sử dụng ngoại ngữ ngoài tiếng Anh và am hiểu về lịch sử, văn hóa, địa lý của địa phương...

(8) Các địa phương cần có kế hoạch hành động riêng, từ đó xây dựng kế hoạch hành động 
giữa các địa phương hay cho toàn vùng. Cụ thể:

+ Tỉnh Khánh Hòa: tập trung phát triển các loại hình du lịch biển đảo, du lịch MICE; phát 
triển Festival biển Nha Trang và xây dựng Nha Trang thành đô thị du lịch. 

+ Tỉnh Phú Yên: tập trung phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, nhất là 
văn hóa đá với bộ kèn đá và đàn đá; xây dựng tuyến đường sắt nối Tuy Hòa - Đaklak.

+ Tỉnh Bình Định: tập trung phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch văn hóa gắn với 
chuỗi các di tích lịch sử - lễ hội văn hóa Quang Trung - Tây Sơn như lễ hội chiến thắng Ngọc Hồi - 
Đống Đa, bảo tàng Quang Trung, đền thờ Tây Sơn tam kiệt, Festival võ thuật Bình Định. 

+ Tỉnh Quảng Ngãi: liên kết phát triển con đường du lịch trên biển, mở tuyến du lịch nối kết 
các đảo như Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Phương Mai và các đảo ven bờ…

+ Tỉnh Quảng Nam: tập trung phát triển các loại hình du lịch di sản văn hóa, du lịch nghỉ 
dưỡng; đầu tư kết cấu hạ tầng để kết nối thuận lợi với Đà Nẵng.
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+ Thành phố Đà Nẵng tập trung phát triển các loại hình du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, 
du lịch MICE; phát triển Đà Nẵng trở thành đô thị du lịch, trung tâm trung chuyển khách và dịch 
vụ du lịch.

+ Tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung phát triển các loại hình du lịch văn hóa (di sản, lễ hội, ẩm 
thực), du lịch sinh thái, du lịch làng nghề; xây dựng Huế trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân 
lực du lịch cho khu vực.

Đối với Trung ương

Thống nhất kiến nghị Trung ương như sau:

(1) Xác định 7 tỉnh duyên hải miền Trung là trọng điểm trong chiến lược du lịch quốc gia, 
trên cơ sở đó hướng dẫn và hỗ trợ các địa phương trong Vùng điều chỉnh quy hoạch phát triển du 
lịch theo quan điểm phát triển Vùng, xem quy hoạch là nhiệm vụ hàng đầu của quản lý nhà nước.

(2) Đề nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình hiện đại mang tầm quốc gia, quốc 
tế làm đột phá chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển ngành du lịch toàn Vùng gồm: xây dựng hầm 
đường bộ qua đèo Cả, đèo Phước Tượng, đèo Phú Gia; xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng 
Ngãi; đường sắt khổ 1,435 m tuyến Đà Nẵng - Huế…

(3 Chính phủ sớm ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi để phát triển kinh tế biển, đặc biệt 
là du lịch biển đảo. Cho phép một số các địa phương trong Vùng được đầu tư loại hình dịch vụ 
casino nhằm thu hút khách du lịch cao cấp.

        NHÓM TƯ VẤN
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Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 phân định duyên hải 
miền Trung thành (1) vùng du lịch Bắc Trung Bộ (gồm 6 tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế) 
và (2) vùng du lịch duyên hải Nam Trung Bộ (gồm 8 tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận). Nét tương 
đồng và đặc trưng cơ bản của duyên hải miền Trung là du lịch biển, đảo gắn với các di sản văn 
hóa đặc sắc và hệ sinh thái đa dạng. Vốn là vùng đất có nhiều khó khăn, xa xôi, thiên tai triền 
miên, nhưng từ cuối những năm 90, khi chính sách được đổi mới, điều kiện hạ tầng được cải 
thiện, đầu tư mở rộng… du lịch duyên hải miền Trung đã trở nên hấp dẫn trên thị trường du lịch 
gần, xa và đang nổi lên như một điểm sáng của du lịch Việt Nam. Ngành du lịch của nhiều tỉnh 
như Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Thuận đã khẳng định vị trí then 
chốt của mình trong cơ cấu kinh tế địa phương. Các tỉnh khác cũng định hướng du lịch là ngành 
kinh tế quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, những 
thành tựu trong tăng trưởng vừa qua cũng còn bộc lộ nhiều yếu kém thể hiện trong chất lượng, 
hiệu quả hoạt động du lịch, quản lý tài nguyên và phát triển bền vững. Vì vậy, liên kết giữa các 
tỉnh đang trở nên cấp bách và là giải pháp then chốt để thúc đẩy phát triển du lịch đảm bảo mục 
tiêu hiệu quả, bền vững và có sức cạnh tranh cao. Quy hoạch phát triển du lịch ở mỗi tỉnh và liên 
tỉnh trong Vùng được xem là yếu tố nền tảng cho liên kết phát triển Vùng.

1. Quan điểm phát triển du lịch

Quan điểm chiến lược phát triển du lịch Việt Nam thập kỷ tới là chuyển hướng từ phát triển 
theo chiều rộng sang tập trung phát triển theo chiều sâu đảm bảo tính chuyên nghiệp, chất 
lượng, hiệu quả, bền vững có trọng điểm và thương hiệu cạnh tranh, thể hiện: 

a) Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội.

b) Phát triển du lịch bền vững theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng 
điểm, có chất lượng, hiệu quả và có sức cạnh tranh.

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH CÁC TỈNH DUYÊN HẢI 
MIỀN TRUNG TRONG LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN VÙNG

TS. HÀ VĂN SIÊU* - ThS. ĐÀO DUY TUẤN**

* Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
** Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
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c) Phát triển đồng thời cả du lịch nội địa và du lịch quốc tế.

d) Phát triển du lịch gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; bảo đảm 
an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; giữ gìn cảnh quan và bảo vệ môi trường.

đ) Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cả trong và ngoài nước đầu tư phát triển 
du lịch; phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh về du lịch của các vùng, miền trong cả nước.  

Dựa vào tiềm năng và nguồn lực phát triển du lịch, quy hoạch phát triển du lịch các tỉnh 
duyên hải miền Trung không nằm ngoài xu hướng chung của cả nước đồng thời cụ thể hóa đối 
với phát triển các điểm đến và sản phẩm du lịch theo hướng trọng tâm sau:  

- Thứ nhất, tạo điểm nhấn: trong Vùng và mỗi tỉnh cần tạo điểm nhấn về quy mô và tính 
chất các hoạt động du lịch. 

Vùng Bắc Trung Bộ cần làm nổi bật vị trí là trung tâm du lịch di sản về văn hóa và sinh thái. 
Trong đó, Cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình Huế, thành Nhà Hồ, khu di tích Kim Liên là những điểm 
nhấn về du lịch văn hóa, lịch sử; vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Bạch Mã, biển Cửa Tùng - 
Cửa Việt, đảo Cồn Cỏ, Sầm Sơn, Cửa Lò, Thiên Cầm là những điểm nhấn về du lịch sinh thái, du lịch 
biển, đảo với các đô thị du lịch Huế, Sầm Sơn, Cửa Lò. 

Vùng duyên hải Nam Trung Bộ cần tập trung phát triển trở thành trung tâm của du lịch nghỉ 
dưỡng biển gắn với văn hóa miền biển, di sản văn hóa Chăm, văn hóa Sa Huỳnh với các điểm 
nhấn như biển Non Nước, Mỹ Khê, Xuân Đài, Phương Mai, Nha Trang, Vân Phong, Đại Lãnh, Mũi 
Né, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Tháp Chàm, Mỹ Sơn; các đô thị du lịch tập trung như Đà Nẵng, Hội An, 
Nha Trang, Phan Thiết. 

Mặt khác, mỗi khu du lịch, điểm du lịch trong Vùng cần được thiết kế quy hoạch, tập trung 
có ưu tiên đầu tư phát triển tạo thành những điểm nhấn du lịch chuyên đề về văn hóa và sinh 
thái kết nối với các trung tâm, đô thị du lịch. Sự nổi bật và tính đặc thù cần được khai thác trong 
yếu tố văn hóa địa phương tạo dấu ấn cho mỗi địa danh du lịch và hình thành thương hiệu điểm 
đến và thương hiệu du lịch chung của Vùng.

- Thứ hai, phong cách đặc trưng: phát triển ý tưởng sản phẩm theo phong cách đặc trưng 
riêng, tạo sự khác biệt dựa vào thế mạnh nổi trội và đặc thù về yếu tố tự nhiên và văn hóa của mỗi 
địa phương. Sản phẩm du lịch được hình thành và thiết kế theo ý tưởng riêng đối với từng phân 
khúc thị trường. Giữa các tỉnh trong Vùng cần có sự xem xét thống nhất và phân công khi xác 
định sản phẩm đặc trưng của tỉnh mình và của các khu du lịch cụ thể. Những yếu tố tương đồng 
về tài nguyên cần phát huy trở thành chi tiết sản phẩm bổ trợ, tránh sự trùng lặp và sao chép lẫn 
nhau. Yếu tố đặc trưng của sản phẩm du lịch có thể tìm thấy trước hết trong văn hóa bản địa, sản 
vật địa phương, sinh thái đặc thù và phong cách phục vụ. Cần có sự xem xét đánh giá về sự tương 
thích giữa sản phẩm du lịch với yếu tố bản địa (locality) và thị trường mục tiêu. Trên cơ sở đó mỗi 
tỉnh xây dựng chuỗi các sản phẩm đặc trưng và bổ trợ cho các tỉnh bạn hình thành những sản 
phẩm đặc trưng của Vùng.    

- Thứ ba, sản phẩm liên hoàn: Nhấn mạnh quy trình kết nối giữa các yếu tố của sản phẩm du 
lịch và giữa các sản phẩm du lịch độc lập để tạo thành hệ thống sản phẩm du lịch liên hoàn. Các 
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tuyến du lịch đặc sắc, liên hoàn kết nối các khu, điểm du lịch trong Vùng thành chuỗi giá trị cung 
ứng dịch vụ của các chuyến du lịch trong Vùng. Những yếu tố tương đồng về sản phẩm du lịch 
được thiết kế có khả năng thay thế nhau; những yếu tố khác biệt về sản phẩm du lịch được thiết 
kế bổ sung cho nhau. Quy hoạch phân cụm, nhóm sản phẩm du lịch vừa đảm bảo khả năng thay 
thế vừa đảm bảo tính bổ sung định dạng thành những chuỗi sản phẩm liên hoàn với khả năng 
thay đổi và làm mới liên tục tùy thuộc nhu cầu thị trường. Chẳng hạn du lịch văn hóa Cung đình 
Huế, tham quan Cố đô có thể thay thế với Đền tháp Mỹ Sơn, thành Nhà Hồ đồng thời được bổ 
sung làm mới và liên hoàn với nghỉ dưỡng biển Đà Nẵng, Lăng Cô; nghỉ dưỡng biển Nha Trang có 
thể thay thế với Mũi Né nhưng được bổ sung làm mới bằng văn hóa Chăm, lặn biển, du thuyền 
trên các đảo và các sự kiện… Sự liên hoàn trong quy hoạch phát triển sản phẩm đòi hỏi sự liên 
kết để tạo nên sự phong phú, luôn luôn mới, hấp dẫn, làm tăng giá trị sản phẩm và thu hút khách 
đến nhiều lần, lưu lại dài ngày và sử dụng nhiều dịch vụ.

- Thứ tư, tính phân biệt: kết hợp cả hai quan điểm phát triển sản phẩm đặc trưng và liên 
hoàn đặt ra yêu cầu đảm bảo sự phân biệt xuất phát từ sự khác biệt trong nhu cầu các phân đoạn 
thị trường khác nhau. Quan điểm “thị trường nào sản phẩm ấy” vừa có yếu tố đặc trưng vừa đảm 
bảo tính liên hoàn nhưng trong cùng một loại hình du lịch, cùng một không gian du lịch cần 
thiết quy hoạch các khu, điểm, dịch vụ khác nhau phục vụ các đối tượng khách khác nhau. Sự 
phân biệt thể hiện trong chi tiết thiết kế sản phẩm, phong cách phục vụ, phương thức tiêu dùng 
dịch vụ, chất lượng và giá dịch vụ. Quan điểm phân biệt thể hiện trong quy hoạch du lịch cả về 
không gian và thời gian, chẳng hạn khu dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp không thể lẫn lộn đan xen 
trong khu dịch vụ bình dân, ồn ào, xô bồ; khu tập trung đón khách cao tuổi nghỉ dài ngày không 
thể bị phá vỡ bởi sự “hip hop” của giới trẻ; phong cách sinh thái phải phân biệt với kiểu du lịch 
đại chúng; thiết kế quy hoạch khu tâm linh không thể trộn lẫn với các loại hình dịch vụ đa tạp…

2. Mục tiêu phát triển

a) Mục tiêu chung

- Tăng thu nhập từ hoạt động du lịch: lấy mục tiêu hiệu quả kinh tế là trọng tâm, coi trọng 
chất lượng tăng trưởng, không chạy theo số lượng mà kiểm soát số lượng tương xứng với quy 
mô, sức chứa đảm bảo chất lượng ổn định, và bền vững về xã hội và môi trường. Đối với các tỉnh 
duyên hải miền Trung hiệu quả thu nhập từ hoạt động du lịch phải mang lại lợi ích cho cộng 
đồng dân cư đồng thời góp phần gìn giữ tài nguyên biển và văn hóa bản địa. 

- Đảm bảo sự hài lòng của khách du lịch: hoạt động du lịch đặt mục tiêu hướng đến việc gia 
tăng giá trị trải nghiệm của khách trong từng hoạt động du lịch làm phương châm hành động 
để xây dựng sản phẩm, chương trình du lịch, tổ chức dịch vụ đón tiếp phục vụ đáp ứng nhu cầu, 
mong đợi của khách. Phát triển các công trình, dịch vụ du lịch gắn liền với việc từng bước không 
ngừng nâng cao chất lượng thụ hưởng, giá trị trải nghiệm du lịch của du khách. Chỉ số hài lòng 
của khách du lịch là mục tiêu cần đạt được của mỗi tỉnh, mỗi khu, điểm du lịch và doanh nghiệp 
du lịch.

- Tạo dựng thương hiệu du lịch cạnh tranh: chỉ tiêu tổng thể của phát triển được đánh giá 
bằng sức cạnh tranh của Vùng và thể hiện ở những thương hiệu nổi bật về điểm đến, sản phẩm, 
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khu, tuyến, điểm du lịch và trên cơ sở đó hình thành thương hiệu du lịch vùng duyên hải miền 
Trung. Những thương hiệu điểm đến cần tập trung bồi dưỡng và phát triển bao gồm Huế, Hội 
An, Bà Nà, Nha Trang, Mũi Né, Vinpear Land…

Trong quy hoạch phát triển du lịch của từng địa phương cần xác định mục tiêu phát triển 
cụ thể dựa trên tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực và sự quyết tâm của chính quyền, cộng đồng 
dân cư của tỉnh và phù hợp với mục tiêu phát triển chung của Vùng.

b) Một số chỉ tiêu phát triển

- Về khách du lịch: dự báo đến năm 2015, vùng Bắc Trung Bộ sẽ đón tiếp và phục vụ 1,64 
triệu lượt khách quốc tế và 11,44 triệu lượt khách nội địa; đến năm 2020 đạt 2,27 triệu lượt khách 
quốc tế và 15 triệu lượt khách nội địa chiếm 8,1% trong cơ cấu ngày khách quốc tế và 11,6% 
trong cơ cấu ngày khách du lịch nội địa. 

Vùng duyên hải Nam Trung Bộ đến năm 2015 sẽ đón tiếp và phục vụ 3,3 triệu lượt khách 
quốc tế và 11,40 triệu lượt khách nội địa; năm 2020 đạt 4,7 triệu lượt khách quốc tế và 14,9 triệu 
lượt khách nội địa, chiếm 22% thị phần cơ cấu ngày khách quốc tế và 10,9% cơ cấu ngày khách 
nội địa. 

- Về thu nhập du lịch: mục tiêu đến năm 2015, tổng thu từ du lịch của vùng Bắc Trung Bộ 
ước đạt trên 22 ngàn tỷ đồng (tương đương 1,028 tỷ USD) đến năm 2020 ước đạt gần 40 ngàn tỷ 
đồng (tương đương 1,88 tỷ USD), tốc độ tăng trưởng bình quân 13,1%/năm giai đoạn 2011 - 2015 
và 12,8%/năm giai đoạn 2016 - 2020. 

Vùng duyên hải Nam Trung Bộ đến năm 2015 tổng thu từ du lịch ước đạt trên 35 nghìn tỷ 
đồng (tương đương 1,77 tỷ USD); đến năm 2020 đạt trên 65 nghìn tỷ đồng (tương đương 3,1 tỷ 
USD), tốc độ tăng trưởng bình quân 14,1%/ năm giai đoạn 2011 - 2015 và 11,6%/năm giai đoạn 
2016 - 2020. 

- Về cơ sở lưu trú và lao động: đến năm 2015, vùng Bắc Trung Bộ sẽ có trên 38 ngàn buồng 
lưu trú với trên 50 ngàn lao động trực tiếp; đến năm 2020 số buồng lưu trú tăng lên 46.700 và số 
lao động trực tiếp tăng lên 70.000 người.

Vùng duyên hải Nam Trung Bộ đến năm 2015 sẽ có 87 ngàn buồng lưu trú và sử dụng trên 
138 ngàn lao động trực tiếp; đến năm 2020 số buồng lưu trú tăng lên 127 ngàn buồng tương ứng 
với số lao động trực tiếp là 191 ngàn người.

3. Một số định hướng chính

a) Định hướng sản phẩm và không gian phát triển

* Vùng Bắc Trung Bộ

-  Định hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của vùng du lịch Bắc Trung Bộ là du lịch di sản 
gắn với du lịch biển đảo. Khai thác di sản cố đô Huế, Phong Nha - Kẻ Bàng, thành Nhà Hồ, di tích 
Kim Liên, di tích Quảng Trị gắn với biển Sầm Sơn, Cửa Lò, Thiên Cầm, Cửa Tùng - Cửa Việt, Cồn 
Cỏ, Lăng Cô - Cảnh Dương. Hệ thống sản phẩm hình thành trên nền văn hóa, lịch sử, lối sống địa 
phương; sản vật địa phương và ẩm thực miền biển. 
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- Các địa bàn trọng điểm:  

+ Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh gắn với thành Nhà Hồ, Sầm Sơn, Cửa Lò, Kim Liên, biển 
Thiên Cầm, cửa khẩu Cầu Treo, núi Hồng - sông Lam, Xuân Thành…

+ Quảng Bình - Quảng Trị gắn với Phong Nha - Kẻ Bàng, biển Cửa Tùng - Cửa Việt, đảo Cồn 
Cỏ, cửa khẩu Lao Bảo và hệ thống di tích chiến tranh chống Mỹ.

+ 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…

- Hệ thống khu, điểm, đô thị du lịch:

+ Khu du lịch quốc gia: Thiên Cầm, Phong Nha - Kẻ Bàng, Lăng Cô - Cảnh Dương.

Bảng 1: Dự báo các chỉ tiêu phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ 

TT Các chỉ tiêu 2010 2015 2020

1 Số lượt khách quốc tế (lượt người) 1.177.000 1.640.000 2.276.000

Ngày lưu trú trung bình (ngày) 2,41 2,54 2,66

Mức chi tiêu bình quân (USD) 70,0 88,0 105,0

2 Số lượt khách nội địa (lượt người) 8.920.000 11.443.000 14.980.000

Ngày lưu trú trung bình (ngày) 1,61 1,65 1,70

Mức chi tiêu bình quân (USD) 25,0 35,0 49,0

3 Thu nhập du lịch (triệu USD) 557 1.028 1.883

4 Lao động trực tiếp (người) 29.240 50.500 70.000

5 Số lượng buồng lưu trú (buồng) 34.251 38.800 46.700

Bảng 2. Dự báo các chỉ tiêu phát triển du lịch vùng duyên hải Nam Trung Bộ

TT Các chỉ tiêu 2010 2015 2020

1 Số lượt khách quốc tế (lượt người) 2.240.000 3.310.000 4.726.000

Ngày lưu trú trung bình (ngày) 3,20 3,45 3,50

Mức chi tiêu bình quân (USD) 75,0 96,5 112,0

2 Số lượt khách nội địa (lượt người) 8.440.000 11.400.000 14.900.000

Ngày lưu trú trung bình (ngày) 1.52 1,55 1,60

Mức chi tiêu bình quân (USD) 28,0 38,0 51,0

3 Thu nhập du lịch (triệu USD) 914 1.773 3.068

4 Lao động trực tiếp (người) 63.560 138.400 191.400

5 Số lượng buồng lưu trú (buồng) 36.817 87.000 127.600

Nguồn: Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
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+ Điểm du lịch quốc gia: thành Nhà Hồ, di tích Kim Liên, thành cổ Quảng Trị, thành phố 
Đồng Hới, Lưu niệm Nguyễn Du, vườn quốc gia Bạch Mã.

+ Đô thị du lịch: thành phố Huế, Sầm Sơn, Cửa Lò .

Ngoài ra, chú trọng phát triển các điểm Bến En (Thanh Hóa), Pù Mát (Nghệ An), ngã ba 
Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Đồng Hới (Quảng Bình), địa đạo Vịnh Mốc, Cồn Cỏ (Quảng Trị)...

* Vùng duyên hải Nam Trung Bộ

- Sản phẩm đặc trưng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ là du lịch biển, đảo gắn với hệ 
thống di sản. Khai thác du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo Non Nước, Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Nha Trang, 
Xuân Đài, Phương Mai, Mũi Né, Cù Lao Chàm, Sơn Trà, Lý Sơn gắn với hệ thống di sản Hội An, Mỹ 
Sơn, tháp Chàm, lễ hội nghinh ông, liên kết với Huế và văn hóa Tây Nguyên. Hệ thống sản phẩm 
được hình thành trên nền văn hóa Chăm, văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa miền biển gắn với các sản 
vật và ẩm thực miền biển cùng các sự kiện, lễ hội, du lịch MICE.

- Các địa bàn trọng đểm du lịch 

+ Đà Nẵng - Quảng Nam gắn với Sơn Trà, Non Nước, Hải Vân, Hội An, Mỹ Sơn…

+ Bình Định - Phú Yên - Khành Hòa gắn với bãi biển Phương Mai, đầm Ô Loan, vịnh Nha 
Trang, Cam Ranh…

+ Bình Thuận gắn với biển Mũi Né, đảo Phú Quý…

- Hệ thống khu, điểm, đô thị du lịch

+ Khu du lịch quốc gia: Sơn Trà, Bà Nà (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).

+ Điểm du lịch quốc gia: Ngũ Hành Sơn, Mỹ Sơn, Lý Sơn, Trường Lũy, Trường Sa, Phú Quý. 

+ Đô thị du lịch: Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Phan Thiết.

b) Định hướng chung về đầu tư phát triển

- Đầu tư phát triển có trọng tâm, trọng điểm nhằm tạo “cú hích” cho du lịch toàn dải ven 
biển miền Trung phát triển; tạo ra “hình ảnh du lịch của miền Trung”; tránh đầu tư dàn trải, manh 
mún, nhỏ lẻ... Tập trung đầu tư vào các lĩnh vực then chốt ở các địa bàn trọng điểm.

- Huy động đồng thời nhiều nguồn vốn đầu tư (ngân sách nhà nước, vốn đầu tư nước ngoài, 
liên doanh liên kết, cổ phần, tư nhân...), trong đó ưu tiên thu hút và khuyến khích đầu tư trực tiếp 
nước ngoài vào các dự án lớn cần nhiều vốn, coi trọng thu hút nguồn đầu tư trong nước, trong 
dân, phát huy tối đa nội lực để đầu tư phát triển du lịch. Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước 
chỉ tập trung đầu tư vào cơ sở hạ tầng ở những khu du lịch trọng điểm quốc gia.

- Tập trung đầu tư phát triển sản phẩm đặc trưng của Vùng; phát triển các khu du lịch trọng 
điểm quốc gia; xây dựng đồng bộ các khu du lịch tổng hợp có quy mô, tầm cỡ lớn để tạo hình 
ảnh, thương hiệu cho du lịch miền Trung

 - Đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch ở các khu du lịch trọng điểm 
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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...). 

- Xây dựng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch đồng bộ và có chất lượng cao (khách 
sạn, nhà hàng; cơ sở dịch vụ giải trí, thể thao; khu hội nghị, hội thảo quốc tế; phương tiện vận 
chuyển du lịch; các cơ sở dịch vụ du lịch khác). Trong đó ưu tiên 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.

- 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, bảo vệ môi trường cả tự 
nhiên và nhân văn.

- Đầu tư cho nghiên cứu thị trường, thông tin, quảng bá, xúc tiến và phát triển nguồn nhân 
lực du lịch, phát triển thương hiệu du lịch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ, các 
thương hiệu điểm đến và thương hiệu sản phẩm du lịch nổi bật.

4. Giải pháp liên kết phát triển

Trên cơ sở đánh giá đúng điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của du lịch mỗi tỉnh 
đồng thời theo quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển chung của Vùng, một số nội dung 
liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh duyên hải miền Trung cần xem xét:

- Liên kết trong xây dựng và thực thi chính sách phát triển du lịch: chiến lược, quy hoạch 
và các chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ phát triển du lịch của mỗi tỉnh cần tham khảo và 
lồng ghép với các tỉnh khác trong Vùng; phát huy hợp lý kinh nghiệm của nhau nhưng đồng thời 
hạn chế sự ganh đua, trùng lắp, sao chép máy móc giữa các tỉnh. Quy hoạch phát triển du lịch 
của mỗi tỉnh cần phải được tham vấn ý kiến các tỉnh khác trong Vùng, hướng tới xây dựng quy 
hoạch phát triển du lịch của Vùng.

- Liên kết xây dựng sản phẩm đặc trưng Vùng và phát triển thương hiệu du lịch Vùng; liên 
kết trong huy động nguồn lực, định hướng đầu tư để có sự phân công trong phát triển sản phẩm 
du lịch đặc trưng, địa bàn du lịch trọng điểm, điểm đến du lịch nổi trội, thương hiệu du lịch cạnh 
tranh và thương hiệu du lịch vùng Bắc Trung Bộ và vùng duyên hải Nam Trung Bộ.  

- Liên kết trong triển khai các chương trình, dự án chung của Vùng: nghiên cứu thị trường, 
xúc tiến quảng bá, thông tin du lịch (vận hành website chung); phát triển nguồn nhân lực du lịch; 
hỗ trợ các hoạt động liên tỉnh và các sự kiện lớn của Vùng.

- Liên kết trong triển khai các chương trình hành động của mỗi tỉnh gắn kết với các tỉnh 
khác trong Vùng về: phát triển hạ tầng du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, bảo tồn, phát huy 
giá trị tài nguyên du lịch, bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức, ý thức thân thiện du lịch. 

- Liên kết trong kiểm tra, giám sát thực thi chính sách, quy định, tiêu chuẩn của ngành: 
giám sát thực hiện quy hoạch, kiểm soát chất lượng dịch vụ, an ninh an toàn và môi trường, liên 
kết xử lý những vi phạm và tôn vinh những điển hình có hiệu ứng chung cả Vùng.       

* Các hình thức, bước đi trong liên kết: 

- Thành lập Ủy ban liên kết phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ và vùng duyên hải Nam 
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Trung Bộ. Thành phần của Ủy ban là lãnh đạo cấp cao của các tỉnh trong Vùng và vai trò định 
hướng, kết nối của đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Tổng cục Du lịch). 

- Thành lập cơ quan điều phối phát triển Vùng làm chuyên trách tham mưu cho Ủy ban liên 
kết và tổ chức triển khai chương trình hành động liên kết. Cơ quan điều phối có các đầu mối là 
phòng nghiệp vụ du lịch thuộc các sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Ra đời Hiệp hội du lịch Vùng để làm cầu nối liên kết các doanh nghiệp du lịch trong Vùng.

- Thành lập Quỹ phát triển du lịch chung của Vùng (là bộ phận cấu thành của Quỹ phát triển 
Vùng) để huy động nguồn lực tập trung cho triển khai những chương trình, dự án hợp tác liên 
kết.

- Tổ chức Hội nghị thường niên liên kết phát triển du lịch miền Trung là diễn đàn cung cấp 
thông tin, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; tổng kết, đánh giá những mô hình, thành công cần phổ 
biến nhân rộng.

- Hình thành giải thưởng tôn vinh thương hiệu du lịch mạnh của Vùng.  

Kết luận

Các tỉnh duyên hải miền Trung có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển du 
lịch Việt Nam. Vùng du lịch Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ tập trung nhiều tài nguyên 
du lịch đặc sắc và đa dạng cho phép phát triển mạnh các sản phẩm du lịch đặc trưng nổi bật về 
nghỉ dưỡng biển, đảo, sinh thái biển, du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch di sản, du lịch sự kiện và ẩm 
thực miền biển.

10 năm trở lại đây, du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung đã chứng kiến bước phát triển 
vượt bậc trong bối cảnh chung của du lịch cả nước. Các chỉ tiêu về khách, thu nhập, tạo việc 
làm… đều tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên độ dài ngày lưu trú còn ngắn và chi tiêu du lịch còn thấp 
dẫn tới hiệu quả không cao; sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, đơn điệu, trùng lắp giữa các địa 
phương; quản lý khai thác tài nguyên du lịch chưa thống nhất và hiệu quả thấp, môi trường du 
lịch chưa thực sự an toàn, hấp dẫn. 

Những thế mạnh phát triển du lịch của duyên hải miền Trung cần phải được phát huy đồng 
thời với việc khắc phục những điểm yếu hiện tại do vậy đã vượt xa tầm quản lý và nguồn lực của 
một tỉnh. Từ đó, việc liên kết tạo sức mạnh trong huy động nguồn lực và triển khai các chương 
trình hành động chung của Vùng trở thành yếu tố quyết định để giải bài toán phát triển du lịch 
cho duyên hải miền Trung. Liên kết từ trong chiến lược, quy hoạch, chính sách cho tới các chương 
trình, dự án và hoạt động cụ thể là giải pháp quan trọng để thúc đẩy du lịch các tỉnh duyên hải 
miền Trung cùng phát triển.

H.V.S. - Đ.D.T. 
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1. Vị trí, vai trò của Vùng

Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp có tính xã hội hóa cao, do đó sự phát triển du lịch 
phụ thuộc vào nhiều yếu tố tác động. Trong những yếu tố tác động đó, kết cấu hạ tầng (KCHT) là 
yếu tố quan trọng hàng đầu bởi KCHT là nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội nói chung và du 
lịch nói riêng. Mặt khác, phát triển du lịch phải đồng bộ với phát triển các ngành khác, đặc biệt 
là kết cấu hạ tầng giao thông vận tải (KCHT GTVT), vì KCHT GTVT là một phần quan trọng trong 
KCHT du lịch. Vùng 7 tỉnh duyên hải miền Trung (gọi tắt là Vùng) cũng không nằm ngoài quy luật 
này. Đây là khu vực phát triển nhất của miền Trung với lợi thế rất lớn về tài nguyên du lịch, có 
nhiều bãi biển đẹp, nhiều nắng quanh năm, có những điểm đặc trưng và đặc sắc về văn hóa dân 
tộc, rất tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch biển, du lịch văn hóa lịch sử cũng như du lịch 
sinh thái. Hiện nay, khu vực này đã phát triển khá mạnh về du lịch và thu được những thành công 
nhất định như Hội An, Mỹ Sơn, Nha Trang, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế….

Với vị trí, nằm ở trung độ của đất nước nối liền 2 vùng kinh tế phát triển nhất của cả nước, 
Vùng đóng vai trò trung gian trong việc giao lưu phát triển kinh tế giữa 2 miền Bắc, Nam. Đây 
cũng là một lợi thế để vùng giao lưu phát triển kinh tế với các tỉnh thành. 

Vùng có bờ biển kéo dài và các tuyến đường bộ trên hành lang kinh tế Đông - Tây nối ven 
biển Việt Nam với các nước láng giềng, tạo ra hành lang vận tải quốc tế, có lợi thế về khai thác du 
lịch từ vùng Đông Bắc Thái Lan, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và ngược lại. Theo số liệu thống 
kê của Tổng cục Du lịch, khách du lịch nội địa, quốc tế đến các tỉnh trong Vùng tăng bình quân 
13,67%/năm giai đoạn 2005 - 2010, trong đó lượng khách du lịch qua cửa khẩu quốc tế đường bộ 
và đường biển đang ngày càng tăng nhanh. Vì vậy, đòi hỏi phải có CSHT GTVT đủ tiêu chuẩn phục 
vụ khách du lịch. Do đó, trong tham luận này chúng tôi chỉ đi vào phân tích thực trạng về CSHT 
GTVT và đề xuất các giải pháp hoàn thiện, nâng cấp KCHT GTVT phục vụ cho du lịch trong Vùng. 

HIỆN TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KẾT CẤU
HẠ TẦNG GIAO THÔNG PHỤC VỤ CHO DU LỊCH

TẠI CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

 ThS. LÊ ĐỖ MƯỜI 

Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải
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2. Hiện trạng KCHT giao thông phục vụ du lịch

Hệ thống giao thông vận tải Vùng có đầy đủ các phương thức vận tải như đường bộ, đường 
sắt, đường sông, đường biển và đường hàng không. Trong những năm qua, hệ thống GTVT của 
Vùng đã có những bước phát triển đáng kể và có những đóng góp quan trọng trong thành tựu 
phát triển kinh tế - xã hội nói chung và đặc biệt là ngành du lịch của toàn vùng cũng như cả nước 
nói riêng.

• Hiện trạng KCHT giao thông đường bộ

Mạng lưới đường bộ nhìn chung được phân bổ tương đối hợp lý với 2 trục dọc chính xuyên 
suốt Vùng từ Bắc tới Nam là QL1A và đường Hồ Chí Minh. Ngoài ra, đang hình thành trục thứ ba 
là tuyến đường bộ ven biển; 9 trục ngang chính là QL49, QL14B - 14D, QL14E, QL24, QL19, QL25, 
QL26, QL20 và QL27B tạo sự kết nối Đông - Tây. Hầu hết các quốc lộ quan trọng đã được mở rộng, 
nâng cấp. Toàn Vùng có 8.690 km đường bộ (chỉ tính quốc lộ, đường tỉnh và đường huyện) trong 
đó, quốc lộ là 1.820 km, chiếm 20,9%; đường tỉnh 2.590 km, chiếm 29,8%; đường huyện 4.280 
km, chiếm 49,3%. 

Trong những năm qua nhiều công trình được xây dựng, nâng cấp, đưa vào khai thác đã 
phát huy hiệu quả, trong đó phải kể đến các dự án lớn như nâng cấp QL1A, đường Hồ Chí Minh; 
hầm đường bộ Hải Vân đưa vào khai thác đã tạo ra điểm nhấn cho sự phát triển của GTVT Vùng. 
Ngoài ra, những năm gần đây, các tỉnh trong Vùng đã quyết tâm mở thêm tuyến đường bộ chạy 
dọc ven biển và đi qua nhiều vùng hấp dẫn du lịch nên đã thu hút được nhiều du khách.

Nhìn chung, các tuyến đường đã được hình thành và phân bố khá hợp lý trên toàn Vùng tạo 
sự kết nối liên thông với toàn bộ mạng lưới đường bộ và nối đến các khu du lịch, điểm du lịch tại 
các địa phương mà các tuyến đường đi qua. Tuy nhiên KCHT giao thông đường bộ của Vùng vẫn 
chưa thật sự hoàn chỉnh và còn tồn tại một số vấn đề sau:

- Hiện nay trên toàn bộ các tuyến quốc lộ của Vùng nối với các tuyến dẫn đến các cửa khẩu 
quốc tế chưa có đường cao tốc, số đường có tiêu chuẩn kỹ thuật cao (đường cấp I, II) còn chiếm 
tỷ lệ thấp.

- Còn nhiều tuyến chưa đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, ở một số khu vực, đặc biệt là khu vực 
miền núi.

- Dịch vụ trên tuyến chưa đồng bộ (trạm dừng, nghỉ, cung cấp xăng dầu, bảo dưỡng sửa 
chữa…).

- Đường nối từ các khu du lịch, điểm du lịch đến các quốc lộ chưa được xây dựng đồng bộ 
theo quy hoạch thống nhất.

- Hành lang bảo vệ an toàn giao thông chưa đảm bảo đúng quy định, bị lấn chiếm, hai bên 
đường quốc lộ có nhiều khu dân cư, khu công nghiệp, các công trình khác. Việc giải phóng mặt 
bằng để cải tạo, mở rộng đường tiến hành rất chậm, khó khăn, khối lượng đền bù lớn.

- Nhiều cầu, cống trên tuyến đường hoặc một số đoạn tuyến được xây dựng trước đây có 
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khẩu độ cầu cống, cao độ nền đường không còn phù hợp với chế độ thủy văn hiện nay. Vì thế 
trong mùa mưa lũ, cầu cống thường bị hư hỏng, nhiều đoạn đường bị ngập và sụt lở, còn sau 
mùa mưa lũ thì đường bộ bị hư hỏng nghiêm trọng.

- Các tuyến có lưu lượng lớn khách du lịch quốc tế lưu thông thường xuyên lại chưa có hệ 
thống các biển báo, hướng dẫn theo tiêu chuẩn quốc tế và bằng hai thứ tiếng gây khó khăn cho 
việc hướng dẫn khách du lịch.

- Mạng lưới đường địa phương tương đối tốt, nhưng chất lượng đường lại rất kém chủ yếu 
là mặt đường đất hoặc cấp phối gây khó khăn cho việc đi lại và hạn chế phát triển du lịch.

• Hiện trạng về các cảng hàng không (CHK)

Khách du lịch bằng đường hàng không bình quân hàng năm chiếm khoảng 36,8% trong 
tổng số khách du lịch đến các tỉnh trong Vùng, chủ yếu qua các cảng hàng không quốc tế như Đà 
Nẵng, Cam Ranh (hành khách qua Cảng hàng không nội địa có chuyến bay quốc tế chiếm tỷ lệ 
không đáng kể). Trong đó, cảng hàng không Đà Nẵng đóng vai trò trung tâm và các CHK nội địa 
vệ tinh vây quanh tạo thành một Cụm CHK liên hoàn. 

Nhìn chung, các cảng hàng không trong vùng đã đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch 
trong nước cũng như quốc tế nhưng chưa hoàn chỉnh, còn tồn tại một số vấn đề sau:

- Số lượng tuyến, hãng hàng không cũng như số lượng chuyến bay từ các CHK quốc tế đến 
các CHK nội địa thuộc các trung tâm, khu du lịch còn hạn chế làm cho khách du lịch quốc tế gặp 
khó khăn khi đến các tỉnh trong vùng.

- Phí visa cho khách du lịch không thuộc khối ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc hay các nước 
thuộc bán đảo Scandinavia còn cao. Nếu không có biện pháp khuyến khích thì những vị khách 
này sẽ chọn các điểm du lịch châu Á khác như Băng Cốc, Kuala Lumpur, Hồng Kông và Singapore. 

- Mặc dù lĩnh vực phi hàng không (thuê mặt bằng, quảng cáo, bến bãi, dịch vụ ăn uống, giải 
trí, mua sắm, cửa hàng miễn thuế…) đã từng bước được cải thiện nhưng mức độ đa dạng và chất 
lượng của dịch vụ còn hạn chế.

- An ninh, an toàn tại CHK còn chưa được chuẩn do ý thức của một số ít người gây hoang 
mang cho hành khách nói chung và khách du lịch nói riêng.

- Khả năng kết nối CHK với phương thức vận tải khác từ CHK tới các điểm, khu du lịch còn 
có hạn chế nhất định.

- Các Trung tâm quản lý bay tại các CHK đang dần dần được cải tạo, nâng cấp, đáp ứng nhu 
cầu hiện tại và tương lai trong quá trình hội nhập, song các dịch vụ không báo, khí tượng, tìm 
kiếm cứu nạn chất lượng còn chưa cao, tổ chức thực hiện không báo chưa hoàn chỉnh, chưa đầy 
đủ cơ sở pháp lý.

- Các CHK đang được xây dựng, nâng cấp để đạt tiêu chuẩn CHK hiện đại (theo tiêu chuẩn 
của ICAO) nhưng quy mô vẫn còn nhỏ bé, chất lượng dịch vụ hạn chế so với nhiều quốc gia trong 
khu vực, dẫn tới sức cạnh tranh và khả năng hấp dẫn khách du lịch còn thấp.



Hội thảo Khoa học

30

• Hiện trạng về các cảng biển 

Trong những năm gần đây, lượng khách du lịch quốc tế vào Việt Nam qua đường biển ngày 
một tăng, nhưng vẫn chiếm một tỷ lệ rất nhỏ nếu so với đường bộ và hàng không. 

Mặt khác, do đặc điểm riêng của loại hình vận tải khách du lịch bằng đường biển thường 
là các du thuyền có trọng tải lớn từ 700 đến hơn 1.000 hành khách/tàu như tàu Queen Elizabeth 
II, Seen Sea Mariner, Peace Boat..., cùng với địa hình có các điểm du lịch thường nằm dọc bên bờ 
biển của Vùng nên để các du thuyền cập cảng trong Vùng thì chỉ có 3 cảng sau đáp ứng được:

- Cảng Chân Mây (Thừa Thiên Huế) thuộc nhóm cảng số 3 với quy mô như sau:

+ Loại cảng tổng hợp, có thể đón tiếp được khách du lịch.

+ Tàu vào cảng lớn nhất 20.000 DWT.

+ Đường giao thông trong cảng mặt rộng bình quân 10 m.

- Cảng Đà Nẵng (Đà Nẵng) thuộc nhóm cảng số 3 với quy mô như sau:

+ Loại cảng tổng hợp, có thể đón tiếp được khách du lịch.

+ Tàu vào cảng lớn nhất 30.000 DWT.

+ Đường giao thông trong cảng mặt rộng bình quân 10 m.

- Cảng Nha Trang thuộc nhóm cảng biển số 4 với quy mô như sau:

+ Loại cảng tổng hợp, có thể đón tiếp được khách du lịch.

+ Tàu vào cảng lớn nhất 20.000 DWT.

+ Đường giao thông trong cảng mặt rộng bình quân 10 m.

Tất cả các cảng trên có nhiệm vụ chính là phục vụ cho vận chuyển hàng hóa, còn hành 
khách chỉ khi có tàu mới dành cầu cảng phục vụ. Do đó, tại các cảng hiện nay chưa có kết cấu hạ 
tầng dành riêng cho khách du lịch, tiện nghi trên cảng để đón tiếp khách du lịch chỉ mang tính 
tạm thời cho từng chuyến tàu. 

• Hiện trạng về đường sắt 

Trong du lịch, vận tải đường sắt là một hình thức vận chuyển du lịch quan trọng và đóng 
vai trò then chốt. Tuy nhiên, việc đầu tư cơ sở vật chất và phương tiện vận chuyển khách du lịch 
bằng đường sắt vẫn chưa được quan tâm đúng với tầm quan trọng của nó.

Hiện tại, việc đầu tư hệ thống cở sở hạ tầng và phương tiện của các ga chính trong Vùng 
vẫn chưa tương xứng với tầm quan trọng của chúng, vì vậy chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của 
hành khách đặc biệt là khách du lịch vào các dịp lễ tết, các ngày cuối tuần. Từ cuối năm 2009 đến 
nay, ngành đường sắt đã và đang tập trung đầu tư cải tạo và sửa chữa lớn hệ thống các ga chính. 
Ngoài việc thay đổi bộ mặt nhà ga, hệ thống ánh sáng và bảng biểu hướng dẫn hiện đại cũng sẽ 
được đưa vào sử dụng. Và để đồng bộ với hệ thống cơ sở hạ tầng, các ga sẽ có nhiều biện pháp 
đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của hành khách.



31

Liên kết Phát tr iển Du lịch các t ỉnh duyên hải miền Trung
Trong thời gian tới, ngành đường sắt cũng đề ra mục tiêu phát triển phương tiện vận tải 

đường sắt theo hướng chuyên dụng cao với cơ cấu hợp lý, đổi mới sức kéo và sức chở theo hướng 
hiện đại, giảm chi phí, hạ giá thành, nâng cao chất lượng phục vụ nhằm thu hút khách du lịch.

3. Các giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ du lịch

• Cơ hội về phát triển 

Vùng đã cơ bản hội nhập về kết cấu hạ tầng giao thông ở cả hai phương diện phần cứng (cơ 
sở hạ tầng) và phần mềm (chính sách, cơ chế). Trong thời gian qua, Vùng đã cam kết tiêu chuẩn 
kỹ thuật các tuyến đường liên Á, chỉ định các tuyến đường GMS, ASEAN với hệ thống báo hiệu 
bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Vùng cũng đã ký kết thực hiện nhiều điều ước quốc tế song và đa 
phương, cải tiến thủ tục qua lại biên giới (xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu) cũng như đa dạng 
hóa các hình thức đầu tư như BOT, BTO, BT, công tư kết hợp (PPP). 

Gia nhập WTO là một điều kiện thuận lợi để Vùng có thể trao đổi, chia sẻ thông tin với các 
vùng của các nước trên thế giới; bài học thành công, thất bại của các nước về phát triển kết cấu 
hạ tầng giao thông vùng là vô cùng quý giá đối với Vùng nói riêng, Việt Nam nói chung.

Quản lý nhà nước bằng pháp luật, chính sách đã được chú trọng; quá trình cải cách hành 
chính, thủ tục hành chính, quy trình xây dựng, thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển GTVT 
theo hướng bền vững được quan tâm hơn.

Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, tạo thuận lợi cho phát triển giao thông vận 
tải, rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền, tạo điều kiện cho việc nghiên cứu và phát triển 
(R&D) kết cấu hạ tầng giao thông. 

An ninh an toàn được bảo đảm trên phương tiện vận tải, trên đường giao thông.

• Thách thức về phát triển   

Yêu cầu vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông rất lớn trong khi các nguồn vốn 
từ ngân sách (trung ương, địa phương) đều có hạn; thiếu vốn đầu tư phát triển và kinh phí bảo trì 
kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy. Do đó, vốn cấp cho xây 
dựng kết cấu hạ tầng giao thông thường thiếu, không kịp thời, đồng bộ. Chưa có các tiêu chí để 
xác định thứ tự ưu tiên khi lập danh mục dự án ưu tiên. 

Trong khi khối lượng vốn có hạn thì cơ chế sử dụng vốn cho một số dự án lại chưa thật có 
hiệu quả trong phân bổ. Quy trình xây dựng quy hoạch cần được cải tiến sao cho bảo đảm tính 
khả thi hơn, nâng cao chất lượng, giảm rủi ro cho các dự án xây dựng giao thông. 

Tai nạn giao thông, đặc biệt là tai nạn giao thông đường bộ đang ở mức cao, tuy đã có giảm 
nhưng chưa bền vững. 

 Hiện nay, trong Vùng vẫn chưa có đường sắt cao tốc, chỉ mới có một đoạn đường bộ cao 
tốc nhưng lại không nằm trong Vùng. 

Trong tương lai, tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng là vấn đề lớn, ảnh hưởng 
đến phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trong Vùng.
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Cần phải tận dụng mọi cơ hội, vượt qua các hạn chế, thách thức nêu trên trong việc phát 
triển, liên kết phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của Vùng.   

• Định hướng và các giải pháp phát triển KCHT giao thông đường bộ 

Mạng lưới đường bộ Vùng gồm các trục dọc, trục ngang, hệ thống đường địa phương, các 
tuyến đường bộ cao tốc, đường vành đai, đảm bảo kết nối thông suốt, thuận lợi, nhanh chóng từ 
bắc tới nam, từ đông sang tây, gắn kết với các phương thức vận tải khác. 

Ba trục dọc quốc gia chính xuyên suốt Vùng là đường bộ cao tốc Bắc - Nam, QL1A, đường 
Hồ Chí Minh (ngoài tuyến ven biển). Bên cạnh đó còn có tuyến Đông Trường Sơn kết nối trong 
Vùng; các trục ngang chính là QL49, QL14B - 14D, QL14E, đường Nam Quảng Nam; QL24, QL19, 
QL25, QL26, QL20 và QL27B. Tỷ lệ rải mặt đạt 100% với quốc lộ và đường tỉnh, 70% với đường 
giao thông nông thôn.

Đường bộ cao tốc trong Vùng gồm 2 tuyến là tuyến cao tốc Bắc Nam qua khu vực từ Thừa 
Thiên Huế đến Nha Trang và tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Xây dựng hoặc hoàn thiện các đoạn nối từ quốc lộ đến các khu du lịch, điểm du lịch theo 
quy hoạch đã thống nhất.

Các tuyến có lưu lượng lớn khách du lịch quốc tế thường qua lại cần phải có hệ thống biển 
báo, hướng dẫn theo đúng tiêu chuẩn quốc tế và bằng hai thứ tiếng khi có đoàn khách du lịch 
caravan đi bằng đường bộ từ Thái Lan và Campuchia sang Việt Nam.

• Định hướng và các giải pháp phát triển KCHT giao thông đường sắt

Tuyến đường sắt Thống Nhất qua Vùng sẽ được hoàn thành nâng cấp toàn tuyến. Các 
tuyến đường sắt nhánh nối từ đường sắt quốc gia đến các cảng biển, khu công nghiệp, khu kinh 
tế, hầm đường sắt qua đèo Hải Vân được xây dựng mới. Các nhà ga chính trong Vùng phải được 
nâng cấp theo tiêu chuẩn để đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch như các ga Đà Nẵng, Huế, 
Nha Trang… 

• Định hướng và các giải pháp phát triển KCHT cảng biển

Khi xây dựng, cải tạo và nâng cấp các cảng biển phải có cầu cảng dành cho hành khách đặc 
biệt là khách du lịch như các cảng Chân Mây, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn…

Cần chuyển đổi một số cảng hiện nay từ cảng hàng hóa thành các cảng hoặc một số cầu 
cảng chuyên phục vụ khách du lịch với đầy đủ tiện nghi, đạt tiêu chuẩn quốc tế. 

Bố trí hợp lý các cảng biển với mục đích phát huy hiệu quả tổng hợp, đồng thời tạo sự 
phát triển cân đối, đồng bộ giữa các cảng biển và KCHT liên quan với vùng hấp dẫn du lịch xung 
quanh các cảng.

Phát triển các cảng biển phải phù hợp với quy hoạch phát triển không gian của các vùng 
miền trên toàn quốc, phù hợp với quy hoạch phát triển KCHT giao thông đường sắt, đường bộ và 
đường sông và đặc biệt là các đầu mối giao thông nối với các khu du lịch trọng điểm.
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Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế 

tham gia đầu tư xây dựng khai thác cảng biển trong đó có phục vụ khách du lịch theo quy hoạch 
được duyệt bằng nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của 
pháp luật đầu tư, kinh doanh.

• Định hướng và các giải pháp phát triển KCHT các cảng hàng không 

Nâng cấp các CHK có quy mô, mức độ hiện đại và chất lượng ngang tầm với các nước tiên 
tiến trong khu vực hoặc quốc tế, đủ khả năng cất hạ cánh các máy bay cỡ lớn hiện đại như: Cam 
Ranh, Đà Nẵng, Phú Bài...

Đầu tư nâng cấp các trang thiết bị quản lý - điều hành bay tiên tiến hiện đại, chuyển mạnh 
sang tự động hóa công tác điều hành bay.

Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị máy móc hiện đại, công nghệ tiên tiến, đáp ứng yêu 
cầu công tác kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa, đại tu, lắp ráp được các loại máy bay thương mại vừa 
và nhỏ để quảng bá hình ảnh của Việt Nam nói chung và Vùng nói riêng trên trường quốc tế.

Tăng cường phát triển mạng lưới đường bay từ các cảng hàng không quốc tế đến các CHK 
nội địa phục vụ khách du lịch.

Nâng cao chất lượng dịch vụ tại CHK, tăng cường năng lực cạnh tranh, thu hút khách du 
lịch đi/đến trong Vùng.

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh hàng không tại CHK. Phải coi đây là nhiệm 
vụ quan trọng hàng đầu, là yếu tố quyết định hiệu quả, uy tín, sự phát triển của ngành. Đẩy mạnh 
công tác kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực đảm bảo an toàn, an ninh một cách toàn diện, thường 
xuyên đối với mọi đối tượng, mọi cấp độ.

Cải tạo môi trường, tiếng ồn tại khu vực CHK tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái hơn cho khách 
du lịch khi đến các CHK trong Vùng.  

Có chính sách phối hợp phát triển ngành hàng không và ngành du lịch, khuyến khích hãng 
hàng không nước ngoài đến các CHK trong Vùng. Tăng cường tuyên truyền quảng bá du lịch - 
hàng không; kiến nghị với chính phủ thực hiện đơn giản hóa các thủ tục tại cửa khẩu; cải tiến việc 
cấp thị thực (visa), từng bước miễn thị thực cho các thị trường hành khách lớn trực tiếp đi/đến 
Việt Nam theo hướng hai bên cùng có lợi.

• Các giải pháp khác  

Đối với vùng 7 tỉnh duyên hải miền Trung, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông 
cần áp dụng hướng tiếp cận theo hành lang vận tải trong khi lập và thực hiện chiến lược, quy 
hoạch, đánh giá và thực hiện các dự án giao thông Vùng cụ thể. Việc thực hiện quy hoạch theo 
hành lang vận tải sẽ giúp xác định các yếu tố cần được cải thiện, đầu tư xây dựng mới hoặc nâng 
cấp. Phát triển 8 hành lang vận tải chủ yếu đi qua và trên địa bàn Vùng gồm:

- Hành lang xương sống quốc gia: là hành lang vận tải Bắc - Nam, gồm hành lang ven biển 
Bắc Nam và hành lang Bắc Nam phía tây đoạn đi qua các tỉnh của Vùng. 
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- Hành lang ven biển Bắc Nam trong Vùng bao gồm các tuyến cao tốc Bắc Nam, quốc lộ 1A, 
đường bộ ven biển, đường sắt Thống Nhất và đường ven biển.

- Hành lang Bắc Nam phía tây trong Vùng gồm tuyến đường Hồ Chí Minh.

- Hành lang cửa ngõ quốc tế vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: là hành lang trọng yếu 
phục vụ và kết nối các đô thị lớn ở miền Trung, nhất là Đà Nẵng và Huế, với tuyến đường chính 
là quốc lộ 1. 

- Các hành lang vùng:

+ Hành lang Đà Nẵng - QL1A - QL9 - Biên giới Việt Lào: đây là hành lang quan trọng, ngoài 
phục vụ nhu cầu vận tải của Vùng còn hàng quá cảnh của Lào, Đông Bắc Thái Lan. 

+ Hành lang Đà Nẵng - QL14B - 14D - Đường Hồ Chí Minh - Tây Nguyên: đây là hành lang 
vận tải quan trọng nối cảng biển Đà Nẵng với khu vực Tây Nguyên.  

+ Hành lang Dung Quất - QL24 - Tây Nguyên: vận chuyển hàng hóa và hành khách do 
đường bộ đảm nhận 100%.

+ Hành lang Quy Nhơn - QL19 - Tây Nguyên: đây là hành lang vận tải quan trọng nối cảng 
biển Quy Nhơn với Tây Nguyên và các nước láng giềng.

+ Hành lang Nha Trang - QL26 - Buôn Ma Thuột.

+ Hành lang Nha Trang - QL20 - Đà Lạt.

Liên kết, phối hợp giữa các địa phương trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Đặc 
điểm chung của 7 tỉnh thuộc Vùng là các tỉnh, thành phố ở mức độ nào đó đều có một số lợi thế 
về phát triển kinh tế nói chung và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nói riêng. Vì vậy, nếu 
không có sự liên kết, phối hợp và nhìn nhận đánh giá từ lợi ích chung của toàn Vùng thì khó có 
thể thực hiện được. 

Việc liên kết, phối hợp giữa các địa phương trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 
được thể hiện ở các điểm sau:

- Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của Vùng theo đúng quy hoạch đã đề ra, 
trong đó thực hiện trước các dự án ưu tiên. Việc phát triển theo đúng quy hoạch sẽ đảm bảo lợi 
ích đóng góp tối ưu của kết cấu hạ tầng giao thông đối với phát triển kinh tế - xã hội Vùng và cả 
quốc gia, tránh tư tưởng cục bộ gây lãng phí trong đầu tư.

- Phối hợp chặt chẽ trong việc quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh. 
Khi lập quy hoạch giao thông vận tải một tỉnh, cần có sự tham vấn các tỉnh lân cận để có phương 
án phối hợp quy hoạch phát triển hợp lý, thống nhất vị trí, quy mô kết nối để đảm bảo hiệu quả 
chung của toàn Vùng.

4. Kết luận

Có thể nói, sự hợp tác giữa hai ngành du lịch và giao thông vận tải là sự hợp tác chặt chẽ 
và chịu tác động qua lại rõ nét. Sự phát triển của ngành giao thông vận tải trong đó có phát triển 
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KCHT giao thông làm cho ngành du lịch cùng đồng thời phát triển. Khi KCHT giao thông phát 
triển sẽ tạo điều kiện cho du lịch phát triển thông qua việc khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử, 
các nguồn di sản tài nguyên thiên nhiên và nâng cao giá trị nhân văn. Hệ thống phương tiện 
vận tải phát triển sẽ làm cho các loại hình du lịch đa dạng, phong phú hơn. Ngược lại, du lịch 
phát triển sẽ góp phần thúc đẩy phát triển hệ thống giao thông và các phương tiện giao thông 
khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, tham quan của nhân dân trong nước và khách quốc tế. 
Phát triển, liên kết phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là giao thông đường bộ tại vùng 
7 tỉnh duyên hải miền Trung là việc làm cấp thiết, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn, đáp 
ứng nhu cầu vận tải cả ở hiện tại và trong tương lai lâu dài. Việc phát triển kết cấu hạ tầng giao 
thông sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế Vùng đặc biệt là du lịch, mở rộng giao lưu giữa Vùng với các 
vùng miền trong cả nước và với các nước ASEAN, GMS, góp phần hội nhập sâu rộng vào Tổ chức 
Thương mại thế giới (WTO) trong thời gian tới. Việc phát triển, liên kết phát triển kết cấu hạ tầng 
giao thông không những là yêu cầu khách quan mà còn là công việc không thể bỏ qua trong giai 
đoạn hiện nay đối với các tỉnh thành trong Vùng. Hy vọng những ý kiến tham gia trên đây sẽ được 
nghiên cứu, trao đổi, xem xét và đưa một phần vào áp dụng trong thực tế. 

L.Đ.M.
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I. PHẦN MỞ ĐẦU

Xuất phát từ nhu cầu liên kết phát triển nhằm tận dụng thế mạnh, lợi thế so sánh, đồng thời 
khắc phục những điểm yếu, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được những thành tựu phát 
triển và năng lực cạnh tranh cao hơn, 7 tỉnh/ thành duyên hải miền Trung đã thể hiện sự quyết 
tâm cao, thống nhất cần có sự liên kết, hợp tác chặt chẽ, trên cơ sở xây dựng và thực thi hiệu quả 
các chính sách, giải pháp liên kết phát triển. Ngày 15.7.2011, Hội thảo khoa học “Liên kết phát 
triển 7 tỉnh duyên hải miền Trung” được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, đã nhận được sự tham 
gia tích cực và nhiều ý kiến tham luận, trao đổi của lãnh đạo các địa phương trong Vùng, lãnh 
đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các nhà khoa học, nhà nghiên cứu. Tại hội thảo, Biên bản 
cam kết liên kết hợp tác phát triển cũng đã được lãnh đạo 7 tỉnh thống nhất thông qua, trong đó 
nhấn mạnh liên kết phát triển du lịch là một trong các lĩnh vực đột phá, có tính khả thi cao, cần 
ưu tiên thực hiện.

Đóng góp cho sự phát triển của vùng duyên hải miền Trung thời gian qua, BIDV đã triển 
khai nhiều chương trình, chính sách ưu đãi về vốn, tín dụng, lãi suất…, ưu tiên dành nguồn vốn 
trung dài hạn đầu tư cho các ngành kinh tế trọng điểm, mũi nhọn, đầu tư cơ sở hạ tầng, khu đô 
thị… cung cấp các dịch vụ tài chính - ngân hàng chất lượng cao với mạng lưới rộng khắp phục vụ 
phát triển kinh tế địa phương. BIDV cũng đã đảm nhận tốt vai trò sáng lập Quỹ Nghiên cứu Phát 
triển miền Trung. Với nguồn vốn kêu gọi đóng góp ban đầu hơn 20 tỷ, Quỹ đã có các hoạt động 
thiết thực hỗ trợ cho quá trình liên kết phát triển như thiết lập cổng thông tin điện tử chung của 
Vùng, thiết kế logo chung của Vùng, khảo sát tình hình phát triển du lịch, tổ chức gặp mặt các 
doanh nghiệp du lịch trong Vùng tại Hà Nội...

Tham gia Hội thảo về liên kết phát triển du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung lần này, trên 
cơ sở nhu cầu về nguồn vốn để phát triển du lịch, tham luận của BIDV sẽ đề xuất một số giải pháp 
huy động vốn trong thời gian tới và định hướng trong hoạt động của BIDV - nhằm hỗ trợ phát 

GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN PHÁT TRIỂN DU LỊCH 
CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

TRẦN BẮC HÀ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 
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triển du lịch trong bối cảnh các địa phương đã có nhìn nhận mới và thực hiện liên kết, hợp tác 
cùng phát triển từ kết quả hội thảo lần I tại Đà Nẵng.

 II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN CHO PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA VÙNG

 Như báo cáo đề dẫn đã đánh giá, có thể thấy nhu cầu vốn cho phát triển du lịch của Vùng 
là rất lớn. Để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra là phát triển du lịch Vùng nhanh và bền vững, đưa 
du lịch thành một ngành kinh tế quan trọng của Vùng, đồng thời đạt được các chỉ tiêu cụ thể như 
duy trì tốc độ tăng trưởng về doanh thu trên 20%/năm, số lượt khách du lịch đến Vùng tăng trên 
13% thì yêu cầu đặt ra là cần tập trung huy động và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư từ nhiều nguồn 
khác nhau với những phương thức đa dạng và linh hoạt. Điều này đòi hỏi phải áp dụng đồng bộ 
từ các giải pháp mang tính vĩ mô của Chính phủ, đến các giải pháp của địa phương nhằm thúc 
đẩy công tác huy động vốn phục vụ cho sự phát triển của du lịch theo định hướng đã đề ra. 

Trên cơ sở thực tế đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) của Vùng, chúng tôi đề cập 
một số giải pháp cơ bản cho công tác huy động vốn phục vụ cho mục tiêu phát triển du lịch dựa 
trên liên kết, hợp tác giữa các tỉnh/thành phố trong Vùng như sau:

1. Nhóm các giải pháp huy động vốn trong Vùng:

Thứ nhất, Tổ chức tốt thu ngân sách tại địa bàn và thực hành tiết kiệm để tích lũy cho đầu 
tư phát triển, trong đó có phát triển du lịch

- Hoàn thiện chính sách thuế tại các địa phương trong Vùng, áp dụng các giải pháp khai 
thác tốt nguồn thu, đồng thời thực hiện nhiệm vụ thu đúng, đủ, kịp thời, hạn chế thất thu ngân 
sách. Đồng thời, điều chỉnh kịp thời mức thuế cho sát với khả năng và nghĩa vụ trả thuế của các 
đối tượng nộp thuế; tăng cường chống thất thu thông qua các biện pháp kiểm tra, nắm chắc các 
nguồn thu, nhất là các đối tượng phải thu có liên quan đến nhà đất tài sản. Ngoài ra, đối với bộ 
phận doanh nghiệp ngoài quốc doanh đang phát triển mạnh về số lượng và quy mô, đóng góp 
ngày càng nhiều cho ngân sách, Nhà nước cần tạo điều kiện, hướng dẫn thực hiện chế độ sổ sách 
kế toán, quản lý tài chính giúp các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, đúng pháp luật và chấp 
hành tốt nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách. 

- Phải có quy hoạch trong khai thác nguồn tài nguyên, biết cách tổ chức trong khai thác, sử 
dụng để đem lại hiệu quả kinh tế cao: cần mở rộng việc đấu thầu khai thác các nguồn tài nguyên 
với sự tham gia bình đẳng của các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế trong nước, Việt kiều ở 
nước ngoài… Nghiên cứu, nhân rộng mô hình “đổi đất lấy vốn” theo phương thức đấu giá công 
khai.

Thứ hai, Nghiên cứu phát hành trái phiếu địa phương, trái phiếu công trình tại địa 
phương cho nhu cầu vốn cơ sở hạ tầng (CSHT) phục vụ phát triển du lịch

Để tăng cường huy động vốn vào NSNN, bên cạnh các khoản thu có tính truyền thống, 
cần sớm ban hành chính sách huy động qua việc phát hành công trái, trái phiếu địa phương 
dưới nhiều hình thức. Huy động vốn bằng phát hành trái phiếu địa phương đem lại nhiều lợi ích: 
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huy động số vốn lớn nhờ khả năng huy động rộng rãi trong cộng đồng; có thời hạn vay tương 
đối dài góp phần vào sự ổn định tài chính ở địa phương; thường có chi phí rẻ hơn so với một số 
nguồn khác; tạo áp lực thúc đẩy chính quyền địa phương cải tiến trong quản lý, kiểm toán, tăng 
cường tính minh bạch, nâng cao uy tín và nhất là phải công khai trong việc chi tiêu ngân sách địa 
phương, ngoài ra còn giúp địa phương có trách nhiệm trong việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn 
và nâng cao hiệu quả của các dự án đầu tư công cộng. 

Trong những năm qua hình thức huy động này còn hạn chế do một số khó khăn, vướng 
mắc cơ bản như: các quy định của pháp luật còn chưa thực sự đầy đủ, rõ ràng; thiếu các yếu tố 
khuyến khích nhà đầu tư mua trái phiếu; các địa phương chưa thực sự coi đây là biện pháp huy 
động hữu hiệu; việc phát hành trái phiếu nếu không gắn với tăng cường quản lý và giám sát chặt 
chẽ sẽ dẫn đến sử dụng lãng phí, thất thoát vốn đầu tư… Qua nghiên cứu, BIDV đề xuất một số 
giải pháp cơ bản để thúc đẩy việc áp dụng hình thức huy động vốn này như sau:

- Chính quyền các địa phương cần chủ động, tích cực hơn trong hoạt động phát hành trái 
phiếu, xác định rõ phải tự chịu trách nhiệm trả nợ cho khoản vay này; chỉ phát hành cho mục 
đích đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; việc phát hành có dự án rõ ràng và được Bộ Tài chính chấp 
thuận; trong đó phải xác định được quy mô và thời hạn trái phiếu, mức lãi suất của trái phiếu cho 
phù hợp

- Những khó khăn vướng mắc trong triển khai cần mạnh dạn đề xuất Chính phủ, Bộ Tài 
chính tháo gỡ cho khu vực, mở rộng quyền tự chủ cho các địa phương.

- Tuyên truyền để công chúng đầu tư thấy rõ được mục đích huy động và hiệu quả sử dụng 
vốn, cách thức trả nợ gốc và lãi để họ tin tưởng hơn vào trái phiếu do các địa phương phát hành 
tạo nên tính hấp dẫn đối với nhà đầu tư. 

- Tăng cường quản lý giám sát chặt chẽ các khoản vay, xúc tiến hình thành cơ quan huy 
động và quản lý vốn để đầu tư các dự án phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương như 
Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh.

Thứ ba, Đẩy mạnh huy động vốn từ nguồn tín dụng cho phát triển du lịch

Nâng cao hiệu quả huy động vốn từ nguồn tín dụng sẽ làm tăng tỷ lệ vốn hóa trong nền 
kinh tế, hướng các nguồn tích lũy xã hội vào các hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi cho khu 
vực, địa phương. Trong điều kiện vốn ngân sách nhà nước có hạn, vốn tự có của doanh nghiệp và 
người sản xuất thấp, các nguồn vốn khác đang từng bước được đẩy mạnh, thì trong thời gian tới 
vốn đầu tư cho phát triển du lịch của khu vực vẫn dựa phần nhiều vào vốn tín dụng ngân hàng.

Để các tổ chức tín dụng (TCTD) phát huy vai trò, làm tốt vấn đề này, chính quyền địa phương 
cần tạo điều kiện để các TCTD tăng quy mô hoạt động, mở rộng mạng lưới kinh doanh, triển khai 
các hình thức thu hút tiền gửi, dịch vụ ngân hàng đa dạng phong phú để huy động tối đa các 
nguồn vốn nhàn rỗi tại địa phương nhằm có nguồn vốn đáp ứng nhu cầu của địa bàn. Đồng thời, 
cần đảm bảo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các TCTD trong khu vực.
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Ngoài ra, cần khuyến khích phát triển mạnh mẽ hơn nữa các hợp tác xã tín dụng, đặc biệt 
là mở rộng các quỹ tín dụng nhân dân đến các xã, thị trấn để đáp ứng nhu cầu tiền gửi và đi vay 
của nông dân, hộ buôn bán, hộ tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn…, mở rộng các loại hình bảo 
hiểm, các công ty bảo hiểm, công ty tài chính… để thu hút có hiệu quả các nguồn vốn. 

Cơ quan Nhà nước tại địa phương hỗ trợ các TCTD trong xử lý tranh chấp, phát mại tài 
sản… đối với các doanh nghiệp không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ ngân hàng, để thu hồi vốn 
tín dụng trong thời gian ngắn nhất nhằm có vốn đáp ứng cho nhu cầu vay vốn của nền kinh tế 
tỉnh, nhất là trong giai đoạn khó khăn về vốn hiện nay; đảm bảo công bằng quyền lợi; góp phần 
tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, phát huy hơn nữa vai trò của các TCTD.

2. Nhóm các giải pháp huy động ngoài Vùng:

Thứ nhất, Lập danh mục các công trình hạ tầng du lịch như hệ thống giao thông ven biển, 
hệ thống viễn thông, cấp điện, cấp nước… để kêu gọi đầu tư theo hình thức hợp tác công tư 
(PPP)

Đây là hình thức nhà nước và tư nhân cùng tham gia đầu tư vào các dịch vụ hoặc thực hiện 
một dự án lợi ích công thông qua một thỏa thuận PPP nhằm chia sẻ nhiệm vụ và rủi ro. Theo 
đó, phía chính quyền Nhà nước thiết lập các tiêu chuẩn về cung cấp dịch vụ, còn tư nhân được 
khuyến khích cung cấp các dịch vụ này bằng cơ chế thanh toán theo chất lượng dịch vụ. Hình 
thức này mang lại tiện ích đặc biệt cho các dự án cần sử dụng vốn lớn, đó là tiết kiệm được chi 
phí và tạo ra giá trị bởi việc hợp tác này đã khai thác được tiềm năng thương mại của dự án. Đồng 
thời việc hợp tác với tư nhân sẽ giúp chính quyền huy động được nguồn vốn bổ sung đầu tư 
đáng kể cho dự án lợi ích công. Hình thức PPP tuy mới mẻ đối với Việt Nam nhưng đã được nhiều 
nước trên thế giới áp dụng từ hơn 50 năm nay; kinh nghiệm thế giới cho thấy, nhờ áp dụng hình 
thức này mà nhiều vấn đề bức xúc của nhiều đô thị lớn đã được giải quyết như tình trạng ùn tắc 
giao thông, cung cấp nước, tạo việc làm cho người lao động...  Để thu hút và thúc đẩy quá trình 
này, theo chúng tôi chính quyền địa phương trong Vùng cần lưu ý:

- Hợp đồng ký kết giữa chính quyền và nhà đầu tư rõ ràng, minh bạch là điều kiện tiên 
quyết để chính quyền đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư và là cơ sở cho chính quyền tận dụng 
hiệu quả nhất tính năng động và cạnh tranh của khu vực tư nhân. Đồng thời phải cân bằng giữa 
lợi nhuận mà nhà đầu tư thu được từ dự án và những mục đích xã hội mà dự án đạt được. 

- Về yếu tố “môi trường thuận lợi”: bao gồm môi trường cạnh tranh, khung pháp lý đầy đủ 
và có tính ổn định. Thông thường một dự án PPP có thời gian dài (20 - 30 năm), do vậy đòi hỏi 
phải có quy định cụ thể của địa phương để phân bổ trách nhiệm một cách rõ ràng trong tất cả 
các giai đoạn của dự án. 

- Do các dự án hạ tầng chịu nhiều tác động của chính sách cũng như hoàn cảnh xã hội nên 
các điều khoản trong hợp đồng cần linh hoạt, có biên độ điều chỉnh để tránh thiệt hại cho nhà 
đầu tư cũng như chính quyền.

Thứ hai, Thu hút vốn đầu tư  trực tiếp nư ớc ngoài (FDI) hoặc liên doanh với nước ngoài, 
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vốn đầu tư 100% nước ngoài, vốn ODA (dành cho việc đầu tư CSHT phục vụ phát triển du lịch, 
bảo tồn tài nguyên, môi trường...)

Trong những năm gần đây, ngành du lịch Việt Nam đã đón nhận sự gia tăng về số lượng 
cũng như chất lượng nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài, đây là nguồn vốn bổ sung quan trọng 
trong vốn đầu tư của Nhà nước dành cho đầu tư phát triển, mà đặc biệt là nguồn vốn ODA. Vốn 
ODA là nguồn vốn mang tính ưu đãi cao, thông thường có thành tố không hoàn lại, thời gian 
cho vay, hoàn trả vốn và ân hạn dài. Tuy nhiên, trong bối cảnh suy thoái của nền kinh tế toàn cầu 
hiện tại việc thu hút vốn vào du lịch đã khó, việc duy trì và tiếp tục thu hút nguồn vốn này một 
cách bền vững lại càng khó hơn. Vấn đề đặt ra cho Vùng là chiến lược, giải pháp tiếp thị thu hút 
nguồn vốn nước ngoài trong thời gian tới cần thực hiện như thế nào để có hiệu quả, BIDV xin đề 
xuất một số nội dung:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu (hồ sơ) thông tin chi tiết, lập danh mục các dự án trọng điểm để 
kêu gọi thu hút nguồn vốn. Khi xây dựng danh mục cần lưu ý các tiêu chí đã được thể chế hóa 
để làm cơ sở lựa chọn các chương trình thu hút tài trợ, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích của các 
địa phương trong Vùng.

- Chú trọng phát huy lợi thế sản phẩm địa phương, khuyến khích và tạo điều kiện thuận 
lợi để thu hút vốn nước ngoài vào các khu du lịch, các dự án tạo sản phẩm du lịch đặc thù, chất 
lượng. Kết hợp đầu tư nâng cấp, phát triển các điểm tham quan du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật 
du lịch. 

- Nghiên cứu các giải pháp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các nhà đầu tư trong việc tiết giảm 
chi phí, ưu đãi thuế, trợ giá dịch vụ du lịch trực tiếp đến mỗi du khách thông qua các đơn vị khai 
thác du lịch.

3. Nhóm các giải pháp điều kiện:

Để các giải pháp trên có hiệu quả tốt nhất, chúng tôi cũng đề xuất, kiến nghị thực hiện 
đồng bộ một số giải pháp điều kiện sau:

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch đầu tư phát triển 
du lịch Vùng. Để thực hiện chiến lược phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Vùng cần 
nâng cao chất lượng công tác xây dựng chiến lược, lập quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành 
trên cơ sở đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế của Vùng, từng địa phương, đồng thời triển khai tốt 
các chính sách liên kết các ngành, các cấp đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất 
kỹ thuật của một số khu du lịch trọng điểm nhằm tạo nên sự thu hút mạnh mẽ mọi nguồn vốn 
đầu tư để phát triển du lịch. 

- Xây dựng môi trường đầu tư vào ngành du lịch an toàn, hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi 
cho các nhà đầu tư. Hiện nay ngoài sự cạnh tranh gay gắt giữa các nước trong khu vực và trên thế 
giới về hoạt động du lịch cũng như thu hút vốn đầu tư, hoạt động du lịch còn phải gánh chịu 
nhiều bất ổn do thiên tai, dịch bệnh gây ra. Do đó, ngành du lịch Việt Nam nói chung và của Vùng 
nói riêng cần xây dựng một hình ảnh về ngành du lịch an toàn, hiệu quả: giữ vững ổn định chính 
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trị, kinh tế và xã hội; bảo đảm an ninh cho du khách và các nhà đầu tư, các nhà kinh doanh du lịch; 
chống khủng bố và khống chế dịch bệnh; giảm giá cung cấp hàng hóa và các dịch vụ thiết yếu 
như điện, nước, bưu chính viễn thông… xóa bỏ cơ chế hai giá đối với người trong nước và khách 
nước ngoài tại một số địa phương. 

- Hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư theo hướng tăng cường các chế độ ưu đãi, đơn giản hóa 
các thủ tục cấp phép đầu tư, cấp quyền sử dụng đất, giải quyết nhanh các thủ tục sau cấp phép để 
thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đã được cấp phép. Tiến tới cơ chế bình đẳng trong ưu đãi giữa 
đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

- Phát triển tốt nguồn nhân lực cho hoạt động du lịch, đây cũng là một trong những nhân 
tố góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa bàn. Tiến hành điều tra nhu cầu và thực trạng về số 
lượng và trình độ nghiệp vụ lao động trong ngành để có kế hoạch đào tạo và đào tạo lại. Tăng 
cường hợp tác liên kết với các trường đại học, các trung tâm đào tạo, dạy nghề về du lịch để đào 
tạo cán bộ đáp ứng cho các khâu từ lập kế hoạch, quy hoạch du lịch; cán bộ quản lý đến lao động 
hoạt động trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch. 

 III. ĐỊNH HƯỚNG HỖ TRỢ TÀI TRỢ VỐN, CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO PHÁT TRIỂN DU 
LỊCH CÁC TỈNH CỦA BIDV TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Bám sát các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế khu vực 
miền Trung, định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015 của các địa phương; 
đồng thời trên cơ sở những nội dung hợp tác liên kết 7 tỉnh tại Hội thảo lần thứ I (7.2011), BIDV đã 
tích cực triển khai những chương trình sau thỏa thuận liên kết, đóng vai trò cầu nối giữa doanh 
nghiệp với chính quyền các địa phương, là tổ chức trung gian gắn kết các địa phương để cùng 
thực hiện dự án quan trọng trong phát triển kinh tế khu vực miền Trung.

Với vai trò, trách nhiệm là 1 Ngân hàng Thương mại (NHTM) Nhà nước lớn tại địa bàn, trong 
thời gian tới BIDV tiếp tục là một trong những nhà cung cấp các dịch vụ tài chính tốt nhất trên 
địa bàn, cung cấp các sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao cho địa bàn, đầu tư tập trung vào các 
lĩnh vực có kinh nghiệm và thế mạnh, đẩy mạnh cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho mọi 
thành phần kinh tế để góp phần phục vụ đầu tư phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế các 
tỉnh duyên hải miền Trung, trong đó có chú trọng tới phát triển kinh tế du lịch. Hiện tại, trên địa 
bàn 7 tỉnh duyên hải miền Trung, tổng số điểm giao dịch mạng lưới truyền thống của BIDV là 51 
điểm, xếp thứ 3 tại địa bàn (gồm 9 chi nhánh, 37 Phòng giao dịch (PGD) và 5 Quỹ tiết kiệm; mạng 
lưới giao dịch hiện đại có gần 130 máy ATM); mạng lưới BIDV đã phủ khắp các thành phố/thị xã 
và các địa bàn trọng điểm. Trong thời gian tới BIDV sẽ tăng cường khả năng hoạt động bằng cách 
mở rộng cung cấp các sản phẩm tín dụng dịch vụ trên cơ sở thành lập thêm các chi nhánh và các 
phòng giao dịch (trước mắt, đến cuối 2013 tăng lên đạt 70 điểm giao dịch, 150 máy ATM), đưa 
vào sử dụng và cung ứng các sản phẩm mới.

2. BIDV thông qua các chi nhánh BIDV tại địa bàn trong những năm vừa qua đã rất tích cực 
trong hợp tác với các đơn vị đầu tư phát triển các dự án phát triển du lịch như: doanh số, dư nợ 
cho vay... Tính đến 30.11.2011, tổng dư nợ của 9 chi nhánh trên địa bàn Vùng là 24.926 tỷ. Có thể 
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kể đến một số dự án điển hình mà BIDV đã và đang hỗ trợ cung cấp tín dụng trong lĩnh vực phát 
triển kinh tế du lịch của Vùng như:         

Stt Tên Dự án Tín dụng từ BIDV Giá trị dự án

Tỷ đồng Tr. USD Tỷ đồng Tr. USD

1 Khu du lịch Vinpearl Luxury Nha Trang 793 1.444

2 Dự án cho vay ngắn hạn tạm thời để đầu tư 
dự án khách sạn 5 sao Thuận Thảo 279 399

3 Furama Resort Đà Nẵng 17 25

4 Khách sạn Xanh Huế 84 140

5 Dự án khách sạn Đảo Xanh 70 443

6 Resort Đảo Hòn Tằm 35 50

7 Dự án đầu tư River Beach resort Hội An 65 82

8 Dự án khu du lịch và giải trí quốc tế Silver 
Shores Hoàng Đạt 100 174

9 Dự án Khu du lịch Đức Long - Dung Quất 19 162

TỔNG CỘNG 1.345 117 2.720 199

3. Như chúng tôi đã đề cập tại Hội thảo lần I, dư nợ của các NHTM trên địa bàn dự kiến tăng 
trưởng hàng năm 22 - 23%, trong giai đoạn 2011 - 2015, để hỗ trợ cho nhu cầu vốn của địa bàn, 
BIDV cân đối mục tiêu của toàn hệ thống hàng năm, tăng cường các hình thức huy động vốn 
phong phú để đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn, dự kiến kế hoạch tăng trưởng cho các chi nhánh 
BIDV tại địa bàn từ 25 - 27% (dự kiến tăng dư nợ 6.000 - 10.000 tỷ đồng mỗi năm), cao hơn mục 
tiêu dự kiến chung của địa bàn để tài trợ cho các khoản vay, dự án có hiệu quả; và đến năm 2015 
dư nợ của BIDV tại 7 tỉnh dự kiến tăng hơn 3 lần so với năm 2010, đạt khoảng 65.000 - 70.000 tỷ 
đồng (trong đó vốn trung dài hạn chiếm khoảng 40%). 

Chủ động bám sát các chương trình định hướng theo các nội dung liên kết đã đề cập, riêng 
đối với phát triển kinh tế du lịch của Vùng, trước mắt trong những năm tới BIDV tập trung tài trợ 
vốn cho 3 lĩnh vực: (i) Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và liên tỉnh quốc tế phục vụ 
phát triển du lịch; (ii) Phát triển hạ tầng, sản phẩm du lịch; (iii) Đào tạo và phát triển nguồn nhân 
lực chất lượng cao cho kinh tế du lịch.

Thứ nhất, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, bao gồm đường 
bộ và liên tỉnh quốc tế, hạ tầng các khu kinh tế, cụm công nghiệp: vốn tín dụng tập trung vào 
các trục dọc Vùng: đường cao tốc nối Huế - Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Quy Nhơn - Tuy Hòa - Nha 
Trang; hoàn chỉnh và kết nối các đoạn tuyến du lịch ven biển; các hầm đường bộ qua đèo Phú 
Gia, Phước Tượng, đèo Cả; nâng cấp các đường Hành lang Đông - Tây; nâng cấp mở rộng sân bay 
Cam Ranh, sân bay Phù Cát. Hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao Đà Nẵng, các khu 
kinh tế động lực Chân Mây - Lăng Cô, Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội, Nam Phú Yên và Vân Phong.
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Thứ hai, đầu tư phát triển hạ tầng, sản phẩm du lịch: bên cạnh việc đầu tư, tài trợ vốn 
phát triển cơ sở hạ tầng du lịch nhằm gắn kết các cụm, khu du lịch trong vùng, BIDV sẽ tích hợp, 
đưa ra các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại để thúc đẩy và sớm đưa ngành du lịch - dịch vụ 
trở thành một trong những ngành kinh tế chủ lực của khu vực miền Trung, trong đó tập trung 
phát triển các dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, các trung tâm thương mại, khu vui chơi 
giải trí đa chức năng, khu vui chơi giải trí hiện đại mang tầm cỡ khu vực như khu du lịch Hòn Tằm, 
Silver Shores, Vinpearl...

Đồng thời, trong quá trình thẩm định các dự án, BIDV đảm bảo tuân thủ các quy định của 
pháp luật đối với việc bảo vệ môi trường biển, góp phần tạo nên những không gian du lịch xanh, 
đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững.

Thứ ba, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển du lịch: từ mục 
tiêu của Vùng là tập trung đào tạo chất lượng cao đón đầu các ngành dịch vụ có GTGT lớn; thông 
qua các dự án đầu tư của mình BIDV sẽ hỗ trợ tăng cường liên kết giữa các cơ sở đào tạo, cơ sở dạy 
nghề với các doanh nghiệp - nhất là các tập đoàn, doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực 
du lịch. Bên cạnh đó góp phần đầu tư để các cơ sở đào tạo, các trường cao đẳng nghề, trung cấp 
chuyên nghiệp và các cơ sở đào tạo khác hình thành một hệ thống đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao cho Vùng và cả nước, trong đó có chú trọng đến đào tạo nhân lực cho lĩnh vực du lịch.

IV. KẾT LUẬN

Trong thời gian tới, BIDV với vai trò là định chế hàng đầu trong hệ thống, cam kết song 
hành vì mục tiêu phồn vinh của khu vực. BIDV sẽ nỗ lực hỗ trợ tối đa các địa phương trong Vùng 
thông qua các hoạt động cung ứng vốn, dịch vụ ngân hàng để thực hiện được các nội dung liên 
kết, hợp tác mà các địa phương đã đề ra tại Hội thảo lần I tại Đà Nẵng và lần II này tại Phú Yên 
trong ngắn hạn và dài hạn. Bên cạnh nguồn vốn ưu tiên BIDV cho vay với khu vực, BIDV tích cực 
là tổ chức trung gian thu xếp nguồn vốn đầu tư cho khu vực vì mục tiêu liên kết phát triển kinh 
tế - xã hội nói chung và lĩnh vực phát triển du lịch nói riêng.

BIDV cũng cam kết sẽ đảm nhận tốt vai trò sáng lập viên của Quỹ Nghiên cứu Phát triển 
miền Trung và tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp tham gia Quỹ vì mục tiêu phát triển nhanh và 
bền vững của Vùng.

Thay mặt Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, xin kính chúc sức khỏe các đồng chí 
lãnh đạo và toàn thể quý vị đại biểu, quý khách! 

Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp!

T.B.H.
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Là một ngành dịch vụ, năng lực cạnh tranh của các đơn vị kinh doanh du lịch phụ thuộc 
rất lớn vào chất lượng nguồn nhân lực (NNL). Để có NNL du lịch chất lượng cao, phải quan tâm 
giải quyết một loạt vấn đề liên quan đến nhận thức, định hướng chiến lược, chính sách phát triển 
NNL và xử lý tốt các khâu của quá trình quản trị NNL du lịch, từ việc lập kế hoạch đến đào tạo, 
tuyển dụng, chính sách đãi ngộ. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ cố gắng đưa ra một vài 
lời giải đáp cho câu hỏi: Cần làm gì để nâng cao chất lượng đào tạo nghề du lịch ở các tỉnh duyên 
hải miền Trung (DHMT)? Tuy nhiên, với cách tiếp cận đào tạo phải gắn với nhu cầu xã hội, nhu 
cầu sử dụng lao động của các cơ sở kinh doanh du lịch, các giải pháp nâng cao chất lượng đào 
tạo nghề ở các tỉnh DHMT cần được nghiên cứu không chỉ dựa vào thực trạng của công tác đào 
tạo, mà trước hết phải dựa vào hiện trạng và nhu cầu của các cơ sở kinh doanh du lịch về NNL.

Các tỉnh DHMT có nhiều lợi thế về phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch biển, du lịch văn hóa, 
du lịch sinh thái. Quy mô thị trường khách du lịch của các tỉnh DHMT khá rộng, bao gồm cả khách 
quốc tế và nội địa. Đối với khách quốc tế, ngoài các thị trường truyền thống, thị trường trọng 
điểm của quốc gia như Pháp, Nhật, Đức, Anh, Úc, Mỹ... lượng du khách Nga và Thái Lan đang tăng 
nhanh, trở thành một trong những thị trường quan trọng nhất hiện nay của các tỉnh DHMT.

Cùng với sự phát triển mạnh hệ thống cơ sở kinh doanh du lịch, NNL trực tiếp kinh doanh 
du lịch của các tỉnh DHMT có sự phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Số lao động trực 
tiếp làm việc trong ngành du lịch của các tỉnh DHMT năm 2010 tăng gần 2 lần so với năm 2005. 
Chất lượng lao động được tăng dần, thể hiện trên các khía cạnh: Tỷ lệ lao động được đào tạo, bố 
trí đúng nghề, lao động có kinh nghiệm nghề nghiệp, có khả năng giao tiếp ngoại ngữ ngày càng 
tăng. Lao động trẻ chiếm tỷ lệ cao, trên 80% trong tổng số lao động, tỷ lệ lao động nữ cao hơn 
nam. Nhận thức về tầm quan trọng của NNL đối với hiệu quả hoạt động kinh doanh du lịch đã có 
chuyển biến rõ rệt. Các cơ sở kinh doanh đã tăng đầu tư cho công tác phát triển NNL. Việc tuyển 
chọn lao động để thay thế bổ sung hoặc cho các dự án mới đã có thay đổi theo hướng ưu tiên lựa 
chọn nhân viên mới đã qua đào tạo. Tại những địa phương gặp khó khăn về thu hút nguồn lao 
động đã qua đào tạo, các sở, cơ sở kinh doanh đã chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo để tổ 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
NGHỀ DU LỊCH Ở CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

TS. TRẦN THỊ MAI

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế
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chức các khóa đào tạo ngắn hạn.

Tuy đã có những chuyển biến tích cực, nhưng NNL tại các cơ sở kinh doanh du lịch của các 
tỉnh DHMT vẫn đang trong tình trạng thiếu và yếu.

Hiện tại ở các tỉnh DHMT đang thiếu loại lao động nào?

- Vấn đề đáng quan tâm đầu tiên là sự thiếu hụt khá lớn số lượng lao động đủ năng lực quản 
trị từ cấp thấp đến cấp cao. Trong mấy năm gần đây, hàng loạt cơ sở kinh doanh du lịch, khách 
sạn, nhà hàng được đưa vào hoạt động nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tuyển chọn 
được lao động phù hợp vào các vị trí giám sát, quản lý bộ phận, cũng như tổng giám đốc, phó 
tổng giám đốc. Các đơn vị buộc phải chi khoản tiền rất lớn để thuê người nước ngoài, hoặc phải 
tìm mọi cách để thu hút lao động từ các đơn vị khác.

- Hơn nữa, các tỉnh DHMT đang thiếu chuyên gia marketing, các nhà quản lý lữ hành chuyên 
nghiệp. Do vậy, nguồn khách quốc tế cũng như nội địa phụ thuộc vào các hãng lữ hành Hà Nội 
và thành phố Hồ Chí Minh.

- Mặc dù các tỉnh DHMT có trên 1.300 hướng dẫn viên du lịch, nhưng hướng dẫn viên tiếng 
Anh chiếm 51,5%. Hiện đang thiếu nghiêm trọng hướng dẫn viên tiếng Nga, Thái Lan, Lào, Tây 
Ban Nha, Đức. 

- Với sự phát triển các thị trường mới, các khách sạn, nhà hàng cũng đang thiếu nhân viên 
đủ năng lực (kiến thức về văn hóa, ngoại ngữ...) đáp ứng nhu cầu của du khách từ các thị trường 
đó.

- Việc thiếu nguồn cung cấp nhân lực du lịch trình độ cao, phong cách làm việc chuyên 
nghiệp cũng đang là mối lo lắng của các nhà tuyển dụng lao động. Số doanh nghiệp du lịch, khu 
nghỉ dưỡng (resort), khách sạn, nhà hàng,... mở ra nhiều trong khi nguồn cung cấp nhân lực đạt 
chất lượng rất hạn chế. Điều này dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh để thu hút lao động 
có trình độ cao từ các đơn vị khác, gây ra sự không ổn định NNL trong toàn hệ thống cơ sở kinh 
doanh du lịch.

- Một vấn đề nữa cũng rất đáng quan tâm là việc thiếu tính ổn định về nguồn nhân lực. Tỷ 
lệ lao động chuyển từ đơn vị du lịch này sang đơn vị du lịch khác, hoặc ra khỏi ngành du lịch có 
xu hướng tăng trong thời gian gần đây. Đặc biệt, tại các khách sạn, nhà hàng tư nhân có quy mô 
nhỏ, lao động biến động thường xuyên do tâm lý của người lao động vẫn thích làm việc tại các cơ 
sở kinh doanh có yếu tố Nhà nước hoặc liên doanh. Hơn nữa, tỷ lệ lao động nữ trong tuổi sinh đẻ 
chiếm tỷ lệ cao (thường trên 50%), gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc bảo đảm nguồn 
lao động ổn định, đặc biệt là vào mùa cao điểm.

- Ngoài ra, việc thiếu thông tin cụ thể về tiêu chuẩn, nhu cầu lao động theo từng vị trí công 
việc cũng gây khó khăn cho giải quyết mối quan hệ giữa cung và cầu về lao động. Việc thống kê 
nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp và tại các sở chuyên ngành chỉ mới dựa vào trình độ đào 
tạo (đại học, cao đẳng nghề, trung cấp, sơ cấp nghề) để đánh giá, không dựa vào tiêu chuẩn về 
kiến thức, kỹ năng và thái độ làm việc theo từng vị trí công việc. Chính vì vậy, số liệu thống kê 



47

Liên kết Phát tr iển Du lịch các t ỉnh duyên hải miền Trung
hiện nay về số lượng và cơ cấu lao động chưa phản ánh đúng mức độ mất cân đối giữa cung và 
cầu về lao động theo chức danh, vị trí làm việc.

NNL du lịch hiện tại đang yếu những mặt nào?

- Không những thiếu, NNL của các tỉnh DHMT hiện tại còn yếu trên nhiều mặt: kỷ luật lao 
động, tính chủ động, sáng tạo trong công việc, kỹ năng làm việc theo nhóm, trình độ ngoại ngữ, 
tính kế hoạch, tư duy chiến lược… Đặc biệt, vấn đề vệ sinh, an toàn ít được coi trọng trong khi 
du khách đặc biệt quan tâm. Theo đánh giá chung của nhiều chuyên gia nước ngoài và kết quả 
điều tra bộ phận nhân viên thường xuyên tiếp xúc với khách hàng, nhân viên du lịch của các tỉnh 
DHMT rất thân thiện, vui vẻ, nhiệt tình, chịu khó, ham học hỏi nhưng kém về kỹ năng quảng bá, 
giới thiệu và bán sản phẩm, thiếu tính tự tin, tính sáng tạo và năng lực tổ chức công việc.

- Chất lượng lao động nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu, gây ra sự không ổn định về 
chất lượng dịch vụ, tỷ lệ khách phàn nàn về chất lượng dịch vụ còn khá cao. 

- Có sự chênh lệch khá lớn về ý thức, thái độ làm việc, trình độ kỹ thuật và kiến thức nghề 
nghiệp, kiến thức chung của đội ngũ lao động giữa các loại hình, cơ sở kinh doanh. Cán bộ quản 
lý cấp trung gian và cấp cao của nhiều cơ sở kinh doanh chưa hội đủ các tiêu chuẩn, điều hành 
hoạt động chủ yếu theo kinh nghiệm, yếu về tầm nhìn chiến lược, năng lực tổ chức, điều phối,...

- Nhận thức về việc làm, về nghề nghiệp của người lao động trong ngành du lịch chưa đầy 
đủ; Một bộ phận đáng kể lao động chưa hiểu rõ các đặc trưng ngành nghề trước khi bước vào 
làm việc trong ngành, do vậy chưa thực sự yêu nghề. 

- Công tác quản trị NNL còn nhiều bất cập. Phần lớn các cơ sở kinh doanh du lịch chưa xác 
định rõ quyền hạn, nhiệm vụ của từng cá nhân ở từng vị trí công việc. Tiêu chuẩn công việc chưa 
được xây dựng, tiềm năng của người lao động chưa được phát huy đầy đủ. Mô hình quản trị NNL 
hiện đại, tiên tiến chỉ mới được áp dụng tại một số đơn vị chủ yếu liên doanh nước ngoài và tại 
các đơn vị có quy mô lớn, quản lý theo tập đoàn.

Thực trạng NNL du lịch ở các tỉnh DHMT như đã nêu trên do nhiều nguyên nhân, trong đó 
công tác đào tạo nghề du lịch có tác động đáng kể đến cả mặt mạnh và yếu của NNL.

Kết quả nghiên cứu về công tác đào tạo nghề du lịch cho thấy, quy mô đào tạo tăng liên 
tục, mạng lưới cơ sở đào tạo từng bước được mở rộng. Tính đến nay, tại các tỉnh DHMT, có 16 
trường, trung tâm tham gia đào tạo nghề du lịch với số lượng tuyển sinh hàng năm vào khoảng 
5.300 học viên chính quy với 3 cấp độ (cao đẳng, trung cấp và nghề) và gần 3.500 học viên tham 
gia các khóa ngắn hạn. Các ngành nghề đào tạo bao gồm: nghiệp vụ Lễ tân khách sạn, nghiệp 
vụ lưu trú, dịch vụ nhà hàng, kỹ thuật chế biến món ăn Âu – Á, chế biến bánh ngọt và bánh mỳ, 
nghiệp vụ Lữ hành, quản trị Lữ hành, Quản trị Khách sạn, Quản trị Nhà hàng, Hướng dẫn viên,... 

Nhìn chung, danh mục các ngành nghề đào tạo được xác định dựa vào nhu cầu tuyển dụng 
của các cơ sở kinh doanh. Nội dung chương trình đào tạo đã có sự đổi mới. Có 8 bộ chương trình 
khung đã được các cấp có thẩm quyền ban hành, các chương trình đó đã đề cập đến nội dung 
đào tạo về các mặt: Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp và thể chất. Đội ngũ giáo viên dạy 
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nghề được quan tâm đầu tư phát triển. Hiện tại có gần 300 giáo viên dạy nghề du lịch ở các cấp 
độ từ sơ cấp đến cao đẳng. Bên cạnh đội ngũ giáo viên của các cơ sở đào tạo, có gần 600 đào tạo 
viên đã được các dự án quốc tế bồi dưỡng để thực hiện công tác đào tạo tại chỗ cho các khách 
sạn và đơn vị lữ hành. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo nghề du lịch được đầu tư 
nâng cấp bằng  nhiều nguồn vốn (Ngân sách nhà nước cấp, nguồn xã hội hóa, tài trợ...). Các hình 
thức, phương thức đào tạo được mở rộng (đào tạo chính quy, vừa học vừa làm, của doanh nghiệp 
đào tạo theo dự án, đào tạo theo chương trình đào tạo nghề cho nông thôn...). Phương pháp 
đào tạo bước đầu có chuyển biến theo hướng tích cực, lấy học sinh - sinh viên (HSSV) làm trung 
tâm, học lý thuyết gắn với thực hành. Một số cơ sở đào tạo đã liên kết với cơ sở kinh doanh du 
lịch trong nhiều hoạt động. Nhờ vậy, tỷ lệ HSSV ra trường tìm được việc làm phù hợp với ngành 
nghề đào tạo đạt kết quả cao. Các cơ sở kinh doanh có nguồn tuyển dụng lao động khá phong 
phú tại các cơ sở đào tạo trong khu vực DHMT, đáp ứng yêu cầu về kỹ năng, kiến thức, thái độ 
nghề nghiệp.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, hoạt động đào tạo nghề du lịch tại các tỉnh DHMT đang 
có một số yếu kém, thách thức như sau:

Một là, mạng lưới đào tạo nghề tại các tỉnh DHMT tăng khá nhanh trong khi thiếu các quy 
định cụ thể về tiêu chuẩn giáo viên, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo,... Một số cơ sở đào tạo 
chạy theo lợi ích kinh tế, không quan tâm đến nhu cầu tuyển dụng cũng như khả năng, cơ hội tìm 
được việc làm của HSSV, không định hướng cho HSSV về lựa chọn nghề nghiệp. Chính vì vậy, có 
sự mất cân đối giữa quy mô đào tạo và nhu cầu sử dụng lao động. Một số nghề đào tạo không đòi 
hỏi chi phí cao như nghiệp vụ lễ tân, lữ hành, hướng dẫn viên được đào tạo với số lượng lớn hơn 
nhiều so với nhu cầu tuyển dụng. Hệ quả là, một bộ phận học viên tốt nghiệp không tìm được 
việc làm, phải chuyển sang học nghề khác hoặc tìm việc làm không phù hợp. Ngược lại, những 
nghề khá tốn kém trong công tác đào tạo như dịch vụ nhà hàng, kỹ thuật chế biến món ăn,... thì 
không có đủ nguồn học viên tốt nghiệp để cung cấp cho các đơn vị tuyển dụng.

Hai là, một số ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lớn nhưng việc chiêu sinh ngày càng khó 
(ngành dịch vụ nhà hàng, nghiệp vụ lưu trú) do điều kiện, môi trường làm việc kém hấp dẫn, thu 
nhập không thỏa đáng.

Ba là, một số ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động cao nhưng các cơ sở đào tạo 
nghề chưa mở ngành đào tạo. Các tỉnh DHMT là nơi phát triển các khu du lịch biển và núi (Resort 
& Spa), nhưng chưa triển khai chương trình đào tạo về dịch vụ spa, quản gia, cứu hộ, dịch vụ thể 
thao, giải trí trên biển,...

Bốn là, chương trình đào tạo hiện nay chưa có sự cân đối giữa lý thuyết và thực hành, chưa 
bảo đảm sự liên thông dọc (từ cấp thấp đến cấp cao) và liên thông ngang (từ ngành này sang 
ngành khác), chưa phù hợp với tính đặc thù trong kinh doanh du lịch của các tỉnh DHMT về thị 
trường khách, về loại hình kinh doanh, chưa có chương trình đào tạo phù hợp với doanh nghiệp 
vừa và nhỏ.

Năm là, chất lượng đội ngũ giáo viên chưa cao. Một bộ phận đáng kể giáo viên dạy nghề 
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chưa từng làm việc trong cơ sở kinh doanh, kỹ năng thực hành hạn chế. Hơn nữa, việc tuyển 
dụng giáo viên đào tạo nghề cũng rất khó khăn bởi vì không có nguồn cung cấp giáo viên dạy 
nghề du lịch. Các cơ sở đào tạo cũng chưa khai thác được năng lực đào tạo của hơn 600 đào tạo 
viên tại các doanh nghiệp du lịch đã được các dự án quốc tế huấn luyện và sát hạch.

Sáu là, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ đào tạo toàn diện vừa thiếu vừa lạc hậu. Diện tích 
của các khu vực đào tạo chưa đủ lớn để tổ chức các hoạt động ngoài trời. Chỉ một vài cơ sở đào 
tạo du lịch có đủ điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật để thực hiện đào tạo thực hành gắn với lý 
thuyết, áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến.

Bảy là, chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo nghề du lịch ở các tỉnh DHMT 
cũng như giữa các cơ sở đào tạo nghề với các cơ sở kinh doanh du lịch trong các khâu quan trọng 
của quá trình đào tạo như xác định nhu cầu đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức đào 
tạo thực hành, tổ chức tham quan, thực tập tại cơ sở kinh doanh, đánh giá kết quả đào tạo,...
Chính vì vậy, chưa phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp của các đối tác liên quan trong công tác 
đào tạo để khắc phục khó khăn về các nguồn lực phục vụ công tác đào tạo.

Tám là, chi phí đào tạo cho một học viên học nghề quá thấp. Với mức học phí dưới 300.000 
đồng/tháng theo quy định hiện hành không thể đảm bảo cho học viên thực hành nghề nghiệp, 
hình thành được kỹ năng nghề theo yêu cầu của doanh nghiệp. Hơn nữa, do khả năng tài chính 
của HSSV bị hạn chế, mức thu phí thực hành cho ngành chế biến món ăn của các trường ở các 
tỉnh DHMT chỉ bằng một phần ba so với các trường tại thành phố Hồ Chí Minh cũng là một yếu 
tố ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng đào tạo.

Chín là, công tác đào tạo tại chỗ của một bộ phận không nhỏ đơn vị kinh doanh chưa được 
coi trọng, mức đầu tư cho công tác đào tạo NNL còn quá ít, không có tính kế hoạch. Tại các khách 
sạn quy mô nhỏ, sự biến động lao động quá lớn cũng là yếu tố cản trở việc đầu tư cho công tác 
đào tạo nhân viên.  

Thực trạng về công tác đào tạo nghề cho NNL tại các tỉnh DHMT như đã nêu trên và định 
hướng phát triển du lịch trong thời gian tới đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ để giải 
quyết bài toán cân đối cung và cầu về NNL du lịch (cả về mặt số lượng và chất lượng) cho các cơ 
sở kinh doanh ở các tỉnh DHMT.

Trên cơ sở tập hợp các ý kiến của một số nhà quản lý doanh nghiệp du lịch, cơ sở đào tạo 
và cán bộ quản lý du lịch của các sở, chúng tôi đề xuất một số giải pháp cơ bản sau đây nhằm giải 
quyết các yếu kém về chất lượng đào tạo.

1. Tăng cường các hoạt động liên kết

 Trong điều kiện nguồn lực đầu tư có hạn, từng cơ sở đào tạo không thể tự giải quyết ngay 
việc phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, đội ngũ giáo viên, xây dựng chương trình đào tạo, đổi mới 
phương pháp giảng dạy theo yêu cầu. Chính vì vậy, việc tăng cường liên kết để phát huy sức 
mạnh tổng hợp là hết sức cần thiết. Hoạt động liên kết có thể thực hiện theo các hướng sau đây:

- Hình thành khối liên kết các cơ sở đào tạo nghề du lịch có trụ sở tại các tỉnh DHMT nhằm 
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chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo giáo viên nghề, xây dựng chương trình đào tạo liên thông 
giữa các trường từ nghề lên trung cấp và cao đẳng,...

 - Đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa các cơ sở đào tạo nghề với các cơ sở kinh doanh, với hiệp 
hội du lịch, hiệp hội khách sạn; Có cơ chế phù hợp để thu hút đào tạo viên hiện có của các doanh 
nghiệp làm giáo viên thỉnh giảng cho các cơ sở đào tạo; Hình thành đội ngũ hướng dẫn HSSV 
thực tập là cán bộ quản lý bộ phận hoặc nhân viên có bậc nghề cao của các khách sạn, khu du 
lịch, nhà hàng, đơn vị lữ hành; Mời chuyên gia của các cơ sở kinh doanh tham gia xây dựng, điều 
chỉnh chương trình đào tạo, đánh giá kết quả học tập của các HSSV. 

- Mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đào tạo nghề du lịch quốc tế để tổ chức các khóa 
đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý cho các doanh nghiệp; Tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức 
quốc tế trong việc xây dựng các nghề đào tạo đạt chuẩn quốc tế, hoặc khu vực theo quy hoạch 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.  

- Khi cần thiết, có thể triển khai công tác liên kết với các cơ sở kinh doanh trong việc tổ chức 
kinh doanh dịch vụ du lịch tại các cơ sở đào tạo, hoặc tổ chức đào tạo thực hành tại cơ sở kinh 
doanh để tạo môi trường thực hành tốt cho HSSV, đồng thời tạo thêm nguồn thu, giảm chi phí 
đóng góp cho hoạt động thực hành của HSSV.

- Mở rộng hình thức đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp.

2. Nâng cao nhận thức nghề nghiệp

Triển khai rộng rãi công tác hướng nghiệp, nâng cao nhận thức về lựa chọn nghề nghiệp, 
cơ hội việc làm, con đường phát triển nghề nghiệp trong ngành du lịch cho học sinh phổ thông 
bằng nhiều hình thức (giới thiệu tại các trường phổ thông hoặc qua phương tiện thông tin đại 
chúng, tham gia hội chợ việc làm...)

3. Đa dạng hóa và phát triển các chương trình đào tạo

- Xây dựng chương trình đào tạo NNL riêng cho các cơ sở kinh doanh có quy mô vừa và nhỏ, 
tổ chức đào tạo theo hướng đa nghề, đa kỹ năng phù hợp với yêu cầu bố trí lao động linh hoạt 
tại các cơ sở kinh doanh đó.

- Xây dựng các chương trình đào tạo để mở các ngành đào tạo mới như: dịch vụ spa; Tổ 
chức sự kiện, hội nghị hội thảo; Dịch vụ thể thao trên biển,...

- Xây dựng chương trình đào tạo tiếng Thái Lan hoặc tiếng Nga chuyên ngành khách sạn, 
nhà hàng.

- Rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo hàng năm trên cơ sở nghiên cứu sự thay đổi môi 
trường, quy mô và đặc điểm kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu vực.

4. Phát triển đội ngũ giáo viên nghề

-  Ban hành tiêu chuẩn tối thiểu về trình độ của đội ngũ giáo viên dạy nghề (bao gồm cả 
chuẩn về trình độ đào tạo, kinh nghiệm nghề nghiệp, phương pháp giảng dạy, trình độ ngoại 
ngữ, tin học,...).
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Theo kinh nghiệm của một số trường đào tạo nghề du lịch của Malaysia, giáo viên dạy nghề 

phải có kinh nghiệm nghề nghiệp ít nhất là 3 năm; Đối với Pháp, kinh nghiệm nghề nghiệp tối 
thiểu là 5 năm.

- Sớm hình thành khoa sư phạm dạy nghề du lịch tại các trường nghề theo quy hoạch đã 
được duyệt để có nguồn cung cấp giáo viên nghề theo quy định. Tăng cường đầu tư cho công tác 
đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề cả về phương pháp giảng dạy tích cực (lấy học sinh làm 
trung tâm), giảng dạy tích hợp (có sự đan xen giữa lý thuyết và thực hành), cập nhật kiến thức và 
kỹ năng nghề nghiệp, bố trí cho giáo viên nghề nâng cao kỹ năng nghề tại các doanh nghiệp vào 
thời gian hè hàng năm.

5. Chuẩn hóa và phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ dạy nghề

- Quy định diện tích các hạng mục công trình và danh mục các thiết bị, dụng cụ tối thiểu 
cho từng ngành đào tạo.

- Tăng cường đầu tư xây dựng các cơ sở thực hành phục vụ việc rèn kỹ năng từ bậc thấp đến 
bậc cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ không có khách đến khách nội bộ (đối tượng khách là HSSV 
hoặc giáo viên) và ở cấp độ cao hơn là khách du lịch. 

6. Đa dạng hóa loại hình, phương thức đào tạo nghề du lịch

Quy mô đào tạo chính quy của các cơ sở dạy nghề ở các tỉnh DHMT không thể đủ nguồn 
cung cấp lao động được đào tạo cho các cơ sở kinh doanh trong điều kiện hiện tại cũng như 
trong tương lai. Chính vì vậy, cần phải đẩy mạnh các phương thức đào tạo khác như đào tạo tại 
chức, đào tạo tại chỗ, đào tạo theo năng lực, đào tạo theo hợp đồng... Cần tranh thủ các nguồn 
vốn đào tạo qua các kênh như đào tạo nghề nông thôn, đào tạo nghề theo các dự án tài trợ và 
đào tạo liên kết để tạo thêm NNL cung cấp cho các cơ sở kinh doanh.

7. Hình thành kỹ năng mềm cho HSSV

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa để hình thành kỹ năng mềm cho HSSV, tổ chức cho 
HSSV tham gia các câu lạc bộ (ngoại ngữ, khiêu vũ,...).

- Tổ chức cho HSSV tham gia phục vụ các sự kiện của địa phương, của doanh nghiệp để có 
cơ hội rèn các kỹ năng qua thực tiễn và có thêm thu nhập.

8. Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý đối với công tác đào tạo nghề du lịch

- Các tỉnh cần hình thành hệ thống dữ liệu và cung cấp thông tin về nhu cầu lao động, việc 
làm để các cơ sở đào tạo có kế hoạch tuyển sinh phù hợp.

- Các cơ quan có thẩm quyền quản lý về công tác đào tạo cần tăng cường kiểm tra hoạt 
động đào tạo nghề, có đánh giá phân loại các cơ sở đào tạo nghề, tạo thuận lợi cho HSSV lựa 
chọn cơ sở đào tạo phù hợp.

Tóm lại, để làm tốt công tác đào tạo nghề du lịch, để có nguồn cung cấp nhân lực được 
đào tạo tốt cho các cơ sở kinh doanh du lịch ở các tỉnh DHMT, cần quan tâm giải quyết một loạt 
các vấn đề liên quan đến điều kiện hoạt động và các yếu tố bảo đảm chất lượng đào tạo. Điều 
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này đòi hỏi phải có sự liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa các đối tác liên quan đến công tác đào tạo 
nghề du lịch, cũng như sự thống nhất về ý chí và hành động của các địa phương trong quá trình 
triển khai chiến lược phát triển du lịch của khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói chung, của các 
tỉnh DHMT nói riêng.

T.T.M.
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Từ trước đến nay, ngành du lịch Việt Nam hầu như chưa quan tâm đến loại hình du lịch tàu 
biển. Điều đó thể hiện ở chỗ chúng ta chưa có được một chiến lược phát triển, cũng như chưa có 
nhiều dự án và hoạt động thiết thực phục vụ cho việc phát triển loại hình du lịch này ở Việt Nam. 
Du lịch tàu biển, một loại hình du lịch cao cấp, đòi hỏi những điều kiện tổ chức và thực hiện khắt 
khe, được cho là có tiềm năng phát triển tốt ở Việt Nam nhưng lại đang phát triển một cách tự 
phát, thiếu sự quan tâm đồng bộ từ cấp trung ương đến địa phương. Sau một số kết quả tương 
đối khả quan trong giai đoạn từ năm 2002 - 2006 thì những năm tiếp theo, khách du lịch tàu biển 
có dấu hiệu suy giảm cả về số lượng và tỷ trọng. Cụ thể như sau:    

- Năm 2007, số khách là 227.490 chiếm 5,4% tổng số khách đến Việt Nam

- Năm 2008, số khách là 151.651 chiếm 3,6% tổng số khách đến Việt Nam

- Năm 2009, số khách là 65.934 chiếm 1,74% tổng số khách đến Việt Nam

Điều này dường như phi lý và mâu thuẫn với tiềm năng và tài nguyên du lịch phong phú 
của đất nước, nhất là khi Việt Nam có trên 3.200 km đường bờ biển và có vị trí hàng hải quốc tế 
vô cùng thuận lợi. Cuối năm 2010 và đầu năm 2011, lượng khách du lịch tàu biển đến Việt Nam 
tăng khá mạnh. Nhiều tàu lớn của những hãng tàu biển nổi tiếng thế giới đã đưa hàng trăm 
nghìn khách du lịch sang trọng đến du lịch nước ta. Đó là một tín hiệu đáng mừng, nhưng chúng 
ta vẫn cần phải tiếp tục phân tích và đề xuất giải pháp phát triển cho du lịch tàu biển ở Việt Nam 
nói chung và ở khu vực duyên hải miền Trung nói riêng. 

Tháng 5.2010, một đề tài khoa học cấp Bộ mang tên “Thực trạng và giải pháp thu hút khách 
du lịch tàu biển đến Việt Nam” đã được thông qua. Những kết quả điều tra, phân tích và tổng hợp 
của nhóm tác giả đề tài cung cấp cho chúng ta khá nhiều thông tin quan trọng về thực trạng 
phát triển du lịch tàu biển ở Việt Nam. Theo đó, tàu biển du lịch quốc tế đến Việt Nam chủ yếu ở 
dạng quá cảnh theo hành trình dài đi qua nhiều nước. Thông thường mỗi chuyến tàu thường ghé 

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH TÀU BIỂN
ĐỐI VỚI CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

TRƯƠNG NAM THẮNG

Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Công ty Liên doanh OSC - SMI
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2 - 3 cảng ở Việt Nam, số lượng tàu ghé từ 4 cảng trở lên không nhiều và thường chỉ là những tàu 
nhỏ. Thời gian lưu lại tại mỗi cảng bình quân 24 - 48 tiếng. Thời gian trung bình của các chuyến 
tàu biển du lịch đến Việt Nam thường không quá 6 ngày. Các cảng đón khách tàu biển chủ yếu 
ở Việt Nam là Hòn Gai, Hải Phòng, Chân Mây, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Vũng Tàu, Sài Gòn, 
Phú Quốc. Ở khu vực duyên hải miền Trung, có 4 cảng nằm trong số này. Tuy nhiên, cảng Quy 
Nhơn đón rất ít tàu. Cảng Đà Nẵng là một trong 3 cảng (cùng với thành phố Hồ Chí Minh và Hạ 
Long) đón nhiều tàu biển du lịch nhất Việt Nam. Qua kết quả điều tra, đánh giá của 83 hãng lữ 
hành quốc tế ở Việt Nam đã từng tham gia đón khách tàu biển về các cảng biển như sau:

+ 78% số hãng đánh giá kết cấu hạ tầng cầu cảng ở mức độ trung bình và kém;

+ 83% số hãng đánh giá nhà ga hành khách tại các cảng ở mức độ trung bình và kém;

+ 60% số hãng đánh giá đường giao thông từ cảng tới các điểm du lịch chính ở mức độ 
trung bình và kém.

 + 83% số hãng đánh giá cơ sở vật chất, trang thiết bị tiện nghi tại cảng biển ở mức độ trung 
bình và kém;

 + 70% số hãng đánh giá các phương tiện vận chuyển hành khách tại cảng biển ở mức độ 
trung bình và kém;

 + 76% số hãng đánh giá các phương tiện vận chuyển hành lý tại cảng biển ở mức độ trung 
bình và kém;

+ 75% số hãng đánh giá địa điểm làm thủ tục nhập, xuất cảnh và hải quan ở mức độ trung 
bình và kém;

Những con số trên cho chúng ta thấy rõ thực trạng và điều kiện chung ở các cảng biển có 
đón tàu du lịch quốc tế ở Việt Nam. Những điểm đón nhiều khách du lịch tàu biển đến thăm nhất 
là: thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế và Hạ Long. Có một điểm đặc biệt ở đây là cố đô Huế, 
dù không có cảng biển liền kề vẫn đón rất nhiều khách tàu biển, đến từ 2 cảng Chân Mây và Đà 
Nẵng. Điều đó cho thấy tính hấp dẫn của di sản văn hóa thế giới này. Các sản phẩm chính được 
các hãng tàu biển quốc tế kết hợp với các hãng lữ hành ở Việt Nam tổ chức cho khách du lịch tàu 
biển là: tham quan các thành phố, các di sản văn hóa thế giới, các làng truyền thống Việt Nam với 
đời sống thường ngày và nghề truyền thống, thưởng thức nhạc dân tộc, múa rối nước, giao lưu 
và trao đổi văn hóa, thăm các cơ sở từ thiện...     

Để đánh giá được chính xác và cụ thể hơn về khả năng phát triển du lịch tàu biển của khu 
vực duyên hải miền Trung, chúng ta cần so sánh, đối chiếu những điều kiện thực tế của khu vực 
này với những điều kiện cơ bản để phát triển du lịch tàu biển.

- Điều kiện về vị trí địa lý và khí hậu. Khu vực duyên hải miền Trung có một vị trí địa lý đặc 
biệt thuận lợi trên một trong những tuyến hàng hải quan trọng và sầm uất nhất thế giới. Trong 
đó hai cảng Đà Nẵng và Chân Mây có vị trí thuận lợi nhất. Khí hậu của khu vực này nhìn chung 
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cũng khá thuận lợi từ quan điểm phát triển du lịch, tuy nhiên vẫn còn bị hạn chế bởi gió mùa 
đông bắc lạnh vào mùa đông ở Huế và mùa bão lụt nói chung cho toàn khu vực. Trước đây, tàu 
biển du lịch quốc tế tập trung chủ yếu trong thời gian từ tháng 12 đến tháng 3 hàng năm. Vài 
năm trở lại đây, số lượng tàu đến trong các tháng 7 - 11 đã tăng lên rõ rệt nhưng đây cũng là mùa 
mưa bão ở khu vực duyên hải miền Trung và điều này đã cản trở các hãng tàu biển quốc tế khá 
nhiều trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh của họ     

- Điều kiện về tài nguyên du lịch. Với sự hiện diện của 3 di sản văn hóa thế giới là cố đô Huế, 
đô thị cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn cùng thành phố Đà Nẵng, Cù Lao Chàm, Nhã nhạc cung đình 
Huế thì khu vực Bắc Trung Bộ là nơi lý tưởng để phát triển du lịch tàu biển. Tài nguyên du lịch 
phong phú, hấp dẫn với mật độ khá dày, cự ly phân bố hợp lý là ưu thế mạnh tuyệt đối. Ở các địa 
phương còn lại tài nguyên du lịch mỏng và kém hấp dẫn hơn.   

- Điều kiện về kết cấu hạ tầng. Các cảng biển duyên hải miền Trung, cụ thể là Chân Mây, 
Tiên Sa, Quy Nhơn và Nha Trang cũng có chất lượng trung bình kém như các cảng biển khác 
trong cả nước. Những hạn chế chính là công tác quy hoạch, thiết kế, phân chia phân khu chức 
năng các khu vực trong cảng chưa hợp lý; chưa có cầu tàu riêng cho tàu biển du lịch; sự kết nối 
giữa cảng với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia chưa thuận lợi; cơ sở vật chất kỹ thuật phục 
vụ khách tàu biển tại các cảng như: nơi làm thủ tục nhập - xuất cảnh, hải quan, phòng chờ, khu 
vệ sinh, khu mua sắm,...  rất hạn chế hoặc hầu như chưa có. Nhìn từ bình diện tổng thể trong sự 
kết nối hạ tầng chung gồm Cảng biển - Cảng hàng không - Trục giao thông đường bộ chính thì 
cảng Tiên Sa có ưu thế hơn cả, tiếp đó là Chân Mây và Nha Trang.     

- Điều kiện về giải quyết thủ tục cảng vụ, xuất nhập cảnh và hải quan tại cảng biển. Về 
nguyên tắc, tất cả các cảng biển lớn ở khu vực duyên hải miền Trung đều có bộ máy và đội ngũ 
thực hiện các thủ tục nhập - xuất cảnh quốc tế cho hành khách và hàng hóa. Tuy nhiên trên thực 
tế, năng lực và chất lượng thực hiện những thủ tục này phụ thuộc rất nhiều vào quy mô và tính 
chất của cảng, số lượng, tần suất và công suất của tàu du lịch đến cảng... Nhìn từ góc độ này, 
ngoại trừ cảng Tiên Sa có những ưu thế nhất định, các cảng biển còn lại trong khu vực đều còn 
nhiều hạn chế.

- Điều kiện về nguồn nhân lực phục vụ du lịch tàu biển. Du lịch tàu biển đòi hỏi một đội 
ngũ chuyên môn gồm nhân viên tổ chức, điều hành, hướng dẫn viên và lái xe với kỹ năng và kinh 
nghiệm nhất định. Bên cạnh đó là đội ngũ phục vụ khác như cán bộ thủ tục, nhân viên phục vụ 
và bán hàng tại cảng... Tập trung với số lượng lớn, trong một thời gian ngắn, với cường độ làm 
việc, sự tập trung và tính chuyên môn cao là những đặc điểm nổi bật của nguồn nhân lực phục 
vụ du lịch tàu biển. 

Các tỉnh duyên hải miền Trung hiện đang gặp nhiều khó khăn đối với vấn đề này. Đội ngũ 
chuyên gia tổ chức, điều hành du lịch tàu biển có kinh nghiệm còn mỏng. Đội ngũ hướng dẫn 
viên vừa thiếu về số lượng, vừa yếu về chuyên môn và không đồng nhất về chất lượng. Do thiếu 
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xe du lịch, trong nhiều trường hợp, các hãng lữ hành phải thuê cả xe buýt, xe tốc hành để phục vụ 
khách. Đội ngũ lái xe này hầu như chưa đáp ứng được những yêu cầu tối thiểu về phục vụ khách 
du lịch quốc tế. Ở những cảng lớn, tàu du lịch thường xuyên vào ra, thái độ và phong cách phục 
vụ của các cán bộ làm thủ tục nhập - xuất cảnh, hải quan, kiểm dịch, cảng vụ… khá tốt nhưng ở 
các cảng nhỏ hơn thì đây vẫn còn là vấn đề cần lưu tâm. Nhân viên phục vụ, bán hàng lưu niệm 
tại các cảng biển còn thiếu nhận thức cũng như kỹ năng phục vụ và chuyên môn cần thiết.          

- Điều kiện về ổn định chính trị, bảo vệ an ninh, an toàn cho khách du lịch. Đây là một 
trong những điểm mạnh của khu vực duyên hải miền Trung. Trong nhiều năm liền, hầu như 
khách du lịch, các hãng tàu biển và hãng lữ hành đều ghi nhận tích cực về vấn đề nhạy cảm này. 
Hầu như không có nạn đeo bám, bán hàng rong, ăn xin, gạ gẫm và lừa đảo khách mua dịch vụ.  

- Điều kiện về môi trường điểm đến. Đây cũng là một điểm mạnh nữa của khu vực duyên 
hải miền Trung. Ở các cảng, môi trường nước biển ít bị ô nhiễm bởi dầu và rác thải. Ở các điểm 
tham quan du lịch môi trường nhìn chung cũng được đảm bảo tốt.   

Từ việc phân tích các điều kiện cơ bản nói trên, chúng ta thấy, trước mắt, để phát triển du 
lịch tàu biển quốc tế ở duyên hải miền Trung, cần tập trung vào các điều kiện thứ 3, 4 và 5. Trong 
trường hợp cụ thể của khu vực, các điều kiện này hiện đang mang tính quyết định vì vậy cần phải 
được tập trung giải quyết để tạo sự kết nối giữa cung và cầu.

Trước khi đưa ra một số đề xuất cụ thể, tôi muốn trình bày và chia sẻ một số quan điểm cá 
nhân như sau:

1. Phát triển du lịch luôn đòi hỏi sự quan tâm, đầu tư nghiêm túc và có chuyên môn. Du lịch 
tàu biển, do điều kiện cao, tính chất tổ chức phức tạp, đối tượng khách lớn tuổi và cao cấp nên 
đòi hỏi sự đầu tư lớn về vốn, sâu về chuyên môn và lâu dài về thời gian hơn nhiều so với phần lớn 
các loại hình du lịch khác.

2. Không nên phát triển theo kiểu duy ý chí, bằng mọi giá phải có được như cách tư duy hiện 

nay ở một số địa phương. Chúng ta đang gặp khó khăn với tình trạng địa phương nào cũng muốn 

có cảng biển nhưng không phải cảng biển nào cũng được đầu tư và phát triển tốt. Với cảng biển 

du lịch và du lịch tàu biển thì điều này càng khó thực hiện hơn. Cần khách quan và thực tế trong 

đánh giá nhìn nhận về tài nguyên, tiềm năng và nguồn lực của địa phương mình để có được quyết 

sách đúng về phát triển du lịch tàu biển. Trước hết, đó sẽ là câu hỏi “địa phương chúng ta có nên 

làm du lịch tàu biển hay không?”, tiếp đó mới là những câu hỏi khác về quy mô và cách thức phát 

triển. Trong trường hợp không có được tài nguyên du lịch phong phú, hấp dẫn và điều kiện thuận 

lợi để trở thành một trung tâm du lịch biển quốc tế, địa phương vẫn có thể đóng vai trò của một 

vệ tinh phục vụ khách du lịch tàu biển đến từ cảng biển của địa phương bạn. 

3. Chúng ta vẫn quen xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển du lịch dựa nhiều trên tài 
nguyên du lịch mà ít phân tích kỹ về các điều kiện thực tế tại địa phương. Sản phẩm du lịch được 
xây dựng khó được khách hàng tiếp cận nếu không hội tụ đủ các điều kiện tạo thuận lợi cho 
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cung - cầu gặp nhau. Vì vậy, việc xây dựng sản phẩm cho khách du lịch tàu biển ở khu vực duyên 
hải miền Trung là quan trọng nhưng tạo điều kiện thuận lợi cho tàu du lịch quốc tế cập các cảng 
miền Trung còn quan trọng hơn.   

4. Chúng ta vẫn quen với khái niệm “phát triển đồng bộ và toàn diện” nhưng thực chất lại là 
sự dàn trải và thiếu tập trung trọng điểm. Sự dàn trải này làm lãng phí cả công sức, vốn liếng và 
thời gian. Mỗi địa phương, mỗi cảng cần phân tích để tìm ra 1 - 2 điểm quan trọng nhất cần tập 
trung đầu tư và giải quyết dứt điểm.       

5. Với du lịch tàu biển quốc tế, các địa phương ở khu vực duyên hải miền Trung có thể chia 
thành 3 nhóm:

+ Trung tâm du lịch tàu biển quốc tế cấp khu vực ASEAN: Đà Nẵng 

+ Trung tâm du lịch tàu biển quốc tế cấp quốc gia: Huế, Nha Trang   

+ Địa phương vệ tinh phục vụ du lịch tàu biển: Huế, Quảng Nam

Từ những quan điểm cá nhân trên, tôi xin đưa ra một số đề xuất như sau:

1/ Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương liên quan lập quy hoạch đầu tư cho các 
cảng biển ở khu vực duyên hải miền Trung với 3 định hướng và tập trung chính sau:

- Xây dựng cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) thành một trung tâm tàu biển du lịch lớn của khu vực 
ASEAN với ít nhất 2 cầu cảng đủ sức đón 2 tàu du lịch lớn cùng một lúc cùng cơ sở vật chất kỹ 
thuật đồng bộ tương đương với công suất dự kiến;

- Xây dựng một cầu cảng du lịch riêng ở cảng Chân Mây với cơ sở vật chất kỹ thuật cho dịch 
vụ đón tàu biển du lịch;

- Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cơ bản cho dịch vụ đón tàu biển du lịch ở cảng Nha Trang 
như: nơi làm thủ tục cho khách, nhà chờ, khu vệ sinh.            

2/ Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính cùng các Bộ, ngành và địa phương liên quan nghiên cứu, 
đề xuất điều chỉnh giảm bớt các loại phí và mức phí hiện hành đang áp dụng cho tàu biển du lịch 
đến các cảng biển Việt Nam. 

3/ Quy chuẩn và công khai hóa các quy trình, thủ tục đón tàu biển du lịch đến các cảng như: 
thủ tục nhập - xuất cảnh, hải quan, kiểm dịch y tế. Tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ 
cán bộ thủ tục của các cảng. Tổ chức tham quan, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các cảng biển 
du lịch lớn trong nước. 

4/ Chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ du lịch tàu biển thông qua các hoạt động đào tạo, tập 
huấn như:

- Nâng cao nhận thức và hiểu biết về du lịch, kỹ năng giao tiếp cho đội ngũ thủ tục làm việc 
ở các cảng biển duyên hải miền Trung;
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- Nâng cao nhận thức và hiểu biết về du lịch, kỹ năng giao tiếp và phục vụ cho những đội 
ngũ lái xe du lịch, nhân viên bán hàng, nhân viên thông tin;

- Nâng cao nhận thức cho cộng đồng địa phương ở các điểm đến, điểm tham quan du lịch;

- Nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng hướng dẫn khách du lịch tàu biển 
cho đội ngũ hướng dẫn viên ở các địa phương;

- Nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ tổ chức, điều hành du lịch tàu biển của các 
công ty lữ hành địa phương;

- Nâng cao nhận thức về du lịch tàu biển cho các cán bộ quản lý du lịch địa phương, quản 
lý cảng biển, quản lý các điểm tham quan.

T.N.T.      
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1. Đặt vấn đề

1.1. Đặc trưng văn hóa của một vùng đất thường là một dạng “tài sản” phải nghĩ đến đầu 
tiên trong chiến lược khai thác loại hình du lịch văn hóa. Việc xác định những nét độc đáo và đặc 
hữu của từng nơi trong mắt nhìn chuyên môn về du lịch học, đóng một vai trò quan trọng trong 
việc biến chúng thành một sản phẩm, hay thương hiệu cho việc kinh doanh “ngành công nghiệp 
không khói” này.

 Thường thì chúng ta hay quan niệm đơn giản việc giới thiệu những sản phẩm văn hóa theo 
dạng “cái ta đang có”, mà quên mất “cái người đang cần”. Con người trong từng nền văn hóa, cùng 
với sự phát triển văn minh và mức sống xã hội của mỗi quốc gia, mỗi châu lục, đều nhận diện 
những điều mình cần, những nhu cầu khám phá và trải nghiệm nơi mình đến rất không giống 
nhau. Chính vì vậy, việc tạo nên một điểm thu hút khách du lịch văn hóa không đơn giản đến từ 
sự cảm nhận chủ quan của chính chúng ta, mà là một quá trình nhận diện thật rõ: ai đến? họ đến 
vì điều gì? và họ sẽ được hưởng thụ gì trên địa bàn của chúng ta? 

1.2. Trên quan điểm phân vùng văn hóa ở Việt Nam, các nhà văn hóa học thường có nhiều 
cách phân chia khác nhau, nhưng tựu trung họ đều gặp nhau trong sự phân biệt những yếu tố 
riêng có, đặc trưng của ba vùng Bắc, Trung, Nam. 

- Piere Gourou trong công trình Les Paysans du delta Tonkinois (Nông dân châu thổ Bắc Kỳ)1 
đã nhận định rằng: Trong khi chiếm cứ vùng đất Trung Kỳ và Nam Kỳ, người Việt Nam đã tạo ra 
một dân tộc rất thống nhất về mặt ngôn ngữ và đặc tính văn minh của mình, nhưng đồng thời 
cũng đã thiết lập một lãnh thổ ít cấu kết nhất trên thế giới. Đây là một nhận định chi phối đến 
cách nhìn về miền Trung, của không ít người quan tâm đến Vùng này. Tất nhiên, người Việt hay 
những cộng đồng tiền trú không hề có ý định thiết lập một dạng lãnh thổ như Piere Gourou đề 
cập ở trên. Thế nhưng, thiên nhiên, địa mạo, địa hình đặc thù của miền Trung Việt Nam, bỗng 
dưng trở thành những kẻ thiết kế đầy quyền năng, khiến không riêng gì hiện tại, mà trong lịch 

MẤY VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA
Ở CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

ThS. NGUYỄN HỮU THÔNG* - TS. TRẦN ĐỨC ANH SƠN**

* Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế
** Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
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sử đã hiện hữu khá điển hình dấu ấn vùng miền, mang chất đặc thù cao trên nhiều mặt của đời 
sống xã hội.

- Nếu Hồng Hà, Mékong ở hai đầu Bắc - Nam được ví như chiếc xương sống và được nối kết 
phong phú bởi các chi lưu, phác họa nên bức tranh sinh động của văn hóa vùng nội đồng với 
tính liên kết cao, thì trái lại, miền Trung là nơi “sự phân cách thành từng khúc của núi đồi và sự vắng 
bóng của bất kỳ sợi dây nối kết trực tiếp bằng đường thủy đã ngăn trở các khuynh hướng thuần nhất 
hóa, mà lại còn tăng cường cho sự xa cách về địa lý, chính trị và văn hóa, duy trì sự biểu lộ cấp miền 
một cách riêng biệt”.2 

- Sự phân lập thành những tiểu vùng do mật độ xuất hiện khá lớn của những con sông và 
các dòng chảy nhỏ hơn trên địa hình hẹp và dốc, thường bị cắt ngang đột ngột bởi những kiến 
tạo núi theo dạng hoành sơn, tạo nên thế “một đèo, một đèo, lại một đèo” trên suốt dải đất miền 
Trung. Tất cả điều này đã tạo cho miền Trung nói chung, vùng duyên hải miền Trung nói riêng sự 
phân lập về mặt địa lý, cảnh quan, khí hậu, với những đặc trưng riêng mang đậm dấu ấn vùng 
miền. Đồng thời, cũng khiến cho quá trình lịch sử và những thành tựu văn hóa của những lớp 
người bản địa hay những thế hệ di dân từ nơi khác đến sinh tụ nơi đây đều chịu sự tác động 
không nhỏ, hay nói đúng hơn là buộc phải có những sự ứng xử phù hợp để tồn tại và phát triển.

1.3. Bàn về sự phát triển du lịch văn hóa trong tổng thể phát triển du lịch của vùng duyên 
hải miền Trung không thể không xem xét các tính chất đặc thù của địa lý và cảnh quan, cũng như 
không thể bỏ qua yếu tố vùng miền trong diễn trình lịch sử và quá trình hình thành những đặc 
trưng văn hóa riêng biệt của từng địa phương trong vùng. Bởi lẽ, đó vừa là lợi thế của từng địa 
phương, nhưng cũng vừa là rào cản cho sự liên kết toàn vùng trong phát triển du lịch nói riêng, 
phát triển kinh tế - xã hội của vùng duyên hải miền Trung nói chung.   

2. Nhận diện thế mạnh và cái riêng có của tài nguyên du lịch của vùng duyên hải miền 
Trung

 Từ những gì vừa nêu, chúng ta thấy duyên hải miền Trung đã thủ đắc những thế mạnh 
riêng. Việc nhận diện và xác định những yếu tố hấp dẫn và phù hợp trong quá trình biến chúng 
thành những điểm đến hiệu quả trong du lịch là điều cần nhiều ý kiến, ý tưởng, phân tích, thảo 
luận, thẩm định, so sánh, trải nghiệm; cũng như tìm được tiếng nói chung giữa bảo tồn và khai 
thác; xác định được đối tượng du khách chủ yếu, quy mô và cách thức tổ chức từ nhiều ngành, 
nhiều giới.

2.1. Những nét đặc hữu về tự nhiên

- Chính cái hẹp của các tỉnh duyên hải miền Trung đã đem sơn và thủy gần lại với nhau. Cho 
nên, hơn 1.000 km bờ biển trải dọc vùng duyên hải miền Trung với nhiều đảo và những vỉa đá núi 
vươn ra tận biển, những vịnh nước sâu, vũng, đầm phá… (Tam Giang, Cầu Hai, Lập An, Thị Nại, 
Cù Mông, Ô Loan, Vũng Rô, Đại Lãnh, Vân Phong…), luôn là những cảnh sắc hấp dẫn du khách. 

- Duyên hải miền Trung cũng là nơi có những bãi biển và vịnh biển đẹp ngang với những 
nơi nổi tiếng của thế giới (Lăng Cô, Non Nước, Sa Huỳnh, Quy Nhơn, Phú Yên, Nha Trang, Ninh 
Chữ, Mũi Né…) với vẻ đẹp tự nhiên, thậm chí còn hoang sơ, và hoàn toàn không giống với hai 
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đầu đất nước, chính là những yếu tố đặc hữu thu hút du khách.

- Song song với đường bờ biển dài hơn 1.000 km là một chuỗi đảo và quần đảo nằm sát đất 
liền, trải dọc từ bắc xuống nam, trong đó có nhiều đảo và quần đảo có giá trị du lịch cao (Cù Lao 
Chàm, đảo Lý Sơn, đảo Phương Mai, Cù Lao Câu, Hòn Tre, đảo Phú Quý…). 

- Cái hẹp của miền Trung cũng tạo cho những dòng chảy từ Trường Sơn đổ ra biển có độ 
dốc lớn và từ đấy đã hình thành nhiều thác ghềnh. Cùng với cảnh quan ấy là những khu rừng 
nguyên sinh với thảm thực vật và hệ động vật phong phú. Đây cũng chính là những nét nhấn 
nhiều ưu thế trong khai thác du lịch khám phá, mạo hiểm…

2.2. Những nét đặc hữu về văn hóa 

- Duyên hải miền Trung đứng trên góc độ nhân học văn hóa và lịch sử tộc người là một địa 
bàn nhiều ưu thế vào hàng bậc nhất ở Việt Nam. Đây là điểm cư trú mật tập và gần như duy nhất 
của những tộc người nói ngôn ngữ Malayo-Polynesia. Cho nên, việc tập trung giới thiệu di sản 
của những tộc người này là điều cần phải ưu tiên trong việc khai thác du lịch văn hóa. Sự đa dạng 
của các thành phần dân cư thuộc ngữ hệ này trên mảnh đất duyên hải miền Trung với các tộc 
người đại diện như Chăm, H’roi… và các cư dân cận cư ở phía tây của Vùng, với các tộc người Êđê, 
Jarai, Raglai, Churu…, đã để lại những di sản văn hóa phong phú, giàu bản sắc. Đây là nguồn tài 
nguyên nhân văn quý giá và không đâu có để phát triển du lịch văn hóa trong Vùng.

- Thượng nguồn sông Ba nối Tây Nguyên và Tuy Hòa là địa bàn cư trú cổ nhất của nhóm 
người Nam đảo (Malayo-Polynesia). Nơi ẩn chứa nhiều giá trị văn hóa đặc sắc: quê hương của sử 
thi (H’mon) trường ca, anh hùng ca. Nơi có dàn cồng chiêng Arap phong phú độc đáo và có giá 
trị cao vào hàng bậc nhất về giai điệu, nhịp điệu, âm sắc và phối âm. Đây cũng là nơi lưu giữ khá 
điển hình chế độ đại gia đình mẫu hệ với những ngôi nhà dài không còn nhiều trên thế giới…

- Hệ thống di tích đền tháp Ấn Độ giáo, Hồi giáo, Bà Ni giáo…, vẫn được biết đến với danh 
xưng “đền tháp Champa”, đặc biệt là nghệ thuật kiến trúc gạch nung nổi tiếng của các đền tháp 
này, tuy ở quy mô nhỏ, khiêm tốn, nhưng duyên dáng tinh tế và nhất là kỹ thuật mạch vữa kết 
dính kín đáo và huyền bí không phải dễ tìm đâu trong kiến trúc nhân loại. Những lễ hội, tập tục, 
sắc phục, ẩm thực, đồ thủ công, nghệ thuật tạo hình, nghệ thuật diễn xướng của người Chăm là 
dạng tài sản văn hóa đặc biệt quý và có giá trị cao trong phát triển du lịch văn hóa bởi tính hấp 
dẫn và nét đặc hữu của nó. Đặc biệt, nơi đây còn có một dạng tôn giáo tín ngưỡng duy nhất có 
ở thế giới, đó là đạo Bà Ni. Đây là một dạng Hồi giáo (Islam) đã được địa phương hóa sâu sắc và 
không còn được công nhận trong cộng đồng Hồi giáo của thế giới. 

- Vùng đất phía tây các tỉnh duyên hải miền Trung là dải Trường Sơn hùng vĩ, liền mạch 
với vùng đất Tây Nguyên giàu có tài nguyên tự nhiên lẫn tài nguyên nhân văn. Ngoài những tộc 
người nói ngôn ngữ Malayo-Polynesia, còn có các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Mon-Khmer 
như Katu, Bahnar, H’re, Cor, Sedang… sinh tụ nơi đây. Họ đều là những tộc người còn lưu giữ 
nhiều phong tục mang đậm dấu ấn văn hóa nguyên thủy, với những lễ hội cầu mùa, cầu an, như: 
lễ đâm trâu, lễ bỏ mã, ăn cơm mới, tục săn máu… đều là của hiếm, khó tìm thấy ở nơi khác.



Hội thảo Khoa học

62

- Duyên hải miền Trung cũng là vùng đất còn lưu giữ những chứng tích hòa hợp và giao lưu 
văn hóa trên phạm vi cộng cư của 2 dân tộc hay 2 đại tộc người Chăm - Việt. 

Lễ hội thờ Mẫu Thiên Y Ana của người Việt từ gốc bà mẹ xứ sở Poh Nagar của người Chăm 
là một dạng lễ hội đặc trưng, phổ biến và có quy mô lớn; nơi trình diễn nhiều giá trị văn hóa đặc 
sắc, trong bối cảnh giao lưu và tiếp biến văn hóa độc đáo.

 Lễ hội Cầu ngư, tục thờ cá Ông, lễ Tá thổ… đều là những minh chứng sống động hiện 
tượng này, và hoàn toàn có khả năng biến chúng thành những sản phẩm du lịch hấp dẫn. 

- Trong lĩnh vực diễn xướng thì nghệ thuật tuồng, hát bài chòi, hò bả trạo (chèo cạn) ở khu 
vực Nam Trung Bộ là nơi đủ tính chính danh để giới thiệu về một loại hình diễn xướng độc đáo 
của văn hóa Việt Nam.

- Vùng duyên hải miền Trung cũng là trung tâm của nhiều hoạt động du lịch tâm linh có 
phạm vi quốc gia, bởi đây là quê hương của ngài Liễu Quán - một danh tăng nổi tiếng của Phật 
giáo xứ Đàng Trong, quê hương của Mẫu Thiên Y Ana được ngưỡng mộ trên phạm vi vượt khỏi 
vùng miền…

- Duyên hải miền Trung cũng là nơi có nhiều di tích lịch sử cách mạng, di tích kiến trúc nghệ 
thuật, nhiều danh lam cổ tự bậc nhất Việt Nam, trong đó có hơn 3 quần thể di tích được công 
nhận là di sản văn hóa thế giới, đồng thời cũng là di tích lịch sử văn hóa (LSVH) cấp quốc gia đặc 
biệt (Quần thể di tích cố đô Huế, Đô thị cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn), hơn 500 di tích đã được 
xếp hạng là di tích LSVH cấp quốc gia và hơn 1.000 di tích là di tích LSVH cấp tỉnh. Đó là những tài 
nguyên nhân văn quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch văn hóa toàn Vùng. 

- Duyên hải miền Trung cũng là quê hương của các làng nghề, với các nghề truyền thống 
nổi tiếng, từng có những đóng góp quan trọng cho bức tranh kinh tế xã hội của Vùng trong 
những thời kỳ lịch sử trước đây như nghề gốm, nghề mộc, nghề mía đường, nghề dệt chiếu, 
nghề kim hoàn, nghề đúc đồng, nghề đóng ghe thuyền, nghề làm bánh tráng… Phần lớn những 
ngành nghề này vẫn còn tồn tại và góp phần giải quyết bài toán sinh kế cho cộng đồng, đồng 
thời cũng là tiềm năng có thể khai thác để phục vụ phát triển du lịch văn hóa.

3. Định hướng phát triển du lịch văn hóa duyên hải miền Trung 

3.1. Đánh giá chung

Trong những năm qua, loại hình du lịch văn hóa rất được chú trọng và khuyến khích phát 
triển trong hoạt động du lịch ở các tỉnh duyên hải miền Trung. Chính quyền địa phương cũng 
như các hãng lữ hành, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch luôn coi du lịch văn hóa là sản phẩm 
chủ lực và đặc thù của hoạt động du lịch trong toàn vùng duyên hải miền Trung. Các địa phương 
đều phát triển du lịch văn hóa dựa trên các lợi thế:

- Sử dụng lợi thế là khu vực nắm giữ 3/5 di sản văn hóa thế giới của Việt Nam là Quần thể di 
tích cố đô Huế, Đô thị cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn để xây dựng thương hiệu du lịch văn hóa, 
thu hút du khách đến với các di sản văn hóa thế giới này để phát triển du lịch của địa phương và 
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tạo thế liên kết du lịch văn hóa xuyên Vùng, kết nối giữa Thừa Thiên Huế với Đà Nẵng và Quảng 
Nam, trong đó Đà Nẵng đóng vai trò là điểm trung chuyển du khách giữa hai vùng văn hóa xứ 
Huế và xứ Quảng. 

- Khai thác tối đa hệ thống di tích lịch sử cách mạng và di tích kiến trúc nghệ thuật ở từng 
địa phương để đưa vào phục vụ du khách tham quan, đặc biệt là du khách nội địa, vốn quan tâm 
đến lịch sử văn hóa của dân tộc.

- Khai thác hệ thống di tích và di vật thuộc văn hóa Champa, được phân bố hầu khắp các 
tỉnh duyên hải miền Trung nhằm tạo nên một sản phẩm du lịch văn hóa đặc thù để thu hút du 
khách, đặc biệt là du khách quốc tế.

- Định kỳ tổ chức các lễ hội văn hóa truyền thống và đương đại tại các địa phương để thu 
hút du khách đến với các địa phương trong Vùng.

- Tổ chức các tour du lịch làng nghề, các tour du lịch cộng đồng để đa dạng hóa các sản 
phẩm du lịch văn hóa nhằm tạo sức hấp dẫn đối với du khách.

- Bước đầu hình thành các sản phẩm du lịch ẩm thực, nhờ vào thế mạnh là sự đa dạng của 
văn hóa ẩm thực giữa các địa phương trong Vùng, để thu hút du khách tham gia, trải nghiệm và 
thưởng thức.

Cách thức tổ chức và triển khai các loại hình du lịch văn hóa như trên có ưu điểm là đã phát 
huy tối đa các tài nguyên du lịch nhân văn sẵn có ở từng địa phương để phát triển du lịch, góp 
phần quảng bá và phát huy giá trị di sản văn hóa, bản sắc văn hóa của từng địa phương. Nhưng 
cách làm này cũng bộc lộ nhược điểm là tạo ra sự trùng lắp trong khai thác và phát triển du lịch 
văn hóa, xét trên phạm vi toàn Vùng. Bởi lẽ, theo lý thuyết phân vùng văn hóa đã được các nhà 
nghiên cứu văn hóa Việt Nam đúc kết, thì ngoại trừ Thừa Thiên Huế thuộc vùng văn hóa riêng3, 
các địa phương còn lại, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đều thuộc vùng văn hóa Nam Trung Bộ, với 
những đặc trưng, tập tục văn hóa gần như tương đồng.4 Vì thế, sản phẩm du lịch văn hóa, nhất 
là du lịch lễ hội, du lịch cộng đồng, du lịch ẩm thực, du lịch du khảo văn hóa Champa… có nhiều 
nét tương đồng giữa các địa phương. Trong khi, cách thức tổ chức và khai thác sản phẩm du lịch 
ở các địa phương cũng tương tự nhau, chưa tạo nên đột phá về sự mới lạ, hấp dẫn nên khả năng 
thu hút du khách còn thấp. Đây là nguyên nhân khiến du lịch văn hóa nói riêng, hoạt động du 
lịch nói chung trong Vùng chưa đạt được kết quả như mong đợi.

Ngoại trừ Thừa Thiên Huế và Quảng Nam là hai địa phương có loại hình du lịch văn hóa 
tương đối phát triển, thu hút nhiều du khách và đã tạo được thương hiệu riêng nhờ vào khai thác 
lợi thế của các di sản văn hóa thế giới, còn các địa phương khác trong Vùng thì loại hình du lịch 
văn hóa đang còn hạn chế. Các địa phương như Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Thuận tập trung phát 
triển du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch công vụ… Các địa phương còn lại, dù có nhiều tiềm 
năng nhưng do hạ tầng du lịch chưa đáp ứng, hoạt động quảng bá, tiếp thị còn yếu, việc tổ chức 
khai thác chưa chuyên nghiệp và chưa có định hướng khai thác kinh doanh rõ ràng nên loại hình 
du lịch văn hóa ở những địa phương này chưa phát triển. 
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3.2. Định hướng phát triển du lịch văn hóa duyên hải miền Trung 

Với các lợi thế về tài nguyên du lịch, đặc biệt là tài nguyên nhân văn  như đã đề cập trên đây, 
rõ ràng vùng duyên hải miền Trung có nhiều điều kiện để phát triển loại hình du lịch văn hóa, 
trên cả hai phương diện: phát triển ở từng địa phương và phát triển liên vùng/xuyên vùng.

3.2.1. Phát triển du lịch văn hóa ở từng địa phương 

Để phát triển du lịch văn hóa ở từng địa phương, trước tiên các địa phương phải xác định 
thế mạnh văn hóa của từng Vùng, từ đó lựa chọn loại hình du lịch văn hóa phù hợp để phát triển. 
Chẳng hạn:

- Thừa Thiên Huế tập trung phát triển du lịch văn hóa ở các mảng: tham quan, du khảo các 
di sản văn hóa thế giới (cả di sản vật thể lẫn di sản phi vật thể), du lịch lễ hội (với các loại hình: lễ 
hội cung đình5, lễ hội dân gian, lễ hội đương đại thường được tổ chức trong các kỳ festival Huế), 
du lịch làng nghề, du lịch ẩm thực và du lịch tâm linh (nhờ vào hệ thống chùa chiền, đền miếu 
phong phú ở Huế, trong đó có nhiều ngôi chùa từng được nhà nước phong kiến trước đây công 
nhận là quốc tự, có sức thu hút rất lớn đối với khách hành hương và du khách)...

- Đà Nẵng ưu tiên phát triển du lịch biển và du lịch nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, với các di tích 
LSVH và danh lam thắng cảnh hiện có (như: Bảo tàng điêu khắc Champa, thành Điện Hải, Ngũ 
Hành Sơn…) thì địa phương này có thể phát triển du lịch văn hóa, như là những sản phẩm liên 
kết với du lịch biển, du lịch công vụ, du lịch nghỉ dưỡng… để thu hút du khách. Ngoài ra, với hai 
ngôi chùa nổi tiếng là chùa Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn và chùa Linh Ứng Sơn Trà (gắn với lễ vía 
Quán Thế Âm) và Công viên Văn hóa Lịch sử Ngũ Hành Sơn đang được quy hoạch xây dựng, Đà 
Nẵng có điều kiện thuận lợi để phát triển loại hình du lịch tâm linh. 

- Quảng Nam là địa phương có nhiều điều kiện để phát triển du lịch văn hóa nhờ vào hai 
di sản thế giới là Đô thị cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn, cùng hệ thống đền tháp Champa phân 
bố hầu khắp các địa bàn trong tỉnh. Quảng Nam cũng là nơi có nhiều làng nghề thủ công truyền 
thống vẫn còn hoạt động như làng gốm Thanh Hà, làng mộc Kim Bồng, làng đúc Phước Kiều, 
làng mì Quảng Phú Triêm… nên có thể kết hợp du khảo di sản văn hóa với du lịch làng nghề 
truyền thống. 

- Quảng Ngãi có di tích Trường Lũy vừa được công nhận di tích LSVH quốc gia và đang có 
đề xuất xây dựng hồ sơ để đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đây là một yếu 
tố thuận lợi để phát triển du lịch văn hóa, kết hợp với việc du khảo các di tích Champa trên địa 
bàn, du lịch biển đảo (đặc biệt là đảo Lý Sơn) và du lịch làng nghề truyền thống (với các nghề làm 
đường phèn, đường phổi, kẹo gương, làm bò khô)…

- Bình Định là quê hương của phong trào Tây Sơn, nơi có các di tích liên quan đến ba anh 
em nhà Tây Sơn như Bảo tàng Quang Trung, đền thờ Tây Sơn tam kiệt, thành Hoàng Đế. Đặc biệt, 
Bình Định là nơi còn bảo lưu 14 tòa tháp Chăm cổ, trong đó có những tháp nổi tiếng như tháp 
Hưng Thạnh, tháp Cánh Tiên, tháp Bánh Ít, tháp Thủ Thiện, tháp Bình Lâm, cụm tháp Dương 
Long… Đây là những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch văn hóa. Bình Định cũng là quê 
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hương của võ thuật, với các Festival võ thuật được tổ chức định kỳ, cùng các lễ hội lịch sử văn hóa 
liên quan đến phong trào Tây Sơn và người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ - Quang Trung, là những 
lợi thế để phát triển du lịch lễ hội.  

- Phú Yên có hai tòa thành cổ là Thành Hồ (nay chỉ còn là phế tích) và Thành An Thổ (đã được 
tôn tạo một phần), có các di tích Champa, tiêu biểu là tháp Nhạn và nhiều di tích LSVH khác như 
mộ và đền thờ Lương Văn Chánh, mộ và đền thờ danh tướng Lê Thành Phương, di tích Vũng Rô, 
địa đạo Gò Thì Thùng, di tích nhà thờ Mằng Lăng, danh thắng Gành Đá Đĩa, vịnh Xuân Đài, đầm 
Ô Loan, núi Đá Bia… đều là những di tích danh thắng giàu tiềm năng khai thác nhưng vẫn còn 
hoang sơ. Phú Yên cũng là quê hương của bộ đàn đá Tuy An nổi tiếng. Vì vậy, phát triển du lịch 
văn hóa kết hợp với du lịch biển, du lịch sinh thái là hướng phát triển thích hợp của địa phương 
này.  

- Khánh Hòa có thế mạnh là du lịch biển đảo, nhưng không phải không có tiềm năng phát 
triển du lịch văn hóa. Di tích Champa tiêu biểu của Khánh Hòa là tháp Bà Po Nagar là điểm tham 
quan nổi tiếng ở thành phố Nha Trang, cùng với hệ thống dinh thự, nhà nghỉ mát của vua Bảo 
Đại, Viện Hải dương học Nha Trang, Nhà lưu niệm bác sĩ Yersin… là những địa chỉ hấp dẫn trong 
các tour du lịch văn hóa. Tuy nhiên, điểm thu hút du khách bậc nhất hiện nay ở Nha Trang vẫn là 
khu du lịch Vinpearl và các địa chỉ du lịch biển đảo như Hòn Lao - đảo Khỉ, hồ cá Trí Nguyên… Vì 
thế, việc kết hợp loại hình du lịch văn hóa với du lịch biển đảo ở Khánh Hòa là phương án khai 
thác du lịch hữu hiệu nhất. 

- Ninh Thuận là quê hương của văn hóa Champa, nơi có nhiều tòa tháp Chăm còn nguyên 
vẹn như tháp Hòa Lai, tháp Po Klaung Garai, tháp Po Rome… với lễ hội Kate huyền bí, nơi có làng 
gốm Bàu Trúc là nơi duy nhất ở Việt Nam làm gốm không cần bàn xoay, là những điều kiện thuận 
lợi để phát triển du lịch văn hóa Champa, du lịch lễ hội và du lịch làng nghề.

- Bình Thuận cũng là nơi còn bảo lưu một số tháp Chăm như tháp Po Dam, tháp Phú Hài, là 
những địa chỉ thu hút nhiều du khách đến tham quan, chiêm bái. Tuy nhiên, du lịch biển vẫn là 
thế mạnh của Bình Thuận với địa danh Mũi Né đã trở thành điểm đến mang tầm vóc quốc tế. Vì 
thế, du lịch văn hóa ở Bình Thuận muốn phát triển phải song hành cùng với du lịch biển và du 
lịch ẩm thực.

Nhìn chung, các địa phương trong vùng duyên hải miền Trung đều có tiềm năng và lợi thế 
trong phát triển du lịch văn hóa. Các tiềm năng, thế mạnh này ở các địa phương không giống 
nhau, có nơi du lịch văn hóa là thương hiệu của du lịch địa phương nhưng có nơi du lịch văn hóa 
là sản phẩm bổ sung cho những loại hình du lịch khác như du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch 
nghỉ dưỡng. Vì thế, các địa phương cần có những nghiên cứu, khảo sát, kiểm kê và đánh giá toàn 
bộ di sản văn hóa vật thể và phi vật thể ở địa phương mình để có thể lựa chọn những di tích, di 
sản văn hóa thích hợp để có chiến lược đầu tư, tôn tạo và khai thác, phục vụ phát triển du lịch văn 
hóa nói riêng, du lịch nói chung của địa phương.

3.2.2. Phát triển du lịch văn hóa liên vùng/xuyên vùng 

Trong xu thế liên kết để cùng phát triển như tôn chỉ hành động của cả vùng duyên hải miền 
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Trung, thì sự liên kết để cùng tổ chức, khai thác trong lĩnh vực du lịch là điều tất yếu. Tuy nhiên, 
trước nay, sự liên kết giữa các đơn vị kinh doanh du lịch trong phạm vi một tỉnh thường đã khó 
khăn, cho nên, cái khó này sẽ nhân lên gấp bội khi nối kết hợp tác nhiều tỉnh lại với nhau. Nhưng, 
đó sẽ là điều phải làm, phải thay đổi cách nhìn trong xu hướng làm ăn lớn và hiện đại. Nếu không 
chúng ta khó lòng nhìn thấy một bước chuyển tích cực trong sự nghiệp này. 

Nếu có được một mô hình liên kết hiệu quả, điều lợi ích trước tiên sẽ không dành cho riêng 
ai, nhưng ai cũng có cơ hội phát triển. Lúc ấy mới mong tính đến những tour du lịch hoạt động 
theo các mối liên kết dọc (theo trục bắc - nam) và liên kết ngang (theo trục đông - tây) ở trong 
Vùng, và địa phương nào cũng có cơ hội trở thành điểm đến trong hành trình khám phá di sản 
và nền văn hóa bản địa của du khách khi họ đặt chân đến miền Trung.

Dựa vào nguồn tài nguyên nhân văn trong Vùng, chúng tôi cho rằng để liên kết phát triển 
du lịch văn hóa trong vùng duyên hải miền Trung, cần phải nghiên cứu, đầu tư (trí lực, tài chính 
và công sức) để tổ chức và khai thác các gói sản phẩm du lịch văn hóa trong Vùng theo các chủ 
đề sau:

a. Hiện thực hóa tour du lịch văn hóa Con đường di sản miền Trung (bấy lâu nay vẫn được 
nhắc đến trên các diễn đàn du lịch, trên phương tiện truyền thông, nhưng chưa được triển khai 
hữu hiệu trong thực tế). Tour Con đường di sản miền Trung này không chỉ kết nối 3 điểm đến quen 
thuộc là Cố đô Huế - Đô thị cổ Hội An - Thánh địa Mỹ Sơn, mà phải kết nối với các di tích LSVH 
nằm trong lộ trình của Con đường di sản miền Trung, với các di tích Champa phân bố hầu khắp 
các tỉnh duyên hải miền Trung, đặc biệt là với hệ thống di tích Trường Lũy chạy dài từ Quảng Ngãi 
cho tới Bình Định. 

Ngoài ra, cũng cần kết nối tour du lịch văn hóa Con đường di sản miền Trung với các tour du 
lịch làng nghề, du lịch cộng đồng, du lịch biển đảo…

b. Hiện thực hóa tour du lịch khám phá Xa lộ hoàng gia (Royal highway) kết nối các di tích 
của vương triều Champa trên lãnh thổ miền Trung Việt Nam với các di tích thuộc đế quốc Khmer 
cổ ở Campuchia và vùng Hạ Lào mà các nhà nghiên cứu Việt Nam - Lào - Campuchia đã dày công 
nghiên cứu, khám phá và thực nghiệm bước đầu6, để thu hút du khách quốc tế đến với miền 
Trung qua các tuyến đường bộ nối thông với vùng Hạ Lào (qua ngã Tây Giang, Quảng Nam) và 
vùng tam giác Đông Dương (qua cửa khẩu Bờ Y, Kontum).    

c. Hiện thực hóa ý tưởng hình thành tour du lịch kết hợp nghiên cứu Con đường gốm miền 
Trung mà nhiều nhà nghiên cứu đã đề cập7 trong các diễn đàn du lịch. Miền Trung là nơi có những 
làng nghề gốm nổi danh trong lịch sử như: Phước Tích (Phong Hòa, Thừa Thiên Huế), Thanh Hà 
(Hội An, Quảng Nam), Mỹ Thiện (Châu Ổ, Quảng Ngãi), Chợ Chiều (Phổ Khánh, Quảng Ngãi), Gò 
Sành (Bình Định), Quảng Đức (An Thạch, Phú Yên), gốm Bàu Trúc (Hậu Sanh, Ninh Thuận). Sản 
phẩm gốm của các làng nghề này đã từng hiện diện hầu khắp địa bàn, lên tận Tây Nguyên, vào 
tận Sài Gòn - Gia Định, và nay đang trở thành đối tượng sưu tầm của các nhà sưu tập gốm sứ, là 
cổ vật trưng bày trong các bảo tàng địa phương và trong các sưu tập tư nhân. Những làng nghề 
này đã được các nhà nghiên cứu đến khảo sát, khai quật phế tích, trở thành những địa chỉ văn 
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hóa được học giới và du khách quan tâm tìm hiểu. Nhiều làng nghề đã được hồi sinh và đang tiếp 
tục sản xuất để phục vụ thị trường, phục vụ du lịch như làng gốm Phước Tích, làng gốm Thanh 
Hà, làng gốm Bàu Trúc. Vì thế, ý tưởng về một tour khám phá Con đường gốm miền Trung xuyên 
qua các địa phương trong vùng không phải không có cơ sở thực hiện.

d. Liên kết tổ chức tour du lịch Khám phá thành cổ miền Trung, kết hợp với các tour du lịch 
văn hóa khác, để đưa du khách đến với các tòa thành hiện hữu, hoặc các phế tích thành lũy cổ 
từng tồn tại qua các thời kỳ lịch sử trên mảnh đất duyên hải miền Trung. Đó là các tòa thành/
phế tích thành lũy: Cao Lao Hạ và Thành Nhà Ngo/Ninh Viễn Trấn Thành (Quảng Bình), Thành 
Thuận Châu và Tỉnh thành/Thành cổ (Quảng Trị), Thành Hóa Châu, Thành Lồi và Kinh Thành Huế 
(Thừa Thiên Huế), Thành Trà Kiệu (Quảng Nam), Thành Châu Sa (Quảng Ngãi), Thành Hoàng Đế và 
Thành Đồ Bàn (Bình Định), Thành Hồ (Phú Yên), Thành Diên Khánh (Khánh Hòa)…

e. Phối hợp các lễ hội truyền thống ở từng địa phương theo thứ tự liên hoàn và bố trí đều 
khắp các mùa trong năm để thu hút du khách. Trong những năm qua, hầu như địa phương nào 
cũng tổ chức lễ hội, cả lễ hội truyền thống lẫn lễ hội đương đại để thu hút du khách. Nhưng do tổ 
chức theo kiểu mạnh ai nấy làm, không có sự phối hợp giữa các địa phương vì thế dẫn đến tình 
trạng trong cùng một thời điểm, có nhiều địa phương trong Vùng cùng tổ chức lễ hội du lịch, 
khiến cho lượng khách bị phân tán. Trong khi đó, có rất nhiều thời điểm trong năm lại trống vắng 
lễ hội ở tất cả các địa phương; lịch lễ hội lại không được quảng bá rộng rãi đến với du khách; thời 
điểm tổ chức lễ hội thường diễn ra vào mùa du lịch thấp điểm, hoặc trùng với các sự kiện thể 
thao lớn trên thế giới như World Cup, EURO Cup… Do đó, hiệu quả của việc tổ chức lễ hội để thu 
hút du khách là không cao. Những nhược điểm này có thể khắc phục nếu các địa phương có sự 
phối hợp với nhau trong việc tổ chức lễ hội để thu hút du khách đến với địa phương mình và đến 
vùng duyên hải miền Trung.

f. Miền Trung là nơi có nền văn hóa ẩm thực đa dạng, phong phú và giàu bản sắc. Vì thế, cần 
phải có những hoạt động xúc tiến các tour du lịch ẩm thực, giới thiệu những đặc sản ẩm thực đặc 
hữu của từng địa phương, để kết hợp với các tour du lịch văn hóa khác, các tour du lịch sinh thái, 
nghỉ dưỡng nhằm thu hút du khách tham gia, trải nghiệm và thưởng thức.

g. Các tỉnh duyên hải miền Trung đều có biển, có nền văn hóa biển lâu đời, có nghề đóng 
ghe thuyền lừng danh trong lịch sử xứ Đàng Trong, có nhiều cảng thị thương mại quốc tế nổi 
tiếng như: Thanh Hà, Bao Vinh (Thừa Thiên Huế), Cửa Hàn (Đà Nẵng), Hội An (Quảng Nam), Nước 
Mặn/Thị Nại (Bình Định)… Tuy nhiên, không có địa phương nào ở miền Trung có bảo tàng văn 
hóa biển, bảo tàng ghe thuyền hay bảo tàng hải thương. Đây là một thiệt thòi lớn cho ngành bảo 
tồn, bảo tàng ở miền Trung, cũng là một hạn chế khi muốn đa dạng hóa sản phẩm du lịch văn 
hóa. Theo chúng tôi, vùng duyên hải miền Trung cần ít nhất một bảo tàng văn hóa biển, một bảo 
tàng ghe thuyền hay một bảo tàng hải thương để bảo tồn những giá trị lịch sử và văn hóa của 
một vùng đất có một bộ phận lớn dân cư gắn bó với biển khơi từ hàng trăm năm nay và để phục 
vụ nhu cầu của du khách khi họ viếng thăm vùng đất này.

h. Các tỉnh duyên hải miền Trung đều có vùng rừng núi phía tây. Đó là nơi cư trú của các tộc 
người thiểu số nói ngôn ngữ Malayo-Polynesia và ngôn ngữ Mon-Khmer. Các tộc người này còn 
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giữ được những nét văn hóa đặc sắc, rất được du khách quan tâm tìm hiểu. Vì thế, các địa phương 
cần có sự liên kết để phát triển du lịch văn hóa ở các vùng miền núi phía tây các tỉnh duyên hải 
miền Trung. Cụ thể, có thể liên kết để phát triển du lịch văn hóa theo từng cộng đồng tộc người 
như: du lịch cộng đồng người Katu ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam; du lịch cộng đồng 
người Cor và người Hroi ở Quảng Ngãi và Bình Định; du lịch cộng đồng người Raglai ở Khánh Hòa 
và Phú Yên… Cần kết hợp các tour du lịch văn hóa ở các cộng đồng người thiểu số này với du lịch 
sinh thái, du lịch mạo hiểm… để tăng sức hấp dẫn cho các gói sản phẩm.

*

*     *

Thật ra, trong điều kiện kinh tế hiện nay, việc tổ chức, khai thác những gói sản phẩm của 
loại hình du lịch văn hóa nêu trên sẽ gặp phải những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, muốn phát 
triển du lịch ở vùng duyên hải miền Trung, cần mạnh dạn tạo bước đột phá, lựa chọn phương  
pháp phát triển phù hợp và có kế hoạch cho quy mô trước mắt và cho chiến lược phát triển lâu 
dài. Việc khai thác những giá trị văn hóa độc đáo như đã đề cập trên đây để phát triển du lịch 
văn hóa của vùng duyên hải miền Trung cần phải có phương pháp, kế hoạch và lộ trình chuyên 
nghiệp. Có như vậy mới có thể biến văn hóa thành những sản phẩm du lịch, biến miền Trung 
thành một điểm đến hấp dẫn, kích thích sự khám phá của du khách, giúp họ trải nghiệm những 
điều còn lại hiếm hoi trong di sản văn hóa nhân loại mà miền Trung đang là nơi thụ đắc, bảo tồn. 
Và lúc ấy thì du lịch văn hóa mới có điều kiện phát triển, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã 
hội của vùng duyên hải miền Trung.

N.H.T. - T.Đ.A.S.
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Tham luận tại hội thảo Di sản văn hóa Nam Trung Bộ với sự phát triển du lịch trong hội nhập quốc tế, Tuy Hòa, 
ngày 1.4.2011.
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LIÊN KẾT TRONG XÚC TIẾN VÀ QUẢNG BÁ DU LỊCH

GIỮA CÁC ĐỊA PHƯƠNG VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

TS. TRƯƠNG SỸ QUÝ

Đại học Đà Nẵng

Xúc tiến và quảng bá là một hoạt động hết sức cần thiết trong thu hút khách du lịch 
của Vùng và địa phương. Trong thời gian qua, 7 tỉnh, thành duyên hải miền Trung đã có 
nhiều chương trình xúc tiến, quảng bá với nhiều hình thức đa dạng,  góp phần to lớn tạo 
nên sự phát triển du lịch nhanh chóng của Vùng. Dù vậy, hiệu quả xúc tiến, quảng bá của 
các địa phương trong Vùng còn chưa được như mong đợi. Để nâng cao hiệu quả của hoạt 
động này trong thời gian đến, cần có một sự liên kết giữa các địa phương trong Vùng. Một 
thể chế liên kết hợp lý và một chiến lược xúc tiến được xây dựng một cách khoa học và 
khả thi là những giải pháp cơ bản để giải quyết vấn đề.

1. Đặt vấn đề

Một đặc thù trong hành vi mua sản phẩm du lịch là người mua thường ít biết rõ về sản 
phẩm mình muốn mua. Trong tiến trình mua sản phẩm du lịch, sau khi xác định loại hình du lịch, 
du khách sẽ lựa chọn điểm đến. Tuy nhiên, khi lựa chọn điểm đến, đa phần du khách vẫn còn khá 
mơ hồ về các điểm đến du lịch có thể lựa chọn. Vì vậy, một điểm đến nếu cung cấp được cho du 
khách các thông tin đầy đủ, kịp thời và tin cậy để du khách có thể hiểu hơn và nhận thấy những 
nét hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu du lịch,  khả năng thanh toán cũng như quỹ thời gian của mình, 
rõ ràng sẽ có ưu thế lớn hơn trong việc thu hút du khách.

Chính vì vậy, giống như các sản phẩm khác và khác biệt hơn các sản phẩm khác, sản phẩm 
du lịch đòi hỏi một nỗ lực to lớn trong quảng bá, xúc tiến sản phẩm. Ngoài ra, do du khách phân 
bố phân tán ở nhiều nơi xa điểm đến nên nó thường vượt khỏi khả năng quảng bá của một 
doanh nghiệp. Do vậy, một sự liên kết phối hợp giữa các doanh nghiệp khác nhau dưới sự điều 
tiết của các cơ quan có thẩm quyền là hết sức cần thiết.
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Mặt khác, tâm lý của phần đông khách du lịch là muốn trải nghiệm nhiều điểm đến trong 
chuyến du lịch của mình. Do đó, trước khi quyết định thực hiện một chuyến du lịch nào đó, khách 
du lịch thường tìm kiếm và lựa chọn các điểm đến cho chuyến lữ hành của mình phù hợp tính 
chất chuyến đi, độ dài thời gian,… đặc biệt là khách đến từ thị trường xa. Du khách châu Âu ít 
khi chọn mỗi Việt Nam là điểm đến duy nhất trong hành trình của mình, mà phải là cả Việt Nam, 
Lào và Campuchia. Hay như, du khách miền Bắc vẫn muốn đến Khánh Hòa - Phú Yên hơn là chỉ 
đến Phú Yên. Do vậy, vấn đề liên kết giữa các tỉnh vùng duyên hải miền Trung trong xây dựng sản 
phẩm du lịch mang đặc trưng vùng miền và liên kết cùng quảng bá tạo hiệu ứng hình ảnh du lịch 
chung hiệu quả hơn nhiều so với việc các doanh nghiệp hoặc các tỉnh xúc tiến đơn lẻ.        

2. Thực trạng công tác xúc tiến quảng bá du lịch các tỉnh vùng duyên hải miền Trung 
thời gian qua

Du lịch các tỉnh ven biển miền Trung những năm qua đã có những bước phát triển nhanh 
chóng. Năm 2010, 7 tỉnh ven biển miền Trung đã đón được hơn 9,2 triệu lượt du khách trong đó 
có trên 3 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 14,7 triệu ngày khách, doanh thu du lịch toàn Vùng 
năm 2010 đạt được 5.755,5 tỷ đồng. Trong kết quả của việc tăng nhanh chóng và đạt quy mô lớn 
đó, có phần đóng góp quan trọng của các hoạt động xúc tiến, quảng bá của các doanh nghiệp 
và các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch. 

Thực vậy, trong khuôn khổ hạn hẹp về kinh phí và hạn chế về nguồn nhân lực, các tỉnh 
duyên hải miền Trung đã có những nỗ lực to lớn về quảng bá, xúc tiến du lịch. 

Đến nay, các tỉnh đều có các Trung tâm Xúc tiến Du lịch, những đơn vị chuyên trách trong 
việc hoạch định cũng như triển khai các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch cho địa phương. 
Phải nói rằng với sự hình thành hệ thống các trung tâm này, hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch 
được thực hiện thường xuyên hơn, chuyên nghiệp hơn với nhiều hình thức quảng bá đa dạng, 
phong phú. 

Về các hoạt động quảng bá, xúc tiến trong thời gian qua, trước hết cần đánh giá cao nỗ 
lực của các địa phương trong việc tổ chức các festival và các hoạt động quảng bá trong các dịp 
festival này. Với các địa phương mà ở đó du lịch phát triển mạnh như Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, 
Quảng Nam, Khánh Hòa, các festival lớn trở thành các hoạt động định kỳ mỗi năm hoặc hai năm, 
như Festival Huế, Llễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, lễ hội “Quảng Nam - Hành trình di sản”, “Giao 
lưu văn hóa Việt - Nhật” của Quảng Nam; Festival biển Nha Trang của Khánh Hòa. Cùng với các 
festival này là các triển lãm, hội thi, roadshow,… Cũng nhân dịp các sự kiện lớn này, các doanh 
nghiệp du lịch, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mà trực tiếp là các Trung tâm Xúc tiến du lịch 
đã tổ chức các chiến dịch truyền thông cho festival và qua đó là cho điểm đến của địa phương 
mình. Các chiến dịch này đã tạo nên những đợt cao trào thông tin quảng bá trên các phương tiện 
truyền thông đại chúng. 
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Bên cạnh các sự kiện định kỳ, ngoại trừ tỉnh Quảng Ngãi còn dè dặt, các địa phương khác 

còn nỗ lực tổ chức các sự kiện, các chương trình quảng bá có chủ đề cho điểm đến của mình, như 
các festival, các lễ hội, các sự kiện lớn: lễ hội Sóng nước Tam Giang, lễ hội Vật làng Sình,… của 
Thừa Thiên Huế; chương trình du lịch “Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè 2010”; “Năm du lịch quốc gia 
- Quảng Nam 2006”, chương trình “Tháng du lịch Hội An - cảm xúc mùa hè”; “Lễ hội kỷ niệm 220 
năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa” và festival Tây Sơn - Bình Định 2008; festival du lịch hè Nha 
Trang, cũng như Phú Yên đã đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung Bộ - Phú 
Yên 2011. Các địa phương cũng đã tập trung thu hút du khách thông qua các sự kiện lớn của Hội 
nghị APEC 2006, Hành lang kinh tế Đông - Tây, các Hội nghị trong khuôn khổ ASEAN; nhất là các 
sự kiện cuốn hút mạnh mẽ sự quan tâm của công chúng và giới truyền thông như các cuộc thi 
Hoa hậu Hoàn vũ và cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Nếu tận dụng tốt thì đây không chỉ là cơ hội xúc 
tiến, đầu tư, du lịch mà còn là một chiến dịch quảng bá hữu hiệu cho du lịch. 

Những hoạt động này đòi hỏi kinh phí lớn và nỗ lực to lớn của bản thân ngành du lịch cũng 
như sự phối hợp liên ngành nhưng đây cũng chính là những cơ hội để thu hút số lượng lớn du 
khách, khắc phục tính mùa vụ du lịch, đồng thời là dịp để tăng tần suất đưa hình ảnh điểm đến 
của mình lên các phương tiện truyền thông đại chúng trong và ngoài nước. Chẳng hạn, lễ hội 
pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2010, qua thống kê cho thấy, đã thu hút trên 100.000 lượt khách đến 
Đà Nẵng. 

Từ thực tiễn hạn chế về ngân sách cũng như nguồn lực con người, khả năng quảng bá của 
doanh nghiệp du lịch và các tỉnh duyên hải miền Trung đến các thị trường xa như thị trường 
khách quốc tế là không thể trực tiếp và thường xuyên như mong muốn. Vì vậy, với các thị trường 
này, sử dụng các khách hàng trung gian hoặc các đối tượng nhận thông tin trung gian như các 
hãng lữ hành và giới truyền thông là hữu hiệu nhất. Do đó, trong thời gian qua, ở tất cả các địa 
phương, kể cả những địa phương du lịch phát triển chậm, nỗ lực tổ chức các famtrip được triển 
khai hết sức tích cực nhằm giới thiệu tài nguyên du lịch, năng lực tổ chức cho các hãng lữ hành 
và thông tấn báo chí. Đặc biệt là các famtrip nhằm quảng bá cho thị trường mới hay sản phẩm 
mới. Có những chương trình famtrip mang lại kết quả thành công rất cụ thể.  Tháng 9.2011, đoàn 
công tác xúc tiến du lịch của Khánh Hòa kết hợp với chương trình “Những ngày Văn hóa Việt Nam 
tại Liên bang Nga” và các famtrip cho các hãng lữ hành CHLB Nga đã thành công trong quảng bá 
và thu hút khách ở một thị trường mới là CHLB Nga.

Cũng với các thị trường xa, các địa phương đã nỗ lực tổ chức các sự kiện và tham gia các hội 
chợ du lịch quốc tế tại các thị trường truyền thống. Những năm qua, Quảng Nam đã tổ chức được 
nhiều đợt roadshow tại Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia; Đà Nẵng đã tham gia Hội chợ 
Du lịch tại Nhật Bản và Thượng Hải, Khánh Hòa với hội chợ Otdykh Leisure Moscow (Liên bang 
Nga) và nhiều hội chợ du lịch quốc tế của các địa phương khác nữa. Hội chợ Du lịch quốc tế ITE 
2011 tại thành phố Hồ Chí Minh “4 quốc gia - một điểm đến” với 347 hãng lữ hành quốc tế từ 47 
quốc gia tham dự, có 15 tỉnh thành trong nước tham gia thì trong đó có 5 trong 7 tỉnh duyên hải 
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miền Trung là: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định và Khánh Hòa.

Trong các hoạt động quảng bá thường xuyên, 7 tỉnh, thành mà trực tiếp là các Trung tâm 
Xúc tiến Du lịch và các doanh nghiệp du lịch đã tiến hành khá công phu in ấn và phát hành các 
tập gấp, brochure, bản đồ du lịch. Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng đã tổ chức các quầy thông 
tin du lịch tại sân bay, góc thông tin du lịch Đà Nẵng tại thành phố Dague, Hàn Quốc cũng như 
Văn phòng Đại diện Đà Nẵng tại Nhật Bản. Những địa phương mà quy mô khách còn thấp như 
Quảng Ngãi cũng tích cực in ấn tài liệu giới thiệu về tài nguyên du lịch Quảng Ngãi bao gồm cả 
việc in ấn sách hướng dẫn du lịch và các đĩa VCD giới thiệu về du lịch Quảng Ngãi được viết kịch 
bản và thực hiện khá tốt.

Các địa phương cũng đã thường xuyên đưa tin, bài lên các báo, tạp chí du lịch. Ngoài các 
Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương và Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại các khu vực, các 
địa phương cũng khá đều đặn đưa tin và bài giới thiệu các nét đặc trưng về du lịch địa phương 
lên các kênh truyền hình Việt Nam mà phổ biến nhất là các kênh VTV1, VTV2, VTV3 và VTV4.

Các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch của 7 địa phương duyên hải miền Trung thời gian 
qua đã có những nỗ lực hết sức to lớn trong xúc tiến và quảng bá du lịch. Khai thác kênh truyền 
thông qua internet, tất cả các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều xây dựng website chung 
cho Sở hoặc riêng cho hoạt động du lịch địa phương. Nhìn chung, các website cung cấp những 
thông tin cập nhật và khá cần thiết cho du khách. Từ đó đã giúp xây dựng hình ảnh du lịch của 
địa phương trong tâm trí du khách, góp phần tạo nên sự phát triển nhanh chóng ngành du lịch 
của Vùng trong thời gian qua. 

Về liên kết giữa các địa phương trong phát triển du lịch nói chung và trong hoạt động xúc 
tiến nói riêng cũng đã bắt đầu được các địa phương coi trọng. Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng 
Nam cùng liên kết xúc tiến du lịch với chủ đề “Ba địa phương - một điểm đến”, Quảng Ngãi - Bình 
Định - Kon Tum - Gia Lai đang triển khai ký kết liên kết phát triển du lịch. Ngoài ra còn có các 
sự liên kết ngoài Vùng như Đà Nẵng - Lâm Đồng, Bình Định - Quảng Ngãi - Gia Lai - Kon Tum - 
Attopư, Chămpasak (Lào) - Thái Lan…

3. Một số tồn tại, bất cập trong công tác quảng bá xúc tiến du lịch các tỉnh vùng duyên 
hải miền Trung thời gian qua 

Thời gian qua, du lịch vùng duyên hải miền Trung có sự phát triển đáng ghi nhận, các tỉnh 
vùng duyên hải miền Trung đã thực hiện nhiều chương trình quảng bá, xúc tiến nhằm thúc đẩy 
du lịch phát triển. Tuy vậy, những hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch của các tỉnh ven biển miền 
Trung còn nhiều bất cập kể cả hiệu quả tài chính và hiệu quả truyền thông.

Xét ở từng địa phương, hạn chế lớn nhất và rõ nhất là hoạt động xúc tiến của các địa 
phương đều là những nỗ lực phục vụ cho một sự kiện, một mục tiêu nhất thời. Nỗ lực xúc tiến 
thường chỉ được triển khai khi tìm kiếm được một nguồn ngân sách ngắn hạn nhân phục vụ cho 
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một sự kiện được tổ chức tại địa phương hoặc khi có thông báo của Tổng cục Du lịch về thành lập 
đoàn tham gia hội chợ du lịch. Vì thiếu một chiến lược xúc tiến dài hạn nên các hoạt động quảng 
bá không làm rõ được các yêu cầu: đoạn thị trường nào cần ưu tiên quảng bá? Mục tiêu của đợt 
quảng bá này là gì: Đó là thị trường truyền thống cần quảng bá nhắc nhở hay thị trường mới cần 
quảng bá để khai phá. Trong đoạn thị trường đó, đợt quảng bá nhắm vào đối tượng nào? Mức độ 
nhận thức và tình cảm của họ đối với điểm đến của mình ở trạng thái nào, cần đưa họ đến trạng 
thái nào? Hình ảnh nào của điểm đến cần khắc họa một cách nhất quán và khác biệt với các điểm 
đến khác?

Từ đó dẫn đến hiện tượng các hoạt động quảng bá phụ thuộc vào cảm nhận chủ quan 
của người quảng bá hơn là dựa vào đặc thù của người nhận tin, hình ảnh điểm đến du lịch của 
địa phương cần được xây dựng. Từ đó, hình ảnh du lịch của các địa phương thường mờ nhạt và 
không nhất quán giữa các đợt quảng bá.

Ngay hoạt động rầm rộ nhất là các festival, các lễ hội, ngân sách xúc tiến lớn, nhưng vẫn 
không có một kế hoạch đủ dài để mang lại hiệu quả. Trong khi đáng lẽ hoạt động quảng bá các 
sự kiện này phải được triển khai từ đầu năm trước để du khách lên kế hoạch du lịch cho năm đến 
nhưng những người chịu trách nhiệm quảng bá du lịch chỉ biết được nội dung chương trình cụ 
thể của các sự kiện rất chậm. Từ đó, các hoạt động quảng bá cho sự kiện thường cũng chỉ được 
triển khai vài tháng trước khi sự kiện diễn ra. Ngoài ra, chúng ta cũng thấy các sự kiện định kỳ ít 
được đổi mới, dẫn đến tính hấp dẫn của nó cũng đang ngày càng giảm.

Việc tham gia các hội chợ du lịch trong nước và nhất là hội chợ du lịch quốc tế thường tốn 
kém nhưng cũng do thời gian gấp gáp, dữ liệu về đối tượng khách cần tác động không đầy đủ, 
dẫn đến thông tin trưng bày tại hội chợ thường không đủ sức thuyết phục, thậm chí dùng thông 
tin đã sử dụng cho Hội chợ du lịch ở thị trường khách này phục vụ tiếp tục cho các hội chợ du 
lịch ở các thị trường khác. Vì gấp gáp và không đủ kinh phí nên các hoạt động hỗ trợ quan trọng 
ở hội chợ như họp báo, tiếp tân, quảng bá trực quan hoặc không được triển khai hoặc triển khai 
không tốt.

Hoạt động quảng bá thường xuyên thông qua website, ấn phẩm, phim ảnh,… cũng do 
không có kế hoạch thống nhất nên các thông tin đưa ra bị dàn trải, không tạo được sự khác biệt 
cho điểm đến của địa phương phù hợp với nhu cầu, động cơ du lịch của từng đoạn thị trường. 
Đặc biệt là không nhất quán để có thể khắc họa được hình ảnh rõ ràng, đậm nét trong tâm trí của 
du khách trên các đoạn thị trường. Tính nhịp điệu của các hoạt động quảng bá không có. Thời 
điểm tăng cường độ quảng bá vào trước mùa, trong mùa và sau mùa du lịch hoặc vào mùa trái 
du lịch không được chú trọng để có kế hoạch thực hiện.

Xét về sự liên kết giữa các địa phương trong xúc tiến du lịch, tuy các địa phương đều có ý 
thức rất rõ về sự cần thiết của việc liên kết nhưng việc triển khai hoạt động này trong thực tế là 
khá mờ nhạt, các cam kết đã ký kết chưa được thực hiện tốt. Từ đó, các nội dung quảng bá của 
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các địa phương chồng chéo về nội dung, không phối hợp nhau về thời điểm. 

Nguyên nhân của những bất cập trên thì có nhiều nhưng nguyên nhân cơ bản nhất là ở chỗ 
các địa phương chưa có một đội ngũ cán bộ thực hiện hoạt động xúc tiến có năng lực, đồng thời 
từng địa phương riêng lẻ không thể có đủ ngân sách để triển khai việc nghiên cứu thị trường, 
phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu trên cơ sở đó xây dựng được một chiến lược xúc tiến 
dài hạn có cơ sở khoa học và thực tiễn để có thể triển khai mang lại hiệu quả; mặt khác, chúng 
ta vẫn chưa có một tổ chức, một thể chế có quyền lực và nguồn lực để triển khai và kiểm tra việc 
thực hiện các cam kết.

4. Giải pháp liên kết trong quảng bá, xúc tiến du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung 
thời gian đến

Giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch cho 
các tỉnh duyên hải miền Trung trong thời gian đến trước hết là tập trung thực hiện sự liên kết 
trong hoạt động này nhằm mang lại hiệu quả cao hơn với việc đưa ra giới thiệu một hệ thống các 
sản phẩm đa dạng hơn cùng một ngân sách tiết kiệm hơn.

Thứ nhất, vấn đề được xem quan trọng nhất chính là xây dựng cơ chế liên kết, bao gồm 
việc hình thành thể chế điều hành liên kết và chia sẻ nghĩa vụ, quyền lợi của các bên tham gia liên 
kết. Trên cơ sở biên bản cam kết liên kết 7 tỉnh, thành duyên hải miền Trung đã được ký kết ngày 
15.7.2011, cần tiếp tục có một biên bản ký kết liên kết phát triển du lịch vùng duyên hải miền 
Trung giữa các doanh nghiệp du lịch. Tổ Điều phối Vùng sẽ đóng vai trò như là một người nhạc 
trưởng có nhiệm vụ tổ chức việc triển khai và theo dõi việc thực hiện phối hợp giữa các doanh 
nghiệp và các địa phương trong Vùng như đã cam kết. Về xây dựng chiến lược xúc tiến dài hạn, 
có thể ký kết hợp đồng giữa đơn vị được Tổ Điều phối Vùng ủy quyền là Quỹ Nghiên cứu Phát 
triển miền Trung và một đơn vị chuyên nghiệp có đủ năng lực để có một chiến lược bảo đảm tính 
chuyên nghiệp. Quỹ Nghiên cứu Phát triển miền Trung (thông qua Nhóm Tư vấn) thường trực 
giúp việc cho Tổ Điều phối Vùng trong việc xây dựng các chương trình hành động triển khai từ 
chiến lược chung.

Để triển khai, một vấn đề hết sức quan trọng là hình thành được nguồn kinh phí. Nguồn 
lực tài chính ngoài việc tranh thủ nguồn vốn ngân sách thì quan điểm là cần xã hội hóa mạnh 
mẽ, tranh thủ và huy động sự tham gia, tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan. 
Thời gian qua, việc huy động ngân sách từ các doanh nghiệp thường khó khăn vì có những nhóm 
doanh nghiệp cảm thấy mình chẳng lợi gì nhiều từ chương trình quảng bá đang huy động. Vì vậy, 
nguyên tắc huy động là tùy từng chương trình xúc tiến, quảng bá, xác định các đối tượng hưởng 
lợi và xếp loại mức độ hưởng lợi để xác định mức độ huy động. Chẳng hạn, các hoạt động quảng 
bá sang thị trường nước ngoài thì các hãng lữ hành quốc tế và các resort, khách sạn cao cấp là đối 
tượng được hưởng lợi nhiều nhất và rõ ràng phải có những đóng góp thỏa đáng. Các hoạt động 
quảng bá trên thị trường trong nước, đối tượng hưởng lợi là các khách sạn cấp hạng thấp hơn.
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Thứ hai, cần phải xây dựng một chiến lược xúc tiến dài hạn. Chiến lược xúc tiến chung cho 

toàn Vùng, theo chúng tôi đã có đầy đủ điều kiện chín muồi để xây dựng và triển khai:

+ Cho đến nay tất cả 7 địa phương trong Vùng tuy có quy mô phát triển du lịch không như 
nhau nhưng đều có sự đóng góp đáng kể vào cơ cấu GDP của mình. Tất cả các địa phương đều 
coi du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển của địa phương.

+ Tất cả các địa phương đều có định hướng phát triển thị trường - sản phẩm khá rõ ràng và 
được kiểm nghiệm qua thực tiễn phát triển du lịch những năm qua.

+ Toàn Vùng có sự khá đồng nhất về thế mạnh du lịch. Cả 7 tỉnh, thành đều có tài nguyên 
du lịch biển và du lịch văn hóa. Tuy nhiên, cho đến nay, mỗi tỉnh, thành đều có hướng phát triển 
các dịch vụ tham quan giải trí đa dạng, có nét đặc trưng khác nhau trên cùng loại tài nguyên này.

+ Tất cả các địa phương đều nhận thức sâu sắc về sự cần thiết phải liên kết nhau trong xúc 
tiến và quảng bá du lịch.

Chiến lược xúc tiến của vùng duyên hải miền Trung chỉ có thể được xây dựng trên cơ sở 
một hệ thống dữ liệu về môi trường và khả năng bên trong được thu thập một cách công phu, 
phân tích thấu đáo. Tuy nhiên, bước đầu, một cách hết sức sơ bộ, chúng tôi xin đề xuất những 
nét chính của chiến lược này.

(1) Thị trường du lịch của Vùng bao gồm cả thị trường du lịch quốc tế và nội địa. 

+ Thị trường quốc tế bao gồm thị trường truyền thống và thị trường mới cần tập trung 
thâm nhập. Thị trường truyền thống của Vùng là các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, 
Malaysia; các nước Đông Bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc; thị trường Tây Âu và Bắc 
Mỹ. Các thị trường mới cần đẩy mạnh khai thác tương xứng với tiềm năng du lịch là thị trường 
các nước Đông Nam Á còn lại, thị trường châu Đại Dương và Đông Âu. 

+ Thị trường trong nước truyền thống là thị trường Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thị 
trường các tỉnh duyên hải miền Trung. Các thị trường cần thâm nhập sâu hơn là thị trường các 
tỉnh Tây Nguyên, thị trường các tỉnh Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh Đông - 
Tây Bắc Bộ. 

Sự phân chia trên cũng có tính tương đối. Chẳng hạn, du khách lớn tuổi của các nước phát 
triển ở Đông Bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hongkong, Đài Loan là đoạn thị trường giàu tiềm 
năng chưa khai thác đầy đủ.

(2) Trên cơ sở một bờ biển dài với rất nhiều bãi tắm đẹp, nắng ấm và các vịnh, đảo, bán 
đảo, Khu bảo tồn thiên nhiên cùng với một hệ thống các di sản văn hóa của các nền văn minh 
Sa Huỳnh, Chămpa, Việt; các di sản, di tích triều Tây Sơn, triều Nguyễn, hệ thống các sản phẩm 
chủ yếu được tập hợp trong hai loại hình du lịch: Du lịch biển, đảo - sinh thái và Du lịch văn hóa 
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- lịch sử, đồng thời định hình loại hình du lịch MICE. Bên cạnh đó, cần nối kết các sự kiện, lễ hội 
của từng tỉnh, thành phố để tạo thành chuỗi sự kiện du lịch nhằm thu hút và tận dụng tối đa các 
nguồn khách.

(3) Cặp sản phẩm - thị trường: Với các thị trường liên vùng với nước ta là thị trường Đông 
Bắc Á và Đông Nam Á, chúng ta có khả năng thu hút khách từ thị trường này đến nghỉ dưỡng 
hằng năm, đặc biệt là du khách lớn tuổi của thị trường các nước phát triển thuộc Đông Bắc Á, 
sản phẩm chính là du lịch biển, đảo (chính) - văn hóa (bổ sung). Các thị trường xa như châu Đại 
Dương hoặc có khí hậu lạnh như Đông Âu, thu hút chính vào mùa đông của họ cũng bằng biển, 
đảo - văn hóa. Các thị trường xa bao gồm Tây Âu, Bắc Mỹ thì sản phẩm chính là văn hóa (chính) - 
biển, đảo (bổ sung).

(4) Đối tượng quảng bá chính trên các thị trường mới là các hãng lữ hành và giới truyền 
thông, chúng ta xác định quảng bá xúc tiến thông qua kênh gián tiếp để thông tin điểm đến đến 
với khách du lịch. Hình thức quảng bá, xúc tiến hiệu quả nhất là thực hiện các đoàn Fam Trip – 
Press Trip để mời các đơn vị lữ hành và truyền thông báo chí đến tham quan khảo sát Vùng duyên 
hải miền Trung hay cùng chung tham gia các hội chợ chuyên về du lịch trong nước và quốc tế. 
Đối tượng quảng bá chính trên các thị trường truyền thống là du khách tiềm năng, cần tiếp cận 
với đối tượng khách hàng này bằng các hình thức trực tiếp hơn như Tổ chức giới thiệu sản phẩm, 
Roadshow, tuần lễ văn hóa - du lịch, quảng cáo trên các phương tiện truyền thông hay thông qua 
mạng Internet,...

(5) Về hình ảnh thương hiệu cho toàn Vùng, với mỗi đoạn thị trường cần khảo sát xây dựng 
hình ảnh phù hợp. 

Với đề án “Con đường di sản” đã được Tổng cục Du lịch phê duyệt, đây có thể là hình ảnh 
chung thống nhất cho tất cả các tỉnh duyên hải miền Trung trong quảng bá đến các đối tượng có 
động cơ du lịch chính là văn hóa. 

Trong đó, mỗi địa phương có thể khai thác nét đặc trưng của mình bên cạnh hình ảnh 
chung: 

+ Huế với di sản văn hóa cung đình triều Nguyễn, 

+ Quảng Nam với di sản văn hóa cảng thị triều Nguyễn và thánh địa Chăm, 

+ Quảng Ngãi với các tháp Chăm, di chỉ văn hóa Sa Huỳnh, đảo Lý Sơn – Trung tâm tiến ra 
biển,

+ Bình Định với kinh đô Đồ Bàn và di sản văn hóa - lịch sử triều Tây Sơn, 

+ Phú Yên, Khánh Hòa với hệ thống các đền thờ, tháp Chăm và các lễ hội Chămpa gắn liền 
với các di tích này.
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Cùng có các bãi biển đẹp, nắng ấm, hướng ra biển Đông đón bình minh nên hình ảnh 

thương hiệu chung của du lịch duyên hải miền Trung định hướng cho các đối tượng khách có 
động cơ du lịch chính là nghỉ biển, nên có thể sử dụng thương hiệu mà Hiệp hội các doanh 
nghiệp du lịch các tỉnh miền Trung từng đề xuất là “Sunrise beach”. Trong đó: 

+ Khánh Hòa nổi trội với hệ thống vịnh biển – đảo tuyệt đẹp, các dịch vụ giải trí trên bờ, trên 
mặt nước và dưới biển, đảo đa dạng, phong phú, 

+ Đà Nẵng, Bắc Quảng Nam với các khu nghỉ dưỡng biển cao cấp với mật độ cao, biển nơi 
đây có bãi tắm thoai thoải yên bình rất dễ chịu và thoải mái, 

+ Bình Định nổi bật với các thắng cảnh gắn liền với các bãi biển, 

+ Huế với sự đa dạng các hệ sinh thái mặt nước 

+ Và Quảng Ngãi, Phú Yên với sự nguyên sơ của các bãi biển. 

Hơn nữa, Vùng không chỉ có các bãi biển đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng mà còn có thể khai 
thác với các loại hình đi bộ, du lịch sinh thái, khám phá...

Thứ ba, các công cụ quảng bá được sử dụng, các chương trình xúc tiến du lịch sẽ được thực 
hiện với quy mô lớn, có chiều sâu với những sản phẩm du lịch có khả năng cạnh tranh chứ không 
dàn trải theo kiểu bất kỳ hội chợ, triển lãm, hội nghị quốc tế nào cũng tham gia nhưng hiệu quả 
không cao. Từng ấn phẩm, từng bộ phim phải được xác định đối tượng nhận tin trọng điểm, xác 
định chủ đề và nội dung thông điệp cụ thể và phù hợp. Xác định quy luật thời vụ của từng đoạn 
thị trường để xác định nhịp điệu quảng bá hợp lý. 7 tỉnh, thành duyên hải miền Trung cần triển 
khai hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin du lịch vùng duyên hải miền Trung:

+ Xây dựng và cập nhật thường xuyên các dữ liệu về tài nguyên du lịch, các tour, tuyến, 
điểm du lịch; tình hình phát triển du lịch trong Vùng như lượng khách, nguồn khách, các dịch vụ 
lữ hành, lưu trú, vui chơi giải trí… trên cổng thông tin điện tử vùng duyên hải miền Trung và cổng 
thông tin điện tử của các tỉnh, thành phố trong Vùng.

+ Định kỳ tổ chức những buổi gặp gỡ giữa các doanh nghiệp du lịch với các cơ quan quản 
lý, lãnh đạo các địa phương để có thể kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề 
xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch toàn Vùng.

Thứ tư, về phối hợp liên kết với các vùng du lịch khác: Trước hết, sự phát triển du lịch của 
vùng duyên hải miền Trung không thể tách rời với sự phát triển du lịch các tỉnh Tây Nguyên, 
thậm chí để có thể khai thác được thị trường xa phải liên kết với các nước Lào, Campuchia, Thái 
Lan qua các cửa khẩu quốc tế ở biên giới phía tây. Sự liên kết này không chỉ là sự gắn liền trong 
hệ thống tuyến, điểm du lịch của hai vùng, của khu vực mà còn liên kết trong quảng bá du lịch, 
phối hợp trong xây dựng hình ảnh “Con đường di sản”, “Sunrise beach” với “Con đường xanh Tây 
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Nguyên”, “Con đường Hữu Nghị theo tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây (1 và 2)”. Mở rộng ra, cần 
nghiên cứu khả năng liên kết với các địa phương theo trục du lịch Bắc -  Nam của nước ta và các 
địa phương ở các quốc gia trong hành lang kinh tế Đông - Tây.

Xúc tiến và quảng bá luôn là một vấn đề phức tạp. Hơn nữa, xúc tiến, quảng bá cho một không 
gian du lịch Vùng gồm có nhiều địa phương khác nhau càng phức tạp hơn, không chỉ trong xây dựng 
chiến lược mà còn trong điều hành triển khai chiến lược. Vì vậy, để sự liên kết trong xúc tiến, quảng bá 
của 7 tỉnh duyên hải miền Trung không chỉ dừng trong hội thảo mà có thể đi vào thực tiễn cuộc sống, 
chúng ta cần phải có sự cam kết và hỗ trợ mạnh mẽ của lãnh đạo 7 tỉnh, thành duyên hải miền Trung 
và một cơ chế mới cho hoạt động du lịch Vùng của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Tổng cục Du lịch.
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN PHÁT TRIỂN DU LỊCH 
TỈNH PHÚ YÊN ĐẾN NĂM 2020

TRẦN QUANG NHẤT

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

1. Phú Yên - mảnh đất giàu tiềm năng du lịch

Phú Yên là tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ nằm trên trục giao thông xuyên quốc gia về đường 
sắt, đường bộ; cách Hà Nội 1.200 km, cách thành phố Hồ Chí Minh 550 km, được xem là cửa ngõ ra 
biển của toàn vùng Tây Nguyên với đường quốc lộ 25 nối với Gia Lai và quốc lộ 29 nối với Đắk Lắk.

Phú Yên có diện tích khoảng 5.060 km2; dân số trung bình năm 2010 là 868.514 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.

Hệ thống giao thông Phú Yên khá thuận lợi cả đường bộ, đường sắt, đường hàng không và 
đường thủy. Quốc lộ 1D chạy dọc biển nối thị xã Sông Cầu với thành phố Quy Nhơn, quốc lộ 25 
và quốc lộ 29 chạy theo trục Đông - Tây nối Phú Yên với các tỉnh Tây Nguyên, từ đó có thể nối với 
đường xuyên Á qua các nước trong bán đảo Đông Dương. Trong tương lai gần sẽ xây dựng hầm 
đường bộ qua đèo Cả dự kiến hoàn thành vào năm 2014 và tuyến đường sắt lên Tây Nguyên qua 
Campuchia - Lào - Thái Lan. 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: A321, Boeing 747, hiện nay hàng ngày đều có tuyến 
bay Tuy Hòa – thành phố Hồ Chí Minh và Tuy Hòa - Hà Nội.

Phú Yên với bờ biển dài 189 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, đầm Ô Loan, vịnh 
Vũng Rô, núi Đá Bia, bãi Môn - mũi Điện... và đặc biệt, vịnh Xuân Đài1 là một vịnh đẹp gắn liền 
nhiều sự kiện lịch sử liên quan đến vùng đất Phú Yên cũng như của cả nước. Phú Yên có trên 20 
bãi tắm là nơi lý tưởng để tổ chức các hoạt động nghỉ dưỡng và thể thao trên biển, trên cát. Một 
số bãi tắm tiêu biểu từ phía bắc trở vào như: bãi Bàng, bãi Bàu, bãi Rạng, bãi Nồm, bãi Tràm, bãi 
Từ Nham, bãi Bình Sa, bãi Phú Thường, bãi Xép... và các bãi trong Vũng Rô.

Bên cạnh gành Đá Đĩa nổi tiếng bởi hiện tượng địa chất hết sức độc đáo, kỳ lạ có một không 
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hai ở Việt Nam, Phú Yên còn có gành đá Vũng Bầu, gành Dưa, gành Yến và nhiều đảo nhỏ ven bờ 
như: Nhất Tự Sơn, hòn Lao Mái Nhà, hòn Yến, hòn Chùa, hòn Dứa, 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 cho loại hình du lịch sinh thái biển ở Phú Yên trong tương lai.

Thiên nhiên đã ban tặng cho Phú Yên 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 70 độ. 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.

Phú Yên còn là vùng đất có bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa, nét đặc sắc của văn hóa Phú 
Yên và duyên hải Nam Trung Bộ là sự đan xen, giao thoa hòa hợp của nền văn hóa Việt - Chăm. 
Một số địa danh đã gắn liền với tên tuổi của các danh nhân lịch sử: đá Bia gắn với truyền thuyết về 
hành trình Nam tiến của vua Lê Thánh Tông; mộ và đền thờ Lương Văn Chánh, vị khai quốc công 
thần của Phú Yên; thành An Thổ - tỉnh lỵ Phú Yên xưa, đây cũng là nơi sinh đồng chí Tổng Bí thư 
Trần Phú; núi Chóp Chài - mã Bà Du Ký, nơi quân và dân Phú Yên giải thoát Luật sư - Chủ tịch nước 
Nguyễn Hữu Thọ; tháp Nhạn - di tích kiến trúc nghệ thuật của người Chăm; vịnh Xuân Đài, đầm 
Cù Mông chứng kiến các cuộc giao tranh của quân Tây Sơn và nhà Nguyễn; vũng Lắm là thương 
cảng của Phú Yên trong quá khứ...

Đến với Phú Yên du khách còn được tham gia vào sinh hoạt văn hóa lễ hội truyền thống 
diễn ra trong âm thanh vang vọng của các loại nhạc cụ độc đáo như: đàn đá, kèn đá Phú Yên có 
niên đại khoảng 2.500 năm, cồng ba - chiêng năm - trống đôi, tù và, đàn, sáo..., các làn điệu dân 
ca, các điệu dân vũ rất đặc sắc như hò bài chòi, hò khoan, hát ru...

Từ lâu ở Phú Yên đã có những làng nghề truyền thống, không ít những làng nghề nổi tiếng 
đã hình thành từ hàng trăm năm trước. Các làng nghề truyền thống ở Phú Yên đã góp phần giải 
quyết việc làm, ổn định đời sống của người dân, chứa đựng nét văn hóa 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, 
gói cá ngừ đại dương, các loại nước mắm, các loại bánh làm từ gạo, nếp... sẵn sàng phục vụ nhu 
cầu du khách.

Trong những năm qua, tỉnh Phú Yên đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư nâng cấp và 
phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát triển du lịch như xây dựng 
tuyến đường động lực ven biển Tuy Hòa - gành Đá Đĩa; Quốc lộ 1A- gành Đá đĩa; Tuy Hòa đi bãi 
Môn - mũi Điện - vũng Rô; nâng cấp quốc lộ 25 và hình thành quốc lộ 29 nối Phú Yên với các tỉnh 
Tây Nguyên. Đã tôn tạo nhiều di tích lịch sử - văn hóa như di tích mộ và đền thờ Lương Văn chánh, 
Lê Thành Phương, thành An Thổ, di tích lịch sử tàu không số Vũng Rô... Tất cả những hoạt động 
trên đã tạo tiền đề quan trọng để thu hút đầu tư phát triển du lịch của tỉnh.
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2. Du lịch Phú Yên đã có những đóng góp quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế - 

xã hội của địa phương và du lịch cả nước

Trên cơ sở những nguồn lực du lịch sẵn có, cùng với sự phát triển chung của du lịch cả nước, 
thời gian qua, du lịch Phú Yên đã đạt được những kết quả khả quan. Lượng khách du lịch gồm 
cả khách du lịch quốc tế và khách du lịch nội địa ngày một tăng. Thu nhập từ hoạt động du lịch 
cũng tăng một cách đáng kể.

2.1. Lượng khách du lịch đến với Phú Yên ngày một tăng và tăng khá nhanh so với mức 
trung bình của cả nước. Năm 2000, toàn tỉnh mới đón được hơn 35.000 lượt khách thì đến năm 
2011 đã đón được trên 500.000 lượt khách, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2000 - 2010 
đạt 26,28%/năm, giai đoạn 2005 - 2010 đạt 35%; đây thực sự là một tín hiệu đáng mừng đối với 
du lịch Phú Yên nói riêng và vùng duyên hải Nam Trung Bộ nói chung.

Thị trường khách du lịch quốc tế tăng trung bình 34,3%/năm và khách du lịch nội địa tăng 
26,0%/năm. (Biểu đồ 1 và 2). Khách du lịch nội địa chiếm tỷ trọng trung bình 96,5%, điều này 
cũng phần nào ảnh hưởng đến sự phát triển của du lịch Phú Yên vì khả năng chi tiêu của nhóm 
đối tượng khách du lịch này thường thấp chỉ từ 600 - 650 ngàn đồng/ngày (khoảng 28-33USD/
ngày). Lượng khách du lịch đến chủ yếu từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ (chiếm 
tỷ trọng trung bình 31%). Ngày lưu trú bình quân của khách quốc tế 2,5 ngày và khách nội địa là 
1,6 ngày.

2.2. Thu nhập từ hoạt động du lịch từng bước tăng trưởng cùng với sự gia tăng của dòng 
khách đến tham quan nghỉ dưỡng ở Phú Yên (Biểu đồ 3). Tốc độ tăng trung bình giai đoạn 2000 - 
2010 về thu nhập hoạt động du lịch của Phú Yên đạt 43,2%. Trong đó, riêng trong năm 2008, mặc 
dù chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, thu từ hoạt động du lịch vẫn đạt 90,1 tỷ đồng tăng 
90% so với năm 2007, đến năm 2009 cùng với sự gia tăng đột biến về dòng khách du lịch đến 
Phú Yên, thu nhập du lịch đạt 141 tỷ đồng, tăng 56,5% và tính sơ bộ thì năm 2010 du lịch Phú Yên 
thu được 250 tỷ đồng tăng 77,3% trong đó riêng nguồn thu từ dịch vụ lưu trú gần 90 tỷ đồng. 

2.3. Công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ du lịch 
cũng từng bước được nâng cao, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng phục vụ ngày càng cao. Tính đến 
cuối năm 2010, toàn tỉnh đã có 100 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch với 2.138 buồng và 3.207 
giường, trong đó trên 800 buồng đã được thẩm định xếp hạng sao đạt tiêu chuẩn đón khách 
quốc tế. Công suất sử dụng buồng trung bình đạt 55%. (Biểu đồ 4)

Một số dự án du lịch lớn đã đi vào hoạt động bước đầu đạt hiệu quả như: khách sạn 
Cendeluxe (5 sao), khách sạn KaYa và khách sạn Sài Gòn-Phú Yên (4 sao), khách sạn Hùng Vương 
(3 sao), khu du lịch Hòn Ngọc - Bãi Tràm, khu du lịch sinh thái Sao Việt, khu giải trí và sinh thái 
Resort Thuận Thảo; khách sạn Long Beach (tiêu chuẩn 3 - 5 sao). Một số dự án đã và đang tiếp tục 
đầu tư: khu du lịch Bãi Xép, làng du lịch quốc tế Bắc Âu. Tốc độ tăng trưởng bình quân về cơ sở 
lưu trú đạt 33%/năm, về số lượng buồng đạt 32%/năm.

Các điểm du lịch vui chơi giải trí trên địa bàn cũng được đầu tư nâng cấp, hoàn thiện và đưa 
vào hoạt động như trung tâm giải trí và sinh thái Thuận Thảo, khu du lịch sinh thái Đá Bia, khu du 
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lịch sinh thái Sao Việt, khu du lịch Nhất Tự sơn... đã thu hút hàng trăm ngàn lượt khách đến tham 
quan vui chơi giải trí vào các ngày lễ, ngày nghỉ, bước đầu bổ sung các sản phẩm du lịch.

Hiện Phú Yên có khoảng 40 phòng ăn, nhà hàng năm trong các cơ sở lưu trú du lịch với 
khoảng 16.000 chỗ ngồi. Các cơ sở bên ngoài khách sạn có 45 cơ sở đáp ứng khoảng 6.000 chỗ 
ngồi, chủ yếu tại thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu.

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát triển 
du lịch đã từng bước được quan tâm như: đầu tư nâng cấp hệ thống điện, cấp thoát nước, dịch 
vụ bưu chính, viễn thông; nâng cấp, hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường Quốc lộ 1A đến 
gành Đá đĩa, Bắc cầu An Hải - gành Đá đĩa, mở rộng Quốc lộ 1A qua Phú Yên, xây dựng đường 
tránh qua thành phố Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu, nâng cấp Quốc lộ 25, tỉnh lộ 641, 642, 643...

Du lịch Phú Yên cũng đã kêu gọi được các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đăng ký lập dự án 
đầu tư du lịch trên địa bàn. Đến nay đã có 47 dự án, tổng diện tích trên 1.726 ha, tổng vốn đăng ký 
đầu tư: 9.284,4 tỷ đồng và 4.964,9 triệu USD, trong đó: Nhà đầu tư trong tỉnh: 15 dự án; trong nước 
(ngoài tỉnh): 22 dự án; Nhà đầu tư nước ngoài 10 dự án; một số dự án đã đi vào hoạt động bước đầu 
có hiệu quả, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân địa phương và du khách, một số dự án 
còn lại đang triển khai đầu tư.

Sản phẩm du lịch của Phú Yên cũng từng ngày được đa dạng thông qua việc khai thác các di 
tích lịch sử văn hóa, lễ hội. Một số lễ hội văn hóa đã được khôi phục, duy trì và tổ chức với quy mô, 
chất ượng ngày càng cáo như lễ hội sông nước Tam Giang, lễ hội đua thuyền đầm Ô Loan, sông Đà 
Rằng, lễ hội đập Đồng Cam, hội đua ngựa gò Thì Thùng...

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, sự phát triển của du lịch Phú Yên trong thời 
gian qua vẫn chưa tương xứng với tiềm năng: sự phát triển của du lịch còn manh mún trên cơ sở 
khai thác những tiềm năng sẵn có, thiếu sự phối hết hợp giữa các ban ngành trong tỉnh cũng như 
sự liên kết, hợp tác với các địa phương trong Vùng và với quốc tế, chưa xem du lịch là ngành kinh 
tế tổng hợp. Bên cạnh đó, công tác quảng bá và xúc tiến du lịch tuy đã được quan tâm nhưng 
hiệu quả từ hoạt động xúc tiến còn thấp do quy mô xúc tiến còn nhỏ, phạm vi còn hẹp (mới chủ 
yếu quảng bá ở trong nước), chưa vươn ra thị trường thế giới, kinh phí đầu tư cho hoạt động xúc 
tiến quảng bá còn thấp; kinh nghiệm trong đầu tư, huy động nguồn vốn, khai thác và quản lý các 
hoạt động du lịch còn yếu; chưa thực sự tạo được những sản phẩm du lịch hấp dẫn mang tính 
đặc thù so với các tỉnh khác trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ; hoạt động lữ hành yếu, du lịch 
cộng đồng dân cư chưa có nhu cầu, đến tham quan, vui chơi giải trí còn ít, nguồn nhân lực chưa 
có tính chuyên nghiệp. Một số dự án có quy mô lớn đầu tư vào lĩnh vực du lịch triển khai còn 
chậm hoặc không triển khai, là nguyên nhân gây lãng phí quỹ đất hạ tầng du lịch và phần nào 
kìm hãm sự phát triển du lịch Phú Yên.

Để phát triển du lịch Phú Yên xứng đáng với vị trí và vai trò trong mối liên hệ Vùng, cần xác 
định hướng phát triển của du lịch Phú Yên là mắt xích quan trọng trong tuyến du lịch biển và hải 
đảo Việt Nam; có thể phát triển thành một “cửa ngõ” mới thông ra biển Đông cho toàn bộ vùng 
Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan; là trọng điểm phát triển của tam giác kinh tế Việt 
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Nam - Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia theo hành lang kinh tế quốc 
lộ 25 và quốc lộ 29.

3. Định hướng phát triển du lịch Phú Yên đến năm 2020

3.1. Những cơ hội và thách thức trong phát triển du lịch

a. Bối cảnh phát triển của du lịch Phú Yên

+ Bối cảnh quốc tế

- Thế kỷ 21, tình hình thế giới sẽ có những biến đổi sâu sắc với những bước nhảy vọt về khoa 
học và công nghệ, toàn cầu hóa là một xu thế khách quan... Trong bối cảnh đó, nhu cầu đi du lịch 
của người dân tăng nhanh.

- Nền chính trị ở nhiều quốc gia, nhiều khu vực trên thế giới có nhiều biến động. Xung đột 
vũ trang Chiến tranh đã và đang xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới..., ảnh hưởng lớn đến ngành du 
lịch toàn cầu. Trong bối cảnh đó, dòng khách du lịch thế giới đang hướng tới những khu vực có 
nền chính trị ổn định, kinh tế phát triển; đặc biệt là dòng khách du lịch thế giới đang có xu thế 
chuyển dần sang khu vực Đông Á - Thái Bình Dương và Đông Nam Á, những nơi có nền kinh tế 
phát triển năng động và nền chính trị hòa bình ổn định (trong đó có Việt Nam).

+ Bối cảnh trong nước

- Chính sách đổi mới, mở cửa và hội nhập của Đảng và Nhà nước tiếp tục phát huy có hiệu 
quả, đã tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế đối ngoại, và du lịch phát triển. 

- Việt Nam có chế độ chính trị ổn định, an ninh đảm bảo, là điểm du lịch còn mới trên bản đồ du 
lịch thế giới với tiềm năng tài nguyên du lịch đa dạng và phong phú, con người Việt Nam luôn mến 
khách... là những điều kiện đặc biệt quan trọng để du lịch phát triển.

- Nền kinh tế nước ta phát triển nhanh và ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của người 
dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, nhu cầu đi du lịch của người dân đã trở thành nhu cầu 
thiết yếu, không thể thiếu.

- Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội của đất nước được đầu tư xây dựng mới và nâng 
cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác các tiềm năng du lịch to lớn của đất nước, tăng khả 
năng giao lưu giữa các vùng và phát triển các tuyến, điểm tham quan du lịch. 

+ Bối cảnh của du lịch Phú Yên trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ

- Nằm trong một khu giàu tiềm năng du lịch vào bậc nhất của đất nước, đã thu hút được nhiều 
dự án đầu tư thích đáng cho phát triển du lịch.

- Kinh tế của các tỉnh ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ phát triển tương đối ổn định, đời 
sống của nhân dân từng bước được cải thiện. Hệ thống cơ sở hạ tầng đã và đang được đầu tư 
nâng cấp... là những điều kiện thuận lợi để du lịch Phú Yên nói riêng và du lịch khu vực duyên hải 
Nam Trung Bộ phát triển. Một số dự án có quy mô lớn đang được triển khai như dự án hầm đường 
bộ đèo Cả, ga đầu mối đường sắt nối Phú Yên với các tỉnh Tây Nguyên, khu kinh tế Nam Phú Yên, 
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khu kinh tế Nhơn Hội, khu kinh tế Vân Phong... tạo điều kiện giữ vai trò động lực phát triển kinh 
tế xã hội và du lịch của toàn Vùng.

- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ rất thuận lợi trong giao lưu kinh tế, thương mại và du 
lịch: ở vị trí trung chuyển giữa hai miền Nam - Bắc; là nơi giao nhau giữa hai hành lang phát triển 
kinh tế Đông - Tây và Bắc - Nam (theo quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh); mặt khác các tỉnh thuộc 
khu vực duyên hải Nam Trung Bộ còn nằm trên hành trình du lịch Xuyên Việt và nối với tuyến du 
lịch chuyên đề “Con đường di sản miền Trung”... 

- Là những yếu tố rất quan trọng để mở rộng giao lưu và phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh 
tế dịch vụ du lịch.

- Tiềm năng du lịch của vùng duyên hải Nam Trung Bộ rất đa dạng và phong phú cả về tài 
nguyên tự nhiên và nhân văn. Trong số những tài nguyên du lịch của Vùng có những điểm tài 
nguyên điển hình mang tầm cỡ quốc gia như các khu du lịch biển Quy Nhơn, Văn Phong - Đại 
Lãnh, Nha Trang, Mũi Né, vịnh Xuân Đài - gành Đá Đĩa, vịnh Vũng Rô...; hệ sinh thái các vườn quốc 
gia, các khu bảo tồn thiên nhiên; các di sản văn hóa, đặc biệt là văn hóa Chăm..., cho phép phát 
triển nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng có đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và 
quốc tế.

b. Những khó khăn và thách thức

- Nền kinh tế thế giới đang có chiều hướng phát triển trì trệ, tốc độ tăng trưởng thấp, không 
được thúc đẩy phát triển như ý muốn, đặc biệt là ở những nước công nghiệp phát triển. Cuộc 
khủng hoảng kinh tế toàn cầu kéo dài đã ảnh hưởng tới du lịch trên toàn thế giới. Sự suy giảm 
của nền kinh tế ở một số nước đã dẫn đến những thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng du lịch (đi đến 
những nơi gần hơn, ngắn ngày hơn, chi tiêu ít hơn...).

- Thiên tai (động đất, sóng thần, lũ lụt); dịch bệnh (đặc biệt là đại dịch cúm H1N1) cũng đã 
hạn chế và phong tỏa luồng khách đến một số quốc gia. Ngành du lịch thế giới đang phải đối 
mặt với những thử thách mới trong mối quan hệ cung cầu.

- Cạnh tranh trong du lịch ở khu vực và thế giới ngày càng gay gắt, trong khi đó khả năng 
cạnh tranh của du lịch Việt Nam nói chung và du lịch vùng duyên hải Nam Trung Bộ nói riêng còn 
rất hạn chế do điểm xuất phát kinh tế thấp, tiềm lực và lợi thế cạnh tranh chưa cao, khả năng tiếp 
cận nguồn vốn bên ngoài thấp.

- Du lịch Việt Nam (trong đó có du lịch vùng duyên hải Nam Trung Bộ) đang ở giai đoạn đầu 
của sự phát triển, chất lượng phát triển chưa cao, điểm xuất phát còn thấp so với du lịch nhiều 
nước trong khu vực. Kinh nghiệm quản lý, kinh doanh và trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, 
lao động trong ngành còn nhiều bất cập. Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch còn yếu 
kém, thiếu đồng bộ. 

- Tài nguyên và môi trường du lịch đang có nguy cơ suy giảm do khai thác, sử dụng thiếu 
hợp lý và những tác động của thiên tai ngày càng tăng. 

- Vốn đầu tư phát triển du lịch còn rất thiếu, trong khi đó đầu tư lại chưa đồng bộ, chưa 
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tạo ra được những sản phẩm đặc trưng của du lịch Việt Nam cũng như của Vùng, dẫn đến kinh 
doanh kém hiệu quả... đang là một thách thức không nhỏ đối với sự phát triển ngành du lịch 
vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

- Trình độ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, cũng như mức sống của người 
dân còn thấp, ảnh hưởng đến quan hệ cung cầu đối với phát triển du lịch. 

- Nhận thức xã hội về ngành kinh tế du lịch vẫn còn bất cập, thiếu thống nhất trong xây 
dựng, chỉ đạo, quản lý và thực hiện quy hoạch ngành và lãnh thổ. 

- Hệ thống các chính sách, quy định pháp luật liên quan đến phát triển du lịch thiếu đồng 
bộ, chưa thật thông thoáng so với yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế, chưa giải quyết tốt mối 
quan hệ giữa quản lý và phát triển.

3.2. Đề xuất định hướng cơ bản phát triển du lịch Phú Yên đến 2020

a. Quan điểm phát triển:

- Phát triển lợi thế so sánh về tài nguyên du lịch biển, đảo, đầm, vịnh, rừng núi và nét văn 
hóa đặc trưng của Phú Yên để phát triển các loại hình và sản phẩm du lịch đặc thù theo hướng du 
lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái gắn với phát huy giá trị văn hóa bản địa.

- Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm theo quy hoạch nhằm tạo đột phá theo hướng phát triển 
nhanh và bền vững; tránh đầu tư dàn trải, manh mún, nhỏ lẻ... Tập trung đầu tư các tuyến, điểm 
du lịch, nhất là các di tích danh thắng quốc gia, ưu tiên cho các nhà đầu tư có tiềm lực.

- Phát huy thế mạnh vị trí “cầu nối” của tỉnh với hai đầu Bắc Nam của cả nước và cửa ngõ mới 
hướng ra biển Đông của các tỉnh Tây Nguyên để tăng cường hợp tác phát triển du lịch với các 
địa phương trong cả nước, các tỉnh trong khu vực duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên và tăng 
cường quan hệ hợp tác quốc tế, phát triển tình đoàn kết hữu nghị anh em giữa các dân tộc giữa 
Việt Nam với Thái Lan, Lào, Campuchia có chung đường biên giới, góp phần giữ vững an ninh, 
toàn vẹn lãnh thổ; ổn định về chính trị và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội khu vực.

b. Một số mục tiêu phát triển cụ thể đến 2020:

- Khách du lịch: Tăng cường thu hút khách du lịch, phấn đấu năm 2015 đón 800 - 900 ngàn 
lượt khách (trong đó 80 - 100 ngàn lượt khách quốc tế); năm 2020 đón 1.850 ngàn lượt khách 
(trong đó có 300 ngàn lượt khách quốc tế). Ngày lưu trú trung bình đạt 2,8 ngày đối với khách du 
lịch quốc tế; 2,4 ngày đối với khách du lịch nội địa.

- Thu nhập từ du lịch: Nâng cao nguồn thu từ du lịch. Năm 2015 thu nhập du lịch đạt 
khoảng 81,008 triệu USD, GDP du lịch đạt khoảng 5,7% GDP toàn tỉnh; Năm 2020 đạt 226,04 triệu 
USD, GDP du lịch đạt khoảng 6,3% GDP toàn tỉnh.

- Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch: Phát triển từng buớc đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất 
kỹ thuật du lịch, 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, tuyến, điểm du lịch; nâng cấp và xây dựng mới các cơ sở lưu trú 
đảm bảo đến năm 2015 có khoảng 140 cơ sở lưu trú với 4.200 buồng khách sạn và năm 2020 có 
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250 cơ sở lưu trú với khoảng 8.500 buồng. Công suất sử dụng buồng trung bình 60-70%.

Phấn đấu đến năm 2020, Phú Yên có 1 khu du lịch quốc gia tại khu vực vịnh Xuân Đài, gành 
Đá Đĩa, bãi biển Từ Nham và có từ 3 - 5 khu du lịch địa phương (theo tiêu chí của Luật Du lịch).

- Lao động và việc làm: Tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội; phấn đấu đến năm 2015 đảm 
bảo 12.600 lao động (trong đó có 6.100 lao động trực tiếp); năm 2020 có 23.400 (trong đó có 
12.200 lao động trực tiếp).

3.3. Đề xuất định hướng tổ chức không gian và tuyến điểm du lịch

a. Về phát triển không gian du lịch, khu tuyến điểm du lịch:

- Ưu tiên phát triển du lịch theo trục dọc Bắc - Nam (hướng chủ đạo): nối Phú Yên với các tỉnh 
duyên hải miền Trung theo trục quốc lộ 1A; gắn với biển và vùng ven biển, khai thác các cảnh 
quan tự nhiên, các khu nghĩ dưỡng, tắm biển, vui chơi giải trí, thưởng thức phong cảnh đẹp của 
biển...

- Hình thành tuyến du lịch theo hướng Đông - Tây: nối miền biển, đảo Phú Yên với các tỉnh Tây 
Nguyên thông qua QL 25, QL 29, QL 24, 14, 19...; từng bước hình thành mạng lưới liên kết không gian 
du lịch duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên để liên kết phát triển lữ hành quốc tế, đa dạng các hình 
thức lữ hành nội địa.

Từng bước xây dựng cao nguyên Vân Hòa trở thành đô thị du lịch nghỉ mát của Phú Yên2; xây 
dựng một số buôn làng văn hóa du lịch của đồng bào các dân tộc thu hút khách du lịch (các buôn 
Hòa Ngãi, La Diêm, Xí Thoại...); xây dựng các khu du lịch sinh thái gắn với các hồ thủy điện sông Hinh, 
sông Ba Hạ, các suối nước khoáng nóng Phú Sen, Triêm Đức, Trà Ô...

Trên cơ sở các hướng phát triển không gian du lịch, định hướng phân vùng các không gian 
du lịch của tỉnh Phú Yên có thể được phân chia thành bốn không gian du lịch có các tính chất 
phát triển khác nhau bao gồm:

- Không gian du lịch trung tâm: bao gồm thành phố Tuy Hòa và một số vùng phụ cận thuộc 
huyện Đông Hòa, Phú Hòa, Tuy An;

- Không gian du lịch nghỉ dưỡng biển đảo Bắc Phú Yên: bao gồm thị xã Sông Cầu và một 
phần của huyện Tuy An (đây sẽ là không gian ưu tiên phát triển của du lịch Phú Yên giai đoạn 
2011 - 2015);

- Không gian du lịch miền núi phía tây bắc: bao gồm cao nguyên Vân Hòa và vùng phụ cận 
thuộc các huyện Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tuy An;

- Không gian du lịch miền núi phía tây nam: bao gồm huyện Sông Hinh và vùng phụ cận 
thuộc các huyện Sơn Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa;

b. Đề xuất các tuyến du lịch chính cần ưu tiên đầu tư phát triển

+ Các tuyến du lịch nội tỉnh

Tuyến đường bộ:
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•	Tuyến du lịch tham quan thành phố Tuy Hòa.

•	Tuyến du lịch Tuy Hòa - Tuy An - thị xã Sông Cầu.

•	Tuyến du lịch Tuy Hòa - Tuy An - Đồng Xuân.

•	Tuyến Tuy Hòa - Vũng Rô - Đèo Cả - Núi Đá Bia.

•	Tuyến Tuy Hòa - Tuy An - Sơn Hòa - Phú Hòa.

•	Tuyến Tuy Hòa - sông Hinh - Sơn Hòa.

Tuyến đường thủy:

•	Tuyến du lịch trên vịnh Xuân Đài - đầm Cù Mông. 

•	Tuyến du lịch trên đầm Ô Loan - Hòn Lao Mái Nhà.

•	Tuyến du lịch trên vịnh Vũng Rô - Hòn Nưa.

•	Tuyến du lịch trên sông Chùa: tổ chức các hoạt động vui chơi, sinh hoạt văn hóa văn nghệ 
dân gian của cư dân Phú Yên.

•	Sông Ngân Sơn - sông Cái - sông Kỳ Lộ.

•	Tuyến Tuy Hòa - sông Đà Rằng - sông Ba: Cần khảo sát kỹ để xây dựng tuyến du lịch dọc 
Sông Ba từ Tuy Hòa với nhiều đối tượng tham quan phong phú dọc 2 bên bờ sông ở thành phố 
Tuy Hòa, huyện Phú Hòa, Sơn Hòa và Sông Hinh. Đây sẽ là tuyến du lịch đường thủy đặc biệt hấp 
dẫn trong tương lai.

+ Tuyến du lịch theo chuyên đề:

•	Tuyến du lịch chuyên đề biển Phú Yên: nối với các xã, thôn, các làng chài ven biển Phú Yên với 
các hoạt động du lịch nghỉ dưỡng, tham quan, sinh thái nông thôn... Sự phát triển của tuyến du lịch 
này, các tuyến du lịch theo trục Bắc Nam sẽ được hoàn thiện hơn, tạo điều kiện tổ chức các tour du lịch 
khép kín đa dạng phương tiện chuyên chở và hấp dẫn.

•	Tuyến du lịch tham quan các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể về đá.

•	Tuyến du lịch thể thao tổng hợp: leo núi, lặn biển, đua thuyền…

•	Tuyến du lịch đi xe đạp, xe ngựa tham quan, khám phá khung cảnh làng quê nông thôn Phú 
Yên. Đây là tuyến du lịch quan trọng và khai thác theo nhiều hình thức khác nhau.

•	Tuyến du lịch thể thao mạo hiểm, đi bộ dã ngoại, đi xe máy mạo hiểm.

Các tuyến này có độ dài, cung đường, mức độ mạo hiểm và thể lực khác nhau phụ thuộc 
vào các thị trường khách cụ thể.

c. Phát triển thị trường khách du lịch:

+ Thị trường khách quốc tế: ưu tiên các thị trường khách du lịch cao cấp có khả năng chi 
trả cao, lưu trú dài ngày gồm: Mỹ, Canada, thị trường Tây Âu (Đức, Anh, Pháp), các nước Đông Âu 
(Nga, Ukraina), Bắc Âu (Thụy Điển, Phần Lan) và thị trường Đông Bắc Á (Đài Loan - Trung Quốc, 
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Nhật Bản, Hàn Quốc)...

+ Thị trường khách nội địa: khách du lịch từ các trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, thành phố 
Hồ Chí Minh bằng đường không, từ Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa bằng đường bộ; hướng tới 
thị trường khách du lịch đi bằng đường sắt và khách du lịch Caravan từ Lào, Campuchia, Thái Lan 
qua các tỉnh Tây Nguyên đến Phú Yên và đặc biệt hướng trọng tâm vào thị trường khách nội tỉnh.

d. Phát triển các sản phẩm du lịch chính: các hoạt động du lịch gắn với biển như du lịch nghỉ 
dưỡng, du lịch tham quan khám phá đáy đại dương; du lịch tham quan khám phá các vùng cảnh 
quan, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh độc đáo; du lịch sinh thái gắn với các vùng 
dân tộc thiểu số miền núi, các hệ sinh thái đầm, vịnh hồ, các khu bảo tồn tự nhiên và du lịch văn 
hóa, du lịch cộng đồng...

Du lịch biển đảo là thế mạnh của Phú Yên. Đối với du lịch Phú Yên, để phát huy hết thế 
mạnh của tỉnh nói riêng và gắn kết với bối cảnh của tiểu vùng du lịch Nam Trung Bộ, cần tập 
trung xây dựng các sản phẩm du lịch dựa trên việc phát huy tiềm năng và lợi thế về du lịch biển 
đảo như:

- Tập trung chú trọng đến các dịch vụ, chương trình du lịch gắn với biển đảo như tắm biển, 
nghỉ dưỡng biển, các trò chơi biển như lặn biển, lướt sóng, dù bay, kayak... tại các khu vực như 
vịnh Xuân Đài, vũng Lắm, vũng Rô và nhiều đảo nhỏ gần bờ như hòn Chùa, hòn Lao Mái Nhà, hòn 
Dứa, hòn Nưa..., các bãi tắm đẹp như bãi Tiên, bãi Môn, bãi Xép, bãi Nồm, bãi Bàng, bãi Từ Nham..., 
và tại các gành đá nổi tiếng như gành Đá Đĩa, gành Đỏ, gành Dưa, gành Yến..., đặc biệt là tại Mũi 
Điện (Mũi Kê Gà) với ngọn hải đăng cổ là điểm cực Đông của dải đất liền Việt Nam. Cần quy hoạch 
chi tiết và lựa chọn dự án đầu tư thích hợp cho từng khu vực như khu nghỉ dưỡng phục vụ khách 
cao cấp, các bãi biển và khu nghỉ phục vụ đại chúng nhân dân...

- Bên cạnh đó cần xây dựng nhiều hơn những sản phẩm du lịch văn hóa dựa vào bản sắc 
văn hóa dân tộc với sự tham gia của cộng đồng nhằm phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, 
góp phần bảo lưu, giữ gìn được truyền thống, phong tục tập quán riêng của mỗi dân tộc như: 

•	Du lịch tham quan các di tích lịch sử văn hóa, nghệ thuật kiến trúc, danh lam thắng cảnh: Núi 
Nhạn - Sông Đà, chùa Đá Trắng, gành Đá Đĩa…

•	Du lịch tham quan chiến trường xưa, những địa danh gắn với cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước của quân và dân Phú Yên: Vũng Rô - bến tàu không số gắn với đường mòn Hồ Chí Minh 
trên biển huyền thoại, đường số 7 (nay là Quốc lộ 25) và đoạn cuối đường số 5 (nay là quốc lộ 25).

•	Du lịch lễ hội: để du khách có cơ hội được trải nghiệm và khám phá những nét văn hóa 
cộng đồng, những giá trị văn hóa truyền thống, đặc trưng của cộng đồng các dân tộc: Kinh, Bana, 
Êđê, Chăm H’Roi,... được thể hiện sinh động qua các sinh hoạt văn hóa dân gian độc đáo như lễ 
hội cầu ngư (huyện Tuy An), lễ hội mừng lúa mới của đồng bào dân tộc Ê Đê, lễ hội đâm trâu, lễ 
bỏ mả, lễ hội mừng sức khỏe của đồng bào dân tộc Chăm H’roi (huyện Đồng Xuân), đua thuyền 
đầm Ô Loan của cư dân vùng biển... và tìm hiểu nhiều loại nhạc cụ độc đáo đặc biệt là đàn đá và 
kèn đá Tuy An...



91

Liên kết Phát tr iển Du lịch các t ỉnh duyên hải miền Trung
•	Du lịch ẩm thực thưởng thức các đặc sản của địa phương với các món đặc sản như cá ngừ đại 

dương, tôm hấp nước dừa, sò huyết Ô Loan, ốc nhảy Sông Cầu, cua huỳnh đế, ghẹ đầm Cù Mông, gà 
nướng Sông Cầu, khô bò Sơn Hòa, gỏi cá mương Tuy An...

•	Du lịch cộng đồng: phát triển loại hình du lịch cộng đồng, homestay, đặc biệt tại vùng sâu, 
vùng xa, các bản làng dân tộc thiểu số, góp phần phát triển kinh tế xã hội và xóa đói giảm nghèo.

- Du lịch sinh thái: tại các khu du lịch sinh thái, các khu vực thiên nhiên môi trường còn 
được bảo vệ tốt, các vùng sinh cảnh làng quên và đặc biệt là tại các khu bảo tồn thiên nhiên như 
Krông Trai...

- Du lịch thể thao mạo hiểm: lặn biển, dù bay, băng rừng, lội suối… 

- Du lịch mua sắm: là một trong những của ngõ của Tây Nguyên ra biển, nếu được quan tâm 
và đầu tư cũng như kết hợp tốt với những loại hình du lịch khác thì du lịch mua sắm hoàn toàn 
có cơ sở để phát triển tốt.

- Du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh: bên cạnh các khu nghỉ dưỡng biển là các khu suối 
khoáng nóng chắc chắn sẽ thu hút một lượng khách không nhỏ đến nghỉ dưỡng chữa bệnh 
trong thời gian không xa nếu được đầu tư tốt và đúng cách.

- MICE: là loại hình du lịch kết hợp với hội nghị, hội thảo có rất nhiều cơ hội phát triển nếu 
cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch của Phú Yên đáp ứng được yêu cầu.

c. Tuyên truyền quảng bá, xây dựng thương hiệu cho du lịch Phú Yên

Tiến hành nghiên cứu đặc điểm các thị trường trọng điểm của du lịch Phú Yên và khả năng 
“cung” để có kế hoạch xúc tiến phù hợp. Tập trung đầu tư xây dựng thương hiệu du lịch “Phú Yên-
Thiên đường biển đảo bên bờ Thái Bình Dương” hay “Phu Yen-A Paradise of Green and Clean Beaches” 
hay “Phu Yên - The Land of Remote Nature and Clean Beach” trong nước và quốc tế.

3.5. Một số dự án ưu tiên đầu tư.

a. Các dự án ưu tiên đầu tư và tiếp tục đầy nhanh tiến độ đầu tư đưa vào hoạt động trước năm 
2015: 

1. Khu du lịch phức hợp cao cấp Long Thủy - Hòn Chùa - Bãi Súng;

2. Các khu nghỉ dưỡng ven biển thành phố Tuy Hòa;

3. Khu du lịch Sao Việt, khu du lịch Bãi Xép;

4. Khu Du lịch Bãi Tràm, Bãi Nồm, Bãi Ôm, Bãi Bàng, Bãi Bầu...;

5. Khu Du lịch sinh thái Đá Bia, Đập Hàn...,

6. Khu du lịch sinh thái rừng dương Thành Lầu và khu ẩm thực đầm Ô Loan.

7. Khu du lịch đảo Hòn Nưa. 

8. Tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp tại hòn Lao Mái Nhà, Tổ hợp thể thao giải trí nghỉ dưỡng biển 
cao cấp vịnh Xuân Đài - Từ Nham - gành Đá Đĩa
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b. Các dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2016-2020

9. Cụm du lịch sinh thái Đông Hòa: ưu tiên phát triển không gian vịnh Vũng Rô, đèo Cả, Đá 
Bia và khu vực Hòa Xuân Nam

10. Cụm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng các huyện miền núi Sông Hinh, Sơn Hòa trong đó 
ưu tiên phát triển khu vực cao nguyên Vân Hòa. Khu du lịch sinh thái hồ Sông Hinh, Sông Ba Hạ

11. Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng suối nước khoáng Phú Sen 

12. Các khu du lịch tắm khoáng bùn kết hợp nghỉ dưỡng, chữa bệnh Lạc Sanh.

13. Dự án đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch

14. Dự án xúc tiến quảng bá và xây dựng thương hiệu du lịch Phú Yên.

15. Xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động du lịch

4. Một số giải pháp cơ bản phát triển du lịch Phú Yên

4.1. Nhóm giải pháp về đầu tư phát triển du lịch

a. Tập trung đầu t  ư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nư  ớc theo hư  ớng đồng bộ, có trọng tâm, 
trọng điểm làm cơ sở kích thích phát triển du lịch. Ưu tiên đầu tư   phát triển kết cấu hạ tầng tại các 
khu du lịch điểm du lịch quốc gia, các tiềm năng ở các vùng sâu vùng xa; đầu tư bảo vệ, tôn tạo 
tài nguyên, môi trường tại các khu du lịch, đầu tư cho công tác xúc tiến quảng bá và phát triển 
nguồn nhân lực du lịch. Dự kiến cơ cấu vốn đầu tư từ ngân sách như sau: xây dựng CSHT trong 
các khu du lịch, chiếm khoảng 20%; bảo vệ, tôn tạo tài nguyên, môi trường tại các khu du lịch, 
chiếm khoảng 7%; và quảng bá và xúc tiến du lịch chiếm khoảng 3%.

b. Kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài: vốn FDI vào các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi và kêu gọi nguồn 
vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), đặc biệt là từ 3 nhà tài trợ lớn là Ngân hàng Phát triển Thế 
giới (WB); Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); tài trợ của Chính phủ Nhật Bản đầu tư vào CSHT 
phát triển du lịch các quốc lộ trong tỉnh; trục giao thông chính; hệ thống đường, cấp điện, cấp 
nước vào các khu, điểm du lịch quốc gia..

c. Tăng tỷ lệ điều tiết từ các nguồn thu từ hoạt động du lịch: Hàng năm Tỉnh cần bố trí thỏa 
đáng nguồn vốn đầu tư phát triển du lịch trong tổng chi ngân sách toàn Tỉnh và khoản thu vượt 
kế hoạch của toàn bộ các ngành kinh tế trên địa bàn do địa phương thu, để đầu tư cơ sở hạ tầng 
và xúc tiến quảng bá du lịch và các hoạt động khác của ngành.

d. Huy động vốn đầu tư của các doanh nghiệp và các tổ chức khác: Tạo điều kiện, cung cấp 
thông tin để các doanh nghiệp đầu tư vào các cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, lữ hành, khu vui chơi 
giải trí...; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư toàn bộ hay tham gia đầu tư, hình thành các 
cơ sở đạo tạo chuyên môn nghiệp vụ du lịch dân lập, bán công... phù hợp với xu hướng xã hội 
hóa đào tạo của ngành du lịch. 

e. Đóng góp của cộng đồng: Thực hiện xã hội hóa phát triển du lịch để thu hút sự tham gia 
và phát huy sự đóng góp của cộng đồng bằng các nguồn lực khác nhau (vốn, lao động), khuyến 
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khích các thành phần kinh tế tham gia hoạt động du lịch dư  ới các hình thức khác nhau; thực hiện 
xã hội hóa đầu t  ư bảo vệ, tôn tạo di tích, thắng cảnh, các lễ hội, hoạt động văn hóa dân gian, các 
làng nghề phục vụ phát triển du lịch. 

f. Thực hiện lồng ghép các chương trình các dự án có liên quan: Tăng cường sự phối hợp với 
các Bộ, ngành ở Trung ương để thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án của các ngành khác 
có liên quan với phát triển du lịch để giảm bớt những khó khăn về vốn của địa phương. Các 
chương trình, dự án cụ thể là: chương trình 135 xóa đói giảm nghèo, chương trình trồng rừng, 
chương trình nuôi trồng thủy sản, khôi phục và phát triển làng nghề thủ công truyền thống...

4.2. Nhóm giải pháp về kết cấu hạ tầng giao thông và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch:

Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông là điều kiện quyết định thúc đẩy du lịch Phú Yên nói 
chung và du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung phát triển và tăng cường thu hút khách du lịch 
đến bằng đường bộ. Do đó, cần chủ động phối hợp với các bộ ngành chức năng tập trung đầu 
tư, nâng cấp các tuyến quốc lộ đưa vào đúng cấp kỹ thuật theo quy hoạch, mở rộng các tuyến 
đường từ trung tâm tỉnh lỵ hoặc từ quốc lộ chính tới các điểm du lịch trọng tậm; các tuyến đường 
phải được xây dựng đồng bộ với mạng lưới đường trên toàn quốc; xây dựng mới hoặc hoàn thiện 
các đoạn nối từ quốc lộ đến các khu, điểm du lịch của địa phương theo quy hoạch đã được phê 
duyệt.

Tập trung đầu tư hoàn thiện các tuyến đường động lực ven biển trên địa bàn tỉnh và mở 
rộng đấu nối các đoạn tuyến du lịch ven biển nối với các địa phương trong toàn vùng tạo bước 
đột phá trong thu hút phát triển du lịch bằng đường bộ.

Tập trung quy hoạch, xây dựng các trạm dừng chân trên các tuyến quốc lộ, đặc biệt là dọc 
các tuyến quốc lộ nối đến các trung tâm, điểm du lịch chính để phục vụ khách nghỉ chân đi vệ 
sinh, nghỉ ngơi. Cần có chính sách và cơ chế thông thoáng hơn, tạo điều kiện thu hút các thành 
phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh trạm dừng chân trên toàn tuyến quốc lộ trên địa bàn 
tỉnh.

4.3. Nhóm giải pháp về phát triển nguồn nhân lực

Đối với nguồn nhân lực hoạt động du lịch Phú Yên, do yêu cầu phát triển du lịch ngày càng 
cao, đòi hỏi trình độ nghiệp vụ về mọi mặt của cán bộ quản lý ngành, cán bộ chuyên môn cần phải 
không ngừng được nâng cao. Để đạt được yêu cầu trên cần phải không ngừng đào tạo nguồn 
nhân lực. Cần thiết phải xác định chiến lược và kinh phí thỏa đáng từ ngân sách để đào tạo nguồn 
nhân lực cho du lịch. Hướng đào tạo cần mang tính chuyên sâu, có bài bản và thường xuyên tại các 
cơ sở trong nước và nước ngoài.

- Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực để đảm bảo đủ nguồn nhân lực du lịch 
trong hiện tại cũng như trong tương lai.

- Đảm bảo sự cân đối giữa các cấp bậc đào tạo, ngành nghề đào tạo và phân bổ hợp lý giữa 
các địa phương trong tỉnh

- Lựa chọn chương trình, phương thức và cơ sở đào tạo phù hợp. Đối với du lịch Phú Yên, do 
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nằm ở vị trí trung tâm của dải ven biển miền Trung việc lựa chọn các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng 
nguồn nhân lực du lịch có nhiều thuận lợi với các cơ sở đào tạo tại Nha Trang (Khánh Hòa), Đà 
Nẵng, hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra có thể mở các lợp đào tạo ngắn hạn tại chỗ hoặc đi 
bồi dưỡng nghiệp vụ ở nước ngoài. Cần tranh thủ sự hỗ trợ của Tổng cục Du lịch Việt Nam trong 
công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch tỉnh. 

- Tạo Quỹ cho phát triển nguồn nhân lực du lịch.

- Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch thường xuyên và liên tục.

- Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, quan tâm đồng bào các dân tộc; khuyến khích, 
kêu gọi lao động từ các khu vực khác.

4.4. Nhóm giải pháp về hợp tác quốc tế, khu vực và liên kết với các địa phương khác trong 
phát triển phát triển du lịch.

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nói riêng là đầu tàu của toàn khu vực miền Trung-Tây 
Nguyên, sự phát triển Vùng sẽ hình thành sức lan tỏa có tác dụng tạo cú huých cho kinh tế các 
tỉnh trong Vùng phát triển. Phú Yên là tỉnh liền kề, có nhiều cơ hội để tận dụng sự lan tỏa này. Bên 
cạnh đó, Phú Yên nằm kề với các tỉnh Tây Nguyên, giao thông đi lại thuận tiện, tạo cho Phú Yên 
có điều kiện trong xây dựng để trở thành cửa ngõ ra biển Đông của các tỉnh này. Ngoài ra, các 
tỉnh Tây Nguyên thuộc vùng tam giác phát triển, trong Vùng đã hình thành các cửa khẩu quốc 
tế: Bờ Y (Kon Tum); Đức Cơ (Gia Lai) tạo cơ hội cho Phú Yên dễ dàng tiếp cận với thị trường Lào và 
Campuchia.

a. Quan điểm hợp tác: Bổ sung những hạn chế, phát huy những thế mạnh về du lịch vùng, 
du lịch từng địa phương và của mỗi quốc gia nhằm tạo được sức cạnh tranh chung về du lịch so 
với các lãnh thổ khác; Tôn trọng chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi trong hợp tác phát triển du 
lịch giữa các quốc gia, địa phương.

b. Nội dung và chương trình hợp tác: Hợp tác trong công tác điều tra tài nguyên, quy hoạch 
du lịch; Hợp tác về bảo vệ môi trường du lịch; Hợp tác trong phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng 
du lịch, đầu tư phát triển sản phẩm du lịch; Xây dựng các chương trình du lịch chung về phát triển 
du lịch biên giới đường bộ (nối Phú Yên với Tây Nguyên để thông thương với Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia); Hợp tác trong quảng bá xúc tiến hình ảnh du lịch.

c. Hình thức hợp tác: Cam kết hợp tác chính thức về du lịch giữa Phú Yên với các tỉnh Tây 
Nguyên và mở rộng tới nước bạn Lào, Campuchia và vùng Đông Bắc Thái Lan; hợp đồng liên 
doanh liên kết giữa các doanh nghiệp du lịch với sự hỗ trợ của chính quyền các địa phương…

+ Thành lập Chi hội Du lịch vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

+ Đặt du lịch Phú Yên là cầu nối của “Không gian di sản cồng chiêng Tây Nguyên” với tuyến 
du lịch “Con đường di sản miền Trung” (bao gồm các di sản thế giới: Phong Nha - Kẻ Bàng, Cố đô 
Huế, Nhã nhạc Cung đình Huế, đô thị cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn).

+ Đầu tư nâng cấp sân bay Tuy Hòa thành cảng hàng không quốc tế và cùng với các cảng 
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hàng không quốc tế trong vùng như Phú Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh... có thể phát triển các tuyến du 
lịch trực tiếp từ các sân bay này đến các thành phố lớn trong Tiểu vùng sông Mê Kông.

Các hoạt động hợp tác phát triển trên cần tiến hành từng bước có trọng tâm, trọng điểm 
phù hợp với quy hoạch đồng bộ, đồng thời với việc xây dựng các cơ chế chính sách, các giải pháp 
chỉ đạo cụ thể.
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từ 3-50C, khí hậu mát mẻ thích hợp phát triển các loại hình du lịch nghỉ mát, du lịch sinh thái làng quê…



Hội thảo Khoa học

96
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BẢN ĐỒ ĐỀ XUẤT TỔ CHỨC KHÔNG GIAN

VÀ TUYẾN ĐIỂM DU LỊCH PHÚ YÊN ĐẾN 2020

Nguồn: Nhóm tác giả nghiên cứu xây dựng QHPT du lịch Phú Yên đến 2020
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- Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo Trung ương,

- Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo bộ, ngành,

- Kính thưa các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh vùng duyên hải miền Trung: thành phố 
Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa; cùng các đồng chí đại diện lãnh 
đạo các Sở, ban, ngành  địa phương liên quan,

- Kính thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư  và Phát triển Việt Nam,

- Kính thưa các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học,

- Thưa toàn thể quý vị đại biểu, các vị khách quý!

Trong khuôn khổ của Chương trình hoạt động của Quỹ Nghiên cứu Phát triển miền Trung 
đã tổng hợp, đề xuất ra cho các tỉnh chúng ta nhiều nội dung nghiên cứu đồng bộ, phong phú 
và thiết thực. Một trong nội dung lớn mang tầm chiến lược mà chúng ta có thể gọi là “Chiến lược 
hợp tác phát triển du lịch Vùng” mà hôm nay chúng ta đang thảo luận, có ý nghĩa và tầm quan 
trọng to lớn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội cho toàn vùng duyên hải của miền Trung.

Tỉnh Thừa Thiên Huế chúng tôi hân hạnh được tham dự Hội thảo khoa học  “Liên kết phát 
triển du lịch 7 tỉnh duyên hải miền Trung” tổ chức lần thứ II tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên hôm nay. 

Chúng tôi cho rằng, Hội thảo lần này thể hiện rõ mong muốn của lãnh đạo 7 tỉnh/thành trong 
việc thu thập, tổng hợp ý kiến đóng góp chuyên môn của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các 
nhà khoa học, các doanh nghiệp; cũng như thể hiện nguyện vọng hợp tác bền vững và toàn diện 
giữa 7 địa phương để cùng góp sức xây dựng và phát triển vùng duyên hải miền Trung phát triển 
lên một tầm cao mới.

Tiếp sau Hội thảo này sẽ còn có những cuộc Hội thảo chuyên đề khác. Hôm nay, tại Hội thảo 
này, chúng ta đều rất mong nhận được nhiều ý kiến tham luận đóng góp quý báu của các quý vị, 
đặc biệt là các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và các nhà khoa học. Xin chúc tất cả quý vị đại biểu 
sức khỏe, hạnh phúc!

THAM LUẬN CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

NGUYỄN VĂN CAO

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
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Thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý!

Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp mang tính liên ngành, liên vùng và có tính xã hội hóa 
rất cao. Việc liên kết phát triển các địa phương trong Vùng nhằm phát huy những thế mạnh riêng 
của từng địa phương để hình thành các sản phẩm du lịch “dùng chung”, nhất là trong giai đoạn 
suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay là vấn đề bức thiết được đặt ra đối với ngành du lịch Việt Nam.

Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi xin được trao đổi như sau:

7 tỉnh duyên hải miền Trung chúng ta là mảnh đất giàu tiềm năng du lịch. Tại đây có thể 
phát triển phong phú nhiều loại hình du lịch: văn hóa - lịch sử, sinh thái, nghỉ dưỡng... Các tỉnh 
trong Vùng còn là nơi hội tụ 4 di sản thế giới (tháp cổ Mỹ Sơn, phố cổ Hội An, Quần thể Di tích cố 
đô Huế, Nhã nhạc cung đình Huế). Đây là một tiềm năng du lịch to lớn và quý giá để du lịch của 
Vùng phát triển mạnh mẽ.

Trong những năm qua, du lịch 7 tỉnh duyên hải miền Trung chúng ta đã có những bước 
phát triển khá tốt. Các địa phương trong Vùng đã có sự phối hợp liên kết chặt chẽ và đồng bộ 
để thu hút lượng khách đến, đồng thời tăng cường hệ thống cơ sở vật chất phục vụ... Ngành du 
lịch các tỉnh miền Trung đã hợp tác thành công để hình thành "Con đường Di sản miền Trung", 
một số sản phẩm có tính liên vùng cao như các Tour du lịch: "Hành trình 1000 năm những Kinh 
đô của Việt Nam", "Con đường Hồ Chí Minh huyền thoại", "Con đường Cao nguyên Xanh", "Tuyến 
hành lang Đông - Tây"... đã bắt đầu khởi động, tạo ra cơ sở ban đầu để đẩy nhanh tiến trình phát 
triển du lịch miền Trung, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn 
và thân thiện hơn bao giờ hết trong khu vực và trên thế giới. 

Tuy nhiên so với những tiềm năng vốn có thì vẫn còn chưa tương xứng. Có thể nói, hoạt 
động kinh doanh du lịch trong Vùng còn ở dạng nhỏ lẻ, tình trạng cạnh tranh thiếu lành mạnh 
vẫn còn xảy ra giữa các địa phương. Chính vì vậy, không ít người có băn khoăn suy nghĩ chung là 
tại sao tiềm năng chúng ta có, nhưng lại không phát huy lợi thế được? 

Để có thể giải được bài toán hợp tác và liên kết phát triển du lịch Vùng, theo chúng tôi cần 
phải lý giải được ít nhất 2 vấn đề:

Cơ sở để hợp tác Vùng là gì?

Cơ chế nào đảm bảo sự phối hợp và liên kết Vùng bền vững? 

Đối với vấn đề thứ nhất, cơ sở để các tỉnh hợp tác với nhau đầu tiên phải là hạn chế cạnh tranh 
không lành mạnh với nhau. Điều này đòi hỏi các tỉnh phải xác định rõ được các tiềm năng, lợi thế về 
du lịch của từng địa phương trong chuỗi phát triển chung của Vùng; xác định rõ được cụ thể lợi ích 
có thể chia sẻ từ sự hợp tác (chẳng hạn như: cùng hợp tác để phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ giao 
thông đối ngoại và du lịch với sự trợ giúp của Chính phủ; quy hoạch du lịch liên Vùng; cùng thực 
hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, và du lịch; cùng xây dựng thương hiệu chung về 
du lịch cho cả Vùng…).

Về vấn đề thứ hai, cơ chế nào đảm bảo cho sự phối hợp, chúng tôi nghĩ rằng nên cùng một 
lúc áp dụng nhiều cơ chế đa dạng để hợp tác. Cơ chế này có thể được xây dựng từ thiện chí và 
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mong muốn của chính quyền của 7 địa phương thành viên và được xuất phát từ những cơ chế 
hỗ trợ đặc thù từ phía Trung ương. 

Các địa phương cần chủ động hơn nữa trong việc tạo ra các kênh đối thoại thông qua các 
diễn đàn phát triển kinh tế, các cuộc gặp định kỳ giữa những nhà lãnh đạo địa phương và các 
sở, ngành chức năng liên quan, hay các cuộc gặp gỡ, giao lưu hợp tác giữa các hiệp hội doanh 
nghiệp. Thực tế cho thấy, các hiệp hội có tổ chức tốt và đại diện được cho quyền lợi của các thành 
viên có thể sẽ là bước đột phá để các tỉnh tiến tới hợp tác toàn diện và sâu sắc hơn. Và cuối cùng, 
không thể quên được cơ chế điều phối của thị trường, và cơ chế đảm bảo lợi ích của cộng đồng 
dân cư.

Như chúng ta biết, trong phát triển du lịch tại các tỉnh vùng duyên hải miền Trung đang có 
những lợi thế sau:

Trước hết là, các địa phương trong Vùng được đánh giá là khu vực có nhiều tiềm năng về 
biển và ven biển, có nhiều vịnh, bãi biển đẹp với môi trường trong sạch, có nhiều tài nguyên du 
lịch tự nhiên, nhân văn phong phú (với 4 Di sản văn hóa thế giới và nhiều di sản văn hóa quốc 
gia); được xem là có một vị trí du lịch thuận lợi và là chiếc cầu nối ra thế giới và khu vực. 

Lợi thế về địa lý kinh tế này của các địa phương nếu được đầu tư và khai thác đúng sẽ tạo 
ra sự phát triển đột phá, không những tác động và khai thác tuyến điểm giữa các địa phương mà 
còn tác động tích cực đến các ngành kinh tế khác.

Tiếp theo đó, kết cấu hạ tầng và sự phong phú về tài nguyên du lịch còn có sự quan tâm của 
Chính phủ về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trong Vùng đã thể hiện được quan điểm của Chính phủ 
về tầm quan trọng của Vùng kinh tế đầy tiềm năng này. 

Chính vì vậy, có một số vấn đề mà theo chúng tôi nhận thấy cần được Hội thảo này quan 
tâm thảo luận là: (1) Tăng cường phối hợp liên tỉnh là nhu cầu bức thiết; (2) Xây dựng được một 
hình ảnh chung và rõ nét cho toàn Vùng; (3) Tăng cường công tác quản lý môi trường; (4) Tăng 
cường kết nối giao thông ở tất cả các cấp.

Liên quan đến các lĩnh vực ưu tiên cho phát triển du lịch của Vùng, chúng tôi mạnh dạn 
được đề xuất 4 lĩnh vực sau: 

+ Một là, tăng cường cải thiện điều kiện tiếp cận các khu/điểm du lịch; kết nối giữa các tỉnh 
với các khu/điểm du lịch;

+ Hai là, không ngừng nâng cao và hoàn thiện điều kiện đón tiếp khách và chất lượng dịch 
vụ (bao gồm cả cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành, chất lượng sản phẩm và chất lượng nguồn 
nhân lực);

+ Ba là, quan tâm công tác bảo vệ và cải thiện điều kiện môi trường.

+ Bốn là, một lĩnh vực khác cũng rất cần được đề cập, đó là việc xây dựng thể chế, hoàn 
chỉnh các môi trường pháp lý trong phát triển du lịch, tạo điều kiện để huy động được mọi nguồn 
lực, đặc biệt là khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên 
tham gia, nhất là lợi ích của cộng đồng dân cư.
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Đồng thời bên cạnh đó, nhằm tiếp tục phát huy thế mạnh của Vùng, các địa phương cần 
đẩy mạnh hơn nữa quá trình hợp tác liên kết trên các lĩnh vực sau:

1. Trao đổi thông tin, kinh nghiệm QLNN về công tác phối hợp tuyên truyền quảng bá, công 
tác quản lý trong hoạt động du lịch; xây dựng và phát triển nguồn nhân lực; huy động các nguồn 
lực để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, các sản phẩm du lịch dùng chung của Vùng.

2. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch trong Vùng hợp tác chặt chẽ 
với nhau trên các lĩnh vực lữ hành, lưu trú, vận chuyển, liên doanh đầu tư các cơ sở vui chơi giải 
trí, các điểm dừng chân cho du khách...

3. Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch. Liên kết giữa các địa phương, đơn vị để tổ chức 
các sự kiện văn hóa, thể thao có tầm quốc gia, quốc tế. Kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, tạo 
điều kiện thuận lợi cho du khách bằng đường biển, đường bộ và đường hàng không.

Những hoạt động trên có thể thông qua tại các cuộc gặp ở cấp lãnh đạo của ngành được 
tổ chức luân phiên theo định kỳ sáu tháng một lần. Thực hiện được cam kết này, hy vọng rằng 
ngành du lịch của các tỉnh miền Trung sẽ có những bước phát triển mạnh và vững chắc trong 
thời gian tới.

Thưa toàn thể quý vị đại biểu và các vị khách quý !

Riêng đối với tỉnh Thừa Thiên Huế về định hướng phát triển du lịch, Kết luận số 48 KL/
TW ngày 25.5.2009 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế 
đến năm 2020 đã khẳng định rõ: “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung 
ương trong vài năm tới, là trung tâm của khu vực miền Trung và một trong những trung tâm lớn, đặc 
sắc của cả nước về văn hóa, du lịch; khoa học - công nghệ, y tế chuyên sâu và giáo dục - đào tạo đa 
ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao”.

Trong thời gian tới, mục tiêu của tỉnh là phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành 
thành phố trực thuộc TW trước năm 2015; mang nét đặc trưng của Cố đô - thành phố di sản lịch 
sử, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, thành phố thiên nhiên, thành phố môi trường. 
Thành phố Thừa Thiên Huế trong tương lai sẽ là một thành phố phát triển bền vững, gắn giữa 
tăng trưởng kinh tế hợp lý với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển 
theo hướng thành phố xanh, thành phố công viên... Đến năm 2020, Thừa Thiên Huế phấn đấu trở 
thành một trong những địa phương trực thuộc TW phát triển trở thành một trong những trung 
tâm kinh tế, văn hóa, y tế, đào tạo lớn của cả nước và khu vực. 

Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, tôi trân trọng cảm ơn đại diện lãnh đạo 
7 tỉnh vùng duyên hải miền Trung; đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước Bộ, ngành trung 
ương, các cơ quan nghiên cứu trung ương, các chuyên gia - các nhà khoa học; cảm ơn toàn thể các quý 
vị khách quý, các đại biểu đã tham gia Hội thảo quan trọng này.

Mong rằng sự hợp tác giữa 7 tỉnh duyên hải miền Trung chúng ta ngày càng được củng cố 
và phát triển bền vững. Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn.
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1. Tổng quan về thành phố Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng nằm ở trung độ của đất nước, cách Thủ đô Hà Nội 764 km về phía bắc, 
cách thành phố Hồ Chí Minh 964 km về phía nam. Mạng lưới kết cấu hạ tầng ở Đà Nẵng khá hoàn 
chỉnh với Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, ga đường sắt Đà Nẵng, cảng biển Tiên Sa và hệ 
thống đường bộ phát triển, hệ thống điện, nước, hệ thống thông tin truyền thông khá đồng bộ. 

Trong phạm vi khu vực và quốc tế, thành phố Đà Nẵng là một trong những cửa ngõ quan 
trọng ra biển của Tây Nguyên và các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanma đến các nước vùng 
Đông Bắc Á và Đông Nam Á thông qua Hành lang kinh tế Đông - Tây với điểm cuối là Cảng biển 
Tiên Sa. Bên cạnh đó, với các tuyến giao thông quan trọng như quốc lộ 1A, đường sắt liên vận 
quốc tế Trung Quốc - ASEAN dự kiến đi qua, cảng biển và sân bay quốc tế, tạo ưu thế về vị trí địa 
kinh tế cho Đà Nẵng trong tổng thể kinh tế của cả nước, xứng đáng là thành phố hạt nhân của 
vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Các trung tâm kinh doanh - thương mại của các nước vùng 
Đông Nam Á và Thái Bình Dương đều nằm trong phạm vi bán kính 2.000 km từ thành phố Đà 
Nẵng. 

Tất cả những điều kiện trên đã tạo cho thành phố Đà Nẵng một lợi thế địa lý đặc biệt, thuận 
lợi cho việc tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững. 

2. Tiềm năng, thế mạnh về du lịch của thành phố Đà Nẵng

2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên 

Đà Nẵng có bờ biển dài 70 km với nhiều bãi biển đẹp nằm rải rác từ Bắc đến Nam như Nam 
Ô, Xuân Thiều, Thanh Bình, Tiên Sa, Sơn Trà, Mỹ Khê, Bắc Mỹ An, Non Nước... trong đó có những 
bãi tắm đã được du khách thập phương biết đến như những địa điểm nghỉ ngơi, thư giãn, tắm 
biển lý tưởng nhất trong khu vực. Nước biển ấm, ít sóng nên khách có thể tắm gần như quanh 
năm. 

Thiên nhiên đã ban tặng cho thành phố các khu bảo tồn thiên nhiên đặc sắc như: Khu bảo 

ĐỊNH HƯỚNG LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN DU LỊCH
GIỮA ĐÀ NẴNG VỚI CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

VĂN HỮU CHIẾN

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
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tồn thiên nhiên Bà Nà, Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà và Khu văn hóa lịch sử môi trường Nam 
Hải Vân.

Bên cạnh các tiềm năng về biển, rừng, Đà Nẵng còn có nhiều danh lam thắng cảnh kỳ thú 
như: Ngũ Hành Sơn, Bà Nà - Núi Chúa, bán đảo Sơn Trà, Suối Lương, Suối Hoa… có giá trị lớn để 
khai thác, phát triển các loại hình du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng phục vụ du khách. 

Một lợi thế đặc biệt nữa mà thiên nhiên ưu đãi cho Đà Nẵng, đó là Đà Nẵng nằm kế cận ba 
di sản văn hóa thế giới: Cố đô Huế, phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn. Điều này đã làm nổi bật 
vai trò của thành phố Đà Nẵng trong việc trở thành trung tâm trung chuyển khách du lịch cho 
vùng duyên hải miền Trung. 

2.2. Tài nguyên du lịch nhân văn

Đà Nẵng nằm trong vùng đất được tôn vinh là “Ngũ phụng tề phi” gắn liền với truyền thống 
hiếu học và say mê sáng tạo. Đà Nẵng là nơi giao lưu và hội tụ những nét văn hóa của nhiều 
vùng, miền trong cả nước với các di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng như Bảo tàng Chăm, Bảo tàng 
Quân khu V, Bảo tàng Đà Nẵng, Đình làng Túy Loan, Thành Điện Hải, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển 
Dĩnh… rất thuận tiện cho phát triển đa dạng các loại hình du lịch như tham quan, nghiên cứu, văn 
hóa. Bên cạnh đó, các di tích Mộ Ông Ích Khiêm, Bia chùa Long Thủ, Đình Quá Giáng, Đình làng Hải 
Châu, Nghĩa trũng Khuê Trung, Nghĩa địa Iphanho, khu di tích K20… rất có tiềm năng trong việc 
phát triển loại hình du lịch văn hóa của thành phố cũng như của vùng duyên hải miền Trung.

Các lễ hội truyền thống, lễ hội tôn giáo… là một bộ phận cấu thành nên nền văn hóa đậm 
đà bản sắc của người Việt nói chung và những nét độc đáo trong văn hóa của từng vùng miền và 
thành phố Đà Nẵng nói riêng. Các lễ hội lớn được tổ chức hàng năm tại Đà Nẵng như lễ hội Quán 
Thế Âm, lễ hội Cầu Ngư, lễ hội Đình làng Túy Loan, lễ hội pháo hoa quốc tế… thu hút rất nhiều 
người đến tham quan, thưởng ngoạn. 

Đến nay, Đà Nẵng còn giữ lại cho mình những làng nghề truyền thống như làng đá mỹ 
nghệ Non Nước, làng nước mắm Nam Ô, làng dệt chiếu Cẩm Nê… Các làng nghề hiện tại không 
chỉ đơn thuần là sản xuất, mà nó còn được đưa vào hoạt động du lịch văn hóa, góp phần nâng 
cao giá trị kinh tế, duy trì sự tồn tại và phát triển của các làng nghề.

Hệ thống các thiết chế văn hóa - thể thao như nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, nhà hát 
Trưng Vương, nhà biểu diễn đa năng, cung thể thao Tuyên Sơn là nơi thường xuyên diễn ra các 
hoạt động ca múa nhạc, xiếc tạp kỹ và các môn thi đấu thể thao trong nhà như cầu lông, bóng 
đá mini… phục vụ một phần nhu cầu vui chơi giải trí của người dân thành phố. Đặc biệt việc đưa 
vào các khu vui chơi giải trí cao cấp như sân golf The Dunes, Silver Shores Hoàng Đạt, Banahills 
Fantasy Park tại Bà Nà Hills đáp ứng cao nhu cầu giải trí của khách du lịch trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở đào tạo du lịch của thành phố có bước phát triển tích cực. 
Thành phố có 3 trường đại học đào tạo hệ đại học ngành quản trị kinh doanh du lịch; 3 trường 
cao đẳng đào tạo ngành quản trị kinh doanh khách sạn, lữ hành, nhà hàng; ngoài ra, còn có hệ 
thống các trường trung cấp và cơ sở dạy nghề, đặc biệt là trường dạy nghề Việt - Úc chuyên đào 
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tạo lao động ngành du lịch được đánh giá khá cao. Thành phố cũng đang tích cực phối hợp với 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung xây dựng trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng.

Với lợi thế về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cảng biển và sân bay quốc tế, nguồn tài 
nguyên du lịch phong phú, bờ biển đẹp, nằm gần các di sản thế giới của miền Trung và độ dày 
lịch sử, văn hóa, cách mạng đã tạo cho Đà Nẵng có nhiều tiềm năng và điều kiện để phát triển du 
lịch, đồng thời trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế.

3. Định hướng liên kết phát triển du lịch 

Trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh, định hướng liên kết phát triển du lịch giữa Đà Nẵng với các 
tỉnh duyên hải miền Trung dự kiến tập trung vào các hướng sau:

3.1. Liên kết phát triển sản phẩm du lịch

- Phối hợp phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng (du lịch biển, đảo; du lịch di sản và du lịch 
sinh thái), tăng cường liên kết ngang, liên kết dọc giữa các địa phương, giữa các doanh nghiệp 
nhằm gia tăng giá trị, thúc đẩy marketing du lịch địa phương thông qua hệ thống lữ hành trong 
và ngoài nước.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho sự liên kết du lịch giữa các tỉnh duyên hải miền Trung, Đà Nẵng 
sẽ đóng vai trò là điểm kết nối các di sản trong Vùng, trung tâm trung chuyển khách du lịch trên 
cơ sở khai thác kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch như quốc lộ 1A, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, 
Cảng biển Tiên Sa, Ga đường sắt Đà Nẵng.

- Hình thành các tour du lịch, giúp du khách khi đến với Đà Nẵng thì sẽ đến được nhiều địa 
phương khác trong Vùng và ngược lại, cụ thể: 

+ Khai thác tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây với lộ trình bắt đầu vào Việt Nam qua cửa 
khẩu Lao Bảo đến Huế, Đà Nẵng và tiếp tục tham quan các tỉnh duyên hải miền Trung và rời Việt 
Nam qua các cửa khẩu quốc tế ở Tây Nguyên. 

+ Phối hợp với Thừa Thiên Huế và Quảng Nam đẩy mạnh khai thác chương trình du lịch 
“Con đường di sản”, “3 địa phương - một điểm đến”…

+ Song song với việc xây dựng các loại hình du lịch và củng cố các tuyến du lịch sẵn có, tập 
trung phát triển các tuyến du lịch mới như Đà Nẵng - Cù Lao Chàm, Đà Nẵng - Bạch Mã - Huế... 

+ Ngoài ra, phát triển các tuyến liên kết du lịch với các địa phương khác trong vùng như Đà 
Nẵng - Dung Quất - Quy Nhơn, Đà Nẵng - Tuy Hòa - Nha Trang…

3.2. Liên kết quảng bá, xúc tiến du lịch

Tăng cường liên kết phối hợp marketing chung các điểm đến, sản phẩm du lịch, tổ chức 
các chương trình Famtrip, Presstrip...; khai thác thị trường nội địa trọng điểm (thành phố Hồ Chí 
Minh, Hà Nội…), các thị trường nội địa tiềm năng như Đà Lạt, Cần Thơ và các thị trường quốc tế 
lân cận (Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...) thông qua các roadshow tại các 
thị trường nội địa trọng điểm, tham gia các hội chợ trong nước và quốc tế.
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Khuyến khích các hãng hàng không tăng cường phát triển các chuyến bay thuê bao đến 
các cảng hàng không quốc tế trong khu vực; mở thêm các chuyến bay nội vùng nối Đà Nẵng với 
các tỉnh duyên hải miền Trung; tăng cường hợp tác để tạo điều kiện cho du khách đi lại thuận 
tiện, an toàn trong các tỉnh duyên hải miền Trung.

Hợp tác trao đổi thông tin và kinh nghiệm trong công tác quản lý Nhà nước về du lịch; 
hợp tác trên lĩnh vực quy hoạch, đầu tư; hợp tác về xúc tiến, quảng bá du lịch; Đà Nẵng sẽ hỗ trợ 
chương trình tuyên truyền giới thiệu về du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung trên tạp chí Văn 
hóa - Du lịch Đà Nẵng, tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà 
Nẵng.

3.3. Liên kết đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch bền vững

Đẩy mạnh hợp tác đào tạo bằng nhiều hình thức hợp tác, liên kết, liên thông giữa các cơ 
sở đào tạo, dạy nghề tại Đà Nẵng (nhất là Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng) với các cơ sở đào tạo 
trong Vùng để đào tạo nghiệp vụ và chuyên môn về du lịch, các chương trình đào tạo tiên tiến 
nhằm khai thác nguồn lực giáo viên, giảng viên có trình độ, kinh nghiệm; tận dụng cơ sở vật chất 
hiện có; phương pháp giảng dạy khoa học… 

3.4. Hợp tác giữa các hiệp hội ngành nghề du lịch của các địa phương

- Tạo điều kiện hỗ trợ, trao đổi học tập kinh nghiệm về hoạt động các ban chuyên môn của 
các hội ngành nghề du lịch như hiệp hội du lịch, hội khách sạn, hội lữ hành, hội đầu bếp... 

- Tổ chức xúc tiến du lịch và phối hợp tham gia các hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm, các 
sự kiện và lễ hội... 

- Tổ chức các đoàn famtrip để giới thiệu sản phẩm du lịch, quảng bá, tiếp thị du lịch trên các 
phương tiện thông tin đại chúng và quốc tế. 

- Thường xuyên thông tin cho nhau về tình hình hoạt động hợp tác, đặc biệt là phối hợp 
tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hợp tác.  

Tóm lại, để đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung cần thực hiện 
tốt liên kết trong quy hoạch phát triển du lịch, liên kết trong khai thác các sản phẩm du lịch, phát 
triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, liên kết tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch 
cũng như đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch.
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I. Tình hình chung

 Vùng duyên hải miền Trung có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội nói chung cũng như chiến lược phát triển du lịch Việt Nam nói riêng.

Do có tính nổi trội về tài nguyên du lịch tự nhiên, tài nguyên du lịch nhân văn  cùng nhiều 
điều kiện khác để phát triển du lịch, nên đã được Chính phủ xác định là một trong những vùng 
trọng điểm phát triển du lịch trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam cần được tăng tốc. Theo 
đó, mục tiêu lâu dài của ngành du lịch là phát triển du lịch khu vực miền Trung - Tây Nguyên, 
trong đó có du lịch vùng Nam Trung Bộ trở thành địa bàn động lực phát triển du lịch của Vùng 
và của cả nước, là hạt nhân của Á vùng du lịch Nam Trung Bộ với đặc trưng chủ đạo là loại hình 
du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo.

Đối với Nha Trang Khánh Hòa, với thế mạnh về du lịch biển đảo, những năm qua, kinh tế du 
lịch đã có bước phát triển khá toàn diện và vững chắc, có những đóng góp tích cực vào việc thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, chương trình hành động quốc gia về 
du lịch, dẫn đầu khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên về các chỉ tiêu tăng trưởng hàng năm. Tuy 
nhiên, theo đánh giá tổng thể, đến nay hoạt động phát triển du lịch địa phương cũng như khu 
vực Nam Trung Bộ vẫn chưa tương xứng với lợi thế và tiềm năng vốn có. 

 Những năm qua, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo các tỉnh, nhằm phát huy lợi thế của các 
địa phương trong khu vực, từ năm 2005, Sở Du lịch - Thương mại (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch) các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận đã thực hiện ký kết và triển khai 
chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh với nhau. Trong chương trình hợp tác này, 
có 4 nội dung trọng tâm được ngành du lịch các tỉnh quan tâm hợp tác đó là: 

1. Phát triển cơ sở hạ tầng để mở rộng khai thác các khu du lịch tiềm năng.  

2. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, quảng bá du lịch.

DU LỊCH KHÁNH HÒA

TRONG LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN DU LỊCH MIỀN TRUNG

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
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3. Phát triển kết nối các tour, tuyến du lịch và phát triển sản phẩm du lịch.

4. Phối hợp trong công tác bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực du lịch.

* Những mặt làm được:

+ Bước đầu thu hút được sự quan tâm, giúp đỡ về nhiều mặt của chính quyền địa phương 
các tỉnh, cũng như ở Trung ương.

+ Đã có sự giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch giữa các tỉnh, phục vụ các lễ hội truyền thống, 
các kỳ Festival…

+ Nội dung chương trình hợp tác giữa các tỉnh đã xác định được những vấn đề trọng tâm, 
trọng điểm cần triển khai để thúc đẩy hoạt động du lịch phát triển nhanh và bền vững.

+ Một số doanh nghiệp du lịch của các tỉnh đã có mối quan hệ, giao lưu liên kết trong hoạt 
động kinh doanh, trao đổi khách và giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển một số dịch vụ du lịch.

+ Lãnh đạo các sở chuyên ngành luôn quan tâm, giúp đỡ, theo sát các hoạt động lẫn nhau 
và thường trao đổi kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện du lịch của mỗi địa phương.   

* Những mặt hạn chế:

+ Ngành du lịch là ngành hưởng lợi từ kết quả hoạt động của nhiều ngành khác. Nhưng 
đến nay, các nội dung chương trình hợp tác vẫn chưa thu hút được sự quan tâm sâu rộng của 
các cấp, các ngành quản lý của các tỉnh. Vì vậy, kết quả hợp tác trong thời gian qua chưa cao như 
mong đợi.

+ Chương trình hợp tác chưa thu hút được sự hưởng ứng tham gia của các doanh nghiệp 
kinh doanh du lịch trên địa bàn các tỉnh. Doanh nghiệp chưa nhận thức được mục đích và sự cần 
thiết trong việc tăng cường hợp tác phát triển giữa các tỉnh trong khu vực.

+ Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển du lịch của Vùng và các địa phương 
chưa thật sự phát huy được tính đặc thù của từng địa phương, dẫn đến có sự trùng lắp về sản 
phẩm du lịch.

+ Công tác tổng kết đánh giá định kỳ về tình hình hợp tác giữa các tỉnh còn mang tính hình 
thức mà chưa đi sâu phân tích đánh giá về những mặt làm được và hạn chế. Việc tổng kết đánh 
giá mới thực hiện ở cấp quản lý ngành du lịch của các tỉnh mà chưa có sự tham gia của các doanh 
nghiệp để trao đổi thông tin hai chiều về hoạt động du lịch và tình hình hợp tác phát triển giữa 
các địa phương. 

II. Triển vọng hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Khánh Hòa với các tỉnh miền Trung 
trong thời gian đến

1. Vai trò của du lịch Khánh Hòa trong chiến lược phát triển du lịch của các tỉnh duyên 
hải miền Trung 

Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, Thủ tướng Chính 
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phủ đã có ý kiến định hướng Khánh Hòa trở thành trung tâm của khu vực Nam Trung Bộ, trong 
đó thành phố Nha Trang là trung tâm kinh tế, khoa học kỹ thuật và giáo dục đào tạo của vùng 
duyên hải Nam Trung Bộ.

Đối với hoạt động du lịch cũng vậy, để tạo được động lực phát triển, tạo được mối liên kết 
hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau trong khu vực các tỉnh duyên hải miền Trung cần thiết phải có sự 
đánh giá và xác định khu vực trung tâm của Vùng. Khu vực trung tâm sẽ có vai trò lan tỏa và tạo 
động lực lôi kéo các vùng khác cùng phát triển. Với những điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, hạ 
tầng giao thông, cũng như có tốc độ phát triển nhanh về hoạt động du lịch, Thủ tướng Chính 
phủ đã có ý kiến định hướng phát triển thành phố Nha Trang - Khánh Hòa trở thành một đô thị 
du lịch, thành phố tổ chức sự kiện, một trong những trung tâm du lịch có ý nghĩa quốc gia và 
quốc tế.     

2. Triển vọng hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh miền Trung  
trong những năm tiếp theo

2.1. Hợp tác nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch:

Khánh Hòa và các tỉnh miền Trung cần phải hợp tác phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, 
khẳng định thương hiệu du lịch biển, du lịch văn hóa, bên cạnh đó tùy theo đặc điểm của từng 
vùng có thể kết hợp phát triển các sản phẩm du lịch khác. Việc kết hợp tiềm năng và lợi thế về 
du lịch biển đảo gắn với phát huy giá trị các di sản văn hóa đặc trưng của Vùng chính là để tránh 
trùng lắp, đơn điệu và để tăng chất lượng các sản phẩm, dịch vụ du lịch, kéo dài thời gian lưu trú 
và tăng mức chi tiêu của khách du lịch trong thời gian đến với Vùng. 

Để thực hiện được việc này, trước mắt các tỉnh cần quan tâm hợp tác xây dựng một số chiến 
lược phát triển, trong đó tập trung vào Chiến lược về đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch và 
Chiến lược nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ du lịch; trong đó xác định rõ sản phẩm đặc 
trưng và chất lượng dịch vụ tương ứng với nhóm đối tượng khách của từng địa bàn tránh trùng 
lắp và cạnh tranh, lãng phí trong đầu tư.

2.2. Hợp tác phát triển thị trường khách du lịch và tăng hiệu quả quảng bá điểm đến:

- Các tỉnh cần nghiên cứu hợp tác đẩy mạnh khai thác nguồn khách theo các tour, tuyến 
du lịch nối giữa các địa phương bằng cả đường bộ, đường hàng không, đường biển và đường 
sắt. Đặc biệt trong tương lai luồng khách quốc tế qua cửa khẩu tại các sân bay quốc tế và các 
cảng biển quốc tế ở khu vực miền Trung sẽ là thị trường tiềm năng. Ngoài ra, còn khai thác luồng 
khách từ các trung tâm du lịch lớn của cả nước là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. 

- Đối với công tác xúc tiến, quảng bá điểm đến, để giảm chi phí thực hiện và tăng hiệu quả 
đầu tư cho Vùng, Khánh Hòa và các tỉnh trong Vùng cần đầy mạnh hơn nữa tính liên kết hợp tác 
trong công tác xúc tiến quảng bá điểm đến. Có kế hoạch xây dựng thêm các kiốt thông tin cho 
khách du lịch tại các trung tâm du lịch và các khu vực công cộng như sân bay, nhà ga, bến cảng… 
đồng thời sớm triển khai xây dựng nguồn thông tin quảng bá chung để tổ chức cung cấp tại các 
kiốt thông tin du lịch  phục vụ du khách. Đặc biệt trong các hội chợ du lịch quốc tế lớn, cần chung 
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sức tham gia, xây dựng gian hàng chung để tạo được quy mô và ấn tượng về sản phẩm du lịch 
biển đảo đặc trưng của khu vực. Nghiên cứu phân tích xu hướng thị trường khách quốc tế để xây 
dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động sự kiện (ví dụ Road show) tại từng thị trường trọng điểm 
cho mỗi năm.

2.3. Hợp tác đào tạo nâng cao chất lượng lao động trong ngành du lịch:

Phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch của Vùng là một 
trong những đòi hỏi cấp thiết trong giai đoạn phát triển lâu dài. Ðể đáp ứng được yêu cầu trên, 
các tỉnh cần phải có một chương trình đào tạo toàn diện với những kế hoạch cụ thể về đào tạo 
mới và đào tạo bổ túc, nâng cao kiến thức và trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên 
hiện đang công tác trong ngành. 

Được sự ủng hộ từ Trung ương, trường Trung cấp Du lịch Nha Trang được thành lập và đã 
triển khai công tác đào tạo. Đây sẽ là trung tâm đào tạo, đào tạo lại và cung cấp nguồn lao động 
trong ngành du lịch cho cả khu vực Nam Trung Bộ. Để trường hoạt động hiệu quả theo đúng 
mục tiêu đề ra và cũng nhanh chóng cung cấp nguồn lao động cho các dự án mới ra đời, Khánh 
Hòa và các tỉnh trong Vùng cần nhanh chóng tiến hành điều tra phân loại trình độ nghiệp vụ của 
toàn bộ cán bộ nhân viên và lao động hiện đang công tác và tham gia hoạt động kinh doanh du 
lịch. Kết quả điều tra sẽ cho phép đưa ra một kế hoạch đào tạo cụ thể các cấp trình độ chuyên 
ngành (bao gồm cả đào tạo lại và đào tạo mới) đáp ứng được yêu cầu phát triển hiện nay của du 
lịch các tỉnh.

2.4. Ðẩy mạnh hợp tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động du lịch:

Để phát triển du lịch bền vững, đúng hướng và đúng mục tiêu đã đề ra, các tỉnh cần tăng 
cường hợp tác nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm trong việc ứng dụng khoa học, công nghệ phục 
vụ quản lý nhà nước, xây dựng các chiến lược thị trường, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng 
sản phẩm du lịch.

Trước mắt, cần kiểm tra, kiểm soát tốt các dự án đầu tư theo đúng định hướng và mục tiêu 
đã đề ra, đánh giá và kịp thời đề ra các giải pháp giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường tự 
nhiên cũng như môi trường kinh doanh du lịch. Về lâu dài sẽ định hướng cho các doanh nghiệp 
áp dụng các công nghệ hiện đại, thân thiện với môi truờng để tăng sức hút khách du lịch, giảm 
chi phí và tăng sức cạnh tranh để hội nhập với khu vực và quốc tế. 

3. Phối hợp trong tổ chức các sự kiện văn hóa du lịch 

Hàng năm, các hoạt động lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức thường xuyên định 
kỳ tại các địa phương. Ngoài những lễ hội dân gian truyền thống, các cơ quan quản lý nhà nước và 
doanh nghiệp của các tỉnh cần có sự phối hợp tốt trong tổ chức các hoạt động lễ hội, các sự kiện 
trong nước và quốc tế được tổ chức tại các địa phương trong khu vực sao cho hiệu quả, tránh việc 
trùng lắp về thời gian tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lữ hành các địa phương 
xây dựng kết nối các tour du lịch hoàn chỉnh dành cho các lễ hội mùa hè ở miền Trung. 
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 Để du lịch miền Trung ngày càng hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế, đòi hỏi lãnh 

đạo các địa phương cần có sự phối hợp, tìm được tiếng nói chung và cùng hướng đến một mục 
tiêu. Trước mắt, tập trung phát triển hệ thống giao thông đường hàng không, đường bộ, đường 
sắt và đường biển thuận tiện. Đặc biệt phải xúc tiến nhanh việc nâng cấp các sân bay quốc tế và 
nội địa đến các địa phương. Hơn lúc nào hết, du lịch miền Trung đang cần sự liên kết chặt chẽ và 
lâu dài giữa các địa phương thông qua hoạt động quảng bá các chương trình, sự kiện… gắn kết 
các tour du lịch, sản phẩm du lịch… của các địa phương với nhau trong một tổng thể có sự điều 
hành chung một cách thích hợp. 
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UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

Kính thưa quý vị đại biểu,

Lời đầu tiên thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Định tôi xin nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu có 
mặt tại Hội thảo “Liên kết Phát triển Du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung” và xin chúc quý vị đại 
biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. 

Kính thưa quý vị đại biểu,

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, có đường hàng không với sân 
bay Phù Cát, đường sắt xuyên Việt với ga Diêu Trì - một trong những ga lớn ở miền Trung; Cảng 
biển Quy Nhơn một trong những cảng biển lớn và quan trọng của cả nước, có thể đón tàu hơn 
30.000 tấn ra vào an toàn, Khu kinh tế Nhơn Hội đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng…

Bình Định là quê hương của người anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ và là nơi 
sản sinh, nuôi dưỡng tài năng của nhiều nhà văn hóa lớn của đất nước như: Đào Duy Từ, Đào Tấn, 
Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử, Yến Lan, Quách Tấn… Đặc biệt, Bình Định còn được biết 
đến là vùng đất giàu tinh thần thượng võ; nhiều lễ hội đặc sắc, làng nghề truyền thống và một 
nền ẩm thực độc đáo mang đặc trưng riêng của vùng đất võ. Với những đặc thù về lịch sử - văn 
hóa như vậy, trên mảnh đất Bình Định ngày nay còn lưu lại nhiều di tích lịch sử - văn hóa quý giá. 
Bình Định có đến 34 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và 62 di tích đã được cấp tỉnh công nhận. 
Lợi thế so sánh về tài nguyên du lịch Bình Định là tài nguyên nhân văn. Nổi bật là quần thể các di 
tích liên quan đến cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, Hoàng đế Quang Trung và hệ thống di tích văn hóa 
Chămpa. Hai nhóm tài nguyên du lịch nhân văn này nếu được tập trung khai thác tốt, sẽ tạo nên 
những sản phẩm, tour du lịch độc đáo, đặc trưng của Bình Định, thu hút khách quốc tế và trong 
nước. 

Tài nguyên du lịch tự nhiên, nhất là tài nguyên biển với bờ biển dài 134 km, Bình Định được 
thiên nhiên ban tặng vô số danh thắng và bãi biển đẹp như: bãi biển Quy Nhơn, ghềnh Ráng, 
Quy Hòa, bãi Dài, bán đảo Phương Mai, đầm Thị Nại, Cù Lao Xanh, Nhơn Lý, Cát Tiến, Đề Gi, Tam 

BÀI  PHÁT BIỂU CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 
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Quan… Bên cạnh đó, Bình Định còn có sự đa dạng về các kiểu địa hình vùng núi, sông hồ và gần 
150.000 ha rừng tự nhiên tạo nên một bức tranh thiên nhiên đa sắc màu với nhiều thắng cảnh 
đặc sắc như: Núi Bà, Hầm Hô, Hồ Núi Một, Suối khoáng nóng Hội Vân...

 Nhận rõ vị trí của du lịch Bình Định trong hệ thống du lịch quốc gia và trong cơ cấu kinh 
tế của tỉnh, Tỉnh ủy Bình Định đã ban hành Chương trình hành động phát triển du lịch theo từng 
giai đoạn, UBND tỉnh Bình Định cũng đã phê duyệt nhiều quy hoạch và ban hành nhiều kế hoạch 
thực hiện chương trình, nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng du lịch của tỉnh, bước đầu đã thu hút 
được các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư và phát triển du lịch, nhờ vậy mà hoạt động 
du lịch trong những năm qua đạt kết quả khá tốt, hình ảnh du lịch Bình Định đang được bạn 
bè khắp năm châu và trong nước coi là điểm du lịch mới của du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, lượng 
khách đến Bình Định trong những năm qua tuy có tăng nhưng vẫn còn thấp, chưa tương xứng 
với tiềm năng. 

Các loại hình và sản phẩm du lịch Bình Định thời gian qua chủ yếu tập trung đầu tư phát 
triển 2 loại hình, sản phẩm mà Bình Định có thế mạnh là du lịch biển và du lịch văn hóa - lịch sử 
và bước đầu đã hình thành 3 tuyến du lịch trọng điểm là:

- Tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu gắn với thành phố Quy Nhơn:

Nhằm khai thác các loại hình du lịch lịch sử, văn hóa và du lịch biển, dọc bãi biển thành phố đã 
hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị toàn tuyến, hoàn thành đường ven biển 
Xuân Diệu. Các cơ sở lưu trú du lịch dọc tuyến được đầu tư, nâng cấp như: khách sạn Sài Gòn - Quy 
Nhơn, khách sạn Hải Âu, khách sạn Hoàng Yến… đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho ngành du 
lịch tỉnh. Trên địa bàn thành phố Quy Nhơn; tuyến du lịch sinh thái ven biển Quy Nhơn - Sông Cầu 
hiện đang triển khai một số dự án đầu tư du lịch quy mô lớn: Dự án đầu tư Khu đô thị - du lịch Hồ 
Phú Hòa, Khu du lịch ghềnh Ráng… với nhiều loại hình du lịch phong phú, đa dạng như: du lịch sinh 
thái biển, nghỉ dưỡng, leo núi, trạm dừng chân, ẩm thực…  

- Tuyến ven biển Quy Nhơn - Nhơn Hội - Tam Quan, trọng tâm là Khu Du lịch Phương Mai - 
Núi Bà:

Nhằm khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư xây dựng một số khu du 
lịch cao cấp, hiện đại, tạo bước đột phá về du lịch tỉnh nhà, đến nay, trên tuyến này có 8 dự án đã 
được cấp giấy chứng nhận đầu tư với số vốn đăng ký hàng chục ngàn tỷ đồng như: Khu du lịch 
Trung Lương; Khu du lịch Vĩnh Hội, Hải Giang; Khu du lịch resort cao cấp phía bắc tuyến Nhơn 
Lý - Cát Tiến; Khu du lịch Hòn Ngọc Việt; Quần thể Du lịch, Lịch sử, Sinh thái và Tâm linh tại khu 
vực chùa Linh Phong,…

- Tuyến Quy Nhơn – An Nhơn – Tây Sơn và vùng phụ cận

Trên tuyến này đã và đang tổ chức, khai thác hiệu quả một số loại hình du lịch mang đặc trưng 
văn hóa Bình Định từ hệ thống di tích Tây Sơn kết hợp với các cụm di tích tháp Chăm, các lễ hội, làng 
nghề đặc sắc như: bảo tàng Quang Trung, lễ hội Đống Đa - Tây Sơn, tháp Bánh Ít, tháp Dương Long, 
tháp Cánh Tiên, tháp Đôi, tháp Bình Lâm, thành Hoàng Đế - Đồ Bàn... và một số loại hình du lịch 
sinh thái như: Hhầm Hô, hồ Núi Một, suối khoáng nóng Hội Vân... góp phần làm phong phú thêm 
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sản phẩm du lịch Bình Định. 

Một số đề xuất các biện pháp liên kết phát triển du lịch Vùng

1. Để “thiết lập không gian kinh tế du lịch Vùng thống nhất” theo cam kết liên kết phát triển 
7 tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung của lãnh đạo các tỉnh, thành phố để phát triển toàn diện, 
có chiều sâu và hiệu quả, bền vững cho không gian kinh tế - du lịch Vùng nhất thiết phải làm tốt 
công tác quy hoạch bảo đảm cho sự phát triển một cách chủ động thống nhất các vấn đề trọng 
tâm, trọng điểm trong sự phát triển du lịch Vùng. 

7 tỉnh duyên hải miền Trung nước ta có nhiều tiềm năng và thế mạnh, đặc biệt là du lịch 
biển để trở thành điểm đến du lịch quốc tế. Bên cạnh tiềm năng tự nhiên, 7 tỉnh duyên hải miền 
Trung còn có nhiều tiềm năng nhân văn có giá trị cho phát triển du lịch. Cả 3 di sản văn hóa vật 
thể của nhân loại do UNESCO công nhận đều nằm ở miền Trung là di tích cố đô Huế, đô thị cổ 
Hội An và thánh địa Mỹ Sơn. Ngoài ra, còn có di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại là Nhã nhạc 
cung đình Huế. Miền Trung còn có nhiều làng nghề truyền thống hấp dẫn khách du lịch. Truyền 
thống văn hóa và lối sống của đồng bào các dân tộc ở miền Trung cũng khá đặc sắc và đa dạng 
trong việc thu hút khách du lịch.

Với tiềm năng du lịch to lớn như vậy, du lịch liên kết 7 tỉnh duyên hải miền Trung có nhiều 
điều kiện để trở thành một trong những điểm đến du lịch quốc tế đầy hấp dẫn. Do đó, đối với du 
lịch miền Trung, việc tạo ra sản phẩm du lịch đa dạng và khác biệt phải luôn được xác định là một 
trong những nhiệm vụ trọng yếu để khẳng định vị thế cạnh tranh điểm đến trong nước và trên 
thị trường quốc tế. Muốn vậy, phải coi trọng và đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển và đa dạng 
hóa sản phẩm du lịch theo hướng khác biệt, qua đó tạo nên thương hiệu riêng cho điểm đến du 
lịch miền Trung, khác biệt với sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh trong khu vực. Vì vậy, du lịch 
miền Trung cần dựa trên các thế mạnh về thiên nhiên và nhân văn, cụ thể là: 

- Tập trung quy hoạch, xây dựng quần thể các khu du lịch nghỉ dưỡng tổng hợp cao cấp tại 
khu vực vịnh Văn Phong, vịnh Lăng Cô, vịnh Xuân Đài, vịnh Cam Ranh, vịnh Nha Trang, Vĩnh Hội 
(Quy Nhơn)…

- Tập trung quy hoạch, xây dựng quần thể các khu du lịch nghỉ dưỡng núi và du lịch sinh 
thái tại các điểm du lịch có khí hậu mát mẻ: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế), Bà Nà (Đà Nẵng)...

- Xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa dựa trên các di sản văn hóa vật thể: thánh địa Mỹ 
Sơn, đô thị cổ Hội An, di tích cố đô Huế, các đình, chùa, đền có kiến trúc độc đáo, các công trình 
kiến trúc, các làng cổ và nhà cổ ở miền Trung như làng cổ Phát Tích (Thừa Thiên Huế)… và dựa 
trên di sản văn hóa phi vật thể như Nhã nhạc cung đình Huế, ca Huế, múa Chăm, võ Tây Sơn, múa 
hát dân tộc truyền thống khác cũng như các lễ hội dân gian ở miền Trung.

- Xây dựng các sản phẩm du lịch làng nghề dựa trên các làng nghề sản xuất sản phẩm thủ 
công truyền thống và độc đáo: làng mộc Kim Bồng, làng rau Trà Quế (Quảng Nam), làng nghề 
điêu khắc đá Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), làng nón Phú Gia (ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định)

- Ẩm thực miền Trung cũng khá đa dạng và hấp dẫn khách du lịch. Do đó, cần phát huy thế 
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mạnh này, tạo ra nhiều món ăn độc đáo và khác biệt. Xây dựng các tour hướng dẫn nghệ thuật 
chế biến món ăn truyền thống đậm nét văn hóa Trung Bộ. 

- Phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển và thưởng thức các loại hình thể thao trên biển như 
lướt ván, đi thuyền kayak, lặn biển... tại các vùng biển nổi tiếng ở miền Trung. 

- Thúc đẩy phát triển loại hình du lịch hội nghị, hội thảo, khích lệ và triển lãm (MICE). Đà 
Nẵng, Hội An, Nha Trang và Mũi Né đều có thể phát triển thành các điểm đến du lịch loại hình 
này. Do đó, cần tập trung quảng bá và nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút các hội nghị, sự 
kiện, hội thảo quốc tế tới các trung tâm du lịch biển ở miền Trung. Quy hoạch xây dựng trung tâm 
hội nghị quốc tế lớn tại các vùng trọng điểm về du lịch. Các trung tâm hội nghị đã có cần nâng 
cấp, hiện đại hóa trang thiết bị, nâng cao trình độ và kỹ năng của đội ngũ nhân viên để đảm bảo 
tính chuyên nghiệp trong phục vụ đối tượng khách du lịch này.

- Xây dựng và phát triển một số công viên chủ đề về biển tại các thành phố lớn và các trung 
tâm du lịch biển như Đà Nẵng, Nha Trang, Nhơn Hội.

- Đẩy mạnh phát triển loại hình du lịch kết hợp mua sắm. Hình thành các trung tâm mua 
sắm lớn ở miền Trung. 

- Phát triển loại hình du lịch dựa vào những sự kiện đặc biệt mang tầm quốc tế và khu vực 
như: các cuộc thi đấu thể thao, liên hoan âm nhạc, phim, các cuộc thi sắc đẹp, các festival...

2. Đặt trọng tâm vào phát triển du lịch vùng bền vững, có chất lượng, có thương hiệu, 
có tính chuyên nghiệp và hiện đại trên cơ sở khai thác tối ưu nguồn lực và lợi thế của mỗi địa 
phương; phát huy tính liên ngành, liên vùng; tăng cường xã hội hóa với vai trò động lực của các 
doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong vùng, gắn với chiến lược phát triển du lịch quốc gia đến 
năm 2020 và tầm nhìn 2030.

3. Xây dựng đề xuất ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản phẩm du lịch đặc 
trưng của Vùng có sức cạnh tranh với khu vực và quốc tế, hỗ trợ công tác nghiên cứu thị trường, 
xây dựng chiến lược sản phẩm, kết nối các tour, tuyến, khu du lịch trong Vùng, hỗ trợ xây dựng 
và quảng bá thương hiệu Vùng, địa phương, điểm đến, sản phẩm và doanh nghiệp.

4. Xây dựng thương hiệu chung cho du lịch 7 tỉnh trong Vùng, trong đó chú trọng xây dựng 
thương hiệu du lịch biển.

 Liên kết xây dựng các sản phẩm quảng bá, xúc tiến du lịch chung (xuất bản tập gấp du 
lịch 7 tỉnh; xây dựng bản đồ du lịch 7 tỉnh; xây dựng phim quảng bá du lịch 7 tỉnh; xây dựng gian 
trưng bày chung của 7 tỉnh tại các hội chợ xúc tiến du lịch trong và ngoài nước); Liên kết các hoạt 
động quảng bá, xúc tiến du lịch chung (Liên kết tổ chức lễ hội du lịch 7 tỉnh duyên hải miền Trung 
luân phiên thường niên; Tổ chức đón các đoàn FAMTRIP trong và ngoài nước đến khảo sát tại 7 
địa phương).

Ngành du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung cần tăng cường hợp tác xây dựng và thực hiện 
chiến lược marketing điểm đến cho miền Trung năng động và quyết liệt hơn, phát triển nhiều 
thị trường chuyên biệt và tiếp tục hoàn thiện sản phẩm du lịch biển để đáp ứng tốt thị trường 
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chuyên biệt này. Coi trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch của miền Trung để tăng vị thế 
và khả năng cạnh tranh của sản phẩm du lịch miền Trung trên thị trường quốc tế.

Ngành du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung cần xây dựng chính sách khuyến khích đầu 
tư chung để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, xây dựng các dự án của 
Vùng nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch.

5. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin du lịch và trao đổi thông tin du lịch trong Vùng.

Trước hết cần tổ chức điều tra tài nguyên du lịch trên địa bàn các địa phương trong Vùng 
để phân loại và phục vụ khai thác du lịch, xây dựng hình ảnh, thông tin về hệ thống di tích, danh 
lam thắng cảnh của Vùng về giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật, các giá trị bản sắc văn 
hóa của từng địa phương, việc bảo tồn và phát huy giá trị trong việc khai thác phục vụ phát triển 
du lịch Vùng.

Xây dựng trang web chung của Vùng nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người vùng 
duyên hải miền Trung đến bạn bè trong nước và quốc tế, qua đó cung cấp thông tin về các tài 
nguyên du lịch, điểm đến tham quan du lịch, hệ thống khách sạn, địa chỉ ẩm thực, sản phẩm các 
làng nghề truyền thống… cho khách du lịch dễ dàng tham khảo thông tin và lựa chọn điểm đến.

Thường xuyên trao đổi các thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch trên địa 
bàn; các thông tin về thời gian, địa điểm diễn ra các lễ hội, các sự kiện, các điểm du lịch … 

Các Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch trong Vùng thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về xây 
dựng, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chính sách phát triển du lịch…

6. Liên kết đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch.

Cùng với sự gia tăng lượng khách đến tỉ lệ thuận với việc cần một đội ngũ lao động trong 
ngành du lịch đạt tiêu chuẩn và được đào tạo bài bản. Hiện nay, các trường trong Vùng đã mở 
ngành đào tạo cung cấp, bổ sung nguồn nhân lực cho ngành du lịch tại địa phương. Chẳng hạn: 
trường Đại học Quang Trung, trường Cao đẳng Bình Định, trường Trung cấp Văn hóa, nghệ thuật 
Bình Định (Bình Định), trường Cao đẳng Văn hóa Du lịch Nha Trang (Khánh Hòa)… Tuy nhiên, 
thực tế hiện nay cho thấy cùng đào tạo chuyên ngành du lịch nhưng mỗi trường có một giáo 
trình riêng, chương trình học khác nhau và thường nặng về lý thuyết nên không đáp ứng được 
yêu cầu thực tế tuyển dụng của các doanh nghiệp. Vì vậy trong thời gian tới cần:

- Liên kết đào tạo chương trình giữa các trường đại học, cao đẳng, trung cấp giữa các tỉnh 
trong Vùng.

- Tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa việc đào tạo của nhà trường với nhu cầu tuyển dụng của các 
doanh nghiệp trong Vùng để đảm bảo về số lượng thực tế và chất lượng nguồn lao động trong 
Vùng.

- Hỗ trợ đào tạo cao đẳng, đại học và trường trung cấp nghề du lịch trên địa bàn, tạo bước 
đột phá về đào tạo nghề du lịch, chú trọng đào tạo nghề du lịch cho khu vực nông thôn, hỗ trợ 
xây dựng cơ sở vật chất cho các đơn vị đào tạo nghề có chất lượng cao.
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- Thường xuyên tổ chức tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm về cải cách thủ tục hành 
chính đối với cán bộ, công chức các Sở nhằm bồi dưỡng chuyên môn và nâng cao tinh thần trách 
nhiệm trong công tác quản lý.

7. Chương trình liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và du lịch trong 
Vùng.

Ngành du lịch chỉ phát triển khi các ngành cùng hợp sức. Do vậy, cần có liên kết vững chắc 
giữa các công ty du lịch, giữa các công ty du lịch với các đơn vị lưu trú, vận chuyển, ăn uống, vui 
chơi giải trí… việc tạo điều kiện của các cấp chính quyền địa phương cho các hãng lữ hành và 
các dịch vụ hỗ trợ khác cùng tham gia phát triển du lịch địa phương; sự liên kết cần thiết giữa các 
ngành giao thông, hải quan, thương mại, viễn thông, dịch vụ sức khỏe, bảo hiểm với phát triển 
du lịch; sự liên kết giữa các hãng hàng không Việt Nam và hãng lữ hành trong việc phát triển tour 
trong nước; cải thiện và tổ chức lại du lịch đường sắt phục vụ tốt hơn cho các tour duyên hải miền 
Trung… Qua đó, cần khẳng định rằng vấn đề liên kết, cùng phát triển luôn tồn tại thiết yếu cho 
ngành du lịch nói chung và phát triển du lịch bền vững của vùng duyên hải miền Trung nói riêng.

- Thường xuyên tổ chức Famtrip, Presstrip cho các hãng lữ hành, các  phóng viên báo chí để 
khám phá các điểm du lịch mới, tìm kiếm những sản phẩm du lịch để quảng bá và xây dựng các 
chương trình tour gắn với chiến lược phát triển du lịch chung của Vùng. 

- Hiện nay loại hình du lịch MICE chưa được các tỉnh trong Vùng chú trọng phát triển (ngoại 
trừ Khánh Hòa và Đà Nẵng), trong khi đó ngành du lịch vùng duyên hải miền Trung chịu ảnh 
hưởng sâu sắc tính mùa vụ do ảnh hưởng bởi điều kiện khí hậu, nhất là các khu du lịch biển. Vì 
vậy, trong thời gian đến các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong Vùng cần liên kết, hợp tác 
với nhau nhằm khai thác tốt hơn loại hình du lịch MICE.

- Coi trọng phát triển du lịch tàu biển ở miền Trung theo hướng khai thác tối ưu tiềm năng 
và thế mạnh của loại hình du lịch này. Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng tại một số cảng biển, 
tập trung trước mắt xây dựng 1 - 2 cảng chuyên dụng cho khách tàu biển tại khu vực miền Trung 
theo hướng hiện đại và tiện lợi, đáp ứng tốt nhu cầu của khách tàu biển. Hình thành đội tàu 
khách trong nước chạy dọc bờ biển miền Trung để đáp ứng nhu cầu của khách nội địa và khách 
quốc tế.

Một số kiến nghị, đề xuất

* Đối với tỉnh Bình Định

- Về chiến lược phát triển sản phẩm, Bình Định sẽ chú trọng nâng cao chất lượng và đa dạng 
hóa các loại hình du lịch, phát triển một số loại hình du lịch được xem là thế mạnh của tỉnh, nhất 
là 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 2020, du lịch Bình Định sẽ phát triển theo hai tuyến 
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 
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triển dọc theo tuyến Quy Nhơn - An Nhơn - Tây Sơn, 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 văn hóa - du lịch lớn nhằm giới thiệu và quảng 
bá những nét 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. 

- Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch quan tâm, xem xét đầu tư nâng 
cấp bảo tàng Quang Trung thành bảo tàng quốc gia và trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung tuyến 
du lịch sinh thái Phương Mai - Núi Bà vào danh mục khu du lịch quốc gia.

* Đối với toàn Vùng

- 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 du lịch để trở thành một 
thương hiệu du lịch riêng cho Vùng.

- Với một bờ biển dài và đẹp, rất nhiều thuận lợi trong việc khai thác và phát triển du lịch 
biển. Tuy nhiên do hạ tầng giao thông kém, việc đi lại giữa các vùng miền còn quá khó khăn, ách 
tắc; khoảng cách các tỉnh vùng duyên hải miền Trung xa với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, 
trong khi tốc độ phát triển kinh tế lại thấp làm khả năng tiếp cận thị trường giảm và các nhà đầu 
tư cũng vì thế sẽ phải cân nhắc rất kỹ trước khi đầu tư vào khu vực này, nên du lịch miền Trung 
nói chung và Bình Định nói riêng chưa thu hút được nguồn khách từ các châu lục. Vì vậy các tỉnh 
trong Vùng cần quan tâm, cùng hợp tác và liên kết vùng để cùng phát triển cơ sở hạ tầng (với sự 
trợ giúp của Chính phủ).

- Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì và chỉ đạo thành lập nhóm Chuyên gia 
nghiên cứu Quy hoạch phát triển du lịch bền vững ở khu vực vùng duyên hải miền Trung, nhằm 
xác định, đánh giá lợi thế của từng địa phương trong khu vực, để đầu tư không nên có sự trùng 
lặp các loại hình sản phẩm du lịch, xác định sắc thái riêng của từng vùng, miền tạo thế liên kết để 
thu hút thu hút khách du lịch.

* Đối với Trung ương

- Trình Chính phủ cho chủ trương để các địa phương trong Vùng phối hợp xây dựng quy 
hoạch tổng thế phát triển du lịch, chiến lược phát triển du lịch Vùng đến 2020 và tầm nhìn 2030; 
đề án phát triển một số tuyến, khu trọng điểm du lịch quốc gia trong đó có Bình Định để trình cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt, làm căn cứ pháp lý triển khai thực hiện trên toàn Vùng.

- Đề xuất Chính phủ nghiên cứu ban hành chính sách khuyến khích đầu tư phát triển du lịch 
nhằm định hướng các nhà đầu tư tập trung vào vùng duyên hải miền Trung.

- Về Dự án nâng cấp, mở rộng đường bộ ven biển đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định để phát 
triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch:
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+ Theo Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18.01.2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam, tuyến ven biển từ các tỉnh Thừa Thiên Huế 
đến Bình Định sẽ được đầu tư nâng cấp theo tiêu chuẩn đường cấp III. Tuyến đường ven biển qua 
địa bàn tỉnh Bình Định (Nhơn Hội - Tam Quan dài 108 km) trong những năm qua đã được đầu tư 
thông tuyến với nguồn ngân sách tỉnh, kể cả vốn vay với quy mô tiêu chuẩn đường cấp V đồng 
bằng, trong đó có nhiều đoạn chủ yếu từ các tuyến cũ nối lại với nhau, nên hướng tuyến một số 
đoạn chưa hợp lý.

+ Thực hiện Quyết định số 129/QĐ-TTg và văn bản số 1840/TTg ngày 11.10.2010 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc chủ trương đầu tư xây dựng, mở rộng đường bộ ven biển qua địa phận Bình Định, 
tỉnh Bình Định đã hoàn tất hồ sơ dự án trình Bộ Giao thông Vận tải thẩm định. Kính đề nghị Bộ Kế 
hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải cân đối, bố trí vốn hàng năm theo văn bản số 670/
TTg-KTN ngày 27.4.2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đầu tư các tuyến đường ven biển 
Việt Nam, để tỉnh sớm triển khai các dự án, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về phát triển kinh tế - xã 
hội, đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng biển của địa phương và góp 
phần phát triển du lịch tại  khu vực này.

- Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục quan tâm phân bổ kinh phí trùng tu, 
đầu tư nâng cấp các di tích lịch sử, văn hóa đã xếp hạng quốc gia để phục vụ du lịch tại các địa 
phương trong Vùng; kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ hàng năm của Chính phủ để 
đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch Vùng.

- Đề nghị Tổng cục 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; 
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.

- Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nên lồng ghép các hoạt động xúc tiến đầu tư về du lịch 
của cả vùng duyên hải miền Trung vào các chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư của Bộ theo 
chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia.

- Đề nghị Tổng cục Du lịch, Cục Xúc tiến Đầu tư xây dựng cơ chế phối hợp trong công tác 
xúc tiến đầu tư, xúc tiến quảng bá du lịch thống nhất, chặt chẽ đồng bộ trong công tác xúc tiến 
đầu tư, xúc tiến quảng bá du lịch giữa cơ quan xúc tiến của Vùng, địa phương với Bộ Văn hóa, Thể 
thể và Du lịch, Bộ Kế hoạch Đầu tư để kịp thời nắm bắt thông tin từ lúc xây dựng chương trình 
đến khi tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến quảng bá du lịch tại các địa 
phương trong Vùng.

Một lần nữa xin kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, chúc Hội thảo thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

Kính thưa quý vị!

Trước hết, cho phép tôi thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi, xin chúc sức khỏe và 
hạnh phúc tới tất cả các vị đại biểu ở các Bộ ngành hữu quan, các cơ quan quản lý du lịch của các 
địa phương, các chuyên gia và phóng viên thông tấn báo chí của trung ương và địa phương có 
mặt tại đây.

Kính thưa quý vị!

Quảng Ngãi là tỉnh ven biển thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, với diện tích tự 
nhiên 5.131 km². Bên cạnh quốc lộ 1A và đường sắt Thống nhất Bắc - Nam chạy suốt chiều dài 
của tỉnh, Quảng Ngãi còn có tuyến Đông - Tây là quốc lộ 24A đi Kon Tum, thông sang Lào qua 
cửa khẩu quốc tế Bờ Y, và trong tương lai không xa, tuyến đường Dung Quất - Trà Bồng - Trà My 
hình thành, nối liền khu kinh tế Dung Quất với đường Hồ Chí Minh. Các tuyến giao thông huyết 
mạch này liên kết với tuyến vận tải bằng đường biển thông qua cảng biển nước sâu Dung Quất 
đã được đầu tư xây dựng, tạo cho Quảng Ngãi một vị trí thuận lợi trong giao lưu, quan hệ hợp tác 
giữa các vùng miền trong nước, cũng như với các quốc gia trong khu vực và quốc tế. 

Quảng Ngãi còn có lợi thế với bờ biển dài 130 km, lại có cảng biển nước sâu Dung Quất và 
Sa Kỳ, cùng với tiềm năng du lịch phong phú trải khắp các vùng núi, biển và trung du, trong đó 
có: 

* Các khu du lịch sinh thái biển: Khu du lịch Mỹ Khê (Sơn Tịnh); khu du lịch Sa Huỳnh (Đức 
Phổ); khu du lịch sinh thái Vạn Tường (Bình Sơn); khu du lịch đảo Lý Sơn (huyện Lý Sơn); khu du 
lịch Thiên Đàng (Khe Hai - Bình Thạnh, Bình Sơn)… 

* Các khu du lịch sinh thái núi: Khu du lịch Đặng Thùy Trâm (Ba Tơ - Đức Phổ); khu du lịch 
nghỉ dưỡng sinh thái Cà Đam - Hồ Nước Trong (Trà Bồng, Tây Trà); điểm du lịch thác Trắng (Minh 
Long), Cà Đú (Trà Bồng). Đặc biệt, vùng trung du có nhiều điểm du lịch hết sức hấp dẫn, thu hút 
đông đảo du khách như nước nóng Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa), Thạch Trụ (Mộ Đức); điểm du lịch 
suối Chí (Nghĩa Hành) và nhiều điểm du lịch khác.

PHÁT TRIỂN DU LỊCH QUẢNG NGÃI VỚI SINH THÁI NGHỈ
DƯỠNG BIỂN TRONG KHU VỰC DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
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* Các di tích lịch sử, văn hóa: Hiện nay toàn tỉnh có 26 di tích được công nhận là di tích cấp 
quốc gia và 162 di tích được tỉnh công nhận. Một số di tích điển hình như: khu chứng tích Sơn 
Mỹ; quần thể di tích “Theo dòng Nhật ký Đặng Thùy Trâm”; di tích khởi nghĩa Ba Tơ; di tích khởi 
nghĩa Trà Bồng; địa đạo Đám Toái; khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng; đền thờ anh hùng 
dân tộc Trương Định; di chỉ văn hóa Sa Huỳnh; thành cổ Châu Sa (văn hóa Chămpa); di tích hải 
đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Trường Sa); trụ sở Ủy ban hành chính kháng chiến Nam Trung 
Bộ; cùng nhiều chùa chiền, miếu mạo như: chùa Thiên Ấn, chùa Ông, chùa Hang, chùa Diệu Giác, 
đình làng Lý Hải…

* Các làng nghề: làng gốm Mỹ Thiện; làng rèn An Khánh; làng dệt thổ cẩm, dệt chiếu, chế 
tác sừng, chằm nón lá…

* Các lễ hội truyền thống: Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa; lễ hội cúng cá Ông; lễ hội Điện 
Trường Bà; lễ tế đình làng An Hải; lễ hội đua thuyền; lễ hội đâm trâu; lễ hội cầu ngư; lễ hội ra quân 
đánh bắt hải sản,…

* Đặc sản: cá bống (sông Trà); mạch nha, kẹo gương, đường phèn, đường phổi, mắm nhum, 
don, chim mía, cá niên, hành, tỏi (Lý Sơn)…

* Tuyến du lịch nội tỉnh như: 

1. Tuyến thành phố Quảng Ngãi - Dung Quất - Vạn Tường

Các điểm tham quan của tuyến gồm: Một số nhà máy công nghiệp, khu kinh tế Dung Quất, 
cảng biển nước sâu, khu du lịch sinh thái Thiên Đàng, nhà máy lọc dầu số 1 và các di tích: di tích 
lịch sử Vạn Tường, địa đạo Đám Toái, di tích lịch sử Bình Hòa và thành phố trẻ Vạn Tường.

2. Tuyến thành phố Quảng Ngãi - Sơn Tịnh - Mỹ Khê

Các điểm tham quan chính: Núi và chùa Thiên Ấn, mộ quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc 
Kháng, đền thờ Trương Định, khu chứng tích Sơn Mỹ, khu du lịch Mỹ Khê. 

3. Tuyến thành phố Quảng Ngãi - Nghĩa Hành - Minh Long - Ba Tơ

Các điểm tham quan chính: Đình làng An Định, Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Trung 
Bộ, hồ suối Chí, thác trắng Minh Long, bảo tàng du kích Ba Tơ, quần thể các di tích Khởi nghĩa Ba 
Tơ, hồ Tôn Dung, đèo Viôlắc.

4. Tuyến du lịch thành phố Quảng Ngãi - Đức Phổ - Sa Huỳnh

Các điểm tham quan chính: Nhà lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, di tích khảo cổ Sa 
Huỳnh, khu du lịch Sa Huỳnh, bệnh xá liệt sĩ Đặng Thùy Trâm.

5. Tuyến thành phố Quảng Ngãi - đảo Lý Sơn

Các điểm tham quan: Đình làng Lý Hải, chùa Hang, chùa Đục, lăng thờ cá Ông, chùa Từ 
Quang, đảo Mù Cu, Âm linh tự, khu di tích hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Trường Sa).

Trong những năm qua, nhất là sau khi thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch 
Quảng Ngãi thời kỳ 2001 - 2010 và định hướng đến năm 2020, cùng với các quy hoạch chi tiết 
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khu du lịch Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Vạn Tường đã tác động tích cực và định hướng phát triển cho du 
lịch Quảng Ngãi.

Hạ tầng kỹ thuật du lịch đã và đang được quan tâm đầu tư, nhiều cơ sở lưu trú du lịch đang 
được các doanh nghiệp nâng cấp mở rộng, các loại hình dịch vụ du lịch đang phát triển, phong 
phú cả về lượng và chất, nhiều doanh nghiệp liên kết, liên doanh phát triển kinh doanh lữ hành 
nội địa, quốc tế.

Dự báo đến năm 2015, doanh thu du lịch của tỉnh đạt khoảng 700 tỷ đồng (tăng gấp 3,3 lần 
so với năm 2010), đến năm 2020 doanh thu đạt khoảng 1.000 tỷ đồng.

Hoạt động du lịch đã góp phần giải quyết công ăn, việc làm, xóa đói giảm nghèo, chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, phát huy được một phần tiềm năng du lịch của tỉnh, đồng thời góp phần 
chỉnh trang đô thị tạo ra diện mạo mới cho nông thôn Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, so với các tỉnh duyên hải miền Trung, du lịch Quảng Ngãi tuy phát triển nhưng 
vẫn còn chậm, các chỉ số về lượt khách, doanh thu còn khá khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm 
năng du lịch hiện có của địa phương. Nói một cách khác là còn có sự bất cập giữa tiềm năng và 
tiềm lực.

Xác định vai trò, vị trí của ngành du lịch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 
ngày 31.10.2006, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 04-NQ/TU về phát 
triển du lịch Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015. Nghị quyết đã nêu 
rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển. Trong đó, về quan điểm xác định: 
“Phát triển du lịch Quảng Ngãi bền vững trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh phù hợp với 
chiến lược phát triển du lịch của cả nước và khu vực miền Trung - Tây Nguyên…”.

Về mục tiêu tổng quát: “Phát triển du lịch Quảng Ngãi trở thành một trong những tâm điểm 
nằm trong chuỗi du lịch miền Trung - Tây Nguyên theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế về du lịch 
biển, đảo và núi, thế mạnh về hệ thống di tích văn hóa lịch sử gắn với quá trình phát triển của khu 
kinh tế Dung Quất và đô thị mới Vạn Tường…”.

Kính thưa quý vị!

Là một tỉnh có nhiều tiềm năng về kinh tế biển, đảo như nhiều tỉnh thành thuộc vùng 
duyên hải miền Trung. Do đó, tỉnh đã chủ trương tập trung phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển là 
một trong 3 loạt hình du lịch trọng tâm cùng với du lịch văn hóa lịch sử và du lịch công nghiệp để 
phát triển du lịch Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2020, nhằm góp phần đẩy nhanh tốc độ chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn. Đây là một hướng đi đúng mà Quảng Ngãi đã lựa 
chọn trên con đường phát triển của mình.

Một xu hướng mới trong phát triển du lịch của thế giới và Việt Nam hiện nay là con người 
đang muốn tìm lại hay khám phá những vùng đất mà cảnh quan thiên nhiên còn hoang sơ, chưa 
bị bàn tay con người tàn phá, nên họ đến với loại hình du lịch thân thiện với môi trường - đó là du 
lịch sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng. Hiện nay, một bộ phận những người có thu nhập cao đang có 
xu hướng tìm mua đất ở các vùng xa trung tâm thành phố, nơi có khí hậu trong lành, thiên nhiên 
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tươi đẹp để xây biệt thự nghỉ dưỡng cuối tuần. Đặc biệt đối với Quảng Ngãi, gần với các khu du 
lịch nghỉ dưỡng biển là các di tích văn hóa lịch sử như: khu chứng tích Sơn Mỹ, đền thờ anh hùng 
dân tộc Trương Định (khu du lịch Mỹ Khê, Sơn Tịnh), di tích lịch sử Vạn Tường, địa đạo Đám Toái, 
di tích lịch sử Bình Hòa (khu du lịch Vạn Tường, Bình Sơn), nền văn hóa Sa Huỳnh (khu du lịch Sa 
Huỳnh, Đức Phổ) và đặc biệt trong khu du lịch Thiên Đàng có bảo tàng trưng bày các hiện vật của 
nhiều nền văn hóa khác nhau. Những di tích này đã và đang hòa mình, gia nhập hành trình “Con 
đường di sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng biển”. Đây là cơ hội thuận lợi cho du lịch Quảng Ngãi 
phát triển nói chung và cho các khu du lịch nói riêng.

Kính thưa quý vị!

Quảng Ngãi hiện có 4 khu du lịch trọng tâm để phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng biển, 
đó là:

* Khu du lịch Mỹ Khê: Bãi biển Mỹ Khê nằm trên quốc lộ 24B cách thành phố Quảng Ngãi 
khoảng chừng 15 km, cách cảng Dung Quất 16 km và gần cảng Sa Kỳ, thuộc địa phận thôn Cổ 
Lũy, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh. Mỹ Khê là bãi tắm lý tưởng với không gian mênh mông, bãi biển 
có hình cong lưỡi liềm với bãi cát vàng, nước trong xanh, độ dốc thoải, chạy dài 7 km quanh bờ 
biển là những rặng phi lao xanh ngút ngàn, bên cạnh là con sông Kinh lặng lờ, thơ mộng, mang 
vị ngọt của thượng nguồn đổ về và vị mặn của biển hòa vào nhau đem lại nhiều đặc sản biển 
phong phú. Tại đây, du khách có thể du thuyền ra đảo Lý Sơn, Dung Quất - Vạn Tường, Sa Huỳnh 
hay ngược về cửa Đại và Cổ Lũy cô thôn cách đó không xa. Khu du lịch Mỹ Khê đã được quy hoạch 
504 ha và đang điều chỉnh quy hoạch khoảng 1.000 ha

* Khu du lịch Sa Huỳnh: Nằm dọc theo quốc lộ 1A, bãi biển Sa Huỳnh thuộc xã Phổ Thạnh, 
huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, cách thành phố Quảng Ngãi 60 km về phía nam. Từ lâu Sa 
Huỳnh được biết đến như một điểm du lịch khá lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước. 

Vẻ đẹp quyến rũ của bãi biển Sa Huỳnh không chỉ được tạo nên bởi bờ cát trắng mịn trải 
dài hàng cây số, trông xa giống như áng tóc xõa của người con gái đang tuổi xuân thì; mà biển 
Sa Huỳnh còn nổi tiếng bởi làn nước trong xanh, lắm tôm, nhiều cá, những rặng san hô tuyệt đẹp 
cùng những đảo nhỏ ven bờ với thiên hình vạn trạng tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình.

Có đi thuyền dọc bãi biển, du khách mới có thể cảm nhận được hết vẻ đẹp thiên nhiên 
giữa biển trời nơi đây, nhất là mỗi độ xuân về. Nằm cách bờ chừng hơn một hải lý là dãy đá ngầm 
cùng rặng san hô, thế giới của rong biển và những đàn cá đa dạng về chủng loại và màu sắc. Sự 
sống của đại dương chẳng khác nào một xứ sở thần tiên đang diễn ra trước mắt. Thú vị nhất là 
đứng trên đỉnh núi Bàu Nú vào buổi chiều tà, phóng tầm mắt ra khơi xa ngắm những tia nắng 
cuối cùng sắp khuất sau rặng núi, hay ngồi dưới hàng dương lộng gió mà nghe lời thì thầm muôn 
đời của khơi xa. Trời, mây, sóng, nước..., tất cả như hòa lẫn, quyện chặt vào nhau, tạo nên sự thơ 
mộng và đầy quyến rũ cho bức tranh thiên nhiên của Sa Huỳnh... Khu du lịch Sa Huỳnh đã được 
quy hoạch 52,27 ha và dự kiến sẽ điều chỉnh Quy hoạch khoảng 1.000 ha.

* Khu du lịch sinh thái Vạn Tường: thuộc xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nằm 
trong khu kinh tế Dung Quất; phía đông giáp biển Đông, phía tây giáp khu dân cư phía bắc thành 
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phố Vạn Tường, phía nam giáp trung tâm tài chính, kinh tế và văn hóa của Thành phố, phía bắc 
giáp biển Đông, cách thành phố Quảng Ngãi 45 km về hướng đông bắc. Đây là khu vực có địa 
hình phong phú, địa chất công trình tốt và không bị ảnh hưởng bởi các chế độ thủy văn, rất thuận 
lợi cho việc xây dựng một khu du lịch an dưỡng, nghỉ mát nhằm phục vụ cho dân cư toàn khu 
kinh tế Dung Quất và khách du lịch. Khu du lịch sinh thái Vạn Tường đã được quy hoạch 432 ha.

* Khu du lịch biển, đảo Lý Sơn: nằm giữa biển khơi, Lý Sơn cách đất liền khoảng 34 hải lý về 
hướng đông bắc. Đảo Lý Sơn tên cũ là Cù Lao Ré. Sở dĩ tên gọi như vậy là vì xưa kia trên đảo này 
mọc nhiều dây ré, người dân đã sử dụng loại cây này để buộc đồ rất dai và bền chắc, trải dài theo 
thời gian, tên gọi của loài cây này đã trở thành tên đảo. Trên đảo có núi cao đến 180 m, có nhiều 
di tích lịch sử, văn hóa được phân bổ khá dày. Có thể kể đến một số di tích tiêu biểu như: chùa 
Hang, đình làng An Hải, chùa Đục, miệng núi lửa, và đặc biệt là di tích Âm linh tự - là nơi hằng năm 
diễn ra lễ khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm tưởng nhớ những người đi tìm kiếm hải vật và bảo vệ 
chủ quyền lãnh thổ Việt Nam xưa kia đã khuất. Lý Sơn còn nổi tiếng với biệt danh là “Vương quốc 
tỏi”, nói đến Lý Sơn người ta nghĩ ngay đến cây tỏi, bởi tỏi ở đây không chỉ khác lạ với những nơi 
khác về hình dáng mà còn khác về chất lượng. Nơi đây còn lưu dấu ấn của nền văn hóa Sa Huỳnh 
và văn hóa Chămpa. Hằng năm, người dân trên đảo còn mở hội đua thuyền vào mùa xuân và 
mùa thu, đông vui nhất là hội xuân diễn ra từ ngày mồng bốn đến mồng bảy Tết, thu hút đông 
đảo du khách đến tham dự hội, đồng thời tham quan các di tích, thắng cảnh với nhiều thú vị bất 
ngờ. Hiện nay, tỉnh cũng đang quy hoạch huyện đảo Lý Sơn thành đảo du lịch gắn với an ninh 
quốc phòng trên diện tích khoảng 200 ha.

Về các sản phẩm nghỉ dưỡng du lịch biển hiện có: Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Thiên 
Đàng và khu du lịch Sa Huỳnh, nơi đây hằng năm đón hàng ngàn lượt du khách đến tham quan 
và nghỉ dưỡng.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Để đạt được hiệu quả, khai thác và phát triển một cách bền vững hơn nữa đối với du lịch 
vùng duyên hải Nam Trung Bộ nói chung và với du lịch Quảng Ngãi nói riêng, tôi xin đề xuất một 
số ý kiến cho việc liên kết phát triển du lịch vùng duyên hải Nam Trung Bộ trong xu thế hội nhập 
kinh tế quốc tế, nhất là với du lịch sinh thái nghỉ dưỡng như sau: 

1. Tiến hành quy hoạch không gian phát triển du lịch trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập 
kinh tế quốc tế. Quy hoạch phải bảo đảm yêu cầu đánh giá được tác động với môi trường khi du 
lịch phát triển, chú ý yếu tố phát triển bền vững trong phát triển du lịch.

2. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt cần thiết nhấn mạnh tính 
trọng điểm trong đầu tư. Quy hoạch hệ thống các công trình cơ sở hạ tầng gắn với quy hoạch 
phát triển tổng thể du lịch, trên cơ sở xem xét phân tích một cách đầy đủ vai trò của từng công 
trình. Từ đó, xác định những công trình có tác động “đột phá” đến phát triển du lịch cũng như tạo 
hiệu ứng thu hút đầu tư. 

3. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện cơ chế chính sách đủ mạnh, để từ 
đó đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực, có kinh nghiệm vào các 
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trung tâm du lịch. Đây là những dự án thu hút khách quốc tế vào địa phương một cách nhanh và 
hiệu quả nhất.

4. Phát triển các làng nghề truyền thống, làng nghề mới theo hướng tạo ra các sản phẩm 
thủ công mỹ nghệ vừa mang đặc trưng văn hóa, vừa phù hợp với thị hiếu của du khách, từ đó đẩy 
mạnh giá trị xuất khẩu tại chỗ. Xây dựng các tụ điểm mua sắm hàng thủ công mỹ nghệ truyền 
thống gắn kết với các khu du lịch nghỉ dưỡng nhằm đẩy mạnh giá trị chi tiêu của du khách.

5. Xây dựng và hoàn thiện chiến lược tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch trong xu thế 
mới. Tiến hành phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu cần hướng đến, từ đó có chính sách 
marketing cho phù hợp với từng loại thị trường.

6. Chú trọng và nâng cao công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực làm du lịch, đảm bảo 
đủ số lượng và chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch.

7. Chuyên môn hóa và nâng cao tính cơ động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, bảo đảm 
an ninh trật tự, an toàn xã hội cho du khách và nhà đầu tư tại các trung tâm du lịch. Kiên quyết 
xóa bỏ các hiện tượng chèo kéo, đeo bám, vòi vĩnh, ăn xin, bán hàng rong gây phiền hà cho du 
khách.

8. Tăng cường vai trò và hiệu lực quản lý nhà nước về quản lý môi trường, tài nguyên du 
lịch, đặc biệt ở những khu du lịch quốc gia, các điểm du lịch có sức hấp dẫn cao, các khu du lịch 
sinh thái; khuyến khích và tạo điều kiện để huy động sự tham gia và đóng góp của các tổ chức 
và cá nhân vào việc bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch, đảm bảo phát triển bền vững của du 
lịch Việt Nam.

Để việc liên kết phát triển du lịch vùng duyên hải Nam Trung Bộ phát triển ổn định và bền 
vững trong nền kinh tế hội nhập, thiết nghĩ những ý tưởng và giải pháp trên sẽ là cơ sở để nghiên 
cứu vận dụng trong định hướng liên kết phát triển du lịch.

Nhân hội thảo lần này, chúng tôi đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du 
lịch, Văn phòng đại diện của Bộ tại miền Trung tăng cường hỗ trợ chúng tôi về công tác xúc tiến, 
quảng bá du lịch và xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch tại địa phương. 

Một lần nữa chúc quý vị đại biểu sức khỏe, chúc hội thảo thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn! 
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Kính thưa quý vị đại biểu!

Trước hết, chúng tôi rất vui mừng tham dự hội thảo "Liên kết phát triển du lịch các tỉnh 
duyên hải miền Trung" do tỉnh Phú Yên đăng cai tổ chức, với mục đích tham gia làm rõ hơn 
định hướng các giải pháp cho liên kết hợp tác phát triển du lịch 7 tỉnh duyên hải miền Trung. 
Xin chúc các đại biểu sức khỏe, chúc hội thảo thành công tốt đẹp.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Các tỉnh duyên hải miền Trung có tiềm năng du lịch lớn, với 4 trong 16 di sản thế giới 
của cả nước, có dải bờ biển dài và cảnh quan thiên nhiên đẹp, tất cả đều còn hoang sơ, đã 
tạo cho khu vực này một sức hút lớn cho phát triển du lịch. Kết hợp với các điều kiện về vị trí 
địa lý, nhất là thuận lợi trong việc khớp nối hệ thống giao thông như đường hành lang kinh 
tế Đông Tây, đường du lịch ven biển, sân bay, bến cảng... đặc biệt văn hóa xã hội mang đậm 
bản sắc vùng miền, là điều kiện quan trọng cho du lịch phát triển. Chính vì vậy, năm 2005, Thủ 
tướng Chính phủ ký Quyết định số 194/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phương hướng 
và giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Trên cơ sở đó, hầu 
hết các địa phương đều quan tâm đầu tư cho phát triển du lịch, trong đó hoạt động du lịch 
của các tỉnh duyên hải miền Trung trong những năm qua diễn ra sôi động, đã tổ chức và đăng 
cai tổ chức nhiều sự kiện du lịch lớn như: Hành trình di sản Quảng Nam, Festival Huế, Festival 
biển Nha Trang, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, cuộc thi hoa hậu báo Tiền phong, Hội nghị 
APEC, Liên hoan và cuộc thi hợp xướng quốc tế tại Hội An, Tuần lễ hành lang kinh tế Đông 
Tây, Năm du lịch quốc gia, gần đây nhất Năm Du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung Bộ - Phú 
Yên 2011…, các địa phương cũng đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, thu hút nhiều 
dự án đầu tư du lịch, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá thu hút du khách,... làm cho du lịch đạt kết 
quả bước đầu, tốc độ tăng trưởng du lịch của các địa phương miền Trung đạt khá. Riêng tỉnh 
Quảng Nam trong 5 năm qua (2006 - 2010), tốc độ tăng trưởng khách đạt 9,25%/năm. Trong 
năm 2011, lượng khách tham quan và lưu trú đến Quảng Nam là 2.532.000 lượt khách, trong 
đó: khách quốc tế đạt 1.279.166 lượt khách, khách nội địa đạt 1.252.834 lượt khách. Tốc độ 
tăng trưởng doanh thu du lịch bình quân giai đoạn 2006 - 2011 gần 40%/năm, du lịch từng 
bước trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. 

THAM LUẬN CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

UBND TỈNH QUẢNG NAM



Hội thảo Khoa học

130

Bên cạnh các kết quả đạt được, sự phát triển của ngành du lịch các tỉnh duyên hải miền 
Trung chưa tạo được điểm thu hút thật sự hấp dẫn, chưa có bước phát triển đột phá, kết quả 
hoạt động du lịch chưa tương xứng với tiềm năng và điều kiện của Vùng, số khách du lịch 
quốc tế đến các tỉnh duyên hải miền Trung và số ngày lưu trú, mức chi tiêu còn thấp so với 
cả nước. Nguyên nhân xuất phát từ những khó khăn, hạn chế như: quy hoạch du lịch khu vực 
miền Trung chưa đồng bộ; hạ tầng cho phát triển du lịch còn hạn chế và bất cập, ít chuyến bay 
quốc tế đến miền Trung; thiếu đồng bộ giữa lữ hành, lưu trú và dịch vụ liên quan, sản phẩm du 
lịch còn nghèo nàn; thiếu nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao; quảng bá, xúc tiến du lịch 
chưa mạnh, đặc biệt sự liên kết hợp tác phát triển du lịch còn yếu. Để giải quyết những vấn đề 
trên, ngoài việc cần nỗ lực của từng địa phương, còn có những vấn đề không thể chỉ có một 
địa phương giải quyết được, mà phải có sự liên kết hợp tác của 7 tỉnh duyên hải miền Trung 
mới có thể giải quyết đồng bộ và toàn diện hơn.

Nhận thức cơ hội liên kết phát triển du lịch ở các địa phương, chủ trương liên kết phát 
triển du lịch 3 địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế đã được đặt ra rất lâu, cho 
đến năm 2006, nhân dịp tổ chức Năm du lịch Quốc gia - Quảng Nam, tỉnh Quảng Nam đã đăng 
cai tổ chức Hội nghị bàn về nội dung hợp tác liên kết phát triển du lịch 3 địa phương và đã đi 
đến thống nhất ký kết biên bản về hợp tác liên kết phát triển du lịch ở các nội dung: Xây dựng 
sản phẩm và các tour du lịch; tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch; đào tạo nguồn nhân 
lực du lịch; trao đổi kinh nghiệm quản lý và hoạt động nghiệp vụ du lịch, nghiên cứu đề xuất 
cơ chế chính sách phát triển du lịch 3 địa phương. Nhìn chung, hợp tác liên kết du lịch trong 
thời gian qua đã góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động du lịch, nhất là công tác quảng 
bá, xúc tiến du lịch, đã đóng góp tích cực cho phát triển du lịch của 3 địa phương. Tuy nhiên 
vẫn còn một số nội dung hợp tác liên kết chưa được thực hiện đồng bộ ở các mặt như: Xây 
dựng sản phẩm và các tour du lịch, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch, nghiên cứu đề 
xuất cơ chế chính sách phát triển du lịch chung của 3 địa phương. Nguyên nhân của hạn chế, 
vướng mắc trên là do công tác phối hợp tổ chức còn chậm, chưa chặt chẽ, các địa phương còn 
khó khăn về kinh phí cho các hoạt động hợp tác liên kết này.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Như đã biết, du lịch có tính liên vùng, đa ngành, nên yêu cầu liên kết hợp tác rất là cần 
thiết, để đẩy mạnh phát triển du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung cần tập trung thực hiện 
các nội dung liên kết như: Khớp nối quy hoạch du lịch giữa 7 tỉnh; xây dựng kết cấu hạ tầng 
du lịch; xúc tiến, quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực du lịch; xây dựng sản phẩm du lịch, 
trong đó, nổi bật là các loại hình du lịch biển, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch MICE, 
du lịch làng quê, làng nghề hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, thương hiệu có uy tín, 
được biết đến trong và ngoài nước; phối hợp tổ chức các sự kiện lớn... Để thực hiện được các 
nội dung trên, chính quyền của 7 địa phương nên có ký kết chương trình hợp tác liên kết phát 
triển du lịch chung, đồng thời kiến nghị Chính phủ, Bộ, ngành liên quan có chương trình mục 
tiêu tổng thể đầu tư cơ sở hạ tầng dài hạn cho phát triển du lịch duyên hải miền Trung như 
đường du lịch ven biển, đường cao tốc, hỗ trợ đường bay nội vùng... 
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Liên kết Phát tr iển Du lịch các t ỉnh duyên hải miền Trung
Trước mắt, trong năm 2012 cần tập trung một số giải pháp liên kết du lịch các tỉnh 

duyên hải miền Trung 

1. Khớp nối quy hoạch du lịch giữa 7 tỉnh, phân định các khu chức năng đặc trưng 
chuyên biệt của từng vùng, dựa vào việc khai thác tiềm năng du lịch và thế mạnh của từng 
địa phương, từ đó làm cơ sở quan trọng để các địa phương tập trung và thu hút các nguồn lực 
cho đầu tư phát triển theo quy hoạch.   

2. Trên cơ sở quy hoạch liên kết du lịch Vùng, cần tính toán lộ trình đầu tư xây dựng đồng 
bộ kết cấu hạ tầng du lịch nhằm đảm bảo sự thông suốt trong việc đón và phục vụ khách du 
lịch một cách tốt nhất. 

3. Trong liên kết, nội dung xúc tiến du lịch, quảng bá đặt lên hàng đầu, do đó cần phải 
thành lập quỹ xúc tiến du lịch cho 7 tỉnh. Hàng năm các tỉnh duyên hải miền Trung nên có 
chung chương trình xúc tiến, quảng bá điểm đến du lịch, tập trung vào các thị trường mục 
tiêu của Vùng, tránh tình trạng từng địa phương tự làm xúc tiến du lịch, gây lãng phí cũng như 
chồng chéo các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch. Cần phối hợp trong việc đón và phục vụ 
các đoàn famtrip trong và ngoài nước để giới thiệu các giá trị sản phẩm du lịch xuyên suốt 7 
tỉnh. Đối với việc tổ chức các sự kiện du lịch lớn của 7 tỉnh, cần tính toán lịch trình tổ chức các 
sự kiện của từng địa phương sao cho hợp lý, tránh trùng lắp thời điểm diễn ra các sự kiện của 
các địa phương trong Vùng. 

4. Các tỉnh duyên hải miền Trung cần xây dựng thương hiệu và phân định sản phẩm du 
lịch đặc trưng của từng địa phương, tạo sự đa dạng và phong phú các sản phẩm du lịch của 
Vùng, là cơ sở để các địa phương tập trung đầu tư tốt hơn cho việc nâng cao chất lượng cũng 
như mở rộng các sản phẩm du lịch của mình. 

5. Định hướng phát triển du lịch MICE: Khai thác thị trường MICE là một trong những 
mục tiêu của chiến lược phát triển ngành du lịch Việt Nam (Đánh giá về tiềm năng phát triển 
MICE, các chuyên gia cho rằng: Việt Nam có tiềm năng rất lớn là đối thủ đáng ngại của Singapore 
- trung tâm thu hút MICE lớn nhất Đông Nam Á hiện nay). Riêng các tỉnh duyên hải miền Trung, 
chúng ta có cảnh quan thiên nhiên ưu đãi, nhiều di sản văn hóa, thiên nhiên, bãi biển đẹp, 
hệ thống khách sạn, resort phát triển là điều kiện thuận lợi để phát triển… Tuy nhiên để phát 
triển loại hình này nên thành lập MICE Bureau (tổ chức xúc tiến phát triển MICE), xây dựng 
chiến lược marketing, đề xuất các Bộ, ngành Trung ương cùng với các tỉnh trong Vùng tham 
gia cải thiện hạ tầng phục vụ khách MICE: Visa, sân bay, hệ thống khách sạn, trong đó, việc 
xác định vị trí xây dựng/nâng cấp trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế rất quan trọng (gần sân 
bay, khách sạn, thuận tiện đi lại, giao dịch…), thiết lập chiến lược thông tin quảng bá MICE, 
xây dựng website... 

6. Một vấn đề khá quan trọng là sự thống nhất và tổ chức thực hiện các nội dung liên kết 
phát triển du lịch của 7 tỉnh duyên hải miền Trung sẽ quyết định vào sự thành công chung của 
du lịch miền Trung. 

Tỉnh Quảng Nam tham gia một số nội dung về liên kết phát triển du lịch 7 tỉnh duyên hải 
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miền Trung, rất mong nhận được sự chia sẻ. Với những gì các tỉnh miền Trung đã và đang làm, 
cùng với sự quyết tâm chung của các tỉnh, chúng tôi tin tưởng du lịch 7 tỉnh duyên hải miền 
Trung sẽ phát triển mạnh. Kính chúc các đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

   


