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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Du lịch (DL) là một ngành kinh tế quan trọng, có tốc độ tăng trƣởng mạnh mẽ 

và liên tục. Theo số liệu của Tổ chức DL Thế giới, năm 2015 với chủ đề “Một tỷ du 

khách, một tỷ cơ hội” lƣợng khách DL quốc tế đạt 1.186 tỷ lƣợt, tổng thu từ khách 

DL quốc tế đạt 1.260 tỷ USD, đóng góp 10% (cả trực tiếp lẫn gián tiếp) vào GDP và 

tạo ra 1/11 việc làm trong nền kinh tế toàn cầu [166]. Phát triển du lịch (PTDL) đã 

đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, góp phần tăng thu ngoại tệ, thúc đẩy sản 

xuất, tạo việc làm…Vì những lý do đó, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã coi DL 

nhƣ một phƣơng tiện để phát triển nền kinh tế - xã hội (KT-XH), đặc biệt là các quốc 

gia đang phát triển. 

Ở Việt Nam, ngành DL đang phát triển nhanh và đạt đƣợc những thành tựu 

đáng ghi nhận. Năm 2015, DL Việt Nam đón trên 7,9 triệu khách DL quốc tế đến và 

57 triệu khách DL nội địa; tổng thu DL đạt 355,5 nghìn tỷ đồng [105]; đóng góp 

13,9% GDP (trong đó đóng góp trực tiếp đạt 6,6%); tạo ra 11,2% tổng số việc làm 

(việc làm trực tiếp chiếm 5,2%); doanh thu từ khách DL quốc tế đóng góp 5,6% 

tổng giá trị xuất khẩu của cả nƣớc [36]. Sự phát triển của ngành DL đã và đang góp 

phần thúc đẩy tăng trƣởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; bảo tồn và phát huy giá trị 

di sản văn hóa, tài nguyên thiên nhiên; đảm bảo an sinh xã hội, đẩy nhanh tiến trình 

hội nhập, quảng bá hình ảnh đất nƣớc và con ngƣời Việt Nam. Tài nguyên du lịch 

(TNDL) hấp dẫn, sản phẩm DL ngày càng đa dạng, phong phú; cơ sở hạ tầng 

(CSHT) và cơ sở vật chất kỹ thuật (CSVCKT) phục vụ DL đƣợc cải thiện, các 

điểm, khu DL đƣợc đầu tƣ đồng bộ, chính sách ƣu tiên của Đảng và Nhà nƣớc là 

những yếu tố quan trọng tạo nên sự phát triển của DL Việt Nam. 

Vùng Bắc Trung Bộ (BTB) bao gồm 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, 

Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; tập trung nhiều tài nguyên độc đáo và 

điển hình về tự nhiên và văn hóa có giá trị cho PTDL; có “thiên hạ đệ nhất hùng 

quan” (đèo Hải Vân), có hệ thống hang động nổi tiếng thế giới và trong nƣớc tạo 

nên sản phẩm DL hang động thu hút nhiều khách DL quốc tế (dãy núi đá vôi Kẻ 

Bàng với động Phong Nha, động Thiên Đƣờng, hang Sơn Đoòng), có các dòng sông 

đã đi vào lịch sử (sông Gianh, sông Bến Hải), có Vƣờn Quốc gia (VQG) duy nhất 

trong 33 VQG đƣợc UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới (VQG 

Phong Nha – Kẻ Bàng)...BTB còn là nơi ghi dấu những sự kiện lịch sử quan trọng 

chống phong kiến và thực dân, có nhiều danh nhân nổi tiếng không chỉ Việt Nam 

mà toàn thế giới (Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nguyễn Du, Võ Nguyên Giáp…), có di 

sản văn hóa thế giới (DSVHTG) đầu tiên đƣợc công nhận (năm 1993) kết nối với 
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các DSVHTG vật thể và phi vật thể trong và ngoài vùng tạo nên sản phẩm DLhấp 

dẫn với “hành trình khám phá và kết nối di sản”…Trong giai đoạn 2000 – 2015, 

vùng BTBdần khẳng định vai trò trong PTDL cả nƣớc: thu hút 2,4 triệu lƣợt khách 

DL quốc tế, hơn 20 triệu lƣợt khách DL nội địa đi lại giữa các địa phƣơng, chiếm 

13,5% số CSLT, 11,7% lao động trực tiếp, đóng góp khoảng 5,7% tổng thu DL cả 

nƣớc (các chỉ tiêu đều đạt cao hơn mức dự báo trong Quy hoạch tổng thể phát triển 

du lịch của vùng); góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng. 

Tuy nhiên, kết quả hoạt động du lịch của vùng vấn khá khiêm tốn: chỉ đứng thứ về 

lƣợng khách và tổng thu trong 7 vùng DL cả nƣớc. Sự phát triển của ngành 

DLBTBnhìn từ góc độ địa lý còn nhiều hạn chế, tiềm ẩn nhiều yếu tố thiếu bền 

vững nhƣ: tính liên kết giữa các địa phƣơng trong PTDL theo lãnh thổ (về tuyến DL 

và các sản phẩm DL mang tính vùng, các địa bàn trọng điểm DL, vai trò “tạo vùng” 

của các trung tâm DL…); tác động của các quá trình tự nhiên (biến đổi khí hậu) đến 

PTDL; tính ƣu tiên trong PTDL với tƣ cách là ngành kinh tế mũi nhọn trong “lồng 

ghép” phát triển KT-XH của vùng… 

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, nhu cầu DL toàn cầu 

tiếp tục tăng với sự tham gia của DL Việt Nam vào các chƣơng trình, dự án PTDL 

nhƣ dự án DL tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS), DL tuyến hành lang Đông 

Tây (EWEC), “ba quốc gia một điểm đến”; tuyến DL Di sản Đông Dƣơng; DL vùng 

BTB đang đứng trƣớc thời cơ mới, phát triển lên tầm cao hơn. Vấn đề đặt ra là làm 

thế nào vùng BTB khai thác có hiệu quả các lợi thế so sánh này để DL trở thành 

“ngành kinh tế mũi nhọn” với các sản phẩm DL đặc thù, có chất lƣợng cao? DL toàn 

vùng ra sao? có tƣơng xứng với tiềm năng chƣa? Sự PTDL theo lãnh thổ diễn ra nhƣ 

thế nào, tính hợp lý về mặt không gian dƣới góc độ địa lý học ở mức độ nào? Cần có 

các giải pháp gì (trong đó có các giải pháp mang tính đột phá) để DL của vùng phát 

triển có hiệu quả trong tƣơng lai. Đây cũng là lý do NCS lựa chọn đề tài “Nghiên cứu 

phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ” là luận án tiến sỹ chuyên ngành Địa lý học. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài 

2.1. Mục tiêu  

Vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn về DL và PTDL, đề tài có mục 

tiêu là phân tích thực trạng PTDL, hình thức tổ chức lãnh thổ (TCLT) DL của vùng 

BTB dƣới góc độ địa lý học. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy và nâng 

cao hiệu quả PTDL trong tƣơng lai. 

2.2. Nhiệm vụ  

Để đạt đƣợc mục tiêu đề ra, luận án tập trung giải quyết các nhiệm vụ sau: 

- Tổng quan cơ sở lý luận, thực tiễn về DL và PTDL  

- Đánh giá các nhân tố ảnh hƣởng tới PTDL ở vùng BTB 
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- Phân tích thực trạng PTDL vùng BTB giai đoạn 2000 – 2015 dƣới góc độ địa lý học 

- Đề xuất các giải pháp thúc đẩy PTDL hiệu quả ở địa bàn nghiên cứu trong 

tƣơng lai. 

3. Giới hạn đề tài 

3.1. Gi i hạn về nội dung 

Luận án nghiên cứu sự PTDL vùng BTB ở cả phƣơng diện ngành và lãnh 

thổ.Đánh giá sự phát triển theo ngành, luận án đã sử dụng các chỉ tiêu về khách DL, 

CSVCKT, lao động, tổng thu, công tác xúc tiến quảng bá, công tác quản lý, phát triển 

sản phẩm.Trong đó chỉ tiêu khách (cả quốc tế và nội địa) của cấp vùng đƣợc sử dụng 

từ tổng lƣợng khách đến các tỉnh và do vậy, tỉ lệ so với cả nƣớc cũng chính là so với 

lƣợng khách đi lại trên toàn quốc (tổng lƣợng khách của 7 vùng DL). Bên cạnh các 

nội dung đƣợc phân tích, so sánh và đánh giá trên cơ sở các nguồn thứ cấp, một số 

chỉ tiêu đƣợc làm rõ và minh họa bởi các kết quả từ điều tra sơ cấp của đề tài.  

Để đánh giá sự PTDL theo lãnh thổ, luận án nghiên cứu sự phát triển của các 

hình thức tổ chức lãnh thổ DL vận dụng cho đề tài bao gồm: điểm, trung tâm và 

tuyến DL. Trong đó, điểm DL đƣợc đánh giá định lƣợng theo 7 tiêu chí và phân 

theo các loại hình: DL tham quan DSVHTG, DL tham quan di tích lịch sử (DTLS) 

cách mạng, DL khám phá hang động,  DL nghỉ dƣỡng biển và DL sinh thái. 

3.2. Gi i hạn về không gian 

Luận án nghiên cứu PTDL trên lãnh thổ vùng du lịch BTB, bao gồm sáu tỉnh: 

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Luận án 

không nghiên cứu riêng rẽ theo từng tỉnh mà xem xét các tỉnh là một hợp phần cấu 

thành trong quá trình PTDL vùng BTB.  

3.3. Gi i hạn về th i gian 

- Thời gian nghiên cứu đánh giá thực trạng PTDL của vùng BTB từ năm 2000 

đến năm 2015 

- Thời gian nghiên cứu dự báo và định hƣớng: đến năm  2030 

4. Quan điểm và phƣơng pháp nghiên cứu 

4.1. Các qu n đ ểm  

4.1.1. Quan điểm hệ thống 

Tính hệ thống đƣợc thể hiện ở mối liên hệ tƣơng tác hữu cơ với nhau giữa các 

hợp phần trong tự nhiên cũng nhƣ trong xã hội loài ngƣời. Bởi vậy, khi nghiên cứu, 

xem xét một vấn đề, đối tƣợng nào đó cần phải đặt nó trong mối tƣơng quan (vị thế) 

trong một hệ thống nhất định. Nghiên cứu sự PTDL của vùng BTB đòi hỏi phải 

xem xét mối tƣơng quan của DL vùng với các vùng khác và với sự phát triển chung 

của toàn ngành DL Việt Nam đồng thời cần hiểu rõ mối quan hệ giữa các hợp phần 
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tạo nên DL vùng BTB để từ đó có những tác động vào toàn hệ thống và từng phân 

hệ đúng quy luật làm cho hệ thống vận hành theo chiều hƣớng tích cực và hiệu quả. 

4.1.2. Quan điểm tổng hợp 

Trên quan điểm tổng hợp, một đối tƣợng cần xem xét nó trong mối quan hệ biện 

chứng của các nhân tố trong tổng thể tự nhiên, KT-XH. DL vùng BTB là bộ phận của 

ngành dịch vụ nói riêng cũng nhƣ của nền kinh tế toàn vùng; PTDL có quan hệ chặt 

chẽ và chịu tác động đồng thời của các nhân tố tự nhiên, KT-XH. Vận dụng quan 

điểm này, luận án tập trung phân tích đồng bộ các nhân tố vị trí địa lý, TNDL, các 

nhân tố KT-XH trong mối tƣơng quan ảnh hƣởng đến sự PTDL của vùng.  

4.1.3. Quan điểm lãnh thổ 

Đối tƣợng của Địa lý DL hƣớng tới “sự phân bố không gian, mối tƣơng tác 

không gian của các khía cạnh khác nhau của hiện tƣợng DL”. Nhƣ vậy, quan 

điểm lãnh thổ là một đặc trƣng của khoa học địa lý học. Đặc điểm của đối tƣợng 

nghiên cứu cũng sẽ phản ánh những đặc trƣng cơ bản của lãnh thổ, giúp phân 

biệt các lãnh thổ với nhau. Vận dụng quan điểm này, luận án xem xét đối tƣợng 

nghiên cứu là sự PTDL gắn liền với lãnh thổ vùng BTB. Việc nghiên cứu các 

nhân tố, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp PTDL đƣợc đặt trong mối quan 

hệ chặt chẽ về mặt lãnh thổ giữa các không gian DL, giữa các địa phƣơng trong 

vùng, giữa BTB với các vùng khác và với cả nƣớc.  

4.1.4. Quan điểm lịch sử - viễn c nh 

Trải qua quá trình phát triển, các lãnh thổ đều đƣợc đặt trong mối quan hệ từ 

quá khứ, hiện tại và cả những định hƣớng cho tƣơng lai. Việc nhìn nhận sự phát 

triển của đối tƣợng nghiên cứu qua các giai đoạn là một nhiệm vụ cần thiết đề từ đó 

có thể rút ra những qui luật phát triển, những bài học kinh nghiệm và những dự báo 

cho tƣơng lai.  

BTB là vùng đất có bề dày lịch sử với nhiều biến động thăng trầm. Lịch sử đã 

để lại đến nay một kho tàng các di sản văn hóa, các di tích kháng chiến, các giá trị 

dân tộc học và những thành tạo vô giá từ thiên nhiên. Vận dụng quan điểm này, 

luận án tập trung phân tích, đánh giá hiện trạng PTDL vùng BTB để rút ra những 

qui luật phát triển cũng nhƣ những bài học kinh nghiệm từ thực tế PTDL làm căn cứ 

xây dựng các giải pháp cho lãnh thổ đối với sự PTDL trong tƣơng lai.  

4.1.5. Quan điểm phát triển bền vững 

DL là ngành có định hƣớng tài nguyên rõ rệt. Sự phát triển của ngành DL 

đồng thời cũng tác động đến môi trƣờng. Trên quan điểm phát triển bền vững, các 

vấn đề của PTDL vì thế phải đƣợc đặt trong mối quan hệ tƣơng tác giữa ba hợp 

phần: kinh tế, xã hội và môi trƣờng. Các phân tích đánh giá nhân tố, hiện trạng và 

giải pháp PTDL vùng BTB cần dựa trên các mức độ tác động đến kinh tế, xã hội và 
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cả môi trƣờng tự nhiên. Vận dụng quan điểm này, tác giả đánh giá sự PTDL trong 

mối tƣơng tác hài hòa giữa việc sử dụng hợp lý TNDL trên lãnh thổ vùng BTB. 

4.2. P  ơn  p áp n   ên  ứu 

4.2.1. Ph ơng pháp thu thập, xử lý tài liệu 

Đây là phƣơng pháp truyền thống, đƣợc đƣợc sử dụng để khởi đầu một đề tài 

nghiên cứu. Vận dụng phƣơng pháp này giúp tác giả tiếp cận với những kết quả 

nghiên cứu khoa học đã đƣợc công bố, từ đó luận án vừa có thể kế thừa vừa phát hiện 

vấn đề mới hoặc vấn đề chƣa đƣợc giải quyết. Dữ liệu của luận án đƣợc thu thập từ 

nhiều nguồn khác nhau: dữ liệu thứ cấp là hệ thống dữ liệu văn bản (sách chuyên 

khảo, bài báo khoa học, các đề tài nghiên cứu khoa học, luận án…), báo cáo tổng kết 

hàng năm, QHTT, kết quả điều tra…của các Sở, Viện nghiên cứu, Tổng Cục DL; dữ 

liệu thống kê: các số liệu về tự nhiên, dân cƣ, KT-XH của vùng BTB. Dữ liệu sơ cấp 

là tƣ liệu tác giả thu thập đƣợc từ thực địa, điều tra khảo sát, chụp ảnh. Bƣớc xử lý và 

tổng hợp tài liệu sau khi thu thập nhằm giúp hệ thống dữ liệu của luận án đƣợc đồng 

bộ và đáng tin cậy. 

4.2.2. Ph ơng pháp điều tra xã hội học 

Điều tra, khảo sát thực địa là một yêu cầu cần thiết nhằm thu thập nguồn thông 

tin thực tiễn mà số liệu thứ cấp không có đƣợc để đƣa ra các kết quả có độ tin cậy, 

có tính thực tiễn cao và có giá trị khoa học. Đối với nghiên cứu về hoạt động DL, 

phƣơng pháp này đóng vai trò quan trọng giúp xác định nhu cầu của khách DL, sự 

hài lòng của khách DL. Tác giả đã tiến hành các bƣớc để vận dụng phƣơng pháp 

này trong nghiên cứu của mình nhƣ sau:  

a) Xác định mục đích, đối t ợng và nội dung 

- Mục đích điều tra: Thu thập các thông tin thực tiễn cần thiết để làm rõ một số 

thực trạng ngành, lãnh thổ cũng nhƣ chất lƣợng sản phẩm DL tại vùng BTB dƣới 

góc độ của các đối tƣợng khác nhau tham gia vào hoạt động DL.  

- Đối tƣợng điều tra: Đề tài tiến hành điều tra theo bảng hỏi đối với khách DL, các 

doanh nghiệp lữ hành đang hoạt động trong vùng và một số doanh nghiệp ngoài vùng 

nhƣng đã và đang  đƣa khách đến vùng BTB; đề tài cũng tiến hành phỏng vấn sâu đối 

với đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nƣớc về DL ở các tỉnh trong vùng BTB, các nhà khoa 

học nghiên cứu về DL.  

- Nội dung điều tra:  

+ Khách DL (quốc tế và nội địa): Luận án chỉ tiến hành điều tra khách có nghỉ 

qua đêm tại các CSLT. Nội dung chính cần điều tra ở đối tƣợng khách DL tại điểm 

là đánh giá của khách về đội ngũ nhân viên DL, CSVCKT phục vụ DL, số tiền chi 

tiêu trong ngày của khách đối với các khoản chi chính; mức độ đánh giá  đối với 

công tác quản lý, công tác bảo vệ môi trƣờng, đánh giá về độ hấp dẫn của các điểm 
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DL trong chuyến đi của khách. Phiếu điều tra dành cho khách quốc tế và nội địa tại 

điểm đƣợc sử dụng nhƣ phụ lục 1.  

+ Điều tra doanh nghiệp lữ hành (nội địa và quốc tế): Các thông tin điều tra cần 

thu thập là sự đánh giá của doanh nghiệp đối với đội ngũ nhân viên, chất lƣợng hạ tầng, 

vật chất kỹ thuật, giá trị tài nguyên…(Xem mẫu phiếu ở phụ lục 1). Kết quả nhằm góp 

phần kiểm chứng thực trạng các dịch vụ và sản phẩm DL dƣới góc độ các nhà kinh 

doanh, nhu cầu cũng nhƣ xu hƣớng của du khách từ phía doanh nghiệp, qua đó thấy 

đƣợc sự quan tâm của các doanh nghiệp lữ hành đối với DL BTB.  

+ Đối với cán bộ quản lý Nhà nƣớc về DL: chính sách PTDL địa phƣơng, 

những điều chỉnh trong QH cấp tỉnh qua các giai đoạn và so với QHTT đã ban 

hành, các biện pháp đã thực hiện để phát triển ngành DL tại địa phƣơng...(Phụ đính 

tại phụ lục 06) 

- Địa điểm điều tra: Tác giả tiến hành điều tra khách lƣu trú tại  06 điểm DL đối 

với khách quốc tế và 12 điểm đối với khách nội địa. Danh mục các địa điểm điều tra, 

số lƣợng phiếu phát ra và số phiếu hợp lệ đƣợc trình bày chi tiết tại phụ lục 2. 

- Chọn mẫu: Luận án chọn mẫu ngẫu nhiên với 340 phiếu, trong đó khách 

quốc tế 80 phiếu và nội địa 260 phiếu, sau khi làm sạch số phiếu hợp lệ là 60 khách 

quốc tế và 240 khách nội địa. Luận án cũng tiến hành điều tra đối với 18 công ty lữ 

hành cả quốc tế và nội địa (Phụ lục 3) 

- Thời gian điều tra:  Đợt 1: tháng  5 - 8 năm 2014, đợt 2: tháng 2 – 6  năm 2015 

b) Xây dựng phiếu điều tra 

Trên cơ sở nội dung đã đề ra, tác giả xây dựng phiếu điều tra cho khách tại các 

điểm DL và phiếu điều tra đối với doanh nghiệp lữ hành (Phụ lục 1) 

c) Tiến hành điều tra theo kế hoạch 

Đề tài tiến hành điều tra theo bảng hỏi đối với khách DL tại các điểm DL đã 

xây dựng trong kế hoạch (trong đó có phỏng vấn sâu một số khách ở mỗi điểm điều 

tra). Đối với doanh nghiệp lữ hành, tác giả đã kết hợp phỏng vấn sâu và điều tra 

phiếu hỏi online. Phỏng vấn sâu cũng đƣợc áp dụng để tiếp cận các thông tin từ đội 

ngũ quản lý Nhà nƣớc về DL.  

d) Xử lí kết qu  điều tra 

Từ các phiếu điều tra thu thập đƣợc, tác giả xử lí bằng phần mềm SPSS để 

phân chia thành các nhóm khác nhau, từ đó đánh giá, phân tích. Kết quả điều tra thể 

hiện ở các nội dung: mức chi tiêu và cơ cấu chi tiêu trung bình của khách DL nội 

địa theo nhóm tuổi và nghề nghiệp; mức độ hài lòng của khách DL đối với đội ngũ 

lao động DL vùng BTB, đối với chất lƣợng CSVCKT và dịch vụ DL, công tác quản 

lý và bảo vệ môi trƣờng tại điểm DL…Đối với doanh nghiệp lữ hành: kết quả điều 

tra cho thấy các đánh giá về chất lƣợng CSHT, CSVCKT, đội ngũ nhân viên… 
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4.2.3. Ph ơng pháp thang điểm tổng hợp  

Để đánh giá sự PTDL theo lãnh thổ việc xếp hạng các điểm DL cần có sự phối 

hợp giữa định tính và định lƣợng. Đây là phƣơng pháp đƣợc nhiều công trình 

nghiên cứu DL sử dụng căn cứ vào việc xác định các thang bậc, tiêu chí đánh giá và 

cho điểm đối với mỗi tiêu chí. Phƣơng pháp có ƣu điểm làm tăng tính định lƣợng, 

tính chính xác và phù hợp thực tếcủa đối tƣợng nghiên cứu. Tuy nhiên tính chủ 

quan khá cao do việc xây dựng tiêu chí phụ thuộc vào ngƣời lập ra nó. Bởi vậy, lựa 

chọn các tiêu chí đánh giá cũng nhƣ thang điểm của các tiêu chí đƣợc đề tài đƣa ra 

dựa trên thực tế phát triển của lãnh thổ và qua tham khảo ý kiến chuyên gia (theo 

phƣơng pháp chuyên gia) để tăng độ tin cậy và tính khách quan của phƣơng pháp 

này. Quy trình bao gồm các bƣớc sau: 

a. Lựa chọn đối t ợng xác định 

Căn cứ vào hiện trạng phát triển ngành, thực trạng khai thác các điểm, khu DL; 

thông qua khảo sát thực tế, khảo sát các đối tƣợng tham gia hoạt động DL bằng phiếu và 

phỏng vấn; hệ thống các điểm đƣợc lựa chọn để đánh giá mang tính đại diện cho lãnh thổ 

ở cấp nhỏ và đƣợc đặt trong một hệ thống với các điểm cùng loại hình. 

b.Lựa chọn tiêu chí  

Các tiêu chí xác định phải phản ánh đƣợc hiện trạng tồn tại, xu thế phát triển của 

điểm DL và thể hiện đƣợc vai trò tác động của từng tiêu chí đối với các điểm. Các điểm 

DL đƣợc đánh giá dựa trên 07 tiêu chí (Phụ lục 4). 

c. Thang, bậc của từng tiêu chí.  

Thang bậc là yếu tố để phân hóa theo mức độ thuận lợi của đối tƣợng nghiên cứu. 

Luận án lựa chọn thang 5 điểm tƣơng ứng với 5 bậc (mức độ). Mỗi tiêu chí có 5 mức độ 

đƣợc đánh giá từ điểm 5 1 [3].  

Luận án sử dụng 3 mức hệ số 1,2,3 tƣơng ứng với vai trò của từng tiêu chí [1]. 

Hệ số của từng tiêu chí phụ thuộc vào vai trò của tiêu chí đó đối với điểm DL và ở 

mỗi loại hình DL khác nhau các tiêu chí có vai trò không giống nhau. Các tiêu chí 

có hệ số cao (hệ số 3) là những tiêu chí quan trọng, trong khi đó những tiêu chí có 

vai trò ít hơn có hệ số nhỏ hơn (hệ số 1) [57]. 

d. Xác lập công thức tính  

Trên cơ sở các tiêu chí, thang, bậc và hệ số đã đƣợc xác lập, công thức tính 

điểm tổng hợp đƣợc xác định dựa vào số điểm và trọng số của từng điểm cụ thể [3].  

Điểm tổng hợp của mỗi điểm DLđƣợc tính bằng công thức:  

   X = 


n

i

SiWi
1

.  

Trong đó: Wi là hệ số tính theo từng tiêu chí;  

      Si là điểm xác định theo bậc;  

                                       i là số thứ tự các tiêu chí 
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e. Xác định tổng hợp và phân hạng  

Bƣớc này giúp xác định đƣợc mức độ của đối tƣợng trong thang, bậc điểm đã 

xây dựng (cả định tính và định lƣợng), từ đó làm cơ sở cho phân hạng đối tƣợng 

theo tiêu chí đã xây dựng. 

4.2.4. Ph ơng pháp ph n tích, tổng hợp, so sánh 

Trong quá trình nghiên cứu, các tài liệu thu thập và xử lý đƣợc tác giả thực hiện phân 

tích, đánh giá, so sánh đối tƣợng nghiên cứu để làm sáng tỏ các nhiệm vụ của luận án. Các 

dữ liệu, kết quả tính toán dựa trên việc sử dụng phầm mềm Excel. Thông qua phƣơng pháp 

này, đặc điểm, bản chất, quy luật của đối tƣợng đƣợc rút ra. Đây là phƣơng pháp sử dụng 

chủ yếu để phân tích thực trạng phát triển theo ngành, so sánh đặc điểm phát triển của 

vùng BTB với các vùng DL khác để làm rõ sự khác biệt và đặc trƣng riêng.  

4.2.5. Ph ơng pháp b n đồ, GIS 

Đây là phƣơng pháp đặc trƣng của địa lý học đƣợc sử dụng để nghiên cứu, xử 

lý số liệu, xây dựng các bản đồ chuyên đề thể hiện nội dung và kết quả nghiên cứu 

của luận án. Luận án đã xây dựng 6 bản đồ bằng phần mềm Mapinfo gồm: bản đồ 

hành chính, bản đồ TNDL tự nhiên, bản đồ TNDL văn hóa, bản đồ các nhân tố KT 

– XH ảnh hƣởng đến sự PTDL của vùng BTB, bản đồ thực trạng PTDL vùng BTB, 

bản đồ định hƣớng PTDL vùng BTB. 

4.2.6. Ph ơng pháp chuyên gia 

Nội dung nghiên cứu của đề tài có liên quan đến nhiều chuyên ngành nhƣ: 

kinh tế DL, văn hóa du lịch, quản lý Nhà nƣớc, tâm lý học…và trải rộng trên địa 

bàn 6 tỉnh vùng BTB. Vì vậy, trong quá trình thực hiện tác giả đã tham khảo ý kiến 

của nhiều chuyên gia bao gồm: các nhà khoa học, các nhà quản lý từ Trung Ƣơng 

đến địa phƣơng, quản lý điểm DL, đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp DL…Tác 

giả đã phỏng vấn và xin ý kiến chuyên gia về việc lựa chọn các tiêu chí chính và tiêu 

chí thành phần đối với việc đánh giá điểm; thang bậc cho điểm, mức độ đánh giá và 

cả ý kiến đánh giá riêng của từng chuyên gia cho các tiêu chí sau khi đƣợc lựa chọn 

thang điểm và bậc phù hợp.  

 Tổng hợp kết quả đánh giá của các chuyên gia cho các tiêu chí có thang đo, 

điểm trung bình cho các chỉ tiêu này đƣợc tính theo công thức:  

 

 

 Trong đó:    Yij điểm đánh giá chuyên gia i đánh giá mục tiêu j 

          nj là số chuyên gia tham gia cho mục tiêu j 

i = 1,n (n chuyên gia); j = 1,m (mục tiêu) 

Mẫu phiếu thu thập ý kiến chuyên gia cho điểm theo các bậc và tiêu chí đã 

thống nhất đƣợc trình bày ở phụ lục 5 

Y = 
nj

1




n

i

Yiji
1
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4.2.7. Ph ơng pháp dự báo 

Đề tài sử dụng chuỗi số liệu liên tục theo thời gian (lƣợng tăng giảm tuyệt đối 

theo các năm liên tiếp) để dự báo đến năm 2020, 2025, 2030 của một số chỉ tiêu 

khách, tổng thu, số buồng lƣu trú, lao động. Đây là phƣơng pháp dự báo phù hợp 

với đề tài vì công thức tính đơn giản, không cần quá nhiều dữ liệu nhƣng tính chất 

dự báo chỉ thích hợp với thống kê ngắn hạn. Ngoài ra, NCS căn cứ vào các nội dung 

bao gồm: Đƣờng lối, chủ trƣơng, chính sách, mục tiêu của Đảng, Nhà nƣớc và của 

các địa phƣơng trong vùng BTB về PTDL; căn cứ vào thực trạng PTDL vùng BTB, 

những bối cảnh trong nƣớc và quốc tế tác động đến PTDL, các xu hƣớng và diễn 

biến của thị trƣờng khách, ý kiến từ chuyên gia…Trên cơ sở đó, có những phán 

đoán, nhận định, định hƣớng và dự báo cho sự PTDL trong thời gian tới.  

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 

5.1. Về khoa h c:  

+ Luận án đã kế thừa, cập nhật và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về DL và PTDL 

+ Lựa chọn đƣợc các tiêu chí đánh giá phát triển ngành DL, các điểm DL vận 

dụng cho lãnh thổ cấp vùng. 

5.2. Về thực tiễn 

+ Làm rõ những thế mạnh và hạn chế của các nhân tố với tác động đến PTDL 

vùng BTB, đặc biệt bổ sung một số nhân tố, yếu tố mang tính cập nhật so với 

QHTT đã ban hành (ví dụ: nhân tố đô thị hóa và hệ thống đô thị,  toàn cầu hóa và 

hợp tác quốc tế, an ninh chính trị và an toàn xã hội; một số yếu tố về tài nguyên, về 

môi trƣờng...) 

+ Phân tích những thành tựu và thách thức trong PTDL vùng BTB giai đoạn 

2000 – 2015 dựa trên các chỉ tiêu đã xác định và qua điều tra xã hội học. Cập nhật 

và chính xác các chỉ tiêu PTDL để so sánh, đối chiếu với dự báo của Tổng Cục DL 

cho năm 2015. Từ đó bổ sung vào các chỉ tiêu PTDL cho quy hoạch của Tổng cục 

DL, đóng góp tích cực hơn cho PTDL của vùng BTB và du lịch cả nƣớc cũng nhƣ 

sự phát triển KT – XH của vùng và các địa phƣơng trong vùng.  

+ Đề xuất định hƣớng và các nhóm giải pháp PTDL vùng BTB để đẩy mạnh 

PTDL hiệu quả trong thời gian tới. 

6. Cấu trúc của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận án 

đƣợc cấu trúc thành 4 chƣơng:  

Ch ơng 1: Cơ sở khoa học về phát triển du lịch 

Ch ơng 2: Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ 

Ch ơng 3: Thực trạng phát triển du lịch vùng BTBgiai đoạn 2000 - 2015 

Ch ơng 4: Định hƣớng và giải pháp phát triển du lịch vùng BTBđến năm 2030 
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CHƢƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

 

1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 

1.1.1. Trên t ế      

Nghiên cứu DL nhằm hƣớng tới việc phát triển các hoạt động nghỉ ngơi, giải 

trí của con ngƣời tại điểm đến với mục đích nâng cao hiệu quả kinh tế cũng nhƣ 

đảm bảo các tác động bền vững về xã hội và môi trƣờng đƣợc quan tâm ở nhiều lĩnh 

vực khoa học khác nhau trên thế giới. Khoa học địa lý cũng là lĩnh vực quan tâm 

đến DL từ khá sớm và đã hình thành chuyên ngành Địa lý DL từ những thập niên 

30 của thế kỷ XX. Địa lý DL hƣớng tới các đối tƣợng ngày càng mở rộng theo nhu 

cầu thực tế của xã hội từ những nghiên cứu về địa lý luồng khách tới các đánh giá 

TNDL, nhu cầu DL đến phân vùng, quy hoạch và PTDL [86].  

- H ớng nghiên cứu đánh giá tài nguyên và các nh n tố  nh h ởng tới DL: Là 

hƣớng nghiên cứu khá sớm của địa lý DL với mục đích đánh giá đặc điểm địa lý 

của những nơi du khách tham quan để từ đó kiến nghị những giải pháp phát triển và 

bảo vệ cảnh quan. Trƣớc tiên, là những nghiên cứu các giá trị DL của cảnh quan, 

X.Letsitski cho rằng Địa lý DL có nhiệm vụ “xác định một cách khoa học giá trị DL 

của c nh quan, nghiên cứu tiền đề để tiến hành khai thác kinh doanh và tổ chức các 

hoạt động DL mà vẫn b o vệ đ ợc giá trị quý báu của c nh quan” [dẫn theo 86]. 

Vấn đề đƣợc quan tâm hơn cả là phƣơng pháp xác định sức chứa, độ bền vững của 

cảnh quan đối với hoạt động DL. Nhà địa lý Liên Xô Mukhina (1973),  nhóm các 

nhà địa lý cảnh quan của trƣờng Đại học Tổng hợp Matxcơva (E.D. Xmirnova, V.B 

Nefeđova, L.G. Svitrenco) đã có những công trình nghiên cứu đánh giá các thể tự 

nhiên hay đánh giá tài nguyên phục vụ mục đích DL. Các nhà địa lý Mỹ 

(W.M.Davis, Bohart), Canada (Wolfe, Heleiner), Ba Lan (Kostrouixki, 

Warszyncka…) có những nghiên cứu về khả năng chịu tải của cảnh quan tự nhiên; 

một số nhà khoa học Tiệp khắc nghiên cứu về đánh giá và thành lập bản đồ tiềm 

năng DL tự nhiên, lịch sử - văn hóa. Gần dây, các nhà Địa lý phƣơng Tây lại hƣớng 

sự quan tâm đến sự tác động hai chiều giữa các giá trị tài nguyên và PTDL; nghiên 

cứu các vấn đề cụ thể mang tính ứng dụng cao. Các tác giả Jinyang Deng (Đại học 

Alberta, Canada), Brian King (Đại học Victoria, Australia), Thomas Bauer (Đại học 

Bách khoa Hồng Kông) (2002) đã đánh giá các khu tự nhiên (nhƣ VQG) cho PTDL 

bằng việc phân cấp các mức độ bảo vệ đối với các khu vực khác nhau [165]. 

Nghiên cứu PTDL hƣớng các nhà Địa lý quan tâm hơn nữa đến các nhân tố 

ảnh hƣởng đến hoạt động này. Nhiều công trình đã chỉ ra sự PTDL ở bất kì địa điểm 

nào cũng phụ thuộc vào sự tồn tại của hàng loạt các điều kiện tiên quyết cho sự tăng 

trƣởng, và hệ quả sự hành thành không gian cũng nhƣ những đặc điểm địa lí của 
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chúng sẽ phản ánh sự tác động lẫn nhau giữa một vài nhân tố hình thành nên chiều 

hƣớng PTDL (đƣợc đƣa ra bởi các nhà địa lý Anh Britton, 1989; Miossec, 1977; 

Pearce, 1987, 1989) [dẫn theo 162]. Đây đƣợc xem là hƣớng nghiên cứu địa lý DL 

xã hội [86]. Các nhà địa lý Mỹ và Canada nhƣ Knetsch, Clowson, Wolfe…cũng đi 

vào nghiên cứu các nhu cầu DL cũng nhƣ sự phụ thuộc vào khoảng cách của điểm 

cƣ trú và sử dụng các mô hình lực hút [dẫn theo 86].  

Nhóm tác giả C.M. Hall và S.J. Page (2006 ) trong công trình Geogaphy of 

Tourism and Recreation đã khái quát các vấn đề lý luận về du lịch giải trí, thời gian 

rỗi và động cơ của nó; phân tích các nhu cầu và nguồn cung trong du lịch, những 

ảnh hƣởng của du lịch…dƣới góc độ của các nghiên cứu địa lý [151].  

Chris Cooper, John Fletcher, David Gilbert và Stephen Wanhill trong Tourism – 

Principles and Practice [155] đã giới thiệu công trình mang tính tổng hợp của các 

nhà khoa học địa lý và kinh tế nghiên cứu trong lĩnh vực du lịch. Trong đó, phần 1 và 

phần 2 của công trình tập trung đề cập đến lý luận về các vấn đề cung – cầu trong du 

lịch; đặc biệt nhấn mạnh “điểm đến” du lịch – tâm điểm phát sinh cầu đồng thời cũng 

là nơi chịu nhiều tác động về kinh tế, xã hội và môi trƣờng từ hoạt động du lịch.  

- H ớng nghiên cứu PTDL trên cơ sở hình thành các tổ hợp lãnh thổ và tối  u 

hóa cấu trúc lãnh thổ kinh tế của DL. Nhiệm vụ tìm tòi để khai thác những lãnh thổ 

DL mới đã nảy sinh hƣớng nghiên cứu ứng dụng này. Pirojnik I.I (1985) và Đinhiev 

cho rằng, Địa lý DLnghiên cứu đặc điểm lãnh thổ của ngành kinh tế DL, sự ph n bố 

theo lãnh thổ của hoạt động s n xuất và dịch vụ có liên quan tới DL, những yếu tố 

PTDL ở các quốc gia và vùng lãnh thổ [dẫn theo 86]. Công tác phân vùng đóng vai 

trò quan trọng trong việc xác định tính chuyên môn hóa và tạo ra hiệu quả phát triển 

cho lãnh thổ DL và đƣợc đề cập đến bởi một số nhà Địa lý Mỹ từ những năm 1940, 

nhƣng công trình đầu tiên có ý nghĩa đƣợc xuất bản vào 1972 của tác giả C.A. 

Gunn: Designing Tourist Regions giới thiệu một mô hình của hệ thống DL và một 

quy trình cụ thể xuất phát từ trƣờng hợp quy hoạch vui chơi, giải trí cho bán đảo 

Michigan [dẫn theo 152]. Gunn đồng thời là chủ biên của cuốn “Tourism planning – 

Basics, Concepts, Cases” (2002) với nhiều lần tái bản[152]. Công trình đã đánh giá 

toàn diện mục đích của việc quy hoạch lãnh thổ DL, xem xét DL trong một hệ 

thống của nhiều yếu tố về sức hấp dẫn, dịch vụ, giao thông, thông tin, xúc 

tiến…thảo luận về các vấn đề tăng trƣởng, phát triển bền vững, DL sinh thái và 

chính sách trong mối quan hệ với lãnh thổ DL. Quan niệm quy hoạch vùng, quy 

hoạch điểm, khu DL cùng một số nghiên cứu trƣờng hợp cụ thể đƣợc hai tác giả đề 

cập có hệ thống và rõ ràng. Đóng góp cho hƣớng nghiên cứu này, tác giả C.M.Hall 

xem xét vấn đề quy hoạch lãnh thổ trong mối quan hệ với chính sách PTDL của 

quốc gia và các vùng ở cấp phân vị thấp hơn [152].   
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Ở một góc độ mang tính thời sự, Donald G.Reid trong công trình “Tourism, 

Globalization and Development” đề cập đến những vấn đề liên quan đến lãnh thổ DL 

trong bối cảnh toàn cầu hóa. Cùng với việc tổng hợp và phân tích định nghĩa du lịch ở 

khía cạnh kinh tế kỹ thuật hay sinh thái, tác giả  đề cập đến mối quan hệ giữa toàn cầu 

hóa và khía cạnh kinh tế chính trị của PTDL, quy hoạch và lý thuyết phát triển cùng 

những mối quan hệ đối với PTDL, liên kết du lịch trong sự phát triển chung…[156]. 

Hệ thống lãnh thổ DL là một hệ thống địa lý xã hội trong đó có các yếu tố 

luồng khách, tổng thể tự nhiên, tổng thể văn hóa – lịch sử, các công trình kỹ thuật, 

nhân viên phục vụ và cơ quan điều hành. Mỗi yếu tố phân hệ này có vai trò, chức 

năng nhất định và tác động qua lại với các phân hệ khác (Pirojinik – 1985)[dẫn theo 

86]. Một số học giả hiện đại: C.M.Hall, S.J.Page (2006)[151],  S.Williams (2009) 

[162] đã nghiên cứu các mối quan hệ không gian liên quan đến sự phát triển của 

DL, các tác động qua lại giữa phát triển và DL ở một số lãnh thổ nhất định (thành 

thị, nông thôn, ven biển). Trên cơ sở đó, các nghiên cứu đề xuất các giải pháp, 

chính sách phát triển phù hợp với từng hợp phần lãnh thổ hƣớng tới sự phát triển 

bền vững của DL.  

Nhƣ vậy, dù ở khía cạnh đánh giá tài nguyên, phân tích nhân tố hay tổ chức 

lãnh thổ DL; các nhà nghiên cứu Địa lý DL trên thế giới đều hƣớng tới mục tiêu 

PTDL. Đó là những đóng góp ở hợp phần tài nguyên, các yếu tố xã hội hay dƣới 

góc độ đánh giá tổng hợp cho một lãnh thổ đón khách sao cho các giá trị cảnh 

quan cũng nhƣ các yếu tố dịch vụ, con ngƣời, CSHT, giao thông đều đƣợc sắp 

xếp, bố trí trên lãnh thổ một cách khoa học, hợp lý và phục vụ tốt nhất nhu cầu của 

du khách. Đó là những nghiên cứu có trách nhiệm trong việc thúc đẩy một ngành 

kinh tế phát triển vừa mang lại sự tăng trƣởng về quy mô, đồng thời giảm thiểu 

các tác động về xã hội và môi trƣờng. Nghiên cứu PTDL dƣới góc độ Địa lý học 

chính là sự tổng hợp các nghiên cứu về tài nguyên đƣợc xem xét nhƣ một nhân tố, 

đánh giá các khía cạnh kinh tế, sự phát triển không gian và tác động qua lại đối 

với lãnh thổ của hoạt động DL.   

1.1.2. Ở V ệt N m 

Nghiên cứu trong nƣớc về lĩnh vực địa lý DL mới chỉ đƣợc quan tâm  từ 

những năm 90 của thế kỉ XX. Những nhà khoa học Địa lý  đi tiên phong trong 

nghiên cứu DL ở Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng về lý luận và thực tiễn 

cho các hƣớng nghiên cứu của chuyên ngành này [86]. Một số hƣớng nghiên cứu 

chính phục vụ mục đích PTDL của khoa học Địa lý bao gồm: 1 - Nghiên cứu đánh 

giá tài nguyên của lãnh thổ phục vụ mục đích DL. 2 - Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ, 

xác định các điểm, tuyến DL và những nghiên cứu ứng dụng nhằm PTDL ở các cấp 

lãnh thổ nhỏ. 
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- Nghiên cứu đánh giá TNDL phục vụ mục đích PTDL 

Đây là hƣớng tiên phong trong nghiên cứu Địa lý DL ở Việt Nam. Các tác giả 

có những đóng góp đầu tiên và quan trọng phải kể đến Nguyễn Minh Tuệ, Lê 

Thông và Nguyễn Trần Cầu (1993). Trong đó, tác giả Nguyễn Minh Tuệ nghiên 

cứu “Ph ơng pháp xác định mức độ tập trung di tích lịch sử văn hóa theo lãnh thổ 

trong nghiên cứu địa lý DL và nghiên cứu đánh giá tài nguyên nh n văn phục vụ 

mục đích DL biển” [119], tác giả Lê Thông và Nguyễn Trần Cầu:“X y dựng cơ sở 

lý luận và ph ơng pháp nghiên cứu các điều kiện tự nhiên và TNDL biển Việt Nam 

[dẫn theo 3]. Tác giả Đặng Duy Lợi (1992), Lê Văn Tin (1999), Phạm Trung Lƣơng 

và nnk ([46][48][101]) đã đóng góp cho hƣớng nghiên cứu này các đánh giá về tài 

nguyên (tự nhiên và nhân văn) phục vụ cho mục đích PTDL. Theo hƣớng này, các 

nghiên cứu đƣa ra phƣơng pháp luận, phƣơng pháp đánh giá, thang bậc và hệ số xác 

định các điểm, tuyến DL. Từ đó, các nghiên cứu đã đề xuất giải pháp phục vụ cho 

mục đích PTDL của lãnh thổ nghiên cứu.  

- Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ, xác định các điểm, tuyến phục vụ PTDL. 

Những kết quả nghiên cứu theo hƣớng này đã đặt nền móng cho những nghiên cứu 

trong lĩnh vực Địa lý DL ở Việt Nam. Các nghiên cứu tập trung vào các vấn đề lý 

luận và thực tiễn PTDL Việt Nam, xây dựng hệ thống phƣơng pháp luận và phƣơng 

pháp nghiên cứu về quy hoạch vùng DL; đánh giá các nhân tố tác động đến PTDL 

của Việt Nam. Công trình tiên phong về hƣớng du lịch của các nhà địa lý “Tổ chức 

lãnh thổ du lịch Việt Nam” do Vũ Tuấn Cảnh chủ trì (1988 – 1990) cùng hơn 30 tác 

giả [dẫn theo 86]. Cũng tiên phong trong lĩnh vực này còn có các tác giả: Lê Thông 

[12]; Nguyễn Minh Tuệ [119], Phạm Trung Lƣơng [49]. Điển hình là những công 

trình Địa lý DL của Nguyễn Minh Tuệ (1996), Nguyễn Minh Tuệ và nnk 

(2010,2017) đã đóng góp cho hệ thống lý luận về Địa lý DL, TCLTDL và các đánh 

giá thực tiễn về TNDL cũng nhƣ những yếu tố ảnh hƣởng tới sự phát triển của DL 

Việt Nam qua các giai đoạn khác nhau [117][118]. 

Tác giả Trần Đức Thanh với hai công trình tiêu biểu: Nhập môn khoa học 

DL (1998) và Giáo trình Địa lý DL (2017) [85][86], là những nghiên cứu về đánh 

giá các điều kiện PTDL, các nhóm TNDL phục vụ mục đích DL, địa lý cầu, địa lý 

điểm đến và địa lý dòng khách. Đặc biệt, công trình đánh giá khái quát các nguồn 

lực PTDL quốc gia đồng thời khái quát tiềm năng và hiện trạng phát triển DL theo 

6 vùng DL. 

Bên cạnh đó, các công trình của Viện nghiên cứu và PTDL (1996) [136], 

Nguyễn Thế Chinh (1995)[15], Hồ Công Dũng (1996) [25], hƣớng tới xác định và 

phân hạng các điểm, tuyến của lãnh thổ hoạt động DL trên cơ sở xây dựng các tiêu 

chí đánh giá theo thang điểm tổng hợp và lấy ý kiến chuyên gia. Đây cũng là những 
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phƣơng pháp chính đƣợc sử dụng trong các công trình đánh giá mƣc độ phát triển 

và sự phân hóa lãnh thổ hoạt động DL. 

Những nghiên cứu gần đây theo hƣớng TCLTDL hƣớng đến các đánh giá về nhân 

tố, hiện trạng phát triển cũng nhƣ đề xuất các giải pháp khai thác và phát triển hiệu quả 

và bền vững các hệ thống lãnh thổ DL. Đây cũng đƣợc xem là một hƣớng nghiên cứu 

ứng dụng trong Địa lý DL.Các công trình đã đóng góp vào việc hoàn thiện lý luận về 

TCLT và PTDL ở cấp tỉnh, là căn cứ cho các địa phƣơng xây dựng, điều chỉnh quy 

hoạch và thúc đẩy ngành DL của mình trong bối cảnh hội nhập và phát triển bền vững: 

Tác giả Đỗ Quốc Thông, trong LATS “PTDL thành phố Hồ Chí Minh với việc 

khai thác TNDL vùng phụ cận” (2004) [94] đã phân tích đánhgiá hiện trạng khai 

thác TNDL thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận; định hƣớng phát triển theo 

ngành, theo không gian DL thành phố Hồ Chí Minh 

Tác giả Phạm Lê Thảo (2006) với nghiên cứu“Tổ chức lãnh thổ DL tỉnh Hòa 

Bình trên quan điểm phát triển bền vững” (LATS Địa lý) đã đánh giá tổng hợp các 

yếu tố ảnh hƣởng tới TCLT DL và PTDL bền vững. Công trình cũng đƣa ra các tiêu 

chí đánh giá điểm, cụm, tuyến DL và vận dụng phƣơng pháp thang điểm tổng hợp 

trong nghiên cứu thực trạng TCLT DL của lãnh thổ nghiên cứu [89]. 

Trong LATS của mình, tác giả Lê Văn Minh (2009) đã nghiên cứu những mối 

quan hệ lý luận và thực tiễn giữa hệ thống lãnh thổ DL với sự PTDL bền vững trong 

mối quan hệ với lãnh thổ nghiên cứu. Công trình cũng đã nghiên cứu tài nguyên 

PTDL, các chỉ tiêu PTDL; điểm, tuyến và lãnh thổ ƣu tiên PTDL [56].  

Các nghiên cứu của Nguyễn Lan Anh (2014), Nguyễn Phƣơng Nga (2016) đã 

vận dụng các lý thuyết về TCLT và PTDL trong đánh giá thực trạng PTDL ở 

phƣơng diện ngành cũng nhƣ lãnh thổ, xây dựng đƣợc các tiêu chí phù hợp cho việc 

đánh giá và xác định điểm, tuyến DL vận dụng cho địa bàn nghiên cứu [1],[57].  

Trong các nghiên cứu về TCLT vấn đề quy hoạch là một hƣớng nghiên cứu 

ứng dụng quan trọng đƣợc các cơ sở nghiên cứu đƣa ra nhằm phục vụ cho mục đích 

PTDL ở quy mô quốc gia cũng nhƣ địa phƣơng. Quy hoạch DL là những tài liệu 

mang tính thực tiễn, cụ thể hóa các chiến lƣợc PTDL của lãnh thổ, góp phần xây 

dựng sản phẩm, thu hút đầu tƣ PTDL trên địa bàn nghiên cứu phù hợp với từng giai 

đoạn nhất định. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, DL Việt Nam hiện đang thực 

hiện “Chiến l ợc PTDL Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” cũng nhƣ “Quy 

hoạch tổng thể PTDL Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” [6][8]. Trên cơ sở 

đó, các vùng DL cũng đã xây dựng quy hoạch phát triển và đang nỗ lực thực hiện 

các giải pháp nhằm hƣớng tới các mục tiêu PTDL đƣợc đề ra. 

Nhìn chung, nghiên cứu địa lý DL hƣớng tới sự ph n bố không gian, mối 

t ơng tác không gian của các khía cạnh khác nhau của hiện t ợng DL [86]. Bởi 
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vậy, dù ở hƣớng nghiên cứu đánh giá cảnh quan, đánh giá tài nguyên hay hƣớng 

TCLTDL các công trình đều xoay quanh mục đích PTDL cho lãnh thổ.  

1.1.3. Ở vùn  Bắ  Trun  Bộ 

Chiến lƣợc PTDL Việt Nam đến năm 2010 đã xác định ranh giới 3 vùng 

DL trên cả nƣớc. Theo đó, vùng DLBTB bao gồm các tỉnh: Quảng Bình, Quảng 

Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Các nghiên cứu ở quy 

mô vùng tiêu biểu cho giai đoạn này vì thế cũng có phạm vi không gian bao trùm 

các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Các công trình nghiên cứu đã xây dựng 

một hệ thống lý luận về tổ chức lãnh thổ, không gian, đánh giá nhân tố, giải pháp 

phát triển…đối với DL của vùng: Hồ Công Dũng [25], Trần Văn Thắng [84]; Lê 

Văn Tin [101], Nguyễn Tƣởng [121]. Tác giả Nguyễn Minh Tuệ và cộng sự 

trong “Địa lý DL Việt Nam” (2010 và 2017) cũng đƣa ra những đánh giá khái 

quát về tài nguyên, sản phẩm DL đặc trƣng, địa bàn hoạt động chủ yếu và một số 

điểm DL quan trọng của vùng BTB [117][118].  

Từ năm 2011, vùng DLBTB có ranh giới bao gồm 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ 

An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đƣợc xác định theo “Chiến 

l ợc PTDL Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”. Chiến lƣợc đã khẳng định vị 

trí địa lý của vùng là một nhân tố quan trong thúc đẩy sự phát triển, đồng thời chiến 

lƣợc cũng nêu rõ tiềm năng to lớn của vùng đối với việc hình thành một số sản 

phẩm đặc thù [6]. Trên cơ sở đó, “QHTT PTDL Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 

2030” và “QHTTPTDL vùng BTB đến năm 2020, tầm nhìn 2030” là những văn kiện 

có tính pháp lý đóng vai trò nhƣ kim chỉ nam cho các nghiên cứu và kế hoạch 

PTDL trên dải đất phía bắc miền Trung này [8][11]. Các địa phƣơng trong vùng đều 

đã Quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch theo tinh thần của QH phát triển vùng  

[123][125][128][129]; các bài báo khoa học đăng trên kỷ yếu hội thảo “Liên kết 

PTDL vùng Bắc – Nam Trung Bộ” của các chuyên gia đầu ngành [91][93][115]; các 

quy hoạch chi tiết khu, điểm DL đƣợc các địa phƣơng phê duyệt…đều có ý nghĩa 

trong việc cung cấp các đánh giá về thực trạng lãnh thổ và là căn cứ cho những đề 

xuất giải pháp đối với PTDL của vùng.  

Trong nghiên cứu địa lý kinh tế, tác giả Lê Thông – Nguyễn Quý Thao (2012), 

Lê Thông và nnk (2011) đã đề cập đến các vấn đề về vị trí, nguồn lực phát triển 

kinh tế và hiện trạng phát triển của một số ngành kinh tế trong vùng BTB [96][97]; 

đánh giá các khái quát các điều kiện phát triển của 6 địa phƣơng trong vùng [98]. 

Các tác giả Hoàng Phan Hải Yến, Lê Thị Lệ trong các nghiên cứu của mình đã đánh 

giá các nguồn lực phát triển, hiện trạng kinh tế (trong đó có DL) của vùng BTB 

[44][149]. Tất cả các nghiên cứu đều có ý nghĩa trong việc cung cấp các đánh giá 

thực tiễn về lãnh thổ nghiên cứu đối với đề tài.   
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Bên cạnh đó, dƣới góc độ kinh tế DL, các nhà nghiên cứu kinh tế cũng rất 

quan tâm đến sự phát triển của ngành DL trong vùng, theo phƣơng án phân vùng 

trƣớc năm 2010 có các tác giả: Nguyễn Quyết Thắng (2011)[83], Đinh Thị Thi 

(2012) [90]; theo phƣơng án phân vùng từ 2011: Nguyễn Thị Hồng Lâm (2013) 

[41] cũng nhƣ một số địa phƣơng hay khu DL cụ thể: Trần Tiến Dũng (2006) [26]. 

Tuy sử dụng phƣơng pháp của kinh tế học, nhƣng những kết quả đánh giá về thực 

trạng và đề xuất giải pháp từ các đề tài có ý nghĩa thực tiễn đối với những nghiên 

cứu về vùng BTB.   

Những kết quả nghiên cứu đánh giá về TNDL, TCLTDL, mối quan hệ giữa 

DL và phát triển lãnh thổ cho thấy; bằng mục đích nghiên cứu, lãnh thổ nghiên cứu 

và phƣơng pháp tiếp cận khác nhau, các công trình đều làm rõ nhiều vấn đề lí luận 

và thực tiễn về PTDL. Kế thừa và vận dụng những quan điểm, phƣơng pháp nghiên 

cứu, các nội dung phù hợp với đề tài luận án; đề tài sử dụng các quan niệm, khái 

niệm, chỉ tiêu đánh giá, phƣơng pháp nghiên cứu theo hƣớng TCLT song trong 

đánh giá đối với cấp phân vị điểm DL đã có sự linh hoạt khi xây dựng tiêu chí, xác 

định hệ số dựa trên các loại hình DL khác nhau phù hợp với địa bàn nghiên cứu. 

Dƣới góc độ địa lý du lịch, những nghiên cứu liên quan đến vùng du lịch Bắc Trung 

Bộ đã đƣợc đề cập đến trong nhiều công trình ở các khía cạnh khác nhau, tuy nhiên 

đã hạn chế về tính cập nhật và sự đồng bộ trong hệ thống dữ liệu ở các phân tích về 

chỉ tiêu phát triển ngành (về lƣợng khách, CSVCKT, lao động, tổng thu…) cũng 

nhƣ trong bức tranh về sự phát triển lãnh thổ du lịch bao gồm cả đánh giá điểm DL 

theo các loại hình DL khác nhau.  

1.2. Cơ sở lý luận 

1.2.1.Một số   á  n ệm 

1.2.1.1.Du lịch 

DL là một hiện tƣợng kinh tế xã hội tổng hợp, đã và đang có sức ảnh hƣởng 

sâu rộng tới sự phát triển của các quốc gia trên thế giới. Khái niệm DL cũng có 

nhiều quan niệm khác nhau bởi nó không chỉ là một hiện tƣợng đơn lẻ mà còn là 

một lĩnh vực nghiên cứu trong hàng loạt các khoa học bao gồm: địa lý, kinh tế, quản 

trị kinh doanh và marketing, xã hội học, nhân chủng học, lịch sử và tâm lý học. Sự 

khác nhau trong nhận thức luận ở những lĩnh vực này dẫn đến sự đa dạng trong các 

phát biểu mang tính định nghĩa về DL và sự nhấn mạnh các khía cạnh khác nhau 

của các định nghĩa đó.  

Một trong những định nghĩa lâu đời đƣợc đƣa ra bởi hai nhà nghiên cứu 

tiên phong trong lĩnh vực kinh tế DL – Hunziker và Krapf (1942),  hai ông cho 

rằng: “DL là tập hợp các mối quan hệ và các hiện t ợng phát sinh trong các 

cuộc hành trình và l u trú của những ng ời ngoài địa ph ơng, nếu việc l u trú 
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đó không thành c  trú th ờng xuyên và không liên quan đến hoạt động kiếm lời” [dẫn 

theo 22]. Mặc dù đã thể hiện tƣơng đối đầy đủ và bao quát hiện tƣợng DL, nhƣng 

định nghĩa chƣa làm rõ đƣợc đặc trƣng các hiện tƣợng và mối quan hệ DL [118]. 

Năm 1979, định nghĩa về DL của nhóm tác giả Burkart và Medlik (1974) đã 

đƣợc hiệp hội DL Anh công nhận: “DL bao gồm bất kỳ hoạt động nào liên quan đến 

sự di chuyển tạm thời trong một kho ng thời gian ngắn của con ng ời đến bên ngoài 

nơi họ th ờng c  trú và làm việc cùng với các hoạt động của họ tại điểm đến”. [dẫn 

theo 157]. Theo đó, hoạt động DL của con ngƣời bao gồm cả ghé thăm và lƣu trú, 

đồng thời không loại trừ các chuyến thăm trong nƣớc cũng nhƣ trong ngày.  

Theo I.I Pirojnik (1985) “Du lịch là một dạng hoạt động của d n c  trong thời 

gian rỗi liên quan với sự di chuyển và l u trú tạm thời bên ngoài nơi c  trú th ờng 

xuyên nhằm nghỉ ngơi, chữa bệnh, phát triển thể chất và tinh thần, n ng cao trình 

độ nhận thức – văn hóa hoặc thể thao kèm theo việc tiêu thụ những giá trị về tự 

nhiên, kinh tế và văn hóa” [dẫn theo 118]. Định nghĩa này đƣợc các nhà nghiên cứu 

địa lý du lịch đánh giá cao bởi đã thể hiện rõ mục đích và nhu cầu của khách đi DL. 

Năm 2001, UNWTO đề xuất và khuyến nghị các nƣớc thành viên áp dụng  tài 

khoản vệ tinh DL (Tourism Satellite Account) nhằm đánh giá tác động của hoạt 

động DL trong sự phát triển của nền kinh tế, để đảm bảo sự so sánh của thống kê 

DL thế giới; đƣa ra định nghĩa về DL“ DL bao gồm các hoạt động của những ng ời 

đi đến và ở lại những nơi bên ngoài môi tr ờng th ờng xuyên của họ trong kho ng 

thời gian không nhiều hơn một năm liên tiếp, vì mục đích gi i trí, kinh doanh và 

những mục đích khác không liên quan đến việc thực hiện các hoạt động đ ợc tr  

thù lao tại nơi đến”[dẫn theo 151]. Về cơ bản, định nghĩa là sự kế thừa các phát 

biểu trƣớc đó tại Otawa 1991 của Hội nghị quốc tế và Thống kê DL và của Tổ chức 

DL thế giới (UNWTO) năm 1993. 

Theo Luật DL – đã đƣợc Quốc hội thông qua (19/06/2017) và có hiệu lực từ 

01/01/2018: “DL là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con ng ời ngoài 

nơi c  trú th ờng xuyên trong thời gian không quá 01 năm liên tục nhằm đáp ứng 

nhu cầu tham quan, nghỉ d ỡng, gi i trí, tìm hiểu, khám phá TNDL hoặc kết hợp 

với mục đích hợp pháp khác” [62]. Đây cũng là khái niệm mà luận án sử dụng làm 

cơ sở cho việc nghiên cứu.  

Nhìn chung, những định nghĩa truyền thống đƣa ra đã đề cập đến những vấn 

đề cốt lõi của DL. Một là, sự thống nhất cao trong các khái niệm đề cập đến DL nhƣ 

là một hoạt động liên quan đến sự di chuyển nhƣng chỉ mang tính chất tạm thời. Hai 

là, hầu hết các khái niệm đều cho rằng động cơ DL có thể xuất phát từ một hoặc 

nhiều nguồn đa dạng. Ba là, chú ý đến thực tế là các hoạt động DL đòi hỏi một 
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CSHT hỗ trợ nhƣ giao thông vận tải, lƣu trú, hệ thống tiếp thị, giải trí và điểm tham 

quan cùng nhau tạo thành cơ sở cho các ngành công nghiệp DL [162].  

1.2.1.2. Phát triển du lịch 

Trong lịch sử, khái niệm phát triển đã từng đƣợc nhận thức đồng nghĩa với 

phát triển kinh tế; ở đó xác định vai trò tiên phong của kinh tế trong việc tạo ra một 

xã hội tiến bộ. Bƣớc sang những năm 1970, khái niệm phát triển đã đƣợc nhìn rộng 

hơn; theo Harrison (1988) và Goulet (1992), phát triển bao gồm sự tiến bộ ở 5 hợp 

phần: về kinh tế, về xã hội, về chính trị, về văn hóa và về mô hình cuộc sống đầy đủ 

[dẫn theo 161]. Một số nghiên cứu bổ sung thêm hợp phần thứ 6 về sinh thái để 

phản ánh sự nổi lên của tính bền vững về môi trƣờng nhƣ một nguyên tắc chỉ đạo 

của tất cả các chính sách phát triển. Nhƣ vậy,  phát triển là một khái niệm phức tạp, 

đa chiều bao gồm tăng tr ởng kinh tế và các chỉ số chăm sóc sức khỏe, giáo dục, 

nhà ở; đồng thời cũng khẳng định sự toàn vẹn chính trị, văn hóa và tự do của mọi 

cá nh n trong xã hội. Các khía cạnh này đƣợc phản ánh đầy đủ nhất trong “Các 

mục tiêu phát triển Thiên niên kỉ” do Liên Hợp Quốc đƣa ra năm 2000. 

Từ quan niệm về phát triển, phát triển kinh tế đƣợc hiểu là “quá trình tăng 

tiến, về mọi mặt của nền kinh tế; phát triển kinh tế đ ợc xem nh  là quá trình biến 

đổi c  về l ợng và về chất, là sự kết hợp một cách chặt chẽ quá trình hoàn thiện 

của hai vấn đề kinh tế và xã hội ở mỗi quốc gia”(Vũ Thị Ngọc Phùng) [60].  

Từ khái niệm và nội dung của phát triển kinh tế, PTDL đƣợc hiểu là quá trình 

làm gia tăng về quy mô, cơ cấu của ngành DL theo hƣớng nâng cao chất lƣợng và 

đạt đƣợc sự tiến bộ cũng nhƣ hiệu quả tích cực. Về vấn đề này, NCS lựa chọn khái 

niệm đƣợc đƣa ra bởi tác giả Dƣơng Hoàng Hƣơng (2017): “PTDL là sự tăng lên về 

thu nhập, tổng thu DL, quy mô của ngành DL cùng với sự thay đổi chất l ợng và cơ 

cấu ngành DL. PTDL đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của du khách, đem lại 

hiệu qu  kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội ngày càng cao và mở rộng lợi ích cho 

d n c  địa ph ơng, cho n ớc làm DL, cho doanh nghiệp hoạt động DL và ng ời 

dân” [38]. Dƣới góc độ địa lý học, PTDLcònbao gồm cả sự thay đổi về c  “l ợng” 

và “chất” của các hình thức tổ chức lãnh thổ DL nh  điểm, tuyến, trung t m DL 

trong mối t ơng tác với các khía cạnh khác nhau của hoạt động DL. 

1.2.1.3. Khách du lịch 

Trong các từ điển bách khoa, khách DL là ngƣời đến thăm một địa điểm vì 

mục đích giải trí và thƣờng trong những kỳ nghỉ. Đối với từ điển chuyên ngành DL 

và giải trí, khái niệm này đƣợc giải thích rõ ràng hơn: là ngƣời đi DL (đi nghỉ mát) 

và đến thăm quan những nơi bên ngoài nơi họ sinh sống [158]. 

Theo UNWTO, khách DL (visitor) là ngƣời đến thăm và lƣu lại bên ngoài nơi 

ở thƣờng xuyên của họ trong ít hơn 12 tháng với bất kỳ lý do gì ngoài các hoạt động 
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để nhận thù lao ở nơi đến [167]. Cũng theo Tổ chức DL thế giới (1995), khách DL 

đƣợc chia làm hai nhóm: khách DL quốc tế và khách DL nội địa.  

Theo tác giả Trần Đức Thanh (1999): “khách DL là ng ời từ nơi khác đến với/kèm 

theo mục đích thẩm nhận tại chỗ những giá trị vật chất, tinh thần hữu hình và/vô hình 

của thiên nhiên và/của của cộng đồng xã hội. Về ph ơng diện kinh tế, khách DL là 

ng ời sử dụng dịch vụ của các doanh nghiệp DL nh  lữ hành, l u trú, ăn uống…” 

Luật DL Việt Nam (2017) quy định: “Khách DL là ng ời đi DL hoặc kết hợp 

đi DL, trừ tr ờng hợp đi học, làm việc để nhận thu nhập ở nơi đến” [62]. Tại điều 

10 chƣơng II của bộ luật, khách DL đƣợc xác định bao gồm khách DL nội địa, 

khách DL quốc tế đến Việt Nam và khách DL ra nƣớc ngoài. Trong đó,“khách DL 

nội địa là công d n Việt nam, ng ời n ớc ngoài c  trú ở Việt Nam đi DL trong lãnh 

thổ Việt Nam”; “khách DL quốc tế đến Việt Nam là ng ời n ớc ngoài, ng ời Việt 

Nam định c  ở n ớc ngoài vào Việt Nam DL”; “khách DL ra n ớc ngoài là công 

d n Việt Nam và ng ời n ớc ngoài c  trú ở Việt Nam đi DL n ớc ngoài” [62].  

Nhƣ vậy, khách nội địa đƣợc thống kê trong vùng là tổng khách đến tất cả các 

tỉnh trong vùng bao gồm cả khách từ một tỉnh trong vùng đi DL nội vùng và cả 

khách vùng khác đến. 

1.2.1.4.Tài nguyên du lịch 

TNDL là nhân tố cung DL, có vai trò quan trọng và ảnh hƣởng trực tiếp đến cơ 

cấu và sự chuyên môn hóa của vùng DL, đến TCLTDL và hiệu quả của hoạt động 

DL. Có nhiều quan niệm khác nhau về TNDL song về cơ bản đó là các điều kiện tự 

nhiên, các đối tƣợng văn hóa – lịch sử đã bị biến đổi ở mức độ nhất định dƣới ảnh 

hƣởng của nhu cầu cũng nhƣ khả năng sử dụng cho mục đích DL. “TNDL là tổng thể 

tự nhiên, văn hóa – lịch sử cùng các thành phần của chúng có sức hấp dẫn với du 

khách; đã, đang và sẽ đ ợc khai thác, cũng nh  b o vệ nhằm đáp ứng nhu cầu của 

DL một cách hiệu qu  và bền vững” [117]. 

Ngô Tất Hổ (2000) quan niệm: “Tất c  giới tự nhiên và xã hội loài ng ời có 

sức hấp dẫn khách DL, có thể sử dụng cho ngành DL, có thể s n sinh ra hiệu qu  

KT-XH và môi tr ờng đều có thể gọi là TNDL”[40]. 

Về cơ bản, các khái niệm đã đề cập đến các yếu tố tự nhiên, các giá trị văn hóa 

do con ngƣời tạo ra có sức hấp dẫn với du khách. Từ đó cho thấy, để đánh giá một 

thành phần tự nhiên hay văn hóa dƣới góc độ TNDL ngƣời nghiên cứu nên nhấn 

mạnh đến những hấp dẫn của thành phần đó đối với du khách và những khía cạnh 

có thể khai thác đáp ứng nhu cầu DL. 

Khái niệm TNDL cũng đƣợc quy định tại khoản 3 điều 4 chƣơng I của Luật 

DL Việt Nam: “TNDL là c nh quan thiên nhiên, yếu tố tự nhiên và các giá trị văn 

hóa làm cơ sở để hình thành s n phẩm DL, khu DL, điểm DL, nhằm đáp ứng nhu 
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cầu DL.” [62]. Luật cũng nêu rõ TNDL có hai loại: TNDL tự nhiên và TNDL văn 

hóa:“TNDL tự nhiên bao gồm c nh quan thiên nhiên, các yếu tố địa chất, địa mạo, 

khí hậu, thủy văn, hệ sinh thái và các yếu tố tự nhiên khác có thể đ ợc sử dụng cho 

mục đích DL”. (Khoản 1, điều 15, chƣơng III, Luật DL Việt Nam). “TNDL văn 

hóa bao gồm DTLS - văn hóa, di tích cách mạng, kh o cổ, kiến trúc; giá trị văn 

hóa truyền thống, lễ hội, văn nghệ d n gian và các giá trị văn hóa khác; công 

trình lao động sáng tạo của con ng ời có thể đ ợc sử dụng cho mục đích DL” 

(Khoản 2, điều 15, chƣơng III, Luật DL Việt Nam). 

1.2.1.5.Loại hình du lịch 

Nhiều nhà nghiên cứu đã đúng khi cho rằng sự đa dạng trong động cơ đi DL 

dẫn đến sự phong phú trong các loại hình DL. Lần đầu tiên vào năm 1939, tác giả 

Poster đã đề cập đến một số loại hình DL: DL quá cảnh, nghỉ mát mùa hè, thể thao 

mùa đông, thƣ giãn ngắn. Năm 1941, hai nhà nghiên cứu Hunziker và Krapf lại 

phân biệt một số loại và hình thức DL nhƣ: DL để nghỉ ngơi và điều trị, DL hành 

hƣơng và hiểu biết khoa học…Cho đến năm 1970, trong công trình của mình nhóm 

tác giả Ruppert và Maier đã thừa nhận sự tồn tại của sáu loại hình DL: DL giải trí, 

trị liệu, thăm viếng, thƣ giãn giảm khoảng cách, DL quá cảnh và DL chuyên đề 

[153]. Theo UNWTO “Loại hình du lịch là các hình thức du lịch đ ợc tổ chức 

nhằm thỏa mãn mục đích đi du lịch của khách du lịch”. Sự phân chia các loại hình 

DL góp phần phân biệt các loại khách DL, dự đoán đƣợc động cơ tƣơng phản của 

hoạt động DL, sự thay đổi trong các tác động đối với điểm đón khách theo động cơ 

và hình thức DL, sự thay đổi trong cấu trúc CSVCKT mà các nhóm khách DL đi 

theo các hình thức khác nhau sẽ tạo ra.  

Theo Nguyễn Minh Tuệ (2017), có 7 tiêu chí cơ bản để phân chia các loại hình 

DL nhƣ:  phạm vi lãnh thổ, nhu cầu của khách, TNDL, đặc điểm địa lý, thời gian 

của cuộc hành trình (độ dài chuyến đi), phƣơng tiện giao thông, hình thức tổ chức. 

Trong hệ thống này, có hai hình thức cơ bản đƣợc phân loại trên cơ sở tài nguyên là 

DL văn hóa và DL tự nhiên. Đối với DL văn hóa, địa điểm đến tham quan của du 

khách có thể là các di tích lịch sử - văn hóa, bảo tàng, lễ hội địa phƣơng, liên hoan 

nghệ thuật, thể thao…DL tự nhiên dựa vào các yếu tố TNDL tự nhiên nhƣ địa hình, 

khí hậu, nguồn nƣớc, sinh vật. 

Vận dụng khái niệm và sự phân loại của các nghiên cứu trên, đề tài đã phân 

chia loại hình DL căn cứ trên tiêu chí về TNDL. Theo đó, các điểm DL ở vùng BTB 

sẽ đƣợc đánh giá ở 5 loại hình DL thuộc 3 nhóm, cụ thể nhƣ sau: 

- Nhóm loại hình DL văn hóa sẽ nghiên cứu cụ thể 2 loại hình: DL tham quan 

tìm hiểu di sản văn hóa thế giới (khai thác dựa trên giá trị di sản văn hóa thế giới 

đƣợc UNESCO công nhận) và DL tham quan DTLS cách mạng (khai thác giá trị của 
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các DTLS trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đƣợc Bộ VHTTDL xếp hạng). 

- Nhóm loại hình DL tự nhiên nghiên cứu trƣờng hợp 2 loại hình: DL khám 

phá hang động và DL nghỉ dƣỡng biển trên cơ sở khai thác các giá trị của tài 

nguyên địa hình (với dạng địa hình đặc biệt karst và địa hình ven biển) 

- Nhóm loại hình DL hỗn hợp dựa trên sự khai thác tài nguyên ở cả hai nhóm 

tự nhiên và văn hóa; do vậy DL sinh thái với đặc tính phát triển dựa vào thiên nhiên 

và văn hóa bản địa thuộc nhóm này.  

1.2.1.6.S n phẩm du lịch 

Sản phẩm DL có thể hiểu là toàn bộ sự hài lòng về thể chất và tinh thần mà nó 

cung cấp cho du khách trong suốt chuyến đi từ nơi xuất phát cho tới điểm DL Medlik 

và Middleton (1973) đã định nghĩa “s n phẩm DL là một nhóm các hoạt động, dịch 

vụ và lợi ích tạo thành toàn bộ kinh nghiệm DL. Nhóm này bao gồm năm thành phần: 

sự thu hút của điểm đến, tiện ích điểm đến, kh  năng tiếp cận, hình  nh, và giá c ” 

[161]. Luật DL Việt Nam (2017)  xác định: “S n phẩm DL là tập hợp các dịch vụ 

trên cơ sở khai thác giá trị TNDL để thỏa mãn nhu cầu của khách DL”. 

Nhƣ vậy, sản phẩm DL bao gồm: dịch vụ DL và TNDL. Trong đó, dịch vụ DL 

là tập hợp của các nhóm dịch vụ lữ hành, dịch vụ vận chuyển, dịch vụ lƣu trú, ăn 

uống, vui chơi, giải trí, mua sắm, dịch vụ thể thao, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch 

vụ liên quan khác phục vụ khách DL. Sản phẩm DL có thể đƣợc đánh giá ở mức độ 

hấp dẫn, khả năng tiếp cận và độ tiện nghi của nó. Một sản phẩm DL lý tƣởng sẽ 

phải đáp ứng nhu cầu của thị trƣờng, có hiệu quả về kinh tế và dựa trên việc sử 

dụng khôn ngoan các tài nguyên thiên nhiên trên lãnh thổ. 

1.2.1.7. Thị tr ờng du lịch 

Mỗi lĩnh vực hoạt động thƣờng có một loại thị trƣờng đặc trƣng riêng song về 

cơ bản sẽ là nơi gặp gỡ giữa ngƣời mua và bán, bên cung cấp và bên có nhu cầu 

cùng rất nhiều các mối quan hệ kinh tế, kỹ thuật đi kèm. Theo Nguyễn Văn Lƣu 

(2009): “Thị tr ờng DL là bộ phận của thị tr ờng chung, một phạm trù của s n 

xuất và l u thông hàng hóa, dịch vụ DL, ph n ánh toàn bộ quan hệ trao đổi giữa 

ng ời mua và ng ời bán, giữa cung và cầu và toàn bộ mối quan hệ, thông tin kinh 

tế, kỹ thuật gắn với mối quan hệ đó trong lĩnh vực DL” [50]. 

Bên cạnh việc tuân theo các quy luật thị trƣờng hàng hóa nói chung, thị trƣờng 

DL còn mang nhiều đặc trƣng riêng nhƣ “cung – cầu” chủ yếu là dịch vụ, tính cố 

định của hàng hóa vật chất và dịch vụ, sản phẩm đƣợc trao đổi thƣờng không hiện 

hữu trƣớc ngƣời mua hay hàng hóa không đƣợc sở hữu bởi khách nhƣ nhiều hình 

thức trao đổi thông thƣờng khác…Trong marketting DL, ngƣời ta còn phân biệt thị 

trƣờng khách, thị trƣờng sản phẩm DL…giúp cho việc định hƣớng phát triển thị 

trƣờng và sản phẩm đạt hiệu quả kinh tế và xã hội cao.  
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1.2.2.  á  n ân tố ản    ởn  đến p át tr ển  u lị   

1.2.2.1. Vị trí địa lý 

Vị trí địa lý tác động tới sự phát triển và hình thành các đặc tính tự nhiên, văn 

hóa, kinh tế và chính trị của lãnh thổ; là nhân tố ảnh hƣởng tới cả cung và cầu DL. 

Về mặt tự nhiên, vị trí địa lý quy định các đặc điểm khí hậu, thủy văn, sinh vật…từ 

đó cũng ảnh hƣởng tới kinh tế, văn hóa, xã hội – là những thành phần tạo nên đặc 

điểm TNDL của điểm đến. Vị trí địa lý còn ảnh hƣởng đến khả năng tiếp cận của 

khách, khoảng cách giữa điểm DL và vùng thị trƣờng – những yếu tố quyết định 

đến lựa chọn điểm đếm trong những chuyển hành trình của họ [57]. 

1.2.2.2. Tài nguyên du lịch 

TNDL là điều kiện cần để PTDL của một lãnh thổ; là nhân tố cung cơ bản để 

tạo thành các sản phẩm DL, là yếu tố tạo vùng trong trong phát triển lãnh thổ DL. 

Sức hấp dẫn của điểm đón khách và khả năng thỏa mãn nhu cầu tham quan, khám 

phá của du khách phụ thuộc vào tính chất đặc sắc, sự đa dạng và mới mẻ của các giá 

trị tài nguyên mang lại. 

a) TNDL tự nhiên 

Các thành phần của tự nhiên có tác động mạnh đến hoạt động DL bao gồm các 

yếu tố địa hình, khí hậu, nguồn nƣớc và tài nguyên thực động vật. Nghiên cứu đặc 

điểm các TNDL trên có vai trò quan trọng đối với việc xác định các sản phẩm DL 

điển hình của vùng. 

* Địa hình 

Sự đa dạng trong hình thái địa hình, giá trị thẩm mỹ của một số dạng địa hình 

đặc biệt và những phong cảnh đẹp có sức hấp dẫn khách DL là những đặc tính của 

địa hình trở thành tài nguyên đối với hoạt động DL. Địa hình miền núi thƣờng thuận 

lợi cho phát triển các loại hình DL thể thao mạo hiểm, nghỉ dƣỡng, nghỉ hè…Có ý 

nghĩa hơn cả đối với DL là các dạng đặc biệt nhƣ: địa hình karst, các kiểu địa hình 

ven bờ và các bồn chứa nƣớc lớn (biển, sông, hồ) [117]. 

Karst là một kiểu địa hình đặc biệt trong tự nhiên là cơ sở để hình thành loại 

hình DL khám phá hang động. Kiểu địa hình ven bờ các kho chứa nƣớc lớn (đại 

dƣơng, biển, sông, hồ) có thể khai thác phục vụ mục đích tham quan nghiên cứu, 

nghỉ ngơi an dƣỡng, tắm biển, thể thao dƣới nƣớc…Thêm vào đó, địa hình là nơi 

diễn ra các hoạt động của du khách, nơi xây dựng các công trình CSHT và 

CSVCKT phục vụ DL; là tác nhân gây nên những hệ quả thời tiết – khí hậu có tính 

tƣơng phản ảnh hƣởng đến DL (ở cả khía cạnh tích cực và tiêu cực).  

* Khí hậu 

Khí hậu ảnh hƣởng đến hoạt động DL thông qua các chỉ tiêu sinh khí hậu và 

trở thành TNDL ở những nơi có điều kiện thích hợp để tổ chức một số loại hình 
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DLphù hợp và sự khác biệt về thời tiết của điểm đến so với địa bàn DL chủ yếu 

hoặc địa bàn phân phối khách [117]. Nghiên cứu sinh khí hậu phục vụ PTDL là căn 

cứ để xây dựng một thời gian biểu trong năm thích hợp nhất với sức khỏe con ngƣời 

của điểm DL. Bên cạnh đó, sự phù hợp của khí hậu cho việc tổ chức các loại hình 

DL cụ thể là nhân tố quan trọng ảnh hƣởng tới việc PTDL.  

Điều kiện thời tiết đặc biệt (mƣa, bão, nắng nóng, bão tuyết…) cũng có ảnh 

hƣởng đến việc thực hiện các chuyến đi, khả năng diễn ra các hoạt động DL và có 

thể cả động cơ DL của khách. Các hiện tƣợng này cũng có tác động bất lợi đến sự 

ổn định và bền vững của các thành phần tự nhiên khác cũng nhƣ các công trình 

nhân tạo và CSVCKT của ngành DL. Khí hậu tác động đến tính mùa vụ DL. Ngoài 

ra, tính độc đáo và tƣơng phản trong đặc điểm thời tiết của một số điểm DL so với 

các điểm trong vùng vào cùng một thời gian có thể trở thành yếu tố thu hút du 

khách hoặc cũng có thể gây bất lợi cho hoạt động DL [86]. 

* Thủy văn 

Tài nguyên nƣớc vừa là điều kiện để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của du khách 

đồng thời vừa mang lại những giá trị cảnh quan, môi trƣờng để triển khai nhiều loại 

hình DL.Hệ thống các sông, suối, thác và hồ nƣớc (tự nhiên và nhân tạo) là những 

dạng tài nguyên khá hấp dẫn để tạo ra các sản phẩm DL: thể thao dƣới nƣớc, du 

thuyền trên sông... Bên cạnh đó, nƣớc khoáng cũng là tài nguyên rất có ý nghĩa đối 

với DL an dƣỡng và chữa bệnh. Đó là những nguồn nƣớc thiên nhiên (phần lớn là 

nƣớc dƣới đất) có tính chất vật lý (nhiệt độ cao, độ pH…) hoặc chứa các nguyên tố 

hóa học, khí hay nguyên tố phóng xạ…có tác dụng tốt đối với sức khỏe khách 

DL[86]. Ngày nay, việc đi DL chữa bệnh, an dƣỡng ở các nguồn nƣớc khoáng có 

sức hấp dẫn lớn đối với khách quốc tế.  

* Sinh vật 

Tài nguyên sinh vật có vai trò tích cực trong nhóm cung DL bởi nó tạo nên sản 

phẩm DL, thu hút khách, góp phần PTDL. Hệ động thực có thể phát triển các loại 

hình đa dạng nhƣ tham quan, săn bắn và nghiên cứu khoa học.  

Hệ động thực vật tại các VQG, khu Dự trữ sinh quyển, khu bảo tồn thiên thiên 

(BTTN) là những nơi có sức hấp dẫn đặc biệt đối với khách DL. Để đảm bảo sự 

PTDL bền vững, công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trƣờng tại các 

khu vực trên là vấn đề rất cần đƣợc quan tâm. Bên cạnh đó, động thực vật đặc sản 

còn là nguyên liệu chế biến ra những  món ăn độc đáo thỏa mãn nhu cầu ẩm thực 

của du khách. Mặc dù, trƣớc sự tập trung đông du khách và gia tăng nhu cầu đã nảy 

sinh nhiều bất cập trong việc khai thác các loài động, thực vật làm thực phẩm. 
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* Di sản thiên nhiên thế giới 

Di sản thiên nhiên đƣợc xem là tập hợp các yếu tố tự nhiên của một khu vực 

nhất định tạo nên những thể tổng hợp tự nhiên nổi bật về địa chất, địa mạo hoặc 

sinh vật có giá trị toàn cầu về thẩm mỹ, khoa học hoặc bảo tồn. Những giá trị độc 

đáo đó đồng thời cũng là những TNDL tự nhiên đặc sắc, rất hấp dẫn khách DL. 

b) Tài nguyên du lịch văn hóa 

TNDL văn hóa chính là các đối tƣợng do con ngƣời tạo ra có giá trị và sức hấp 

dẫn đối với khách DL hoặc đƣợc khai thác cho mục đích DL [86].Thông qua việc 

khai thác PTDL, các giá trị văn hóa, đời sống tinh thần đặc sắc, tiêu biểu của các 

vùng, miền, các dân tộc đƣợc thể hiện chân thực và rõ nét nhất. TNDL văn hóa 

gồm: DTLS - văn hóa (LSVH), lễ hội, làng nghề và sản phẩm nghề, các công trình 

đƣơng đại, DSVHTG (DSVHTG) và các TNDL văn hóa khác [63]. 

* Di s n văn hóa thế giới và di tích lịch sử văn hóa 

- Di sản văn hóa thế giới 

DSVHTG bao gồm di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể. Đây là 

đƣợc xem là một trong những TNDL văn hóa quan trọng nhất, là nguồn lực để phát 

triển và mở rộng hoạt động DL. Do vậy, việc tôn tạo và bảo vệ các di sản không chỉ 

là trách nhiệm của nhân loại mà còn tạo điều kiện để những giá trị vô giá đó đƣợc 

khai thác cho những mục đích ý nghĩa, trong đó có DL.  

- Di tích lịch sử văn hóa (LSVH) 

Luật Di sản văn hóa (2001, sửa đổi năm 2009): “Di tích LSVH là những công 

trình x y dựng và các di vật, cổ vật, b o vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm có 

giá trị LSVH và khoa học”. Di tích LSVH bao gồm: di tích khảo cổ, DTLS (di tích 

lƣu niệm sự kiện, di tích lƣu niệm danh nhân), di tích kiến trúc nghệ thuật và danh 

lam thắng cảnh. Chức năng xã hội của DL là giáo dục lòng yêu nƣớc, tự hào dân tộc  

thông qua khai thác loại tài nguyên này đƣợc thể hiện rõ nét. 

Luật Di sản văn hóa cũng quy định, di tích chia làm 3 loại: 1 - Di tích cấp tỉnh là di 

tích có giá trị tiêu biểu của địa ph ơng; 2 - Di tích quốc gia là di tích có giá trị tiêu biểu 

của quốc gia; 3 - Di tích quốc gia đặc biệt là di tích có giá trị đặc biệt tiêu biểu của quốc 

gia [63]. Để đánh giá ý nghĩa của các di tích LSVH phục vụ mục đích DL cần dựa vào  

một số tiêu chí thể hiện số lƣợng và chất lƣợng di tích: mật độ ti tích, số lƣợng di tích, số 

di tích đƣợc xếp hạng và số di tích đặc biệt quan trọng. Theo đó, các di sản thế giới và di 

tích quốc gia đặc biệt là những tài nguyên rất có giá trị trong PTDL của lãnh thổ [117].  

* Lễ hội  

Lễ hội đƣợc xem là TNDL văn hóa độc đáo, có vai trò quan trọng trong việc 

thu hút du khách. Lễ hội thƣờng đƣợc chia thành hai nhóm: lễ hội truyền thống và 

lễ hội hiện đại. Lễ hội truyền thống thƣờng gắn với các di tích LSVH và có sức hấp 
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dẫn đặc biệt đối với du khách. Lễ hội hiện đại có yếu tố mới lạ nhƣ các fesival đã và 

đang góp phần đa dạng các sản phẩm DL ở những địa phƣơng tổ chức. Một số địa 

phƣơng ở nƣớc ta đã tổ chức Festival nhƣ festival Hoa Đà Lạt, festival Huế, festival 

Trái cây – Tây Nam Bộ...thu hút rất đông khách DL. Ở một số vùng, các lễ hội hiện đại 

ngày càng có sức hút mạnh mẽ đối với khách DL. Thời gian diễn ra lễ hội và quy mô lễ 

hội là hai yếu tố cần xem xét khi khai thác tài nguyên này cho mục đích DL [117]. 

* Làng nghề và s n phẩm nghề 

Trong xã hội hiện đại, sự tồn tại của các làng nghề cổ thu hút đƣợc sự quan 

tâm của du khách bởi giá trị truyền thống còn lƣu truyền trong các thế hệ làm nghề. 

PTDL gắn với làng nghề là một kênh tuyên truyền, quảng bá hiệu quả cho đầu ra 

của các sản phẩm nghề đồng thời góp phần gìn giữ và khôi phục các làng nghề 

truyền thống.Tuy nhiên, cần có sự liên kết chặt chẽ giữa ngƣời làm DL và các cơ sở 

sản xuất thủ công mỹ nghệ để tạo ra những tour DL đặc sắc, mang lại sự hài lòng 

cao cho du khách khi trải nghiệm.  

* Các công trình đ ơng đại  

Xã hội hiện đại cùng với sự phát triển kinh tế và quá trình đô thị hóa nhanh 

chóng đã tạo ra rất nhiều những công trình nhƣ tòa nhà, cầu, đƣờng, nhà hát, trung 

tâm triển lãm, thƣ viện, bảo tàng, tƣợng đài,…có giá trị kiến trúc nghệ thuật hoặc 

lịch sử, khoa học; đã trở thành những tài nguyên hấp dẫn khách DL [86]. Hơn nữa, 

một số quần thể nghỉ dƣỡng với thiết kế độc đáo, quy mô hoành tráng và không 

gian hài hòa không chỉ có ý nghĩa lƣu trú mà còn trở thành điểm đến tham quan mới 

có sức hút mạnh mẽ. Nhƣ vậy, các công trình đƣơng đại góp phần làm đa dạng sản 

phẩm DL của một lãnh thổ cũng nhƣ.  

* Các tài nguyên du lịchvăn hóa khác 

Ngoài các TNDL văn hóa chính đã trình bày ở trên, đối tƣợng gắn với dân tộc học, 

hay các danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc,  các địa danh, các giá trị về văn hóa tâm linh 

về quan niệm phong thủy…cũng đƣợc xem nhƣ những TNDL văn hóa có giá trị.  

Các dân tộc đều có những đặc trƣng về không gian sống, đặc điểm văn hóa, 

phong tục tập quán, hoạt động sản xuất trên địa bàn cƣ trú nhất định. Các giá trị gắn 

với dân tộc nhƣ những điệu múa, điệu hát đặc sắc, những tập tục riêng về cƣ trú, 

văn hóa ẩm thực, kiến trúc cổ, trang phục truyền thống hay tổ chức xã hội trở thành 

đối tƣợng hấp dẫn khách DL. Loại hình DL văn hóa, DL cộng đồng đã và đang khai 

thác dựa trên những giá trị độc đáo của nhóm tài nguyên gắn với dân tộc học này.  

1.2.2.3. Các nhân kinh tế - xã hội 

a) Cơ sở hạ tầng  

CSHT bao gồm: hệ thống giao thông vận tải (GTVT), thông tin liên lạc, hệ 

thống cung cấp điện có vai trò đặc biệt đối với sự phát triển của ngành DL. Trong 
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đó, hệ thống giao thông bao gồm mạng lƣới, phƣơng tiện và điểm dừng đỗ có tác 

động trực tiếp đến ngành DL bởi sự di chuyển của khách trong quá trình DL. Việc 

phát triển và mở rộng mạng lƣới giao thông là điều kiện để dễ dàng tiếp cận các 

điểmDL và mở ra nhiều tuyến DL mới. Phƣơng tiện vận chuyển khách (công cộng 

và cá nhân) tăng nhanh tạo cơ hội khai thác các nguồn TNDL mới, thỏa mãn nhu 

cầu ngày càng nâng cao về chất lƣợng phục vụ sự di chuyển của khách DL. Sự đa 

dạng của các loại hình trên lãnh thổ cho phép tiếp cận nhiều nguồn khách DL khác 

nhau phân theo phƣơng tiện di chuyển.  

Thông tin liên lạc cũng góp phần quan trọng trong CSHT của hoạt động DL; 

vừa ảnh hƣởng đến nhu cầu thiết yếu của du khách đồng thời góp phần quan trọng 

đối với công tác quảng bá hình ảnh của điểm DL. Trong CSHT phục vụ DL còn 

phải kể đến hệ thống cấp điện, nƣớc – các yếu tố phục vụ trực tiếp nhu cầu thiết yếu 

về nghỉ ngơi giải trí của khách [57]. 

b) Chính sách phát triển du lịch  

Chính sách là nhân tố then chốt ảnh hƣởng tới cả cung và cầu trong PTDL. 

Chính sách PTDL “là tập hợp các chủ tr ơng và hành động của Nhà n ớc để đấy 

mạnh PTDL bằng cách tác động vào việc cung cấp và giá c  của các yếu tố đầu 

vào (đất đai, lao động, vốn, CSHT); tác động tới giá s n phẩm DL; tác động đến số 

l ợng khách DL; tác động việc thay đổi tổ chức và năng lực của nguồn nh n lực 

DL; tác động vào việc chuyển giao công nghệ DL...” [181]. LuậtDL Việt Nam 

(2017) cũng nêu rõ: “Nhà n ớc có chính sách huy động mọi nguồn lực cho PTDL 

để b o đ m DL trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất n ớc”[62]. Cụ thể, các 

chính sách của Nhà nƣớc hƣớng sự ƣu tiên đầu tƣ cho các hoạt động về: bảo vệ, tôn 

tạo, khai thácTNDL; lập quy hoạch; xúc tiến, xây dựng thƣơng hiệu; xây dựng kết 

cấu hạ tầng phục vụ PTDL. Bên cạnh đó, chính sách cũng khuyến khích đối với: 

đầu tƣ CSVCKT, dịch vụ DL chất lƣợng cao; nghiên cứu sản phẩm; đào tạo phát 

triển nguồn nhân lực; phát triển sản phẩm DL xanh; ứng dụng khoa học, công nghệ 

hiện đại phục vụ quản lý và PTDL…Các chính sách cũng hƣớng tới tạo ra sự thuận 

lợi về đi lại, cƣ trú, thủ tục xuất, nhập cảnh, hải quan, thuế và việc đảm bảo quyền, 

lợi ích hợp pháp cho khách DL. Ngoài ra, còn có các chính sách cụ thể ở từng địa 

phƣơng và từng điểm DL đƣợc đƣa ra trên cơ sở vận dụng hợp lý các chính sách 

của Nhà nƣớc với điều kiện cụ thể.  

Hiệu quả của chính sách đối với PTDL phụ thuộc vào “chủ trƣơng” và “hành 

động”. Chủ trƣơng của Nhà nƣớc cũng nhƣ các địa phƣơng đối với PTDL là đúng 

đắn, kịp thời. Vấn đề đặt ra cần có những hành động kịp thời để đảm bảo sự thành 

công của chính sách. 
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c) D n c  và nguồn lao động 

Dân cƣ và lao động đóng vai trò rất quan trọng trong nền nền sản xuất xã hội; vừa 

là lực lƣợng sản xuất vừa là đối tƣợng tiêu dùng của mọi ngành kinh tế. Các yếu tố quy 

mô dân số, quy mô lực lƣợng lao động, cơ cấu giới tính, cơ cấu tuổi, trình độ dân trí và 

sự phân bố dân cƣ đều có ý nghĩa đối với sự PTDL [57]. Quy mô dân số đông dẫn đến 

lực lƣợng lao động dồi dào chỉ tiêu tác động trực tiếp đến kinh tế DL. Ở khía cạnh tiêu 

dùng, quy mô dân số đông cung cấp một thị trƣờng khách tiềm năng lớn cho ngành 

DL. Các đặc điểm cơ cấu dân số theo nhóm tuổi, theo nghề nghiệp là cơ sở để xác định 

nhu cầu nghỉ ngơi DL – yếu tố thúc đẩy DL phát triển. 

d) Sự phát triển kinh tế 

Sự phát triển của nền kinh tế làm xuất hiện và mở rộng những nhu cầu khác 

nhau trong đó có nhu cầu DL. Nhu cầu về DL của dân cƣ càng lớn, chất lƣợng dịch 

vụ càng đa dạng. Ở các nƣớc có nền kinh tế đang phát triển, thu nhập bình quân trên 

đầu ngƣời còn thấp, nhu cầu DL vì thế còn hạn chế; ngƣợc lại, nhu cầu DL ở những 

nƣớc phát triển là rất cao và đa dạng, tỉ lệ ngƣời dân đi DL đông. Bên cạnh đó, sự 

phát triển kinh tế cũng chi phối sự phát triển của các điều kiện về CSHT và CSVCKT 

là những yếu tố đảm bảo nhu cầu đi lại, ăn ở, nghỉ ngơi trong mỗi chuyến DL. Sự 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hƣớng hiện đại góp phần tạo “cung” và gia tăng nhu 

“cầu” đối với PTDL [3].  

đ) Đô thị hóa và hệ thống đô thị 

Đô thị hóa cũng là nhân tố phát sinh và góp phần đẩy mạnh DL. Đô thị hóa 

làm gia tăng các thành phố lớn và các cụm thành phố trên lãnh thổ đồng thời phổ 

biến rộng rãi lối sống thành thị. Điều kiện sống của nhân dân đƣợc cải thiện, trình 

độ nhận thức đƣợc nâng cao, thói quen và nhu cầu văn hóa đƣợc tạo ra và phổ biến; 

từ đó nảy sinh nhu cầu DL và giải trí [3]. 

Sự tồn tại của hệ thống đô thị vừa tạo lực hút và lực đẩy đối với ngƣời đi DL. 

Lực hút tạo ra nhờ sự tráng lệ và hiện đại của CSHT và CSVCKT ở đô thị đối với 

bộ phận khách DL từ nông thôn và ở đô thị ít hiện đại hơn. Lực đẩy lại hình thành 

do những tác động tiêu cực từ không gian, lối sống đến môi trƣờng đô thị, làm gia 

tăng xu hƣớng thoát khỏi sự “bức bối” và “ngột ngạt” trong không gian sống của 

ngƣời dân thành thị.  

e) Vốn đầu t  

Vốn là một nguồn lực quan trọng trong PTDL. Vốn đầu tƣ tác động đến sự phát 

triển của các hợp phần CSHT, CSVCKT, hình thành sản phẩm, dịch vụ DL, công tác 

quảng bá, xúc tiến…Vốn đầu tƣ cho DL có nguồn từ ngân sách Nhà nƣớc, từ các 

doanh nghiệp hoạt động DL và thông qua chủ trƣơng xã hội hóa. Vốn đầu tƣ nƣớc 

ngoài đã và đang tạo ra động lực cho DL phát triển. Sự quan tâm đầu tƣ của Nhà 
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nƣớc và các tổ chức, cá nhân góp phần tạo nên những khu, điểm DL hiện đại với quy 

mô và chất lƣợng cao. 

f)Khoa học và công nghệ 

Khoa học và công nghệ tác động đến PTDL thông qua ứng dụng các tiến bộ 

khoa học vào phát triển CSHT, CSVCKT. Sự phát triển và ứng dụng hiệu quả khoa 

học công nghệ tạo thuận lợi cho việc tiếp cận các điểm, khu DL; khai thác tốt hơn các 

TNDL ở các khu vực vốn khó tiếp cận trong quá khứ; giảm chi phí và thời gian di 

chuyển của du khách. Đặc biệt, khoa học và công nghệ tạo ra cơ hội khai thác các sản 

phẩm DL còn khá mới lạ nhƣ thám hiểm đáy đại dƣơng, chinh phục vũ trụ…[8]. 

Khoa học và công nghệ tạo ra sự hỗ trợ hoạt động trong ngành DL: nhƣ gia 

tăng sự tƣơng tác giữa các đơn vị, giữa doanh nghiệp với nhân công, giữa doanh 

nghiệp với du khách, tạo nên những kênh thông tin toàn cầu cho quảng bá hình 

ảnh, phát triển thị trƣờng… 

h) Kh  năng liên kết 

Liên kết để phát triển luôn là vấn đề đƣợc quan tâm ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt đối 

với DL. Liên kết trong PTDL thể hiện ở nhiều nội dung và phạm vi khác nhau  song mục 

đích là giải quyết đƣợc thực tế phát triển nhỏ lẻ, chƣa chuyên nghiệp, bổ sung, hỗ trợ và 

khai thác hiệu quả các nguồn lực trong phát triển ngành DL. Nội dung liên kết thƣờng 

tập trung vào 4 nhóm: về quản lý nhà nƣớc, về đầu tƣ xây dựng sản phẩm, xúc tiến và 

phát triển nguồn nhân lực. Đối với quy mô cấp vùng, liên kết các địa phƣơng trong vùng 

và liên kết giữa vùng này với vùng khác là hai hƣớng liên kết quan trọng. 

i)Một số nh n tố khác 

- Toàn cầu hóa và hợp tác quốc tế 

Song song với quá trình toàn cầu hóa là sự chuyển dịch của dòng khách DL trên 

quy mô toàn cầu. Các mối quan hệ hợp tác đa phƣơng giữa các khu vực, quốc gia đã 

tạo ra những cơ sở pháp lý quan trọng cũng nhƣ những “ràng buộc”  kinh tế khiến cho 

nhu cầu đi lại, giao lƣu và tìm hiểu lẫn nhau đƣợc xúc tiến và gia tăng nhanh chóng. 

Bối cảnh đó tạo ra cho PTDL những thời cơ và thách thức mới.  

- Điều kiện chính trị và an toàn xã hội 

DL chỉ có thể phát triển khi có môi trƣờng hòa bình, ổn định và hữu nghị giữa 

các quốc gia và vùng lãnh thổ. Các điều kiện phòng và khống chế dịch bệnh trong y 

tế, các tai biến thiên nhiên, tệ nạn xã hội…đều ảnh hƣởng đến tâm lý và nhu cầu của 

khách DL. Đó có thể là điểm mạnh và cơ hội cho ngành DL nếu các vấn đề đƣợc 

đảm bảo tốt và hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn. 

1.2.3. Hìn  t ứ  tổ   ứ  lãn  t ổ  u lị   vận  ụn    o đề tà  

1.2.3.1. Vùng du lịch 

Theo I.I. Pirojonik (1985): “Vùng du lịch là hệ thống lãnh thổ KT-XH, một tập 
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hợp các hệ thống lãnh thổ du lịch thuộc mọi cấp có liên hệ với nhau và các xí nghiệp 

thuộc cơ sở hạ tầng nhằm đ m b o cho hoạt động của hệ thống lãnh thổ du lịch với 

việc có chung chuyên môn hóa và các điều kiện KT-XH để PTDL”[dẫn theo 118]. 

Trên quan điểm hệ thống, vùng du lịch đƣợc tạo nên bởi hai yếu tố có quan hệ 

mật thiết với nhau: hệ thống lãnh thổ DL và các mối quan hệ nội vùng và liên vùng.  

Theo đó, “vùng DL nh  một hệ thống thống nhất của các đối t ợng và hiện t ợng 

tự nhiên, nh n văn – xã hội bao gồm hệ thống lãnh thổ du lịch và môi tr ờng kinh 

tế - xã hội xung quanh với chuyên môn hóa nhất định trọng lĩnh vực du lịch” [118]. 

Tính chuyên môn hóa là đặc trƣng cơ bản hay còn gọi là “bản sắc” của vùng DL.  

Vùng DL là một bộ phận lãnh thổ của DL quốc gia, có diện tích bao gồm 

nhiều tỉnh, thành phố tƣơng đƣơng đồng thời là sự kết hợp lãnh thổ của các tiểu 

vùng, trung tâm và điểm du lịch với những đặc trƣng riêng về số lƣợng và chất 

lƣợng. “Báo cáo tổng hợp Chiến l ợc phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030” đã định hƣớng và tổ chức phát triển du lịch trên 7 vùng 

lãnh thổ trên quan điểm “Phát triển du lịch theo vùng với không gian và quy mô 

phù hợp, có đặc điểm thuần nhất về tài nguyên, địa lý và hiện trạng phát triển du 

lịch; tăng c ờng khai thác yếu tố t ơng đồng và bổ trợ trong vùng, yếu tố đặc tr ng 

của vùng và liên kết khai thác yếu tố liên vùng để phát triển mạnh s n phẩm đặc 

thù, tạo các th ơng hiệu du lịch theo vùng” [6]. 

1.2.3.2.Một số hình thức tổ chức lãnh thổ trong vùng du lịch 

* Điểm du lịch 

Là cấp phân vị nhỏ nhất trong hệ thống các hình thức TCLT DL. Luật DL Việt 

Nam (2017) xác định điểm DL “là nơi có TNDL đ ợc đầu t , khai thác phục vụ 

khách DL” [62]. Điểm DL đƣợc coi là hạt nhân tạo nên sự PTDL của một địa 

phƣơng hoặc một vùng lãnh thổ. Để góp phần làm rõ bức tranh phát triển lãnh thổ 

DL, hƣớng nghiên cứu địa lý DL thƣờng đánh giá điểm DL theo thang điểm tổng 

hợp dựa trên các tiêu chí khác nhau phù hợp với địa bàn nghiên cứu; từ đó xác định 

số lƣợng các điểm DL theo các cấp phân loại Quốc gia hay địa phƣơng.  

Mặc dù Luật DL năm 2017 không phân loại điểm DL thành hai cấp nhƣ trên 

song trong quy hoạch DL Quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch của các tỉnh vẫn 

có sự phân chia này nên luận án cũng chia các điểm DL trên địa bàn thành 2 cấp: 

điểm DL có ý nghĩa quốc gia và điểm DL có ý nghĩa địa phƣơng.  

* Trung t m du lịch 

Trung tâm DL đƣợc hiểu là một lãnh thổ có sự tổng hợp của nhiều điểm DL 

với mật độ dày đặc. Trung tâm DL mang đặc trƣng là sự tập trung của TNDL và 

mức độ khai thác cao [117]. 

Trung tâm DL là một hệ thống lãnh thổ DL đặc biệt, là hạt nhân tạo vùng DL. 
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Trung tâm DL trong thực tế không đƣợc quy định bởi Luật DL (2017) và cũng 

không có cấp quản lý riêng. Tuy nhiên, vai trò tạo sức hút và phạm vi ảnh hƣởng 

của trung tâm đối với các lãnh thổ lân cận đã hình thành nên bộ khung của vùng 

DL; đồng thời trung tâm DL thƣờng cũng là những lãnh thổ có vai trò quan trọng về 

kinh tế, chính trị và trình độ phát triển KT-XH cao hơn so với các lãnh thổ tƣơng 

đƣơng. Do vậy, việc nghiên cứu hiện trạng PTDL trên lãnh thổ không thể bỏ qua sự 

tồn tại của các trung tâm nhƣ vậy.  

Ở Việt Nam, TCLT du lịch cấp quốc gia thƣờng bao gồm các cấp phân vị nhƣ: 

điểm, trung tâm và vùng DL; ở quy mô cấp vùng có các cấp phân vị điểm, trung tâm 

và tiểu vùng. Vận dụng vào thực tế PTDL trên địa bàn nghiên cứu, luận án nghiên 

cứu các hình thức điểm và trung tâm DL của vùng BTB với mục tiêu phân tích đƣợc 

phần nào bức tranh về tổ chức lãnh thổ DL vùng BTB trên phƣơng diện địa lý.  

Ngoài hai cấp phân vị nêu trên, luận án còn đề cập đến vai trò của các tuyến DL 

với mục đích làm rõ bức tranh về hiện trạng phát triển không gian DL vùng BTB.  

- Tuyến du lịch 

Tuyến DL bắt nguồn từ những tuyến vận chuyển và là một phần của sản phẩm 

DL. Hệ thống đƣờng giao thông kết nối các khu vực, đảm nhận nhiệm vụ thƣơng 

mại hay tôn giáo cũng là những con đƣờng liên kết các điểm DL [182]. Mặc dù 

không nằm trong hệ thống phân vị lãnh thổ du lịch, song trên thực tế chuỗi các điểm 

DL đƣợc kết nối bởi các tuyến đƣờng vẫn thể hiện mức độ tập trung của hoạt động 

DL ở một chừng mực nhất định. Tuyến DL hấp dẫn sẽ là những tuyến kết nối đƣợc 

nhiều điểm DL quan trọng trong khu vực và có các cơ sở dịch vụ đạt chất lƣợng, 

đáp ứng nhu cầu của du khách.  

Ở Việt Nam, tuyến DL cũng đƣợc xác định là những lộ trình liên kết các khu, 

điểm DL, các cơ sở cung cấp dịch vụ DL, gắn với các tuyến giao thông đƣờng bộ, 

đƣờng sắt, đƣờng thủy và đƣờng hàng không [61]. Mặc dù Luật DL năm 2017 đã 

không còn quy định đối với tuyến DL, song dựa trên tình hình thực tế PTDL tại 

vùng nghiên cứu, luận án vẫn đƣa ra những phân tích về ý nghĩa và mức độ hấp dẫn 

cũng nhƣ độ thuận tiện của những tuyến DL để góp phần làm rõ bức tranh về sự kết 

nối hệ thống điểm DL, vai trò của các trung tâm DL trong sự phát triển lãnh thổ du 

lịch vùng BTB.  

1.2.4.   ỉ t êu đán    á p át tr ển  u lị   

1.2.4.1.Nhóm chỉ tiêu đánh giá phát triển ngành du lịch 

Các chỉ tiêu đƣợc sử dụng để đánh giá PTDL theo ngành bao gồm: khách, 

CSVCKT DL, lao động DL, tổng thu DL, hoạt động xúc tiến quảng bá, tổ chức 

quản lý và quy hoạch DL, phát triển sản phẩm. Trong đó, các chỉ tiêu về khách, 

CSVCKT DL, lao động, tổng thu đƣợc đề tài sử dụng từ nguồn số liệu thứ cấp của 
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các cơ quan: sở VHTTDL các tỉnh, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, Tổng Cục 

Du lịch và Tổng cục Thống kê. Cụ thể, đề tài đã tổng hợp, tính toán, phân tích và so 

sánh các chỉ tiêu theo từng năm, từng giai đoạn của toàn vùng cũng nhƣ sự phân 

hóa các địa phƣơng trong vùng. Cụ thể:  

- Khách DL: sử dụng số liệu về số lƣợng khách (lƣợt khách, nghìn lƣợt 

khách), có cấu khách (chia theo thị trƣờng, mục đích chuyến đi); chi tiêu bình quân 

1 lƣợt khách (tổng số tiền chi tiêu của khách/tổng số khách) và chi tiêu bình quân 1 

ngày/khách (chi tiêu bình quân 1 lƣợt khách/số ngày lƣu trú bình quân 1 lƣợt 

khách); cơ cấu chi tiêu, thời gian lƣu trú trung bình và tốc độ tăng trƣởng lƣợng 

khách bình quân/ năm. Công thức tính tốc độ tăng bình quân (%): 

 ̅   √
  

  

   

    

Trong đó:  ̅ là tốc độ tăng trƣởng bình quân 

   Yn là giá trị năm cuối kỳ 

   Y1 là giá trị năm đầu kỳ 

- Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch đƣợc đánh giá và phân tích ở chỉ tiêu về số 

lƣợng CSLT (tổng số buồng, tổng số CSLT); chất lƣợng CSLT (số cơ sở đạt chuẩn 

và xếp sao, tỉ lệ cơ sở xếp sao so với tổng số, tỉ lệ số buồng xếp sao/tổng số buồng, 

quy mô trung bình/1 CSLT, công suất sử dụng buồng). 

- Lao động du lịch đƣợc phân tích căn cứ trên số lƣợng lao động (tổng số lao 

động trực tiếp), chất lƣợng lao động DL, hiệu quả lao động 

- Tổng thu du lịch: sử dụng các chỉ số về tổng thu (tỷ đồng hoặc nghìn tỷ 

đồng), tốc độ tăng trƣởng trung bình năm, tăng trƣởng trung bình giai đoạn, cơ cấu 

theo các khoản thu (từ lƣu trú, ăn uống, vui chơi, mua sắm, đi lại và khoản thu khác); 

so sánh sự khác biệt theo các năm, các giai đoạn và các địa bàn nghiên cứu (so sánh 

với các vùng khác và giữa các địa phƣơng trong vùng. 

Ngoài ra, đề tài còn sử dụng kết quả điều tra sơ cấp để bổ sung nguồn dữ liệu 

cho một số phân tích về khả năng chi tiêu, cơ cấu chi tiêu của khách DL nội địa; 

đánh giá mức độ hài lòng của du khách và DN lữ hành đối với hệ thống CSVCKT 

DL, đội ngũ nhân viên DL, chất lƣợng công tác quản lý điểm DL, công tác bảo vệ 

môi trƣờng tại điểm DL.  

1.2.4.2.Nhóm chỉ tiêu đánh giá điểm du lịch 

 Bức tranh về PTDL theo lãnh thổ của vùng BTB sẽ đƣợc thể hiện ở  mức độ 

phát triển của các điểm, tuyến, trung tâm DL trên địa bàn. Trong đó đề tài chỉ lựa 

chọn điểm DL trong nghiên cứu trƣờng hợp để đánh giá theo các tiêu chí định 

lƣợng, từ đó cho thấy mức độ phát triển các điểm DL của vùng BTB – cấp phân vị 
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nhỏ nhất trong hệ thống lãnh thổ DL. Kết quả này làm cơ sở cho việc đánh giá 

tuyến và trung tâm du lịch của vùng.  

a) Cơ sở xác định  

Căn cứ vào đặc trƣng và thế mạnh về tài nguyên tự nhiên và văn hóa của vùng 

BTB, từ thực tế khai thác và phát triển lãnh thổ DL trong vùng cũng nhƣ góp phần 

hình thành cơ sở cho những đề xuất khai thác sản phẩm và xây dựng thƣơng hiệu 

DL BTB trong tƣơng lai; đề tài lựa chọn đánh giá trƣờng hợp đối với một số điểm 

DL thuộc các loại hình DL tham quan DSVHTG, tham quan DTLS cách mạng, DL 

khám phá hang động, DL nghỉ dƣỡng biển và DL sinh thái. 

Trong nhiều nghiên cứu đã công bố, bộ tiêu chí đánh giá điểm DL khá đa 

dạng, bao gồm: độ hấp dẫn khách DL, thời gian hoạt động DL, CSHT & CSVCKT 

phục vụ DL, vị trí của điểm DL, sức chứa khách DL, tính bền vững, công tác quản 

lý các hoạt động DL…[1][3][15][57][89]. Tùy theo các đặc điểm lãnh thổ và mục 

đích đánh giá mà các tác giả lựa chọn nội dung đánh giá phù hợp cho mỗi bậc đánh 

giá của mình.  

Trên cơ sở tham khảo các nghiên cứu trên kết hợp với quá trình khảo sát thực 

tế, NCS lựa chọn 7 tiêu chí đánh giá vận dụng cho đề tài bao gồm: độ hấp dẫn, 

CSVCKT và dịch vụ (CSVCKT & DV), thời gian khai thác của điểm DL, vị trí và 

khả năng tiếp cận, sức chứa điểm DL, khả năng liên kết và tổ chức quản lý. 

b) Nội dung  

- Độ hấp dẫn của tài nguyên DL (sau đây gọi là độ hấp dẫn – Độ HD): là mức 

độ phong phú đặc sắc của TNDL tự nhiên, TNDL nhân văn, khả năng phát triển 

một trong 5 loại hình DL đƣợc lựa chọn nghiên cứu trƣờng hợp (bao gồm: DL văn 

hóa di sản, DL văn hóa gắn với di tích cách mạng, DL khám phá hang động, DL 

nghỉ dƣỡng biển và DL sinh thái).  

- CSVCKT& DV: bao gồm hệ thống các CSLT (khách sạn, nhà nghỉ), khu vui 

chơi giải trí và các dịch vụ tại điểm DL (vận chuyển, ăn uống, mua sắm). Là bộ phận 

cấu thành sản phẩm DL, CSVCKT & DV góp phần biến tiềm năng thành hiện thực 

trong  PTDL [117]. Tiêu chí này đƣợc sử dụng để đánh giá sự đồng bộ, tiện nghi, 

chất lƣợng và khả năng đáp ứng đa dạng các loại dịch vụ cũng nhƣ tiêu chuẩn chất 

lƣợng các loại dịch vụ của hệ thống CSVCKT & DV tại điểm DL.  

- Thời gian khai thác của điểm DL: là số lƣợng ngày trong năm có điều kiện 

khí hậu thích hợp đối với sức khỏe con ngƣời và của các yếu tố văn hóa xã hội để 

triển khai các hoạt động DL. Chỉ số này có vai  trò quan trọng đến độ hấp dẫn DL, 

phƣơng hƣớng đầu tƣ và khai thác hiệu quả các hoạt động DL [117].  

- Vị trí và khả năng tiếp cận: là vị trí tƣơng đối giữa điểm DL với trung tâm 

DL vùng hoặc quốc gia và điều kiện về số loại phƣơng tiện, chất lƣợng đƣờng giao 
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thông, thời gian di chuyển cho phép tiếp cận điểm DL (thời gian tiếp cận đƣợc tính 

cho phƣơng tiện ô tô DL). Theo đó, điểm DL xa trung tâm DL thì tính kết nối hạn 

chế và khả năng khai thác thấp. Ngƣợc lại, những điểm phân bố ở khoảng cách gần 

so với trung tâm sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn.  

- Sức chứa điểm DL: Theo UNWTO “Sức chứa DL là mức độ sử dụng của 

khách tham quan mà một khu vực có thể cung cấp, đáp ứng ở mức độ cao cho du 

khách và để lại rất ít tác động vào nguồn tài nguyên” [dẫn theo 117]. Các khía cạnh 

vật lý, sinh học, tâm lý học và xã hội đều liên quan tới sức chứa điểm DL [47]. Trên 

thực tế, sức chứa thƣờng đƣợc xác định đơn giản hơn dƣới góc độ vật lý với ý nghĩa là 

lƣợng khách tối đa mà không gian của điểm du lịch có thể tiếp nhận. Theo Boullon 

(1985) [dẫn theo 117] công thức chung để tính sức chứa của điểm DL nhƣ sau: 

Sức chứa = Diện tích dành cho du lịch (m
2
)/tiêu chuẩn cá nh n trung bình 

(m
2
/khách)  

Từ đó tính đƣợc:  

Số l ợng khách có thể tham quan hàng ngày = Sức chứa x Hệ số lu n chuyển.  

(Trong đó: Hệ số lu n chuyển = Tổng thời gian mở cửa tham quan/Thời gian 

trung bình một lần tham quan) 

- Khả năng liên kết: Đƣợc xác định bởi số điểm DL và khoảng cách giữa các 

điểm trong một không gian nhất định và mức độ tiện lợi cho việc liên kết các điểm 

thành tuyến DL.  

- Tổ chức quản lý: là chỉ tiêu đánh giá sự tác động có mục đích lên điểm DL để 

vận hành các hoạt động theo hƣớng tốt hơn. Trong thực tế, nhiều điểm DL có độ hấp 

dẫn về tài nguyên nhƣng công tác quản lý còn hạn chế hay thiếu sự quản lý nên mức độ 

PTDL còn thấp, kém hiệu quả. Đây là một nội dung có tác động rất lớn đến hoạt động 

các điểm DL nhƣng chƣa đƣợc đánh giá cao trong phát triển điểm DL [3].  

c) Thang bậc và hệ số đánh giá 

Mỗi tiêu chí đƣợc đánh giá theo 5 bậc điểm: 5,4,3,2,1 tƣơng ứng với các mức 

độ từ cao xuống thấp ở từng tiêu chí (tƣơng đƣơng các mức: thuận lợi, khá thuận lợi, 

thuận lợi trung bình, ít thuận lợi và kém thuận lợi) (Xem phụ lục 4).  Thực tế cho thấy, 

các tiêu chí có mức độ quan trọng khác nhau đối với việc đánh giá tổng hợp điểm DL, 

cho nên các tiêu chí sẽ có hệ số khác nhau theo 3 cấp (3,2,1). Hơn nữa, ở mỗi loại hình 

DL, mức độ quan trọng của các tiêu chí tác động tới sự phát triển của điểm là khác 

nhau. Do đó, hệ số của các tiêu chí không giống nhau ở các nhóm đánh giá điểm điểm 

DL văn hóa, DL khám phá hang động, DL nghỉ dƣỡng biển và DL sinh thái. Nhìn 

chung, có 3 hoặc 4 tiêu chí đƣợc chọn ở hệ số 3, 2 – 3 tiêu chí hệ số 2 và một tiêu chí 

đƣợc chọn ở hệ số 1. Độ hấp dẫn là tiêu chí duy nhất đƣợc thống nhất ở hệ số 3 đối với 

tất cả các loại hình DL. 
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- Đánh giá điểm DL tham quan tìm hiểu DSVHTG và tìm hiểu di tích lịch sử 

cách mạng. 

Đối với loại hình DL này, ƣu thế nổi trội là ít có tính thời vụ, khai thác không 

bị phụ thuộc vào khí hậu và các điều kiện tự nhiên khác; song có thời gian tìm 

hiểu ngắn. Vì vậy, ngoài tiêu chí độ hấp dẫn đƣợc đánh giá ở hệ số 3, khả năng 

liên kết, vị trí và khả năng tiếp cận cũng đóng vai trò quan trọng để góp phần kết 

hợp với các điểm DL tự nhiên tạo nên sản phẩm đa dạng  và khai thác hiệu quả hơn 

loại hình DL này. Cũng do thời vụ khai thác dài nên tiêu chí thời gian khai thác ít 

ảnh hƣởng đến sự phát triển của các điểm DL văn hóa, nên đƣợc đánh giá ở hệ số 1. 

Hệ số 2 thuộc về: CSVCKT & DV, tổ chức quản lý và sức chứa điểm DL.  

Bản  1.1: T  n  bậ  và  ệ số đán    á  á  đ ểm DL văn  ó  

Mức 

độ 

Độ HD 
Khả năng  

liên kết 

Vị trí và  

khả năng  

tiếp cận 

CSVCKT 

& DV 

Sức chứa  

điểm DL 

Tổ chức 

 quản lý 

Thời gian  

khai thác 
Tổng 

Điểm  
Hệ 

số 
Điểm  

Hệ 

số 
Điểm  

Hệ 

số 
Điểm  

Hệ 

số 
Điểm  

Hệ 

số 
Điểm  

Hệ 

số 
Điểm  

Hệ 

số 

Bậc 1 5 3 5 3 5 3 5 2 5 2 5 2 5 1 80 

Bậc 2 4 3 4 3 4 3 4 2 4 2 4 2 4 1 64 

Bậc 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 48 

Bậc 4 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 32 

Bậc 5 1 3 1 3 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 16 

(Nguồn: Ph n tích của tác gi  có tham kh o ý kiến chuyên gia) 

- Đánh giá điểm DL khám phá hang động 

Để có thể khai thác loại hình DL này cần có trang thiết bị hỗ trợ cần thiết, đặc 

biệt phải có chƣơng trình và đội ngũ ứng cứu cơ động.  Do vậy, CSVCKT & DV và 

tổ chức quản lý là hai tiêu chí quan trọng đƣợc đánh giá ở hệ số 3 cùng với độ hấp dẫn. 

Ngoài ra, khám phá hang động ở vùng nhiệt đới đòi hỏi phải nắm vững thời điểm phù 

hợp, nhất là các hang động nƣớc nên thời gian khai thác cũng có vai trò quan trọng với 

sự phát triển của các điểm DL này (hệ số 2). Sức chứa cao và khả năng tiếp cận thuận 

lợi thì hiệu quả kinh doanh DL cũng cao hơn nên cũng đƣợc chọn ở hệ số 2. Chƣơng 

trình khám phá hang động thƣờng chỉ đƣợc thiết kế cho 1 – 2 hang động vì sự phân bố 

và tiếp cận khó khăn nên khả năng liên kết đƣợc đánh giá ở hệ số 1. 

Bản  1.2: T  n  bậ  và  ệ số đán    á  á  đ ểm DL   ám p á   n  độn  

Mức 

độ 

Độ HD 
Tổ chức  

quản lý 

CSVCKT  

& DV 

Thời gian 

 khai thác 

Sức chứa  

điểm DL 

Vị trí và  

khả năng 

 tiếp cận 

Khả năng 

 liên kết 
Tổng 

Điểm  
Hệ 

số 
Điểm  

Hệ 

số 
Điểm  

Hệ 

số 
Điểm  

Hệ 

số 
Điểm  

Hệ 

số 
Điểm  

Hệ 

số 
Điểm  

Hệ 

số 
  

Bậc 1 5 3 5 3 5 3 5 2 5 2 5 2 5 1 80 

Bậc 2 4 3 4 3 4 3 4 2 4 2 4 2 4 1 64 

Bậc 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 48 

Bậc 4 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 32 

Bậc 5 1 3 1 3 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 16 

(Nguồn: Ph n tích của tác gi  có tham kh o ý kiến chuyên gia) 
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- Đánh giá điểm DL nghỉ dƣỡng biển 

Là loại hình gắn liền với khu vực địa lý ven biển và các đảo; nơi diễn ra các 

hoạt động nghỉ dƣỡng có tính mùa vụ rõ rệt [117]. Đặc tính đó cho thấy tầm quan 

trọng của CSVCKT & DV, và thời gian khai thác bên cạnh độ hấp dẫn đối với sự 

phát triển của điểm DL. Vai trò của tổ chức quản lý ở các bãi tắm, sức chứa cũng 

nhƣ khả năng liên kết với các loại hình DL khác là những tiêu chí đƣợc đánh giá ở 

hệ số 2. Các bãi biển ở BTB có lịch sử khai thác sớm, có khoảng cách khá gần với 

các thành phố, thị xã trong vùng nên giao thông thuận tiện, tiếp cận dễ dàng; do đó 

vị trí và khả năng tiếp cận tuy khá quan trọng song các điểm DL nghỉ dƣỡng biển 

thƣờng khá đồng đều ở tiêu chí này nên chỉ đánh giá ở hệ số 1.  

Bản  1.3: T  n  bậ  và  ệ số đán    á  á  đ ểm DL n  ỉ   ỡn  b ển 

Mức 

 độ 

Độ  

HD 

CSVCKT 

& DV 

Thời gian  

khai thác 

Khả năng 

 liên kết 

Tổ chức  

quản lý 

Sức chứa  

điểm DL 

Vị trí và 

 khả năng 

 tiếp cận Tổng 

Điểm  
Hệ 

số 
Điểm  

Hệ 

số 
Điểm  

Hệ 

số 
Điểm  

Hệ 

số 
Điểm  

Hệ 

số 
Điểm  

Hệ 

số 
Điểm  

Hệ 

số 

Bậc 1 5 3 5 3 5 3 5 2 5 2 5 2 5 1 80 

Bậc 2 4 3 4 3 4 3 4 2 4 2 4 2 4 1 64 

Bậc 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 48 

Bậc 4 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 32 

Bậc 5 1 3 1 3 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 16 

(Nguồn: Ph n tích của tác gi  có tham kh o ý kiến chuyên gia) 

- Đánh giá điểm DL sinh thái  

DL sinh thái phát triển “dựa trên khai thác các giá trị tự nhiên gắn với b n 

sắc văn hóa địa ph ơng có sự tham gia của cộng đồng d n c , kết hợp giáo dục 

về b o vệ môi tr ờng”[62]. DL sinh thái cần có sự quản lý tổ chức tốt bởi vai trò 

của công tác bảo tồn trong loại hình này và điểm DL sinh thái phải đảm bảo “sức 

chứa” hoặc “sức tải” [117]. Bởi vậy, các tiêu chí độ hấp dẫn, tổ chức quản lý và 

sức chứa có hệ số 3. Điểm DL sinh thái phải thỏa mãn nhu cầu nâng cao hiểu 

biết của khách về tự nhiên, văn hóa bản địa…nên các dịch vụ để làm hài lòng du 

khách cũng phải đƣợc ƣu tiên (mặc dù yêu cầu không quá cao về mức độ tiện 

nghi với dịch vụ lƣu trú). Hơn nữa, đặc thù của các điểm DL sinh thái trong vùng 

BTB là phân bố ở những vị trí khó khăn về địa hình, khả năng tiếp cận phụ thuộc 

vào điều kiện thời tiết. Điều này dẫn đến sự lựa chọn hệ số 2 ở các tiêu chí: 

CSVCKT & DV, vị trí và khả năng tiếp cận, thời gian khai thác. Khả năng liên 

kết có hệ số 1.  
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Bản  1.4: Thang bậ  và  ệ số đán    á  á  đ ểm DL sinh thái 

Mức 

độ 

Độ HD 
Tổ chức  

quản lý 

Sức chứa  

điểm DL 

CSVCKT  

& DV 

Thời gian 

 khai thác 

Vị trí và  

khả năng 

 tiếp cận 

Khả năng 

 liên kết 
Tổng 

Điểm  
Hệ 

số 
Điểm  

Hệ 

số 
Điểm  

Hệ 

số 
Điểm  

Hệ 

số 
Điểm  

Hệ 

số 
Điểm  

Hệ 

số 
Điểm  

Hệ 

số 
  

Bậc 1 5 3 5 3 5 3 5 2 5 2 5 2 5 1 80 

Bậc 2 4 3 4 3 4 3 4 2 4 2 4 2 4 1 64 

Bậc 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 48 

Bậc 4 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 32 

Bậc 5 1 3 1 3 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 16 

(Nguồn: Ph n tích của tác gi  có tham kh o ý kiến chuyên gia) 

Trên cơ sở điểm đánh giá của từng điểm DL kết hợp với tham khảo ý kiến 

chuyên gia và căn cứ vào thực trạng phát triển lãnh thổ của vùng BTB, luận án đề 

xuất xếp hạng các điểm theo 2 cấp nhƣ bảng 1.4. 

Bản  1.5: Tổn   ợp ý n  ĩ  và xếp  ạn  đ ểm DL 

Stt Mức độ đánh giá  
Tổng điểm 

đánh giá 
Xếp hạng 

1 Điểm DL ý nghĩa Quốc gia 64 - 80 QG 

2 Điểm DL địa phƣơng <64 ĐP 

 

1.3. Cơ sở thực tiễn 

1.3.1. Khát quát tình hình p át tr ển  u lị   ở V ệt N m 

Bƣớc vào thế kỉ 21, DL Việt Nam với những điểm mạnh, thời cơ của mình đã 

tiến những bƣớc vững chắc và đạt đƣợc những kết quả đáng khích lệ. Thành tựu của 

ngành DL Việt Nam là khá rõ ràng trên nhiều chỉ tiêu: số lƣợng khách, tổng thu 

toàn ngành, đóng góp vào GDP, sự phát triển ở CSVCKT, tạo việc làm cho ngƣời 

lao động, đa dạng hóa sản phẩm… 

Bản  1.6: Một số   ỉ tiêu  oạt độn  DLV ệt N m      đoạn 2000 – 2015 

Chỉ tiêu 2000 2005 2010 2015 
TTTB 

(2000-2015) 

Khách DL quốc tế đến (nghìn lƣợt) 2.140 3.468 5.050 7.944 9,1% 

Khách DL nội địa(triệu lƣợt) 11,4 16,1 28,0 57,0 11,3% 

CSLT 

- Số cơ sở (cơ sở) 

 

3267 

 

6.383 

 

12.352 

 

19.000 
12,5% 

- Số buồng (buồng) 72.200 130.879 237.111 370.000 11,5% 

Lao động (ngƣời) - 875.128 1.348.065 2.046.000 - 

- Tr. đó lao động trực tiếp - 275.128 478.065 620.000 - 

Tổng thu DL (nghìn tỷ đồng) 17,4 30,0 98,1 337,83 21,9% 

(Nguồn: [31],[104],[171][175]) 

1.3.1.1. Khách du lịch 

Khách DL quốc tế tăng mạnh với tổng lƣợt khách đến Việt Nam tăng lên 3,7 

lần, tốc độ tăng trƣởng bình quân giai 2000 – 2015 là 9,1%/năm. So với khu vực 
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Châu Á – Thái Bình Dƣơng, lƣợng khách đến Việt Nam cũng tăng từ 2,2% năm 

2005 lên 2,8% năm 2015 [166]. Thị trƣờng khách quốc tế đến Việt Nam cũng có 

nhiều thay đổi trong cơ cấu theo hƣớng đa dạng đồng thời với sự vƣơn lên chiếm ƣu 

thế của các thị trƣờng gần: Đông Bắc Á (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài 

Loan…), ASEAN (Campuchia, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Lào…); thị trƣờng 

Bắc Mỹ và Châu Âu tuy vẫn tăng về lƣợng khách nhƣng tốc độ có phần chững lại 

so với các thị trƣờng gần ở khu vực Châu Á. Đặc biệt, năm 2011 là năm đầu tiên 

Việt Nam đón tới 1,4 triệu lƣợt khách quốc tế của một thị trƣờng – thị trƣờng khách 

DL Trung Quốc [31]. 

Khách nội địa cũng tăng trƣởng nhanh chóng với số lƣợng khách phục vụ 

của toàn ngành tăng hơn 5 lần: từ 11,4 triệu lƣợt năm 2000 lên 57 triệu lƣợt 

khách năm 2015. Tốc độ tăng trƣởng trung bình năm của khách nội địa giai đoạn 

2000 – 2015 đạt 11,3% /năm. Đây là giai đoạn Đảng và Nhà nƣớc quan tâm đến 

sự phát triển toàn diện đối với ngành DL; đƣa ra nhiều chính sách kích cầu đối 

với DL nội địa: nghỉ 2 ngày/tuần, tăng thêm các ngày nghỉ lễ quốc gia. Ngành 

DL cũng thƣờng xuyên tổ chức triển lãm, hội chợ, giới thiệu sản phẩm trong 

nƣớc. Hệ thống giao thông và phƣơng tiện di chuyển đƣợc nâng cấp và hiện đại 

hóa cùng sự tham gia tích cực của các hãng hàng không giá rẻ. Bên cạnh đó, sự 

phát triển tƣơng đối vững chắc, ổn định của nền kinh tế đất nƣớc đã góp phần 

nâng cao thu nhập và chất lƣợng cuộc sống của nhân dân. Lƣợng khách quan tâm 

và sử dụng các dịch vụ cao cấp, chất lƣợng tốt ngày càng gia tăng. 

1.3.1.2.Cơ sở sở vật chất, kỹ thuật du lịch 

Đây là chỉ tiêu có mức tăng nhanh về số lƣợng và nâng cao đáng kể về chất 

lƣợng. Năm 2000, cả nƣớc có 3.267 CSLTDL với 72.200 buồng; đến năm 2015 đã 

có 20.323 cơ sở với 370.000 buồng lƣu trú; đạt mức tăng trƣởng 12,5%/năm đối 

với số cơ sở và 11,5%/năm đối với số buồng giai đoạn 2000 – 2015. Số cơ sở xếp 

hạng 3 trở lên  sao tăng khá nhanh từ  263 cơ sở năm 2007 tăng lên 747 cơ sở năm 

2015; gấp 2,8 lần. Số buồng xếp sao tƣơng ứng cũng tăng lên 2,7 lần. Đặc biệt, 

năm 2015 cả nƣớc đã có 91 cơ sở xếp hạng 5 sao (năm 2007 chỉ có 25 cơ sở) với 

24.212 buồng [173]. Sự phát triển của hệ thống lƣu trú đã thay đổi diện mạo của 

ngành DL cũng nhƣ các khu, điểm DL, làm thay đổi hình ảnh DL Việt Nam trên 

thị trƣờng quốc tế. 

1.3.1.3. Lao động du lịch 

 Hoạt động DL và lữ hành Việt Nam đã thu hút hơn 2 triệu lao động (bao gồm 

cả lao động gián tiếp) chiếm 11,2% tổng số việc làm năm 2015; trong đó trực tiếp 

tạo ra  620.000 việc làm (5,2% tổng việc làm). Đội ngũ lao động trong ngành DL có 

cơ cấu thay đổi theo hƣớng phù hợp với trình độ phát triển và nhu cầu của ngành 
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với xu hƣớng gia tăng lao động đã qua đào tạo và có chuyên môn, tay nghề ngày 

càng cao. 

1.3.1.4. Tổng thu từ du lịch 

Năm 2000 tổng thu trực tiếp từ khách đạt 17,4 nghìn tỷ đồng; đến năm 2015 là 

337,83 tỷ đồng; gấp 19,4 lần trong vòng 15 năm. Tăng trƣởng bình quân 

21,9%/năm, cao hơn mức tăng trƣởng lƣợng khách. Theo nghiên cứu thƣờng niên 

của Hiệp hội DL và Lữ hành thế giới (WTTC), năm 2015 ngành DL và lữ hành Việt 

Nam có tổng mức đóng góp vào GDP là 584.884 tỷ đồng (đạt 13,9% GDP); trong 

đó đóng góp trực tiếp là 279.287 tỷ đồng (tƣơng đƣơng 6,6% GDP; giá trị xuất khẩu 

từ khách DL quốc tế đạt 213.389 tỷ VND (5,6% tổng giá trị xuất khẩu) [36]. 

1.3.1.5. Phát triển s n phẩm du lịch 

Trong giai đoạn vừa qua, ngành cũng đã hình thành và phát triển một số sản 

phẩm DL đặc trƣng: tham quan Vịnh Hạ Long, quần thể di tích cố đô Huế, phố cổ 

Hội An, di tích Mỹ Sơn; khám phá hang động ở Phong Nha – Kẻ Bàng; DL nghỉ 

dƣỡng biển Nha Trang, Mũi Né…Hình thành một số sản phẩm có khả năng cạnh 

tranh trên thị trƣờng quốc tế tại Phú Quốc, Côn Đảo. Ngoài ra, nhiều lễ hội truyền 

thống và hiện đại đƣợc tổ chức ở quy mô lớn đã góp phần làm phong phú sản phẩm 

DL của các vùng miền: lễ hội Chùa Hƣơng, lễ hội bà chúa Xứ, festival Huế, festival 

hoa Đà Lạt, carnaval Hạ Long, lễ hội pháo hoa Đà Nẵng…Các đô thị lớn vừa phát 

huy vai trò gửi khách đồng thời cũng là những trung tâm thu hút khách trong và 

ngoài nƣớc với tỷ trọng khá cao trong tổng lƣợng khách toàn quốc: TP Hồ Chí 

Minh thu hút 4,6 triệu lƣợt khách quốc tế (chiếm 58,2%) và 19,3 triệu lƣợt khách 

nội địa (chiếm 33,8%); lƣợng khách đến thủ đô Hà Nội cùng đạt xấp xỉ 29% ở cả 

hai dòng khách; Đà Nẵng đón đƣợc 15,8% lƣợng khách quốc tế và 5,9% khách nội 

địa so với toàn quốc…[174][175] 

Nhƣ vậy, những thành quả đáng ghi nhận trên đây của DL Việt Nam đạt đƣợc là 

nhờ vào đƣờng lối đổi mới, mở cửa và hội nhập của Đảng, Nhà nƣớc. Chủ trƣơng, 

chính sách, định hƣớng và giải pháp PTDL đƣợc đƣa ra phù hợp với xu thế phát triển 

và bối cảnh tình hình trong nƣớc cũng nhƣ quốc tế. Sự kịp thời và chủ động trong việc 

xây dựng chiến lƣợc PTDL cho từng giai đoạn, phù hợp với bối cảnh quốc tế và tình 

hình trong nƣớc. Vị thế cũng nhƣ hình ảnh quốc gia không ngừng đƣợc cải thiện và 

nâng cao trên trƣờng quốc tế đã tạo động lực tích cực cho DL phát triển. Hơn nữa, sự 

chủ động, tích cực và nỗ lực không ngừng của toàn ngành DL, đặc biệt là sự năng động 

của khối các doanh nghiệp DL. Sự quyết tâm của nhiều địa phƣơng cùng với sự cần cù, 

sức sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân đã tạo ra nội lực tăng trƣởng chủ yếu [105]. 

Bên cạnh những thành tựu đạt đƣợc, DL Việt Nam vẫn tồn tại nhiều hạn chế ở 

nhiều phƣơng diện. Lƣợng khách quốc tế tăng trƣởng chậm và thấp  so với nhiều 
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quốc gia trong khu vực Đông Nam Á (chỉ đứng thứ 5 sau Thái Lan, Malaysia, 

Singapore, Indonesia [166]; có chi tiêu trung bình và thời gian lƣu trú ngắn. 

CSVCKT ngành DL còn nhiều hạn chế về chất lƣợng dịch vụ, chƣa đáp ứng 

đƣợc yêu cầu ngày càng cao của khách quốc tế. Dịch vụ vui chơi, giải trí còn khá 

nghèo nàn, chất lƣợng môi trƣờng DL có dấu hiệu giảm sút. PTDL theo lãnh thổ 

còn nhiều bất cập nhƣ sự trùng lặp, chồng chéo, sức cạnh tranh yếu và thiếu tính 

liên kết. Các vấn đề về xúc tiến, quảng bá và thu hút đầu tƣ chƣa mang lại hiệu 

quả cao. Theo Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2015 của Diễn đàn kinh tế 

thế giới (WEF), DL Việt Nam chỉ xếp thứ 75/141 quốc gia, đứng thứ 4 ở Đông 

Nam Á. Trong đó, các chỉ số đƣợc đánh giá thấp nhất là độ bền vững về môi 

trƣờng (132/141), mức độ ƣu tiên cho DL và Lữ hành (119/141), CSHT dịch vụ 

DL (105/141), năng lực và mức độ sử dụng công nghệ thông tin (97), hạ tầng 

vận tải hảng không (68), hạ tầng cảng biển (87)…[168]. 

1.3.2. P át tr ển  u lị   ở vùn  Duyên  ả  N m Trun  Bộ 

Duyên hải Nam Trung Bộ (DHNTB) là vùng đất phía Nam của miền Trung 

Việt Nam với lãnh thổ trải dài trên 8 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng từ Đà 

Nẵng tới Bình Thuận. Về mặt vị trí địa lý và tài nguyên, vùng có nhiều lợi thế để 

phát triển một ngành DL mũi nhọn, đặc trƣng là DL biển, DL văn hóa (DSVHTG, 

di tích văn hóa lịch sử và bản sắc văn hóa Chăm), DL MICE [8]. Thực tế cho thấy, 

DHNTB nhiều năm qua đã có những bƣớc tiến dài, đạt những thành tựu đáng kể về 

phƣơng diện ngành (xem phụ lục 7) cũng nhƣ lãnh thổ PTDL. 

Năm 2015, DHNTB có lƣợng khách DL đạt hơn 22 triệu lƣợt, tăng gần 13 lần 

trong vòng 15 năm: khách quốc tế tăng 10,3 lần; khách nội địa tăng 14 lần. Các tỉnh 

Bình Thuận, Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng và Khánh Hòa là những địa phƣơng thu 

hút đông khách với hơn 78% tổng lƣợng khách đi lại của vùng. Thị trƣờng khách quốc 

tế không ngừng mở rộng và đa dạng; trọng điểm là thị trƣờng Trung Quốc, Hàn Quốc, 

Nhật Bản, Xingapo, Thái Lan, Malaixia, Úc, Liên bang Nga…[117]. 

Số lƣợng CSLT của DHNTB cũng gia tăng nhanh chóng: gấp 5,8 lần số cơ sở 

và 6,7 lần số phòng; chiếm 12,1% số cơ sở và 18,2% số phòng của cả nƣớc năm 

2015. Đội ngũ lao động tăng 6,4 lần trong giai đoạn 2000 – 2015, chiếm 8,9% lao 

động trực tiếp toàn ngành DL cả nƣớc; lao động qua đào tạo có trình độ cao đẳng, 

đại học tăng lên khá nhanh và cải thiện đáng kể về trình độ chuyên môn cũng nhƣ 

khả năng ngoại ngữ. Cùng với sự gia tăng nhanh của lƣợng khách, chất lƣợng dịch 

vụ đƣợc nâng cao, tổng thu DL vì thế đã tăng gấp 28 lần trong 15 năm. Năm 2015, 

DHNTB đạt mức tổng thu là 37 nghìn tỷ đồng, chiếm 11% tổng thu DL cả nƣớc. Đà 

Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hòa là các tỉnh có mức thu từ DL cao hơn 

cả với hơn 75% tổng thu toàn vùng [117].  
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Trong suốt 15 năm, DL DHNTB đã tiến những bƣớc khá dài với sự đóng góp 

của nhiều thành phần kinh tế trong đó đặc biệt là các tập đoàn tƣ nhân lớn; 

CSVCKT phát triển nhanh và khẳng định đƣợc chất lƣợng vƣợt trội so với một số 

vùng khác. Nhiều chỉ tiêu phát triển đạt cao hơn so với quy hoạch tổng thể phát 

triển DL vùng năm 2013. Thƣơng hiệu DL biển đƣợc định vị với cả ba nhánh: nghỉ 

dƣỡng biển cao cấp, nghỉ dƣỡng khám phá các khu biển hoang sơ và thể thao. 

Những giá trị di sản phố cổ Hội An, đền tháp Mỹ Sơn trên tuyến DL “Con đƣờng di 

sản miền Trung” vẫn không ngừng lan tỏa sức hấp dẫn với du khách quốc tế. Đặc 

biệt, thành phố Đà Nẵng – “thành phố đáng sống”, “Top 10 điểm đến hấp dẫn nhất 

châu Á”, 52 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2015 đã và đang khẳng định vị trí 

trung tâm DL vùng và một trong ba trung tâm DL của cả nƣớc. Vai trò của trung 

tâm DL Nha Trang cũng ngày càng đƣợc phát huy với sự nâng cấp, mở rộng của 

cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Sở dĩ vùng đạt đƣợc những kết quả trên là nhờ 

những bƣớc đi đúng đắn trong việc hiện thực hóa và kịp thời vận dụng chủ trƣơng, 

chính sách của Đảng và Nhà nƣớc đối với PTDL; ƣu tiên đầu tƣ cho các hạng mục 

CSVCKT phục vụ DL và phát triển các hình thức TCLT DL; phát huy tốt lợi thế về 

tài nguyên để xây dựng sản phẩm đặc thù; coi trọng nguồn nhân lực… 

Bên cạnh đó, DL vùng  DHNTB vẫn tồn tại một số hạn chế và thách thức: 

mức tăng về giá trị tuyệt đối của các chỉ tiêu còn thấp, thị trƣờng khách mở rộng 

nhƣng thiếu tính ổn định, bền vững; chất lƣợng lao động, chất lƣợng dịch vụ còn 

thấp; thƣơng hiệu nổi bật còn thiếu; liên kết giữa các địa phƣơng còn lỏng; môi 

trƣờng DL tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi [9].  

1.3.3. P át tr ển  u lị   ở vùn  Đồn  bằn  sôn  Hồn  và  uyên  ả  Đôn  Bắ  

Là một trong bảy vùng DL của Việt Nam, Đồng bằng sông Hồng và duyên hải 

Đông Bắc (ĐBSH & DHĐB) ngày càng khẳng định vị trí động lực đối với sự PTDL 

của khu vực phía bắc và cả nƣớc. Vùng có nhiều tài nguyên nổi trội với sản phẩm văn 

hóa kết tinh từ nền văn minh lúa nƣớc sông Hồng kết hợp với DL lễ hội, tâm linh, DL 

biển đảo và DL MICE…. Thực trạng PTDL đã cho thấy sự tăng trƣởng không ngừng 

của các chỉ tiêu khách, tổng thu, CSLT, lao động và hình thành lãnh thổ trọng điểm DL 

của vùng giai đoạn 2000 – 2015(xem phụ lục 7). 

Số lƣợng khách DL gia tăng mạnh mẽ: từ 7,5 triệu lƣợt (năm 2000) lên xấp xỉ 

30,5 triệu lƣợt (năm 2010) rồi vƣợt ngƣỡng 46 triệu lƣợt (năm 2015); tăng 6,1 lần. 

Khách nội địa tăng 6,3 lần, khách quốc tế tăng 5,2; tƣơng ứng chiếm 24,2% và 31% 

tổng số khách đi lại trên cả nƣớc. Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng và Ninh Bình là 

những địa phƣơng đón khách đông hơn cả với tỉ lệ tƣơng ứng là: 40%, 17,5%, 

13,8% và 10,7% tổng lƣợng khách đi lại toàn vùng [117]. 
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Số CSLT chiếm hơn 1/5 tổng số cơ sở và số phòng của cả nƣớc (năm 2015 đạt 

23,5%). Chất lƣợng dịch vụ lƣu trú cũng gia tăng nhanh cùng với hệ thống khách 

sạn xếp hạng 3 – 5 sao ngày càng nhiều, tập trung ở Hà Nội (50%) và Quảng Ninh 

(22,9%), Hải Phòng (9,7%)…[173]. Lao động DL trong vùng chiếm 24% tổng số 

lao động trực tiếp của cả nƣớc với mức tăng 3,6 lần từ năm 2000 đến năm 2015. Số 

lƣợng và tỉ trọng lao động đã qua đào tạo tăng đáng kể; trình độ chuyên môn và 

ngoại ngữ cũng đƣợc cải thiện nhiều. 

Tổng thu DL của Đồng bằng sông Hồng tăng khá nhanh: gấp 12 lần trong vòng 

15 năm; chiếm 1/5 tổng thu toàn ngành DL, đứng thứ 2/7 vùng chỉ sau Đông Nam Bộ. 

Thủ đô Hà Nội đóng góp phần lớn vào giá trị này với 80,3% tổng thu toàn vùng. 

Nhƣ vậy, nhờ những nỗ lực trong hiện thực hóa chiến lƣợc và chính sách 

PTDL quốc gia, những bƣớc tiến trong thu hút đầu tƣ và sự quan tâm chú trọng 

trọng xây dựng, quảng bá sản phẩm…PTDL vùng ĐBSH & DHĐB đã đạt đƣợc 

nhiều thành tựu đáng kể: CSHT và CSVCKT phát triển cả về lƣợng và chất với sự 

đóng góp quan trọng của thành phần kinh tế tƣ nhân. Sản phẩm DL đặc thù dần 

đƣợc hình thành và nâng cao chất lƣợng nhƣ các điểm tham quan di tích văn hóa, lễ 

hội, cảnh quan thiên nhiên…Đã hình thành nhiều điểm, khu DL tiêu biểu, phát triển 

sản phẩm DL mới, sáng tạo và hấp dẫn. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân 

lực đƣợc quan tâm ở nhiều địa phƣơng và bƣớc đầu gắn đào tạo với nhu cầu của các 

doanh nghiệp. Thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng với vai trò là trung tâm du lịch 

quốc gia cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của mình đã tạo đƣợc sức hút và sức 

lan tỏa mạnh mẽ, phát huy tốt vai trò phân phối khách không chỉ đối với các địa 

phƣơng trong vùng mà đối với cả nƣớc.  

Tuy nhiên, PTDL vùng ĐBSH & DHĐB thời gian qua vẫn chƣa tƣơng xứng 

với tiềm năng vốn có của nhiều địa phƣơng. Cụ thể: khách quốc tế chƣa nhiều, lƣu 

trú ngắn; tổng thu còn nhỏ và đóng góp ở mức thấp vào tổng GRDP các tỉnh. Sản 

phẩm chƣa có sức cạnh tranh với khu vực và quốc tế; chƣa có những thƣơng hiệu 

DL nổi bật và độc đáo. Vai trò hệ thống khu, điểm chƣa đƣợc phát huy; liên kết 

giữa các địa phƣơng còn nặng tính hình thức; phối hợp liên ngành trong PTDL chƣa 

cao. Xúc tiến quảng bá còn thiếu tính đột phá, nội dung chƣa sáng tạo… 

1.3. 4. Bà        n  n   ệm cho p át tr ển  u lị   vùng Bắ  Trun  Bộ 

Từ những kết quả đạt đƣợc trên quy mô cả nƣớc cũng nhƣ thực trạng PTDL ở 

hai vùng DL lân cận (DHNTB, ĐBSH & DHĐB) đã mang lại nhiều bài học kinh 

nghiệm vận dụng cho PTDL vùng BTB:  

+ Hiện thực hóa và đảm bảo “tuân thủ nghiêm ngặt” chiến lƣợc PTDL quốc 

gia, chiến lƣợc phát triển vùng và QHTT phát triển ngành cũng nhƣ liên ngành 

trong việc xác định các giải pháp phát triển đối với ngành DL ở mọi phƣơng diện. 
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Sự kịp thời và hiệu quả của những chính sách ở cả trung ƣơng và địa phƣơng là 

mấu chốt cho những thành công bƣớc đầu của hoạt động DL. Đây chính là sự 

quan tâm của Đảng, Nhà nƣớc và các cơ quan quản lý đối với mục tiêu “PTDL trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn”.  

+ Thu hút và ƣu tiên đầu tƣ cho các hạng mục xây dựng CSHT, CSVCKT DL, 

phát triển sản phẩm sáng tạo và đặc thù của địa phƣơng để đáp ứng nhu cầu ngày 

càng cao của khách DL là yếu tố then chốt để mang lại thành công. Chất lƣợng 

CSLT nâng cao, sự xuất hiện ngày càng nhiều các khu, điểm DL có dịch vụ hấp 

dẫn, độc đáo và đa dạng đang ngày càng trở thành động lực cho sự PTDL của nhiều 

lãnh thổ.  

+ Sản phẩm DL đặc thù trên cơ sở tiềm năng vốn có phải có khả năng cạnh tranh, 

phát huy thế mạnh tài nguyên đồng thời phối hợp với chất lƣợng dịch vụ và một chiến 

lƣợc quảng bá sáng tạo, chuyên nghiệp  là cơ hội để khai thác hiệu quả và lâu dài cho 

sản phẩm. Sức hấp dẫn về giá trị tài nguyên là chƣa đủ đối với một điểm đến tầm cỡ 

khu vực và quốc tế; bởi vậy nghiên cứu thị trƣờng và thiết kế sản phẩm phải đi trƣớc 

một bƣớc.  

+ Coi trọng và phát huy yếu tố con ngƣời – là trung tâm và động lực để phát triển. 

Chất lƣợng đội ngũ lao động một phần cũng tạo nên giá trị của sản phẩm DL. Bởi vậy, 

quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dƣỡng và phát triển nguồn nhân lực có chất lƣợng 

cao là “chìa khóa” để DL của Việt Nam nói chung và các vùng lãnh thổ cũng nhƣ các 

địa phƣơng rút ngắn khoảng cách với DL của các quốc gia phát triển  [6].  

+ Liên kết, phối hợp giữa các ngành, địa phƣơng cần đƣợc coi trọng và phát 

huy hiệu quả, tránh hình thức. Trong phạm vi vùng lãnh thổ, các địa phƣơng thƣờng 

có nhiều nét tƣơng đồng về tài nguyên cũng nhƣ điều kiện phát triển; phối hợp liên 

ngành liên vùng để khai thác sản phẩm, xây dựng thƣơng hiệu vùng, chia sẻ hạ tầng 

và quảng bá, xúc tiến…là việc làm cần thiết đối với PTDL.  

+ Phát huy vai trò của khu vực tƣ nhân trong huy động nguồn lực, kinh 

nghiệm, công nghệ, tài chính trong và ngoài nƣớc. Sự thành công  bƣớc đầu của 

nhiều mô hình khu vui chơi, điểm đến đƣợc tƣ nhân đầu tƣ và khai thác là minh 

chứng cho thấy thế mạnh của khu vực này.  

+ Vai trò của các trung tâm du lịch cần đƣợc chú trọng bởi sức ảnh hƣởng của 

nó tới sự phát triển lãnh thổ DL. Đây là những đầu mối phân phối khách quan trọng, 

là hạt nhân trong mối liên kết nội, ngoại vùng.  
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TIỂU KẾT CHƢƠNG 1 

 

Trong xã hội hiện đại, hoạt động DL đã trở thành một nhu cầu phổ biến, 

kinh tế DL có tốc độ tăng trƣởng nhanh chóng và là một trong những lựa chọn 

cho sự phát triển của nhiều quốc gia trên thế giới. Sự PTDL của vùng lãnh thổ 

đƣợc nhìn nhận ở sự gia tăng về lƣợng và chất của các chỉ tiêu kinh tế DL đồng 

thời còn đƣợc phản ánh dƣới sự phát triển của các hình thức tổ chức lãnh thổ, 

mức độ hợp lý và hiệu quả của sự phân bố các cấp phân vị lãnh thổ dƣới góc độ 

địa lý du lịch.  

Đối với quy mô vùng, PTDL chịu ảnh hƣởng của nhiều nhân tố bao gồm: vị trí 

địa lý, phạm vi lãnh thổ, TNDL (TNDL tự nhiên, TNDL văn hóa), các nhân tố KT-

XH (chính sách, CSHT, đặc điểm dân cƣ và lao động, sự phát triển kinh tế, đầu tƣ, 

liên kết, khoa học công nghệ, toàn cầu hóa…). 

Để đánh giá thực trạng PTDL, ngoài các chỉ tiêu về phƣơng diện ngành 

(khách, CSVCKT, lao động, tổng thu, hoạt động xúc tiến quảng bá, tổ chức quản lý, 

phát triển sản phẩm) và các hình thức TCLT (điểm, tuyến, trung tâm DL) còn một 

số chỉ tiêu cụ thể khác đƣợc sử dụng dựa trên kết quả điều tra du khách và doanh 

nghiệp lữ hành.  

PTDL ở Việt Nam cũng nhƣ ở một số vùng  DL (DHNTB và ĐBSH & 

DHĐB) đã đạt đƣợc những thành tựu đáng kể bên cạnh một số hạn chế và thách 

thức nhất định. Đây là những bài học quý báu mà vùng DL BTB có thể vận dụng để 

PTDL một cách hiệu quả và bền vững.   
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CHƢƠNG 2: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢƠNG ĐẾN PHÁT TRIỂN 

DU LỊCH VÙNG BẮC TRUNG BỘ 
 

2.1. Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ 

Tọa độ địa lí ở phần đất liền theo chiều Nam – Bắc từ 15
0
59‟30”B đến 

20
0
40‟B và theo chiều tây – đông từ 103

0
52‟53” Đ đến 108

0
12‟57” Đ. Phía Bắc 

giáp vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc (ở tỉnh Ninh Bình), giáp 

Trung du, miền núi Bắc Bộ (địa phận hai tỉnh Sơn La và Hòa Bình); phía Nam giáp 

vùng DHNTB (TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam); phía Tây giáp CHDCND Lào (tại 

các tỉnh Hủa Phăn, Hủa Păng, Xiêng Khoảng, Bôrikhămxay, Khăm Muộn, 

Savanakhet, Saravane, Sekong). BTB còn có vùng biển rộng lớn ở phía đông với hệ 

thống các đảo ven biển và 1 huyện đảo là Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) [96]. 

BTB có đặc điểm vị trí thật đặc biệt, dải đất hẹp ngang và kéo dài theo chiều 

Bắc – Nam từ đèo Ba Dội hay Tam Điệp đến “xứ Thanh”, qua đèo Hoàng Mai 

sang “xứ Nghệ” rồi đến Đèo Ngang sang đất Bình, Trị, Thiên và đèo Hải Vân xa 

nhất ở phía nam của vùng [147]. Là vùng vừa có nét riêng của bắc miền Trung lại 

vừa có sự “nối dài của Bắc Bộ”, là “vùng quá độ và trung độ đặc biệt giữa Bắc và 

Nam của nƣớc ta cả về địa lý tự nhiên cũng nhƣ địa văn hóa.  Sự quá độ về “thời 

tiết – khí hậu giữa hai mùa nóng – lạnh ở Bắc với nóng ẩm quanh năm ở Nam”, 

giữa núi đá vôi ở phía Bắc và núi đá hoa cƣơng ở phía Nam. Vùng đất đó đã trở 

thành “vùng đệm Bắc – Nam của thế giới thực, động vật Ấn Độ - Himalaya và 

Inđônêxia [141]. Tất cả hòa quyện để làm nên một một thiên nhiên đa dạng, hệ 

động thực vật phong phú tạo ra những giá trị cảnh quan sinh thái hấp dẫn mà du 

khách sẽ không ngừng yêu thích và khám phá. 

BTB nằm trên con đƣờng thiên lý Bắc – Nam với vị thế địa – chính trị - văn hóa  

đặc biệt đã tạo nên “số phận” lịch sử độc đáo của vùng: từ một miền biên ải của lãnh 

thổ Đại Việt rồi sau trở thành kinh đô của Việt Nam; “trung điểm” của giao thoa văn 

hóa Việt Đông Sơn và Việt Sa Huỳnh, giữa Đại Việt và Chăm Pa và cũng một thời là 

ranh giới Bắc – Nam [141]. Nơi đây đã chất chứa không ít đau thƣơng trong cuộc 

chiến với cả thế lực tự nhiên và con ngƣời; đã tạo nên nhiều nét tƣơng phản và đạt 

nhiều cực trị mà không vùng nào trên đất nƣớc ta có đƣợc. Chính những đặc biệt đó 

đã tạo cho vùng du lịch BTB một dáng vẻ riêng đầy ấn tƣợng, ẩn chứa nhiều chứng 

tích của lịch sử hào hùng nhƣng cũng đầy bi tráng [118]. Tất cả đã trở trở thành 

những TNDL văn hóa vô giá của đất nƣớc nói chung và BTB nói riêng. 

Nằm cách thủ đô Hà Nội không xa ở phía bắc, tiếp giáp với TP Đà Nẵng – hạt 

nhân của vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung, có điều kiện để kết nối với Tây Bắc 

- vùng núi non hiểm trở nhất Việt Nam cùng một bên là biển Đông rộng lớn; BTB 
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vì thế vẫn giữ vững vị trí chiến lƣợc trong phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng 

của quốc gia. Qua đó, những thuận lợi trong kết nối sản phẩm, hợp tác xây dựng 

tour, nguồn gửi khách gần đã và đang tạo nên những hiệu ứng tích cực cho sự 

PTDL của vùng. 

Đáng chú ý, BTB có đƣờng biên giới dài 1.294 km với CHDCND Lào, cùng 

hệ thống cửa khẩu phía bắc tới phía nam của vùng: Na Mèo, Nậm Cắn, Cầu Treo, Cha 

Lo, Lao Bảo. Giao lƣu kinh tế, văn hóa của hai nƣớc Việt – Lào anh em từ quá khứ cho 

đến hiện tại nhờ đó mà càng trở nên tấp nập hơn. Hơn nữa, cửa khẩu Lao Bảo trên 

quốc lộ 9 - điểm tiếp nối hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC) qua các quốc gia 

thuộc tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS), là cửa ngõ thông ra biển của Lào, 

đông bắc Thái Lan và Myanmar. Các mối quan hệ hợp tác, liên kết cùng phát triển đã 

và đang đƣợc các quốc gia GMS tích cực xúc tiến, đặc biệt trong lĩnh vực DL tạo ra 

nhiều triển vọng thu hút khách DL quốc tế và PTDL vùng biên cho BTB. 

Về mặt lãnh thổ: BTB có diện tích lớn với quy mô 51.455,6 km
2
, chiếm 

15,55% diện tích tự nhiên của cả nƣớc, đứng thứ ba trên bảy vùng DL; bao gồm 6 

tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, 

trong đó Thừa Thiên Huế là một tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 

Toàn vùng có 7 thành phố trực thuộc tỉnh, 10 thị xã và 21 huyện [108]. 

Nhƣ vậy, đặc điểm vị trí địa lí và lãnh thổ đã mang lại những thuận lợi về tự 

nhiên, kinh tế, chính trị và văn hóa: là cầu nối các vùng trong cả nƣớc, giữa Việt 

Nam với các quốc gia Đông Dƣơng và khu vực ASEAN. Đó là những cơ hội lớn 

cho ngành DL nói riêng và phát triển KT-XH nói chung trong xu thế hội nhập và 

toàn cầu hóa. Tuy nhiên, hàng năm BTB cũng là nơi chịu nhiều ảnh hƣởng bất lợi 

của thiên tai nhƣ bão, lụt, hạn hán, gió phơn…gây khó khăn đối với sản xuất và đời 

sống trong đó có việc tổ chức và thời gian của các hoạt động DL. 

2.2. Tài nguyên du lịch 

2.2.1. Tà  n uyên  u lị   tự n  ên 

2.2.1.1. Địa hình 

BTB đa dạng về địa hình nhƣ một Việt Nam thu nhỏ với ¾  lãnh thổ là đồi 

núi bao phủ. Từ tây sang đông, dải Trƣờng Sơn Bắc “trông chẳng khác gì  một bức 

trƣờng thành kéo dài” ([88]) ở phía tây xen kẽ những thung lũng và đồng bằng ở 

giữa; dải bờ biển, đảo và thềm lục địa ở phía Đông. Lãnh thổ hẹp ngang với đầy 

đủ các dạng địa hình và chia cắt mạnh tạo nên nét đặc sắc mà cố Giáo sƣ Trần 

Quốc Vƣợng gọi là 4 hằng số địa lý “NÚI – BIỂN – SÔNG – ĐÈO” của miền 

Trung Việt Nam [147]. 
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* Địa hình miền núi và trung du 

Miền núi của vùng BTB là dãy Trƣờng Sơn Bắc gồm các dãy  núi song song 

và so le nhau hƣớng tây bắc – đông nam. Phía bắc Trƣờng Sơn là vùng núi Tây 

Nghệ An – Hà Tĩnh, có một số đỉnh núi cao trên 2000 m, giáp biên giới Việt – Lào. 

Phần ở giữa, thuộc vùng đồi núi Quảng Bình – Quảng Trị, địa hình thấp xuống, chỉ 

có những đỉnh cao dao động khoảng 1000 m. Phía nam, vùng đồi núi Thừa Thiên 

Huế lại cao lên với một số đỉnh cao trên 1500 m. “Tr ờng Sơn Bắc không chỉ dừng 

lại ở rìa đồng bằng, l u l u nó lại đ m một số nhánh ra đến tận biển” [88], khiến 

con đƣờng thiên lý bắc nam băng qua vùng “cứ quanh quanh uốn lƣợn nhƣ sông” và 

cái điệp khúc “một đèo, một đèo, lại một đèo”(bắt đầu từ đèo Ba Dội – Tam Điệp, 

đèo Hoàng Mai, Khe Nƣớc Lạnh, rồi đèo Ngang và đèo Hải Vân) cứ láy đi láy lại 

tạo nên những cảnh quan “ngoạn mục”, hấp dẫn khiến ai đã từng đặt chân tới không 

thể không thốt lên những xúc cảm tự hào khi ngắm nhìn non nƣớc cũng nhƣ đồng 

cảm với tâm sự của thi sĩ xƣa về bức tranh “sơn thủy” của vùng đất này. 

BTB có diện tích núi đá vôi hiểm trở và khá điển hình, tiêu biểu là vùng núi đá 

vôi Kẻ Bàng với độ cao trung bình khoảng 800 - 1000m. Hang động nơi đây “phủ 

đầy thạch nhũ long lanh”  với nhiều “hình thù của đá bọc đầy rêu mà trí tƣởng 

tƣợng của con ngƣời đã gán cho biểu hiện những sự tích kỳ lạ” [88]. Với danh xƣng 

không biết từ khi nào, “vƣơng quốc hang động” Quảng Bình có tới 73 trong tổng số 

135 km hang động ở Việt Nam cùng Phong Nha, Thiên Đƣờng, Sơn Đoòng, hang 

Én, Tú Làn, Hang Tối làm nên những “kỳ quan” của tạo hóa. Bên cạnh đó, suốt dọc 

từ Thanh Hóa đến Bình Trị Thiên cũng rải rác nhiều hang động karst  với vẻ đẹp ấn 

tƣợng nhƣ: động Từ Thức (Thanh Hóa), hang Con Moong (Thanh Hóa),  hang 

Thẩm Ồm, hang Bua (Nghệ An), hang Brai (Quảng Trị)… 

Các dạng địa hình miền núi của vùng BTB có ý nghĩa lớn cho khai thác phát 

triển các loại hình DL khám phá hang động, DL sinh thái, DL thể thao. Tuy nhiên, sự 

chia cắt mạnh của địa hình, trong đó đặc biệt khu vực biên giới có địa hình núi cao 

gây khó khăn cho việc xây dựng và nâng cấp hệ thống CSHT, CSVCKT phục vụ DL 

làm hạn chế khả năng tiếp cận và khả năng liên kết của các điểm DL trong vùng.  

Ô 2.1. D  sản t  ên n  ên t ế      VQG P on  N   – Kẻ Bàn  

Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha – Kẻ Bàng với hai lần đƣợc UNESCO vinh danh: Lần (1) 

theo tiêu chí địa chất, địa mạo vào năm 2003, và lần (2) vào ngày 3 tháng 7 năm 2015 tiếp tục đƣợc 

UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới với tiêu chí đa dạng sinh học. Phong Nha – Kẻ Bàng là 

một trong hai vùng núi đá vôi rộng lớn nhất thế giới gồm quần thể hơn 300 hang động cùng những “kiệt tác” 

kỳ vỹ tạo nên bởi “tình yêu của đá và nƣớc” và  “mối nhân duyên” của tạo hóa đó khiến du khách luôn đắm 

say, mê mẩn. Sức hút của Phong Nha – Kẻ Bàng còn bởi giá trị của thiên nhiên hoang sơ với sự đa dạng sinh 

học bậc nhất Việt Nam hội tụ ở khu rừng nguyên sinh trên khối núi Kẻ Bàng. Đây là tài nguyên hấp dẫn và 

có sức cạnh tranh để tạo nên những sản phẩm DL đặc thù của BTB.  
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* Địa hình đồng bằng 

Khu vực này gồm nhiều đồng bằng nhỏ, hẹp ngang với tổng diện tích trên 

8.200 km
2
, đáng kể nhất là đồng bằng Thanh Hóa, đồng bằng Nghệ - Tĩnh, đồng 

bằng Bình - Trị - Thiên. Các đồng bằng này ngoài vai trò cung cấp lƣơng thực, thực 

phẩm cho nhân dân, còn có giá trị cho khai thác các loại hình nhƣ DL đồng quê, DL 

cồn cát. Tuy sức hấp dẫn cảnh quan của đồng bằng không cao, nhƣng lại là những 

vùng có lịch sử quần cƣ và khai thác lâu đời. Khu vực này chứa đựng nhiều giá trị 

nhân văn: các DTLS, văn hóa; không gian các làng nghề, làng văn hóa, lễ hội dân 

gian gắn với sản xuất nông nghiệp (lễ hội đua thuyền, lễ tổ nghề…) và là nơi tập 

trung các đô thị phát triển cũng nhƣ CSHT, kỹ thuật thuận lợi cho nhiều ngành kinh 

tế trong đó có DL. 

* Địa hình ven biển 

BTB có đƣờng bờ biển dài 670 km, khúc khủy với nhiều mũi, vũng, vịnh, đầm 

phá và bán đảo. Địa hình bờ biển có độ dốc không quá lớn, hình thành nhiều bãi 

biển đẹp, thoải, bãi cát trắng mịn là điều kiện cho việc phát triển loại hình DL nghỉ 

dƣỡng biển. Các bãi tắm tiêu biểu của vùng bao gồm: Sầm Sơn, Hải Tiến (Thanh 

Hóa); Cửa Lò, Bãi Lữ (Nghệ An); Xuân Thành, Thiên Cầm (Hà Tĩnh); Nhật Lệ, Đá 

Nhảy (Quảng Bình); Cửa Tùng, Cửa Việt (Quảng Trị); Thuận An, Cảnh Dƣơng, 

Lăng Cô (Thừa Thiên Huế)…Hệ thống các đảo ven bờ nhƣ Hòn Mê, Hòn Mắt, Hòn 

Ngƣ, Hòn Gió, Hòn La, Nghi Sơn, Cồn Cỏ…cũng có nhiều tiềm năng cho DL sinh 

thái và nghỉ dƣỡng. 

Hệ sinh thái ven biển và diện tích mặt nƣớc còn là điều kiện tốt cho ngành 

nuôi trồng thủy sản phát triển. Hải sản trong vùng là một thế mạnh cho đáp ứng nhu 

cầu thƣởng thức của khách DL biển khi đến với vùng. 

2.2.1.2.Khí hậu 

Vùng BTB có khí hậu nhiệt đới gió mùa mang tính chất chuyển tiếp giữa khu 

vực có mùa đông lạnh ở phía bắc và khu vực có mùa ẩm ít lạnh và mƣa chuyển sang 

thu – đông ở phía nam. Điều này cũng tạo ra sự khác biệt đôi chút về hoạt động DL 

giữa khu vực phía bắc và phía nam. Sự phân mùa của khí hậu BTB là hệ quả của cơ 

chế gió mùa phức tạp kết hợp với địa hình. Về mùa đông chịu sự tác động luân 

phiên của hệ thống gió mùa cực đới và tín phong với hƣớng gió đông bắc chủ đạo. 

Về mùa hạ chịu ảnh hƣởng của áp thấp Bắc bộ và gió tín phong với hƣớng chủ đạo 

là tây nam và đông nam[96]. 

Chế độ nhiệt: Nhiệt độ trung bình của vùng dao động trong khoảng từ 23
0
C đến 

25
0
C, tuy có sự khác biệt theo không gian; ở phía bắc trung bình 23,7

0
C (Thanh Hóa), 

phía nam trung bình là 25,2
0
C (Thừa Thiên Huế)[98]. Vùng có mùa đông lạnh kéo dài từ 

tháng XII đến tháng III, nhiệt độ trung bình thấp hơn 20
0
C, tháng I lạnh nhất với nhiệt độ 
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xuống dƣới 18
0
C, một số ngày nhiệt độ có thể dƣới 10

0
C. Mùa hạ ở đây khá nóng và kéo 

dài 5 – 6 tháng, tháng nóng nhất nhiệt độ có thể đạt trung bình trên 29
0
C (tháng VII). Chế 

độ nhiệt nhìn chung phù hợp với sức khỏe con ngƣời, trừ một vài đợt cao điểm do hoạt 

động của gió phơn Tây Nam (tháng6,7). Khí hậu mùa hè rất thích hợp đối với loại hình 

DL tắm biển, các bãi tắm trong vùng thƣờng quá tải vào thời gian này. Tuy nhiên, do có 

4 tháng mùa đông lạnh mà DL biển của BTB có tính mùa vụ sâu sắc. 

Chế độ m a:Lƣợng mƣa trung bình năm trong vùng khá lớn, khoảng trên 2000 

mm/năm. Số ngày mƣa dao động từ 125 – 196 ngày/năm, tuy có sự phân hóa  theo 

không gian và thời gian [96]. Theo không gian lƣợng mƣa có xu hƣớng tăng dần từ bắc 

vào nam và từ vùng đồng bằng ở phía đông lên vùng núi phía tây; phía bắc (Thanh 

Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh), mùa mƣa thƣờng từ tháng V đến tháng X; phía nam (Quảng 

Trị, Thừa ThiênHuế) mùa mƣa đến muộn hơn, kéo dài từ tháng VIII đến tháng XII. 

Theo thời gian: mùa mƣa chiếm tới 80% lƣợng mƣa trung bình cả năm. Nhƣ vậy, thời 

điểm mƣa ở khu vực phía bắc trùng với thời gian cao điểm của DL biển (tháng 5 đến 

tháng 9) đã ảnh hƣởng đến thời gian khai thác của loại hình này. Khu vực phía nam 

lƣợng mƣa trung bình rất lớn, lại rơi vào các tháng cuối năm cũng ảnh hƣởng đến nhiều 

hoạt động DL đặc biệt DL khám phá hang động và DL sinh thái.  

Độ ẩm không khí trung bình khoảng 84 – 86% ở vùng đồng bằng và 87 – 88% 

ở vùng trung du và miền núi. Thời gian độ ẩm cao nhất trong năm là các tháng II, 

III (độ ẩm xấp xỉ 88 – 90%). Thời gian khô nhất là các tháng mùa hạ - tháng VI, 

tháng VII (trung bình độ ẩm khoảng 70 – 80%, riêng Thanh Hóa là 80 – 85%). 

Bản  2.1: N  ệt độ, l ợn  m   và độ ẩm   ôn    í trun  bìn   á  t án  tạ      trạm 

qu n trắ   ủ  vùn  BTB 

Chỉ 

tiêu 

Trạm  

quan 

trắc 

Tháng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nhiệt 

độ 

(
0
C) 

Vinh 17,8 19,8 22,1 24,7 31,7 31,6 29,7 29,6 28,8 26 24,9 19,7 

Huế 19,5 21,8 25,1 25,8 29,5 29,5 28,2 28,9 28,3 25,1 25,4 21,8 

Lƣợng 

mƣa 

(mm) 

Vinh 60,9 49,2 73,5 60,0 119,7 121,0 90,1 50,0 368,1 159,6 219,0 93,1 

Huế 71,1 64,2 180,5 151,7 40,5 33,8 69,0 51,7 246,6 457,6 526,6 313,0 

Độ 

ẩm 

(%) 

Vinh 88 92 94 85 72 69 71 77 81 81 87 85 

Huế 89 90 88 87 77 76 81 80 85 90 90 92 

Nguồn: [108] 

Tuy nhiên, so với các vùng khác trong cả nƣớc, BTB là vùng có khí hậu khắc 

nghiệt nhất. Các hiện tƣợng thời tiết cực đoan thƣờng xảy ra ở vùng là gió Tây, bão và 

áp thấp, lũ lụt, hạn hán và mƣa đá. Các tháng 5,6,7 là thời điểm nóng nhất trong năm  
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do ảnh hƣởng của gió Tây (đặc tính khô, nóng) rất bất lợi đối với sức khỏe con ngƣời. 

Bão cũng thƣờng xuyên ảnh hƣởng đến BTB với tần suất 2 – 3 cơn bão đổ bộ trực tiếp 

hàng năm. Nhiều năm vùng chịu ảnh hƣởng nặng nề do bão và lũ lụt. Những hiện 

tƣợng thời tiết bất lợi cũng gây trở ngại lớn đối với hoạt động DL ở cả cung và cầu.  

 Số liệu quan trắc cho thấy thời điểm tháng 1 đến tháng 4 hàng năm khá thích 

hợp cho nhiều hoạt động DL nhƣ DL văn hóa, sinh thái, khám phá hang động. Các 

tháng 5, 6, 7, 8, 9 có nhiệt độ nóng nhƣng lại là mùa cao điểm cho DL biển hoạt động. 

Các tháng mùa đông: 10, 11, 12 tuy có nhiệt độ dễ chịu nhƣng lƣợng mƣa khá lớn 

khiến cho hoạt động DL vì thế bị gián đoạn đối với nhiều loại hình. Nhìn chung, so với 

các vùng trên cả nƣớc thì thời gian thích hợp diễn ra các hoạt động DL của BTB tƣơng 

đối ngắn. Điều này làm sâu sắc hơn tính thời vụ của nhiều loại hình DL trong đó đặc 

biệt là DL biển.  

2.2.1.3. Thủy văn 

Vùng BTB có 21 lƣu vực sông, mật độ trung bình 0,75 km/km
2
, thƣờng chảy 

theo hƣớng tây bắc – đông nam [97]. Hệ thống các sông trong vùng là nguồn cung cấp 

nƣớc chủ yếu cho các hoạt động kinh tế, các khu dân cƣ, đô thị và điểm, khu DL. Sông 

ở BTB có đặc điểm ngắn, dốc; chế độ nƣớc phân hóa rõ rệt theo mùa nên vào mùa mƣa 

nƣớc dồn nhanh xuống các thung lũng và đồng bằng gây ra lũ quét, xói mòn đất và 

ngập lụt trên diện rộng; mùa cạn, nhiều sông trơ lòng, cản trở giao thông.  

Một số sông lớn trong vùng nhƣ: sông Mã, sông Lam, sông Thạch Hãn, sông 

La, sông Bến Hải, sông Gianh, sông Nhật Lệ, sông Hƣơng... không chỉ có vai trò thủy 

văn của nó mà còn mang trong mình những câu chuyện lịch sử đau thƣơng những 

cũng rất đỗi tự hào của vùng đất này. Bởi thế, nhiều đoạn sông chảy qua lòng các 

thành phố đã tạo điều kiện hình thành các tuyến DL trên sông. Tiêu biểu trên sông 

Hƣơng (đoạn chảy qua TP Huế) phát triển loại hình DL du thuyền dọc sông phục vụ 

du khách, vừa thƣởng lãm cảnh đẹp của sông nƣớc, vừa nghe nhạc ca Huế và thả đèn 

hoa đăng – là một trong những sản phẩm DL đặc trƣng của đất Huế.  

Trong vùng có một số hồ lớn có giá trị kinh tế và PTDL: Hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh), 

hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa), hồ vực Mấu (Nghệ An), hồ nƣớc ngọt Bàu Tró (Quảng 

Bình). Ngoài ra còn có một số đầm, phá nhƣ phá Tam Giang, đầm Cầu Hai (Thừa 

Thiên Huế) cũng có giá trị cho DL và nuôi trồng thủy sản. 

Nguồn nƣớc khoáng ở BTB tƣơng đối đa dạng có giá trị tốt đối với sức khỏe 

con ngƣời, có khả năng hỗ trợ chữa trị một số bệnh nhƣ các bệnh ngoài da, thấp 

khớp mãn tính, đƣờng ruột, đau thần kinh tọa, bệnh tim mạch, thấp khớp, bệnh về 

đƣờng hô hấp...[96]. Một số nguồn nƣớc khoáng chủ yếu có thể khai thác phục vụ 

mục đích DL bao gồm: nƣớc khoáng Quỳ Hợp (Nghệ An), nƣớc khoáng Sơn Kim 

(Hà Tĩnh);  nƣớc khoáng Bang, nƣớc khoáng Troóc, nƣớc khoáng Nô Bồ (Quảng 
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Bình); nƣớc khoáng Tân Lâm, Hƣớng Hóa (Quảng Trị); nƣớc khoáng Thanh Tân, 

Mỹ An, Hƣơng Bình (Thừa Thiên Huế)...Suối khoáng Bang ở Quảng Bình là mạch 

nƣớc ngầm có nhiệt độ cao nhất với hơn 100
0
C, rất có giá trị cho khai thác DL song 

chƣa đƣợc đầu tƣ thỏa đáng. 

2.2.1.4. Động thực vật 

BTB có hệ sinh vật phong phú và độc đáo. Đây là kết quả của sự phân hóa về 

địa hình, khí hậu cũng nhƣ các hoạt động kiến tạo, địa chất đã tạo ra ở lãnh thổ này. 

Vùng có hơn 3 triệu ha rừng chiếm 56% diện tích đất tự nhiên, trong đó có 2,2 

triệu ha rừng tự nhiên, chiếm 72% tổng diện tích rừng [108]. BTB có 01 khu dự trữ 

sinh quyển thế giới, 05 VQGvà 11 khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, 

khu bảo tồn loài (2015). Tài nguyên sinh vật ở đây tập trung sự đa dạng sinh học 

cao với nhiều loài quý hiếm (sao la, mang lớn, trĩ sao, voọc chà lá) -  là yếu tố quan 

trọng để trở thành TNDL có giá trị [117].Đặc biệt, BTB sở hữu duy nhất 01 VQG 

đồng thời là Di sản Thiên nhiên thế giới: VQG Phong Nha – Kẻ Bàng (2003). 

Bản  2.2. Các VQG,   u  ự trữ s n  quyển  ủ  vùn  BTB 

TT Tên 
Năm 

thành lập 
Địa điểm Kiểu rừng/sinh vật đặc hữu 

VQG 

1 Bến En 1986 Thanh Hóa Rừng nhiệt đới thƣờng xanh 

2 Pù Mát 2001 Nghệ An Kiểu rừng Bắc Trƣờng Sơn (sao la, mang lớn) 

3 Vũ Quang 2002 Hà Tĩnh Rừng Bắc Trƣờng Sơn (sao la, mang lớn) 

4 Phong Nha – Kẻ 

Bàng 
1998 Quảng Bình 

Các kiểu rừng khu vực miền Trung (linh trƣởng, 

mang lớn) 

5 Bạch Mã 1986 Thừa Thiên Huế Rừng Á nhiệt Miền Trung (Trĩ sao, voọc chà lá) 

Khu dự trữ sinh quyển 

1 
Tây Nghệ An 2007 Nghệ An 

Rừng thƣờng xanh trên đất thấp 

Động vật đặc hữu: sao la 

(Nguồn: [117]) 

VQG Bến En thuộc huyện Nhƣ Xuân (tỉnh Thanh Hóa), có tổng diện tích rừng tự 

nhiên là 16.634 ha. Hệ động vật gồm nhiều loài quý hiếm nhƣ sói đỏ, gấu ngựa, vƣợn 

đen, phƣợng hoàng đất, gà tiền mặt vàng…thuộc 37 bộ, 96 họ, 216 giống và 309 loài. 

Vƣờn chỉ cách thành phố Thanh Hóa 46 km về  phía tây nam, cùng với cảnh quan hồ 

nƣớc, các giá trị văn hóa dân tộc bản địa đã khiến nơi đây trở thành điểm DL sinh thái 

nhiều tiềm năng và hấp dẫn du khách. 

VQG Pù Mát: thuộc địa phận Anh Sơn, Con Cuông, Tƣơng Dƣơng (Nghệ An), 

15 có tổng diện tích 91.113. Hệ thực vật trong vƣờn khá phong phú với 1513 loài bậc 

cao thuộc 159 họ, 545 chi…Hệ động vật gồm 42 loài thú lớn, 20 loài thú nhỏ, 295 

loài chin…Một số loài thú quý nhƣ báo hoa mai, voọc, vƣợn đen, gấu chó…; chim 

quý nhƣ trĩ sao, gà lôi, gà tiền…[96]. Thuộc vùng lõi của khu Dự trữ sinh quyển miền 

Tây Nghệ An, Pù Mát sở hữu nhiều giá trị hấp dẫn: hệ sinh thái đa dạng, thiên nhiên 
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hoang sơ với nhiều cảnh quan (thác Khe Kèm, suối nƣớc Mọc…) và giá trị văn hóa 

đặc trƣng của ngƣời Thái, ngƣời H‟Mông. Đây là điều kiện thuận lợi cho phát triển 

loại hình DL sinh thái thu hút khách ƣa thích khám phá thiên nhiên hoang sơ và 

nghiên cứu khoa học.  

VQG Vũ Quang: có ranh giới thuộc huyện Hƣơng Sơn (Hà Tĩnh). VQG Vũ 

Quang có tới 76% diện tích rừng tự nhiên với hai kiểu chính: rừng kín thƣờng xanh 

á nhiệt đới chiếm 20% với hai loại thực vật ƣu thế là pơmu và hoàng đàn; rừng kín 

thƣờng xanh nhiệt đới với các loại thực vật bậc cao nhƣ: cẩm lai, lát hoa, lim, dổi, 

trầm hƣơng... và nhiều cây dƣợc liệu quý; động vật có 367 loài. VQG Vũ Quang 

còn có 36 loài thú đặc hữu của khu rừng Trƣờng Sơn Bắc nhƣ: voọc vá chân nâu, 

voọc Hà Tĩnh, vƣợn má vàng…[118]. Đặc biệt, tại đây đã phát hiện đƣợc hai loài 

thú lớn mới là sao la, còn gọi là dê rừng dài (năm 1992) và mang lớn (năm 1993). 

Với đặc tính đa dạng sinh học cao cùng với việc phát hiện hai loài thú mới, Vũ 

Quang đã trở thành một địa chỉ DL sinh thái đầy tiềm năng.  

VQG Phong Nha – Kẻ Bàng: thuộc địa phận hai huyện Bố Trạch và Minh Hóa 

(Quảng Bình), là một trong 200 trung tâm đa dạng sinh học của thế giới với 2651 

loài thực vật, 735 loài động vật; trong đó 116 loài thực vật và 129 loài động vật 

đƣợc ghi trong sách đỏ Việt Nam và thế giới [96]. Với giá trị địa chất, địa mạo và 

đa dạng sinh học và hệ sinh thái, Phong Nha – Kẻ Bàng hai lần đƣợc vinh danh bởi 

UNESCO vào năm 2003 và 2015. Nơi đây đã trở thành điểm DL sinh thái hấp dẫn 

nhất vùng BTB những năm gần đây.  

VQG Bạch Mã: thuộc địa phận hai huyện Phú Lộc và Nam Đông, tỉnh Thừa 

Thiên Huế, có tổng diện tích 22.031 ha. Hệ thực vật có 1.406 loài (có trên 300 loài 

cây thuốc nam). Động vật có 931 với nhiều loài thú quý hiếm trong vƣờn: gấu, báo, 

sao la và chim quý: trĩ sao, gà lôi lam mào trắng [96]. Với đặc điểm khí hậu trong 

lành, mát mẻ với hệ thống các đƣờng mòn khám phá sinh vật hấp dẫn, Bạch Mã có 

nhiều tiềm năng phát triển các tour DL sinh thái hấp dẫn. 

Vùng còn có hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên bao gồm: Xuân Liên, Pù Hu, Pù 

Luông (Thanh Hóa); Pù Hoạt, Pù Huống (Nghệ An); Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh); Bắc Hƣớng 

Hóa, Đăckrông (Quảng Trị); Phong Điền (Thừa Thiên Huế); bảo tồn loài (Cồn Cỏ, 

Hƣơng Nguyên). Ngoài ra còn có khu dự trữ sinh quyển miền tây Nghệ An. Đây là 

những nơi lƣu giữ tốt nhất nguồn gen động, thực vật, bảo tồn sinh thái và đa dạng 

sinh học. Các khu bảo tồn thiên nhiên, VQG, khu dự trữ sinh quyển có giá trị cao 

đối với DL đặc biệt đối với việc phát triển loại hình DL sinh thái. 

Nhìn chung, vùng BTB có TNDL tự nhiên khá đa dạng và phong phú với 

nhiều cảnh quan đẹp. Năm 2015, thiên nhiên BTB đƣợc biết đến với nhiều sự kiện 

quốc tế danh giá: VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đƣợc UNESCO vinh danh vào danh 
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sách Di sản thế giới lần 2; hang Sơn Đoòng đƣợc đài truyền hình ABC (Mỹ) phát 

sóng trực tiếp qua chƣơng trình Good Morning America (Chào buổi sáng nƣớc 

Mỹ); tờ Buzzfeed của nƣớc này cũng bình chọn hang động độc đáo này vào “top 15 

điểm đến trên thế giới khiến du khách “nghẹt thở” vì tính mạo hiểm của nó. Cùng 

với đó, Đèo Hải Vân đƣợc tờ The Guardian (Anh) xếp vào danh sách “cung đƣờng 

ngoạn mục trên thế giới”. TNDL tự nhiên của BTB đã lan tỏa sức hấp dẫn độc đáo 

ở tầm quốc tế là nhân tố định hƣớng quan trọng trong xây dựng các sản phẩm DL 

định vị thƣơng hiệu quốc gia và quốc tế.   

2.2.2. Tà  n uyên  u lị   văn  ó  

2.2.2.1. Di s n văn hóa thế giới và di tích lịch sử văn hóa 

BTB có nhiều di tích văn hóa – lịch sử quan trọng của đất nƣớc, có sức hấp 

dẫn cao đối với khách DL. Năm 2015, toàn vùng có 4.500 DTLS văn hóa; xếp hạng 

cấp tỉnh có 2.002, cấp quốc gia có 510 và 13 di tích đƣợc xếp hạng cấp quốc gia đặc 

biệt (Phụ lục 8). Vùng đứng thứ 2 cả nƣớc (sau ĐBSH & DHĐB) về tổng số di tích 

xếp hạng các cấp, 3% số di tích xếp hạng quốc gia và 15,3% số di tích cấp quốc gia 

đặc biệt [117]. 

Điểm nổi bật nhất của vùng là những di dản văn hóa thế giới: có 8 trên tổng 

số 23 DSVHTG đƣợc UNESCO công nhận trên cả nƣớc; đặc biệt, Thừa Thiên 

Huế - “một điểm đến 5 di sản” đã trở thành một trong những điểm dừng không 

thể thiếu của khách quốc tế khi đến Việt Nam. Hệ thống các di sản góp phần 

quan trọng làm nên tính đặc sắc, độc đáo cũng nhƣ “thƣơng hiệu” cho điểm đến 

vùng BTB. Bên cạnh đó, hệ thống các di tích quốc gia đặc biệt (khu di tích Kim 

Liên, khu lƣu niệm Nguyễn Du, thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vịnh Mốc…)  đại 

diện cho các giá trị đặc biệt của quốc gia về lịch sử, văn hóa, khảo cổ, kiến trúc, 

nghệ thuật và danh lam thắng cảnh...Đây cũng chính là những TNDL rất có sức 

hấp dẫn du khách, có khả năng tạo nên những sản phẩm đặc trƣng và tạo điểm 

nhấn cho DL vùng BTB. 

Lịch sử hai cuộc kháng chiến trong thế kỉ XX của dân tộc đã để lại nhiều dấu 

tích trên mảnh đất phía bắc miền Trung này. Hệ thống các di tích này đƣợc biết đến 

nhƣ những minh chứng cho những tội ác của chiến tranh, đồng thời cũng là những 

biểu tƣợng của lòng yêu nƣớc, của ý chí quật cƣờng của dân tộc Việt Nam nói 

chung và của các dân tộc vùng BTB nói riêng. Đó là di tích Hàm Rồng – Sông Mã, 

ngã ba Đồng Lộc, thành cổ Quảng Trị, sông Bến Hải, cầu Hiền Lƣơng, đƣờng mòn 

Hồ Chí Minh, địa đạo Vịnh Mốc, nghĩa trang Trƣờng Sơn,... 

BTB cũng là nơi sinh ra biết bao nhân tài anh kiệt cho đất nƣớc: những anh 

hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, chính trị, những nhà cách mạng kiệt xuất nhƣ Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, Nguyễn Du, nhà yêu nƣớc Phan Bội Châu; Võ Nguyên Giáp, 
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Phan Đăng Lƣu, Nguyễn Chí Điểu…những dòng họ nổi tiếng đã làm thay đổi lịch 

sử Việt Nam trong các thời kỳ khác nhau nhƣ: Ngô (nhà Ngô), Dƣơng, Lê (Tiền Lê, 

Hậu Lê); Trịnh, Nguyễn (với thời Trịnh Nguyễn phân tranh và nhà Nguyễn) [141]. 

Những giá trị lịch sử, văn hóa hiện hữu đó đã trở thành TNDL có sức hấp dẫn rất 

cao; đặc biệt nhiều di tích là cơ sở để xây dựng tour DL DMZ – một sản phẩm DL 

độc đáo không vùng nào trên cả nƣớc có đƣợc. 

Ở vùng BTB cũng đã phát hiện khá nhiều di chỉ khảo cổ có giá trị cho nghiên 

cứu nhƣ: di tích văn hóa núi Đọ, di tích khảo cổ Đông Sơn, di chỉ khảo cổ văn hóa Đa 

Bút (Thanh Hóa); di chỉ khảo cổ học Quỳnh Văn (Quỳnh Lƣu); di chỉ khảo cổ học 

đồng Mõm; di chỉ văn hóa Bàu Tró, các di chỉ thuộc nền văn hóa Hòa Bình và Đông 

Sơn…Ngoài ra, BTB còn có nhiều những công trình kiến trúc, tín ngƣỡng có giá trị 

nhƣ chùa Thiên Mụ (Thừa Thiên Huế), chùa Hƣơng Tích (Hà Tĩnh), nhà thờ La Vang 

(Quảng Trị)…là những tài nguyên có ý nghĩa đối với DL, đặc biệt trƣớc xu hƣớng 

DL tâm linh đang ngày càng mở rộng của du khách từ khu vực phía Bắc.  

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà một số tài nguyên DL văn hóa 

đang có dấu hiệu xuống cấp, ảnh hƣởng đến giá trị lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật và 

bản sắc văn hóa địa phƣơng. Đây là thách thức không nhỏ đối với công tác bảo tồn 

cũng nhƣ làm giảm sức hấp dẫn du lịch của nhóm tài nguyên này.  

2.2.2.2.Lễ hội 

Lễ hội ở BTB vừa có màu sắc chung của cả nƣớc, vừa có những nét đặc trƣng 

riêng của vùng: lễ hội dân gian gắn với văn hóa nông nghiệp nhƣ tƣởng nhớ thành 

hoàng ở Phò Trạch, Thái Dƣơng; tƣởng niệm các tổ sƣ của nghề thủ công truyền 

thống dệt, rèn, kim hoàn; lễ cầu mƣa, cầu ngƣ…Những lễ hội mang nét riêng chỉ có 

ở BTB: lễ hội cung đình (lễ hội tế Nam Giao, Hổ Quyền, lễ điện Hòn Chén, lễ tế Xã 

Tắc); lễ hội rƣớc hến, hội thả diều và đặc biệt cả những lễ hội hiện đại nhƣ Festival 

đƣợc tổ chức 2 năm một lần [117]. 

Lễ hội văn hóa lịch sử thƣờng gắn với việc tƣởng niệm các nhân vật lịch sử 

của dân tộc đã có công trong đấu tranh, gìn giữ và bảo vệ tổ quốc  tiêu biểu có lễ 

hội Lam Kinh, lễ hội Lê Hoàn,lễ hội đền Bà Triệu (Thanh Hóa), lễ hội đền 

Nguyễn Xí (Nghệ An), lễ hội chùa Hƣơng Tích, lễ hội Chiêu Trƣng (Hà Tĩnh), lễ 

hội đêm thành cổ Quảng Trị, lễ hội Trƣờng Sơn huyền thoại...Lễ hội tín ngƣỡng 

thờ thành hoàng, thờ mẫu, thờ các ông tổ nghề, các thần liên quan đến các hoạt 

động kinh tế cũng khá đa dạng: lễ tổ nghề thêu (Thừa Thiên Huế), hội làng Cảnh 

Dƣơng (Quảng Bình), hội đền vua Mai (Nghệ An), lễ hội đình Phú Khê (Hoằng 

Phú, Hoằng Hóa). Ngoài ra, lễ hội dân gian gắn với các hoạt động vui chơi nhƣ 

đua thuyền, lễ hội đua trải, lễ hội cầu ngƣ, hội bài chòi, hội cƣớp cù...cũng diễn ra 

khá sinh động và phổ biến ở nhiều địa phƣơng trong vùng. 
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Lễ hội hiện đại tuy mới đƣợc hình thành và phát triển hơn một thập kỷ qua  

nhƣ: Fesival Huế và Fesival nghề truyền thống Huế (2 năm một lần), các lễ hội mở 

cửa biển dọc các bãi tắm từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế (thƣờng vào dịp nghỉ 

lễ 30.4 – 1.5 hàng năm)… là những sự kiện đặc biệt có quy mô đã thu hút đông 

khách DL. Những kỳ fesival diễn ra tại Huế, lƣợng khách DL trong và ngoài nƣớc 

đến với Huế nói riêng và BTB nói chung tăng đáng kể. 

Kết hợp các lễ hội trong xây dựng và phát triển sản phẩm DL của BTB (DL 

tâm linh, DL tham quan, nghiên cứu văn hóa...) sẽ tạo đƣợc ấn tƣợng đặc biệt đối 

với du khách đến đây. 

2.2.2.3. Làng nghề và s n phẩm nghề 

BTB là nơi tập trung nhiều làng nghề thủ công truyền thống với những sản phẩm 

chất lƣợng, rất hấp dẫn du khách. Số lƣợng làng nghề của BTB khá lớn, với 342 làng 

chiếm tỉ lệ 16,9% tổng số làng nghề trong cả nƣớc [117].Các làng nghề tiêu biểu, có giá 

trị khai thác DL nhƣ: làng nghề nem chua Đông Hƣơng, làng mắm Do Xuyên (Thanh 

Hóa); nghề gốm ở Viên Thành, làng nghề tƣơng Nam Đàn, làng nghề dệt thổ cẩm ở Quỳ 

Châu (Nghệ An); nghề trống Bắc Thai (Thạch Hội), nghề nón lá Ba Đồn (Quảng 

Bình); nghề bông vải sợi Lập Thạch, nghề làm hƣơng Đông Định (Quảng Trị)... 

Đặc sắc nhất vùng phải kể đến các làng nghề thủ công ở Thừa Thiên Huế. Đây 

là các làng nghề gắn với nhu cầu của kinh đô triều Nguyễn với những sản phẩm 

tinh xảo, có giá trị nghệ thuật: làng nón Thanh Thủy, làng hoa giấy Thanh Tiên; 

tranh dân gian làng Sình…là những điểm tham quan và trải nghiệm không thể bỏ 

qua khi đến thăm cố đô Huế. Hơn nữa, sản phẩm của các làng nghề là những đồ 

lƣu niệm đặc sắc, tinh xảo và trở thành sản phẩm DL độc đáo thu hút đông du khách 

tham quan, trải nghiệm sáng tạo và tìm hiểu các giá trị văn hóa. Chính vì vậy, khai 

thác DL làng nghề  làm phong phú sản phẩm DL cần đƣợc quan tâm đầu tƣ hơn nữa 

của các địa phƣơng.  

2.2.2.4. Các công trình đ ơng đại 

Các công trình văn hóa, kiến trúc, công trình xây dựng hạ tầng có quy mô hoành 

tráng, tính chất độc đáo và đặc sắc thu hút DL ở BTB còn khá khiêm tốn. Một số 

công trình tiêu biểu kể đến nhƣ thủy điện Cửa Đạt, thủy điện Rào Quán, hồ Kẻ Gỗ, 

cầu Trƣờng Tiền hay các kiến trúc nhà vƣờn hàng trăm năm tuổi ở Huế, chùa Đại 

Tuệ (Nam Đàn),…nhƣng sức thu hút cũng nhƣ khả năng kết nối với tour DL chƣa 

thực sự nổi bật. 

Gần đây, một số công trình lƣu trú tiêu chuẩn 5 sao với quy mô lớn và kiến 

trúc lộng lẫy đƣa vào khai thác vừa nâng cao chất lƣợng dịch vụ lƣu trú đồng thời 

vừa là những điểm “check in” đặc sắc cho du khách thỏa mãn nhu cầu chụp ảnh và 

thƣởng ngoạn không gian mới. FLC Sâm Sơn Beach, chuỗi khách sạn cao cấp 
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Mƣờng Thanh, Vinpearl cửa hội, Laguna Lăng Cô…là những công trình mang giá 

trị đó. Ngoài ra, quảng trƣờng Hồ Chí Minh (thành phố Vinh), hầm đƣờng bộ Đèo 

Ngang, đèo Hải Vân… cũng thu hút đƣợc sự quan tâm của khách DL. 

2.2.2.5. Các tài nguyên du lịch văn hóa khác 

BTB là vùng đất giàu giá trị văn hóa truyền thống, ngoài các DTLS - văn hóa, 

lễ hội, vùng còn có nhiều TNDLvăn hóa hấp dẫn khác nhƣ phong tục tập quán gắn 

với các dân tộc thiểu số trên địa bàn, hoạt động ca múa nhạc dân gian, ẩm thực... 

Vùng BTB là địa bàn cƣ trú của 25 dân tộc anh em thuộc các nhóm ngôn ngữ 

Việt – Mƣờng (Mƣờng, Thổ, Chứt...), nhóm nguôn ngữ Môn – Khmer (Khơmú, 

Vân kiều, Cơtu, Ơđu, Tàôi...) – ngữ hệ Nam Á. Một số dân tộc thuộc ngữ hệ Mông 

– Dao (Mông, Dao..), ngữ hệ Thái – KaĐai có nhóm Tày – Thái (Thái, Lào...).Với 

truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, kỹ năng nghề cổ truyền độc đáo và sinh hoạt 

văn hóa đặc sắc [8]; các dân tộc tạo nên một bức tranh văn hóa vùng miền đa dạng 

và phong phú. Đó là“kho tàng vô giá có thể khai thác, phục vụ PTDL với giá trị tr i 

nghiệm DL hấp dẫn, sinh động, độc đáo và vô tận” [8]. Yếu tố dân tộc đặc thù trở 

thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy PTDL BTB. Bởi vậy, gìn giữ, khôi phục và 

phát triển vốn văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc có vai trò quan 

trọng đối với sự phát triển của DL văn hóa, DL cộng đồng của BTB. 

Hoạt động ca múa dân gian ở vùng nổi tiếng với những làn điệu dân ca tha 

thiết, trữ tình  nhƣ hò Sông Mã (Thanh Hóa); hát ví dặm, hát phƣờng vải (Nghệ 

An); ca trù Cổ Đạm, hò chèo cạn Nhƣợng Ban (Hà Tĩnh); hò khoan Quảng Bình, hò 

bài chòi, ca trù (Quảng Bình); hò mái nhì – mái đẩy, hát chầu văn ở Thừa Thiên 

Huế. Đặc biệt, nhã nhạc cung đình Huế, dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa 

phi vật thể của nhân loại. Những giá trị tiêu biểu đó đã và đang đƣợc quan tâm khai 

thác DL, làm phong phú thêm các sản phẩm DL của vùng. 

BTB cũng là vùng đất có văn hóa ẩm thực phong phú, đặc sắc bởi sự đa dạng về 

nguyên liệu từ thiên nhiên kết hợp với cách chế biến khéo léo và thƣởng thức món ăn từ 

ngƣời dân [118].  Vùng có những món ăn truyền thống dân dã, mang đậm hồn quê và 

khá hấp dẫn nhƣ: nem chua Thanh Hóa; cháo lƣơn Nghệ An; cam Xã Đoài – Nghệ An; 

bánh cu đơ Hà Tĩnh; bánh canh Quảng Bình; tôm chua, cơm hến, mè xửng, các loại bánh 

và món ăn cầu kỳ kiểu cung đình ở Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, vùng còn có các đặc sản 

nhƣ cam Vinh, bƣởi Phúc Trạch – Hà Tĩnh...cũng khá ngon và hấp dẫn du khách. 

2.3. Các nhân tố kinh tế - xã hội 

2.3.1.  ơ sở  ạ tần  

2.3.1.1. Hệ thống giao thông 

BTB có vị trí trung chuyển của các tuyến đƣờng nối liền vùng phía bắc và phía 

nam đất nƣớc, giữa các nƣớc và vùng lãnh thổ nằm sâu trong nội địa của khu vực 
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Đông Nam Á với biển Đông. Để đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH, đảm bảo vai 

trò an ninh, quốc phòng, CSHT của vùng thƣờng xuyên đƣợc đầu tƣ, nâng cấp và 

làm mới. Nhờ vậy, mạng lƣới giao thông vận tải hiện đã phát triển khá toàn diện và 

đồng bộ, tạo nên các đầu mối, các tuyến liên hợp vận chuyển có ý nghĩa to lớn trong 

việc liên kết nội vùng, liên vùng và quốc tế. 

- Giao thông đ ờng bộ 

BTB có các tuyến đƣờng theo chiều dọc (bắc – nam) và chiều ngang (đông – 

tây); trong đó có nhiều đầu mối quan trọng có ý nghĩa quốc gia và quốc tế nhƣ 

tuyến quốc lộ 1A chạy dọc ven biển và đƣờng Hồ Chí Minh xuyên qua khu vực 

trung du ở phía tây của vùng. 

Các tuyến đƣờng theo hƣớng bắc – nam có vai trò nhƣ xƣơng sống của giao 

thông BTB. Quốc lộ 1A chạy qua vùng dài 620 km, chủ yếu đi qua dải đồng bằng ven 

biển; cùng với tuyến đƣờng sắt Thống Nhất đã tạo nên trục giao thông huyết mạch của 

vùng. Đƣờng Hồ Chí Minh đoạn chạy qua vùng có chiều dài gần 1200 km, gồm hai 

nhánh: nhánh đông từ Thanh Hóa đến thị trấn Cam Lộ (Quảng Trị), đi theo quốc lộ 14 

đến Thừa Thiên Huế dài 730 km; nhánh tây từ Khe Gát (Quảng Bình) đến đèo Hải Vân 

dài 431 km. Đây là tuyến đƣờng vừa có ý nghĩa về an ninh quốc phòng, vừa tạo động 

lực để khai thác các vùng kinh tế mới nhiều tiềm năng ở phía tây của BTB [96]. 

Theo chiều ngang của lãnh thổ có các tuyến quốc lộ: 10, 45, 47, 217, 7, 8, , 12, 

49, tuyến từ khu kinh tế Nghi Sơn đến sân bay Sao Vàng; Các tuyến đƣờng này có 

chức năng vận chuyển và giao lƣu kinh tế giữa vùng đồng bằng ở phía đông và 

vùng đồi núi ở phía tây, trong đó có nhiều tuyến đƣờng có vai trò quan trọng trong 

hội nhập và giao lƣu kinh tế quốc tế. 

Chất lƣợng mặt đƣờng các tuyến quốc lộ nhìn chung tốt, thƣờng xuyên đƣợc 

bảo trì, nâng cấp, mặt cắt của các tuyến chính tƣơng đối lớn; đây là những điểm khá 

thuận lợi trong giao lƣu bằng đƣờng bộ của BTB với cả nƣớc và với nƣớc bạn Lào. 

Tuy nhiên, các tỉnh trong vùng còn nhiều tuyến đƣờng địa phƣơng cùng hệ thống 

các đƣờng liên huyện, liên xã, liên thôn... với chất lƣợng mặt đƣờng chỉ đạt trung 

bình. Bên cạnh đó, vùng là nơi chịu nhiều thiên tai, bão lũ hàng năm nên giao thông 

vào mùa này gặp không ít khó khăn. Do vậy, việc tiếp cận các điểm DL nằm xa các 

tuyến quốc lộ hoặc gặp khi thời tiết xấu bị hạn chế, ảnh hƣởng đến quá trình PTDL 

tại những điểm hấp dẫn này. 

Trong vùng BTB, các doanh nghiệp vận tải tƣ nhân phát triển với tốc độ 

nhanh, đa dạng về hình thức, phƣơng tiện và các tuyến hoạt động; giao thông công 

cộng nội tỉnh tại các địa phƣơng cũng phát triển mạng lƣới tƣơng đối dày đặc; nổi 

trội là ở hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Dịch vụ vận tải đƣờng bộ đã bắt kịp nhu 
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cầu đi lại của ngƣời dân và đáp ứng phần nào nhu cầu phát triển kinh tế cũng nhƣ 

DL của vùng. 

Ô 2.2:  Kết quả đán    á   ất l ợn  một số tuyến quố  lộ vùn  BTB  ủ   o n  n   ệp lữ  àn  

Kết quả đán    á   ất l ợn  một số tuyến quố  lộ  ủ  vùn  BTB 

STT Tên tuyến 
Thuận 

lợi 

Khá 

thuận lợi 

Thuận lợi 

trung bình 

Kém 

thuận lợi 

Không 

thuận lợi 
Tổng số 

1 Quốc lộ 1A 27,7 38,9 33,3 0,0 0,0 100% 

2 Đƣờng Hồ Chí Minh 38,9 44,4 16,7 0,0 0,0 100% 

3 Quốc lộ 7 5,5 50,0 38,9 5,6 0,0 100% 

4 Quốc lộ 8 11,1 55,6 27,8 5,5 0,0 100% 

5 Quốc lộ9 11,1 50,0 27,8 11,1 0,0 100% 

6 Quốc lộ 12 5,5 38,9 44,4 11,1 0,0 100% 

(Nguồn : Xử lý từ kết qu  điều tra doanh nghiệp lữ hành) 

Kết quả khảo sát các doanh nghiệp lữ hành có tổ chức tour DL đến vùng BTB cho thấy : chất lƣợng 

các tuyến quốc lộ khá thuận lợi cho việc đi lại. Quốc lộ 1A và đƣờng Hồ Chí Minh đƣợc đánh giá tốt hơn với 

tỉ lệ « Thuận lợi » chiếm tỉ trọng cao trong các mức đánh giá. Quốc lộ 7 và quốc lộ 12 có chất lƣợng kém hơn 

các tuyến còn lại . 
 

- Giao thông đ ờng sắt 

Vùng có 650 km đƣờng sắt Thống Nhất cùng hƣớng và gần nhƣ song song với 

quốc lộ 1, qua 65 ga chính và phụ, trong đó có nhiều ga quan trọng (Thanh Hóa, 

Vinh, Đông Hà, Huế...). Tuyến đƣờng này kết hợp với các phƣơng tiện vận tải ô tô, 

sông, biển tạo nên đầu mối giao thông tổng hợp, chuyên chở hàng hóa và hành 

khách tỏa ra khắp vùng và cả nƣớc. Việc tiếp cận tuyến đƣờng này đối với các địa 

phƣơng trong vùng đều khá thuận lợi, đây sẽ là lợi thế đối với việc thu hút khách 

DL đến vùng nếu nhƣ chất lƣợng dịch vụ, chất lƣợng hạ tầng và toa xe của ngành 

đƣờng sắt đƣợc nâng cấp, cải thiện. 

Đƣờng sắt Cầu Giát – Nghĩa Đàn dài 32 km, đƣợc xây dựng vào năm 1966 với 

mục đích phát triển KT-XH vùng phía tây Nghệ An. Tuy nhiên, sau nhiều năm hoạt 

động hiệu quả thì khoảng 10 năm trở lại đây tuyến đƣờng này gần nhƣ ngừng khai 

thác do không có khách đi lại và đơn đặt hàng. Trong tƣơng lai, ngành đƣờng sắt 

tỉnh Nghệ An sẽ khôi phục trở lại tuyến đƣờng này nhằm tránh lãng phí và giảm tải 

cho tuyến quốc lộ 48. 

- Giao thông đ ờng thủy 

Mạng lƣới giao thông đƣờng sông của BTB không có điều kiện phát triển 

do đặc điểm các sông thƣờng ngắn, dốc. Toàn vùng có hơn 4000 km đƣờng sông, 

trong đó đang khai thác gần 1800 km. Các tuyến sông quan trọng là tuyến sông 

Mã và sông Chu, tuyến sông Cả và các phụ lƣu, chi lƣu; tuyến vận tải ra cửa 

Nhật Lệ, tuyến theo đông Bến Hải ra cửa Tùng, theo sông Cam Lộ ra Đông Hà, 

các tuyến theo sông Quảng Trị ra cửa Việt, theo sông Hƣơng qua Huế ra cửa 
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Thuận An và Tƣ Hiền. Ngoài mục đích phục vụ dân sinh, một số tuyến sông 

trong vùng đã đƣợc khai thác PTDL: nhƣ DL trên sông Hƣơng, DL trên sông 

Mã; trong đó du thuyền trên sông Hƣơng đi qua một số di tích, làng nghề truyền 

thống và nghe ca Huế, thả đèn hoa đăng đƣợc biết đến từ rất lâu và hấp dẫn du 

khách khi đến tham quan thành phố Huế. 

BTB có dải bờ biển dài 670 km đi qua tất cả các tỉnh trong vùng, do vậy giao 

thông biển có điều kiện phát triển ở tất cả các địa phƣơng với 13 địa điểm cảng và 

cầu cảng. Một số cảng lớn có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế của vùng 

là càng Nghi Sơn (khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa); cảng Cửa Lò (Nghệ An) đã 

đƣợc đầu tƣ nâng công suất phục vụ cho sự phát triển khu kinh tế Đông Nam Nghệ 

An; khu liên hợp cảng Vũng Áng – Sơn Dƣơng (Hà Tĩnh) có vai trò đầu mối cho 

giao thông biển quan trọng nhất vùng BTB; cảng Cửa Việt (Quảng Trị), cảng Chân 

Mây (Thừa Thiên – Huế)...Trong tƣơng lai, một số cảng biển có thể đƣợc nghiên 

cứu mở rộng khai thác phục vụ dịch nhƣ Vũng Áng, Cửa Việt; song tiềm năng lớn 

nhất đối với khai thác tuyến quốc tế là cảng Chân Mây. 

- Đ ờng hàng không 

BTB hiện có 4 sân bay dân dụng, gồm sân bay Phú Bài (Thừa Thiên Huế),  

sân  bay Vinh (Nghệ An), sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa), sân bay Đồng Hới 

(Quảng Bình). Trong đó, Phú Bài là sân bay quốc tế đầu tiên của vùng, tiếp đến là 

sân bay Vinh (đã khánh thành nhà ga hành khách quốc tế và có quyết định quy 

hoạch thành sân bay quốc tế năm 2015). Hàng tuần có các chuyến bay Thanh Hóa – 

Thành phố Hồ Chí Minh, Vinh - Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Hới - Thành phố 

Hồ Chí Minh, Phú Bài - Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Bài – Hà Nội, Vinh – Hà 

Nội, Đồng Hới – Hà Nội, Thanh Hóa – Buôn Mê Thuột, Vinh – Buôn Mê Thuột, 

Vinh – Đà Nẵng, Vinh - Đà Lạt, Vinh – Nha Trang, Vinh – Pleiku, Phú Bài – Đà 

Lạt. Đặc biệt, đã có chuyến bay thẳng quốc tế đầu tiên Vinh – Viêng Chăn đƣợc mở 

vào đầu năm 2014, và chuyến bay thuê bao quốc tế từ Băng Cốc (Thái Lan) – sang 

Phú Bài; tuyến Thọ Xuân – Băng Cốc; Đồng Hới – Chiang Mai (Thái Lan). Trong 

tƣơng lai gần, các cảng hàng không trong vùng sẽ đƣợc đầu tƣ, mở rộng hơn, góp 

phần phục vụ nhu cầu đi lại chất lƣợng cao của nhân dân trong cũng nhƣ thu hút 

đông hơn lƣợng khách DL đến BTB. 

2.3.1.2. Hệ thống cung cấp điện 

Nguồn cung cấp điện trong vùng tƣơng đối tốt, do vùng nằm trên đƣờng đi của 

các tuyến 500 KV, 220 KV và 110 KV quốc gia đồng thời vùng cũng đã có nhiều 

dự án nhà máy điện quy mô lớn đi vào hoạt động thời gian gần đây. Lƣới điện trong 

vùng đã tạo thành một mạng thống nhất nhƣ lƣới 220 KV nằm trong mạng Thanh 

Hóa – Vinh – Hà Tĩnh – Đồng Hới và Đông Hà – Huế - Đà Nẵng. Đƣờng dây 500 
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KV đi qua và hòa vào mạng lƣới điện của vùng ở trạm 500 KV tại Hà Tĩnh. Mạng 

lƣới điện quốc gia đã phủ tới 100 % số xã trong vùng. Tỉ lệ hộ dùng điện đạt trên 

99%, có tỉnh đạt 100% nhƣ Thanh Hóa, Hà Tĩnh [18]. Nhiều nhà máy điện phục vụ 

phát triển KT-XH và DL của vùng đã đƣợc hòa vào mạng lƣới quốc gia những năm 

gần đây nhƣ thủy điện Bản Vẽ (320 MW, Nghệ An), thủy điện Hủa Na (180 MW, 

Nghệ An), thủy điện Khe Bố (100 MW, Nghệ An), thủy điện  Cửa Đạt (97 MW, 

Thanh Hóa), thủy điện Rào Quán (64MW, Quảng Trị); và các nhà máy nhiệt điện 

Nghi Sơn I (600 MW), Vũng Áng I (1200 MW) cũng đƣợc khánh thành và đi vào 

hoạt động đã góp phần bổ sung nguồn điện quan trọng cho cả nƣớc cũng nhƣ BTB. 

2.3.1.3. Hệ thống cấp thoát n ớc 

Nƣớc sạch trong vùng chủ yếu có nguồn cung từ các sông, hồ chứa, nƣớc 

ngầm chỉ đóng vai trò bổ trợ. Tổng công suất hoạt động của các nhà máy cấp nƣớc 

trên địa bàn hiện chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu cấp nƣớc sinh hoạt cho dân cƣ đô thị 

với tiêu chuẩn 80 – 150 lít/ngƣời/ngày. Tỷ lệ hộ dùng nƣớc hợp vệ sinh của BTB 

đạt 93,8% (2014). Mạng lƣới cấp nƣớc tại các đô thị thƣờng cũ, một số mới xây 

dựng thì chất lƣợng và công suất cũng chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu sử dụng nƣớc 

sạch của dân cƣ đô thị. Nguồn nƣớc sạch ở các vùng nông thôn còn khó khăn hơn, 

đặc biệt ở các khu dân cƣ ven biển – nơi phụ thuộc lớn vào nguồn nƣớc ngầm. 

Nguồn cấp nƣớc của vùng BTB gặp nhiều khó khăn do sự sụt giảm mực nƣớc vào 

mùa khô sâu sắc; vấn đề ô nhiễm nguồn nƣớc. Đây là khó khăn đặt ra không chỉ 

đối với đời sống nhân dân mà cả nhu cầu phát triển KT-XH của toàn vùng, trong 

đó có ngành DL. 

Bên cạnh nguồn cung thì vấn đề xử lý nƣớc thải của vùng BTB cũng đặt ra 

những khó khăn không nhỏ. Hầu hết các tỉnh trên địa bàn chƣa có nhà máy xử lý 

nƣớc thải tập trung, quy mô lớn; nƣớc thải sinh hoạt và của các khu đô thị, làng 

nghề, sử dụng hóa chất sản xuất nông nghiệp...gây ô nhiễm nguồn nƣớc mặt trên 

các lƣu vực sông. Mặc dù thời gian gần đây, nhiều nhà máy xử lý nƣớc thải của các 

tỉnh thành đã đƣợc tăng cƣờng, ý thức của ngƣời dân cũng đƣợc cải thiện, tuy nhiên 

chất lƣợng môi trƣờng nƣớc vẫn suy giảm đáng kể. Tình trạng này đã ảnh hƣởng tới 

sự phát triển KT-XH của vùng cũng nhƣ làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng môi trƣờng 

DL và chất lƣợng sản phẩm DL mang lại cho du khách đến đây. 

2.3.1.4. Hệ thống b u chính viễn thông 

Viễn thông là lĩnh vực phát triển với tốc độ nhanh và ổn định trong nhiều 

năm qua trên cả nƣớc. Vùng BTB cũng có mạng lƣới viễn thông tƣơng đối phát 

triển, hầu hết các tỉnh trong vùng đều có hệ thống bƣu chính viễn thông đồng bộ, 

có đủ mọi dịch vụ hiện có ở Việt Nam. Năm 2015, vùng đã có 10.488 nghìn thuê 

bao điện thoại xấp xỉ tỉ lệ 1 ngƣời dân/1 thuê bao, trong đó số thuê bao  di động là 
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9.848 nghìn thuê bao (chiếm 93,9% tổng số thuê bao điện thoại). Số thuê bao 

Internet có tốc độ gia tăng khá nhanh trong thời gian gần đây, riêng 5 năm (2000 – 

2015) tăng lên 7,6 lần [18],[108]. 

Các mạng viễn thông của BTB đã phủ kín khu vực duyên hải ven biển, bao gồm 

các dịch vụ viễn thông hữu tuyến, di động, internet băng thông rộng. Tuy nhiên, ở 

khu vực phía Tây, do địa hình phức tạp, phát triển viễn thông còn nhiều khó khăn, 

khả năng truy cập internet 3G cũng chƣa ổn định. Mạng lƣới bƣu chính trong vùng 

vẫn đƣợc duy trì hiệu quả tới từng thôn xã [11]. Nhờ sự phát triển của lĩnh vực điện 

tử viễn thông, các địa phƣơng trong vùng đã tích cực ứng dụng internet, công nghệ 

thông tin vào quản lý nhà nƣớc: phát triển cổng thông tin điện tử ;xây dựng cơ sở dữ 

liệu trực tuyến…Bên cạnh báo chí, ấn phẩm trung ƣơng còn có các ấn phẩm báo chí 

địa phƣơng, đài phát thanh truyền hình các tỉnh, huyện, thị thành. Ngoài hệ thống 

truyền hình công nghệ analogue, thì truyền hình số vệ tinh và truyền hình cáp đều 

đƣợc phát triển nhằm cung cấp dịch vụ phong phú, đa dạng cho ngƣời dân [11]. 

Bƣu chính viễn thông phát triển đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy 

nền kinh tế hàng hóa, đẩy nhanh tiến trình hội nhập KT-XH của vùng, nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đồng thời góp phần làm cho cung DL của 

vùng ngày càng hấp dẫn với du khách trong và ngoài nƣớc. 

2.3.2. Chính sách p át tr ển  u lị   

Chính sách tác động đến PTDL vùng BTB thông qua việc huy động nguồn lực 

xã hội hóa, phát triển thị trƣờng, phát triển sản phẩm, hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng 

cƣờng hợp tác quốc tế, chính sách đối với xúc tiến, quảng bá…Các chính sách đƣợc 

ban hành ở ba cấp từ Trung Ƣơng đến tỉnh và cấp quản lý trực tiếp các điểm, khu DL. 

Trƣớc hết, là sự quan tâm của Đảng và Nhà nƣớc đối với PTDL thể hiện ở các 

Nghị quyết các kỳ Đại hội đảng lần thứ VII, VIII, IX, X, XI, XII, của Bộ chính trị, 

Nghị quyết của thủ tƣớng Chính phủ…đặc biệt Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về 

phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (16/01/2017). Từ đó nhận thức, 

tƣ duy về PTDL cũng nhƣ vai trò và mục tiêu của ngành DL đƣợc khẳng định rõ nét.  

Luật DL lần đầu tiên ban hành vào năm 2005 đã tạo hành lang pháp lý và môi 

trƣờng thuận lợi cho hoạt động DL. Đến 2017, Luật Du lịch sửa đổi để hoạt động 

DL thích ứng với những thay đổi của bối cảnh trong nƣớc và trên thế giới. Luật đã 

điều chỉnh các mối quan hệ trong kinh doanh DL, bảo vệ môi trƣờng DL, quy hoạch 

DL…cụ thể và sát với thực tiễn. Tiếp đó, các nghị định, thông tƣ hƣớng dẫn thực 

hiện và quy định chi tiết các điều khoản của Luật (Nghị định 92/2007/NĐ-CP đối 

với luật DL 2005; Nghị định 168/217/NĐ-CP đối với luật DL 2017…) là những văn 

bản pháp lý quan trọng thể hiện chủ trƣơng, chính sách của Nhà nƣớc đối với hoạt 

động DL; nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển của ngành DL trên cả nƣớc nói 
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chung cũng nhƣ từng vùng lãnh thổ. Cụ thể: “Chiến l ợc PTDL Việt Nam đến năm 

2020, tầm nhìn 2030”,“QHTTPTDL Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030” đã xác định vai trò, vị trí và mục tiêu hƣớng tới của DL cả nƣớc [6][8]. Từ 

đó, các chính sách đƣợc ban hành trên cơ sở hoàn thành mục tiêu và định hƣớng đã 

đề ra trong chiến lƣợc và quy hoạch về PTDL trên toàn quốc. 

Chính trị ổn định, chính sách ngoại giao cởi mở với việc ban hành và thực 

hiện chính sách miễn thị thực đối với các khách DL đến từ ASEAN, từ Nhật Bản, 

Hàn Quốc hay các nƣớc Tây Âu đã mở ra những bƣớc ngoặt quan trọng đối với sự 

phát triển của DL quốc tế đến Việt Nam cũng nhƣ vùng BTB. Ngoài ra, các chính 

sách của Chính phủ về thúc đẩy phát triển kinh tế thƣơng mại cửa khẩu, quy định 

ban hành cho phép xe DL caravan qua cửa khẩu, chính sách liên quan đến đất đai 

đối với kinh doanh lƣu trú, thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài trong lĩnh vực DL; chính sách 

về tài chính, tiền tệ; chính sách bảo vệ tài nguyên môi trƣờng; chính sách An ninh 

quốc phòng…cũng góp phần quan trọng đối với PTDL. 

Ở cấp vùng, “QHTTPTDL vùng BTB đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030”là kim chỉ nam cho các cơ quan Nhà nƣớc từ Trung ƣơng đến địa phƣơng đƣa 

ra những chính sách hiện thực hóa mục tiêu PTDL BTB.Ở quy mô cấp tỉnh, các 

chính sách thu hút đầu tƣ vào lĩnh vực lƣu trú, phát triển các khu, điểm DL đã quy 

hoạch; đơn giản hóa các thủ tục hành chính; chính sách xúc tiến quảng bá DL địa 

phƣơng ra thị trƣờng trong nƣớc và quốc tế; chính sách liên kết vùng – miền để khai 

thác sản phẩm…đƣợc các tỉnhtrong vùng ban hành và ƣu tiên thực hiện trong lĩnh 

vực DL. Hệ thống các chính sách thể hiện khá đầy đủ trong QHTT phát triển KT-

XH cũng nhƣ chiến lƣợc, quy hoạch PTDL: “Chiến l ợc PTDL tỉnh Thanh Hóa đến 

năm 2025, tầm nhìn 2030”[130];“Điều chỉnh QHTTPTDL tỉnh Thanh Hóa (giai 

đoạn đến năm 2020”[76]; “QHTTPTDL Nghệ An đến năm 2020”[125]; “QHTT 

PTDL tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030”[68]; “QHTTPTDL tỉnh Qu ng 

Bình đến năm 2020” [129]; “QHTT PTDL tỉnh Qu ng Trị đến năm 2025, định 

h ớng đến năm 2030” [128]; “QHTT PTDL tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013 – 

2030”[132]. Trong các quy hoạch, chiến lƣợc, nghị quyết PTDL các tỉnh, DL đƣợc 

xác định là ngành mũi nhọn và huy động mọi nguồn lực để phát triển. 

Tuy nhiên, cơ chế chính sách cũng tồn tại những hạn chế nhất định: việc ban 

hành còn chậm, một số quy định chƣa phù hợp, còn mang tính hình thức; công tác 

tuyên truyền chƣa tốt…Các chính sách cụ thể về đầu tƣ phát triển sản phẩm, xây 

dựng thƣơng hiệu, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng còn thiếu và hiệu quả 

thực hiện chƣa cao. Tại các địa phƣơng, chính sách đôi khi còn chồng chéo giữa các 

ngành các cấp ảnh hƣởng tiêu cực đến hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh DL. 
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2.3.3. Dân    và n uồn l o độn  

2.3.3.1. D n c  

BTB có dân số đông, nguồn lao động dồi dào; có quá trình hình thành và phát 

triển lâu đời gắn với truyền thống hiếu học, là nơi sinh ra nhiều vị anh hùng kiệt xuất, 

nhiều danh nhân văn hóa tiêu biểu. Đặc điểm dân cƣ, dân tộc của vùng đã trở thành 

động lực chính cho sự phát triển KT-XH nói chung cũng nhƣ nguồn tài nguyên quan 

trọng đối với sự PTDL trên lãnh thổ. Đây là nhân tố tác động đến cả “cung” và “cầu” 

trong PTDL.  

Dân số của vùng BTB năm 2015 có 10.487,9nghìn ngƣời, chiếm 11,4% dân số 

cả nƣớc; đứng thứ 5 trong 7 vùng DL. Trong vòng 15 năm (2000-2015) dân số tăng 

thêm 448,4,6 nghìn ngƣời, trung bình mỗi năm xấp xỉ 30 nghìn ngƣời [108]. Số dân 

đông đã và đang là lợi thế so sánh của vùng bởi tác động trực tiếp của quy mô dân số 

tới lực lƣợng lao động, đồng thời cũng là một thị trƣờng lớn cho các ngành kinh tế. 

Đối với DL, đây chính là nguồn cung khách quan trọng cho hoạt động DL nội vùng. 

Số dân và sự phân bố dân cƣ vùng BTB không đồng đều giữa các tỉnh, giữa 

vùng đồng bằng duyên hải phía đông và vùng đồi gò phía tây. Về quy mô, Thanh 

Hóa là tỉnh đứng đầu với 33% dân số toàn vùng; tiếp đến là Nghệ An (29,3%); thấp 

nhất là Quảng Bình (chỉ 8,6%) và Quảng Trị (5,7%). Về mật độ: Thanh Hóa cũng 

có mức độ tập trung đông dân cƣ cao hơn cả với 316 ngƣời/km2, gấp 1,61 lần mât 

độ trung bình của vùng; thấp nhất là Quảng Bình (108 ngƣời/km2) [108]. Sự khác 

biệt ở quy mô dân số ảnh hƣởng lớn đến nguồn cung khách DL nội vùng, nội tỉnh 

của các địa phƣơng này. Dải đồng bằng ven biển phía đông và dọc quốc lộ 1A cũng 

chiếm tới 70% dân số của vùng, trong khi khu vực phía tây chỉ chiếm khoàng 30% 

dân số nhƣng sở hữu tới 60% diện tích tự nhiên. Sự mất cân đối trong phân bố dân 

cƣ ảnh hƣởng không nhỏ tới sự phân công lao động theo lãnh thổ, tới tăng trƣởng 

kinh tế của vùng. Nhiều điểm DL trong vùng phân bố ở trung du và miền núi, nơi 

thƣa thớt dân cƣ sẽ gặp phải những vấn đề về thiếu lao động do nhu cầu lao động 

trong ngành DL khá lớn. 

BTB có cơ cấu dân tộc khá phong phú với 25 dân tộc anh em sinh sống trên địa 

bàn. Khu vực trung du và miền núi phía tây là địa bàn các dân tộc ít ngƣời: Thái, 

Mƣờng, Mông...Nơi đây còn có một số dân tộc rất ít ngƣời khác nhƣ: Thổ, Chứt, Ơ Đu, 

Bru – Vân Kiều, Khơ – Mú....Sự phong phú về thành phần dân tộc của BTB tạo nên 

nền văn hóa vừa đa dạng vừa thống nhất, góp phần tạo nên những giá trị nhân văn đậm 

đà bản sắc, hấp dẫn khách DL. 

2.3.3.2. Lao động 

Vùng DL BTB có lực lƣợng lao động dồi dào và có xu hƣớng tăng lên trong 

các năm từ 2005 đến 2015. Năm 2015, toàn vùng có xấp xỉ 6,4 triệu ngƣời từ 15 
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tuổi trở lên chiếm tới 60,9% tổng dân số của vùng, chiếm 11,8% dân số cả nƣớc. 

Lực lƣợng lao động này là động lực cho phát triển KT-XH, tạo nhiều lợi thế đối với 

các ngành đòi hỏi nhiều lao động, trong đó có ngành DL của vùng.  

Bản  2.3: Một số   ỉ t êu về  ân số, l o độn   ủ  vùn  BTB      đoạn 2000 - 2015 

Chỉ  tiêu 2000 2005 2010 2015 

Dân số (nghìn ngƣời) 10.039,5 10.073,3 10.129,8 10.487,9 

Lao động (nghìn ngƣời) 5521,7 5641,1 5982,0 6381,9 

Lao động đang làm việc trong các 

ngành kinh tế (nghìn ngƣời) 
4448,7 5251,4 5659,3 6267,6 

+ Nông – Lâm – Ngƣ nghiệp (%) 76,1 73,9 59,4 50,3 

+ Công nghiệp – xây dựng  (%) 10,3 10,9 17,5 18,4 

+ Dịch vụ (%) 13,6 15,2 23,1 31,3 

Nguồn: Xử lý từ nguồn [18] 

Lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế của BTB tăng đáng kể trong 

giai đoạn 2000 – 2015: từ 4448,7 nghìn ngƣời lên 6267,6 nghìn ngƣời năm 2015; 

tăng 1.818,9 nghìn ngƣời; trung bình mỗi năm tăng 121,3 nghìn ngƣời. Sự gia tăng 

này cho thấy sự phát triển của nền kinh tế đã tạo ra nhiều việc làm, thu hút lao động 

về địa phƣơng làm việc.  

Trong giai đoạn 2000 – 2015, BTB là vùng xuất cƣ do lao động nhiều xong 

vấn đề giải quyết việc làm còn khó khăn, đặc biệt từ năm 2005 đến 2010. Từ sau 

năm 2010, tỉ lệ xuất cƣ toàn vùng đã giảm (từ -8,00
/00xuống còn – 1,80

/00), cá biệt có 

tỉnh Nghệ An, xuất cƣ cao hơn nhập cƣ đã trở thành tỉnh có nhập cƣ cao hơn xuất 

cƣ (tỉ lệ di cƣ từ - 7,60
/00 năm 2010 đã thay đổi thành + 4,70

/00năm 2015) ; một trong 

những nguyên nhân là sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các ngành dịch vụ, 

trong đó có DL. Tỉ trọng lao động trong khu vực dịch vụ tăng từ 13,6% lên 31,3% 

giai đoạn 2000 – 2015.  

Về chất lƣợng, nhìn chung lực lƣợng lao động BTB có trình độ học vấn và 

trình độ chuyên môn kỹ thuật đƣợc nâng lên khá nhanh trong giai đoạn 2000 – 

2015. Số lao động không biết chữ chỉ dao động trong khoảng 1,2 – 1,5% tổng số lực 

lƣợng lao động. Tỉ lệ lao động đã tốt nghiệp các cấp học đều tăng nhanh qua các 

năm. BTB là vùng có tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong các ngành 

kinh tế đã qua đào tạo chiếm tỷ lệ cao so với nhiều vùng khác trong cả nƣớc. Năm 

2015, chỉ số này của vùng là 19,8% ; tƣơng đƣơng mức trung bình cả nƣớc (19,9%), 

đứng thứ 3/7 vùng của cả nƣớc (sau hai vùng Đồng bằng). Thừa Thiên Huế 

(22,5%), Quảng Trị (22%) và Thanh Hóa (20,7%) là những địa phƣơng có lao động 

đã qua đào tạo đạt mức cao hơn cả. Chất lƣợng lao động là một thế mạnh của vùng 

trong phát triển kinh tế -xã hội nói chung và PTDL nói riêng. 
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2.3.4. Sự p át tr ển   n  tế 

Là vùng đất giàu tiềm năng, tài nguyên thiên nhiên phong phú, giá trị nhân 

văn đa dạng và đậm bản sắc, BTB đang hƣớng tới một nền kinh tế toàn diện, nâng 

cao tốc độ tăng trƣởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực, góp phần nâng cao vị 

thế của vùng trong tổng thể nền KT-XH của cả nƣớc. 

Bƣớc vào thế kỉ 21, quy mô GRDP toàn vùng tăng khá nhanh, từ 28. 656,4 tỉ 

đồng (giá thực tế) năm 2000 lên 57.129,0 tỉ đồng năm 2005 và 151.498,9 năm 2010. 

Năm 2015, quy mô GRDP đạt 319.541,3 tỷ đồng. Tốc độ tăng trƣởng nhanh và ổn 

định : giai đoạn 2001 – 2005, tốc độ tăng trƣởng GDP trung bình năm đạt 10% ; 

giai đoạn 2006 – 2010 là 10,5%, 2010 – 2015 tốc độ tăng trƣởng trung bình GRDP 

của vùng tăng lên đáng kể với mức 16,2% (Xem bảng 2.4). Tuy nhiên, quy mô kinh 

tế của vùng vẫn khá nhỏ bé, chỉ chiếm 7,6% GDP của cả nƣớc năm 2015 và đứng 

thứ 6 trong 7 vùng kinh tế [18]. 

Từ năm 2000 đến nay, kinh tế BTB đã có sự chuyển dịch cơ cấu mạnh mẽ 

theo hƣớng công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Tỉ trọng khu vực nông – lâm – thủy sản 

giảm nhanh, từ 40,5% năm 2000 xuống còn 22% năm 2015; khu vực công nghiệp – 

xây dựng tăng khá nhanh, tƣơng ứng là 22,5% và 35,6%. Tỉ trọng khu vực dịch vụ 

tuy chiếm cao nhất trong ba khu vực nhƣng mức độ thay đổi ít, năm 2000 chiếm 

37% và năm 2015 xấp xỉ 42,4% (Xem bảng 2.4). Từ năm 2010 đến nay, tỷ trọng 

khu vực dịch vụ lại có xu hƣớng gia tăng nhanh hơn hai khu vực sản xuất vật chất. 

Bản  2.4: GDP (GRDP), GRDP/n    ,  ơ  ấu GRDP t eo n óm n àn   ủ  vùn  BTB 

     đoạn 2000 – 2015 

Chỉ tiêu 2000 2005 2010 2015 

GRDP (giá thực tế, tỷ đồng) 28.656,4 57.129,0 154.498,9 319.541,3 

GRDP/ngƣời (triệu đồng) 2,85 5,67 15,25 30,47 

Cơ cấu 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nông, Lâm, Thủy sản 40,5 32,8 25,2 22,0 

Công nghiệp – xây dựng 22,5 31,9 37,5 35,6 

Dịch vụ 37,0 35,2 37,3 42,4 

Nguồn : Tính toán từ [18 và 108] 

Nông nghiệp tuy giảm tỷ trọng nhƣng hƣớng ứng dụng công nghệ xanh, sạch, 

áp dụng các tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap vào sản xuất đã tạo ra nhiều sản phẩm 

nổi bật đảm bảo chất lƣợng phục vụ khách DL. Đặc biệt, nhiều sản phẩm Nông 

nghiệp đã trở thành đặc sản có sức hấp dẫn, thỏa mãn nhu cầu thƣởng thức cũng 

nhƣ mua sắm của du khách khi đến BTB. 

Thanh Hóa, Nghệ An là hai địa phƣơng có GRDP chiếm tỉ trọng cao trong 

vùng (Thanh Hóa chiếm 33,4%, Nghệ An 25,1% năm 2015); Quảng Bình và Quảng 

Trị là hai tỉnh thấp nhất (chỉ chiếm 7,9% và 6,6% năm 2015). Hà Tĩnh tuy chỉ đứng 
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thứ 3 trong quy mô GRDP toàn vùng song lại gia tăng nhanh trong giai đoạn 2010 - 

2015: tăng từ 10,9% năm 2010 lên mức 16,7% năm 2015. 

BTB có 10 KKT và 32 KCN (2015) với tốc độ phát triển mạnh mẽ, đa dạng 

các ngành nghề và thu hút đông đảo lao động. Tiêu biểu các khu kinh tế Nghi Sơn 

(Thanh Hóa), Vũng Áng (Hà Tĩnh) và Lăng Cô – Chân Mây (Thừa Thiên Huế) đã 

trở thành những trọng điểm phát triển công nghiệp với nhiều dự án lớn đã đi vào 

sản xuất. Sự phát triển của hệ thống các KKT, KCN này đã góp phần gia tăng nhu 

cầu, lƣợng khách và thu hút đầu tƣ vào DL của các địa phƣơng. Tuy nhiên, các hình 

thức TCLT công nghiệp này phát triển cũng gây ra những tiêu cực về môi trƣờng, 

phá vỡ cảnh quan các khu vực ven biển – vốn có sức hút đối với DL…ảnh hƣởng 

đến chất lƣợng và hình ảnh một số điểm đến (Ví dụ: sự cố môi trƣờng Formusa năm 

2016 là một ví dụ điển hình).  

Kinh tế tăng trƣởng với tốc độ cao và ổn định là cơ sở của gia tăng thu nhập 

và nâng cao đời sống nhân dân trong vùng; kích thích nhu cầu DL cũng nhƣ gia 

tăng nguồn đầu tƣ cho phát triển dịch vụ DL. Chỉ số GRDP/ngƣời (Xem bảng 2.4) 

có mức tăng nhanh chóng 10,8 lần trong vòng 15 năm. Thu nhập bình 

quân/ngƣời/tháng của nhân dân vùng BTB tăng 1,9 lần chỉ 2010 đến 2014 (từ 926,5 

nghìn đồng lên 1785,5 nghìn đồng) [108]. Đây là nhân tố ảnh hƣởng đến đáng kể 

đến “cầu” DL: ảnh hƣởng đến quyết định đi DL của ngƣời dân.  

2.3.5. Đô t ị  ó  và  ệ t ốn  đô t ị 

Giai đoạn 2000 – 2015, tỉ lệ dân thành thị của vùng tăng thêm 8,2% (từ 12,4% 

lên 20,6%) [18]. Tỉ lệ và tốc độ gia tăng của vùng thấp hơn rất nhiều so với tốc độ 

tăng trung bình cả nƣớc (trung bình cả nƣớc năm 2015 là 33,9%). Điều này phản 

ánh sự yếu kém về phát triển công nghiệp hóa và đô thị hóa nói riêng cũng nhƣ trình 

độ phát triển KT-XH của vùng nói chung. Mặc dù vậy, sự gia tăng dân số đô thị 

cũng góp phần quan trọng vào hoạt động dịch vụ ở các đô thị trong đó có  đội ngũ 

lao động phục vụ DL. Hơn nữa, sức ép từ cuộc sống đô thị cùng với thu nhập tăng 

khiến cho nhu cầu đi DL của dân cƣ đô thị ngày càng lớn. 

Bản  2.5: Tỉ lệ  ân t àn  t ị vùn  BTB      đoạn 2000 – 2015(%) 

 2000 2005 2010 2015 

Thanh Hóa 9,4 9,8 10,8 15,8 

Nghệ An 10,4 10,9 12,8 15,0 

Hà Tĩnh 9,4 11,0 15,5 18,1 

Quảng Bình 12,5 14,2 15,1 19,6 

Quảng Trị 23,5 24,5 28,4 29,3 

Thừa Thiên – Huế 30,0 31,4 43,2 48,6 

BTB 12,4 13,8 17,8 20,6 

Nguồn: Xử lý từ nguồn [18] 

Mặc dù vậy, BTB cũng có một hệ thống đô thị phân bố tƣơng đối hợp lý trong 

không gian. Hệ thống đô thị của vùng có lịch sử hình thành gắn liền với quá trình 
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khai thác và phát triển KT-XH vùng, tạo thành một không gian tuyến, điểm dọc bờ 

biển, theo trục đông tây và theo các lƣu vực sông. Tính đến năm 2015, BTB có 6 

thành phố trực thuộc tỉnh là Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh, Đông Hà, Đồng Hới và 

Huế; 11 thị xã và 82 thị trấn huyện lị. Các đô thị trong vùng là trung tâm chính trị, 

kinh tế, văn hóa; với hƣớng chuyên môn hóa của một số đô thị lớn khá rõ nét: 

Thanh Hóa, Vinh là trung tâm công nghiệp, dịch vụ; Huế là trung tâm DL, thành 

phố festival của cả nƣớc. Tuy nhiên, hệ thống đô thị hạt nhân chƣa đủ sức thúc đẩy 

sự phát triển vùng. 

Bản  2.6: Hệ t ốn  đô t ị vùn  BTB đến năm 2015 

Địa phƣơng  
Số lƣợng Tên các thành phố (TP), thi xã (TX) 

TP TX TT TP 

 

TX 

 BTB 6 11 82 

Thanh Hoá 2 1 28 Thanh Hóa Bỉm Sơn, Sầm Sơn 

Nghệ An 1 3 17 Vinh Thái Hòa, Cửa Lò, Hoàng Mai 

Hà Tĩnh 1 2 12 Hà Tĩnh Kỳ Anh, Hồng Lĩnh 

Quảng Bình 1 1 7 Đồng Hới Ba Đồn 

Quảng Trị 1 1 11 Đông Hà Quảng Trị 

Thừa Thiên - Huế 1 2 8 Huế Hƣơng Thủy, Hƣơng Trà 

  Nguồn:[18]  

2.3.6. Vốn đầu t  

Vốn đầu tƣ vào lĩnh vực DL hoặc đầu tƣ cho CSHT, CSVCKT đều tạo ra 

những hiệu quả trực tiếp hoặc gián tiếp cho sự PTDL. Giai đoạn 2010 – 2015, tổng 

vốn đầu tƣ cho ba khu vực kinh tế đều tăng lên đáng kể: gấp 3,3 lần; từ 84.537,8 tỷ 

lên 279.325,5 tỷ; trong đó dịch vụ tăng 3,2 lần (Xem bảng 2.7). Đặc biệt, khu vực tƣ 

nhân và khu vực đầu tƣ nƣớc ngoài đầu tƣ vào DL tăng lên trong thời gian gần đây. 

Điển hình là các tập đoàn FLC, Vingroup, Sungroup, Mƣờng Thanh… của Việt Nam 

hay tập đoàn Banyan Tree của Singapre cho xây dựng các quần thể nghỉ dƣỡng cao 

cấp, khu vui chơi giải trí ở hầu khắp các tỉnh BTB với tổng số vốn đầu tƣ khá lớn. 

Bản  2.7: Vốn đầu t  p ân t eo n àn    n  tế và  á  tỉn   ủ  vùn  BTB      đoạn 2010 – 2015 

Đơn vị: Tỷ đồng 

Năm Nông, Lâm, Thủy sản Công nghiệp – Xây dựng Dịch vụ Tổng số 

2010 8.721,5 37.041,6 38.774,7 84.537,8 

Cơ cấu (%) 10,3 43,8 45,9 100,0 

2015 19.552,8 137.148,8 122.623,9 243.457,9 

Cơ cấu (%) 7,0 49,1 43,9 100,0 

Nguồn: Tính toán từ nguồn [18] 

Tuy nhiên, quy mô vốn cho ngành DL vẫn rất nhỏ bé và không ổn định (chỉ 

chiếm 3,5% tổng số vốn năm 2010 và giảm xuống còn 1% năm 2015). Nhiều dự 

án đầu tƣ có chất lƣợng chƣa tốt và khả năng khai thác hạn chế; nhiều dự án chậm 
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tiến độ…đã ảnh hƣởng đến hình ảnh điểm đến và hiệu quả của hoạt động DL 

trong vùng. 

2.3.7. Khoa      ôn  n  ệ 

 Sự phát triển của công nghệ thông tin và mạng internet toàn cầu đã làm cho 

mối quan hệ giữa thị trƣờng khách (cầu DL) và các điểm đến (cung DL) trở nên 

sống động và hiệu quả hơn trong kinh doanh du lịch. Cách mạng công nghiệp 4.0 

đã và sẽ tiếp tục thay đổi phƣơng thức kinh doanh DL, kích cầu và mở rộng thị 

trƣờng DL; tăng hiệu quả hoạt động marketing và phát triển thƣơng hiệu điểm 

đến; tăng hiệu quả thu thập và quản lý dữ liệu khách hàng, thay đổi phƣơng thức 

quản lý điểm đến DL; tác động đến kinh doanh khách sạn – nhà hàng…[149] 

Các ứng dụng khoa học và công nghệ vào phát triển CSHT, CSVCKT đã tạo 

nên những công trình hiện đại, những phƣơng tiện thông minh và loại hình vận 

chuyển tiên tiến (nhƣ tuyến cáp treo chùa Hƣơng Tích) làm tăng khả năng tiếp cận 

các điểm, khu DL; góp phần khai thác tốt hơn các TNDL ở vùng sâu vùng xa, giảm 

chi phí và thời gian di chuyển của du khách khi đến vùng BTB.  

Ứng dụng khoa học công nghệ trong việc bảo tồn, tôn tạo các di tích; phát 

triển các sản phẩm DL mới (đu dây zipline, highwire ở suối khoáng Thanh Tân; 

zipline ở sông Chày – Hang Tối…), xây dựng các chƣơng trình thuyết minh tự động 

(Quần thể di tích cố đô Huế)…đã và đang tạo ra những bƣớc đột phá trong việc 

mang lại cho du khách những trải nghiệm mới lạ và thú vị tại các điểm tham quan. 

2.3.8. K ả năn  l ên  ết 

Nằm ở vị trí “trung gian” chuyển tiếp, BTB có cơ hội lớn trong liên kết nội 

vùng, liên vùng và quốc tế. BTB là điểm đến cửa ngõ của duyên hải Miền Trung nếu 

từ Bắc vào đồng thời là “nền tàng “chân đế” để tiếp cận nền Văn minh sông Hồng 

theo hƣớng từ Nam ra. Hoạt động liên kết ngoại vùng và quốc tế đã và đang góp phần 

thúc đẩy sự phát triển của DL BTB: liên kết với vùng DHMT trên tuyến “Con đƣờng 

di sản Miền Trung”, kết nối với hành lang kinh tế Đông Tây với Lào, Thái Lan, 

Myanmar (tuyến Hành trình qua các Kinh đô Việt – Lào; kết nối các kinh đô cổ: 

Ayutthaya – Luangprabang – Huế). BTB còn có các hoạt động hợp tác DL với các 

trung tâm gửi khách lớn là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng…góp phần mở rộng 

thị trƣờng khách DL, đặc biệt là khách quốc tế từ các sân bay quốc tế hàng đầu nƣớc 

ta. Một số mô hình liên kết bƣớc đầu đã mang lại những tác động tích cực (mô hình 

liên kết Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng – Quảng Nam) về sự hợp tác khai thác, PTDL 

trên tinh thần cạnh tranh lành mạnh, từng bƣớc định vị thƣơng hiệu DL. 

Liên kết nội vùng có nhiều lợi thế bởi sự tƣơng đồng về đặc điểm tự nhiên, văn 

hóa của các địa phƣơng và sự xuyên suốt của hệ thống di sản vật thể và phi vật thể 

(Thành Nhà Hồ - VQG Phong Nha – Kẻ Bàng – Cố đô Huế); sự liên tục của các loại 

hình nghệ thuật dân gian độc đáo: Hò sông Mã – Ví giặm – hát phƣờng Vải – ca trù Cổ 
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Đạm – Hò khoan – ca Huế. Các giá trị tài nguyên đặc sắc đó đã và đang đƣợc khai thác 

có hiệu quả bền vững để tạo dấu ấn, thƣơng hiệu cho DL các tỉnh BTB. 

Với vị thế quan trọng cùng những nỗ lực kiến tạo, mở rộng, phối hợp và liên 

minh, liên kết giữa các địa phƣơng trong vùng; giữa vùng với cả nƣớc và quốc tế; DL 

Bắc miền Trung đứng trƣớc thời cơ trở thành điểm đến đặc sắc, hấp dẫn trên bản đồ 

DL Việt Nam. 

2.3.9. Một số n ân tố   á  

2.3.9.1. Toàn cầu hóa và hợp tác quốc tế 

Toàn cầu hóa và hợp tác quốc tế khiến nhu cầu DL toàn cầu tiếp tục tăng trong 

đó có sự chuyển dịch của dòng khách DL đến khu vực Châu Á – Thái Bình Dƣơng 

đã mở ra những cơ hội thuận lợi cho PTDL của Việt Nam và vùng BTB. DL nƣớc 

ta ngày càng hội nhập sâu và toàn diện vào DL khu vực và thế giới. Với việc đăng 

cai và tổ chức thành công Hội nghị APEC năm 2006 và gần đây năm 2017; Hội 

nghị thƣợng đỉnh Đông Á năm 2010; DL Việt Nam đã khẳng định vị thế của mình 

và đƣợc biết đến nhiều hơn nhƣ là điểm đến an toàn, thân thiện. Việt Nam đã và 

đang tham gia vào các chƣơng trình, dự án PTDL nhƣ dự án DL tiểu vùng sông Mê 

Kông mở rộng (GMS), DL tuyến hành lang Đông Tây (EWEC), “ ba quốc gia một 

điểm đến”, tuyến DL“Di s n Đông D ơng” mà BTB là lãnh thổ trực tiếp gắn kết 

với các chƣơng trình hợp tác này. DL vùng BTB vì thế đang đứng trƣớc thời cơ 

mới, phát triển lên tầm cao hơn. 

2.3.9.2. Điều kiện chính trị và an toàn xã hội 

Việt Nam là quốc gia có nền chính trị xã hội ổn định, nhiều năm đƣợc đánh giá là 

điểm đến an toàn và thân thiện. Trong bối cảnh nạn khủng bố gia tăng, những mâu 

thuẫn và bất ổn trên thế giới ngày càng phức tạp; Việt Nam nói chung và vùng Bắc 

Trung Bộ nói riêng có thêm cơ hội đón khách quốc tế từ nhiều quốc tịch khác nhau, 

đặc biệt gia tăng nhu cầu từ những thị trƣờng mới nổi. Mối quan hệ cộng đồng ASEAN 

ngày càng khăng khít và hội nhập sâu rộng của Việt Nam với các tổ chức khu vực, 

quốc tế cũng là cơ hội lớn cho BTB mở rộng thị trƣờng khách DL. Tuy nhiên,  những 

năm 2014, 2015 tình hình an ninh chính trị, an toàn trên biển Đông có một số biến 

động  nhƣ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 trong vùng biển thuộc đặc quyền 

kinh tế của Việt Nam, hay sự cố môi trƣờng từ vụ xả thải của Formusa ở cảng Vũng 

Áng làm ảnh hƣởng môi trƣờng biển…đã tác động đến sự ổn định chính trị và an toàn 

xã hội và đã ảnh hƣởng đến lƣợng khách quốc tế đến BTB.  

2.4. Đánh giá chung 

2.4.1. T uận lợ  

- BTB có TNDL tự nhiên phong phú và khá hấp dẫn. Vùng sở hữu những cảnh 

quan ngoạn mục và diện mạo hệ sinh thái vô cùng đa dạng. Với ¾ diện tích là đồi núi 

cùng dạng địa hình đặc biệt tạo nên bởi sự hòa quyện trong “tình yêu” giữa “đá và 

nƣớc”, BTB có cả một “vƣơng quốc hang động” với những Phong Nha, Thiên Đƣờng, 
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và đặc biệt là Sơn Đoòng –“anh c  đứng đầu c  cái đại tộc hang động r i khắp hành 

tinh” đã và sẽ tiếp tục là sản phẩm hấp dẫn mang lại thƣơng hiệu cho DL Việt Nam. 

BTB có hình dáng trải dài và uốn lƣợn theo 670 km bờ biển đã sở hữu hệ thống bãi tắm 

và đảo ven bờ khá thuận lợi cho PTDL nghỉ dƣỡng và DL sinh thái biển, đảo: Sầm Sơn, 

Cửa Lò, Thiên Cầm, Cửa Việt, Thuận An, Lăng Cô…; các đảo Hòn Mê, Cồn Cỏ… 

- Với vị thế địa – chính trị đặc biệt và “số phận lịch sử độc đáo” đã vun đắp 

nên một nền văn hóa BTB đa dạng, giàu bản sắc đƣợc chứng minh và lƣu giữ từ 

những công trình di sản văn hóa đƣợc UNESCO công nhận; những dấu ấn cung 

đình của “xứ Huế”,  những lễ hội truyền thống cũng nhƣ hiện đại và cả trong những 

cuộc đời của vĩ nhân...tất cả đều góp phần tạo nên một cố đô Huế với 5 di sản, một 

Thành Nhà Hồ lừng lững và khác biệt cùng hàng trăm điểm tài nguyên có giá trị 

cho PTDL văn hóa của vùng BTB. 

- BTB cũng là vùng đất chứng kiến và mang nhiều “vết thƣơng” trong kháng 

chiến chống Mỹ. Nơi đây còn hàng nghìn những DTLS, dấu ấn về một vùng phi 

quân sự, về ranh giới giữa ta và địch, về những khoảnh khắc chiến đấu giành từng 

tấc đất của quân và dân ta. Sản phẩm DL “Về thăm chiến trƣờng xƣa”, hay “Uống 

nƣớc nhớ nguồn” đƣợc sáng tạo nên từ những giá trị hấp dẫn đó. 

- Mạng lƣới giao thông đa dạng, chất lƣợng đƣờng đƣợc cải thiện ở cả đƣờng bộ, 

đƣờng không và đƣờng biển; dịch vụ và phƣơng tiện vận chuyển tiến bộ nhanh chóng, 

đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân và khách DL. Đặc biệt với việc nâng cấp 

sân bay Vinh thành sân bay quốc tế, đƣa vào khai thác dân dụng sân bay Thọ Xuân và 

nâng cấp thành sân bay Quốc tế (2018), các tuyến đƣờng bộ ven biển (Sầm Sơn – Nghi 

Sơn, Xuân Hội – Thạch Khê – Vũng Áng…) là những nhân tố mới có sức ảnh hƣởng 

quan trọng đối với sự PTDL của vùng BTB.  

- PTDL vùng BTB nhận đƣợc sự quan tâm, khuyến khích của hệ thống chính sách 

từ Trung ƣơng đến địa phƣơng. Vùng còn có thế mạnh về số lƣợng lao động, tăng trƣởng 

kinh tế có nhiều khởi sắc; mức độ đô thị hóa gia tăng, chất lƣợng cuộc sống của nhân dân 

đƣợc nâng caolà những điều kiện KT-XH làm gia tăng sức hút của DL vùng BTB. 

- DL BTB còn nhận đƣợc những cơ hội đáng kể từ xu thế hội nhập và toàn cầu 

hóa, từ tinh thần hợp tác cùng phát triển của Việt Nam với bạn bè quốc tế. Những mối 

quan hệ song phƣơng, đa phƣơng ngày càng gắn chặt, sự gắn kết trong các cộng đồng 

ASEAN, tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, hành lang kinh tế Đông Tây…đã góp phần 

mở rộng thị trƣờng, quảng bá hình ảnh đất nƣớc, vùng miền đến với khách DL quốc tế. 

- Nền kinh tế tri thức ngày càng phát triển, khoa học công nghệ đƣợc ứng dụng 

ngày càng hiệu quả và có sức lan tỏa nhanh chóng, đặc biệt công nghệ thông tin 

truyền thông đƣợc các địa phƣơng, doanh nghiệp ứng dụng mạnh trong quản lý và 

kinh doanh DL. Từ đây mở ra cơ hội tiếp cận thị trƣờng, đẩy nhanh tốc độ tăng 

trƣởng trong ngành DL của BTB. 
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2.4.2. K ó   ăn và t á   t ứ  

- Thiên tai và những hiện tƣợng thời tiết bất thƣờng xảy ra với tần suất lớn và 

cƣờng độ mạnh so với các vùng khác trong cả nƣớc đã ảnh hƣởng bất lợi đến tính 

bền vững của TNDL, CSVCKT du lịch và thời gian diễn ra các hoạt động DL trong 

vùng. Đặc điểm khí hậu ảnh hƣởng sâu sắc đến tính mùa vụ của DL biển tại BTB. 

Hệ thống DSVHTG, DTLS cách mạng đứng trƣớc nguy cơ xuống cấp; làng nghề và 

sản phẩm nghề bị mai một do nhiều nguyên nhân đã làm giảm sức  hút đối với 

PTDL của các loại tài nguyên này.  

- Các mối liên kết trong PTDL chƣa phát huy đƣợc hiệu quả tƣơng xứng. Hệ 

thống các điểm, khu DL chƣa đƣợc đầu tƣ phát triển đúng mức. Lao động tuy đông 

nhƣng tỷ lệ qua đào tạo còn thấp, lợi thế cạnh tranh về nguồn nhân công rẻ đang giảm 

dần do nhu cầu nhân lực chất lƣợng cao trong ngành DL không ngừng tăng lên. 

- Biến đổi khí hậu có tác động ngày càng mạnh theo hƣớng tiêu cực đối với 

không gian biển, đảo; sự phát triển của KT – XH cùng với hoạt động của các khu kinh 

tế ven biển đang tạo ra những hệ quả xấu (nhƣ ô nhiễm môi trƣờng) và trở thành mối 

đe dọa đối với các điểm đến nếu chậm đƣa ra các giải pháp phù hợp. 
 

TIỂU KẾT CHƢƠNG 2 

PTDL ở vùng BTB chịu tác động tổng hợp của các nhóm nhân tố về  vị trí 

địa lý, TNDL, KT – XH. Trong đó, vị trí địa lý và TNDL tạo nền tảng cho sự 

hình thành những sản phẩm DL đặc thù của vùng. Nhóm nhân tố KT – XH có tác 

động mạnh mẽ và quan trọng đối với PTDL, trong đó CSHT quyết định đến nhu 

cầu, khả năng tiếp cận và khai thác lãnh thổ DL của vùng. Chính sách PTDL thể 

hiện sự quan tâm, khuyến khích và định hƣớng của các cấp chính quyền; là kim chỉ 

nam cho hoạt động DL trên cơ sở vận dụng hiệu quả và phù hợp với điều kiện vùng 

và địa phƣơng. Quy mô dân số đông, nguồn lao động dồi dào tạo lợi thế không nhỏ 

cho việc tuyển dụng nhân lực cho ngành du lịch. Bên cạnh đó, nền kinh tế chuyển 

dịch theo hƣớng tích cực, mạng lƣới đô thị mở rộng, cách mạng khoa học công 

nghệ phát triển nhanh chóng, xu thế hội nhập và toàn cầu hóa gia tăng…cũng mang 

lại cho sự PTDL vùng BTB nhiều thời cơ mới. Tuy nhiên, PTDL vùng BTB cũng 

chịu tác động của không ít những khó khăn, thách thức: hiện tƣợng thời tiết bất 

thƣờng, khó dự báo làm ảnh hƣởng đến tính thời vụ DL; CSHT một số địa phƣơng 

trong vùng còn hạn chế về mạng lƣới và chất lƣợng; trình độ lao động chậm cải 

thiện; tài nguyên chƣa đƣợc bảo tồn đúng mức và những hệ quả ô nhiễm môi 

trƣờng…đang ảnh hƣởng tiêu cực đến PTDL. BTB cần những định hƣớng, chiến 

lƣợc phát triển phù hợp để phát huy hơn nữa lợi thế, tận dụng cơ hội đồng thời khắc 

phục khó khăn và thách thức.  
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CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

VÙNGBẮC TRUNG BỘ GIAI ĐOẠN 2000 – 2015 

 

3.1. Khái quát chung 

BTB với những đặc trƣng về tự nhiên và văn hóa đậm đà của một vùng trung 

gian, bản lề đã và đang có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với DL Việt Nam.  

Năm 2015, lƣợng khách đi lại giữa các tỉnh BTB đạt 2,41 triệu lƣợt khách 

quốc tế và 20,23 triệu lƣợt khách nội địa. Tổng thu DL đạt 19,4 nghìn tỷ đồng 

(chiếm 5,7% tổng thu toàn ngành trong cả nƣớc). Số lƣợng lao động DL đạt 72.613 

ngƣời với tỷ lệ đã qua đào tạo gia tăng đáng kể trong những năm gần đây. Hệ thống 

CSVCKT DL phát triển mạnh cả số lƣợng cơ sở, quy mô trung bình và chất lƣợng 

dịch vụ. Toàn vùng có 2.565 CSLT với 59.612 buồng; chiếm 13,5% tổng số cơ sở 

trong cả nƣớc, trong đó có 493 CSLT xếp sao (đạt 19,2% tổng số cơ sở của vùng).  

So sánh với các chỉ tiêu dự báo (theo QHTT PTDL năm 2013) thì thực trạng 

đã tiến xa hơn rất nhiều: khách quốc tế cao hơn 1,1 nghìn lƣợt, khách nội địa gấp 

2,4 lần; tổng thu cao hơn 1,57 nghìn tỷ, gấp 1,5 lần số lao động trực tiếp và 1,6 lần 

số buồng lƣu trú. Sức hấp dẫn DL và vị trí quan trọng của BTB trên bản đồ DL 

quốc gia ngày càng đƣợc khẳng định. 

Bản  3.1: Một số   ỉ t êu  ự báo và t ự  trạn  PTDL vùn  BTB năm 2015 

  ỉ t êu Dự báo (t eo QHTT) T ự  trạn  

- L ợng khách đi lại trong vùng (nghìn l ợt) 

+ Khách DL quốc tế 2.150 2.417,1 

+ Khách DL nội địa 8.380 20.231,9 

- Tổng thu DL (nghìn tỷ đồng) 17,8 19, 37 

- Tổng số lao động trực tiếp (ngƣời) 48.000 72.613 

- CSLT(số buồng) 39.000 59.612 

(Nguồn: Tổng hợp từ nguồn [171][173], sở VH – TT – DL các tỉnh BTB) 

Dựa trên những nền tảng tự nhiên và văn hóa đặc sắc, sản phẩm DL BTB 

dần mang tính đặc trƣng, tạo nên những mắt xích quan trọng trong việc tạo nên 

thƣơng hiệu điểm đến quốc gia Việt Nam. Với hệ thống các di sản nằm dọc các 

tỉnh suốt từ bắc vào nam đã tạo nên phần cốt lõi của “Con đƣờng di sản miền 

Trung”  đặc biệt hấp dẫn là một sản phẩm nổi trội của DL BTB nói riêng và DL 

Việt Nam nói chung. Mảnh đất đầy biến động và thấm đẫm đau thƣơng trong 

cuộc chia cắt lịch sử từ 40 năm trƣớc đã để lại một hệ thống các di tích vùng phi 

quân sự - tạo nên tour DL DMZ không nơi nào trên đất nƣớc Việt Nam có đƣợc. 

Bên cạnh đó, BTB còn góp phần tạo nên những điểm nhấn không thể bỏ qua 

trong tour DL xuyên Việt, hay là điểm khởi đầu cho chặng đƣờng khám phá Việt 

Nam của du khách đến theo tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây. 
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3.2. Thực trạng phát triển du lịch theo ngành 

3.2.1. Khách  u lị   

Lƣợng khách DL đến BTB tăng nhanh trong giai đoạn 2000 – 2015. Năm 

2000, vùng mới chỉ đón đƣợc xấp xỉ 1,8 triệu lƣợt khách DL; đến năm 2015 vƣợt 

mức 22,6 triệu lƣợt khách, tăng thêm 12,5 lần trong vòng 15 năm; chiếm 12,1% 

tổng lƣợt khách DL đi lại trong toàn quốc. Tốc độ tăng trƣởng bình quân giai đoạn 

2000 – 2015 đạt 17,6%/năm. Trƣớc bối cảnh DL chƣa đƣợc quan tâm nhiều, đặc 

biệt trong 10 năm đầu thế kỉ 21 (2000 – 2010) khi khách DL trên cả nƣớc còn tập 

trung đến hai “đầu tàu” phía Bắc và Nam nhiều hơn cả, thì tỷ trọng và mức tăng 

trƣởng lƣợng khách nhƣ trên là thành công đáng kể của DL BTB, chứng tỏ sức hấp 

dẫn lớn của TNDL nơi đây. 

3.2.1.1. Khách DL quốc tế 

Trong suốt 15 năm (2000 – 2015), khách DL quốc tế đến BTB liên tục tăng 

lên với mức tăng trƣởng trung bình 16,5%. Năm 2000, vùng mới chỉ thu hút đƣợc 

245,68 nghìn lƣợt khách quốc tế, đến năm 2015 đã đón đƣợc hơn 2,4 triệu lƣợt 

khách, gấp 10 lần lƣợng khách năm 2000 và chiếm 10,06% tổng lƣợng khách quốc 

tế đi lại trên toàn quốc; vƣợt xa so với dự báo của QHTT đã ban hành (Xem bảng 

3.1). Đây là kết quả của sức hấp dẫn du khách từ những lợi thế về tài nguyên, các 

giá trị cảnh quan độc đáo của Phong Nha – Kẻ Bàng, và giá trị văn hóa đặc sắc 

trong hàng loạt các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đƣợc UNESCO công nhận: 

Quần thể di tích cố đô Huế, thành nhà Hồ, Nhã nhạc cung đình Huế, Mộc bản Triều 

Nguyễn, ví dặm Nghệ Tĩnh. 

Bản  3.2: L ợn  khách và tố  độ tăn  tr ởn    á   DL quố  tế đ  lạ  tron  vùn  BTB 

     đoạn 2000 - 2015 

1. Lƣợng khách 2000 2005 2010 2014 2015 

- BTB (nghìn lƣợt khách) 245,7 481,9 1601,0 2199,6 2417,1 

2. Tốc độ tăng trƣởng (%) 
2000 - 2005 2006 - 2011 2013 2015 2012 - 2015 

14,4 25,2 4,3 9,9 7,0 

Nguồn: Xử lý từ số liệu các Sở VH – TT- DL các tỉnh BTB 

Tuy nhiên, mức tăng trƣởng lƣợng khách đến BTB trong từng giai đoạn 

không đồng đều: giai đoạn 2000 – 2005 tăng 14,4%, giai đoạn 2006 – 2011 tăng 

25,2% đến giai đoạn 2012 – 2015 mức tăng trƣởng chỉ đạt 7%. Sở dĩ có mức 

tăng trƣởng khá khác biệt trên là do những biến động của chính trị, kinh tế và xã 

hội trên thế giới đã ảnh hƣởng trực tiếp đến nhu cầu đi DL nói chung và khách 

DL quốc tế vào Việt Nam. Đầu thế kỉ 21, những sự kiện 11/09/2001, dịch SARS 

năm 2005 là những biến động lớn khiến cho du khách đến Việt Nam cũng nhƣ 

BTB không nhiều và tăng chậm. Giai đoạn 2006 – 2011 đánh dấu sự phục hồi  
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của DL thế giới cũng nhƣ Việt Nam cùng với sức lan tỏa của các giá trị di sản đã 

đƣợc UNESCO công nhận ở vùng BTB; do vậy lƣợng khách quốc tế đến BTB 

tăng trƣởng nhanh với tốc độ cao, đạt 1,75 triệu lƣợt gấp 7,1 lần lƣợng khách đến 

vùng năm 2000.  

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu tuy đã diễn ra từ 2008 nhƣng dƣ chấn 

của nó vẫn khá mạnh mẽ và còn ảnh hƣởng đến nhiều nền kinh tế trên thế giới 

những năm sau này. Sau năm 2011, khách DL quốc tế đến BTB tăng chậm thể 

hiện ở tốc độ tăng trƣởng năm 2012 rớt 12,9 điểm phần trăm so với giai đoạn 2006 

– 2011. Tiếp tục đà tăng chậm, năm 2013 tăng trƣởng “chạm đáy” trong suốt 13 

năm với mức tăng chỉ 4,3% so với năm 2012. Giai đoạn 2012 – 2015 chỉ đạt trung 

bình 7%/năm có nguyên nhân từ những biến động trong vấn đề Biển Đông (sự 

kiện Trung Quốc hạ giàn khoan 981 trong vùng Đặc quyền kinh tế của Việt Nam  

tháng 5 năm 2014), vấn đề thiên tai (bão lụt các năm 2013, 2014 gây thiệt hại lớn 

cho BTB). 

Bản  3.3: So sán  l ợn    á   quố  tế đ  lạ  tron   á  vùn  tron   ả n   (nghìn l ợt khách) 

VÙNG 2000 2005 2010 2015 

TTTB 

 (2000- 

2015) 

Trung du miền núi Bắc Bộ 263,9 386,6 762,3 1728,4 13,3% 

ĐBSH & DHĐB 1912,7 2.877,9 3828,0 7437,7 9,5% 

BTB 245,7 481,9 1.601,0 2417,1 16,5% 

DHNTB 483,7 2.242,6 3307,5 4896,4 16,7% 

Tây Nguyên 88,07 129,1 235,85 330,1 9,2% 

Đông Nam Bộ 1.217,6 2.153,8 3.288,2 5383,5 10,4% 

Đồng bằng Sông Cửu Long 540,8 786,2 1.038,5 1838,2 8,5% 

Nguồn: Tác gi  xử lý từ nguồn[106] [11][137] 

So sánh cho thấy, BTB là một trong hai vùng có mức tăng trƣởng cao trong 

giai đoạn 2000 – 2015, tuy tỉ trọng còn rất khiêm tốn so với tổng lƣợng khách đi lại 

trên toàn quốc. Năm 2000, 2005 BTB chỉ đứng vị trí thứ 5 trên 7 vùng DL; đến 

2010 và 2014 vị trí đã cải thiện lên thứ 4 sau các vùng ĐBSH và duyên hải Đông 

Bắc, Đông Nam Bộ, DHNTB. Mặc dù có sự cải thiện về vị trí nhƣng lƣợng khách 

quốc tế mà các địa phƣơng thu hút đƣợc vẫn chƣa thực sự xứng đáng với những giá 

trị mà TNDL có thể mang lại.  

* Phân hóa theo địa ph ơng 

Thừa Thiên Huế luôn dẫn đầu về lƣợng khách quốc tế. Năm 2000, địa phƣơng 

đón đƣợc 204 nghìn lƣợt khách, chiếm 83% tổng lƣợng khách toàn vùng; năm 2015 

các số liệu tƣơng ứng là 1,96 triệu lƣợt với tỉ lệ 81%; cao hơn 361 nghìn khách so với 

dự báo. Đây cũng là địa phƣơng nhiều năm đứng trong top 10 tỉnh, thành phố đón 

lƣợng khách quốc tế nhiều nhất Việt Nam [106]. Phát huy các giá trị di sản văn hóa vật 
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thể, phi vật thể, di sản tƣ liệu thế giới của “một điểm đến năm di sản”, của thành phố 

fesival (2008), thành phố văn hóa của ASEAN, Thừa Thiên Huế nói chung và thành 

phố Huế đã và đang chứng tỏ sức hút đặc biệt của mình đối với du khách quốc tế. 

Các tỉnh còn lại của BTB chỉ đón đƣợc 19% tổng lƣợng khách, trong đó 

Quảng Trị 8,1%; Thanh Hóa 5,2%; Nghệ An 2,7%; Quảng Bình 1,9%. Hà Tĩnh là 

địa phƣơng đón khách quốc tế ít nhất trong vùng với 1,1% năm 2000 và 0,9% năm 

2015. Cơ cấu trên đây cho thấy sự phù hợp với thực tế hiện trạng khai thác sản 

phẩm DL của các địa phƣơng trong vùng.  

Bản  3.4: L ợn    á   quố  tế đến  á  đị  p  ơn  tron  vùn  BTB 

     đoạn 2000 – 2015 ( Nghìn l ợt khách) 

Tỉnh 2000 2005 2010 
2015 TTTB 

(2000 – 2015) Thực trạng Dự báo* 

Thanh Hóa 3,1 6,7 35,0 125,0 60 27,9% 

Nghệ An 15,2 40,9 104,8 65,0 190 10,2% 

Hà Tĩnh 2,7 6,0 18,3 22,9 40 15,3% 

Quảng Bình 3,6 12,2 23,6 46,0 80 18,5% 

Quảng Trị 17,0 47,1 99,3 197,0 180 17,7% 

Thừa Thiên Huế 204,0 369,0 1320,0 1961,2 1600 16,3% 

Tổng số 245,7 481,9 1601,0 2417,1 2.150 16,5% 

*: Dự báo đ a ra trong Quy hoạch tổng thể PTDL vùng [11] 

Nguồn: Tổng hợp và xử lý từ số liệu các Sở VH – TT- DL các tỉnh BTB 

Thanh Hóa tuy có tỉ trọng khiêm tốn trong tổng số lƣợt khách đến BTB nhƣng 

lại là địa phƣơng có mức tăng cao nhất với 27,9%; vƣợt xa tỉnh Quảng Bình ở vị trí 

số hai với 9,4 điểm phần trăm (Quảng Bình 18,5%). Sức thu hút đầu tƣ của khu 

kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa) cùng với quá trình xây dựng nhà máy Lọc hóa dầu 

lớn nhất Việt Nam tại đây khiến cho lƣợng khách công vụ và các chuyên gia nƣớc 

ngoài đến tỉnh này tăng nhanh. Thêm vào đó, năm 2015 là năm Thanh Hóa đƣợc 

chọn tổ chức năm DL Quốc gia với chủ đề “Kết nối các di sản thế giới” cũng là cú 

hích lớn đối với DL địa phƣơng này.   

Quảng Bình, Quảng Trị cũng có mức tăng trƣởng ở vị trí số 2, số 3 nhờ khai 

thác tốt các thế mạnh đặc trƣng về DL khám phá hang động, DL sinh thái  và DL 

DMZ. Quảng Bình đƣợc dự báo là địa phƣơng sẽ còn tăng trƣởng mạnh hơn nữa 

trong những năm tiếp theo. Hà Tĩnh và Nghệ An là hai tỉnh có tốc độ tăng trƣởng 

lƣợng khách thấp hơn trung bình toàn vùng; trong đó đáng nói là tỉnh Nghệ An chỉ 

đạt 10,2% giai đoạn 2000 – 2015 (thấp hơn mức chung toàn vùng 6,3 điểm phần 

trăm). Do một số nguyên nhân chủ quan về sản phẩm DL còn đơn điệu, ít đổi mới, 

không có sự độc đáo và chƣa tạo đƣợc điểm nhấn mà DL Nghệ An “chƣa phải là 

điểm đến của khách quốc tế”. 
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Mặc dù, tổng lƣợng khách quốc tế thực tế đi lại giữa các tỉnh năm 2015 lớn hơn 

số lƣợng dự báo của quy hoạch nhƣng cũng chỉ có Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa và 

Quảng Trị là số lƣợng vƣợt mức; các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình còn cách 

khá xa so với mục tiêu dự báo. Thực tế này đòi hỏi các địa phƣơng cần những điều 

chỉnh trong chiến lƣợc và giải pháp PTDL trong thời gian tới.  

* Thị tr ờng khách DL quốc tế 

Thị trƣờng khách quốc tế đến BTB có một số chuyển biến đáng kể trong giai 

đoạn 2005 - 2015. Năm 2005, các nƣớc Tây Âu (Anh, Pháp, Đức) chiếm số đông 

với gần 166 nghìn lƣợt khách (chiếm 34,6% tổng số khách đến vùng). Các quốc gia 

Đông Nam Á là thị trƣờng khách lớn thứ 2, chiếm 23,75% tổng lƣợng khách. Tiếp 

theo là Đông Bắc Á (10,6%), Châu Úc (10,1%), Bắc Mỹ (10,09%), Đông Âu (5,8%), 

các quốc gia Trung Đông và một số quốc tịch khác chiếm 4,95%. Đến năm 2010, 

khách từ các thị trƣờng Tây Âu, Đông Bắc Á, Châu Úc, Bắc Mỹ…đều sụt giảm về tỉ 

trọng so với năm 2005. Trong đó, Tây Âu đã tụt xuống vị trí số 2 với 29,3% tổng 

lƣợng khách toàn vùng (giảm 5,3%). Đáng chú ý là thị trƣờng Đông Nam Á – thị 

trƣờng duy nhất có tỉ trọng tăng lên và chiếm vị trí số 1 đạt 35,97% (tăng 12,2% so 

với 2005). Sự gia tăng nhanh chóng của dòng khách Đông Nam Á trong giai đoạn 

trên là do một số địa phƣơng trong vùng bắt đầu cho phép đón khách DL Caravan. 

Dòng khách này đi xe ôtô tự lái qua biên giới Việt Nam thông qua các cửa khẩu trong 

vùng nhƣ Cầu Treo (Hà Tĩnh), Lao Bảo (Quảng Trị), Cha Lo (Quảng Bình). 

Khách mang quốc tịch Pháp luôn dẫn đầu trong số 10 quốc gia gửi khách lớn 

nhất đến vùng BTB giai đoạn 2005 - 2010. Khách Pháp ƣa thích khám phá những danh 

lam thắng cảnh, nét văn hóa độc đáo của các dân tộc và những giá trị di sản về nghệ 

thuật, kiến trúc cũng nhƣ sự thân thiện của con ngƣời vùng đất này. Ngoài ra, Nhật 

Bản, Thái Lan, Úc, Hà Lan, Tây Ban Nha và bộ một bộ phận Việt Kiều cũng là những 

thị trƣờng khách chính của BTB. Khác với cơ cấu thị trƣờng khách quốc tế đến Việt 

Nam, khách có quốc tịch Trung Quốc đến BTB ở thời điểm này còn chƣa đáng kể 

(trong khi thị trƣờng này luôn dẫn đầu về lƣợng khách đến nƣớc ta từ năm 2000). 

Giai đoạn 2011 – 2015, các quốc gia gửi khách chính đến BTB chủ yếu từ 

Đông Bắc Á và Đông Nam Á, khách châu Âu đã sụt giảm nhiều về tỉ lệ. Năm 

2011, khách Đông Nam Á dẫn đầu với 638,68 nghìn lƣợt khách, chiếm 36,4% 

tổng lƣợt khách; vị trí thứ hai là khu vực Đông Bắc Á với 396,47 nghìn lƣợt, 

chiếm 22,6%. Khách DL đến từ các nƣớc Tây Âu (Pháp, Đức, Anh) đứng vị trứ 

thứ 3 với 13,7%; Châu Úc: 4,5% và Bắc Mỹ 6,2%. Năm 2015, du khách từ các 

quốc gia Đông Nam Á và Đông Bắc Á vẫn chiếm ƣu thế với hơn 54% tổng lƣợng 

khách toàn vùng, trong đó có tỉ trọng của khu vực Đông Nam Á là 30,7% với chủ 

lực gửi khách là các quốc gia Thái Lan, Lào. Khu vực Đông Bắc Á có tỉ trọng tăng 
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nhẹ do tốc độ gia tăng nhanh của du khách Hàn Quốc và ƣu thế của khách Trung 

Quốc vẫn đƣợc duy trì. 

 
 

Hình 3.1:  ơ  ấu t ị tr  n    á   quố  tế đến BTB      đoạn 2005 – 2015[11][137] 

Chia theo quốc tịch, khách Thái Lan, Lào chiếm ƣu thế vƣợt trội với 31,4% 

(2011) và 24,5% (2015) tổng lƣợng khách đến BTB. Lƣợng khách này chủ yếu 

đến bằng đƣờng bộ thông qua các cửa khẩu phía tây ở biên giới Việt Nam – Lào 

bằng hình thức DL caravan. Hợp tác phát triển Hành lang kinh tế Đông – Tây, 

cộng đồng kinh tế ASEAN chính thức hình thành vào cuối năm 2015 và quy định 

về xuất nhập cảnh cho công dân các nƣớc đi lại trong khối ASEAN có hiệu lực từ 

ngày 01.01.2016 là những cơ hội đã và đang mở ra khả năng thu hút hơn nữa 

nguồn khách ASEAN đến BTB trong những năm tới. Bên cạnh đó, thị trƣờng 

khách Pháp, Anh, Đức tuy sụt giảm về tỉ trọng so với giai đoạn 2005 – 2015 song 

vẫn có tốc độ gia tăng cao hơn so với mức tăng chung của lƣợng khách này trên cả 

nƣớc. 

Bản  3.5:  ơ  ấu t ị tr  n  khách DL quố  tế đến BTB t eo quố  tị   năm 2015(%) 

STT Thị trƣờng khách Tỉ lệ (%) STT Thị trƣờng khách Tỉ lệ (%) 

1  Thái Lan, Lào 24,49 8 - Úc 4,72 

2 - Trung Quốc 9,59 9 - Nhật Bản 4,34 

3 - Pháp  7,58 10 - Campuchia 3,46 

4 - Hàn Quốc 6,62 11 - Đài Loan (TQ) 3,15 

5 - Mỹ 5,86 12 - Malaysia 1,35 

6 - Đức 5,16 13 - Singapo 1,39 

7 - Anh 4,98 14 - Các thị trƣờng khác 17,34 

Nguồn: Tổng hợp và xử lý từ nguồn [137] 

Thị trƣờng khách Trung Quốc, Đài Loan tuy có tăng về lƣợng khách ở thời 

điểm 2011 đến 2015 nhƣng tốc độ đang có xu hƣớng chậm lại. Trong thực tế, các 

sản phẩm DL BTB không thực sự đƣợc ƣa thích đối với du khách Trung Quốc, 

nhƣng gần đây do sức hút đầu tƣ vào các khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa), Vũng 

Áng (Hà Tĩnh) đã kéo theo một lƣợng lớn khách công vụ đến từ hai thị trƣờng này. 
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Năm 2015, ở Thanh Hóa có 24,6% tổng số khách là ngƣời Trung Quốc, ở Hà Tĩnh 

là 30% khách Trung Quốc và Đài Loan [137]. 

* Về mục đích, số lần đến và kênh tham kh o thông tin  

Khách quốc tế đến BTB với mục đích DL thuần túy chiếm số đông so với các 

mục đích khác song chỉ chiếm xấp xỉ 60% tổng số khách quốc tế đến vùng, trong 

khi mức trung bình cả nƣớc là 80% đi theo mục đích này. Điều đáng nói ở đây là 

khách DL kết hợp công việc đến vùng chiếm tỉ lệ lớn hơn nhiều so với tỉ lệ chung 

của cả nƣớc: với khoảng 25% (cả nƣớc 10%). Một số địa phƣơng có tỉ lệ khách kết 

hợp công việc cao nhƣ: Thanh Hóa (43%) và Hà Tĩnh (45%) do sức hút đầu tƣ của 

hai khu kinh tế lớn nhất vùng ở thời kỳ này[137]. 

Kết quả điều tra khách quốc tế của đề tài cho thấy: khách có mục đích DL 

chiếm tỷ lệ cao với 76,5%, khách công vụ 21,5% và thăm thân 2%. Số khách 

đến BTB lần đầu chiếm tỷ trọng cao 82%, khách đến lần 2 là 12% và lần 3 chỉ 

đạt 6%. Kênh thông tin tham khảo chủ yếu từ internet với 96% khách khi đến 

DL vùng BTB đã tham khảo từ nguồn này, chỉ 2% tham khảo qua sách, báo và 

2% từ bạn bè (phụ lục 11.2]. 

* Số ngày l u trú trung bình và kh  năng chi tiêu của khách 

Khách quốc tế thƣờng lƣu trú ở vùng BTB với quãng thời gian ngắn. Năm 

2011, trung bình một lƣợt khách lƣu trú 1,59 ngày; đến 2015 là 1,68 ngày thấp 

hơn mức trung bình cả nƣớc, và chỉ tăng trƣởng 1,4% [137]. Mặc dù đã có nhiều 

cải thiện trong cơ cấu sản phẩm DL, song nhìn chung vẫn còn khá đơn điệu cho 

nên khó kéo dài đƣợc thời gian lƣu trú của khách quốc tế. Khách do các công ty 

lữ hành phục vụ hay là khách đi tour có thời gian lƣu trú dài hơn. Kết quả điều 

tra của Tổng cục Thống kê năm 2015 cho thấy: Thừa Thiên Huế khách lƣu trú 

5,8 ngày và Quảng Trị là 4,2 ngày [107]. Tuy nhiên, thống kê khách ở các địa 

phƣơng bao gồm cả khách tham quan trong ngày nên khi tính số ngày khách 

trung bình thì kết quả khá thấp. 

Kết quả điều tra đối với khách đi tour cũng cho kết luận tƣơng tự DL do công ty 

lữ hành tổ chức với thời gian lƣu trú dài hơn so với khách tự tổ chức, dao động nhiều 

ở khoảng 3 – 4 ngày. Kết quả khảo sát từ 18 doanh nghiệp cho thấy: tần suất tour “4 

ngày 3 đêm” cao nhất với 64,7%, tour “3 ngày 2 đêm” đạt 58,8%; tour dài nhất đƣợc 

khảo sát “6 ngày 5 đêm” chỉ có 17,6% số công ty từng tổ chức [Phụ lục 10.3] 

Về mức chi tiêu: khách quốc tế nhìn chung có mức chi tiêu thấp và tăng chậm 

(chỉ 6,1%). Cụ thể: năm 2011, trung bình mỗi ngày một khách DL quốc tế đến BTB 

chi tiêu khoảng 1,072 triệu đồng; năm 2015 mức chi tiêu tăng lên xấp xỉ 1,356 triệu 

đồng (dự báo cho năm 2015 là 2.173 triệu đồng/ngày). Cơ cấu chi tiêu chậm đƣợc 

cải thiện, khoảng 50% khoản chi dành cho lƣu trú và ăn uống. Điều này chứng tỏ, 
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các dịch vụ vui chơi, giải trí, các mặt hàng lƣu niệm dành cho du khách còn nghèo 

nàn dẫn đến hiệu quả kinh doanh DL chƣa cao. 

3.2.1.2. Khách du lịch nội địa 

Những năm đầu thế kỉ 21, tình hình KT-XH có nhiều thành tựu đáng kể, chất 

lƣợng cuộc sống dân cƣ đƣợc cải thiện hơn nên lƣợng khách DL nội địa gia tăng 

nhanh chóng trong cả nƣớc. Khách nội địa đến BTB với nhiều mục đích và tham gia 

nhiều loại hình DL khác nhau, nhƣng khách tham quan nghỉ dƣỡng, khách DL lễ 

hội – tín ngƣỡng vẫn chiếm tỷ lệ lớn. 

* Về số l ợng khách: Năm 2000, lƣợng khách nội địa đến BTB đạt 1.550 

nghìn lƣợt khách, đến năm 2005 lƣợng khách đã đạt 3.870 nghìn lƣợt, gấp 2,5 lần. 

Sau 15 năm, vùng đã đón đƣợc 20.232 nghìn lƣợt khách, cao hơn 13 lần lƣợng 

khách năm 2000 và cao hơn 2,4 lần so với dự báo (dự báo năm 2015 đạt 8.380 

nghìn lƣợt khách đi lại trong vùng); tốc độ tăng trƣởng trung bình năm giai đoạn 

2000 – 2015 đạt 18,1% (Xem bảng 3.6). Chất lƣợng cuộc sống nhân dân trong cả 

nƣớc đƣợc nâng cao, nhu cầu đi DL trở nên phổ biến cùng với những nỗ lực quảng 

bá, thu hút du khách từ các doanh nghiệp lữ hành đã làm gia tăng nhanh chóng 

lƣợng khách DL nội địa đến BTB.  

Bản 3.6: Tố  độ tăn  tr ởn    á   DL nộ  đị  đến vùn  BTB      đoạn 2000 – 2015 

Năm 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Lƣợng khách 

(triệu lƣợt) 
1,55 3,87 10,14 11,9 12,37 13,31 16,29 20,23 

Thời kỳ 
BQ 2000 - 

2005  

BQ 2005 - 

2011 
2011 2012 2013 2014 2015 

BQ 2012 - 

2015 

Tốc độ 

tăng trƣởng 
20,1% 20,6% 17,4% 3,9% 7,6% 22,4% 24,2% 17,8% 

(Nguồn: Tổng hợp và xử lý từ số liệu các Sở VH – TT- DL các tỉnh BTB) 

Tuy nhiên, tốc độ tăng trƣởng khách DL nội địa cũng không đều nhau trong 

suốt 15 năm. Thời kỳ 2000  - 2005 trung bình tăng 20,1%/năm; đến thời kỳ 2005 – 

2011 duy trì tốc độ cao với mức trung bình 20,6%/năm. Nhƣng tốc độ này đã giảm 

nhanh và không ổn định vào các năm 2011, 2012, 2013; sau đó lại tăng vọt lên 

vào 2014 và 2015 (Xem bảng 3.6). Các năm từ 2010 đến 2013 các địa phƣơng 

trên mảnh đất miền Trung vốn khắc nghiệt này đã liên tục gánh chịu những cơn 

bão lớn (vào các tháng 10/2010, 10/2011 và cuối năm 2013), gây lũ lụt lịch sử, 

thiệt hại lớn về ngƣời và cơ sở vật chất; ảnh hƣởng không nhỏ đến khả năng đón 

tiếp cũng nhƣ thời gian sẵn sàng đón tiếp du khách đến với các điểm DL trong 

vùng. Riêng đến 2015, tốc độ tăng trƣởng dòng khách này lại tăng cao nhất trong 

suốt 15 năm từ đầu thế kỉ 21, đạt 24,2%. Năm 2015, tỉnh Thanh Hóa tổ chức năm 

DL Quốc gia 2015 với chủ đề “Kết nối di sản” với nhiều hoạt động xúc tiến, kích 

cầu DL mang lại hiệu quả cao. Năm 2015 cũng là năm kỉ niệm chẵn 40 năm giải 
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phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nƣớc, nhiều địa phƣơng trong vùng 

đặc biệt là Quảng Trị là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, lịch sử quy mô lớn; 

thu hút rất đông đảo du khách về với mảnh đất ở vĩ tuyến 17 này để tham quan, 

tìm hiều về một phần lịch sử kháng chiến chống đế quốc hào hùng của dân tộc. 

Bản  3.7: So sán  l ợn    á   nộ  đị  đến  á  vùn  tron   ả n         đoạn 2000 – 2015 

Đơn vị: Nghìn l ợt khách 

VÙNG 2000 2005 2010 2015 
TTTB 

 (2000-2015) 

Trung du miền núi Bắc Bộ 782,4 4.512,3 7.001,1 15.619,0 22,1% 

ĐBSH & DHĐB 6.091,7 11.421,5 17.072,4 38.737,9 13,1% 

BTB 1550,4 3.866,4 10.144,4 20.231,91 18,7% 

DHNTB 1.258,1 3.646,4 8.420,7 17.214,25 19,1% 

Tây Nguyên 850,3 1930,5 3.152,2 5.859,6 13,7% 

Đông Nam Bộ 5.750,9 10.968,0 18.253,1 41.874,5 14,2% 

Đồng bằng Sông Cửu Long 4.585,2 8.323,0 10.046,1 20.680,4 10,6% 

(Nguồn: Xử lý từ nguồn [106][137]) 

BTB có tốc độ tăng trƣởng khách nội địa đứng thứ 3 sau Trung du miền núi 

Bắc Bộ và DHMT cao hơn tốc độ bình quân của hai vùng đầu tàu là  Đông Nam 

Bộ và vùng ĐBSH. Song, lƣợng khách DL nội địa đến đây chiếm tỷ lệ không cao 

so với tổng số khách đi lại trên toàn quốc. Năm 2000 tỷ lệ khách đến đây là 

7,4%; năm 2015 đạt 12,6%; tuy đã tăng thêm 5,2% song vẫn đứng thứ 4 trên 7 

vùng trong cả nƣớc. Tỷ lệ khiêm tốn này chƣa thực sự tƣơng  xứng với tiềm 

năng vốn có của vùng.   

* Ph n hóa theo địa ph ơng: Các địa phƣơng tuy có tài nguyên và điều kiện 

PTDL khá tƣơng đồng, song do sự khác biệt của nhiều yếu tố về lịch sử khai thác, 

về mức độ quan tâm đầu tƣ PTDL, về CSVCKT cũng nhƣ đặc điểm khoảng cách tới 

các thị trƣờng gửi khách chính…nên tổng lƣợng khách DL nội địa và tốc độ gia 

tăng không đồng đều.  

Bản  3.8: Khách DL nộ  đị  đ  lạ    á  đị  p  ơn  tron  vùn  BTB      đoạn 2000 – 2015                                                                                               

Đơn vị: nghìn l ợt khách 

Tỉnh 2000 2005 2010 2015 
TTTB 

(2000 – 2015) 

Thanh Hóa 431,8 1.027,5 2.745,0 5.375,0 18,3% 

Nghệ An 500,7 1.359,9 3.903,0 5.723,5 17,6% 

Hà Tĩnh 43,1 140,0 506,3 1.466,9 26,5% 

Quảng Bình 236,5 498,0 709,0 2.954,0 18,3% 

Quảng Trị 60,0 160,0 371,4 1.453,0 23,7% 

TT  Huế 278,4 681,0 1.910,0 3.259,5 17,8% 

Tổng số 1.550,4 3.866,4 10.144,7 20.231,9 18,7% 

Nguồn: Tổng hợp và xử lý từ số liệu các Sở VH – TT – DL 
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Tốc độ gia tăng dòng khách nội địa đều đạt mức cao ở tất cả các tỉnh. Hà Tĩnh, 

Quảng Trị là hai tỉnh có tốc độ gia tăng cao nhất với con số tƣơng ứng là 26,5% và 

23,7%. Tiếp theo là hai tỉnh Thanh Hóa và Quảng Bình với cùng tỉ lệ 18,3%. Nghệ 

An và Thừa Thiên Huế có tốc độ tăng trƣởng trung bình thấp hơn các tỉnh còn lại và 

thấp hơn trung bình toàn vùng trong giai đoạn 2000 – 2015. Tuy nhiên, khác với tốc 

độ gia tăng, hai địa phƣơng Nghệ An và Thanh Hóa lại có lƣợng khách đón đƣợc 

hàng năm đông nhất trong vùng: chiếm 60,1% (năm 2000) và 54,9% (năm 2015). 

Đây là những địa phƣơng có lịch sử khai thác hoạt động DL biển khá sớm với 

những bãi tắm đẹp, nổi tiếng trong vùng nhƣ Sầm Sơn, Cửa Lò, Hải Tiến, Hải Hòa, 

Bãi Lữ…cùng với lợi thế về khoảng cách tới thị trƣờng Hà Nội và các tỉnh phía bắc 

rất phù hợp cho những dịp nghỉ cuối tuần và những kỳ nghỉ ngắn.Thống kê năm 

2015 cho thấy du khách từ Hà Nội và các tỉnh phía bắc đến Thanh Hóa và Nghệ An 

chiếm hơn 60% tổng lƣợng khách đến đây (Thanh Hóa: 68,5%; Nghệ An là 62%).  

* Về thị tr ờng, mục đích chuyến đi, thời gian l u trú 

Nguồn khách chính đến BTB là các tỉnh phía Bắc trong đó thủ đô Hà Nội chiếm 

tỉ lệ lớn. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có tỉ lệ khách từ các tỉnh phía Bắc 

xấp xỉ 60%. Mục đích chính của khách là nghỉ dƣỡng thuần túy, chiếm 71,7% tổng số 

khách đƣợc hỏi, khách DL công vụ là 13,3%; khách thăm thân chiếm 10,6%; khách 

mục đích khác là 4,4% (Xem phụ lục 11.1). 

Về số ngày lƣu trú trung bình: khách DL nội địa có thời gian lƣu trú thấp và 

xu hƣớng giảm trong giai đoạn 2011 - 2015. Năm 2011, trung bình một lƣợt khách 

nội địa lƣu trú 1,44 ngày đến 2015 chỉ tiêu này giảm xuống chỉ còn mức 1,34 

ngày/lƣợt khách đối với cả khách đi tour và khách tự tổ chức đi. Sở dĩ có sự sụt 

giảm là do một số nguyên nhân khách quan: lƣợng khách từ phía bắc (thủ đô Hà 

Nội) đến vùng chiếm tỉ trọng cao, cùng với tốc độ phát triển của phƣơng tiện cá 

nhân và hạ tầng giao thông đƣờng bộ thuận tiện khiến cho lƣợng lớn khách đến đây 

vào những kì nghỉ cuối tuần. Nguyên nhân chủ quan xuất phát từ sự nghèo nàn dịch 

vụ vui chơi, giải trí ở các trọng điểm DL trong vùng, nên không kéo dài đƣợc thời 

gian lƣu trú đối với cả hai dòng khách quốc tế và nội địa.  

* Kh  năng chi tiêu  

Khách nội địa đến BTB có khả năng chi tiêu thấp và tăng chậm trong giai 

đoạn nghiên cứu. Năm 2011 chi tiêu trung bình một ngày khách nội địa chỉ đạt 500 

nghìn đồng/ngày khách; năm 2013 tăng lên mức xấp xỉ 600 nghìn đồng/ngày khách, 

năm 2015 đạt 767 nghìn đồng/ngày [137], trong khi dự báo là 820 nghìn đồng/ngày. 

Tăng trƣởng trung bình từ 2011 đến 2015 đạt 6,3%; thấp hơn mức trung bình cả 

nƣớc về mức chi và tốc độ tăng trƣởng. Cơ cấu chi tiêu chủ yếu tập trung vào các 

khoản lƣu trú và ăn uống. Mặc dù vậy, cùng với sự phát triển kinh tế, thu nhập bình 
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quân của ngƣời dân đƣợc nâng lên đáng kể, thói quen đi DL cũng nhƣ khả năng chi 

tiêu và nhu cầu sử dụng dịch vụ DL cao cấp đã tăng lên nhanh chóng những năm 

gần đây. Khả năng mức chi tiêu sẽ tăng trƣởng cao trong những năm tới đối với 

dòng khách nội địa là xu hƣớng tất yếu.  

Ô 3.1. Kết quả đ ều tr      t êu  ủ    á   DL nộ  đị       t eo n  ề n   ệp và n óm tuổ  

Kết quả điều tra khách DL nội địa của đề tài cũng cho thấy mức chi tiêu trung bình của khách DL đến vùng  

xấp xỉ 2,3 triệu đồng/lƣợt; cao hơn thống kê của các sở VHTTDL do đây chỉ là kết quả nghiên cứu trƣờng hợp đối 

vớikhách có lƣu trú. Trong đó, chi tiêu cho thuê phòng chiếm 23,6%, chi cho ăn uống 26,4%, chi cho đi lại 15,8%, 

mua hàng 14,8%, chi cho tham quan chiếm 13,4%, và chi khác 6% (Phụ lục11.1).  

  
Hình 3.2:   ơ  ấu     t êu  ủ    á   DL nộ  đị  vùn  BTB và  ả n    năm 2015 [p ụ lụ  

11.1][8] 

Chia theo nghề nghiệp: khách là kỹ sƣ, bác sỹ, dƣợc sỹ, kiến trúc sƣ có mức chi tiêu trung bình trên 

1 lƣợt cao nhất trong các nhóm nghề nghiệp: 3.667,3 nghìn đồng/lƣợt khách. Khách thƣơng gia đứng thứ 

hai với mức 3.410,1 nghìn đồng/lƣợt khách. Công chức, viên chức và nhóm nghề khác có mức chi tƣơng 

đối khá, cao hơn mức chi trung bình của tổng số khách đƣợc điều tra (2,5 triệu đồng/lƣợt khác). Các nhóm 

nghề còn lại (giảng viên, giáo viên, công nhân, nông dân, học sinh, sinh viên, hƣu trí) đều có mức chi thấp 

hơn trung bình; đặc biệt học sinh, sinh viên và nông dân có mức chi thấp nhất (1,5 đến 1,6 triệu đồng/lƣợt 

khách) (Phụ lục 11.1). 

Chia theo độ tuổi: Chi tiêu cao ở nhóm khách có độ tuổi từ 25 đến 45 tuổi, trong đó khách từ 25 đến 

34 chi trung bình 2,5 triệu/lƣợt khách; độ tuổi từ 35 đến 44 có mức chi 2,4 triệu/lƣợt khách. Mức chi tiêu 

thấp ở hai nhóm: dƣới 25 tuổi và trên 55 tuổi. Cơ cấu khoản chi vẫn ở mức cao đối với thuê phòng và ăn 

uống: thuê phòng dao động từ 20,7% đến 25,4%; ăn uống dao động ở mức 23 – 28%. Chi tiêu cho đi lại thấp 

hơn ở các nhóm tuổi nhỏ và cao ở nhóm tuổi lớn. Khách có độ tuổi trẻ có mức mua hàng chiếm tỉ lệ khá 

trong cơ cấu và cao hơn các nhóm tuổi lớn: dƣới 25 tuổi chi 25,7% cho mua hàng hóa, trong khi nhóm từ 55 

đến 64 là 13,7%. Vui chơi, giải trí có cơ cấu chi thấp, dao động từ 2 – 6% ở các độ tuổi (Xem phụ lục11.1) 

 

3.2.2.  ơ sở vật   ất  ỹ t uật  u lị   

3.2.2.1. Cơ sở l u trú 

Giai đoạn 2000 – 2015 vừa qua, hệ thống CSLT DL của BTB đã đƣợc cải thiện và 

có những bƣớc phát triển đáng kể về số lƣợng, chất lƣợng. Kết quả thống kê năm 2015 

còn cho thấy sự phát triển vƣợt mức dự báo về số lƣợng buồng lƣu trú tới 20.612 buồng.  

Về số l ợng: Năm 2000 toàn vùng có 421 CSLT với tổng số buồng là 9.337 

buồng, đến năm 2015 đã có 2.565 cơ sở (tăng lên 6,1 lần) và 59.612 buồng (tăng 

6,5 lần). Tốc độ tăng trƣởng trung bình năm trong giai đoạn này đạt 13,1 % đối 

với CSLT và 13,2% đối với số lƣợng buồng; đứng thứ 7/7 vùng DL. Năm 2015 
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số cơ sở chiếm 13,5% và số buồng đạt 16,8% so với cả nƣớc. So với năm 2000, 

tỉ lệ về số CSLT chậm cải thiện trong khi số buồng có xu hƣớng tăng nhanh, 

khiến cho tỉ trọng tăng thêm 3,6% so với đầu kì. Kết quả so sánh chứng tỏ tốc độ 

tăng trƣởng CSLT chậm hơn tăng trƣởng số lƣợng buồng, các cơ sở có quy mô 

lớn đƣợc đầu tƣ vào giai đoạn này tăng lên. 

Bản  3.9: T ốn   ê CSLT   u vự  BTB      đoạn đến năm 2015 (Cơ sở, Buồng) 

Địa phƣơng 

 

2000 2005 2010 2015 

CSLT Buồng CSLT Buồng CSLT Buồng CSLT Buồng 

1 Thanh Hóa 189 3.225 330 6.644 485 10.580 656 20.872 

2 Nghệ An 86 2.470 201 5.219 453 10.383 728 16.140 

3 Hà Tĩnh 20 420 64 1.634 98 2.514 193 4.774 

4 Quảng Bình 23 461 125 1.931 178 2.717 280 4.492 

5 Quảng Trị 23 470 32 568 80 1.645 165 3.001 

6 TT- Huế 80 2.291 130 3.672 313 6.085 543 10.333 

Toàn vùng 421 9.337 882 19.668 1.607 33.924 2.565 59.612  

% so với cả nƣớc 12,8 12,9 13,8 15,0 13,0 14,3 13,5 16,8 

(Nguồn: Tổng hợp và xử lý từ số liệu các sở VH – TT – DL) 

Sự phát triển của hệ thống CSLT tại các địa phƣơng tƣơng đồng với lƣợng 

khách đón đƣợc hàng năm của các tỉnh. Các khách sạn tập trung chủ yếu ở 3 tỉnh 

Nghệ An (728), Thanh Hóa (656) và Thừa Thiên Huế (543). Riêng 3 tỉnh này đã có 

tỉ lệ số CSLT đạt 75,1% và 79,4% tổng số buồng của toàn vùng; đồng thời cũng 

đứng trong tốp mƣời địa phƣơng trong cả nƣớc có số lƣợng CSLT nhiều nhất năm 

2015 (Nghệ An đứng thứ 5, Thanh Hóa thứ 6 và Thừa Thiên Huế thứ 10) [137]. 

Điều này phản ánh đúng thực trạng phát triển cũng nhƣ sự phân hóa trong PTDL 

giữa các tỉnh của vùng BTB.  

Về chất l ợng : Song song với sự phát triển về số lƣợng, chất lƣợng hệ thống 

lƣu trú DL của BTB cũng đƣợc nâng lên. Năm 2007, số lƣợng cơ sở xếp sao là 

173 cơ sở với tỉ lệ 13,9% so với tổng số CSLT của vùng; đến năm 2015, số lƣợng 

cơ sở xếp hạng từ 1 sao đến 5 sao đã tăng lên là 493 cơ sở, gấp 2,8 lần năm 2007, 

đạt tỉ lệ 19,2% tổng số CSLT trong vùng. Tốc độ tăng trƣởng trung bình năm 

trong giai đoạn từ 2007 đến 2015 đạt 14%, cao hơn tốc độ tăng trƣởng trung bình 

chung của CSLT. Trong đó, số cơ sở xếp hạng 4 – 5 sao tăng trƣởng nhanh từ 11 

cơ sở lên 39 cơ sở, tăng gấp 3,5 lần trong 8 năm, tăng trƣởng trung bình năm 

17,1%; tƣơng ứng số buồng xếp hạng 4 – 5 sao tăng từ 1607 buồng lên 6.336 

buồng, đạt mức tăng trƣởng 18,7% và gấp 3,9 lần. Chất lƣợng CSLT đƣợc nâng 

cao là tiêu chí quan trọng chứng tỏ sự phát triển của ngành DL trong vùng có 

nhiều khởi sắc, chất lƣợng dịch vụ DL đƣợc quan tâm và sức hấp dẫn ngày càng 

lớn hơn đối với khách DL quốc tế.  
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Bản  3.10:  P ân loạ  CSLT DL đ ợ  xếp  ạn       đoạn 2007 – 2015 

Hạng 

 

2007 2010 2012 2015 

Số 

CSLT 

Số 

buồng 

Số 

CSLT 

Số 

buồng 

Số  

CSLT 

Số 

buồng 

Số 

CSLT 

Số 

buồng 

Số  S xếp s o 173 7927 213 11097 361 16179 493 - 

5 sao 1 192 4 655 4 648 8 2261 

4 sao 10 1415 13 1787 19 2464 31 4076 

3 sao 17 1427 27 2003 37 2734 47 3422 

2 sao 62 3254 83 3883 117 6185 159 - 

1 sao 83 1639 86 2769 184 4148 248 - 

Tỉ lệ so với 

tổng số 
13,9 - 13,2 - 16,8 - 19,0 - 

(Nguồn: Tổng hợp và xử lý từ số liệu các sở VH – TT – DL) 

Các khu lƣu trú của vùng BTB giai đoạn vừa qua đã đƣợc đầu tƣ mạnh mẽ, 

đồng bộ; các khu lƣu trú cao cấp, các khu resort nhìn chung phù hợp với quy hoạch, 

có vị trí thuận lợi cho phát triển và tuân thủ những nguyên tắc kiến trúc đảm bảo hài 

hòa và thân thiện với môi trƣờng. Một số khu lƣu trú có chất lƣợng cao, đã có 

thƣơng hiệu tốt nhƣ: khu nghỉ dƣỡng FLC Sầm Sơn với 520 phòng hạng 5 sao, 

khách sạn Mƣờng Thanh Sông Lam (Nghệ An), Sun Spa Resort (Quảng Bình); các 

khách sạn La Residence and Spa, Làng hành hƣơng (Pilgrimage Village),  Laguna 

Lăng Cô, Indochine Palace, Hoàng Cung (Imperial) của Thừa Thiên Huế. Kết quả 

điều tra khách DL nội địa cũng cho thấy sự tiến bộ trong chất lƣợng dịch vụ lƣu trú 

ở vùng BTB.  

Tuy nhiên, số lƣợng các cơ sở  đƣợc xếp hạng vẫn chủ yếu là hạng 1 sao và 2 

sao. Số lƣợng cơ sở xếp hạng cao chỉ chiếm tỉ lệ rất nhỏ (CSLT 4 - 5 sao chỉ chiếm 

7,9% số cơ sở xếp sao năm 2015). Vùng cũng chỉ xếp thứ tƣ trong bảy vùng về số 

CSLT và số buồng đƣợc xếp hạng, chỉ đứng trên các vùng Tây Nguyên, Miền núi 

Trung du Bắc Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. CSLT 4 - 5 sao chỉ có 39 trong 

tổng số 306 khách sạn hạng này trên toàn quốc (chiếm 12,7%); số buồng 4 – 5 sao 

chỉ bằng 12,3% tổng số buồng xếp sao hạng này trên toàn quốc.  

Số lƣợng các CSLT chƣa đƣợc xếp hạng còn chiếm tỉ lệ lớn. Tính đến năm 

2015, vẫn còn 1.881 cơ sở với 38.957 buồng chƣa xếp hạng chiếm tỉ lệ 72,6% tổng 

số cơ sở  và 63,7 % tổng số buồng có thể đƣa vào phục vụ khách DL của khu vực.  

Đây là điểm hạn chế trong việc kéo dài thời gian lƣu trú và nâng cao mức chi tiêu 

của du khách khi đến BTB. Thừa Thiên Huế là địa phƣơng có số lƣợng các cơ sở 

đƣợc xếp hạng cao nhất với tổng 146 cơ sở chiếm 29,6% tổng số cơ sở toàn vùng. 

Nghệ An đứng thứ 2 với 93 cơ sở chiếm 18,9% và Thanh Hóa có 83 cơ sở, đạt 

16,8% đứng ở vị trí số 3.  
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Bản  3.11: Số l ợn  và tỉ lệ  SLT xếp s o p ân t eo đị  p  ơn   ủ  vùn  BTB 

     đoạn 2007 - 2015 

STT Địa phƣơng 
2007 2012 2015 

Số CSLT Tỉ lệ (%) Số CSLT Tỉ lệ (%) Số CSLT Tỉ lệ (%) 

1 Thanh Hóa 32 18,5% 65 18,0% 83 16,8% 

2 Nghệ An 22 12,7% 62 17,2% 93 18,9% 

3 Hà Tĩnh 22 12,7% 46 12,7% 53 10,8% 

4 Quảng Bình 17 9,8% 27 7,5% 56 11,4% 

5 Quảng Trị 46 26,6% 60 16,6% 62 12,6% 

6 TT- Huế 34 19,7% 101 28,0% 146 29,6% 

Tổng số 173 100,0% 361 100,0% 493 100,0% 

(Nguồn: Tổng hợp và xử lý từ số liệu các sở VH – TT – DL) 

Về quy mô trung bình: Các CSLT chủ yếu có quy mô nhỏ (trung bình 23,6 

buồng/cơ sở năm 2015); với khách sạn xếp hạng sao thì số lƣợng buồng trung bình 

trong một khách sạn cũng khá thấp tuy vẫn đứng trong tốp 3 vùng có quy mô trung 

bình cao nhất cả nƣớc trong giai đoạn 2010 – 2015. Xu hƣớng giảm nhẹ quy mô 

trung bình các CSLT  từ 2000 – 2012 một phần do sự phát triển của hệ thống khách 

sạn tƣ nhân với quy mô nhỏ khá mạnh mẽ trong thời gian này. Tuy nhiên, từ 2012 

đến 2015 quy mô trung bình lại tăng lên do sự xuất hiện của các khách sạn hạng cao 

(4 – 5 sao) nhƣ khu nghỉ dƣỡng FCL Sầm Sơn (Thanh Hóa), chuỗi khách sạn 

Mƣờng Thanh ở một số địa phƣơng…Thanh Hóa là tỉnh có quy mô trung 

bình/CSLT cao nhất vùng năm 2015 (32,3 buồng/cơ sở). 

Bản  3.12: Quy mô trun  bìn  một CSLT p ân t eo  á  đị  p  ơn  

vùn  BTB      đoạn 2000 - 2015 

Đơn vị :Buồng/ Cơ sở 

Địa phƣơng 2000 2005 2010 2015 

Thanh Hóa 17,1 20,1 21,8 32,3 

Nghệ An 28,7 26,0 22,9 23,8 

Hà Tĩnh 21,0 25,5 25,7 25,6 

Quảng Bình 20,0 15,4 15,3 14,5 

Quảng Trị 20,4 17,8 20,6 16,2 

TT- Huế 28,6 28,2 19,4 19,0 

Toàn vùng 22,2 22,3 21,1 23,6 

(Nguồn :Tính toán từ nguồn Sở VHTTDL và TTTT DL) 

Về công suất sử dụng buồng bình quân của vùng khá thấp, chỉ ngang với mức 

trung bình của cả nƣớc. Năm 2015, công suất trung bình chỉ đạt 60,3%;  Thanh 

Hóa, Hà Tĩnh có tỉ lệ sử dụng khá cao so với các địa phƣơng khác và tăng lên so với 

các năm trƣớc với các con số tƣơng ứng là 68,9% và 65%. Đây là hai địa phƣơng có 

sức hấp dẫn đầu tƣ và tốc độ tăng trƣởng công nghiệp khá cao trong giai đoạn 2010 

– 2015 nên lƣợng khách công vụ lƣu trú chiếm tỉ trọng cao. Trong khi đó, Thừa 

Thiên Huế có sức hấp dẫn lâu đời đối với khách DL quốc tế, và cũng là địa phƣơng 
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có tổng lƣợng khách cao trong vùng, nhƣng công suất sử dụng buồng lại khá thấp: 

chỉ đạt 53% thậm chí còn có dấu hiệu giảm nhẹ. Điều này có thể lý giải phần nào do 

sức hút lớn của TP Đà Nẵng đặc biệt từ 2010 đến nay, khiến cho du khách thƣờng 

chỉ nối tour từ Đà Nẵng ra Huế mà không lƣu lại đây lâu.  

Ô 3.2: Mứ  độ  à  lòn   ủ    á  ,  o n  n   ệp lữ  àn  về   ất l ợn   SV KT vùn  BTB 

Dƣới góc độ ngƣời tiêu dùng, du khách đến BTB có đánh giá không cao đối với chất lƣợng hệ thống 

CSVCKT phục vụ DL. Hệ thống lƣu trú có mức đánh giá cao hơn với 56,7% “Rất hài lòng” từ phản hồi của 

khách nội địa; 7,8% từ khách quốc tế. Phƣơng tiện vận chuyển tại điểm DL có vị trí số 2 với 46,1% khách 

nội địa có mức độ“Rất hài lòng” đối với chất lƣợng dịch vụ này. Khu vui chơi, giải trí là hạng mục đƣợc 

đánh giá thấp hơn với 25,5% khách quốc tế và 5,5% khách nội địa xếp loại “Không hài lòng”. Kết quả đánh 

giá còn cho thấy mức độ hài lòng của khách quốc tế khắt khe hơn so với khách nội địa; chứng tỏ nhu cầu cao 

hơn của dòng khách này đối với chất lƣợng dịch vụ DL (Phụ lục 11.1 và 11.2).Một số doanh nghiệp lữ hành 

có tổ chức tour DL đến BTB cũng có những đánh giá tƣơng tự với mức “Hài lòng” chiếm tỷ trọng lớn nhất 

trong 4 mức đánh giá ở cácdịch vụ: CSLT (61,1%); nhà hàng (50%); các phƣơng tiện vận chuyển (61,1%). Khu 

vui chơi, giải trí có mức độ hài lòng “Bình thƣờng” cao nhất với 55,5% và chỉ đạt 38,9% ở mức “Hài lòng”, 

không có tỉ lệ “Rất hài lòng” cho dịch vụ này.  

Mứ  độ  à  lòn   ủ   á   o n  n   ệp lữ  àn  đố  v     ất l ợn   SV KT tạ   á  đ ểm DL vùn  BTB (%) 

Nội dung đánh giá 

Mức độ đánh giá 
Tổng 

số Rất  à  lòn  Hài lòng 
Bình 

t   n  

Không hài 

lòng 

Rất   ôn   à  

lòng 

CSLT/khách sạn 22,2 61,1 16,7 0,0 0,0 100 

Nhà hàng 11,1 50 33,3 5,5 0,0 100 

Khu vui chơi giải trí 0 38,9 55,5 5,5 0,0 100 

Phƣơng tiện vận chuyển 11,1 61,1 27,8 0,0 0,0 100 

(Nguồn: Xử lý từ kết qu  điều tra doanh nghiệp lữ hành) 

Nhìn chung, hệ thống lƣu trú DL của vùng tuy còn khá khiêm tốn về số lƣợng 

song nhờ những nỗ lực thu hút đầu tƣ mà từ năm 2010 đến nay, chất lƣợng các CSLT 

đƣợc tăng lên đáng kể. Cùng với những nỗ lực và quyết tâm thực hiện “Chiến l ợc 

PTDL Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030”, các địa phƣơng trong vùng 

BTB đã và đang hình thành cho mình một hệ thống CSLT DL tiện nghi, hiện đại đáp 

ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và cao cấp của du khách.  

3.2.2.2.Các cơ sởăn uống  

Hệ thống các cơ sở ăn uống ở các tỉnh của BTB thời gian vừa qua phát triển 

khá nhanh. Các khách sạn, nhà nghỉ đều có nhà ăn, nhà hàng, quầy bar...phục vụ 

không chỉ khách lƣu trú tại chỗ mà cả khách vãng lai. Tại đây, du khách đƣợc phục 

vụ đa dạng, từ các món ăn dân tộc, hay các món Âu, Á...với chất lƣợng cao, đảm 

bảo vệ sinh. Chuỗi các nhà hàng sang trọng phục vụ khách DL trung nhiều ở thành 

phố Huế nhƣ: Le Parfum, Ancient Hue, Junrei Restaurant, Ben Xuan Garden House 

Theatre; nhà hàng nổi Sông Hƣơng, nhà hàng Tịnh Gia Viên… 

Gần đây, trong các khách sạn, nhà hàng ở Huế đã khôi phục „tiệc Cung đình‟ 

“cơm Vua” để phục vụ du khách (Cung Đình Restaurant, Royal Park…). Ngoài các 
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cơ sở ăn uống nằm trong khách sạn, hệ thống các cơ sở ăn uống bên ngoài cũng 

phát triển mạnh với sự tham gia của tất cả các thành phần kinh tế. Các cơ sở này 

dịch vụ đa dạng, thực đơn phong phú đáp ứng nhu cầu của nhiều loại đối tƣợng bao 

gồm cả khách DL và nhân dân địa phƣơng. 

Việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đồ uống tại các cơ sở ăn uống là 

vấn đề đặt ra cho loại hình kinh doanh này. Phần lớn các cơ sở ăn uống chƣa có bộ 

phận kiểm tra y tế riêng, hoặc không đƣợc giám sát thƣờng xuyên bởi cơ quan chức 

năng về an toàn thực phẩm. Ngoài một số khách sạn lớn đƣợc xếp hạng sao trong 

vùng mới có bộ phận y tế kiểm tra vệ sinh thực phẩm và đồ uống, các cơ sở còn lại 

vấn đề này chƣa đƣợc quan tâm thỏa đáng. 

3.2.2.3. Cơ sở vui chơi gi i trí và thể thao 

Hệ thống cơ sở vui chơi giải trí, thể thao của BTB còn nghèo nàn. Giai đoạn 

2000 – 2012, hầu nhƣ chƣa có khu vui chơi nào có thể đáp ứng nhu cầu cho khách 

DL cũng nhƣ ngƣời dân địa phƣơng, vì thế thời gian lƣu trú của khách thƣờng ngắn 

dẫn đến hiệu quả của kinh doanh DL không cao. 

Từ 2013 đến nay, đã có một số khu vui chơi thể thao và giải trí đƣợc đƣa vào 

khai thác phục vụ du khách: nhƣ khu vui chơi dƣới dƣớc Chày Lập Riverside ở Bố 

Trạch (Quảng Bình) là cơ hội để du khách thử nghiệm những môn thể thao dƣới 

nƣớc đầy năng động; khu sinh thái Mƣờng Thanh Safari Land (Diễn Châu, Nghệ 

An) với nhiều hạng mục vui chơi mạo hiểm, tham quan vƣờn thú, công viên nƣớc; 

sân Golf Cửa Lò (Cửa Lò Golf Resort), sân Golf Laguna Lăng Cô (Thừa Thiên 

Huế), sân Golf FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa)…Ngoài ra, còn nhiều dự án đã và đang 

đƣợc xây dựng ở các địa phƣơng của các tập đoàn FLC, Vingroup, Sungroup… hứa 

hẹn một vài năm tới sẽ đa dạng hóa loại hình vui chơi, giải trí cho ngƣời dân địa 

phƣơng cũng nhƣ du khách, gia tăng sức hấp dẫn đối với các điểm DL trong vùng. 

3.2.2.4.Ph ơng tiện vận chuyển khách du lịch 

Cùng với tốc độ phát triển KT-XH nói chung và DL nói riêng, dịch vụ vận 

chuyển khách của BTB có bƣớc phát triển mạnh mẽ. Các phƣơng tiện vận chuyển 

khách DL phong phú về chủng loại, về số lƣợng và chất lƣợng, đa dạng về loại hình.  

Khách DL có thể đến vùng bằng các loại hình giao thông: đƣờng hàng không, 

đƣờng sắt, đƣờng bộ và đƣờng biển. BTB có các sân bay dân dụng nhƣ sân bay Thọ 

Xuân (Thanh Hóa), Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Bình) và Phú Bài (Huế). 

Trong đó sân bay Phú Bài là một trong tám cửa khẩu hàng không quốc tế của cả 

nƣớc; sân bay Vinh – đã khánh thành nhà ga hành khách quốc tế năm 2015 và công 

bố quy hoạch thành sân bay quốc tế đã và đang góp phần thúc đẩy phát triển KT-

XH cũng nhƣ DL của địa phƣơng và cả vùng BTB. Các sân bay địa phƣơng khác 

cũng đã mở thêm nhiều chuyến bay thẳng quốc tế nhƣ: Đồng Hới – Chiang Mai 
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(Thái Lan), Thọ Xuân – Bangkok (đều đƣợc khai thác từ tháng 7/2017). Việc mở 

rộng và khai thác nhiều tuyến bay mới đi và đến đã và đang góp phần thúc đẩy kinh 

tế đất nƣớc nói chung và của ngành DL BTB nói riêng.  

Một lợi thế quan trọng của vùng là có tuyến đƣờng sắt Bắc Nam đi qua tất cả 

các tỉnh, bởi vậy việc vận chuyển khách DL có nhiều ƣu thế. Cùng với sự nỗ lực cải 

tiến chất lƣợng dịch vụ và rút ngắn thời gian chạy của các đoàn tàu, khách DL lựa 

chọn đƣờng sắt trong chuyến hành trình ngày càng nhiều. Điều này mang lại cơ hội 

đón tiếp một lƣợng khách nội địa và quốc tế gia tăng hơn nữa đến với BTB. 

Vận chuyển đƣờng bộ là hình thức tiếp cận thuận lợi nhất đối với du khách khi 

đến BTB. Các tuyến quốc lộ đƣợc hình thành và phân bố hợp lý tạo ra sự kết nối 

với mạng lƣới đƣờng bộ trên cả nƣớc, góp phần vận chuyển khách đến các điểm DL 

thuận tiện và an toàn. Bên cạnh đó, phƣơng tiện vận chuyển bằng đƣờng bộ phát 

triển nhanh chóng về số lƣợng và ngày càng chuyên nghiệp, thuận tiện trong việc 

đón và trả khách. Ở hầu hết các địa phƣơng đều đã có các hãng xe Limousine với hệ 

thống ghế ngả và chất lƣợng dịch vụ tốt chạy tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội, Sầm Sơn 

– Hà Nội, Vinh – Hà Nội…đã rút ngắn thời gian đi lại của du khách từ thị trƣờng 

lớn là các tỉnh phía bắc đến với các điểm DL nổi tiếng của BTB. Kết nối các tuyến 

đƣờng ngang với hệ thống cửa khẩu phía tây đƣợc cải thiện và nâng cấp đã tạo cơ 

hội cho sự di chuyển khách quốc tế đến BTB qua mạng lƣới này.   

Về vận chuyển bằng đƣờng thủy tuy có chậm phát triển và ít tấp nập hơn, song 

đang có xu hƣớng gia tăng. Vùng hiện có cảng Chân Mây (Thừa Thiên Huế) có khả 

năng đón tiếp các tàu DL với trong tải lớn cập bến. Chân Mây là một trong 46 cảng 

biển đƣợc Hiệp hội Du thuyền châu Á lựa chọn xây dựng là điểm dừng chân cho các 

du thuyền ở khu vực Đông Nam Á. Sau khi nâng cấp cảng có khả năng đáp ứng nhu 

cầu đƣa đón khách của các hãng tàu nổi tiếng trên thế giới. Bên cạnh đó, các sản 

phẩm DL bằng đƣờng thủy nhƣ: du thuyền nghe ca Huế trên sông Hƣơng đã có nhiều 

năm khai thác, hay gần đây có “ngƣợc xuôi sông Mã” (Thanh Hóa), du thuyền trên 

sông Lam (Nghệ An) cũng khá hấp dẫn du khách và ngày càng đƣợc nâng cao chất 

lƣợng phục vụ. 

Xe điện xuất hiện đầu tiên ở Huế năm 2013 nhằm phục vụ khách tham quan 

Đại Nội hình thức vận chuyển này đã phát triển khá mạnh về số lƣợng xe, số tuyến 

hoạt động và có mặt ở hầu khắp các địa phƣơng, các đô thị và khu DL lớn trong vùng. 

Mặc dù còn một số bất cập trong quản lý đối với loại hình kinh doanh vận chuyển này, 

song loại phƣơng tiện này đã rất đƣợc ƣa chuộng từ khi xuất hiện đến nay. 

Hệ thống cáp treo ở BTB phát triển muộn và chậm hơn so với nhiều vùng DL 

trên cả nƣớc. Tuyến cáp treo đầu tiên đƣợc xây dựng vào năm 2011 nhằm phục vụ 

du khách tham quan chùa Hƣơng Tích (Hà Tĩnh). Gần đây, Quảng Bình và Thừa 
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Thiên Huế đã có đề xuất đƣợc xây dựng cáp treo tại VQG Bạch Mã và cáp treo đến 

cửa hang Sơn Đoòng. Tuy còn nhiều tranh cãi về lợi ích kinh tế cũng nhƣ tác động 

môi trƣờng sinh thái đối với các điểm DL của các tuyến cáp treo nhƣng đây cũng là 

một loại hình vận chuyển du khách sẽ phát triển hơn nữa trong tƣơng lai, góp phần 

đa dạng hình thức vận chuyển khách tại các khu DL lớn.  

3.2.2.5.Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành 

Doanh nghiệp DL của vùng BTB thời gian vừa qua đã có nhiều nỗ lực trong 

việc chủ động áp dụng nhiều biện pháp tăng cƣờng thu hút khách, nâng cao chất 

lƣợng dịch vụ lữ hành, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày một 

tăng của khách DL nội địa và quốc tế, từng bƣớc đẩy mạnh tính chuyên nghiệp trong 

các hoạt động DL.  

Năm 2015 toàn vùng có 211 doanh nghiệp lữ hành và dịch vụ DL. Thừa Thiên 

Huế là địa phƣơng dẫn đầu về số lƣợng với 77 doanh nghiệp; Thanh Hóa xếp ngay 

sau với 60 doanh nghiệp, Nghệ An đứng thứ 3 với 31 và Quảng Bình xếp thứ 4 với 

27 doanh nghiệp. Hà Tĩnh và Quảng Trị là hai địa phƣơng có số lƣợng ít nhất. Số 

lƣợng các doanh nghiệp lữ hành quốc tế có tốc độ gia tăng nhanh chóng với tốc độ 

trung bình 16,9%/năm trong giai đoạn 2006 - 2015. Năm 2006, toàn vùng chỉ có 14 

doanh nghiệp lữ hành quốc tế; đến năm 2015, số lƣợng doanh nghiệp là 57 đơn vị; 

trong đó Thừa Thiên Huế đứng đầu với 26 doanh nghiệp, chiếm 45,6 % tổng số và 

Nghệ An đứng thứ hai, chiếm 29,8% (17 doanh nghiệp) [172]. Các công ty lữ hành 

tại BTB chủ yếu thuộc hai thành phần kinh tế: công ty cổ phần và công ty trách 

nhiệm hữu hạn, doanh nhiệp nhà nƣớc chiếm tỉ lệ nhỏ và chƣa có công ty liên 

doanh và công ty tƣ nhân nào hoạt động về lĩnh vực này trên địa bàn.  

Các doanh nghiệp lữ hành đã phát huy vai trò quan trọng trong việc xúc tiến, 

thúc đẩy PTDL ở các địa phƣơng trong vùng. Một số doanh nghiệp đã từng bƣớc 

tiếp cận, mở rộng thị trƣờng thông qua các dự án phát triển KT-XH trên địa bàn. Cụ 

thể nhƣ các doanh nghiệp ở Hà Tĩnh, Quảng Bình bƣớc đầu đã có nguồn khách từ 

thị trƣờng Đông Bắc Á; một số doanh nghiệp đã làm chủ đƣợc việc thu hút khách từ 

Đông Bắc Thái Lan và Nam Lào nhập cảnh bằng đƣờng bộ qua cửa cầu Lao Bảo và 

Cầu Treo. DL đƣờng bộ, caravan đến các tỉnh BTB theo hành lang kinh tế Đông 

Tây là lợi thế lớn đối với vùng. Hệ thống các doanh nghiệp lữ hành đã phối hợp với 

các cơ quan chức năng quản lý Nhà nƣớc về DL tổ chức nhiều tour khảo sát các 

tuyển, điểm DL trong vùng theo các chủ đề “Hành trình di sản”, “DL về nguồn”, 

“DL thăm chiến trƣờng xƣa”... 

Nhƣ vậy, doanh nghiệp lữ hành ở BTB có số lƣợng rất hạn chế so với tổng số 

doanh nghiệp trên toàn quốc (chỉ đạt 3,7%), chênh lệch lớn giữa các địa phƣơng; 



 
 

89 

song hệ thống này đang từng bƣớc khẳng định vai trò thúc đẩy thị trƣờng DL, gia 

tăng quảng bá và xúc tiến DL, góp phần nâng cao hiệu quả và tổng thu của ngành.  

3.2.2.6. Các cơ sở phục vụ các dịch vụ bổ sung khác 

Tại các trung tâm đô thị trong vùng có mạng lƣới các trung tâm thƣơng mại, 

hệ thống siêu thị, đại lý bán lẻ đã phát triển rất nhanh trong thời gian qua. Hệ thống 

các cơ sở này đã đáp ứng đa dạng nhu cầu mua sắm của khách DL cũng nhƣ ngƣời 

dân địa phƣơng. Hệ thống chợ cũng trở thành những nơi tham quan, mua sắm đồ 

lƣu niệm, sản vật địa phƣơng hấp dẫn đối với du khách. BTB có 1.421 chợ với mật 

độ 2,7 chợ/100 km
2
, chỉ tƣơng đƣơng mức trung bình của cả nƣớc. Vấn đề vệ sinh 

môi trƣờng, văn hóa phục vụ là những bất cập chủ yếu khi khai thác các điểm này 

phục vụ du khách tham quan, mua sắm trong vùng [Bản đồ 4]. 

Số lƣợng khách DL đến vùng BTB bằng đƣờng bộ chiếm tỉ trọng cao, bởi vậy 

việc phát triển các hệ thống điểm dừng chân dọc các tuyến quốc lộ, tuyến tham 

quan thực sự cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu của khách, đồng thời tăng hiệu quả 

kinh tế của hoạt động DL. Tuy nhiên, cũng nhƣ thực tế trên cả nƣớc, hệ thống trạm 

dừng chân trong vùng chƣa đƣợc xây dựng theo quy hoạch cụ thể, chất lƣợng còn 

hạn chế và nhanh chóng xuống cấp. Để có thể thay đổi hình ảnh DL, tạo thuận lợi 

cho du khách, các địa phƣơng trong vùng cần nghiên cứu quy hoạch, đầu tƣ xây 

dựng hệ thống trạm dừng chân phù hợp, có chất lƣợng dịch vụ cao.  

3.2.3. L o độn  u lị   

3.2.3.1. Số l ợng  

Tốc độ PTDL nhanh chóng những năm gần đây đã thu hút đông đảo lao động 

tham gia vào lĩnh vực này. Trên quy mô cả nƣớc, năm 2000 có số lao động trực tiếp 

là 150.000 ngƣời, đến 2010 đã tăng lên 478.000 ngƣời và năm 2015 có khoảng 

620.000 ngƣời lao động trong lĩnh vực DL (tăng 4,1 lần sau 15 năm) [31].Trong xu 

thế đó, lao động ngành DL của BTB cũng có bƣớc tăng trƣởng khá. Năm 2000, toàn 

vùng chỉ có 8.650 lao động, đến 2005 con số tăng lên xấp xỉ 2 lần, đạt 17.040 ngƣời; 

tăng trƣởng trung bình giai đoạn 2000 – 2005 đạt 14,5%/năm, cao hơn mức trung 

bình cả nƣớc (cả nƣớc là 11,2%).  

Giai đoạn 2006 – 2015, đội ngũ lao động đƣợc tăng cƣờng nhanh chóng do 

nhu cầu phát triển bởi lƣợng khách tăng trƣởng cao. Đến năm 2010, ngành DL BTB 

đã thu hút hơn 46,7 nghìn lao động trực tiếp, chiếm 9,8% tổng số lao động trên toàn 

quốc, tăng trƣởng 22,4% giai đoạn 2005 – 2010. Tính đến tháng 12 năm 2015, tổng 

số lao động toàn vùng là hơn 72,6 nghìn ngƣời, chiếm tỉ lệ 11,7% so với số lao động 

toàn ngành trên cả nƣớc. Số lƣợng lao động năm 2015 cao hơn dự báo của quy hoạch 

vùng tới 24,6 nghìn ngƣời. Hơn nữa, số lƣợng lao động tham gia gián tiếp và hƣởng 

lợi từ hoạt động DL trong vùng thƣờng lớn hơn gấp 2 - 3 lần lao động trực tiếp. Điều 

này chứng tỏ hiệu quả xã hội của ngành DL đối với vấn đề giải quyết việc làm, tăng 
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thu nhập là rất lớn. Tuy nhiên, số lƣợng lao động ngành DL chỉ chiếm chƣa đến 2% 

tổng số lao động trong các ngành kinh tế của vùng BTB. Hơn nữa quy mô lao động 

toàn vùng còn khá khiêm tốn so với các vùng khác trong cả nƣớc: chỉ bẳng 73,1% 

quy mô lao động vùng DHNTB và 44,8% quy mô của vùng ĐBSH &DHĐB. 

Số lƣợng lao động DL phân bố không đều giữa các địa phƣơng. Trƣớc năm 

2010, số lƣợng lao động tập trung nhiều ở ba tỉnh Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Nghệ 

An; giai đoạn 2010 – 2015 đánh dấu sự vƣơn lên nhanh chóng của đội ngũ lao động 

DL tỉnh Quảng Trị với số lƣợng tăng đột biến. Đây là những địa phƣơng có lịch sử 

khai thác và PTDL khá sớm; số lƣợng và quy mô các CSLT, các hãng lữ hành, nhà 

hàng, khu vui chơi nhiều. Riêng Thanh Hóa và Quảng Trị có số lƣợng lao động 

chiếm tỷ lệ đông nhất với 35% (Quảng Trị) và 25,7% (Thanh Hóa). Thực tế, đây là 

kết quả chƣa tách số lao động thời vụ và lao động phổ thông chƣa qua đào tạo – lực 

lƣợng chiếm khá lớn trong cơ cấu lao động của hai tỉnh này.  

Bản  3.13: L o độn  trự  t ếp n àn  DL vùng BTB       đoạn 2010 – 2015 

                                                                                       Đơn vị tính: Ng ời 
Tên tỉnh 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Thanh Hóa 10.500 12.900 14.300 15.000 16.460 18.500 

Nghệ An 5.702 6.352 6.372 7.076 7.492 8.012 

Hà Tĩnh 2.570 2.791 2.987 3.365 3.522 3.766 

Quảng Bình 1.892 2.179 2.473 3.050 3.200 4.100 

Quảng Trị 18.000 18.700 23.800 25.000 25.055 25.235 

Thừa Thiên-Huế 8.100 9.600 10.800 11.200 12.500 13.000 

BẮ  TRUNG BỘ 46.764 52.522 60.732 64.690 68.230 72.613 

(Nguồn: Sở VH – TT – DL các tỉnh BTB) 

Lao động trong ngành DL ở BTB có cơ cấu giới tính, cơ cấu lĩnh vực hoạt 

động tƣơng tự nhƣ cơ cấu chung toàn ngành DL với đội ngũ lao động quản lý Nhà 

nƣớc chỉ xấp xỉ 2%, nhân lực kinh doanh DL chiếm đa số với 98,1% [31]. Về cơ 

cấu giới tính, lao động nữ ở độ tuổi 20 – 30 chiếm tỉ lệ lớn trong các doanh nghiệp, 

cơ sở kinh doanh DL; nam giới chiếm tỉ lệ thấp hơn và thƣờng có độ tuổi cao hơn. 

Đây là lĩnh vực có cơ cấu lao động theo độ tuổi khá trẻ và nữ chiếm số đông hơn so 

với nhiều ngành kinh tế khác do tính chất đặc thù. 

3.2.3.2. Chất l ợng và hiệu qu   

 Đội ngũ lao động DL của BTB có chất lƣợng ngày một nâng cao. Tỉ trọng 

lao động có trình độ đại học trở lên tăng mạnh trong 10 năm trở lại đây: từ 12,5% 

(2005) tăng lên 19,9% (2015). Lao động trình độ cao đẳng, trung cấp chiếm số đông 

và cơ cấu ổn định. Lao động đƣợc đào tạo ngoài ngành có tỉ trọng tƣơng đối lớn 

nhƣng xu hƣớng giảm dần từ 26,7% năm 2005 xuống còn 20,7% năm 2015. Đặc biệt 

lƣu ý, lao động DL BTB  chƣa qua đào tạo chiếm tỉ lệ khá lớn tuy có tỉ trọng giảm 

(Xem bảng 3.14). Đây là đội ngũ lao động hợp đồng theo thời vụ ở các cơ sở kinh 

doanh DL theo mùa. Sự có mặt của nhóm lao động này tuy khắc phục đƣợc tình trạng 
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quá tải của du khách vào mùa DL song chất lƣợng phục vụ và hình ảnh của DL địa 

phƣơng vì thế mà chậm cải thiện. 

Đội ngũ lao động quản lý có tỉ lệ chuyên môn cao nhất trong số các lĩnh vực 

của ngành DL với chuyên ngành văn hóa DL, quản trị kinh doanh DL, khách 

sạn…tỉ lệ lớn là đào tạo chính quy.  

Bản  3.14:  ơ  ấu n uồn n ân lự  DL p ân t eo trìn  độ,      đoạn 2005 – 2015 (%) 

Trình độ 2005 2010 2015 

Đại học và trên đại học 12,5 18,6 19,9 

Cao đẳng, trung cấp 29,5 31,6 31,6 

Đào tạo khác 26,7 22,3 20,7 

Chƣa qua đào tạo 31,4 27,% 27,9 

Tổng số 100 100 100 

(Nguồn: Tổng hợp và xử lý từ số liệu các sở VH – TT – DL) 

Lao động có ngoại ngữ tốt thƣờng tập trung ở đội ngũ hƣớng dẫn viên, đặc 

biệt hƣớng dẫn viên quốc tế. Vùng có 1170 hƣớng dẫn viên quốc tế có thẻ đang 

hoạt động, chiếm 9,5% so với tổng số hƣớng dẫn viên quốc tế hoạt động trên cả 

nƣớc, thấp hơn vùng DL DHNTB (DHNTB chiếm 21.8% số lƣợng toàn quốc). Tốc 

độ gia tăng đội ngũ hƣớng dẫn viên quốc tế đạt 11,1%/năm giai đoạn 2012 – 2016 

[179]. Trong số đó, hƣớng dẫn thông thạo tiếng Anh có số lƣợng đông nhất với 680 

ngƣời  (58,1%), tiếng Pháp đứng thứ hai với 212 ngƣời (18,1%) và 125 ngƣời thông 

thạo tiếng Trung (10,7%) xếp thứ 3. Đáng chú đây là vùng có số hƣớng dẫn viên 

dùng tiếng Thái cao nhất cả nƣớc với 86 ngƣời trên tổng số 192 hƣớng dẫn viên 

thông thạo ngoại ngữ này ở Việt Nam (44,8%). Điều này phản ánh thực tế về việc 

vùng đón khách từ Thái Lan, Lào cũng nhƣ mở nhiều tour gửi khách tới hai thị 

trƣờng này khá tấp nập những năm gần đây.  

Bản  3.15: Số l ợn     n    n v ên DL vùn  BTB năm 2015 (N    ) 

Địa phƣơng 
Thanh 

Hóa 

Nghệ 

An 

Hà 

Tĩnh 

Quảng 

Bình 

Quảng 

Trị 

Thừa 

Thiên 

Huế 

Tổng 

số 

Tỉ lệ so v   

 ả n    

Hƣớng dẫn viên quốc tế 32 59 13 101 96 869 1170 9,5% 

Hƣớng dẫn viên nội địa 108 95 13 94 18 267 595 7,5% 

Nguồn: Tổng hợp từ nguồn [179] 

Thừa Thiên Huế, Quảng Bình là các địa phƣơng có số lƣợng hƣớng dẫn viên 

quốc tế đông nhất, riêng hai tỉnh này chiếm 82,9% tổng số; tiếp theo là Quảng Trị. 

Các địa phƣơng này hàng năm đón lƣợng khách quốc tế theo tour rất lớn và có nhu 

cầu sử dụng hƣớng dẫn viên để tìm hiểu, khám phá các giá trị di sản cũng nhƣ các 

DTLS - cách mạng.  

Hiệu quả lao động DL của vùng BTB còn khá khiêm tốn. So sánh năng suất 

lao động DL vùng BTB với cả nƣớc và một số vùng khác cho thấy vùng này chỉ 
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bằng 49% năng suất lao động DL cả nƣớc, bằng 58% khu vực ĐBSH &DHĐB, chỉ 

bằng 74% vùng DHNTB (số liệu năm 2015) (Hình 3.3). Thanh Hóa, Nghệ An là 

những địa phƣơng nhiều năm có năng suất lao động DL đứng đầu trong vùng. Tuy 

nhiên đến giai đoạn 2010 – 2015 Quảng Bình đã vƣơn lên chiếm vị trí số 1 với mức 

tăng năng suất khá nhanh từ 79,3 triệu đồng/ngƣời năm 2010 lên tới 1170,7 triệu 

đồng/ngƣời; cao gấp 4,3 lần mức trung bình toàn vùng  [tính toán từ nguồn 137]. 

Mặc dù chất lƣợng đội ngũ nhân lực có nhiều chuyển biến song vẫn tồn tại những 

hạn chế: tỷ lệ lao động trong các CSLT, nhà hàng có tỉ lệ lớn chƣa đƣợc đào tạo bài bản 

dẫn đến còn thiếu kỹ năng và tính chuyên nghiệp. Kiến thức hội nhập, ngoại ngữ, tin 

học; khả năng sáng tạo chƣa đáp ứng yêu cầu xã hội. Trong xu thế hội nhập ngày càng 

sâu rộng, nền kinh tế tri thức phát triển với tốc độ nhanh đòi hỏi đội ngũ nhân lực DL 

trong vùng cần nâng cao hơn nữa khả năng làm việc, hợp tác cũng nhƣ chủ động, sáng 

tạo trong chuyên môn, góp phần thúc đẩy tăng trƣởng của ngành một cách bền vững. 

 
Hình 3.3: Năn  suất l o động bình quân ngành DL một số vùng và cả n  c [106],[137] 

Ô 3.3: Kết quả đ ều tr  mứ  độ  à  lòn   ủ  khách  đố  v   độ  n ũ l o độn  DL vùn  BTB 

Kết quả điều tra du khách cũng cho thấy đội ngũ lao động DL vùng BTB chƣa đƣợc đánh giá cao, tập trung 

vào các mức “Hài lòng “ và “Bình thƣờng”; không có tỉ lệ “rất không hài lòng”, mức “không hài lòng” chiếm tỉ lệ 

rất nhỏ. Đối với khách DL nội địa, hƣớng dẫn viên đƣợc xem là đội ngũ mang lại sự hài lòng cao cho du khách với 

tỉ lệ cao nhất 22,4% (rất hài lòng); nhân viên lễ tân đứng thứ 2 với 14,9% nhân viên phục vụ buồng có tỉ lệ thấp 

nhất chỉ với 10,3%. Mức “hài lòng” là tỉ lệ phổ biến đạt đƣợc của tất cả các nhóm nhân viên.  

 

Hình 3.4: Mứ  độ  à  lòn   ủ    á   DL nộ  đị  về   ất l ợn  p ụ  vụ  ủ  độ  n ũ l o độn  DL vùng BTB 

Đối với khách DL quốc tế, mức đánh giá thấp hơn với số ít du khách lựa chọn mức độ “rất hài lòng”. 

“hài lòng” là mức đánh giá phổ biến cho chất lƣợng đội ngũ lao động DL BTB với trên 60% ở tất cả các vị trí 

lao động (Phụ lục 11.1) 
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3.2.3.4. Đào tạo và phát triển  

Vùng BTB có 25 cơ sở có chƣơng trình đào tạo DL ở các trình độ khác nhau 

trong đó có 2 cơ sở đào tạo chuyên sâu (Cao đẳng nghề DL Huế và Trung cấp DL 

miền Trung ở Nghệ An); còn lại đa số là các khoa trực thuộc. Chƣơng trình đào 

tạo đầy đủ các bậc, đặc biệt có các chƣơng trình liên thông từ trung cấp, cao đẳng 

lên đại học, các chƣơng trình liên kết với các cơ quan, doanh nghiệp kinh doanh 

DL. Thừa Thiên Huế là địa phƣơng tập trung nhiều hơn cả các trƣờng đại học, cao 

đẳng đào tạo DL trong toàn vùng. Trong số đó, khoa DL trƣờng Đại học Huế và 

trƣờng Cao đẳng Nghề DL Huế có cơ sở vật chất và chƣơng trình đào tạo đƣợc 

đánh giá cao.  

Trong những năm qua, năng lực đào tạo, dạy nghề, huấn luyện và bồi 

dƣỡng của hệ thống các cơ sở đào tạo DL trong vùng BTB từng bƣớc đƣợc nâng 

cao. Chƣơng trình, đề cƣơng, giáo trình, tài liệu tham khảo, chuyên khảo các học 

phần, môn học đƣợc biên soạn đầy đủ và đảm bảo chất lƣợng. Đội ngũ giảng 

viên, giáo viên, đào tạo viên các cơ sở gia tăng nhanh về số lƣợng và đƣợc chuẩn 

hóa với tỉ lệ cao. Tuy nhiên, tại nhiều cơ sở đào tạo chƣơng trình giảng dạy còn 

nặng về lý thuyết, thực hành chiếm tỷ lệ thấp; cơ sở vật chất, kỹ thuật chƣa đƣợc 

đầu tƣ thỏa đáng, thiếu đồng bộ; nhiều trƣờng chƣa có hoặc chƣa đủ phòng thực 

hành cho các môn nghiệp vụ; liên kết giữa nhà trƣờng và doanh nghiệp còn hạn chế. 

Đây là nguyên nhân dẫn đến một lƣợng lớn học viên sau khi ra trƣờng vẫn thiếu 

nhiều kỹ năng, các cơ sở sử dụng lao động vẫn cần đào tạo bổ sung. Nhƣ vậy, trƣớc 

sự gia tăng nhanh chóng nhu cầu lao động DL cả về số lƣợng và chất lƣợng, các cơ 

sở đào tạo trong vùng khó có thể đáp ứng đƣợc nguồn nhân lực thiếu hụt, nhất là 

nguồn nhân lực chất lƣợng cao.   

Công tác đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ đã luôn đƣợc quan tâm nhằm đáp 

ứng nhu cầu ngày càng cao của khách DL. Thƣờng xuyên tổ chức các lớp bồi 

dƣỡng, rèn nghề đối với từng lĩnh vực cụ thể; đƣa lao động ra nƣớc ngoài học tập, 

bồi dƣỡng…Đặc biệt, cơ quan quản lý Nhà nƣớc, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo 

cũng đã có nhiều hoạt động kết nối để tổ chức các hội thi tay nghề cho nhân viên tại 

các CSLT và nhà hàng DL; tổ chức đào tạo ngắn hạn đối với đội ngũ thuyết minh, 

lao động địa phƣơng về DL sinh thái, DL cộng đồng và DL văn hóa… 

3.2.4. Tổn  t u  u lị   

3.2.4.1. Giai đoạn 2000 - 2010 

Thống kê cho thấy, tổng thu của vùng giai đoạn này tăng lên rõ rệt: năm 

2000, tổng thu từ hoạt động DL đạt 507,3 tỷ đến năm 2005 đã tăng lên gấp 2,6 lần 

đạt 1.358,9 tỷ đồng và tăng gấp 8,2 lần sau 10 năm (đạt 4.169,2 tỷ đồng năm 

2010)(Xem bảng 3.17) Tăng trƣởng trung bình 10 năm đạt 23,4%/năm, trong đó 
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giai đoạn 2000 – 2005 tăng 21,8%, giai đoạn 2006 – 2010 tăng nhanh hơn đạt mức 

24%. Tính trung bình trên mỗi du khách cũng có mức tăng đáng kể: từ 282,5 

nghìn đồng/ngƣời (năm 2000) tăng lên 355 nghìn đồng/ngƣời (2010). Nhƣ vậy, 

trƣớc những biến động khách quan ảnh hƣởng cục bộ tới tăng trƣởng lƣợng khách, 

doanh thu ở một số thời điểm (dịch SARS – 2003, khủng hoảng kinh tế toàn cầu 

từ 2008), song với sức hấp dẫn vốn có và nỗ lực nâng cao chất lƣợng cũng nhƣ 

không ngừng đa dạng trong loại hình dịch vụ…tổng thu DL BTB 10 năm đầu thế 

kỉ 21 vẫn có mức tăng trƣởng khá.  

Bản  3.16: Tổn  t u DL vùn  BTB      đoạn 2000 – 2010( Tỷ đồng) 

Tỉnh 2000 2005 2010 TTTB (2000-2010) 

Thanh Hóa 84,10 245,90 1200,00 30,4% 

Nghệ An 135,30 346,70 1003,00 22,2% 

Hà Tĩnh 51,40 94,40 234,20 16,4% 

Quảng Bình 18,50 67,80 150,00 23,3% 

Quảng Trị 28,00 60,70 201,00 21,8% 

Thừa Thiên - Huế 190,00 543,40 1381,00 21,9% 

Toàn vùng 507,30 1358,90 4169,20 23,4% 

Tỉ lệ so với c  n ớc 2,9 4,5% 4,3%   

(Nguồn: Tổng hợp và xử lý từ số liệu các sở VH – TT – DL) 

Phân hóa về tổng thu DL giữa các địa phƣơng khá lớn trong giai đoạn này. 

Thừa Thiên Huế vẫn luôn giữ vững vị trí đứng đầu tổng thu toàn vùng: chiếm 

37,5% năm 2000 và 33,1% năm 2010; cách khá xa so với địa phƣơng ở vị trí số 

2 (so với Nghệ An là 10,8% vào năm 2000; so với Thanh Hóa là 4,3%năm 

2010). Riêng ba tỉnh này năm 2000 đã chiếm tới 80,8% tổng thu và tăng lên 86% 

năm 2010. Đây là các địa phƣơng có lƣợng khách cũng chiếm vị trí hàng đầu ở 

BTB, đồng thời có dịch vụ DL phát triển hơn các tỉnh còn lại. Cũng trong giai 

đoạn này, Thanh Hóa là tỉnh có tốc độ tăng trƣởng trung bình cao nhất vùng 

(30,4%), đứng thứ 2 là Quảng Bình với mức 23,3%. Các tỉnh Thừa Thiên Huế, 

Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An đều có mức thấp hơn hai tỉnh trên và thấp hơn 

mức chung toàn vùng.  

3.2.4.2. Giai đoạn 2011 – 2015 

Bản  3.17: Tổn  t u DL vùn  BTB      đoạn 2011 – 2015(Tỷ đồng) 

Tỉnh 2011 
2015 TTTB  

2011 - 2015 T ự  trạn  Dự báo* 

Thanh Hóa 2.245,0 5.175,0 2.778,0 23,2% 

Nghệ An 2.207,8 4.560,2 3.669,5 19,9% 

Hà Tĩnh 256,0 400,0 717,5 11,8% 

Quảng Bình 627,8 4.800,0 902,0 66,3% 

Quảng Trị 946,0 1.448,0 1.086,5 11,2% 

Thừa Thiên - Huế 1.657,0 2.985,0 8.425,5 15,9% 

Toàn vùng 7.939,6 19.368,2 17.773,0 25,0% 

% so với cả nƣớc 6,1% 5,7% - - 

* Dự báo đ a ra trong Quy hoạch tổng thể PTDL vùng [11] 

(Nguồn: Tổng hợp và xử lý từ số liệu các sở VH – TT – DL) 
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Bƣớc vào thập niên thứ hai của thế kỉ mới, kinh tế thế giới dần thoát khỏi khủng 

hoảng, lƣợng khách DL quốc tế tiếp tục gia tăng ở hầu hết các vùng trên toàn quốc 

cũng nhƣ BTB; tổng thu DL nhờ đó mà tăng nhanh chóng. Năm 2011, hoạt động DL 

toàn vùng thu đƣợc 7.939,6  tỷ đồng và nhanh chóng tăng lên gấp 2,4 lần chỉ sau 4 

năm (đạt 19.368,2 tỷ đồng năm 2015). Tốc độ tăng trƣởng trung bình đạt 25%, cao 

hơn giai đoạn 2000 – 2010. 

Giai đoạn 2011 – 2015, sự chênh lệch về tổng thu giữa các địa phƣơng đã 

đƣợc rút ngắn. Vị trí dẫn đầu không còn thuộc về tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 

2013, thay vào đó là Thanh Hóa (28,3% năm 2011 và 26.7% năm 2015). Tốp ba địa 

phƣơng dẫn đầu có tỉ trọng 77% (năm 2011) và 75% (năm 2015) tuy có thấp hơn 

giai đoạn trƣớc. Đặc biệt, sự vƣơn lên mạnh mẽ của tỉnh Quảng Bình với tốc độ 

tăng trƣởng cao đã đƣa tổng thu DL của địa phƣơng này vƣơn lên vị trí số 2, chiếm 

24,8% tổng thu toàn vùng. Qua đây cho thấy sự PTDL giữa các địa phƣơng đã đồng 

đều hơn trƣớc, sự của các địa phƣơng đối với ngành DL đƣợc nâng lên. Một số tỉnh 

có chính sách thu hút đầu tƣ, tăng cƣờng xúc tiến, quảng bá và khai thác tốt các sản 

phẩm DL đặc trƣng của mình. Bên cạnh đó, Quảng Bình với thƣơng hiệu “Phong 

Nha – Kẻ Bàng” và sức hấp dẫn Sơn Đoòng đã và sẽ có mức tổng thu tăng nhanh 

hơn nữa trong những năm tới. Quảng Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị, Nghệ An đã đạt 

mức tổng thu vƣợt xa so với dự báo; trong khi Thừa Thiên Huế và Quảng Trị lại 

không đạt đƣợc mục tiêu này.  

So sánh với cả nƣớc, BTB có tổng thu DL còn khá khiêm tốn, tăng chậm và 

không ổn định: chỉ đạt 2,9% năm 2000 và 5,7% năm 2015, luôn chiếm vị trí thứ 

4 sau ĐNB, ĐBSH & DHĐB, DHNTB. Thực tế cho thấy, khách đến BTB 

thƣờng có thu nhập trung bình, lƣợng khách công vụ kết hợp với DL ở một số 

tỉnh chiếm tỉ lệ cao nên thời gian lƣu trú thấp đã ảnh hƣởng đến nguồn thu. Bên 

cạnh đó, giá cả dịch vụ DL (từ lƣu trú, ăn uống…) tƣơng đối thấp so với các 

vùng khác. Khách quốc tế đến BTB có lƣợng lớn là khách quá cảnh và nối tour, 

khách nội địa chủ yếu là khách cuối tuần và vào dịp nghỉ ngắn…Đó là những lý 

do chính ảnh hƣởng đến tổng thu DL toàn vùng.  

3.2.4.3. Về cơ cấu tổng thu 

Lƣu trú, ăn uống và đi lại là ba nguồn thu đóng góp hơn 2/3 tổng thu DL vùng 

BTB. Năm 2011, tỉ lệ đóng góp ba chỉ tiêu này là 74,7%; năm 2015 tỉ lệ tƣơng ứng 

là 73,4%, cao hơn mức trung bình cả nƣớc (68,1%). Trong đó, lƣu trú và ăn uống 

vẫn chiếm ƣu thế (60% năm 2015) và hơn 12,1 điểm phần trăm so với mức trung 

bình cả nƣớc. Tuy nhiên, so với ĐNB và ĐBSH thì cơ cấu doanh thu lƣu trú của 

vùng BTB thấp hơn rất nhiều. Trong khi hai vùng trên có tỉ lệ doanh thu lƣu trú đạt 

trên 60% và có xu hƣớng tăng do chất lƣợng CSLT đƣợc nâng lên rõ rệt dẫn đến giá 
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phòng tăng; BTB lại có xu hƣớng ngƣợc lại. Sự sụt giảm này một mặt cho thấy chất 

lƣợng CSLT chƣa đƣợc cải thiện, mặt khác thể hiện lƣợng khách DL đến vùng lại 

chiếm tỷ lệ lớn là khách đi nghỉ ngắn ngày và khách tham quan.  

Bản  3.18:  ơ  ấu tổn  t u DL vùn  BTBvà  ả n    năm  2015 

Chỉ tiêu Cả nƣớc BTB 

Tổng thu (nghìn tỷ đồng) 355,60 19,36 

 ơ  ấu (%) 100% 100% 

- Lƣu trú 24,6 30,8 

- Ăn uống 23,3 29,2 

- Đi lại 20,2 13,4 

- Tham quan 7,4 2,2 

- Mua sắm 13,9 13,1 

- Khác 10,6 11,3 

(Nguồn: Tổng hợp và xử lý từ số liệu các sở VH – TT – DL và nguồn [8]) 

 Tỉ lệ nguồn thu từ đi lại và tham quan của BTB thấp hơn trung bình cả nƣớc 

(chỉ đạt 15,6% trong khi cả nƣớc là 27,6%). Sự chênh lệch này một phần do khách 

DL đến BTB có khoảng cách gần và đi bằng đƣờng ô tô chiếm tỷ lệ cao trong cơ 

cấu theo phƣơng tiện. Hơn nữa, dịch vụ vui chơi giải trí còn hạn chế nên mức thu từ 

tham quan còn khiêm tốn. Đây là vấn đề rất cần quan tâm để PTDL vùng BTB hiệu 

quả hơn trong tƣơng lai.  

3.2.5. Hoạt độn  xú  t ến quản  bá 

Nhiều năm qua, hoạt động nghiên cứu, phát triển thị trƣờng,  xúc tiến quảng 

bá sản phẩm DL đã bƣớc đầu đƣợc các địa phƣơng trong vùng quan tâm và mang 

lại hiệu quả đáng ghi nhận. Sở VHTTDLcác địa phƣơng đều đã phối hợp cùng các 

doanh nghiệp DL để khảo sát các điểm đến, tiến hành xây dựng nhiều chƣơng trình 

DL đƣa vào thử nghiệm và khai thác: chƣơng trình DL sinh thái, chƣơng trình khám 

phá hang động…đề xuất nối tour với các địa phƣơng trong nƣớc nhằm tăng khả 

năng liên kết khai thác sản phẩm DL tƣơng đồng (với Ninh Bình, Hà Nội, Quảng 

Nam, Đà Nẵng…). Cũng trong giai đoạn này, nhiều chƣơng trình DL outbound đến 

Lào, Thái Lan qua cửa khẩu Cầu Treo, Lao Bảo đƣợc khai thác và thu hút khá đông 

du khách.  

Festival Huế là tiêu điểm nổi bật nhất trong các hoạt động xúc tiến ở BTB cho 

đến nay. Kể từ năm 2000, Festival đã trải qua 9 lần tổ chức thành công thu hút sự 

tham gia của các vùng văn hóa tiêu biểu ở Việt Nam và tiếp cận với nghệ thuật 

đƣơng đại của nhiều quốc gia trên thế giới, gắn mở rộng giao lƣu văn hóa với phát 

triển kinh tế DL, từng bƣớc tiếp thu công nghệ Festival quốc tế. Xen kẽ giữa các kỳ 

festival Huế, từ năm 2005, tại Huế diễn ra các kỳ festival nghề truyền thống 

(festival chuyên đề Huế), đến nay cũng đã trải qua 7 kỳ. Từ những thành công liên 

tiếp của các festival, lƣợng khách đến Huế có mức tăng khá. Tuy nhiên, festival còn 
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hạn chế về sự phối hợp giữa Huế và các tỉnh khác trong vùng để mở rộng các 

chƣơng trình off – festival cũng nhƣ giảm tải đối với thành phố Huế vào thời điểm 

tổ chức lễ hội.  

Giai đoạn 2000 – 2010, chiến lƣợc xúc tiến DL từ các địa phƣơng còn tƣơng 

đối bị động. Trung tâm xúc tiến đầu tƣ, thƣơng mại và DL đƣợc thành lập ở tất cả 

các tỉnh, song hoạt động còn yếu. Tuy nhiên, cùng với sự hỗ trợ của Bộ VHTTDL 

và Tổng cục DL, công tác xúc tiến DL của vùng đã có nhiều khởi sắc. Năm 2005, 

2012, 2015 đƣợc chọn là các năm DL quốc gia tổ chức ở Nghệ An, Thừa Thiên Huế 

và Thanh Hóa. Các hoạt động của năm DL quốc gia tại các địa phƣơng đã góp phần 

quảng bá, xúc tiến và gia tăng sự liên kết liên ngành, liên vùng, thể hiện mối quan 

hệ chặt chẽ giữa các tỉnh của BTB.  

Từ năm 2011, với nỗ lực thực hiện chiến lƣợc và quy hoạch PTDL quốc gia và 

BTB, công tác quảng bá, xúc tiến đƣợc quan tâm và đạt đƣợc hiệu quả tốt ở quy mô 

vùng đến địa phƣơng, từ cấp trung ƣơng đến cấp tỉnh. Điển hình nhƣ sự phối hợp của 

các địa phƣơng trên tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây trong hợp tác DL; tham gia 

các đoàn Famtrip Việt Nam – Lào – Thái Lan, Việt Nam – Trung Quốc; tham gia 

chƣơng trình giới thiệu DL Việt Nam, tiềm năng phát triển sản phẩm DL 6 tỉnh BTB 

tại thủ đô Bangkok và tỉnh Udonthani, Thái Lan; tham gia các hội chợ, triễn lãm 

thƣờng niên...Đặc biệt, tỉnh Quảng Bình với sự xuất hiện của hang Én, hang Sơn 

Đoòng trong chƣơng trình Good Morning America của kênh truyền hình ABC (Mỹ) 

vào tháng 5/2015 đã mang đến những hiệu ứng mạnh mẽ đối với khán giả trên toàn 

cầu. Ngoài ra, ở hầu khắp các địa phƣơng, việc phát hành ấn phẩm DL nhƣ DVD DL, 

tập gấp, bản đồ phục vụ du khách;  phối hợp với các hãng truyền thông, báo chí trong 

nƣớc viết bài quảng bá DL đều đƣợc quan tâm thực hiện có hiệu quả.  

Tuy nhiên, công tác xúc tiến quảng bá vẫn tồn tại một số hạn chế: còn thụ 

động trong nghiên cứu thị trƣờng, sản phẩm đặc thù cho từng khu vực chƣa đƣợc 

xây dựng; hiệu quả của công tác tiếp thị điểm đến chƣa cao. Môi trƣờng DL, công 

tác đảm bảo an ninh an toàn cho khách nhiều nơi chƣa quan tâm đúng mức dẫn tới 

những tác động tiêu cực, ảnh hƣởng tới hình ảnh của điểm đến, giảm hiệu quả của 

công tác xúc tiến cũng nhƣ kết quả hoạt động của ngành DL BTB.  

3.2.6. Tổ   ứ  quản lý và quy  oạ    u lị   

3.2.6.1. Qu n lý Nhà n ớc về du lịch 

Năm 2007, cơ quan quản lý Nhà nƣớc về DL tại các địa phƣơng đƣợc thay đổi từ 

việc hợp nhất Sở Thể dục, thể thao, Sở DL và Sở Văn hóa – Thông tin thành Sở 

VHTTDL. Trƣớc những thay đổi trong quản lý theo cơ chế đa ngành, sự tham mƣu của 

các Sở đối với UBND tỉnh ở các địa phƣơng đã bƣớc đầu đạt đƣợc hiệu quả nhất định 

trong công tác quản lý nhà nƣớc. Cụ thể, các Sở VHTTDL đã xây dựng QHTT đối với 

PTDL trên địa bàn và một số khu vực trọng điểm; xây dựng chƣơng trình, đề án 
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PTDLgiai đoạn 2011 – 2015; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy 

định trong hoạt động DL; xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch và chính 

sách PTDL bao gồm QHTT phát triển ngành, quy hoạch các khu DL trọng điểm…và 

xây dựng cơ chế chính sách ƣu đãi đầu tƣ PTDL trên địa bàn [11]. Các Sở cũng thực 

hiện tốt các chức năng: tổ chức quản lý hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng nhân lực, nghiên 

cứu, ứng dụng công nghệ; tuyên truyền giáo dục pháp luật và thông tin DL; triển khai 

thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về DL…; tổ chức điều tra đánh giá TNDL; 

xúc tiến, quảng bá và hợp tác PTDL; cấp và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận về 

hoạt động kinh doanh DL. Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, 

xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh DL cũng đƣợc tăng cƣờng; thƣờng xuyên 

kiểm tra hoạt động kinh doanh lƣu trú và kinh doanh vận chuyển khách DL.  

Từ năm 2011 đến nay, công tác quản lý Nhà nƣớc đã có nhiều chuyển biến. 

Thành tựu trong xây dựng kế hoạch, quy hoạch, điều hành, thực hiện và giám sát 

hoạt động DL đã đƣợc phát huy hiệu quả. Vai trò đối với xúc tiến, quảng bá, thu hút 

đầu tƣ và liên kết vùng đƣợc các cơ quan quản lý thực hiện tốt hơn. Từ những thành 

tựu đạt đƣợc ở một số địa phƣơng, ngành DL đã khẳng định vai trò, vị trí là một 

ngành kinh tế quan trọng, tốc độ tăng trƣởng ổn định, quy mô hoạt động ngày càng 

mở rộng, đóng góp tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Tuy vậy, công tác quản lý DL giai đoạn này cũng còn nhiều bất cập, hạn chế 

về chất lƣợng và triển khai quy hoạch, về cơ chế chính sách cho PTDL, về thống kê 

DL... Mức độ phối hợp liên ngành, liên vùng còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả chƣa cao. 

Một số nguyên nhân khách quan: quá trình phát triển KT-XH phát sinh nhiều vấn đề 

mới, cơ chế quản lý các ngành có sự chồng chéo và còn nhiều bất cập; lƣợng khách 

DL gia tăng nhanh chóng với nhu cầu ngày càng đa dạng, xuất hiện nhiều thị 

trƣờng, xu hƣớng mới trong cơ cấu khách, CSHT chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu phát 

triển của kinh tế DL…Nguyên nhân chủ quan nhƣ: cơ chế chính sách và hệ thống 

pháp lý về DL còn yếu; bộ máy tổ chức chƣa phù hợp ở một số địa phƣơng và đội 

ngũ cán bộ, nhân viên chƣa chuyên nghiệp.  

Năm 2016, lại một lần nữa có sự thay đổi trong công tác quản lý ngành DL cấp 

tỉnh sau 9 năm sáp nhập ở một số địa phƣơng. Đó là sự tái lập Sở DL Thừa Thiên – 

Huế (06/2016), Sở DL Quảng Bình (09/2016) và Sở DL Nghệ An (12/2016). Điều 

này đƣợc xuất phát từ thực tế ở các địa phƣơng nói trên cần có một cơ quan thực hiện 

công tác quản lý nhà nƣớc chuyên ngành về DL tƣơng xứng để nâng cao hiệu lực 

quản lý đảm bảo sâu sát, kịp thời và chặt chẽ. Trƣớc mắt, sự thay đổi lớn ở ba địa 

phƣơng trên có thế sẽ vấp phải một số khó khăn và thách thức mới, song hy vọng sự 

tái lập này sẽ giúp tạo nên "đôi cánh" vững chắc cho ngành DL ba địa phƣơng cũng 

nhƣ của vùng BTB. 
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3.2.6.2. Qu n lý của doanh nghiệp hoạt động du lịch 

Các doanh nghiệp hoạt động DL tham gia vào các khâu kinh doanh dịch vụ 

lƣu trú, lữ hành, ăn uống, vận chuyển... và phát triển điểm đến. Nhờ vào đội ngũ 

quản lý năng động, nhạy bén nên công tác quản lý vì thế đã góp phần nâng cao chất 

lƣợng dịch vụ lƣu trú, vận chuyển, chất lƣợng lao động DL từ đó thúc đẩy nhu cầu 

của du khách đến vùng BTB. Đặc biệt, các doanh nghiệp tích cực ứng dụng khoa 

học công nghệ, thông tin truyền thông vào công tác quản trị nhân sự, quản trị lữ 

hành, phát triển thị trƣờng, quảng bá sản phẩm đã làm cho mối liên hệ “cung – cầu” 

đƣợc rút ngắn, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn trong hoạt động kinh doanh của 

mình. Quản lý hoạt động DL tại các điểm tham quan cơ bản đƣợc kiểm soát, đảm 

bảo các hoạt động du lịch diễn ra an toàn và trật tự.  

Tuy nhiên, công tác quản lý của doanh nghiệp vẫn tồn tại những hạn chế, bất 

cập nhƣ: chất lƣợng CSLT chƣa đƣợc kiểm soát vào mùa cao điểm, trang thiết bị, 

nội thất trong các khách sạn tƣ nhân không đƣợc bảo dƣỡng, nâng cấp định kỳ, một 

số cơ sở sau khi xếp hạng sao không đảm bảo duy trì chất lƣợng dịch vụ theo quy 

định, hoạt động của các phƣơng tiện vận chuyển còn thiếu kiểm soát dẫn đến chất 

lƣợng phục vụ yếu, thái độ phục vụ và chất lƣợng dịch vụ nhiều nơi chƣa đáp ứng 

nhu cầu của du khách. Công tác quản lý điểm DL còn lúng túng và thiếu chuyên 

nghiệp vào những thời điểm tập trung đông du khách, dẫn đến trật tự an toàn cho du 

khách DL chƣa đƣợc đảm bảo, giá cả thị trƣờng thiếu minh bạch và chất lƣợng môi 

trƣờng hạn chế.  Nguyên nhân của thực trạng trên là do: trình độ của đội ngũ quản 

lý còn hạn chế, sự quá tải vào mùa cao điểm, sự coi trọng lợi ích trƣớc mắt của 

doanh nghiệp…Kết quả khảo sát du khách tại một số điểm DL cho thấy công tác tổ 

chức quản lý mới chỉ đạt đƣợc mức độ hài lòng “Bình thƣờng”, tỉ lệ “Hài lòng” và 

“Rất hài lòng” còn khá khiêm tốn.  

Ô 3.4: Mứ  độ  à  lòn   ủ    á   DL về  ôn  tá  tổ   ứ  quản lý tạ   á  đ ểm DL 

Theo đánh giá của khách DL, công tác tổ chức quản lý tại các điểm DL trong vùng BTB chƣa thực sự đáp ứng kỳ 

vọng. Cả khách quốc tế và khách nội địa đều có tỉ lệ “Bình thƣờng” chiếm đa số với 56,8% và 58,5%. Khách quốc tế 

“khắt khe” hơn với 5,2% “Rất hài lòng” và có tới 22% “Không hài lòng” trong khi khách nội địa chỉ có 10,3% “Không 

hài lòng” và có tới 30% “Hài lòng” với công tác tổ chức quản lý tại điểm DL.  (Hình 3.5) 

  

Hình 3.5: Mứ  độ  à  lòn   ủ    á   DL đố  v    ôn  tá  tổ   ứ , quản lý 

tạ   á  đ ểm DL vùn  BTB 
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3.2.7. P át tr ển sản p ẩm  u lị   

BTB đã và đang khai thác các thế mạnh về vị trí địa lý, tài nguyên tự nhiên và 

văn hóa để phát triển các sản phẩm DL chủ đạo bao gồm: DL tham quan tìm hiểu di 

sản, DL nghỉ dƣỡng biển, DL sinh thái, khám phá hang động và tìm hiểu lịch sử - 

cách mạng, DL về nguồn. 

- Du lịch tham quan DSVHTG gắn với các điểm di sản vật thể: cố đô Huế, 

Thành Nhà Hồ; di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha – Kẻ Bàng  kết hợp các 

giá trị văn hóa, lịch sử nổi bật của một số di sản phi vật thể (Nhã nhạc cung đình 

Huế, Mộc bản Triều Nguyễn, thơ văn chữ Hán trên kiến trúc cung đình Huế…) là 

“mắt xích” quan trọng tạo nên sản phẩm “Con đƣờng di sản miền Trung”. DL tham 

quan di sản văn hóa đƣợc khai thác sớm ở Huế cùng với chất lƣợng hệ thống 

CSVCKT & DV đƣợc nâng cao, thị trƣờng khách quốc tế ổn định đã dần hình thành 

thƣơng hiệu cho thành phố này. Nằm ở vị trí trung gian, dễ tiếp cận trên tuyến quốc 

lộ 1A, các điểm DL di sản ở BTB có cơ hội gắn kết mạnh mẽ với các di sản ở phía 

Bắc (Ninh Bình), và phía nam (Đà Nẵng, Hội An), có khả năng kết nối đa quốc gia 

(qua hành lang kinh tế Đông – Tây). Tuy nhiên, phát triển sản phẩm này cũng đang 

vấp phải những cạnh tranh từ các vùng lân cận và các quốc gia láng giềng. 

- Du lịch sinh thái vùng BTB khai thác nguồn tài nguyên vừa đa dạng vừa đặc 

thù trên cơ sở giá trị hấp dẫn của cảnh quan tự nhiên và tính đặc sắc trong văn hóa 

bản địa. Du khách đặc biệt ƣa thích khi tham quan, khám phá các khu rừng nguyên 

sinh, những vẻ đẹp hoang sơ của thác nƣớc, khe núi, trải nghiệm cuộc sống hàng 

ngày của ngƣời dân địa phƣơng…Các VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, Pù Mát, Bạch 

Mã hay khu bảo tồn sinh vật biển đảo Cồn Cỏ...là những điểm DL tiêu biểu của loại 

hình này. Mặc dù vậy, khai thác sản phẩm này ở BTB gặp phải những khó khăn 

không nhỏ bên cạnh vị trí tiếp cận khó khăn còn liên quan đến đội ngũ lao động tại 

địa phƣơng còn thiếu và yếu về năng lực chuyên môn, nhận thức của ngƣời dân về 

DL sinh thái và công tác bảo tồn còn hạn chế. 

- Du lịch khám phá hang động là sản phẩm có tài nguyên đặc biệt hấp dẫn dựa 

trên quần thể hang động đá vôi với mức độ tập trung cao ở vùng núi Phong Nha – 

Kẻ Bàng. “Vƣơng quốc hang động” Quảng Bình có tới 73 hang động trong đó biết 

đến nhiều bởi các điểm DL: Hang Sơn Đoòng , Động Phong Nha, Động Thiên 

Đƣờng, Động Tiên Sơn, Hang Én, Hang Tối…Các tour khám phá mang đến cho du 

khách những chuyến đi băng rừng, trải nghiệm và thách thức bản thân cùng các hoạt 

động cắm trại giữa thiên nhiên, chụp ảnh với thế giới thạch nhũ huyền ảo và độc 

đáo…Đặc biệt, một số tour độc quyền đƣợc cung cấp bởi công ty Oxalis nhƣ Khám 

phá Sơn Đoòng, Hang Én với cấp độ mạo hiểm lên tới cấp 5, cấp 6 cùng đội ngũ 
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chuyên nghiệp là chuyên gia trong việc nghiên cứu, khảo sát hang động với sự hỗ 

trợ về trang thiết bị đƣợc cung cấp mang tiêu chuẩn thế giới, tổ chức mỗi chuyến đi 

chỉ với một nhóm nhỏ và giới hạn số lƣợng du khách tham gia. Tuy nhiên, thời gian 

khai thác rất hạn chế (thƣờng từ tháng 2 đến tháng 8 hàng năm) bởi vị trí tiếp cận 

khó khăn và độ an toàn không đƣợc đảm bảo trong trong mùa mƣa lũ nên dù Sơn 

Đoòng trở thành điểm đến ấn tƣợng toàn cầu nhƣng lƣợng khách hàng năm đến 

đƣợc với hang động này chỉ chƣa đến nghìn lƣợt ngƣời.  

- Du lịch tham quan DTSL cách mạng và về nguồn đã khẳng định đƣợc vai trò 

với sự tồn tại của một chuỗi các di tích gắn với vùng phi quân sự trong kháng chiến 

chống Mỹ ở Quảng Trị: thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vịnh Mốc, cầu Hiền Lƣơng – 

sông bến Hải…và rất nhiều điểm di tích ở khắp các địa phƣơng trong vùng. Các 

tour DL “Về thăm chiến trƣờng xƣa”, “Uống nƣớc nhớ nguồn” hay “Về nguồn” 

luôn có sức hấp dẫn đối với các thế hệ ngƣời dân Việt Nam và không ít khách quốc 

tế. Ƣu thế của loại hình này là thời gian khai thác khá dài cùng với sự phân bố khá 

tập trung nên khả năng liên kết tốt song do dịch vụ còn đơn điệu mà thƣờng phải 

khai thác kết hợp với các loại hình DL khác.  

- Du lịch nghỉ dƣỡng biển có tiềm năng vƣợt trội so với vùng ĐBSH và 

DHĐB bởi những lợi thế về tài nguyên. Đây là sản phẩm truyền thống, có lịch sử 

khai thác lâu đời tuy nhiên thị trƣờng khách phổ biến vẫn là dòng khách nội địa đến 

từ các tỉnh phía Bắc và thủ đô Hà Nội. Giai đoạn 2000 – 2015 đánh dấu sự chuyển 

mình lớn trong việc khai thác sản phẩm này nhờ sự đầu tƣ lớn của các tập đoàn tƣ 

nhân vào phát triển các khu nghỉ dƣỡng đẳng cấp 5 sao. Thực tế trên đã góp phần 

nâng cao chất lƣợng dịch vụ nghỉ dƣỡng tại các điểm DL nhƣ Sầm Sơn, Cửa Lò, 

Nhật Lệ, Lăng Cô…, hƣớng tới phân khúc thị trƣờng khách có chi trả cao hơn. Đặc 

biệt sự xuất hiện của hình thức Condotel hoạt động theo mô hình timeshares (chia 

sẻ lợi nhuận ƣu đãi) là một lựa chọn khôn ngoan cho những khu nghỉ dƣỡng có tính 

thời vụ sâu sắc nhƣ DL biển BTB. 

Các doanh nghiệp lữ hành khi đánh giá về hiệu quả khai thác của các loại hình 

DL ở vùng BTB cho tỉ lệ nhƣ sau: DL sinh thái có tần suất lựa chọn 77,8%; DL văn 

hóa 72,2%; DL nghỉ dƣỡng biển đứng thứ ba với 61,1%. DL. Còn đối với du khách, 

khi đến BTB họ thƣờng lựa chọn tour DL kết hợp mà không theo một sản phẩm 

chuyên đề nhất định nào, kết quả khảo sát khách cho tỉ lệ tham gia tour kết hợp xấp 

xỉ 50% số khách tham gia trả lời. Cảnh quan hấp dẫn, văn hóa đa dạng và giá cả hợp 

lý là những lý do hàng đầu màdu khách lựa chọn khi DL đến BTB, trái lại dịch vụ 

DL thiếu lại có tới 87,5% du khách lựa chọn để trả lời cho quan điểm “không thích” 

khi đến DL vùng BTB (Phụ lục 11).  
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3.3. Thực trạng phát triển du lịch theo lãnh thổ 

3.3.1. Đ ểm  u lị   

3.3.1.1. Lựa chọn đối t ợng 

- Các cơ sở để lựa chọn điểm DL để tiến hành kh o sát, đánh giá gồm: tham 

khảo “QHTT PTDL vùng BTB đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; quy hoạch 

và điều chỉnh quy hoạch các tỉnh Thanh Hóa [67][132], Nghệ An [134], Hà Tĩnh 

[71], Quảng Bình [129]; Quảng Trị [11], Thừa Thiên Huế [136]; kết quả khảo sát, 

đánh giá TNDL các Sở VHTTDL; căn cứ các đề tài, đề án PTDL đã đƣợc thực hiện. 

Đặc biệt, kết quả khảo sát thực địa tại các điểm DL, phỏng vấn trực tiếp theo 7 tiêu 

chí từ các chuyên gia, kết quả điều tra xã hội học là những căn cứ quan trọng dể lựa 

chọn và đánh giá mức độ phát triển của các điểm DL vùng BTB.  

- Nguyên tắc lựa chọn điểm để đánh giá 

+ Những điểm DL đƣợc lựa chọn phải đại diện cho loại hình tiêu biểu thuộc 

vùng BTB bao gồm DL tham quan DSVHTG, DL tham quan DTLS cách mạng 

(thuộc nhóm DL văn hóa), DL khám phá hang động và DL nghỉ dƣỡng biển (thuộc 

nhóm DL tự nhiên) và DL sinh thái (thuộc nhóm loại hình DL hỗn hợp).  

+ Căn cứ vào thực trạng khai thác và phát triển sản phẩm DL: Hệ thống các DTLS, 

khảo cổ; di tích văn hóa kiến trúc… có số lƣợng rất lớn (nhiều địa phƣơng có tới hàng 

trăm điểm di tích xếp hạng Quốc gia), rất nhiều điểm có giá trị lịch sử, văn hóa cao song 

chƣa đƣợc khai thác phục vụ du khách. Các điểm khám phá hang động và hệ sinh thái 

cũng có số lƣợng tƣơng đối song thực tế đã khai thác còn ít. Du lịch nghỉ dƣỡng biển tuy 

phát triển khá sớm nhƣng cũng chỉ tập trung ở một số điểm truyền thống.  

+ Căn cứ vào kết quả thống kê và khảo sát sơ bộ đối với các điểm DL thuộc 

các loại hình trong phạm vi nghiên cứu (DL tham quan DSVHTG, DL tham quan 

DTLS cách mạng, DL khám phá hang động,DL nghỉ dƣỡng biển và DL sinh thái) 

với tổng số 145 điểm; bao gồm 2 điểm DSVHTG, 44 DTLS cách mạng, 25 điểm 

hang động, 33 điểm DL sinh thái, 35 điểm DL nghỉ dƣỡng biển (Phụ lục 12). Tuy 

nhiên, chúng tôi chỉ tiến hành đánh giá tổng hợp và xin ý kiến chuyên gia đối với 2 

di sản văn hóa (Quần thể di tích cố đô Huế và Thành Nhà Hồ), 12 điểm DL tham 

quan DTLS, 12 điểm khám phá hang động, 11 điểm DL sinh thái và 12 điểm DL 

nghỉ dƣỡng biển. Nhƣ vậy, tổng số điểm đánh giá ở cả 5 loại hình là 49/145 điểm 

DL của vùng BTB. Sự lựa chọn các điểm từ danh mục thống kê để đƣa vào đánh giá 

căn cứ vào kết quả khảo sát thực địa có tham khảo ý kiến của các chuyên gia.  

3.3.1.2. Kết qu  đánh giá các điểm du lịch văn hóa   

- Du lịch tham quan di sản văn hóa thế giới  

Vùng có hai di sản văn hóa phi vật thể: quần thể di tích cố đô Huế (Thừa Thiên 

Huế) và Thành Nhà Hồ; và các di sản phi vật thể, di sản tƣ liệu bao gồm: Nhã nhạc 

Cung đình Huế, Mộc bản Triều Nguyễn, Châu bản Triều Nguyễn, thơ văn chữ Hán 
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trên kiến trúc cung đình Huế, ví giặm Nghệ Tĩnh, mộc bản trƣờng học Phúc Giang (Hà 

Tĩnh). Đây là những tài nguyên đặc sắc có giá trị cho khai thác phát triển DL văn hóa 

di sản; có khả năng tạo điểm nhấn và thƣơng hiệu của BTB. Đề tài đã điều tra và tham 

khảo ý kiến chuyên gia đối với 2 điểm DL di sản: Quần thể di tích cố đô Huế và Thành 

Nhà Hồ. Trong đó, quần thể di tích cố Đô Huế bao gồm 19 điểm di tích, tiêu biểu là 9 

điểm: Đại Nội, Điện Long An, Chùa Thiên Mụ, Lăng Gia Long, Lăng Minh Mạng, 

Lăng Tự Đức, Lăng Khải Định, Điện Hòn Chén, Cung An Định (Phụ lục 12). 

  
Hìn  3.6.: Kết quả đán    á đ ểm  u lị   t uộ  loạ   ìn  t  m qu m    sản văn  ó  

Tổng điểm đánh giá cho thấy cả hai điểm di sản đều đạt mức xếp hạng điểm 

Quốc gia tuy có sự chênh lệch về tổng điểm khá cao: Quần thể di tích cố đô Huế đạt 

79,0 điểm trong khi Thành Nhà Hồ chỉ đạt 65,2 điểm. Quần thể di tích cố đô Huế có 

6/7 tiêu chí đạt mức tối đa 5 điểm, chỉ có thời gian khai thác đạt mức điểm thấp hơn 

(4,0 điểm). Thành Nhà Hồ đƣợc công nhận là DSVHTG năm 2011 với lịch sử khai 

thác DL khá muộn cũng nhƣ hệ thống CSVCKT & DV còn nghèo nàn và khả năng 

liên kết hạn chế nên sức hút đối với du khách đến điểm DL này còn khá khiêm tốn. 

Thực tế, khách đến Thành Nhà Hồ chủ yếu là khách nghỉ dƣỡng biển và kết hợp 

tham quan di sản văn hóa này; nên thời điểm đông khách rơi vào các tháng 5,6,7, 8 

– thời điểm DL nghỉ dƣỡng biển Sầm Sơn vào cao điểm. 

Ô 3.5: Quần t ể    tí    ố đô Huế và T àn  N à Hồ 
Là công trình kiến trúc lịch sử đƣợc UNESCO công nhận đầu tiên ở Việt Nam vào năm 1993; Huế là 

Cố đô duy nhất ở nƣớc ta còn bảo lƣu đƣợc khá đầy đủ tổng thể kiến trúc nghệ thuật Cung đình, với hệ thống 

Thành quách, Cung điện, Miếu đƣờng, Đền đài, Lăng tẩm. Sức hấp dẫn của cố đô đƣợc ghi nhận từ hàng 

trăm công trình nghệ thuật tinh xảo, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, hòa quyện với 

thiên nhiên thơ mộng; có giá trị đặc biệt về lịch sử và về văn hoá nghệ thuật. Trải qua 25 năm trùng tu, bảo 

tồn và phát triển DL, cố đô Huế đã trở thành điểm đến không thể bỏ qua trên “Con đƣờng di sản Miền 

Trung”, trở thành biểu tƣợng văn hóa của BTB và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. 

Thành Nhà Hồ còn đƣợc gọi là Tây Đô đƣợc xây dựng vào năm 1937 do Hồ Quý Ly chủ trƣơng. Di 

tích quốc gia đặc biệt này đƣợc UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 2011, thuộc địa 

phận hai xã Vĩnh Tiến, Vĩnh Long huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Là kinh đô của Việt Nam, đồng thời là 

trung tâm hành chính, kinh tế và văn hóa của BTB từ thế kỉ XVI đến XVIII, Thành Nhà Hồ là công trình kiến 

trúc kinh thành độc đáo vừa là kiến trúc mang tính phòng vệ quân sự điển hình [117]. Đƣợc xây dựng bằng 

những khối đá “khổng lồ” độc nhất vô nhị, tòa thành là một trong số ít các di tích kinh thành chƣa chịu nhiều 

tác động của quá trình đô thị hóa, cảnh quan và quy mô kiến trúc còn đƣợc bảo tồn gần nhƣ nguyên vẹn cả 

trên mặt đất và trong lòng đất ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á. 
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- Du lịch tham quan di tích lịch sử cách mạng 

Nghiên cứu trƣờng hợp đối với 12 điểm thuộc loại hình DL  này cho thấy các 

tiêu chí về vị trí và khả năng tiếp cận, tổ chức quản lý và thời gian khai thác có mức 

điểm trung bình cao hơn. Đây cũng chính là những ƣu thế ở các điểm DL trong loại 

hình này ở vùng BTB. Tuy nhiên, do một số điểm có vị trí khá độc lập hoặc ở các 

khu vực miền núi phía tây nên khả năng liên kết còn hạn chế. CSVCKT & DV tại 

các điểm DL này trên thực tế cũng khá nghèo nàn và chƣa đƣợc đầu tƣ thỏa đáng, 

mức đánh giá trung bình chỉ đạt 3,5 điểm. Điều này cho thấy mặc dù có sức hấp dẫn 

đặc thù của hệ thống di tích vùng phi quân sự DMZ song sản phẩm DL này vẫn 

phát triển chƣa tƣơng xứng với tiềm năng.  

Bản  3.19: Kết quả đán    á đ ểm  u lị   t  m qu n    tí   lị   sử  á   mạn  

Stt Điểm DL 
Độ 

HD 

Khả 

năng 

 liên 

kết 

Vị trí 

và 

 KN 

tiếp 

cận 

CSVC

KT 

& DV 

Sức 

chứa 

điểm 

DL 

Tổ 

chức 

 quản 

lý 

Thời 

gian 

 khai 

thác 

Tổng 

 điểm 

Xếp 

hạng 

1 Khu DT Hàm Rồng 3,3 4,0 4,0 4,0 3,7 3,5 4,2 60,5 ĐP 

2 Khu di tích Kim Liên 4,5 4,7 5,0 3,8 4,0 5,0 4,1 72,3 QG 

3 Truông Bồn 3,3 3,3 5,0 3,0 3,3 4,0 3,9 59,3 ĐP 

4 Ngã Ba Đồng Lộc 3,6 4,0 5,0 3,8 4,0 4,3 4,0 66,0 QG 

5 Hang Tám Thanh niên xung phong 3,0 4,0 2,0 3,5 3,0 3,0 3,7 49,7 ĐP 

6 Địa đạo Vịnh Mốc 4,0 4,0 4,0 3,5 3,0 5,0 4,0 63,0 ĐP 

7 Đôi bờ Hiền Lƣơng - sông Bến Hải 4,0 4,0 4,0 3,5 3,7 3,0 4,0 60,4 ĐP 

8 Nhà tù Lao Bảo 3,0 3,5 3,0 3,0 3,0 4,0 3,8 52,3 ĐP 

9 
Khe Sanh, đƣờng 9, đƣờng Trƣờng 

Sơn 
3,5 3,5 3,0 3,0 5 3,5 3,8 54,8 ĐP 

10 Thành cồ Quảng Tri 4,2 4,7 5,0 4,6 3,5 5,0 4,0 71,9 QG 

11 Nghĩa Trang Trƣờng Sơn 3,0 3,5 4,0 3,0 4,0 3,0 4,0 55,5 ĐP 

12 Cụm địa đạo động A So - A Túc 3,0 2,6 5,0 3,0 2,0 3,0 3,5 51,3 ĐP 

Đ ểm trun  bìn  3,5 3,8 4,1 3,5 3,4 3,9 3,9 59,6  
 

(Nguồn: Tổng hợp và tính toán của tác gi ) 

- Điểm DL quốc gia: Kết quả có 03 điểm xếp hạng cấp Quốc gia: Khu di tích 

Kim Liên (72,3 điểm), Ngã ba Đồng Lộc (66,5 điểm) và Thành cổ Quảng Trị (71,9 

điểm). Đây là những điểm DL khai thác giá trị di tích quốc gia và quốc gia đặc biệt 

với nhiều tiêu chí đƣợc đánh giá  từ “khá hấp dẫn” và “hấp dẫn”. Những giá trị tài 

nguyên của các điểm DL này mang sức hấp dẫn lịch sử đặc biệt: là bằng chứng cho 

sự hy sinh nhƣng rất đỗi tự hào, là nơi sinh ra ngƣời con “ƣu tú”, ngƣời anh hùng 

của dân tộc Việt Nam. Trong thực tế, các điểm di tích có vị trí tiếp cận khá thuận 

lợi, khả năng liên kết tốt và đƣợc quan tâm khai thác PTDL khá sớm. Tuy nhiên, do 

còn khá đơn điệu về dịch vụ DL tại các điểm DL nên lƣợng khách tuy đến đông 

song tỉ lệ lƣu trú lại khá khiêm tốn. Vì thế, tour DL “về nguồn” tuy thu hút đƣợc sự 

quan tâm của khách nội địa song đối tƣợng khách thƣờng có cự ly di chuyển và thời 

gian lƣu trú ngắn; tập trung chủ yếu mùa hè và đi tour kết hợp nghỉ dƣỡng biển.  

 



 
 

105 

- Điểm DL địa phƣơng: Địa đạo Vịnh Mốc (Quảng Trị), Đôi bờ Hiền Lƣơng – 

sông Bến Hải, khu di tích Hàm Rồng (Thanh Hóa) là những điểm DL địa phƣơng 

có tổng điểm đánh giá trên 60 điểm, đặc biệt là địa đạo Vịnh Mốc đạt mức 63,0 

điểm (xấp xỉ mức xếp hạng Quốc gia – 64 điểm).  

Nhƣ vậy, với tầm quan trọng và ý nghĩa lịch sử đặc biệt, sự tồn tại của các 

điểm di tích lịch sử cách mạng trong vùng BTB (đặc biệt ở Quảng Trị) là minh 

chứng hùng hồn cho những gì sử sách đã ghi lại về quân và dân ta trong những thời 

khắc cam go của cuộc chiến giành độc lập dân tộc. Đó mãi là niềm tự hào dân tộc 

cao cả, là nơi tƣởng nhớ và biết ơn về những hy sinh  của đồng đội, của lớp cha anh 

đi trƣớc…Bởi thế, sản phẩm du lịch DZM, DL “về nguồn” cũng nhƣ “Về thăm 

chiến trƣờng xƣa”  đã góp phần nêu cao tinh thần dân tộc, giáo dục lòng yêu nƣớc 

cho các thế hệ luôn là sản phẩm đặc trƣng của DL vùng BTB.  

3.3.1.3. Kết qu  đánh giá các điểm du lịch khám phá hang động 

Địa hình núi đá vôi của miền Bắc Việt Nam chiếm khoảng 1/3 diện tích – 

dạng địa hình mang đến cho Việt Nam nói chung và cả BTB “bao nhiêu là thắng 

cảnh tuyệt vời”. Hang động là những thắng cảnh đƣợc tạo nên từ “xứ sở đá vôi” đó. 

BTB có rất nhiều hang động suốt dọc từ bắc tới nam của vùng: bắt đầu từ động Từ 

Thức, Động Hàm Rồng, Hang Con Moong (Thanh Hóa), Hang Bua, Hang Thẩm 

Ồm (Nghệ An), động Brai (Quảng Trị), động Tiên Công (Thừa Thiên Huế). Đặc 

biệt nhất là khối núi đá vôi Kẻ Bàng ở Quảng Bình với gần 60 hang động đƣợc 

khám phá cho đến nay.  

Căn cứ vào thống kê sơ bộ danh mục 25 hang động của vùng BTB (Phụ lục 

12), đề tài đã tham khảo lựa chọn và đánh giá của các chuyên gia đối với 12 hang 

động thuộc khối núi đá vôi Kẻ Bàng -  khu vực Vƣờn Quốc Gia Phong Nha – Kẻ 

Bàng. Do sức hấp dẫn đặc thù về tài nguyên và chất lƣợng dịch vụ cung cấp đảm 

bảo đƣợc nhu cầu khám phá hang động của du khách nên điểm trung bình của 12 

hang động khá cao với 62,2 điểm – chỉ đứng sau mức trung bình của hai điểm DL 

thuộc loại hình tham quan DSVHTG. Sức hấp dẫn của tài nguyên, dịch vụ khám 

phá và tổ chức quản lý hoạt động DL là những ƣu điểm nổi trội của các điểm DL 

thuộc loại hình này. Mặc dù vậy, mức điểm mà các điểm DL xếp hạng Quốc gia chỉ 

ở ngƣỡng thấp trong giới hạn (chỉ hơn 64 điểm); nguyên nhân là do các điểm DL 

này có sức chứa nhỏ, thời gian khai thác ngắn (do chủ yếu là hang động nƣớc) và 

nằm sâu trong khu vực rừng nguyên sinh nhiệt đới nên hạn chế về khả năng tiếp 

cận. Hiện tại, “vƣơng quốc hang động” với rất nhiều bí hiểm, kỳ thú và những cái 

“nhất” trong thế giới hang động toàn cầu đã và đang tạo nên một trong những sản 

phẩm DL hấp dẫn và đặc trƣng của vùng BTB.  
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Bản  3.20: Kết quả đán    á đ ểm  u lị     ám p á   n  độn  

Stt Tên điểm du lịch 
Độ 

HD 

Tổ 

chức  

quản 

lý 

CSVC

KT  

& DV 

Thời 

gian 

 khai 

thác 

Sức 

chứa  

điểm 

DL 

Vị trí và  

khả năng 

 tiếp cận 

Khả 

năng 

 liên kết 

Tổng 

 điểm 

Xếp 

hạng 

1 Động Phong Nha 4,5 4,8 4,5 3,5 2,9 3 4,2 64,4 QG 

2 Động Thiên Đƣờng 4,5 4,8 4,5 3,6 3,0 3,0 4,2 64,8 QG 

3 Hang Sơn Đoòng 5,0 5,0 4,5 3,5 2,4 2,4 4,0 64,1 QG 

4 Hang Tối 4,5 4,9 4,5 3,5 3,0 3,0 4,0 64,7 QG 

5 Động Tiên Sơn 4,0 4,9 4,2 3,6 2,8 3,0 4,0 62,1 ĐP 

6 Hang Va 4,8 5,0 4,0 3,5 2,0 2,4 3,0 60,2 ĐP 

7 Hang Én 5,0 5,0 4,5 3,5 2,3 2,6 4,0 64,3 QG 

8 Hang Nƣớc Nứt 4,8 5,0 4,2 3,5 2,0 2,8 3,0 61,6 ĐP 

9 Động Tú Làn 5,0 5,0 4,0 3,5 2,0 2,7 3,7 62,1 ĐP 

10 Hang Vòm 4,3 4,8 3,5 3,5 2,0 2,5 4,0 57,8 ĐP 

11 Hang Giếng Voọc 4,3 4,8 3,5 3,5 2,0 2,5 4,0 57,8 ĐP 

12 Hang Tiên 2 4,5 5,0 3,5 3,5 2,0 2,6 4,0 59,2 ĐP 

Đ ểm trun  bìn  4,7 4,9 4,2 3,5 2,4 2,7 3,8 62,2 
 

(Nguồn: Tổng hợp và tính toán của tác gi ) 

- Điểm DL quốc gia: Kết quả cho thấy: 05/12 điểm DL khảo sát đạt mức điểm 

để xếp hạng Quốc gia bao gồm: Động Thiên Đƣờng (64,8 điểm), hang Tối (64,7 

điểm), động Phong Nha (64,4 điểm), Hang Én (64,13 điểm) và Sơn Đoòng (64,1 

điểm). Trong đó, Động Thiên Đƣờng và Động Phong Nha có lịch sử PTDL khá 

sớm, khả năng tiếp cận dễ dàng hơn so với các điểm khác; Hang Én với sản phẩm 

khám phá đƣợc thiết kế độc quyền bởi công ty Oxalis Adventure Tours đã nhanh 

chóng trở thành điểm DL ấn tƣợng trên toàn thế giới. Du lịch khám phá hang Sơn 

Đoòng – hang động lớn nhất thế giới tuy mới đƣợc khai thác từ năm 2015 nhƣng 

tiếng vang về vẻ đẹp bí ẩn và hùng vĩ của hang động này nhanh chóng đƣợc thế giới 

biết đến khiến cho khách đặt tour thƣờng phải xếp hàng khá lâu. Tuy nhiên, khám 

phá hang động này đòi hỏi mạo hiểm ở cấp độ 6, giá trị tài nguyên cần đƣợc bảo vệ 

nghiêm ngặt nên số lƣợng khách có thể vào hang rất ít trong mỗi chuyến và cả năm.  

- Điểm DL địa phƣơng: động Tiên Sơn (62,1 điểm), Hang Va (60,2 điểm), 

Hang Nƣớc Nứt (61,6 điểm), Động Tú Làn (62,1 điểm), Hang Tiên 2 (59,2 điểm), 

Hang Vòm và Hang Giếng Voọc (đều đạt 57,8 điểm). Có thể thấy, mức chênh lệch 

tổng điểm với nhóm xếp hạng Quốc gia là không nhiều. Đây là những điểm DL hứa 

hẹn sẽ hấp dẫn du khách ƣa khám phá, tiếp tục chinh phục với số lƣợng tour lớn 

hơn khi các điều kiện về dịch vụ, khả năng tiếp cận đƣợc cải thiện. 

3.3.1.5. Kết qu  đánh giá các điểm du lịch nghỉ d ỡng biển 

DL nghỉ dƣỡng biển vốn là loại hình phát triển từ rất sớm ở vùng BTB. Từ đầu 

thế kỉ XIX, các bãi tắm Sầm Sơn, Cửa Lò đã đƣợc ngƣời Pháp xây dựng thành các 

khu nghỉ dƣỡng, chỉ sau các địa danh nổi tiếng nhƣ Sa Pa, Bà Nà, Tam Đảo…Trải 
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qua nhiều biến động, thăng trầm của lịch sử, DL biển BTB đƣợc biết đến nhƣ một 

sản phẩm tiêu biểu và là hoạt động chính của ngành DL nơi đây. Ngày nay, trên 

chiều dài 670 km bờ biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều bãi tắm mới 

đƣợc khai phá, các bãi tắm truyền thống đƣợc đầu tƣ, nâng cấp và cải thiện chất 

lƣợng dịch vụ. Thống kê hàng năm cho thấy, một số địa phƣơng trong vùng, DL 

biển chiếm tỷ trọng lớn về lƣợng khách và doanh thu toàn ngành. Cụ thể, Thanh 

Hóa có lƣợng khách đến DL biển đạt 66%, doanh thu đạt 57%; Nghệ An có tỷ lệ 

tƣơng ứng là 45% và 60%; Quảng Bình khoảng 30% ở cả hai chỉ tiêu… 

Luận án đã lựa chọn khảo sát và phỏng vấn chuyên gia đối với 12/37 điểm DL 

biển ở vùng BTB. Điểm trung bình từng tiêu chí và tổng điểm đối với mỗi điểm DL 

đƣợc tác giả xử lý và tổng hợp bảng 3.23.  

Bản  3.21: Kết quả đán    á đ ểm DL n  ỉ   ỡn  b ển vùn  BTB 

Stt Điểm du lịch Độ HD 

CSVC

KT 

&DV 

Thời 

gian  

khai 

thác 

Tổ 

chức  

quản 

lý 

Khả 

năng 

 liên 

kết 

Sức 

chứa  

điểm 

DL 

Vị trí và 

khả 

năng  

tiếp cận 

Tổng  

điểm 

Xếp  

hạng 

1 Hải Tiến  2,8 3,2 3,0 3,6 4,0 4,0 4,0 54,2 ĐP 

2 Sầm Sơn 5,0 5,0 3,0 4,8 4,0 5,0 4,0 70,6 QG 

3 Hải Hòa  3,0 3,0 3,0 3,2 3,0 3,2 5,0 50,8 ĐP 

4 Cửa Hiền - Bãi Lữ 3,0 3,7 3,2 3,0 4,4 4,0 5,0 57,5 ĐP 

5 Cửa Lò  5,0 5,0 3,2 4,8 4,4 5,0 5,0 73,0 QG 

6 Xuân Thành  3,7 3,5 3,2 3,5 4,0 3,5 5,0 58,2 ĐP 

7 Thiên Cầm 4,2 4,0 3,3 4,0 4,0 4,6 4,0 63,7 ĐP 

8 Nhật Lệ  4,0 5,0 3,3 4,3 4,4 5,0 3,0 67,3 QG 

9 Cửa Tùng  3,3 3,4 3,3 3,4 4,0 3,5 4,0 55,8 ĐP 

10 Cửa Việt  4,0 4,0 3,3 4,0 4,0 4,5 4,0 62,9 QG 

11 Thuận An  4,0 3,7 3,4 4,0 4,0 3,8 5,0 61,9 ĐP 

12 Lăng Cô - Cảnh Dƣơng 5,0 5,0 3,4 5,0 4,5 5,0 5,0 74,2 QG 

Đ ểm trun  bìn  3,4 3,5 2,8 3,4 3,5 3,7 3,8 53,6 
 

(Nguồn: Tổng hợp và tính toán của tác gi ) 

- Điểm DL Quốc gia: có 04 điểm bao gồm: biển Lăng Cô – Cảnh Dƣơng (74,2 

điểm), Cửa Lò  (73) điểm), Sầm Sơn (70,6 điểm), Nhật Lệ (67,3 điểm). Lăng Cô – 

Cảnh Dƣơng đƣợc đánh giá cao ở nhiều tiêu chí với mức tuyệt đối (5 điểm/tiêu chí) ở 

độ HD của tài nguyên, CSVCKT & DV, tổ chức quản lý, sức chứa, vị trí và khả năng 

tiếp cận. Hạn chế lớn nhất của điểm DL nghỉ dƣỡng biển ở vùng BTB là thời gian khai 

thác ngắn (hay tính thời vụ) đã làm giảm ƣu thế của loại hình này so với vùng DHNTB.  

- Điểm DL địa phƣơng: có 08 điểm là các bãi tắm đƣợc quan tâm của địa 

phƣơng đối với hệ thống CSVCKT & DV, đồng thời có khả năng liên kết khá và vị 

trí khá thuận lợi so với thị trƣờng gửi khách cũng nhƣ khá gần các tuyến đƣờng 

quốc lộ. Trong đó, một số có điểm DL đƣợc đánh giá khá cao và khả năng phát triển 

mạnh mẽ hơn trong tƣơng lai sau khi hoàn thành các hạng mục đầu tƣ về CSVCKT 

cũng nhƣ nâng cao vai trò tổ chức các hoạt động DL, bảo vệ tài nguyên và môi 

trƣờng: biển Thiên Cầm (63,7 điểm), Cửa Việt (62,9 điểm). Đây cũng là hai điểm 

có khả năng phát triển thành điểm DL quốc gia trong thời gian tới.  



 
 

108 

3.3.1.4. Kết qu  đánh giá các điểm du lịch sinh thái 

DL sinh thái cũng là sản phẩm có thế mạnh của DL vùng BTB. Khai thác loại 

hình DL này có ý nghĩa lớn trong việc góp phần đa dạng hóa các hoạt động DL, 

giảm tính thời vụ cho DL biển ở phía đông. Hơn nữa, DL sinh thái còn góp phần 

xóa đói, giảm nghèo và nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. 

Các điểm DL thuộc loại hình này khai thác các giá trị tài nguyên gắn với các 

VQG, các KBTTN, các suối nƣớc khoáng và các giá trị văn hóa địa phƣơng. Trong 

danh mục khảo sát và thống kê 32 điểm thuộc loại hình DL này, đề tài đã tham khảo 

ý kiến để lựa chọn đánh giá đối với 11/32 điểm, kết quả đạt đƣợc tổng hợp nhƣ 

bảng 3.22. Nhìn chung,  các điểm DL sinh thái có điểm trung bình chung thấp với 

chỉ 52,7 điểm; trong đó điểm đánh giá các nhân tố không có sự khác biệt lớn.  

Bản  3.22: Kết quả đán    á  á  đ ểm  u lị   s n  t á  vùn  BTB 

STT Điểm DL 
Độ 

HD 

Tổ 

chức 

quản 

lý 

Sức  

chứa 

CSVC 

KT & 

DV 

Thời 

gian  

khai 

thác 

Vị trí 

và 

khả 

năng 

tiếp cận 

Khả  

năng  

liên  

kết 

Tổn

g 

điểm 

Xếp 

hạn

g 

1 Suối cá Cẩm Lƣơng  3,0 3,0 3,0 2,0 3,8 2,0 3,0 45,6 ĐP 

2 VQG Bến En  4,0 4,0 4,0 3,0 3,8 4,0 3,2 60,8 ĐP 

3 Khu BTTN Pù Luông  3,5 3,0 3,0 2,2 3,5 2,0 2,0 45,9 ĐP 

4 VQG Pù Mát  4,0 4,0 4,0 3,0 3,8 4,0 3,0 60,6 ĐP 

5 Suối khoáng Sơn Kim 3,5 4,0 3,0 4,0 4,0 5,0 2,8 60,3 ĐP 

6 VQG Phong Nha - Kẻ Bàng  5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,5 68,5 QG 

7 Suối khoáng Bang  3,5 3,0 3,0 2,2 3,8 3,7 3,0 50,9 ĐP 

8 VQG Bạch Mã 4,0 4,0 4,0 3,7 3,6 5,0 4,5 65,1 QG 

9 Suối khoáng nóng Thanh Tân 3,5 4,5 3,0 4,0 3,8 5,0 3,4 62 ĐP 

10 Suối khoáng Mỹ An 3,5 4,5 3,0 4,0 3,8 5,0 4,5 63,1 ĐP 

11 Đảo Cồn Cỏ 3,5 4,0 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 49,5 ĐP 

Điểm trung bình 

 
3,4 3,6 3,1 2,8 3,4 3,5 3,0 52,7  

(Nguồn: Tổng hợp và tính toán của tác gi ) 

- Điểm DL Quốc gia di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha – Kẻ Bàng 

(68,5 điểm), VQG Bạch Mã (65,1 điểm). Đây là hai điểm có giá trị cảnh quan đƣợc 

đánh giá hấp dẫn, khả năng liên kết thuận lợi, công tác tổ chức quản lý các hoạt 

động DL đảm bảo khá tốt; song do hạn chế về thời gian khai thác (phân bố ở miền 

núi với địa hình khó khăn và ảnh hƣởng bởi khí hậu mùa mƣa). Nổi lên nhƣ một 

điểm hấp dẫn đặc trƣng của BTB, là vƣờn quốc gia duy nhất ở Việt Nam hai lần 

đƣợc UNESCO công nhận di sản thế giới : lần đầu tiên vào năm 2003 với tiêu chí 

(viii) địa chất, địa mạo;  lần thứ hai vào năm 2015 với tiêu chí (ix) hệ sinh thái và 

(x) Đa dạng sinh học. Cùng với các giá trị văn hóa dân tộc, di tích lịch sử và khảo 

cổ, VQG Phong Nha – Kẻ Bàng là điểm DL không thể thiếu trong những tour DL 

sinh thái ở BTB nói riêng và Việt Nam nói chung.  

- Điểm DL địa phƣơng: có 8/11 điểm đƣợc đánh giá, tiêu biểu nhƣ: VQG Bến 

En, VQG Pù Mát, suối khoáng Mỹ An, suối khoáng Thanh Tân, suối khoáng Sơn 
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Kim (đều có tổng điểm cao hơn 60 điểm). Đáng chú ý là hai điểm suối khoáng nóng 

ở Thừa Thiên Huế tuy có sức hấp dẫn tài nguyên không lớn nhƣng đã đƣợc đầu tƣ 

khá đồng bộ về CSVCKT, dịch vụ cung cấp khá đa dạng (các trò chơi đu dây 

zipline và Highwire đƣợc du khách nƣớc ngoài và giới trẻ ƣa thích). VQG Pù Mát 

mang trong mình sự hoang sơ, đa dạng của khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ 

An đang hứa hẹn sẽ là những điểm hấp dẫn du khách hơn nữa trong tƣơng lai nếu 

đƣợc cải thiện ở các tiêu chí về CSVCKT & DV. Đặc biệt, điểm DL sinh thái biển 

Cồn Cỏ đƣợc ví nhƣ “hòn ngọc xanh giữa trùng khơi”, có khu bảo tồn biển đảo 

cùng với giá trị lịch sử của “chiến hạm không bao giờ bị đắm” là sản phẩm DL mới 

thu hút sự quan tâm của du khách những năm gần đây.  

Nhìn chung, hệ thống các điểm DL ở vùng BTB có sức hấp dẫn về tài 

nguyên, mức độ tập trung tƣơng đối cao nên khả năng liên kết khá. Hai di sản văn 

hóa vật thể thế giới có điểm trung bình cao nhất với 71,8 điểm đã khẳng định sức 

hấp dẫn đặc biệt cũng nhƣ vai trò định vị thƣơng hiệu DL cho vùng BTB. Du lịch 

khám phá hang động (điểm trung bình 61,9) với vai trò quan trọng của hệ thống 

hang động thuộc VQG Phong Nha – Kẻ Bàng tuy hình thành và phát triển muộn 

hơn nhƣng cũng đang vƣơn lên nhanh chóng nhờ sự độc đáo của cả „vƣơng quốc 

hang động” mà trong đó Sơn Đoòng đƣợc biết đến nhƣ một “hang động vô đối” ở 

xứ này. DL nghỉ dƣỡng biển tuy không phải là sản phẩm có sức cạnh tranh với 

vùng du lịch DHNTB do thời gian khai thác khá ngắn nhƣng với lịch sử khai thác 

sớm, sự đầu tƣ hình thành các quần thể nghỉ dƣỡng cao cấp và khoảng cách gần 

với thị trƣờng phía Bắc đã khiến cho loại hình này vẫn chiếm ƣu thế về dòng 

khách nội địa. DL tham quan di tích lịch sử cách mạng và DL sinh thái cũng có 

tiềm năng đặc thù song còn hạn chế về hệ thống dịch vụ DL tại các điểm DL này 

nên hiệu quả khai thác chƣa cao.  
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Hình 3.7: Kết quả tổn   ợp đán    á  á  đ ểm  u lị        t eo  á  loạ   ìn  
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3.3.2. Trun  tâm  u lị   

3.3.3.1. Trung t m du lịch Huế 

 Là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Huế là một trong 4 

trung tâm du lịch quốc gia sau TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng. Sự PTDL của 

trung tâm DL Huế đã đóng góp không nhỏ vào hoạt động DL của vùng BTB, thể hiện 

ở các chỉ tiêu về lƣợng khách quốc tế, số lƣợng CSLT xếp hạng sao, số lƣợng hƣớng 

dẫn viên quốc tế và tổng thu DL. 

Lịch sử phát triển đã để lại cho nơi đây nhiều di sản quý báu và trở thành sản 

phẩm du lịch đặc thù không chỉ của địa phƣơng mà cả vùng BTB. Với thƣơng hiệu 

“một điểm đến 5 di sản”, thành phố festival, thành phố văn hóa ASEAN, và thành phố 

du lịch sạch ASEAN; Huế có sức hút lớn đối với du khách trong và ngoài nƣớc. Huế 

có giao thông phát triển đa dạng, có vị trí khá gần và khả năng tiếp cận dễ dàng với các 

điểm di dản trên “con đƣờng di sản miền Trung” nhƣ Phong Nha – Kẻ Bàng, đô thị cổ 

Hội An…và đặc biệt chỉ cách 100 km đối với TP Đà Nẵng – trung tâm kinh tế của khu 

vực miền Trung. Những điều kiện đó đã tạo thuận lợi cho du lịch Huế xây dựng 

thƣơng hiệu, kết nối Bắc – Nam và tăng trƣởng khách, doanh thu hàng năm đứng đầu 

vùng BTB. Huế cũng là địa bàn có số lƣợng, chất lƣợng CSLT xếp hạng từ 3 – 5 sao 

cao nhất trong vùng. Năm 2015, ngành du lịch của thành phố đón hơn 2 triệu khách 

trong đó lƣợng khách do CSLT phục vụ xấp xỉ 1,7 triệu ngƣời, doanh thu toàn ngành 

đạt 1680 tỷ đồng. Điều đáng nói, với kết quả đạt đƣợc, du lịch thành phố Huế chiếm 

40,2% lƣợng khách và 56,3% tổng thu du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế [178]. 

Tuy nhiên, vai trò kết nối cũng nhƣ tạo sức lan tỏa của Huế đối với sự PTDL 

vùng chƣa xứng tầm của một trung tâm DL hàng đầu ở BTB. Có thể lý giải điều này từ 

một số nguyên nhân sau: (1) - Huế nằm ở cực nam của vùng BTB có vị trí khá xa so 

với các lãnh thổ ở phía bắc của vùng (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh) bởi vậy, vai trò 

phân phối khách từ phía nam đối với các tỉnh này là rất hạn chế. (2) - Sân bay Phú Bài 

mặc dù đƣợc quy hoạch là sân bay quốc tế song vẫn chủ yếu là đón các chuyến bay 

thuê bao và chƣa có nhà ga hành khách quốc tế riêng, vai trò đón khách đến (kể cả nội 

địa) rất hạn chế. Trong khi đó, trung tâm du lịch Đà Nẵng của vùng DHNTB đã phát 

triển mạnh mẽ và trở thành điểm hút khách rất lớn từ khắp nơi trên cả nƣớc đặc biệt là 

vùng BTB theo cả đƣờng bộ và đƣờng hàng không; khách đến Huế vì thế có tỉ lệ lớn là 

khách nối tour từ Đà Nẵng dẫn đến thời gian lƣu trú rung bình của khách đến Huế bị 

giảm đi đáng kể những năm gần đây.  

3.3.3.2. Trung t m du lịch Vinh 

Thành phố Vinh – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh Nghệ An 

đồng thời là trung tâm DL lớn thứ 2 của vùng BTB. TP Vinh trên trục giao thông Bắc 
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– Nam có quốc lộ 1A và đƣờng sắt Thống Nhất đi qua, có sân bay quốc tế  Vinh với vị 

trí khá gần trung tâm thành phố  đã tạo nên một đầu mối giao thông quan trọng của 

vùng BTB kết nối vùng với hai miền Nam – Bắc của đất nƣớc.  

Về tài nguyên DL: Vinh có 14 di tích đƣợc xếp hạng cấp quốc gia, 16 di tích xếp 

hạng cấp tỉnh (2015). Các di tích danh thắng tiêu biểu nhƣ: đền Hồng Sơn, chùa Cần 

Linh (di tích văn hóa lịch sử); lâm viên núi Quyết, rừng ngập mặn Hƣng Hòa (danh 

thắng); bảo tàng Xô viết – Nghệ Tĩnh, bảo tàng quân khu 4, bảo tàng tổng hợp Nghệ 

An; công viên Nguyễn Tất Thành, khu vui chơi Hồ Cửa Nam, công viên trung tâm; 

đặc sản cháo lƣơn Vinh, cam Vinh; lễ hội đền Hồng Sơn…[117]. Ngoài ra, phụ cận TP 

với bán kính dƣới 20 km có mức độ tập trung các điểm DL khá cao với có sức hấp dẫn 

tài nguyên đặc biệt nhƣ bãi tắm Cửa Lò, Bãi Lữ; khu di tích Kim Liên, đền Quan 

Hoàng Mƣời, khu lƣu niệm Nguyễn Du, đền thờ Nguyễn Xí…Về hiện trạng phát triển: 

năm 2015, Vinh chiếm gần 40% tổng thu, 30% tổng số CSLT, 38% tổng số lao động 

và 45% tổng số vốn đầu tƣ toàn ngành DL của tỉnh Nghệ An [71].  

Trong vai trò đối với PTDL vùng BTB, TP Vinh là trung gian phân phối khách 

đến với các trọng điểm DL của tỉnh và một số địa bàn thuộc các tỉnh lân cận (Hà Tĩnh, 

Quảng Bình). Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội của vùng cũng nhƣ của Nghệ An 

đã xác định đây là các đô thị đa ngành, trong đó du lịch là một mũi nhọn, điểm kết nối 

quan trọng với các phụ cận trong thu hút khách du lịch nghỉ dƣỡng biển, du lịch tham 

quan di tích lịch sử cách mạng... Giai đoạn 2010 đến nay, thành phố có những bƣớc 

tiến khá mạnh về kinh tế: tăng trƣởng đạt mức cao (trung bình 8 – 9%), chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế theo hƣớng công nghiệp hóa; hạ tầng giao thông mở rộng và hiện đại…Sự 

chuyển mình nhanh chóng đó đã đƣa Vinh tiến gần tới mục tiêu trở thành “trung tâm 

kinh tế văn hóa vùng BTB” đồng thời ngày càng khẳng định vai trò trung tâm du lịch 

của vùng.  

Tuy nhiên, với tiềm lực hiện có về kinh tế - xã hội, sức lan tỏa của trung tâm 

Vinh đối với PTDL vùng BTB chƣa thực sự mạnh mẽ đặc biệt trong bối cảnh các địa 

phƣơng lân cận đang có những bƣớc tăng tốc về phát triển kinh tế nói chung, trong đó 

bao gồm cả du lịch.  

3.3.3. Tuyến  u lị   

3.3.2.1. Tuyến du lịch liên vùng và quốc tế 

Với vị trí trung gian trên trục giao thông Bắc Nam kết hợp với tốc độ phát triển 

mạng lƣới hạ tầng khá nhanh những năm gần đây, BTB đƣợc kết nối dễ dàng với các 

vùng lân cận trong nƣớc và với quốc tế bằng nhiều loại hình nhƣ đƣờng bộ, đƣờng sắt, 

đƣờng hàng không và đƣờng biển.  
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- Các tuyến du lịch liên vùng của BTB đang khai thác bao gồm: 

+  Tuyến dọc quốc lộ 1A từ Hà Nội đi BTB (qua tất cả các tỉnh của vùng từ 

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế) đến TP Hồ Chí Minh hoặc chiều ngƣợc lại từ Nam 

ra Bắc. Đây là tuyến du lịch quan trọng, thuộc một phần của tuyến DL xuyên Việt. 

Tuyến này đi qua không gian khu vực đồng bằng và ven biển của vùng BTB, kết nối các 

đô thị, các điểm DL quan trọng trên địa bàn nhƣ thành phố Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, 

Đông Hà, Huế…Trên tuyến hành trình Bắc – Nam, du khách dễ dàng tiếp cận với hầu 

hết các điểm DL ý nghĩa Quốc gia (theo kết quả đánh giá điểm DL) nhƣ: Quần thể di 

tích cố đô Huế, Thành Nhà Hồ (DL tham quan DSVHTG); Sầm Sơn, Cửa Lò, Nhật Lệ, 

Lăng Cô – Cảnh Dƣơng (DL nghỉ dƣỡng biển); khu di tích Kim Liên, ngã ba Đồng Lộc, 

thành cổ Quảng Trị (DL tham quan DTLS cách mạng); VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, 

suối khoáng Mỹ An (DL sinh thái)...cùng nhiều các điểm tham quan các DTLS cách 

mạng, nghỉ dƣỡng biển cũng có mật độ khá dày trên tuyến xuyên vùng này. Giao thông 

trên tuyến là rất thuận lợi cho việc tiếp cận các điểm, khu DL; CSVCKT, tính an toàn 

cũng là những tiêu chí đƣợc đánh giá cao đối với tuyến DL này. 

+ Tuyến DL trên đƣờng Hồ Chí Minh: Hà Nội - Bắc Trung Bộ - Tây Nguyên – 

TP Hồ Chí Minh. Đây là tuyến đƣờng song song với quốc lộ 1A, đi dọc phía tây của 

vùng với cảnh quan rừng núi trên dãy Trƣờng Sơn cũng là địa bàn sinh sống của hơn 

25 dân tộc thiểu số trong vùng. Trên tuyến này, khách du lịch có thể tiếp cận rất nhiều 

điểm du lịch sinh thái (VQG Bến En, VQG Pù Mát, VQG Bạch Mã), DL tham quan di 

sản (Thành Nhà Hồ, VQG Phong Nha – Kẻ Bàng) và tham quan DTLS cách mạng gắn 

với đƣờng mòn Hồ Chí Minh huyền thoại: nhƣ ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang Quốc 

gia Trƣờng Sơn, Khe Sanh, nhà tù Lao Bảo… Tuy nhiên, khả năng tiếp cận các điểm 

DL dọc tuyến còn hạn chế do vị trí phân bố của nhiều điểm ở vùng địa hình khó khăn, 

chất lƣợng các tuyến đƣờng nhánh dẫn đến điểm DL còn thấp; CSLT, cơ sở ăn uống 

nghèo nàn và sức chứa kém. Mặc dù vậy, trƣớc sức hấp dẫn đặc biệt của tài nguyên, 

nhiều điểm DL vẫn đón hàng triệu lƣợt khách mỗi năm.  

Ngoài hai tuyến du lịch quan trọng trên, tuyến dọc theo quốc lộ 10 nối các tỉnh 

ven biển vùng ĐBSH với Thanh Hóa, tuyến theo đƣờng sắt Thống nhất Bắc Nam cũng 

là hệ thống kết nối có ý nghĩa đối với hoạt động du lịch của BTB. Đặc biệt, với việc 

khai thác 4 sân bay dân dụng: Phú Bài (Thừa Thiên Huế), Đồng Hới (Quảng Bình), 

Vinh (Nghệ An) và Thọ Xuân (Thanh Hóa) và nhiều đƣờng bay liên vùng đƣợc mở ra 

thời gian gần đây đã khiến cho việc đi lại của nhân dân cũng nhƣ du khách đến các địa 

phƣơng đƣợc thuận tiện và rút ngắn thời gian. Đó chính là yếu tố khiến cho lƣợng  

khách du lịch trong nƣớc đến với BTB gia tăng nhanh chóng.  
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- Các tuyến du lịch quốc tế:  

+ Tuyến Savanakhet – Sepon – Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng theo quốc lộ 9, dài hơn 

260 km. Đây là tuyến giao thông quan trọng trên hành lang kinh tế Đông Tây. Tuyến 

khai thác các cảnh quan và di tích lịch sử của Việt Nam và Lào gắn với con đƣờng lịch 

sử. Khách quốc tế nhập cảnh ở Lao Bảo vào Việt Nam sẽ đƣợc tham quan nhiều điểm 

hấp dẫn từ nhà tù Lao Bảo, Khe Sanh, đƣờng Trƣờng Sơn, sân bay Tà Cơn, căn cứ 

Làng Vây…rất nhiều điểm du lịch trong tour DMZ. Ngoài ra, tiếp tục ở điểm khởi đầu 

(km số 0) tại cửa Việt, du khách có thể theo quốc lộ 1A vào phía Nam qua Thị xã 

Quảng Trị vào Huế và Đà Nẵng; dọc theo chặng kết nối này, tuyến sẽ còn hấp dẫn bởi 

các giá trị di sản và cảnh quan biển hấp dẫn của miền Trung Việt Nam. Trong khuôn 

khổ hợp các tác quốc gia tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, hành lang kinh tế Đông – 

Tây đã và đang đƣợc đầu tƣ mở rộng cơ sở hạ tầng làm tiền đề cho phát triển nhiều 

lĩnh vực kinh tế và giao lƣu văn hóa giữa 4 quốc gia. Tuy nhiên, cho đến nay cơ sở hạ 

tầng trên tuyến còn nhiều hạn chế, thiếu đồng bộ, thiếu các trạm dừng nghỉ cho du 

khách, cách công trình công cộng và CSLT dọc tuyến chất lƣợng chƣa cao.  

+ Tuyến Thakhet – Lak Sao (Lào) – Vinh, Hà Tĩnh (186 km) hoặc Viêng Chăn – 

PakXan – Lạc Xao – Vinh, Hà Tĩnh (517 km) dọc theo quốc lộ 8 (AH15). Đây là 

tuyến kết nối các địa danh của nƣớc bạn Lào, qua cửa khẩu Cầu Treo đến các điểm DL 

sinh thái, văn hóa và nghỉ dƣỡng biển của Nghệ An và Hà Tĩnh. Hiệu suất khai thác 

tuyến này chƣa cao do khó khăn về hạ tầng giao thông và cơ sở vật chất kỹ thuật phục 

vụ du lịch trên tuyến.  

+ Tuyến Thakhet – NaPhao – Đồng Hới theo quốc lộ 12A dài 448 km, đi qua khu 

vực VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, các di tích lịch sử cách mạng phụ cận đƣờng Hồ Chí 

Minh đoạn qua Quảng Bình và nối với TP du lịch biển Đồng Hới.  

+ Tuyến Viêng Chăn (hoặc Luông Prabang) – Phonsavan – Vinh theo quốc lộ 7 

dài 726 km, đi qua của khẩu Nặm Cắn. Tuyến kết nối các điểm, khu DL của Nghệ An, 

bắc Hà Tĩnh với cửa khẩu Nậm Cắn và với các địa danh nƣớc bạn Lào.  

Ngoài các tuyến quốc tế sang Lào, Thái Lan qua cửa khẩu đƣờng bộ, BTB cũng đã 

có đƣờng bay thẳng từ cảng hàng không Vinh đi Viêng Chăn (Lào), từ sân bay Thọ Xuân 

đi BangKok (4 chuyến/1 tháng), từ sân bay Đồng Hới đi Chiangmai (2 chuyến/1 tuần). 

Đây đƣợc coi là những nhân tố kích cầu du lịch quốc tế trong đó có du lịch inbound cho 

BTB. Tuy nhiên, để có đƣợc hiệu quả khai thác cao hơn đối với các tuyến du lịch, nhất là 

du lịch đƣờng bộ, cần đầu tƣ nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông, biển chỉ dẫn ở các 

điểm khu dịch vụ, thủ tục tại cửa khẩu, quà lƣu niệm…để đáp ứng nhu cầu của du khách. 

3.3.2.2. Tuyến du lịch nội vùng 

Tuyến quốc lộ 1A và đƣờng Hồ Chí Minh (cả trục chính và hai nhánh) là những 

tuyến du lịch quan trọng liên kết các địa phƣơng từ bắc tới nam của BTB (Thanh Hóa 
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– Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình – Quảng Trị - Huế). Trong đó, tuyến dọc quốc lộ 

1A đi qua các đô thị và địa bàn hoạt động du lịch tập trung ở phía đông lãnh thổ, kết 

nối nhiều điểm, khu du lịch quốc gia có sức hấp dẫn cũng nhƣ khả năng khai thác cao. 

Tuyến này cũng là tuyến CSHT & CSVCKT hiện đại và đồng bộ nhất trong vùng.  

Tuyến kết nối dọc quan trọng thứ hai là đƣờng Hồ Chí Minh. Tuyến đƣờng 

này đi qua BTB từ Cẩm Thủy, Nhƣ Xuân (Thanh Hóa) đến Thái Hòa, Tân Kỳ 

(Nghệ An) kết nối Phố Châu, Hƣơng Khê (Hà Tĩnh) rồi qua Xóm Mít, Liêm Phú, 

Phúc Trạch (Quảng Bình). Tại vị trí ở Quảng Bình, đƣờng Hồ Chí Minh chia làm 2 

nhánh Đông và Tây. Tuyến đƣờng đi qua những phong cảnh “hùng vĩ” và “rực rỡ” 

của những mảnh đất “oanh liệt” và những con ngƣời “hiền hòa” mà nhiều “phƣợt 

thủ” vẫn gọi là “xứ sở thần tiên”. Đó là những điểm, khu du lịch có sức hấp dẫn lớn 

song còn hạn chế về khả năng tiếp cận và nghèo nàn về dịch vụ du lịch nên hiệu 

suất khai thác còn hạn chế (trừ điểm DL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng). Hơn nữa, 

tuyến này còn hạn chế bởi các trạm dừng nghỉ ít, biển báo, chỉ dẫn điểm nhiều đoạn 

còn thiếu…Đây là những hạn chế lớn cần đƣợc cải thiện để thúc đẩy sự phát triển 

của tuyến du lịch hấp dẫn này.  

BTB còn có một hệ thống đƣờng ngang hƣớng đông – tây tƣơng đối dày kết nối 

các huyện phía đông với lãnh thổ miền núi phía tây. Các tuyến quan trọng là QL 45, 

217, 47 (Thanh Hóa); QL 7, 46, 48, (Nghệ An); QL 49 (Thừa Thiên Huế); QL 8 (Hà 

Tĩnh), QL 9 (Quảng Trị), QL 12 (Quảng Bình)…Hệ thống đƣờng này mở ra các tuyến 

TP Thanh Hóa – Thành Nhà Hồ - Cẩm Lƣơng – Na Mèo (45, 217); TP Thanh Hóa – 

Bến En (45); TP Thanh Hóa – Lam Kinh (47); Vinh – Nam Đàn – Thanh Chƣơng – 

Đô Lƣơng – Tân Kỳ (46); Diễn Châu – Thái Hòa – Quỳ Châu – Xao Va (48); Diễn 

Châu – Đô Lƣơng – Con Cuông – Nậm Cắn (7); Thị xã Hồng Lĩnh – Phố Châu – Cầu 

Treo (8); Đông Hà – Cam Lộ - Khe Sanh – Lao Bảo (9); Ba Đồn – cửa khẩu Cha Lo 

(12A)…Điểm chung nhất là các tuyến này có chất lƣợng kết cấu hạ tầng tƣơng đối 

thuận lợi, mật độ giao thông cao song dịch vụ du lịch còn nghèo nàn. Chất lƣợng dịch 

vụ ăn uống, lƣu trú chƣa cao và hệ thống các trạm dừng nghỉ còn ít. Tuy vậy, hệ thống 

các tuyến du lịch này đóng vai trò quan trọng góp phần đa dạng sản phẩm du lịch, 

giảm tính thời vụ và giảm tải cho hoạt động du lịch biển trong vùng.  

Bên cạnh du lịch đƣờng bộ, BTB còn phát triển một số tuyến du lịch đƣờng 

sông với cự li ngắn trên các sông Hƣơng, sông Mã và sông Lam. Tuyến xuất phát từ 

các bến thuyền nằm trong lòng các thành phố (Huế, Vinh, Thanh Hóa) đến các điểm 

du lịch hai bên bờ sông, trải nghiệm và thƣởng thức những nét văn hóa đặc trƣng của 

từng địa phƣơng. Du thuyền dọc sông Hƣơng là sản phẩm lâu đời và có sức hấp dẫn 
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hơn cả. Đây cũng là tuyến du lịch mang nét đặc trƣng của Huế, du khách ít ai có thể bỏ 

qua khi tham quan thành phố di sản này.  

Nhƣ vậy, với sự phát triển tƣơng đối hợp lý của mạng lƣới giao thông dọc và 

ngang của lãnh thổ, hệ thống các tuyến DL của vùng BTB đã đƣợc hình thành và đảm 

bảo vai trò kết nối các điểm DL với các các trung tâm DL vùng, các đầu mối giao 

thông quan trọng (sân bay, cảng biển) và cửa khẩu quốc tế; là cơ sở cho việc hình 

thành và khai thác sản phẩm đặc trƣng của vùng; là tiền đề cho các mối liên kết nội 

vùng và liên vùng. Sự phân bố các tuyến về cơ bản đã đảm bảo sự hợp lý trên một lãnh 

thổ có hình dáng trải dài và hẹp ngang. Tuy nhiên, mức độ phát triển các tuyến còn 

chƣa đồng đều, chỉ tập trung chủ yếu ở tuyến quốc lộ 1A và khu vực ven biển. Tuyến 

DL dọc đƣờng Hồ Chí Minh, các tuyến đƣờng ngang đông – tây còn hạn chế về số 

lƣợng và chất lƣợng các trạm dừng nghỉ, dịch vụ lƣu trú và ăn uống cho khách DL.  

Trong thời gian tới, việc tiếp tục khởi công và hoàn thiện một số tuyến giao thông dọc 

ven biển ở các địa phƣơng sẽ mở ra những tuyến du lịch mới, tạo sự kết nối chặt chẽ 

và khả năng tiếp cận dễ dàng hơn với các diểm du lịch nghỉ dƣỡng biển và một số loại 

hình DL khác.  

3.4. Đánh giá chung 

3.4.1. T àn  tựu 

Trong suốt 15 năm đầu thế kỉ 21, đƣờng lối và chủ trƣơng chính sách của Đảng 

và Nhà nƣớc từ Trung ƣơng đến địa phƣơng đều đã xác định PTDL là lĩnh vực quan 

trọng trong chiến lƣợc phát triển kinh tế của vùng BTB. Trên tinh thần đó, ngành DL 

các tỉnh nói riêng và cả vùng BTB đã có những thành tựu đáng khích lệ  trên phƣơng 

diện ngành cũng nhƣ tổ chức lãnh thổ.  

3.4.1.1. Quy mô tổng thu, tỷ lệ giá trị s n xuất ngành DL trong khu vực dịch vụ 

ngày càng tăng.  

Tổng thu DL vùng BTB giai đoạn 2000 – 2010 và 2011 – 2015 đều tăng nhanh 

với tốc độ trung bình trên 23%. Trong vòng 10 năm, thu nhập toàn ngành trong vùng 

tăng thêm 8,22 lần (2000 - 2015), và chỉ trong 4 năm cũng tăng thêm 2,4 lần (giai đoạn 

2011 – 2015), cao hơn đáng kể so với dự báo trong Quy hoạch vùng cho năm 2015. 

Đó là kết quả của sự thu hút ngày càng đông lƣợng khách đến tham quan và lƣu trú tại 

các trọng điểm DL của vùng, đồng thời mức chi tiêu của du khách đƣợc cải thể hiện ở 

thu nhập trung bình 1 lƣợt khách của các địa phƣơng đều tăng lên với tốc độ nhanh. 

Năm 2010, trung bình 1 lƣợt khách đến BTB (bao gồm cả quốc tế và nội địa) mang lại 

tổng thu hơn 1,7 triệu đồng đến 2015 tăng lên 2,2 triệu đồng. Hầu hết các địa phƣơng 

đều có mức gia tăng ở chỉ tiêu thống kê này.  
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Bản  3.24: T u n ập trun  bìn  trên 1 l ợt   á   DL  o  SLT p ụ  vụ ở  á  tỉn  BTB     đoạn 

2010 – 2015(Đơn vị: Nghìn đồng) 
Tỉnh 2010 2015 

Thanh Hóa 241,8 336,9 

Nghệ An 166,4 218,3 

Hà Tĩnh 269,0 235,2 

Quảng Bình 160,5 339,5 

Quảng Trị 241,6 272,1 

Thừa Thiên - Huế 621,2 847,6 

Tổng toàn vùng 1700,4 2249,6 

Nguồn:[19] 

Ngành DLBTB đóng góp lớn vào mức gia tăng giá trị sản xuất của lĩnh vực dịch 

vụ trong vùng. Năm 2015, tổng thu toàn ngành đóng góp 7,2% trong cơ cấu giá trị sản 

xuất khu vực dịch vụ, con số này năm 2011 là 5,1%. Nâng mức đóng góp cho toàn nền 

kinh tế từ 1,5% (2011) lên 2,3% (2015) về giá trị sản xuất.  

3.4.1.2. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo h ớng tích cực 

 
Hìn  3.8:  ơ  ấu GDP p ân t eo n àn    n  tế  ủ  vùn  BTB      đoạn 2000 – 2015 [19] 

Kinh tế DL phát triển đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các địa phƣơng và 

toàn vùng BTB theo hƣớng tích cực. Hình 3.8 cho thấy tỷ trọng khu vực Nông – Lâm – 

Thủy sản đang giảm đáng kể, tỷ trọng khu vực Công nghiệp – xây dựng và Dịch vụ ngày 

càng tăng, phù hợp với xu hƣớng phát triển chung của cả nƣớc. Đó là những minh chứng 

cho thấy kinh tế DL góp phần nâng cao vai trò của khu vực dịch vụ ở vùng BTB.  

Sự phát triển của DL vùng BTB còn tác động tích cực đến sự phát triển của nhiều 

ngành kinh tế khác nhƣ: ngành thủ công mỹ nghệ, giao thông vận tải, bƣu chính viễn 

thông, xây dựng, nông nghiệp…Thị trƣờng tiêu thụ của đƣợc mở rộng nhờ sức mua và 

tiêu dùng của du khách từ đó tăng doanh thu, kích thích kinh tế phát triển. Việc cho 

phép khai thác dân sự sân bay Thọ Xuân, nâng cấp sân bay Vinh thành sân bay quốc 

tế, mở thêm các chuyến bay thẳng từ các sân bay Đồng Hới, Thọ Xuân đi Thái Lan; 

mở rộng cảng Chân Mây…là kết quả rõ ràng của thực tế cũng nhƣ những nỗ lực phát 

triển ngành DL giai đoạn vừa qua. 
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3.4.1.3. Hệ thống lãnh thổ du lịch phát triển t ơng đối rõ nét, b ớc đầu hình 

thành một số s n phẩm du lịch đặc tr ng 

Song song với các thành tựu đạt đƣợc ở phƣơng diện kinh tế ngành, tổ chức lãnh 

thổ du lịch của vùng BTB cũng phát triển rõ nét gắn với hệ thống các điểm, tuyến và 

trung tâm DL. Kết quả khảo sát của đề tài cho thấy vùng có 16/50 điểm DL xếp hạng 

Quốc gia với mức độ rất hấp dẫn về tài nguyên, đƣợc quan tâm đầu tƣ về CSVCKT & 

DV, khả năng liên kết tốt và đƣợc cải thiện đáng kể về điều kiện tiếp cận. Hệ thống 

tuyến liên vùng và nội vùng bƣớc đầu đảm bảo vai trò kết nối lãnh thổ, góp phần phát 

huy hiệu quả khai thác tiềm năng DL đặc thù của vùng BTB. Một số sản phẩm DL đặc 

trƣng đƣợc hình thành, tạo đƣợc ấn tƣợng mạnh với du khách quốc tế: du lịch tham 

quan DSVHTG, du lịch khám phá hang động.  

3.4.1.4. Thu hút lao động tạo việc làm, đời sống nh n d n đ ợc c i thiện 

DL là ngành có nhu cầu cao về lao động, bao gồm cả lao động trực tiếp và gián tiếp. 

Hàng năm, hoạt động DL BTB thu hút một số lƣợng lớn lực lƣợng lao động với mức tăng 

trƣởng trung bình toàn ngành hơn 11%/năm. Năm 2000, toàn vùng chỉ có 8.650 lao động đến 

năm 2015, tổng số lao động toàn vùng là hơn 72,6 nghìn ngƣời, chiếm tỉ lệ 11,7% so với số 

lao động toàn ngành trên cả nƣớc. Thu nhập của đội ngũ lao động DL cũng ngày càng đƣợc 

nâng cao nhờ sự tăng trƣởng nhanh chóng ở tổng lƣợng khách và doanh thu toàn ngành. 

Ngành DL phát triển góp phần mở rộng sản xuất đối với nhiều ngành kinh tế, cơ 

hội việc làm cho lao động ở các làng nghề, của cộng đồng dân cƣ quanh khu vực các 

khu, điểm DL đƣợc gia tăng. Thu nhập của ngƣời dân, nguồn thu ngân sách của chính 

quyền địa phƣơng ngày càng đƣợc nâng cao. Hơn nữa, sự tiếp xúc giữa các đối tƣợng 

du khách và ngƣời dân địa phƣơng là điều kiện giao thoa văn hóa, cải thiện đời sống 

tinh thần theo hƣớng văn minh, hiện đại hơn. 

Cùng với cơ hội việc làm, thu nhập của ngƣời dân cũng đƣợc cải thiện: mức tăng 

thu nhập bình quân đầu ngƣời gấp 6,9 lần trong vòng 16 năm (từ 299 nghìn đồng năm 

1999 lên 2.059 nghìn đồng năm 2015). Một số chỉ tiêu về chất lƣợng cuộc sống thay 

đổi theo hƣớng tích cực: tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh; tỉ lệ hộ dùng nƣớc sạch, dùng điện 

và quy mô nhà ở bình quân một nhân khẩu...[109]. Đó là những chỉ số cho thấy mức 

sống của ngƣời dân BTB đƣợc nâng cao cả về số lƣợng và chất lƣợng – một phần có 

sự đóng góp của kinh tế DL. 

3.4.1.5. Góp phần phát triển kinh tế vùng biên, đ m b o an ninh quốc phòng 

BTB có 1294 km đƣờng biên giới với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, nằm 

trên điểm đầu của hành lang kinh tế Đông – Tây qua Việt Nam; DL đƣờng biên vì thế 

có nhiều thuận lợi phát triển. Năm 2014, với nỗ lực thu hút khách DL Caravan, Tổng 

cục DL đã tổ chức chƣơng trình khảo sát, xúc tiến DL dọc tuyến hành lang Đông – 

Tây với mục đích phát triển loại hình DL bằng xe tự lái, kết nối các điểm DL qua 

tuyến hành lang của 4 nƣớc tiểu vùng sông Mê Kông (Lào, Myanmar, Thái Lan và 
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Việt Nam). Các địa phƣơng trong vùng BTB cũng đã chủ động liên kết, tăng cƣờng 

giới thiệu, quảng bá DL, đặc biệt các tỉnh Quảng Trị (Việt Nam), Savannakhet (Lào), 

Mucdahan (Thái Lan). Việc ban hành nghị định về quản lý phƣơng tiện cơ giới do 

ngƣời nƣớc ngoài đƣa vào Việt Nam DL của Chính phủ đã tạo ra hành lang pháp lý và 

điều kiện quan trọng phát triển loại hình DL Caravan qua các cửa khẩu của khu vực 

BTB. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song, sự PTDL đƣờng biên đã góp phần đáng kể 

trong việc thúc đẩy phát triển KT-XH và làm thay đổi diện mạo, tạo việc làm, đóng 

góp tích cực cho công tác xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào biên giới và góp phần 

củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cƣờng giao lƣu giữa các dân tộc khu vực biên giới. 

3.4.1.6. Góp phần x y dựng và qu ng bá hình  nh đất n ớc 

PTDL ở BTB thời gian qua cũng đã góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh 

thân thiện, mến khách của ngƣời dân trong vùng nói riêng và hình ảnh Việt Nam nói 

chung đến bạn bè quốc tế. PTDL vùng BTB cũng đóng góp tích cực cho nỗ lực bảo 

tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, đặc biệt là các giá trị di sản thế giới trong 

vùng. Hơn nữa, vị thế của BTB trong cả nƣớc cũng nhƣ vị thế của Việt Nam trên 

trƣờng quốc tế trong hội nhập từng bƣớc đƣợc khẳng định và nâng cao. Tình hữu nghị, 

hợp tác giữa Việt Nam với các nƣớc Đông Dƣơng, các quốc gia tiểu vùng sông Mê 

Kông mở rộng và các nƣớc ASEAN khác đƣợc tăng cƣờng và phát triển. 

3.4.2. Hạn   ế và t á   t ứ  

 DL vùng BTB tuy đạt những thành tựu đáng kể trong giai đoạn 2000 – 2015, 

nhƣng thực tế phát triển vẫn cho thấy nhiều tồn tại và chƣa tƣơng xứng với tiềm năng: 

- Vị trí chậm cải thiện so với các vùng DL khác: Khách quốc tế chỉ đạt 2,4 triệu 

lƣợt ngƣời đi lại với tỷ lệ 10,1%; khách nội địa chỉ đạt hơn 20 triệu lƣợt chiếm 12,6%; 

luôn đứng vị trí thứ 4 toàn quốc sau vùng DL Đông Nam Bộ, ĐBSH & DHĐB, 

DHNTB. Tổng thu DL còn khiêm tốn chỉ đạt 5,7%,  lao động chiếm tỉ lệ thấp so với 

tổng số lao động ngành DL toàn quốc (11,6%). 

- Trong tƣơng quan với các ngành kinh tế khác của BTB, DL cũng chỉ chiếm vị 

trí nhỏ bé với vai trò đối với sự phát triển KT-XH trong vùng còn khá khiêm tốn: chỉ 

đóng góp 2,3% giá trị sản xuất toàn vùng; lao động chỉ chiếm 2% tổng số lao động các 

ngành kinh tế BTB. 

- Một số chỉ tiêu còn hạn chế: thời gian lƣu trú trung bình ngắn, mức chi tiêu thấp 

(đặc biệt là khách quốc tế), cơ cấu chi tiêu chậm cải thiện (chi tiêu trung bình đối với 

khách quốc tế  chỉ đạt 1,356 triệu đồng/ngày khách, thấp hơn dự báo cho năm 2015)… 

- Lãnh thổ du lịch phát triển chƣa đồng đều, tập trung chủ yếu ở một số khu vực 

ven biển và tại các cụm di sản nhƣ quần thể di tích cố đô Huế, cụm hang động chính 

của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng. Các công trình tiện ích, dịch vụ dọc các tuyến DL 

còn hạn chế, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu của du khách. Trung tâm du lịch thành phố 
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Huế và thành phố Vinh chƣa thực sự phát huy tốt vai trò tạo vùng cũng nhƣ còn khá 

khiêm tốn trong đóng góp vào cơ cấu ngành DL toàn vùng BTB. 

- Hệ thống các khu vui chơi, giải trí còn nghèo nàn; thiếu các khu vực có quy mô và 

sức thu hút đáp ứng đƣợc nhu cầu đa dạng và ngày càng cao của du khách. Quảng bá, xúc 

tiến DL ra nƣớc ngoài còn hạn chế, quy mô nhỏ, tính chuyên nghiệp chƣa cao… 

- Sự phát triển của DL mang đến không ít những thách thức đối với sự phát triển 

kinh tế, văn hóa – xã hội và môi trƣờng của vùng BTB. Sự gia tăng với tốc độ nhanh 

lƣợng khách đến vùng những năm gần đây cùng với nhu cầu DL đã gây sức ép không 

nhỏ lên hạ tầng cơ sở. Tại nhiều điểm DL mạng lƣới giao thông xuống cấp nhanh 

chóng; các dịch vụ điện, nƣớc và dịch vụ môi trƣờng quá tải vào mùa cao điểm đón 

khách. Từ đó làm tăng chi phí sửa chữa, bảo dƣỡng, chi phí an ninh, chi phí dịch vụ 

công tại các khu vực này. Nhiều địa phƣơng trong vùng (Nghệ An, Thừa Thiên Huế, 

Thanh Hóa…) cho phép xây dựng sân Golf nhƣ một hạng mục tích hợp với các khu 

nghỉ dƣỡng cao cấp với nhu cầu diện tích đất rất lớn đã làm ảnh hƣởng đến quỹ đất của 

nhiều ngành kinh tế, trong đó có nông – lâm – ngƣ nghiệp. 

DL phát triển cùng với tính thời vụ sâu sắc cũng ảnh hƣởng tiêu cực đến đời sống 

xã hội cũng nhƣ môi trƣờng một số địa phƣơng. Đó là: sức ép về giá cả vào mùa cao 

điểm do lƣợng khách quá đông ảnh hƣởng đến tiêu dùng hàng ngày của cƣ dân; là sức 

ép về hạ tầng điện, nƣớc và rác thải đối với các địa bàn tập trung quá đông du khách 

(nhất là đối với mùa DL biển). Các yếu tố môi trƣờng nhƣ nƣớc, không khí, tiếng ồn 

tại một số khu DL cũng giảm sút nghiêm trọng, ảnh hƣởng đến chất lƣợng cuộc sống 

cộng đồng dân cƣ địa phƣơng. Ngoài ra, nhiều giá trị văn hóa bị mai một và thƣơng 

mại hóa trong quá trình phát triển các sản phẩm phục vụ DL. 

Ô 3.6: Mứ  độ  à  lòn   ủ    á   DL về  ôn  tá  bảo vệ mô  tr  n  tạ  đ ểm DL vùn  BTB 

 
Hình 3.9: Mứ  độ  à  lòn   ủ    á   đố  v    ôn  tá  bảo vệ mô  tr  n  tạ   á  đ ểm DLvùn  BTB 

Đánh giá về công tác bảo vệ môi trƣờng của khách nội địa cho thấy: 41,3% số khách cho rằng công tác này 

tại các điểm DL trong vùng BTB chỉ đạt mức bình thƣờng. Mặc dù số khách đánh giá ở mức “Hài lòng” chiếm tỷ 

lệ cao hơn (đạt 49,2%) song chênh lệch không đáng kể (chỉ 7,9 điểm phần trăm); trong khi ở mức “Rất hài lòng” 

chỉ có 4,5% tổng số khách đồng ý với lựa chọn này. Đối với khách DL quốc tế: tỉ lệ lựa chọn cao hơn ở mức “Bình 

thƣờng” và “Không hải lòng”; tỉ lệ khách quốc tế đánh giá “Hài lòng” thì thấp hơn mức đánh giá của khách trong 

nƣớc. Rõ ràng, kết quả cho thấy vấn đề bảo vệ môi trƣờng tại các điểm DL của BTB là một hạn chế lớn, chính điều 

này sẽ làm giảm sức hút cũng nhƣ khả năng quay trở lại của khách DL.  
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TIỂU KẾT CHƢƠNG 3 

 

DL BTB giai đoạn 2000 – 2015 đã có những bƣớc tiến đáng kể trong hoạt động 

kinh doanh: lƣợng khách, tổng thu, lao động, CSVCKT, đầu tƣ, liên kết, xúc 

tiến...Lƣợng khách đến BTB tăng nhanh gấp 11,3 lần trong vòng 15 năm, tăng trƣởng 

trung bình đạt 17,6%/năm. Thị trƣờng khách mở rộng theo xu hƣớng đa dạng và đa 

phƣơng song tỷ lệ lớn tập trung vào nhóm khách Đông Nam Á. Tổng thu DL của 

vùng cũng tăng trƣởng vƣợt bậc với mức 4,7 lần trong giai đoạn 2000 – 2015.  

Ngành DL trên địa bàn cũng thu hút một đội ngũ lao động đông đảo, gia tăng cả 

về số lƣợng và chất lƣợng. Số lƣợng các CSLT đạt tiêu chuẩn và xếp sao tăng trƣởng 

khá, nhiều tổ hợp nghỉ dƣỡng cao cấp đã đi vào hoạt động và có hiệu suất khai thác 

cao…chất lƣợng dịch vụ DL vì thế đƣợc nâng lên đáng kể. Công tác xúc tiến, đầu tƣ 

PTDL đƣợc quan tâm và đạt hiệu quả bƣớc đầu. Vai trò của các nhà quản lý, các cơ 

quan chuyên trách DL các địa phƣơng ngày càng đƣợc khẳng định trong công tác xây 

dựng chiến lƣợc, quy hoạch và thực hiện các giải pháp PTDL trên địa bàn.  

Tổ chức lãnh thổ DL có nhiều chuyển biến tích cực phù hợp với thực trạng phát 

triển ngành, bƣớc đầu đáp ứng nhu cầu của khách DL. Nhiều điểm DL đƣợc đánh giá 

cao về độ hấp dẫn, CSVCKT và cải thiện đáng kể về khả năng tiếp cận ở tất cả các loại 

hình nghiên cứu. Khả năng kết nối các điểm DL khá thuận lợi trong vùng tạo nên 

nhiều tuyến DL chuyên đề mang đặc trƣng của vùng.  

Tuy nhiên, PTDL của BTB trong giai đoạn vừa qua chƣa thực sự đột phá, tăng 

trƣởng khách tuy cao song thời gian lƣu trú ngắn và mức chi tiêu trung bình chậm cải 

thiện. Chất lƣợng đội ngũ lao động còn hạn chế về trình độ chuyên môn và ngoại ngữ. 

Sản phẩm DL còn trùng lặp, chồng chéo giữa các địa phƣơng trong vùng; hiệu quả liên 

kết vùng còn thấp. PTDL và công tác BVMT cũng nhƣ phát triển bền vững chƣa thực 

sự gắn kết.  
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CHƢƠNG 4: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN 

DU LỊCH VÙNG BẮC TRUNG BỘ ĐẾN NĂM 2030 

 

4.1. Định hƣớng phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ 

4.1.1.  ơ sở xây  ựn  địn     n  

4.1.1.1. Bối c nh và xu h ớng du lịch trên thế giới 

Tình hình thế giới có nhiều biến động, nhiều yếu tố mới vừa là cơ hội vừa là thách 

thức trực tiếp tác động đến du lịch Việt Nam trong đó bao gồm cả du lịch vùng BTB. 

Xu thế toàn cầu tiếp tục diễn ra đã lôi cuốn các nƣớc, các vùng lãnh thổ vừa thúc 

đẩy hợp tác, vừa tăng sức ép cạnh tranh và sự phụ thuộc lẫn nhau. Quan hệ Á – Âu, 

Mỹ - Châu Á, Nhật Bản – ASEAN có những diễn biến mới, Châu Á  Thái Bình Dƣơng 

vẫn là khu vực phát triển năng động và thu hút DL, ASEAN tăng cƣờng hợp tác về 

chiều sâu…[6]. Gần 10 năm sau khủng hoảng kinh tế (2008), thế giới đã trải qua 

những diễn biến đa chiều về cả địa – kinh tế, địa – chính trị và địa – chiến lƣợc. Nội bộ 

nhiều nƣớc bị xáo trộn, tính bất an của các “điểm nóng”, tính phức tạp trong cạnh 

tranh và hợp tác giữa các cƣờng quốc, xu thế khu vực và toàn cầu chƣa thực sự ổn 

định…đã tạo nên “một bức tranh chung với gam màu xám chủ đạo”[172]. Đó là những 

dấu hiệu cho thấy bắt đầu hình thành cục diện thế giới mới và khu vực. 

Bên cạnh sự bất ổn chính trị, những xung đột, khủng bố, dịch bệnh, thiên tai, đặc 

biệt là những biểu hiện của biến đổi khí hậu là những yếu tố gây nhiều khó khăn, trở 

ngại cho hoạt động DL. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động mạnh 

nhất của biến đổi khí hậu bởi mực nƣớc biển dâng, điều này ảnh hƣởng trực tiếp đến 

sự PTDL vùng BTB. 

Kinh tế tri thức vẫn tiếp tục xu thế phát triển của mình, khoa học công nghệ đƣợc 

ứng dụng có hiệu quả. Kinh nghiệm quản lý tiên tiến, công nghệ hiện đại, nguồn nhân 

lực chất lƣợng cao trở thành công cụ cạnh tranh chủ yếu giữa các quốc gia. Cách mạng 

4.0 đã và đang thay đổi căn bản phƣơng thức quan hệ kinh tế, đặc biệt công nghệ 

thông tin truyền thông  đã thay đổi phƣơng thức tiếp cận và chia sẻ thông tin, đặc biệt 

là ảnh hƣởng của mạng xã hội và các ứng dụng trên internet, điện thoại di động ngày 

càng phổ biến đã ảnh hƣởng mạnh mẽ đến hoạt động DL. 

Du lịch đã là một xu hƣớng phổ biến trên toàn cầu, kinh tế DL vì thế trở thành 

một trong những ngành dịch vụ phát triển nhanh nhất và lớn nhất trên bình diện thế 

giới, góp phần vào sự phát triển và thịnh vƣợng của các quốc gia, thậm chí trở thành 

con đƣờng ngắn để hoàn thành các mục tiêu Thiên niên kỉ ở nhiều quốc gia đang phát 

triển. Tuy nhiên, DL quốc tế đã tăng trƣởng liên tục trong một thời gian dài và đang có 

dấu hiệu giảm nhu cầu đối với dòng khách di chuyển xa do sự chững lại của kinh tế. 
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Trong tình hình đó, các quốc gia sẽ quan tâm hơn tới DL trong nƣớc để duy trì và 

đóng góp vào sự phục hồi kinh tế, xã hội. 

Nhu cầu DL thế giới cũng có nhiều thay đổi vƣơn tới những giá trị mới đƣợc 

thiết lập từ các giá trị văn hóa truyền thống (tính độc đáo, tính nguyên bản), giá trị tự 

nhiên (tính nguyên sơ, hoang dã), giá trị sáng tạo và công nghệ cao (tính hiện đại, tiện 

nghi). Sản phẩm đƣợc yêu thích nổi trội là DL bền vững, DL xanh, DL có trách nhiệm, 

DL cộng đồng gắn với xóa đói giảm nghèo, DL hƣớng về cội nguồn, hƣớng về thiên 

nhiên. “Chất lƣợng môi trƣờng trở thành yếu tố quan trọng cấu thành giá trị thụ hƣởng 

du lịch” [6]. 

4.1.1.2. Bối c nh và xu h ớng du lịch ở Việt Nam 

Tình hình chính trị xã hội ổn định; kinh tế tăng trƣởng, đất nƣớc hội nhập ngày 

càng sâu và toàn diện; chính sách ngoại giao rộng mở, đa dạng hóa, đa phƣơng hóa, 

“muốn làm bạn và đối tác tin cậy của các nƣớc”; vị thế của Việt Nam trên trƣờng quốc 

tế luôn đƣợc cải thiện, đƣợc sự hỗ trợ, hợp tác của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là khối 

ASEAN là những cơ hội lớn cho DL phát triển [6]. 

Trải qua 30 năm đổi mới, DL Việt Nam đã đạt đƣợc những thành tựu quan trọng 

trên cả phƣơng diện ngành và tổ chức lãnh thổ. DL Việt Nam dần khẳng định vị thế 

của mình trên bản đồ DL thế giới, tự hào trở thành “Điểm đến hàng đầu châu Á”. 

Cùng với những thành tựu đó, Đảng và Nhà nƣớc luôn dành sự quan tâm kịp thời tới 

PTDL. Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị với quan điểm “Phát triển du lịch trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn là định h ớng chiến l ợc quan trọng để phát triển đất n ớc” 

đã tạo cơ hội lớn cho DL Việt Nam nói chung và BTB nói riêng trong giai đoạn tới. 

Việt Nam đã hình thành cơ bản khung pháp lý và các chuẩn mực về DL và liên 

quan, tạo điều kiện đƣa ngành DL phát triển theo hƣớng hiện đại, đáp ứng những yêu 

cầu, chuẩn mực quốc tế. Lực lƣợng lao động trẻ, dồi dào và năng động là lợi thế so 

sánh của nƣớc ta trong phát triển các ngành dịch vụ. Hạ tầng đƣợc cải thiện, đầu tƣ 

trong nƣớc và nƣớc ngoài tăng trƣởng mạnh mẽ sẽ thúc đẩy đẩu tƣ PTDL. Đời sống 

nhân dân, điều kiện làm việc đƣợc cải thiện và nâng cao, nhu cầu đi lại, giao lƣu ngày 

càng tăng cũng là cơ hội cho ngành DL phát triển. 

Tuy nhiên, DL Việt Nam cũng phải đối mặt với những tác động tiêu cực từ tình 

hình kinh tế, chính trị thế giới; năng lực cạnh tranh của ngành còn non yếu; quy hoạch 

PTDL bị chồng chéo; kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ dẫn đến tiếp cận điểm DL gặp khó 

khăn ở khu vực vùng cao, vùng sâu; sản phẩm DL chƣa đặc sắc; thiếu nguồn nhân lực 

chuyên nghiệp; biến đổi khí hậu cùng với những hiện tƣợng thiên tai bất thƣờng; mức 

sống dân cƣ nhiều vùng còn thấp, ý thức pháp luật hạn chế; các vấn đề an toàn giao 
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thông, an toàn thực phẩm…là những thách thức và khó khăn không nhỏ tác động đến 

PTDL Việt Nam nói chung và các vùng lãnh thổ trong đó có BTB nói riêng.  

4.1.1.3. Vai trò của phát triển du lịch đối với nền kinh tế - xã hội  của vùng Bắc 

Trung Bộ 

BTB là vùng đất có nhiều điều kiện khắc nghiệt về tự nhiên, khó khăn cho sự 

phát triển kinh tế. BTB luôn đứng trong tốp 3 vùng có nền kinh tế kém phát triển, số 

hộ nghèo trong vùng còn nhiều và chiếm tỷ lệ cao trong cả nƣớc. Song, các đặc thù về 

hình dạng lãnh thổ, về cấu trúc địa hình và đặc điểm thời tiết, khí hậu cũng nhƣ những 

giá trị nhân văn đã tồn tại trên mảnh đất này lại mang đến cho vùng một hệ thống các 

điểm DL hấp dẫn và điển hình bậc nhất nƣớc ta. Vì vậy, PTDL trên địa bàn có ý nghĩa 

quan trọng đối với sự phát triển KT-XH của vùng nói riêng và đối với ngành DL cả 

nƣớc nói chung.  

PTDL tạo động lực cho nhiều ngành kinh tế của vùng BTB bởi tính chất đa ngành, 

tổng hợp của lĩnh vực này: thúc đẩy các lĩnh vực hạ tầng giao thông vận tải, nông nghiệp, 

thƣơng mại, văn hóa – xã hội và giáo dục – đào tạo. PTDL vùng BTB còn tạo cơ hội cho 

thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế nhiều vùng đất vốn còn rất khó khăn ở phía Tây lãnh thổ 

nhƣng lại giàu có về TNDL. Điều này cũng góp phần quan trọng trong nỗ lực giảm sự 

chênh lệch vùng miền giữa thành thị và nông thôn, giữa miền núi và đồng bằng.  

PTDL cũng sẽ tạo ra những cơ hội việc làm và đóng góp tích cực cho nỗ lực 

giảm nghèo. Nhu cầu sử dụng lao động với số lƣợng lớn tại các điểm DL cũng nhƣ sự 

cần thiết của lao động địa phƣơng trong một số loại hình DL đặc thù vừa là yếu tố hấp 

dẫn đối với du khách vừa làm tăng tính bền vững trong kinh doanh DL.  

4.1.1.4. Kết qu  nghiên cứu, đánh giá và dự báo của đề tài 

Kết quả đánh giá nhân tố ảnh hƣởng tới PTDL vùng BTB cho thấy:  BTB sở hữu 

chuỗi các di sản suốt từ bắc vào nam là phần cốt lõi của “Con đƣờng di sản Miền 

Trung” đặc biệt hấp dẫn – một bộ phận không thể thiếu trong cơ cấu sản phẩm DL 

quốc gia; sở hữu những bãi biển đẹp với vị trí tiếp cận dễ dàng có khoảng cách không 

xa so với thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc là cơ hội cho DL nghỉ dƣỡng biển phát 

triển và hƣớng tới thị trƣờng khách DL nội địa từ phía Bắc; với những di tích lịch sử 

cách mạng đặc thù vùng phi quân sự là tiền đề xây dựng tour DL “về nguồn”…BTB 

đã trở thành diểm dừng chân không thể thiếu trong hành trình xuyên Việt của du 

khách; là điểm đầu tuyến tuyến hành lang kinh tế Đông Tây qua lãnh thổ nƣớc ta.  

PTDL vùng BTB giai đoạn 2000 – 2015 đã cho thấy bƣớc tăng trƣởng khá về lƣợng 

khách, lao động, hệ thống CSVCKT và tổng thu DL toàn vùng; hệ thống lãnh thổ DL có 

mức độ phát triển khá. Kết quả đến năm 2015, BTB đón 2,41 triệu lƣợt khách quốc tế và 

20,23 triệu lƣợt khách nội địa đến các địa phƣơng trong vùng; chiếm tỉ lệ 10,1% và 12,1% 
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so với toàn quốc. Tổng thu đạt  19.363 tỷ đồng; đóng góp 7,2% giá trị sản xuất khu vực 

dịch vụ của toàn vùng BTB. Tốc độ tăng trƣởng trung bình nhiều năm cao hơn mức tăng 

chung của cả nƣớc. Vị trí quan trọng và sức hấp dẫn đặc biệt của vùng ngày càng đƣợc 

khẳng định. Trên cơ sở đó, dự báo các chỉ tiêu phát triển DL trong giai đoạn tới có nhiều 

thay đổi so với dự báo đã đƣa ra trong QHTT đƣợc Chính phủ phê duyệt.  

Tuy nhiên, thực trạng PTDL của BTB vẫn chƣa tƣơng xứng với tiềm năng của 

vùng. Lƣợng khách tuy tăng trƣởng khá nhƣng tổng thu còn hạn chế, mức chi tiêu trung 

bình của du khách chậm cải thiện, lƣợng khách quốc tế đến chƣa nhiều, thời gian lƣu trú 

ngắn. Sự phát triển lãnh thổ chƣa hợp lý, tập trung chủ yếu ở dải ven biển, khu vực quần 

thể di tích cố đô Huế và cụm hang động của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng; vai trò của 

các trung tâm DL chƣa thực sự rõ nét…Các nhân tố thiên tai, thời tiết bất thƣờng, sự 

cạnh tranh đối với những vùng có tài nguyên tƣơng đồng, sự xuống cấp của di sản, các 

vấn đề sự cố môi trƣờng…cũng là những nguyên nhân khiến cho sự PTDL của vùng 

BTB còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tận dụng thời cơ, phát huy điểm mạnh, khắc 

phục điểm yếu là quan điểm xuyên suốt và cũng là căn cứ quan trọng để đƣa ra những 

định hƣớng và giải pháp nhằm thúc đẩy vùng DL BTB phát triển hơn trong thời gian tới. 

4.1.2. Qu n đ ểm và mụ  t êu p át tr ển  u lị   

 4.1.2.1. Quan điểm 

PTDL vùng BTB phù hợp với các quan điểm phát triển chung trong Chiến l ợc 

PTDL Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đảm bảo sự thống nhất với quan 

điểm phát triển KT-XH của vùng. Trên cơ sở đó, PTDL BTB hƣớng tới các nội dung sau:  

PTDL BTB trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; DL chiếm tỉ trọng ngày càng cao 

trong cơ cấu GDP của vùng, tạo động lực phát triển KT-XH cho các tỉnh trong vùng.  

PTDL BTB theo hƣớng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm; chú 

trọng phát triển theo chiều sâu đảm bảo chất lƣợng và hiệu quả, khẳng định thƣơng 

hiệu và khả năng cạnh tranh của vùng trong cả nƣớc và quốc tế 

DL BTB phát triển đồng thời cả DL nội địa và DL quốc tế; chú trọng DL quốc tế 

đến, tăng cƣờng quản lý DL ra nƣớc ngoài. 

BTB hƣớng tới PTDL bền vững gắn chặt với việc bảo tồn và phát huy các giá trị 

văn hóa dân tộc; giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trƣờng; bảo đảm an ninh quốc phòng, 

trật tự an toàn xã hội. 

Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cả nội vùng, các vùng khác của 

vùng BTB về yếu tố tự nhiên và văn hóa dân tộc, thế mạnh đặc trƣng của các địa 

phƣơng trong vùng; tăng cƣờng liên kết PTDL.  

Ngoải ra, quan điểm phát triển cụ thể của vùng cần hƣớng tới là tập trung PTDL 

tham quan nghiên cứu di sản thế giới và văn hóa – lịch sử. Liên kết, hợp tác nội vùng, 

liên vùng và quốc tế là nội dung quan trọng, xuyên suốt đối với PTDL BTB.  
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4.1.2.2. Mục tiêu 

a) Mục tiêu tổng quát 

Mục tiêu tổng quát cần đạt đƣợc của DL BTB là phấn đấu trở đƣa DL trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn và là trọng điểm PTDL của quốc gia với hệ thống CSVCKT 

tƣơng đối đồng bộ, hiện đại; xây dựng đƣợc một số dòng sản phẩm có chất lƣợng cao 

cạnh tranh đƣợc với các vùng khác; tổ chức lãnh thổ hợp lý và thống nhất. Sự PTDL 

BTB cần góp phần quan trọng vào nỗ lực giảm nghèo, là động lực thúc đẩy phát triển 

kinh tế cũng nhƣ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác trong vùng.  

b) Các mục tiêu cụ thể 

Mục tiêu PTDL BTB đƣợc đặt ra trên cơ sở nghiên cứu tình hình phát triển KT-

XH trong nƣớc, bối cảnh quốc tế và điều kiện phát triển của vùng. Căn cứ vào “Chiến 

l ợc PTDL Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”; “QHTTPTDL Việt Nam đến 

năm 2020, tầm nhìn 2030”; “QHTT phát triển tổng thể DL vùng BTB đến năm 2020, 

tầm nhìn 2030”, QHTT phát triển KT-XH Quốc gia cũng nhƣ vùng BTB... Căn cứ vào 

tiềm năng PTDL, hiện trạng phát triển trong giai đoạn 2000 – 2015 và đặc biệt là 

những chỉ tiêu đạt đƣợc đã cao hơn so với dự báo trong QHTT, chuỗi dữ liệu thu thập 

đƣợc theo chuỗi thời gian (15 năm)…đề tài đã đƣa ra dự báo cho một số chỉ tiêu: 

khách quốc tế, khách nội địa, tổng thu, CSLT, lao động DL (Phụ lục 13) 

* Mục tiêu kinh tế 

- Khách du lịch 

+ Năm 2020 các địa phƣơng thu hút tổng cộng 3.495 nghìn lƣợt khách quốc tế đi 

lại (phƣơng án chọn dự báo trong quy hoạch vùng là 2.950 nghìn lƣợt); đón 22.147 

lƣợt khách nội địa (dự báo QHTT vùng đƣa ra là 10.800 lƣợt khách) 

+ Năm 2025: thu hút 4.534 nghìn lƣợt khách quốc tế (QHTT là 4050 nghìn lƣợt); 

đón đƣợc 28.606 nghìn lƣợt khách nội địa (QHTT là 13.800 nghìn lƣợt khách). 

+ Năm 2030 theo dự báo của QHTT phát triển vùng thì lƣợng khách quốc tế đi 

lại toàn vùng là 5.200 nghìn lƣợt và khách nội địa là 17.000 lƣợt. Tuy nhiên, căn cứ 

trên cơ sở thực tế phát triển đến năm 2015 thì thực tế lƣợng khách đến vùng thời điểm 

này sẽ cao hơn lƣợng dự báo.  

- Cơ sở lƣu trú 

Căn cứ vào nhu cầu buồng thực tế đã đạt đến vào năm 2015 và thực trạng số 

buồng lƣu trú giai đoạn 2005 – 2015, luận án đề xuất mục tiêu về số buồng lƣu trú 

theo các năm nhƣ sau: 

+ Năm 2020 có 81.069 buồng lƣu trú thay vì số lƣợng 39.000 dự báo trong 

QHTT phát triển DL vùng BTB (Phụ lục 13) 

+ Năm 2025 có 104.937 buồng lƣu trú; dự báo của QHTT là 48.000 buồng 

- Tổng thu DL 
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+ Năm 2020 tổng thu từ khách DL đạt 33.025 tỷ đồng; QHTT là 30.438 tỷ đồng)  

+ Năm 2025 tổng thu đạt 47.457 tỷ đồng; QHTT là 44.874 tỷ đồng 

+ Năm 2030, dự báo của QHTT phát triển vùng đƣa ra tổng thu từ khách DL đạt 

66.256 tỷ đồng (Phụ lục 13) 

* Mục tiêu xã hội 

Phát triển triển DL bên cạnh mục đích tiêu về kinh tế, các mục tiêu về việc làm, 

xóa đói giảm nghèo cũng cần đƣợc hƣớng tới với hiệu quả cao nhất. DL BTB phấn 

đấu đến năm 2020 tạo đƣợc 98.038 lao động trực tiếp, đến năm 2025 là 122.875 (Phụ 

lục 13). Số lƣợng việc làm gián tiếp tạo ra dự kiến cao gấp 2 – 3 lần số lƣợng việc làm 

gián tiếp. Song song với nỗ lực tạo việc làm, PTDL hƣớng tới mục tiêu giảm nghèo, 

đảm bảo an sinh và giải quyết các vấn đề về xã hội và nâng cao chất lƣợng, nếp sống 

văn minh. 

PTDL BTB cũng cần hƣớng tới giáo dục truyền thống yêu nƣớc cách mạng; góp 

phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa và di sản Việt Nam. Góp phần phát triển 

thể chất, nâng cao dân trí và đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, tăng cƣờng đoàn 

kết, hữu nghị, tinh thần tự tôn dân tộc. Hơn nữa, PTDL còn góp phần khẳng định và 

bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội. 

*  Mục tiêu môi trƣờng 

PTDL “xanh”, gắn hoạt động DL của vùng với gìn giữ và phát huy các giá trị tài 

nguyên và bảo vệ môi trƣờng tại các điểm, khu DL và địa phƣơng nơi diễn ra các hoạt 

động DL. Đảm bảo môi trƣờng DL là yếu tố hấp dẫn DL, yếu tố quyết định chất lƣợng 

và giá trị thụ hƣởng DL, tạo thƣơng hiệu DL. Thông qua DL vùng cần hƣớng tới việc 

khuyến khích các nỗ lực phát triển bền vững môi trƣờng.  

4.1.3.  á  địn     n  p át tr ển 

4.1.3.1. Định h ớng phát triển s n phẩm 

Sản phẩm thế mạnh của vùng BTB đƣợc xác định bao gồm: DL tham quan 

DSVHTG, tham quan di tích lịch sử cách mạng, DL khám phá hang động, DL sinh 

thái và DL nghỉ dƣỡng biển. Căn cứ vào các đặc điểm nổi bật về tài nguyên, thông qua 

khảo sát thực tế và phân tích thực trạng cũng nhƣ chủ trƣơng của Chính phủ trong 

“Quy hoạch tổng thể PTDL vùng BTB đến năm 2020, tầm nhìn 2030”, luận án xác 

định các định hƣớng chính để phát triển sản phẩm DL của vùng BTB  nhƣ sau:  

- Phát triển có trọng tâm, hƣớng đến các sản phẩm có ƣu thế nổi trội, hình thành 

rõ nét các sản phẩm DL đặc thù nhƣ DL tham quan di sản văn hóa, DL tham quan 

DTLS cách mạng, DL sinh thái, DL nghỉ dƣỡng biển và đặc biệt chú trọng các trọng 

điểm PTDL của vùng.  

 Sản phẩm DL tham quan DSVHTG có thế mạnh khai thác ở cả các di sản văn 

hóa vật thể kết hợp với các giá trị của di sản phi vật thể. Di sản văn hóa trọng điểm là 
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quần thể di tích cố đô Huế với các hình thức phát triển nhƣ tham quan khu Đại Nội, 

các di tích lăng tẩm, các công trình kiến trúc có giá trị lịch sử thời Nguyễn. Từ đó, thu 

hút sự quan tâm nghiên cứu tìm hiểu văn hóa lịch sử gắn với các di sản phi vật thể: 

Nhã nhạc Cung đình Huế, Mộc bản Triều Nguyễn, Châu bản Triều Nguyễn và Thơ 

văn trên kiến trúc cung đình Huế. Ngoài ra, Thành Nhà Hồ (Thanh Hóa), dân ca ví 

giặm Nghệ Tĩnh cũng tạo nên những mắt xích không thể thiếu trong tuyến kết nối di 

sản miền Trung này. 

Du lịch khám phá hang động gắn với quần thể hang động nằm trong khu vực của 

VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã và sẽ tiếp tục gia tăng sức hút và đóng vai trò quan 

trọng đối với việc hình thành sản phẩm đặc thù vùng BTB. Hệ thống hàng trăm hang 

động với danh sách đƣợc khám phá ngày càng nối dài đã nổi tiếng với hang Sơn 

Đoòng, hang Én, động Phong Nha, động Thiên Đƣờng…là những tài nguyên có giá trị 

cao đối với việc khai thác và phát triển các tour khám phá hang động.  

Tham quan tìm hiểu các DTLS cách mạng nổi trội với các di tích về thời kỳ 

kháng chiến chống Mỹ, tìm hiểu về con đƣờng Hồ Chí Minh huyền thoại. Các di tích 

trọng điểm bao gồm: cụm địa đạo Vịnh Mốc – cầu Hiền Lƣơng (Quảng Trị), cụm quốc 

lộ 9 (nghĩa trang Trƣờng Sơn, Cam Lộ, Khe Sanh, Tà Cơn và các điểm di tích trên 

đƣờng Hồ Chí Minh…), cụm di tích đƣờng 20 Quyết thắng (hang Tám thanh niên 

xung phong, bến phà Xuân Sơn, đền tƣởng niệm anh hùng liệt sỹ đƣờng 20 Quyết 

thắng…). Bên cạnh đó, tham quan di tích, tìm hiểu văn hóa – lịch sử và cách mạng gắn 

với các điểm DL Kim Liên ( Nam Đàn), khu lƣu niệm Nguyễn Du (Hà Tĩnh), di tích 

Lam Kinh…cũng cần quan tâm khai thác nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, 

truyền thống yêu nƣớc và lòng tự hào dân tộc đối với du khách.  

DL nghỉ dƣỡng biển là loại hình có mặt ở hầu hết các địa phƣơng trong vùng với 

số lƣợng bãi tắm nằm dọc ven bờ phía đông của các địa phƣơng với khoảng cách 

không xa so với quốc lộ 1A và giao thông rất thuận lợi. Đây là loại hình hƣớng tới thị 

trƣờng khách từ thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía bắc. Trọng điểm phát triển đối với sản 

phẩm này là khu DL tổng hợp biển Lăng Cô – Cảnh Dƣơng, khu DL nghỉ dƣỡng biển 

Thiên Cầm; các điểm nghỉ dƣỡng Sầm Sơn – Hải Tiến – Tĩnh Gia, Cửa Lò – Bãi Lữ, 

Nhật Lệ - Bảo Ninh – Đá Nhảy.  

DL sinh thái tại các VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, Bạch Mã, Bến En, Pù Mát 

cũng có ƣu thế nổi trội tạo nên nhiều tour DL có sức hấp dẫn đối với du khách. Bên 

cạnh các thế mạnh truyền thống, BTB cũng cần hƣớng tới khai thác các sản phẩm bổ 

trợ có ƣu thế nhƣ: DL MICE (Thừa Thiên Huế, Quảng Bình), DL lễ hội (Thừa Thiên 

Huế) và DL đƣờng biên.  
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4.1.3.2. Định h ớng phát triển thị tr ờng khách 

Xác định thị trƣờng mục tiêu cho các sản phẩm cũng nhƣ các địa phƣơng là hoạt 

động rất cần thiết đối với DL. Đây là cơ sở để thúc đẩy việc quảng bá sản phẩm và thu 

hút khách DL tiềm năng từ các thị trƣờng đó. Các căn cứ để định hƣớng thị trƣờng 

khách bao gồm: xu hƣớng phát triển và dự báo, tiềm năng DL của lãnh thổ, năng lực 

phục vụ và chất lƣợng của hệ thống CSVCKTDL, độ hấp dẫn của các trọng điểm DL. 

Thị trƣờng khách DL cần xác định ở cả hai nhóm: thị trƣờng khách DL quốc tế và thị 

trƣờng khách nội địa.  

a) Thị trƣờng khách quốc tế 

Thị trƣờng khách quốc tế có tỷ trọng cao trong cơ cấu tiêu biểu là:  Đông Nam Á, 

Đông Bắc Á, Châu Âu, Hoa Kỳ và Úc. Năm 2015, các thị trƣờng trọng điểm này đã 

chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu khách, trong đó hai thị trƣờng chính là Đông Nam Á 

và Đông Bắc Á chiếm 54,39% tổng số khách quốc tế đến BTB. Do vị trí nằm dọc biên 

giới Lào, gần Đông Bắc Thái Lan, là điểm cuối của hành lang kinh tế Đông Tây nên 

khách DL đƣờng bộ từ hai thị trƣờng này đến BTB tăng trƣởng nhanh chóng (chiếm 

24,49%), khách từ Malaysia, Singapore và Myanmar cũng sẽ tăng trong thời gian tới. 

Thị trƣờng trọng điểm lớn thứ 2 sau Đông Nam Á là các quốc gia Đông Bắc Á bao 

gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, Đài Loan; chiếm 23,7% tổng số khách quốc tế 

đi lại trong vùng BTB năm 2015. Tuy không phải là thị trƣờng  truyền thống nhƣng sức 

tăng trƣởng rất nhanh chóng những năm gần đây cho thấy sức hút của DL Việt Nam nói 

chung cũng nhƣ sự thuận tiện về khoảng cách địa lý đối với điểm đến của nƣớc ta. Đây 

cũng là những dòng khách sẽ gia tăng mạnh mẽ trên cả nƣớc trong nhiều năm tới. 

Bên cạnh hai thị trƣờng ƣu tiên nhất ở khoảng cách gần, các thị trƣờng xa nhƣ 

châu Âu, Bắc Mỹ và Úc cũng đƣợc xếp vào nhóm này với việc thu hút đối với các loại 

hình DL di văn hóa di sản, DL tìm hiểu truyền thống lịch sử - cách mạng và DL sinh 

thái hang động. 

Định hƣớng phát triển thị trƣờng khách với các sản phẩm DL vùng BTB cụ thể 

nhƣ sau: 

- Đối với thị trƣờng khách Đông Nam Á (Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, 

Malaixia, Singapore) có khoảng cách khá gần về vị trí với BTB, có thể di chuyển theo 

đƣờng bộ và đƣờng hàng không. Trong đó khách di chuyển bằng đƣờng bộ có xu 

hƣớng gia tăng theo tuyến DL hành lang Đông Tây, khách đến theo đƣờng hàng không 

cũng khá thuận lợi do những chuyến bay thẳng tới một số sân bay trong vùng nhƣ: 

Vinh, Đồng Hới, Thọ Xuân. Thị trƣờng khách này với các nhóm tuổi trung niên thu 

nhập trung bình đến cao đƣợc xếp vào nhóm ƣu tiên nhất để thu hút tới hầu hết các sản 

phẩm DL đang khai thác trong vùng bao gồm: các sản phẩm DL di sản văn hóa, DL 
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sinh thái hang động, DL nghỉ dƣỡng biển, DL tìm hiểu truyền thống văn hóa lịch sử, 

DL lễ hội và DL thể thao cao cấp. 

Trong nhóm thị trƣờng ƣu tiên, khách Đông Nam Á cũng đƣợc định hƣớng khai 

thác kết hợp với vùng DHNTB đối với các sản phẩm DL di sản văn hóa, DL sinh thái 

hang động, DL tìm hiểu văn hóa lối sống; kết hợp với đồng bằng sông Hồng và duyên 

hải Đông Bắc trong PTDL lễ hội. Đặc biệt ƣu tiên là các nhóm tuổi trung niên có thu 

nhập trung bình đến cao. 

- Thị trƣờng khách Đông Bắc Á (chủ yếu có quốc tịch Nhật Bản, Hàn Quốc, 

Trung Quốc) có khoảng các tƣơng đối gần theo đƣờng hàng không (có một tỉ lệ khách 

Trung Quốc theo đƣờng bộ) cũng đƣợc định hƣớng ƣu tiên nhất để thu hút tới nhiều 

sản phẩm DL của BTB. Trong đó, khách Hàn Quốc và Nhật Bản thuộc nhóm có chi trả 

tƣơng đối cao và đòi hỏi dịch vụ có chất lƣợng, tiện nghi. Khách đến từ hai quốc gia 

này thƣờng chọn các tour trọn gói và ƣa thích các sản phẩm DL di sản văn hóa, DL tìm 

hiểu truyền thống lịch sử - cách mạng, truyền thống văn hóa lịch sử và DL lễ hội. 

Khách Trung Quốc DL đến BTB theo cả đƣờng bộ và đƣờng hàng không; sản phẩm 

ƣa thích là DL sinh thái hang động, tìm hiểu truyền thống văn hóa lịch sử và DL lễ hội. 

- Thị trƣờng khách châu Âu (Pháp, Đức, Anh, Hà Lan…) là thị trƣờng truyền 

thống của DL inboud Việt Nam nói chung và BTB nói riêng. Giai đoạn trƣớc năm 

2010, dòng khách này chiếm tỉ lệ cao nhất trong các thị trƣờng khách quốc tế đến 

BTB, đặc biệt là khách có quốc tịch Pháp. Đến năm 2015, thị trƣờng này đứng thứ 3 

sau nhóm khách đến từ châu Á (17,72%). Mặc dù không còn ƣu thế về tốc độ gia tăng, 

song khách châu Âu vẫn rất đƣợc các điểm đến hƣớng tới với nhiều nỗ lực xúc tiến 

quảng bá bởi các đặc điểm về mức chi trả cao, thời gian lƣu trú dài và thƣờng đi theo 

các tour trọn gói. Sản phẩm DL ƣa thích của nhóm khách này là tham quan di sản văn 

hóa, DL sinh thái hang động, tìm hiểu truyền thống văn hóa lịch sử và lối sống của các 

dân tộc, DL lễ hội. 

- Thị trƣờng khách Mỹ: Khách Mỹ đến Việt Nam chủ yếu với các mục đích tham 

quan tìm hiểu văn hóa của một dân tộc đã từng chiến thắng chính họ trong cuộc kháng 

chiến; thăm lại chiến trƣờng xƣa của các cựu chiến binh…[33]. Bởi vậy, BTB là một 

điểm đến không thể bỏ qua của dòng khách này. DL BTB hƣớng tới thị trƣờng Bắc 

Mỹ ở các dòng sản phẩm đặc thù: DL tìm hiểu truyền thống lịch sử - cách mạng, 

truyền thống văn hóa, DL sinh thái hang động, lối sống và tham quan lễ hội. Cũng nhƣ 

du khách đến từ châu Âu, khách Mỹ có khả năng chi trả cao và thời gian lƣu trú dài. 

b) Thị trƣờng khách nội địa 

Căn cứ vào tiềm năng phát triển, hiện trạng thị trƣờng khách nội địa của 

BTB, định hƣớng ƣu tiên đối với các dòng khách nội địa và sản phẩm DL tƣơng 

ứng nhƣ sau: 
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- DL di sản văn hóa hƣớng tới tất cả các dòng khách từ bắc tới nam, từ khách đi 

theo đôi, theo gia đình, bạn bề, đến cơ quan, tổ chức. Trong đó khách lẻ và khách đoàn 

đến từ Hà Nội là thị trƣờng ƣu tiên nhất bởi khoảng cách địa lý của khu vực này tới 

BTB. Khách từ các tỉnh phía nam ƣu tiên hƣớng tới khách theo đoàn, theo nhóm của 

các cơ quan, tổ chức và độ tuổi trung niên. 

- DL tham quan di tích lích sử cách mạng: đƣợc quan tâm hơn cả bởi nhóm 

khách học sinh, sinh viên đi theo tổ chức với mục đích học tập và thực tế môn học. 

Dòng khách này có mức chi tiêu trung bình và thấp song lại có vai trò hạn chế tính 

thời vụ do thời điểm lựa chọn của nhóm này thƣờng vào mùa thấp điểm. 

- DL sinh thái đặc biệt đƣợc ƣa thích bởi các nhóm nhỏ hoặc khách đi đôi. Điểm 

đến tiêu biểu của loại hình này là di sản thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng đã thu hút 

đƣợc không chỉ du khách từ phía bắc và thủ đô Hà Nội. Dòng khách thanh niên, trung 

niên có thu nhập trung bình cao từ phía Nam đi theo đôi, gia đình, bạn bè cũng rất 

quan tâm và ƣa thích loại hình này. 

- DL nghỉ dƣỡng biển đƣợc đặc biệt ƣa thích bởi khách lẻ cũng nhƣ khách đoàn 

đến từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc – những địa phƣơng có ít các bãi biển đạt chất 

lƣợng dành cho hoạt động này. Ngoài ra, khách gia đình, bạn bè trong nội vùng cũng 

là thị trƣờng ƣu tiên đối với DL biển của BTB. 

Ngoài ra, DL lễ hội, DL cộng động, DL thể thao cũng thu hút đƣợc sự quan tâm 

của các nhóm khách ở lứa tuổi khác nhau và có tỉ lệ lớn từ các tỉnh phía Bắc.  

4.1.3.3. Định h ớng tổ chức không gian phát triển du lịch 

Tổ chức không gian là nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với bất kỳ lãnh thổ PTDL 

nào. Đối với vùng BTB, tổ chức không gian bao gồm xác định các trọng điểm ƣu tiên 

PTDL của vùng, trung tâm và khu, điểm DL quan trọng của vùng; xác định các khu 

vực gắn với sản phẩm đặc thù; xác định các giải pháp không gian gắn kết nội vùng và 

liên vùng; xác định mạng lƣới các tuyến trọng điểm liên vùng và nội vùng. 

Căn cứ vào đặc điểm hình thái địa hình, mạng lƣới CSHT, đặc điểm phân bố tài 

nguyên cũng nhƣ mục tiêu tăng cƣờng sự liên kết, hƣớng phát triển không gian chính 

của BTB là trục giao thông Bắc – Nam theo quốc lộ 1A, đƣờng Hồ Chí Minh và tuyến 

đƣờng sắt Bắc – Nam; trọng điểm theo hƣớng Đông – Tây có trục quốc lộ 9 và quốc lộ 

8; các cửa khẩu đƣờng không (Phú Bài, Vinh, Đồng Hới, Thọ Xuân), đƣờng biển 

(Chân Mây) và đƣờng bộ (Lao Bảo, Cầu Treo, Nậm Cắn, Cha Lo). 

a) Định hƣớng khai thác các điểm du lịch 

Trên cơ sở các đánh giá hiện trạng PTDL theo lãnh thổ, các đặc trƣng về không 

gian địa lý, và nhằm mục tiêu phát triển lãnh thổ hợp lý cũng nhƣ thống nhất, tăng 

cƣờng tính liên kết, tƣơng hỗ; tổ chức không gian DL vùng BTB đƣợc định hƣớng 

theo sự khai thác điểm, tuyến gắn với các loại hình DL đặc trƣng.   
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- Không gian DL di sản: là không gian phát triển quan trọng nhất của vùng BTB 

với các sản phẩm có ý nghĩa đặc biệt đối với PTDL Việt Nam, có sức thu hút du khách 

mạnh mẽ trong và ngoài nƣớc. Các di sản thế giới đƣợc UNESCO công nhận nhƣ 

Quần thể di tích cố đô Huế, VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, Thành nhà Hồ là những 

điểm hạt nhân của không gian này. Với hệ thống hạ tầng và CSVCKT tƣơng đối tốt, vị 

trí tiếp cận dễ dàng; không gian DL di sản sẽ còn hấp dẫn hơn nữa trong tƣơng lai. Tuy 

nhiên, vấn đề gìn giữ và bảo tồn các di sản cần đảm bảo tốt hơn nữa để tăng tính bền 

vững trong PTDL. 

- Không gian DL lịch sử - cách mạng gắn với hệ thống di tích đặc thù rất có giá 

trị lịch sử, văn hóa; có sức thu hút đặc biệt không chỉ với ngƣời dân Việt Nam mà cả 

bạn bè quốc tế. Trọng điểm phát triển của không gian này tập trung ở Quảng Trị, (gắn 

với thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, vĩ tuyến 17, đƣờng Hồ Chí Minh, đƣờng 9); phía 

nam có các di tích ở A Sầu, A Lƣới (Thừa Thiên – Huế); phía bắc có  quê hƣơng Bác 

Hồ, Ngã ba Đồng Lộc, Hang tám thanh niên xung phong… 

Di tích Kim Liên, Ngã ba Đồng Lộc, Địa đạo Vịnh Mốc, Thành cổ Quảng Trị là 

những tài nguyên quan trọng có sức hấp dẫn độc đáo đã đƣợc khai thác nên CSHT, CSLT 

và vị trí tiếp cận rất thuận tiện. Đây sẽ là tiếp tục là những hạt nhân của không gian phát 

triển loại hình này. Bên cạnh đó, các di tích Hàm Rồng, nhà tù Lao Bảo, nghĩa trang 

Trƣờng Sơn, nhà lƣu niệm Bác Hồ (Huế) đƣợc đánh giá là các điểm DL địa phƣơng khá 

phát triển với điểm đánh giá khá cao đƣợc xem là những điểm DL có khả năng bứt phá 

hơn nữa trong tƣơng lai. Để góp phần tăng tính liên kết, hệ thống trong phát triển không 

gian, các điểm di tích cần đƣợc đầu tƣ hơn nữa về CSLT cũng nhƣ nâng cấp chất lƣợng hạ 

tầng nhằm tăng khả năng khai thác, đồng thời cần quản lý tốt các hoạt động DL diễn ra 

trong không gian này gắn với  nỗ lực bảo tồn và phát triển bền vững. 

- Không gian DL sinh thái và khám phá hang động bao gồm toàn bộ khu vực 

phía Tây của BTB có địa hình rừng núi với sự đa dạng sinh học cao và là nơi sinh sống 

của hơn 20 dân tộc thiểu số. Các điểm DL sinh thái đƣợc các chuyên gia đánh giá cao 

ở khả năng thu hút bao gồm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, VQG Pù Mát, suối khoáng 

nóng Thanh Tân, VQG Bạch Mã. Trong đó, VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đồng thời là 

điểm di sản thiên nhiên thế giới có sức hấp dẫn đặc biệt nên khả năng khai thác rất 

cao. Các khu rừng đặc dụng Bến En, Pù Luông, Pù Huống, Kẻ Gỗ, Vũ Quang…cùng 

với nhiều điểm tài nguyên độc đáo nhƣ suối cá Cẩm Lƣơng, thác Xao Va, suối khoáng 

Bang, phá Tam Giang, đầm Cầu Hai…sẽ góp phần làm phong phú sự lựa chọn của du 

khách đến với BTB. PTDL sinh thái mang lại nhiều lợi ích xã hội nhƣ chuyển đổi sinh 

kế cho ngƣời dân địa phƣơng, góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm và đóng góp 

cho nỗ lực bảo vệ đa dạng sinh học cũng nhƣ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 
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- Không gian DL nghỉ dƣỡng biển đƣợc khai thác từ sớm với hàng chục bãi tắm 

trải dài suốt 600 km bờ biển của vùng BTB. Theo đánh giá của các chuyên gia, các bãi 

tắm Sầm Sơn, Cửa Lò, Thiên Cầm, Nhật Lệ, Cửa Việt, Lăng Cô có khả năng thu hút 

rất cao với độ hấp dẫn của tài nguyên ở mức tốt, CSHT và CSVCKT đảm bảo, khả 

năng tiếp cận thuận lợi. Đây là các tài nguyên quan trọng thu hút đầu tƣ cho dịch vụ 

nghỉ dƣỡng biển cao cấp để hƣớng tới thị trƣờng khách có mức chi trả cao. 

Ngoài ra, còn rất nhiều bãi tắm có chất lƣợng khá nhƣ: Thuận An, Đá Nhảy, 

Xuân Thành, Xuân Hải, Hải Tiến…song khả năng khai thác còn rất hạn chế do thiếu 

đồng bộ trong hệ thống CSVCKT, đặc biệt là sự kém đa dạng trong các loại hình vui 

chơi giải trí. Không gian DL biển đảo (bao gồm nghỉ dƣỡng biển và sinh thái) của 

BTB chủ yếu đón khách từ thị trƣờng phía bắc và có mức chi tiêu trung bình. Vì vậy, 

để có thể tăng trƣởng hơn nữa cần gắn với sự đa dạng các hoạt động vui chơi giải trí ở 

các khu nghỉ dƣỡng biển, nâng cao chất lƣợng các CSLT và dịch vụ, đồng thời liên kết 

chặt chẽ với các không gian văn hóa, lịch sử nhằm nâng mức chi tiêu cũng nhƣ kéo dài 

thời gian lƣu trú trung bình của du khách đến đây. 

Trên cơ sở mục tiêu phát triển DL của vùng BTB, căn cứ vào thực trạng PTDL 

theo ngành và lãnh thổ giai đoạn vừa qua; đề tài đề xuất một số định hƣớng phát triển 

điểm DL vùng BTB trên quan điểm địa lý học nhƣ sau:  

+ Ƣu tiên đầu tƣ các điểm DL có đánh giá điểm theo 7 tiêu chí đạt mức từ 60 

điểm trở lên phấn đấu trở thành các điểm DL Quốc gia, trong đó đặc biệt quan tâm các 

điểm có sức hấp dẫn khá, vị trí tiếp cận thuận lợi và khả năng kết nối tốt, bao gồm các 

điểm: bãi biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh), Địa đạo Vịnh Mốc (Quảng Trị), Bãi biển Cửa 

Việt (Quảng Trị), Động Tú Làn, Động Tiên Sơn (Quảng Bình), suối khoáng Mỹ An, 

suối khoáng Thanh Tân,  Bãi biển Thuận An (Thừa Thiên Huế).  

+  Bổ sung, nâng cấp CSHT & CSVCKT của các điểm DL tiềm năng để đƣa vào 

khai thác nhƣ: Thác Ma Hao (Thanh Hóa), Hang Con Moong (Thanh Hóa), Bãi biển 

Quỳnh Phƣơng (Nghệ An), Thác Xao Va (Nghệ An), Bãi biển Xuân Hải (Hà Tĩnh), 

Bãi biển Thạch Hải (Hà Tĩnh), Bãi biển Đá Nhảy (Quảng Bình), Cổng trời Cha Lo 

(Quảng Bình), Bãi biển Vinh Thanh (Huế), Đảo Sơn Chà (Huế).  

+ Nâng cao hơn nữa chất lƣợng dịch vụ và đa dạng hóa sản phẩm DL của các điểm 

truyền thống có sức hấp dẫn cao: quần thể di tích cố đô Huế, khu di tích Kim Liên, bãi 

biển Sầm Sơn, bãi biển Cửa Lò, bãi biển Lăng Cô – Cảnh Dƣơng, VQG Phong Nha – Kẻ 

Bàng; xây dựng dòng sản phẩm cao cấp, định vị thƣơng hiệu cho vùng BTB.  

Ngoài ra, để đảm bảo mục tiêu phát triển lãnh thổ DL theo hƣớng hợp lý các 

điểm DL cửa khẩu, DL vùng biên cũng cần đƣợc quan tâm đầu tƣ về cơ sở hạ tầng, 

CSVCKT du lịch để đảm bảo vai trò kết nối và thu hút khách quốc tế cũng nhƣ tạo sức 
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lan tỏa đối với sự phát triển xã hội của cộng đồng dân cƣ địa phƣơng; đảm bảo an ninh 

quốc phòng.  

 b) Định hƣớng khai thác các tuyến du lịch 

- Tuyến quốc tế: BTB hiện có 7 cửa khẩu đƣờng bộ trải dọc biên giới phía Tây 

với CHDCND Lào, bao gồm: Na Mèo (Thanh Hóa), Nậm Cắn (Nghệ An), Cầu Treo 

(Hà Tĩnh), Cha Lo (Quảng Bình), Lao Bảo (Quảng Trị) và A Đớt, Hồng Vân (Thừa 

Thiên – Huế), lƣu lƣợng qua lại lớn ở hai cửa  khẩu Cha Lo và Lao Bảo. Trong đó, 

Lao Bảo là cửa ngõ vào Việt Nam của hành lang kinh tế Đông – Tây kết nối nƣớc ta 

với các quốc gia trong vùng sông Mê Kông mở rộng. Vùng còn có các cửa khẩu hàng 

không tại sân bay Phú Bài (Thừa Thiên – Huế), sân bay Vinh (Nghệ An), các sân bay 

nội địa Đồng Hới (Quảng Bình) và Thọ Xuân (Thanh Hóa) cũng đã mở các đƣờng bay 

thẳng đi Thái Lan. Nhƣ vậy, các tuyến DL quốc tế của vùng đã và đang có xu hƣớng 

gia tăng lƣợng khách bởi những cải thiện về hạ tầng đáng kể trong thời gian vừa qua. 

Tuyến kết nối đƣờng bộ thông qua cửa khẩu Lao Bảo và Cha Lo sẽ là tuyến DL quốc 

tế trọng điểm của vùng để hƣớng tới thị trƣờng khách Lào và Thái Lan (QL 9, QL8, 

QL 12A, QL7). Bên cạnh đó, sự phát triển của các cảng hàng không cùng với khả 

năng những nỗ lực đầu tƣ, nâng cấp cảng Chân Mây (Thừa Thiên – Huế) sẽ là những 

hƣớng đi ƣu tiên cho phát triển các tuyến đón khách quốc tế đến BTB. 

- Tuyến liên vùng cũng khá phát triển ở cả ba loại hình giao thông: đƣờng bộ, 

đƣờng sắt và đƣờng hàng không. Tuyến liên vùng theo hƣớng Bắc – Nam hình thành 

theo quốc lộ 1A và đƣờng sắt Thống Nhất (Hà Nội – BTB - TP Hồ Chí Minh), đƣờng 

Hồ Chí Minh (Hà Nội – BTB – Tây Nguyên – TP Hồ Chí Minh); tuyến quốc lộ 10 

(Quảng Ninh – Hải Phòng – Thái Bình – Nam Định – Ninh Bình – Thanh Hóa). Thông 

qua cảng Chân Mây, các tuyến DL kết nối BTB với các trọng điểm DL nghỉ dƣỡng 

biển khác của Việt Nam nhƣ Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang hoặc Phú Quốc cũng là 

hƣớng cần đƣợc quan tâm phát triển trong thời gian tới. 

- Tuyến nội vùng: Trục kết nối quan trọng nhất giữa các địa phƣơng trong vùng 

là tuyến nằm trên quốc lộ 1A, đƣờng Hồ Chí Minh . Đây là hai tuyến có chất lƣợng hạ 

tầng tốt, mật độ các điểm DL khá dày và khả năng tiếp cận thuận lợi. Tuy nhiên, để 

khai thác có hiệu quả hơn nữa, dọc các tuyến cần đầu tƣ thêm các trạm dừng, nâng cao 

chất lƣợng dịch vụ cũng nhƣ tăng cƣờng biển chỉ dẫn trên tuyến tới các điểm DL ở hai 

bên đƣờng, đặc biệt ở tuyến đƣờng Hồ Chí Minh. 

Ngoài ra, cần phát triển nhiều tuyến kết nối ngang chủ yếu từ các quốc lộ ở trung 

tâm của các tỉnh về phía tây và phía đông của tuyến Bắc – Nam bao gồm: 

+ Trên địa bàn Thanh Hóa có các tuyến: TP Thanh Hóa – Thành Nhà Hồ - Cẩm 

Lƣơng – Na Mèo (QL 45 và QL 217); TP Thanh Hóa – Bến En (QL 45) 
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+ Trên địa bàn Nghệ An: Tuyến TP Vinh – Nam Đàn – Thanh Chƣơng – Đô 

Lƣơng – Tân Kỳ (QL 46); tuyến Diễn Châu – Thái Hòa – Quỳ Châu – Xao Va (QL 

48); tuyến Diễn Châu – Đô Lƣơng – Con Cuông – Nậm Cắn (QL 7) 

+ Trên địa bàn Hà Tĩnh: tuyến thị xã Hồng Lĩnh – Phố Châu – cửa khẩu Cầu Treo 

+ Trên địa bàn Quảng Bình: Thị xã Ba Đồn đi Cha Lo (QL 12A) 

Bên cạnh các tuyến đƣờng bộ và đƣờng hàng không,  phát triển một số tuyến DL 

nội vùng trên sông Hƣơng, sông Thạch Hãn, sông Bến Hải, sông Gianh, sông Lam và 

sông Mã cũng cần đƣợc quan tâm nâng cao chất lƣợng và đa dạng dịch vụ nhằm thu 

hút khách DL cuối tuần và góp phần kéo dài thời gian lƣu trú. Ngoài ra, BTB cũng có 

nhiều điều kiện để kết nối với các tuyến DL chuyên đề hấp dẫn nhƣ: con đƣờng di sản 

miền Trung, hành trình đến kinh đô Việt cổ, tuyến DL sinh thái khu vực miền núi phía 

Tây, tuyến DL tìm hiểu truyền thống văn hóa các dân tộc ít ngƣời và tuyến DL tìm 

hiểu lịch sử - cách mạng… 

4.2. Giải pháp chủ yếu để phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ 

4.2.1. N óm   ả  p áp p át tr ển sản p ẩm  u lị   

Căn cứ vào định hƣớng đã đƣa ra, các giải pháp phát triển sản phẩm cần đạt đƣợc 

mục tiêu cải tiến và khẳng định chất lƣợng sản phẩm hiện có, nghiên cứu các sản phẩm 

theo hƣớng mới có ƣu tiên, có trọng tâm, trọng điểm và tạo đƣợc tính đặc trƣng, đặc 

thù của vùng và của địa phƣơng. Cụ thể nhƣ sau: 

- Cải tiến và nâng cao chất lƣợng các sản phẩm DL nghỉ dƣỡng biển, DL tham 

quan DSVHTG, DL tham quan DTLS cách mạng, DL khám phá hang động và DL 

sinh thái. Để thực hiện giải pháp này, cần có những cuộc khảo sát, điều tra thông tin 

phản hồi về mức độ hài lòng của du khách đối với các sản phẩm DL mà họ đƣợc cung 

cấp trên địa bàn BTB. Cung cấp thông tin khoa học và chính xác các kết quả điều tra 

cho phía doanh nghiệp để họ có các giải pháp điều chỉnh sản phẩm DL phù hợp.  

Cần có sự liên kết, hợp tác giữa các cơ quan quản lý với các doanh nghiệp và các 

đơn vị nghiên cứu khoa học để các kết quả nghiên cứu đƣợc ứng dụng kịp thời, hiệu 

quả nhất.  

- Nghiên cứu, xây dựng và phát triển sản phẩm DL mới theo hƣớng có ƣu tiên, có 

trọng tâm, trọng điểm và tạo đƣợc tính đặc trƣng cho vùng cũng nhƣ từng địa phƣơng 

trong vùng BTB.  

+ Đối với DL văn hóa cần mở rộng khai thác loại hình tìm hiểu văn hóa, lối sống 

địa phƣơng; DL cộng đồng đặc biệt ở khu vực miền núi phía tây của vùng 

+ Đối với DL biển: phát triển các sản phẩm nghỉ dƣỡng biển kết hợp với thể thao 

biển và sinh thái biển, nâng cao chất lƣợng các khu giải trí ven biển và đầu tƣ thêm các 

khu giải trí cao cấp. 



136 
 

+ Đối với DL sinh thái: bên cạnh các sản phẩm DL sinh thái gắn với rừng đặc 

dụng, suối khoáng tự nhiên, cần khai thác thêm các sản phẩm DL sinh thái nông 

nghiệp, nông thôn.  

+ PTDL du thuyền trên sông, DL caravan và DL MICE ở một số địa bàn thích 

hợp nhằm đa dạng hóa sản phẩm và giảm tính thời vụ.  

Trên cơ sở quy hoạch phát triển vùng và các quy hoạch cấp tỉnh; căn cứ vào tiềm 

năng phát triển nổi bật cũng nhƣ những điều kiện thuận lợi khác cho PTDL, các địa 

phƣơng cần phát triển các sản phẩm đặc trƣng của mình nhƣ:  

+ Thanh Hóa ƣu tiên PTDL biển (Sầm Sơn, Hải Tiến) kết hợp với DL văn hóa 

(Thành Nhà Hồ, khu di tích Lam Kinh, khu di tích danh thắng Hàm Rồng), DL sinh 

thái (Suối cá Cẩm Lƣơng, VQG Bến En, khu BTTN Pù Luông…). 

+  Nghệ An có ƣu thế PTDL biển (Cửa Lò, Bãi Lữ) kết hợp với DL tìm hiểu 

truyền thống lịch sử - cách mạng và truyền thống văn hóa (Quê hƣơng Bác Hồ, di tích 

Truông Bồn…), DL tâm linh (đền quan Hoàng Mƣời, đền Cờn…), DL sinh thái (VQG 

Pù Mát, thác Xao Va...).  

+ Hà Tĩnh PTDL văn hóa tƣởng niệm danh nhân (Khu lƣu niệm Nguyễn Du, Mộ 

Nguyễn Công Trứ, khu lƣu niệm cố Tổng bí thƣ Lê Duẩn), làng ca trù Cổ Đạm…) tâm 

linh (chùa Hƣơng Tích, đền bà Bích Châu, đền Lê Khôi…), DL tìm hiểu DTLS cách 

mạng (ngã ba Đồng Lộc) và DL biển (Xuân Thành, Cửa Sót, Thiên Cầm). 

+ Quảng Bình: ƣu thế nổi trội về sản phẩm DL sinh thái hang động với các điểm 

tham quan thuộc khu vực di sản thế giới VQG Phong Nha – Kẻ Bảng kết hợp với DL 

biển và DL tìm hiểu lịch sử - cách mạng (hang Tám Cô, Cổng Trời – Cha Lo) và DL 

đƣờng biên. 

+ Quảng Trị hấp dẫn đặc biệt từ các DTLS cách mạng trong kháng chiến chống 

Mỹ, đây là địa phƣơng nổi bật cả nƣớc về sản phẩm DL DZM (Thành cổ Quảng Trị, 

địa đạo Vịnh Mốc, cầu Hiền Lƣơng – sông Bến Hải, hàng rào điện tử McNamara…), 

kết hợp với DL nghỉ dƣỡng biển, sinh thái biển (Cửa Tùng, Cửa Việt, đảo Cồn Cỏ) và 

DL đƣờng biên (cửa khẩu Lao Bảo) 

+ Thừa Thiên Huế: PTDL di sản văn hóa trên cơ sở khai thác các di tích cung 

đình Huế và hệ thống lăng, tẩm (Cố đô Huế - Một điểm đến 5 di sản), DL biển (Thuận 

An, Cảnh Dƣơng, Lăng Cô), DL sinh thái (VQG Bạch Mã, Phá Tam Giang – Đầm 

Cầu Hai…), DL tìm hiểu lịch sử cách mang (khu vực A Lƣới). 

- Tăng cƣờng vai trò của quản lý Nhà nƣớc về chất lƣợng sản phẩm DL. Cơ quan 

quản lý DL các cấp cần giám sát chặt chẽ các khâu, giám sát chất lƣợng dịch vụ của 

sản phẩm DL. Phối hợp với Trung ƣơng và các ban, ngành cấp tỉnh khác trong việc 

xây dựng hệ thống kiểm soát, xác định tiêu chí đánh giá chất lƣợng sản phẩm DL.  
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Các đơn vị quản lý cần có những chế tài xử phạt công khai và nghiêm khắc đối 

với các trƣờng hợp cá nhân hay doanh nghiệp có hành vi ảnh hƣởng tới môi trƣờng, 

chất lƣợng dịch vụ và hình ảnh điểm đến. Đặc biệt chú ý đến quy chế cụ thể đối với 

các doanh nghiệp lữ hành quốc tế, tránh tình trạng lợi dụng sự lỏng lẻo và quá tải vào 

một số thời điểm để trục lợi.  

4.2.2. N óm   ả  p áp p át tr ển  ơ sở  ạ tần ,  ơ sở vật   ất  ỹ t uật p ụ  vụ DL 

4.2.2.1.Phát triển cơ sở hạ tầng 

CSHT trong đó có hệ thống giao thông đóng vai trò quan trọng đối với sự phát 

triển của DL ở bất kỳ lãnh thổ nào. Đánh giá hiện trạng cho thấy, CSHT của BTB còn 

nhiều hạn chế về cả mạng lƣới và chất lƣợng. Bởi vậy, cần phát triển toàn diện hệ 

thống giao thông đƣờng bộ, đƣờng thủy, đƣờng hàng không, đặc biệt các trục giao 

thông kết nối các điểm DL ở BTB.  

- Đầu tƣ, nâng cấp hoàn thiện các tuyến quốc lộ quan trọng trong vùng. Các 

tuyến quốc lộ theo hƣớng Đông – Tây cần đƣợc nâng cấp, mở rộng và đảm bảo các 

tiêu chuẩn quốc tế nhƣ quốc lộ 9 đi Lao Bảo, quốc lộ 12A đi Cha Lo, quốc lộ 8 đi Cầu 

Treo. Ƣu tiên đặt biển báo, biển chỉ dẫn và xây dựng thêm trạm dừng nghỉ ở tuyến 

đƣờng Hồ Chí Minh ( đặc biệt đoạn nối Phong Nha – Nghĩa trang liệt sĩ Trƣờng Sơn, 

Bến Tắt, Đakrông – A Lƣới) 

- Các địa phƣơng cần quan tâm đến việc cải thiện chất lƣợng các tuyến quốc lộ 

và tỉnh lộ nối từ trục chính Bắc – Nam đến các điểm DL trong vùng. Nâng cấp và khai 

thác hiệu quả các sân bay: Vinh, Phú Bài, Đồng Hới, Thọ Xuân. Cải thiện hạ tầng, vật 

chất kỹ thuật và năng lực, hình ảnh của các sân ga thuộc tuyến đƣờng sắt Bắc – Nam: 

ga Thanh Hóa, ga Vinh, ga Đồng Hới, ga Đông Hà, ga Huế. 

- Hoàn chỉnh mạng lƣới cấp điện, cải tạo và nâng cấp mạng lƣới cũng nhƣ công suất 

các trạm phát điện tại các điểm DL để đảm bảo chất lƣợng dịch vụ vào mùa cao điểm. Nâng 

cấp mạng lƣới thông tin liên lạc, dịch vụ internet, các trạm dịch vụ bƣu chính tại các điểm 

DL, đặc biệt ở các điểm vùng sâu vùng xa góp phần nâng cao chất lƣợng cuộc sống của 

nhân dân địa phƣơng và thu hút khách tham gia loại hình DL sinh thái và DL cộng đồng.  

- Đảm bảo và nâng cao chất lƣợng nƣớc sạch phục vụ sinh hoạt tại các trọng 

điểm DL. Đảm bảo công suất hoạt động vào mùa hè tại các điểm DL nghỉ dƣỡng biển. 

Khẩn trƣơng xây dựng và hoàn thiện hệ thống thoát nƣớc, xử lý rác thải, nƣớc thải tại 

các đô thị, các trung tâm DL.  

4.2.2.2. Phát triển cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ du lịch 

Cần đầu tƣ, nâng cấp hệ thống CSLT, ƣu tiên xây dựng và phát triển các dự án 

khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tiến hành đánh giá và phân loại khách sạn, hệ thống 

dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế. Tuân thủ các quy định chặt chẽ về tiện nghi và chất 

lƣợng dịch vụ trong hệ thống CSLT và nhà hàng. 
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Tại một số điểm DL có mức độ khai thác tốt, cần khuyến khích nâng cấp và mở 

rộng nhiều loại hình vui chơi giải trí nhƣ đối với các địa bàn: Sầm Sơn, Cửa Lò, Thiên 

Cầm, Phong Nha, Cảnh Dƣơng…Xây dựng mới các cơ sở vui chơi giải trí tại các địa 

phƣơng song cần có sự phối hợp để không bị trùng lặp trong thiết kế và hình thức tổ 

chức. Tuy nhiên, đây là một nhiệm vụ quan trọng trong việc tạo ra các sản phẩm độc 

đáo nhằm xây dựng bức tranh đa dạng cho DL toàn vùng. Từ đó góp phần kéo dài thời 

gian lƣu trú của du khách trên địa bàn BTB.  

Quy hoạch và thu hút đầu tƣ để xây dựng một số điểm trình diễn văn nghệ, sân 

khấu sinh hoạt ca múa nhạc dân tộc cùng chƣơng trình biểu diễn đặc sắc mang tính 

nghệ thuật. Những điểm giải trí này vừa đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa 

dân tộc, dân gian Việt Nam của khách quốc tế, vừa đóng góp cho nỗ lực khôi phục và 

phát triển một số loại hình nghệ thuật dân tộc trƣớc nguy cơ mai một.  

Lựa chọn vị trí và thiết kế không gian hợp lý để mở một số showroom trƣng bày, 

bán các sản phẩm hàng thủ công, hàng lƣu niệm có chất lƣợng, giá cả minh bạch, hợp 

lý phục vụ du khách tại một số trọng điểm DL của vùng.   

Một giải pháp quan trọng cần thực hiện để đảm bảo nhóm giải pháp phát triển 

CSHT và CSVCKT đạt hiệu quả đó là thu hút vốn đầu tƣ. Đẩy mạnh các nguồn vốn từ 

ngân sách đối với việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng, CSVCKT tại các khu DL đã quy 

hoạch chi tiết. Phát huy vai trò xã hội hóa trong công tác đầu tƣ hạ tầng và phát triển 

các CSVCKT phục vụ DL trong vùng BTB.  

4.2.3. N óm   ả  p áp p át tr ển n ân lự  n àn   u lị   

Đội ngũ nhân lực đóng vai trò quyết định đến sự phát triển bền vững ngành DL, 

là nhân tố then chốt thúc đẩy ngành đạt mục tiêu chiến lƣợc đề ra. Ngành DL cả nƣớc 

nói chung cũng nhƣ DL BTB cần thúc đẩy nhiều giải pháp để có đƣợc một đội ngũ lao 

động có bản lĩnh chính trị, phẩm chất tốt; có năng lực tốt để giải quyết các vấn đề thực 

tiễn, có khả năng tiếp cận, làm chủ và chuyển giao khoa học công nghệ tiên tiến, sáng 

tạo, có năng lực tự học tự đào tạo; có tri thức và kỹ năng làm việc toàn cầu, thích nghi 

nhanh với sự biến đổi của môi trƣờng và điều kiện phát triển… 

Trƣớc hết, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đội ngũ lao động nhằm 

nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của sự PTDL đối với nền KT-

XH của các địa phƣơng cũng nhƣ toàn vùng BTB. Lao động DL phải hiểu rõ vai trò 

giải quyết việc làm, nâng cao mức sống cho bản thân họ cũng nhƣ ngƣời dân địa 

phƣơng, tạo điều kiện phát triển các ngành kinh tế khác…Từ đó thôi thúc đội ngũ lao 

động tự học tập và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của bản thân. 

Thứ hai, cần tăng cƣờng năng lực của Nhà nƣớc đối với công tác đào tạo và phát 

triển nhân lực ngành DL. Các địa phƣơng trong vùng BTB cần có quy hoạch phát triển 
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nhân lực ngành DL cho từng thời kỳ, qua đó định hƣớng đúng đắn cho các đơn vị đào 

tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực cho DL; đồng thời đƣa ra đƣợc chỉ tiêu đối với từng 

chức danh nghề phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành ở các địa phƣơng. Tổ chức 

thƣờng xuyên và có hiệu quả các cuộc thi tay nghề ở quy mô khác nhau (nhƣ nghề lễ 

tân, nghề hƣớng dẫn, quản trị hay đầu bếp…) để tôn vinh những ngƣời lao động giỏi 

và thúc đẩy phong trài thi đua trong đội ngũ lao động. 

Thứ ba, rà soát và bổ sung quy hoạch đối với mạng lƣới các cơ sở đào tạo nhân 

lực ngành DL trong vùng nhằm đảm bảo tính đồng bộ và hợp lý trong cơ cấu đào tạo. 

Chú trọng đào tạo ở cả các trung tâm dạy nghề đến đào tạo tại các trƣờng trung cấp, 

đại học và sau đại học, quan tâm đến việc thực hành nghề của học sinh, sinh viên 

nhằm đáp ứng nhu cầu về số lƣợng và chất lƣợng lao động cho các vị trí công việc 

khác nhau trong ngành DL. Đa dạng hóa các hình thức đào tạo, liên kết chặt chẽ với 

các doanh nghiệp DL địa phƣơng, với các hiệp hội DL, hiệp hội Khách sạn… để thực 

hiện mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu về số lƣợng và chất lƣợng tuyển dụng. Thƣờng 

xuyên khảo sát và lấy ý kiến phản hồi của các nhà tuyển dụng đối với chất lƣợng sinh 

viên, học viên tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo nhằm điều chỉnh chƣơng trình thay đổi 

cơ cấu ngành nghề đào tạo.  

Nhiệm vụ bồi dƣỡng và tập huấn ngắn hạn đối với lao động thời vụ tại các khu 

DL biển cần đƣợc quan tâm đúng mức. Đội ngũ lao động này chiếm tỉ lệ lớn và gia 

tăng nhanh trong các tháng cao điểm của DL biển, để có đƣợc chất lƣợng phục vụ tốt 

đồng thời không ảnh hƣởng đến mức độ hài lòng của du khách đội ngũ này cần phải 

đƣợc tập huấn, bổ túc nhanh và đủ các kỹ năng cần thiết mới đáp ứng đƣợc nhu cầu 

công việc.  

Hoàn thiện cơ chế tuyển dụng và sử dụng lao động có chính sách ƣu tiên và 

khuyến khích lao động giỏi, lao động địa phƣơng có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu 

cầu của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp DL, ban quản lý các khu di tích cần tuyển 

dụng đội ngũ thuyết minh viên giỏi làm việc tại các khu DTLS, danh thắng xếp hạng 

quốc gia. Đề cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng đối với  các hƣớng dẫn viên 

DL, đặc biệt là hƣớng dẫn viên DL quốc tế.  

Sở DL hoặc sở VHTTDL các địa phƣơng cần có sự phối hợp chặt chẽ với các 

hiệp hội DL, dƣới sự quản lý hƣớng dẫn của Tổng cục DL để xây dựng tiêu chuẩn 

nghề quốc gia về DL vận dụng cho điều kiện thực tế của BTB. Thu hút đầu tƣ và hỗ 

trợ từ phía Nhà nƣớc, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế để thực hiện các dự án đào tạo 

phát triển nguồn nhân lực cho các địa phƣơng.  

4.2.4. N óm   ả  p áp p át tr ển t ị tr  n , xú  t ến quản  bá DL 

Giải pháp về thị trƣờng và xúc tiến, quảng bá đóng vai trò đặc biệt quan trọng 

trong PTDL vùng BTB. Nhiệm vụ trƣớc hết là tăng cƣờng điều tra, đánh giá thị trƣờng 
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khách thông qua nhiều phƣơng pháp khác nhau nhƣ thống kê, phân tích, phỏng vấn 

các công ty lữ hành quốc tế, các nhà điều hành tour trong nƣớc, khách DL và các thị 

trƣờng nguồn, ngƣời dân địa phƣơng nơi có hoạt động DL phát triển mạnh.  

4.2.4.1 Gi i pháp phát triển thị tr ờng khách quốc tế 

- BTB cần xác định thị trƣờng quốc tế quan trọng về lâu dài là thị trƣờng các 

nƣớc ASEAN. Phát triển các tuyến DL dọc lành lang quốc lộ 7,8, 9 và 12; trong đó 

chú trọng tour kết nối các kinh đô cổ (Ayutthaya – Luangprabang- Huế), tour 

Vienchan- Phonsavan – Vinh, Thakhet – Naphau – Đồng Hới…Tăng hiệu suất khai 

thác các tuyến bay thẳng Đồng Hới – Chiang mai, Thọ Xuân - Bangkok, Vinh – 

Bangkok. Để thúc đẩy sự phát triển của thị trƣờng ASEAN, vùng cần tạo thuận lợi hơn 

nữa cho sự đi lại của du khách dọc EWEC (mở rộng, nâng cấp các tuyến giao thông; 

xây dựng các điểm dừng chân hấp dẫn); tăng cƣờng mối liên kết với các địa phƣơng 

dọc tuyến của Lào, Thái Lan, Mianma để có giải pháp phù hợp, tháo gỡ khó khăn đối 

với những vấn đề chung. Đề xuất các chính sách ƣu tiên phát triển KT-XH, phát triển 

cơ sở vật chất – hạ tầng khu vực cửa khẩu quốc tế. Đồng thời tích cực hợp tác với các 

quốc gia ASEAN để xây dựng các gói sản phẩm DL liên kết gắn với các thế mạnh về 

DL di sản văn hóa, DL sinh thái… 

 - Đối với thị trƣờng Đông Bắc Á, cần ƣu tiên xúc tiến, quảng bá các sản phẩm 

DL di sản văn hóa, DL sinh thái hang động, DL nghỉ dƣỡng biển. Đặc biệt, quảng bá 

BTB nhƣ một điểm đến thống nhất, hấp dẫn trên bản đồ DL Việt Nam và khu vực. Để 

thu hút hơn nữa thị trƣờng khách Nhật Bản, Hàn Quốc đến với BTB, trƣớc hết cần có 

những đƣờng bay thẳng từ các quốc gia này tới vùng; tiếp đến cần nâng cao chất lƣợng 

dịch vụ lƣu trú, chất lƣợng nguồn nhân lực và tăng cƣờng các dịch vụ có chất lƣợng 

cao tại các khu, điểm DL (dịch vụ điện nƣớc, y tế, lƣu niệm…) 

- Thị trƣờng khách truyền thống từ các nƣớc Pháp, Anh, Mỹ, Úc, Hà Lan tuy 

tăng trƣởng chậm song lại có khả năng chi trả cao với thời gian lƣu trú dài ngày. Do 

đó, cần chú trọng hơn tới việc quảng bá sản phẩm DL di sản văn hóa, DL sinh thái 

hang động, DL tìm hiểu truyền thống lịch sử - cách mạng, DL tìm hiểu văn hóa lối 

sống. Để gia tăng sự hấp dẫn của DL BTB đối với thị trƣờng này, các địa phƣơng 

trong vùng cần đẩy mạnh liên kết phát triển nội vùng, xây dựng sản phẩm đặc trƣng 

mang thƣơng hiệu của vùng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh liên kết với các đầu tàu nhƣ thủ 

đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; liên kết với các địa phƣơng trên “con 

đƣờng di sản” nhƣ: Ninh Bình, Quảng Nam… 

4.2.4.2. Gi i pháp phát triển thị tr ờng khách nội địa 

- Thị trƣờng gửi khách nội địa quan trọng nhất của BTB là thủ đô Hà Nội và các 

tỉnh phía Bắc. Nhiệm vụ đặt ra là không ngừng nâng cao chất lƣợng CSLT, chất lƣợng 
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dịch vụ vui chơi, giải trí tại các điểm DL biển – loại hình ƣa thích nhất của dòng khách 

này tại vùng BTB. Giá cả hợp lý song cần thống nhất và minh bạch, thái độ phục vụ 

thân thiện và tận tình là các yếu tố cần đƣợc cải thiện để tăng tỉ lệ khách quay trở lại 

đối với các khu DL biển vùng BTB.  

- Thị trƣờng gửi khách nội địa từ các tỉnh phía Nam đặc biệt quan tâm tới các sản 

phẩm DL di sản, DLvùng DMZ…Do vậy, cần có sự liên kết với các doanh nghiệp DL 

ở Đà Nẵng, Khánh Hòa và TP Hồ Chí Minh để thiết kế các tour DL kết nối vùng 

Duyên hải Miền Trung và với các tỉnh phía Nam cũng nhƣ Tây Nguyên.  

Ngoài ra, DL BTB cần tăng cƣờng năng lực các trung tâm xúc tiến DL địa 

phƣơng, xây dựng hệ thống thu thập thông tin phản hồi thƣờng xuyên của khách DL, 

khảo sát đánh giá các điểm đến cạnh tranh trực tiếp với DL BTB; đánh giá hiệu quả 

công tác xúc tiến, quảng bá; thành lập và triển khai hoạt động các trung tâm cung cấp 

thông tin DL, tổng đài cung cấp thông tin về DL vùng BTB. Cần những giải pháp phù 

hợp trong xây dựng “hình ảnh” và “thƣơng hiệu” của DL BTB. Sử dụng có hiệu quả 

mọi phƣơng tiện, hình thức quảng bá DL BTB: hội chợ, triển lãm, ấm phẩm, truyền 

hình, internet, tổ chức các đoàn nghiên cứu trị trƣờng; đặc biệt coi trọng hình thức 

“truyền miệng” để quảng cáo cho DL của vùng.  

4.2.5. N óm   ả  p áp về đầu t  và   ín  sá   p át tr ển 

4.2.5.1.Các gi i pháp về  u tiên đầu t  và huy động vốn.  

BTB hƣớng tới các giải pháp đầu tƣ trong tâm, trọng điểm nhƣ: ƣu tiên cho phát 

triển các khu DL quốc gia, các địa bàn trọng điểm PTDL và các dự án phục vụ mục 

tiêu khắc phục tính thời vụ cho DL của vùng. Hƣớng ƣu tiên đầu tƣ cho PTDL của 

vùng BTB cụ thể nhƣ sau: 

+ Đầu tƣ xây dựng quy hoạch, dự án phát triển các điểm DL cấp quốc gia góp 

phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phát triển các điểm DL; làm cơ sở kêu gọi 

các nhà đầu tƣ. Đây là công tác quan trọng và cần đi trƣớc một bƣớc trong hệ thống 

các giải pháp thu hút đầu tƣ đối với các lãnh thổ PTDL 

+ Đầu tƣ xây dựng đồng bộ và có trọng tâm, trọng điểm hệ thống CSHT tại các 

khu, điểm DL.  

+ Đầu tƣ nghiên cứu và xây dựng sản phẩm DL đặc thù với chất lƣợng cao kết 

hợp với đa dạng hóa sản phẩm nhằm hạn chế tính thời vụ cụng nhƣ nhiều tồn tại khác 

của DL BTB. 

+ Đầu tƣ phát triển đồng bộ hệ thống CSLT, các công trình dịch vụ DL bổ trợ và 

phát triển các công trình vui chơi, giải trí, thể thao phù hợp đảm bảo chất lƣợng, hiện 

đại và tiên tiến. Chú trọng đầu tƣ, nâng cấp các cơ sở đạt chuẩn hiện có trở thành các 

cơ sở đạt từ môt đến hai sao. Nâng cấp các cơ sở đã xếp sao lên hạng sao cao hơn. Ở 
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các khu nghỉ dƣỡng biển, ƣu tiên đầu tƣ phát triển các hạng mục nghỉ dƣỡng cao cấp 

với tiêu chuẩn khách sạn 4 đến 5 sao (tại Sầm Sơn, Cửa Lò, Thiên Cầm, Nhật Lệ, 

Lăng Cô) trong hệ thống các công trình phụ trợ có quy mô và chất lƣợng tốt để mở 

rộng thêm các loại hình DL hội nghị, hội thảo vào mùa thấp điểm. 

Ƣu tiên và khuyến khích dự án đầu tƣ mới cũng nhƣ cải tạo, nâng cấp các công 

trình đã có nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách và kéo dài thời gian lƣu trú của họ khi 

đến DL tại BTB. 

+ Đầu tƣ thỏa đáng cho công tác bảo tồn, tôn tạo cá giá trị văn hóa lịch sử, cách 

mạng và phát triển lễ hội truyền thống. DL văn hóa là sản phẩm đặc thù của vùng 

BTB, đã và đang có sức hấp dẫn đặc biệt với du khách trong và ngoài nƣớc. Bởi vậy, 

song song với khai thác thì vai trò bảo vệ và tôn tạo các công trình có ý nghĩa lịch sử 

văn hóa luôn phải đƣợc quan tâm và đầu tƣ hợp lý. Các cơ quan quản lý Nhà nƣớc về 

DL cấp tỉnh cần xây dựng kế hoạch tôn tạo, tu bổ các di tích văn hóa, lịch sử phù hợp 

để đƣa vào khai thác phục vụ du khách.  

Ngoài ra, BTB cũng cần quan tâm đến công tác bảo vệ tài nguyên tự nhiên, cảnh 

quan thiên nhiên và môi trƣờng, phát huy giá trị tự nhiên độc đáo, giá trị đa dạng sinh 

học, đa dạng hệ sinh thái nhằm PTDL một cách bền vững. Công tác đào tạo, bồi dƣỡng 

phát triển nguồn nhân lực có chất lƣợng cao cũng là một hƣớng cần ƣu tiên đầu tƣ 

trong lĩnh vực DL của vùng BTB. 

Các giải pháp huy động nguồn vốn phục vụ phát triển các lĩnh vực ƣu tiên cho 

hoạt động DL bao gồm: 

+ Tập trung đầu tƣ và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách Nhà nƣớc ở các 

Trung ƣơng và địa phƣơng cho phát triển hạ tầng phục vụ DL. Đây là cơ sở đầu tiên 

cho việc xây dựng quy hoạch cũng nhƣ thiết kế các dự án PTDL tại các địa bàn cụ thể. 

+ Có cơ chế chính sách thông thoáng, phù hợp trong việc thu hút đầu tƣ, tạo 

nguồn vốn phát triển các hoạt động kinh doanh DL, huy động mọi nguồn vốn để giải 

quyết nhu cầu về đầu tƣ. 

+ Thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa trong đầu tƣ PTDL, có chính sách 

khuyến khích động viên các thành phần kinh tế tham gia hoạt động DL dƣới nhiều 

hình thức khác nhau. 

+ Chính quyền cũng nhƣ các đơn vị quản lý DL của nhà nƣớc tại các tỉnh cần 

thƣờng xuyên tham gia cũng nhƣ tổ chức các diễn đàn xúc tiến thƣơng mại, đầu tƣ; lập 

dự án và triển khai đầu tƣ dự án. Thông qua các diễn đàn các nhà lãnh đạo của các đơn 

vị quản lý sẽ cùng các chủ đầu tƣ thực tế cũng nhƣ nhà đầu tƣ tiềm năng có cơ hội thể 

hiện mong muốn, nguyện vọng cũng nhƣ tháo gỡ khó khăn giữa hai bên trong các vấn 

đề về vốn và địa bàn đầu tƣ. 
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4.2.5.2. Các gi i pháp về chính sách phát triển du lịch 

Vấn đề đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách và luật pháp cần đƣợc quan tâm 

nhằm tạo ra môi trƣờng hoạt động kinh doanh hiệu quả và tạo động lực cho ngành DL 

phát triển về mọi phƣơng diện. Cụ thể, cần thực hiện những nhiệm vụ sau: 

+ Tiếp tục hoàn thiện và đổi mới cơ chế chính sách cho ngành DL về chế độ về 

thuế, phí, giá điện, nƣớc trong kinh doanh lƣu trú DL, giá nhập khẩu thiết bị không sản 

xuất trong nƣớc, điều chỉnh phƣơng pháp tính thuế và vé đối với hoạt động DL. Liên 

quan đến thu hút đầu tƣ, chính sách thuế đối với đất đai, giá thuê và thời gian thuế đất 

cũng cần đƣợc ƣu tiên miễn, giảm hoặc có cơ chế linh hoạt tùy vào địa bàn đầu tƣ. 

+ Các chính sách thuộc thẩm quyền của Trung ƣơng nhƣ thủ tục visa DL, 

chính sách về nghề và tiêu chuẩn nghề, thủ tục cấp phép cho các hình thức sở hữu 

thuộc đơn vị tổ chức DL...đều tác động đến ngành DL ở nhiều phƣơng diện. Các cơ 

quan quản lý DL địa phƣơng cần có sự tham mƣu và kiến nghị để bổ sung, sửa đổi 

và ban hành kịp thời. 

+ Chú trọng công tác bảo vệ tài nguyên và môi trƣờng DL. Cần có cơ chế khuyến 

khích đối với các địa bàn hay doanh nghiệp thực hiện tốt đồng thời xử phạt nghiêm 

khắc và khách quan đối với các trƣờng hợp vi phạm về bảo tồn và gìn giữ môi trƣờng, 

tài nguyên trong hoạt động DL. 

4.2.6. N óm   ả  p áp về tổ   ứ  quản lý,  l ên  ết và  ợp tá  p át tr ển  u lị   

4.2.6.1. Tổ chức qu n lý  

 Quản lý nhà nƣớc về DL là quá trình tác động một cách có tổ chức và định 

hƣớng của Nhà nƣớc vào những đối tƣợng nhất định để điều chỉnh các mối quan hệ 

chủ thể tham gia vào hoạt động DL, duy trì tính ổn định và phát triển DL theo mục tiêu 

đã định ở từng thời kỳ phát triển KT-XH [31]. Để đảm bảo mục tiêu PTDL vùng BTB 

đến năm 2030, giải pháp đặt ra đối với công tác tổ chức quản lý nhƣ sau: 

+ Tổ chức thực hiện hiệu quả chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát 

triển DL của Trung Ƣơng, vận dụng linh hoạt vào điều kiện địa phƣơng trong vùng 

BTB. Tiến hành rà soát quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch các địa phƣơng, các dự án 

quy hoạch chi tiết, dự án đầu tƣ, xem xét mức độ ƣu tiên đầu tƣ đảm bảo phù hợp với 

định hƣớng chung của vùng [11]. 

+ Tăng cƣờng phối hợp và liên kết quản lý nhà nƣớc về DL giữa các địa phƣơng 

trong vùng BTB trên cơ sở phát huy vai trò và sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban chỉ đạo 

Nhà nƣớc về DL của Chính phủ với cơ quan này ở các tỉnh; tăng cƣờng liên kết ngành, 

vùng trong quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý tài nguyên, đào tạo nhận lực, xúc 

tiến quảng bá, triển khai dự án đầu tƣ… 



144 
 

+ Phối hợp xây dựng và ban hành cũng nhƣ tổ chức thực hiện văn bản quy phạm 

pháp luật về tiêu chuẩn nghề và các tiêu chuẩn có liên quan, có chế tài hiệu quả để 

giám sát, kiểm soát các hoạt động DL. 

+ Tăng cƣờng tổ chức và phối hợp có hiệu quả của công tác điều tra, đánh giá 

TNDL để xây dựng quy hoạch PTDL, xác định các khu, điểm, tuyến, đô thị và trung 

tâm DL.  

+ Đối với vùng BTB cần xúc tiến hình thành mạng lƣới liên kết nhƣ “hiệp hội di 

sản”, “mạng lƣới DL cộng đồng”, “mạng lƣới DL sinh thái”, “mạng lƣới du lịch lễ 

hội”…tạo môi trƣờng cho các DN trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ kinh doanh, bán và 

quảng bá sản phẩm trực tuyến [11] 

Ngoài ra, cần thực hiện tốt có sự tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng 

nhân lực, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; phối hợp với các cơ quan liên 

quan để thúc đẩy hợp tác quốc tế, xúc tiến DL trong và ngoài nƣớc. 

4.2.6.2. Liên kết và hợp tác trong n ớc 

Liên kết nội vùng là giải pháp nhằm hƣớng tới khắc phục những hạn chế, phát 

huy những thế mạnh của từng địa phƣơng tạo nên sức mạnh và hình ảnh DL đặc trƣng 

của BTB so với các vùng khác. Liên kết với các địa phƣơng khác trong cả nƣớc nhằm 

tạo ra những sản phẩm DL hấp dẫn, khai thác hiệu quả các thị trƣờng khách tiềm năng 

và cùng xây dựng hình ảnh cho DL Việt Nam. Để thúc đẩy các mối liên kết trong 

nƣớc, các địa phƣơng nói riêng và toàn vùng BTB cần tập trung vào các nhiệm vụ sau:  

+ Tuyên truyền nâng cao nhận thức về hiệu quả của liên kết đối với PTDL nói 

chung và riêng đối với vùng  BTB. Do tính chất liên ngành nên hoạt động DL rất cần 

có sự liên kết giữa các ngành, các địa phƣơng để tạo ra lợi ích trong khai thác các giá 

trị tự nhiên và văn hóa đồng thời gìn giữ và bảo tồn gắn với phát triển bền vững.  

+ Các địa phƣơng cần có sự thống nhất trong quy hoạch hạ tầng, cơ sở vật chất – 

kỹ thuật DL; phối hợp xây dựng chƣơng trình, sản phẩm DL để vừa tạo ra những sản 

phẩm đặc thù cho vùng đồng thời có đƣợc các sản phẩm độc đáo, riêng biệt của mỗi 

địa phƣơng, tránh trùng lặp.  

+ Liên kết chặt chẽ trong việc đầu tƣ và thu hút đầu tƣ đối với các dự án DL, 

cùng nhau tổ chức các chƣơng trình xúc tiến, quảng bá DL của vùng BTB với bạn bè 

trong nƣớc và quốc tế vừa tạo đƣợc hiệu quả cao vừa tránh lãnh phí nguồn lực.  

+ Liên kết và phối hợp chặt chẽ với các địa phƣơng lân cận nhƣ Đồng bằng sông 

Hồng và duyên hải Đông Bắc, DHNTB để xây dựng các tuyến, điểm DL chuyên đề 

hấp dẫn, khai thác hiệu quả và bền vững tiềm năng DL của vùng.  
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4.2.6.3. Liên kết và hợp tác quốc tế  

Đối tác quốc tế quan trọng của BTB là các nƣớc trong hành lang kinh tế Đông 

Tây, tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng. Vì vậy hợp tác chặt chẽ và sâu rộng với các 

đối tác này sẽ là hƣớng đi then chốt trong việc phát triển thị trƣờng khách quốc tế 

trọng điểm của vùng. Để đạt đƣợc hiệu quả trong mối liên này, vùng cần hƣớng tới 

những nội dung cơ bản sau: 

+ Tăng cƣờng liên kết để phát triển các điều kiện hạ tầng nhằm tạo thuận lợi cho 

việc đi lại bằng đƣờng bộ dọc hành lang, mở rộng với cả các địa phƣơng lân cận; phát 

triển các tuyến DL quốc tế trên hành lang (nhƣ tuyến tìm hiểu các cố đô: Huế - Luông 

Prabăng – Ayutthaya);  tăng cƣờng và nâng cao chất lƣợng dịch vụ trên tuyến (hệ 

thống lƣu trú, điểm dừng chân, các chỉ dẫn và thông tin đến điểm DL) 

+ Các địa phƣơng trong vùng BTB cùng các địa phƣơng thuộc Lào, Thái Lan và 

Mianma nên có cơ chế hợp tác phù hợp để giải quyết các vấn đề chung, giải quyết 

những khó khăn, xây dựng ý tƣởng và giải pháp…nhằm thúc đẩy DL của từng địa 

phƣơng và của toàn khu vực hành lang phát triển; tăng cƣờng hợp tác trong giải quyết 

các vấn đề môi trƣờng và bảo vệ tài nguyên. 

+ Các tỉnh trong vùng cần đề xuất quy hoạch chi tiết để phát triển các khu 

kinh tế cửa khẩu, đề xuất ƣu tiên các chính sách KT-XH và chủ động xây dựng 

CSHT, CSVCKT đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh mẽ của DL dọc hành lang. Xây 

dựng và nâng cấp dịch vụ điện, nƣớc, viễn thông, y tế, đổi tiền, hàng lƣu niệm, dịch 

vụ sửa chữa phƣơng tiện vận chuyển, vệ sinh công cộng…tại các khu, điểm DL dọc 

hành lang.   

+ Trên cơ sở hợp tác các quốc gia hành lang kinh tế Đông – Tây, các mối quan 

hệ mở rộng với các quốc gia ASEAN khác cũng có cơ hội phát triển. Các địa phƣơng 

trong vùng cần chủ động và tích cực hơn trong việc mở rộng thị trƣờng, phát triển sản 

phẩm mới để thu hút du khách. Về lâu dài, cần xây dựng các gói DL liên kết quốc tế 

để góp phần tạo nên một điểm đến Đông Nam Á trong mắt du khách đến từ các khu 

vực khác. 

4.2.7. N óm   ả  p áp về mô  tr  n  

4.2.7.1. B o vệ tài nguyên và môi tr ờng du lịch 

PTDL bền vững phải gắn với bảo vệ và tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử, các 

giá trị tự nhiên và đa dạng sinh học đồng thời giữ gìn và bảo vệ môi trƣờng. Trƣớc 

những thách thức của tăng trƣởng dòng khách và doanh thu, các địa phƣơng PTDL cần 

có những giải pháp hiệu quả và đồng bộ để tăng cƣờng công tác bảo vệ tài nguyên và 

môi trƣờng cho sự phát triển lâu dài của ngành DL. Cụ thể:  tăng cƣờng công tác tuyên 

truyền, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý tài nguyên và môi trƣờng trong kinh 
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doanh DL trên cơ sở các luật liên quan (Luật Bảo vệ Môi trƣờng, Luật Đa dạng sinh 

học, Luật Di sản, Luật DL…); khuyến khích các dự dán, chƣơng trình thân thiện với 

môi trƣờng; xây dựng các tour DL gắn với các hoạt động bảo vệ môi trƣờng. 

Bên cạnh đó, cơ quan có thẩm quyền cần lồng ghép quy hoạch PTDL với quy 

hoạch phát triển các vấn đề văn hóa, xã hội và môi trƣờng; thực hiện đánh giá tác động 

môi trƣờng đối với tác dự án phát triển và kinh doanh DL; thực hiện khảo sát chất 

lƣợng môi trƣờng các khu, điểm DL để có biện pháp cải tạo và điều chỉnh; khuyến 

khích PTDL sinh thái; khuyến khích sự tham gia của cộng đồng dân cƣ vào quản lý và 

PTDL tại địa phƣơng; đảm bảo sức chứa hợp lý với không gian PTDL. Các cơ quan 

quản lý Nhà nƣớc cần có biện pháp quản lý chặt chẽ và chế tài nghiêm khắc để ngặn 

chặn và phòng ngừa những hành vi làm tổn hại đến tài nguyên, môi trƣờng DL. 

4.2.7.2. Gi i pháp ứng phó với biến đổi khí hậu 

Biến đổi khí hậu (BĐKH) và những hậu quả của nó đã  không còn là vấn đề của 

một ngành riêng lẻ mà của toàn bộ nền kinh tế, trong đó ngành DL. Biến đổi khí hậu 

diễn ra mọi nơi mọi lúc tác động đến các khu vực, trong đó khu vực biển bị tác động 

lớn hơn so với các khu vực khác trong vùng đất liền và các khu DL cũng không bị loài 

trừ bởi tác động của nó. BTB cũng đã và đang khai thác loại hình DL biển nhƣ một sản 

phẩm đặc thù có lịch sử lâu đời và đóng góp lớn vào tổng thu DL của nhiều địa 

phƣơng trong vùng. Ứng phó với BĐKH để phát triển bền vững là nhiệm vụ quan 

trọng đòi hỏi phải có định hƣớng và giải pháp cụ thể, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa 

nhiều lĩnh vực và liên kết giữa các địa phƣơng. 

Trƣớc hết, cần tăng cƣờng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã 

hội về BĐKH, nƣớc biển dâng và tác động của chúng tới tự nhiên, kinh tế, xã hội và 

an ninh quốc phòng nói chung, tới hoạt động DL nói riêng. Nâng cao nhận thức của 

các cơ quan quản lý nhà nƣớc, các cấp, các ngành có liên quan về ứng phó và thích 

ứng với BĐKH, nƣớc biển dâng trong lĩnh vực DL, dịch vụ. [42] 

Thứ hai, rà soát và điều chỉnh quy hoạch phát triển các hoạt động DL ở dải ven 

biển và miền núi của vùng BTB phù hợp với kế hoạch Quốc gia về ứng phó với 

BĐKH và của các địa phƣơng trong vùng. Chú trọng các biện pháp bảo vệ CSVCKT 

DL, đặc biệt ở những vùng có rủi ro cao. Khuyến khích PTDL sinh thái trên núi cao và 

ở các vùng đất ngập nƣớc, quan tâm đúng mức tới công tác bảo tồn đa dạng sinh học, 

phát triển và bảo vệ rừng.  

Thứ ba, ƣu tiên các nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ nhằm thích ứng và 

giảm thiểu tác động xấu của BĐKH đối với hoạt động DL. Nghiêm túc đánh giá trên cơ 

sở khoa học và hệ thống các tác động của BĐKH tới phát triển của ngành DL. Xây dựng 

các khu, điểm DL đặc biệt ở dải ven biển cần tính đến ảnh hƣởng của BĐKH.  
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TIỂU KẾT CHƢƠNG 4 

 

PTDL vùng BTB đang đƣợc đặt trong bối cảnh của xu thế hội nhập, toàn cầu hóa 

và xu hƣớng PTDL trên thế giới cũng nhƣ ở Việt Nam. Các văn bản pháp lý của Đảng 

và Nhà nƣớc đã định hƣớng PTDL trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chuyên nghiệp 

và bền vững. Đối với vùng BTB, “QHTT PTDL vùng BTB đến năm 2020, tầm nhìn 

2030”, các QHTT phát triển KT-XH cấp vùng và cấp tỉnh, Quy hoạch DL các địa 

phƣơng là cơ sở quan trọng để định hƣớng PTDL vùng BTB trong thời gian tới. 

PTDL cần xem xét trên cơ sở các định hƣớng về phát triển không gian, phát triển 

sản phẩm và phát triển thị trƣờng. Hệ thống các giải pháp đƣợc đề xuất nhằm PTDL 

vùng BTB hƣớng tới hiệu quả và bền vững bao gồm 7 nhóm; đặc biệt nhấn mạnh các 

nhóm giải pháp phát triển sản phẩm, giải pháp về phát triển CSHT và CSVCKT, giải 

pháp phát triển nguồn nhân lực. Theo đó, vùng cần đạt đƣợc mục tiêu cải tiến và 

khẳng định chất lƣợng sản phẩm, khai thác có trọng điểm và xây dựng đƣợc tính đặc 

thù. CSHT cần đƣợc đầu tƣ, nâng cấp và phát triển toàn diện các loại hình, trong đó 

đặc biệt đƣờng bộ và đƣờng hàng không. Quy hoạch và thu hút đầu tƣ vào các dự án 

xây dựng cơ sở vui chơi, giải trí tại các trung tâm và điểm DL; nâng cấp và hiện đại 

hóa CSLT theo tiêu chuẩn quốc tế. Các giải pháp chiến lƣợc và lâu dài cần tập trung 

vào phát triển nguồn nhân lực, phát triển thị trƣờng và xúc tiến xây dựng thƣơng hiệu, 

liên kết và hợp tác phát triển. Giải pháp đầu tƣ và chính sách phát triển có vai trò 

xuyên suốt trong quá trình PTDL. Bên cạnh đó, PTDL cần coi trọng các giải pháp về 

môi trƣờng và thích ứng với các biến đổi của khí hậu.  
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KẾT LUẬN 

 

1. PTDL có xu hƣớng phổ biến và ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh 

tế của nhiều quốc gia trên thế giới. Sự gia tăng nhanh chóng dòng khách quốc tế đến 

các châu lục, sự mở rộng không gian điểm đến chƣa từng có trong lịch sử, và sức vƣơn 

tới những nơi xa nhất của Trái Đất đã khiến cho ngành DL đạt mức tăng trƣởng ấn 

tƣợng và vững chắc trên quy mô toàn cầu. Trong xu thế đó, DL Việt Nam cũng đạt 

đƣợc những thành tựu đáng khích lệ với mức tăng trƣởng ấn tƣợng về các chỉ tiêu 

ngành cùng những thay đổi tích cực đối với sự phát triển lãnh thổ DL.  

2. Vùng BTB sở hữu nguồn TNDL phong phú, độc đáo và đậm đà bản sắc là cơ 

sở quan trọng để tạo nên những sản phẩm DL vừa hấp dẫn vừa mang tính đặc thù. Bên 

cạnh đó, những lợi thế từ vị trí địa lý, nguồn lao động cùng với việc mở rộng, nâng cấp 

và ngày càng hiện đại về CSHT; sự quan tâm, khuyến khích từ chính sách của Đảng và 

Nhà nƣớc; kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng trƣởng ổn định; mạng lƣới đô thị và mức 

độ đô thị hóa gia tăng; xu thế hội nhập, toàn cầu hóa…là những thuận lợi cơ bản góp 

phần thúc đẩy sự PTDL của vùng BTB. Tuy nhiên, vùng cũng phải đối mặt với nhiều 

khó khăn và thách thức lớn nhƣ: hạn chế về chất lƣợng lao động, điều kiện khí hậu 

khắc nghiệt, thiên tai thƣờng xuyên xảy ra với cƣờng độ mạnh, vấn đề ô nhiễm và sự 

cố môi trƣờng… 

3. Kết quả phân tích thực trạng hoạt động DL theo ngành và đánh giá mức độ 

phát triển của các hình thức tổ chức lãnh thổ DL vùng BTB giai đoạn 2000 – 2015 đã 

cho thấy:  

- Tổng lƣợng khách DL đi lại trong vùng tăng trƣởng nhanh với mức trung bình 

17,6%/năm; quy mô lao động DL toàn vùng đạt 72.613 ngƣời (2015), số lƣợng CSLT 

tăng trƣởng khá với chất lƣợng đƣợc nâng cao; tổng thu DL vƣợt mức 19 nghìn tỷ 

đồng…Các chỉ số thống kê thực trạng vào năm 2015 đều cao hơn so với dự báo trƣớc 

đó đã đƣa ra trong QHTT phát triển DL vùng BTB.  

- Công tác quản lý Nhà nƣớc về DL ở các địa phƣơng đƣợc tăng cƣờng, củng cố 

và ngày càng phát huy tốt vai trò xây dựng, tổ chức, triển khai cũng nhƣ giám sát các 

hoạt động DL. Hoạt động xúc tiến quảng bá có nhiều dấu ấn quan trọng với fesival 

Huế, sự phối hợp và liên kết quốc tế trên hành lang kinh tế Đông – Tây, đặc biệt sự 

xuất hiện của hang Én, hang Sơn Đoòng trong chƣơng trình Good Morning America 

của kênh truyền hình ABC (Mỹ)…đã tạo đƣợc những hiệu ứng tích cực đối với DL 

vùng BTB.  
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- Sản phẩm DL vùng BTB chủ yếu dựa vào việc khai thác lợi thế về TNDL. 

Những sản phẩm nổi trội tạo đƣợc ấn tƣợng mạnh đối với du khách là DL tham quan 

DSVHTG, DL khám phá hang động, DL sinh thái đồng thời tiếp tục khai thác và nâng 

cao chất lƣợng các sản phẩm truyền thống nhƣ DL tham quan DTLS cách mạng và DL 

nghỉ dƣỡng biển. Kết quả điều tra khách DL cho thấy quyết định lựa chọn chuyến đi 

đến vùng BTB phần lớn là dựa vào cảnh quan hấp dẫn, văn hóa đa dạng và giá cả hợp 

lý. Đây cũng chính là những ƣu thế của sản phẩm DL vùng BTB.  

- Hệ thống lãnh thổ DL có mức độ phát triển tƣơng đối nhanh đặc biệt là các 

điểm DL.  Kết quả đánh giá điểm DL theo 7 tiêu chí (Độ HD, CSVCKT & DV, sức 

chứa, vị trí và khả năng tiếp cận, khả năng liên kết, tổ chức quản lý) đã cho thấy độ 

hấp dẫn tài nguyên của các điểm DL thuộc loại hình tham quan DSVHTG, DL khám 

phá hang động đƣợc đánh giá cao, trong khi DL nghỉ dƣỡng biển thu hút đầu tƣ lớn 

vào hạng mục cao cấp đã hình thành dòng sản phẩm có chất lƣợng; các điểm DL tham 

quan DTLS cách mạng có lợi thế về khả năng liên kết và thời gian khai thác đã góp 

phần giảm tính thời vụ cho các hoạt động DL tự nhiên đồng thời tạo nên sự phong phú, 

đa dạng trong thiết kế tour DL. Hệ thống các tuyến DL phát triển hợp lý dựa theo các 

tuyến giao thông quốc tế, liên vùng và nội vùng tạo tiền đề cho việc xây dựng những 

chƣơng trình DL hấp dẫn, thu hút du khách.  

Các địa phƣơng trong vùng dần định vị đƣợc thế mạnh của mình: Thừa Thiên 

Huế với thƣơng hiệu “một điểm đến năm di sản” kết hợp với nghỉ dƣỡng biển cao cấp 

ở Lăng Cô – Cảnh Dƣơng; Quảng Trị với sức hút của DL DMZ; Quảng Bình với sản 

phẩm DL sinh thái hang động phía tây; Thanh Hóa, Nghệ An vẫn chiếm ƣu thế về DL 

nghỉ dƣỡng biển với tỉ lệ lớn du khách từ các tỉnh phía Bắc; Hà Tĩnh đang vƣơn lên 

khẳng định vị trí đối với DL nghỉ dƣỡng biển, DL văn hóa. 

- Trong cơ cấu kinh tế của vùng BTB, DL có vai trò ngày càng lớn, mức đóng 

góp vào giá trị sản xuất ngành dịch vụ và đóng góp vào cơ cấu GRDP vùng đƣợc cải 

thiện, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hƣớng tích cực. Nhu cầu của khách DL 

trong vùng đồng thời là thị trƣờng cho các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp, giao thông…phát triển và mở rộng. PTDL vùng BTB còn tạo ra nhiều cơ 

hội việc làm, gia tăng thu nhập, thúc đẩy công tác bảo tồn, góp phần bảo vệ môi 

trƣờng sinh thái, đảm bảo an ninh, quốc phòng.  

- Hạn chế trong PTDL vùng BTB là tốc độ tăng doanh thu chậm hơn so với tăng 

trƣởng lƣợng khách, mức chi tiêu còn khá khiêm tốn, thời gian lƣu trú trung bình ngắn 

và cơ cấu chi tiêu cải thiện không đáng kể. Mức độ phát triển lãnh thổ chƣa đồng đều, 
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vai trò của các trung tâm DL còn tƣơng đối yếu. Nhiều điểm DL chƣa đƣợc đầu tƣ về 

CSVCKT và vị trí tiếp cận không thuân lợi; dọc các tuyến DL còn thiếu các công trình 

tiện ích và dịch vụ nghèo nàn; tính thời vụ của DL nghỉ dƣỡng biển khá sâu sắc. Kết 

quả điều tra du khách cho thấy: công tác tổ chức, quản lý và công tác BVMT của các 

điểm DL trong vùng còn hạn chế; mức độ hài lòng của du khách đối với hệ thống 

CSVCKT và đội ngũ lao động DL chƣa cao.  

4. Để đạt đƣợc mục tiêu “phấn đấu đ a DL trở thành  ngành ngành kinh tế mũi 

nhọn của vùng BTB và là trọng điểm DL quốc gia…” ngành DL vùng BTB cần tập 

trung thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp quan trọng, bao gồm: nhóm phát triển sản 

phẩm; phát triển CSHT và CSVCKT; phát triển nhân lực, phát triển thị trƣờng, xúc 

tiến, quảng bá; đầu tƣ và chính sách; tổ chức quản lý, liên kết, hợp tác phát triển và 

giải pháp về môi trƣờng. Đặc biệt quan tâm đến vai trò sáng tạo, nâng cao chất lƣợng 

và tính đặc thù của sản phẩm; đầu tƣ cải thiện chất lƣợng và hiện đại hệ thống hạ tầng 

và CSVCKT trong đó chú trọng cơ sở vui chơi, giải trí; chú trọng hơn nữa việc đào tạo 

nâng cao trình độ của ngƣời lao động. 
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