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Tóm tắt  

Để cạnh tranh có hiệu quả, các điểm đến phải tạo ra cho du khách những trải nghiệm và giá 
trị tuyệt vời. Kinh doanh du lịch mang tính phức tạp, bị phân đoạn và từ thời điểm du khách 
đặt chân đến  tới khi họ  rời đi, sự  trải nghiệm của họ phụ  thuộc vào nhiều dịch vụ và  trải 
nghiệm khác nhau bao gồm các dịch vụ công cộng và  tư nhân, môi  trường và  thái độ của 
cộng đồng. Việc tạo ra giá trị du lịch tốt phụ thuộc nhiều vào việc các tổ chức phối hợp làm 
việc với nhau như thế nào. Quản  lý điểm đến đòi hỏi sự  liên kết của các  lợi  ích khác nhau 
cùng làm việc vì một mục tiêu chung nhằm đảm bảo sức sống và sự toàn vẹn cho điểm đến 
hiện tại và trong tương lai. Đó là thách thức chủ yếu, vào thời điểm hiện nay, ở một vùng mà 
sự hợp tác và kết nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý, và giữa các doanh nghiệp đang 
cạnh tranh với nhau còn hạn chế. 

Ngày 27/02/2014, UBND  Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và TCDL  đã ký một Thỏa 
thuận hợp tác phát triển du  lịch. Chiến  lược này sẽ thúc đẩy tiến trình hợp tác hơn nữa và 
giúp cho quá trình hợp tác được bền vững.  

Tới nay, yếu tố thu hút khách du lịch quốc tế tới khu vực này vẫn là các di tích vốn là 1 phần 
trong tour du lịch Việt Nam “truyền thống”. Khu vực có 3 di sản được thế giới công nhận và 
đem tới cho du khách các trải nghiệm du  lịch tại đô thị cũng như vùng nông thôn, nét độc 
đáo và hiếu khách có phần còn trội hơn so với Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Các cơ sở 
lưu trú đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là các khu resort cao cấp. Điều này 
giúp  tạo  điểm nhấn  cả  về  chất  lượng  chung  và uy  tín  của  khu  vực  đối  với du  khách. Tuy 
nhiên, ngành du  lịch nơi đây vẫn còn tạo ra những quan ngại. Tỷ  lệ chiếm phòng giảm sút 
nghiêm trọng khi nguồn cung dịch vụ lưu trú tăng cao. Sự sụp đổ của thị trường Trung Quốc 
năm 2014 cũng dấy lên nhu cầu cần có cải thiện trong công tác quản lý điểm đến liên quan 
tới nguồn cung dịch vụ lưu trú cũng như nhu cầu đối với phương thức marketing mang tính 
chiến lược, bao quát, tập trung hơn. Bên cạnh đó, còn tồn tại thực tế là trong khi khu vực có 
các cơ sở đào tạo du lịch và có sinh viên theo học ngành này, vẫn có sự lệch pha lớn giữa đào 
tạo và nhu cầu  lao động  thực tế của ngành.   Trang  thiết bị  tại các cơ sở giáo dục đào tạo 
nghề còn nghèo nàn. Các vấn đề chính về quản lý điểm đến chưa được đề cập. 

Tầm nhìn tổng thể nhằm giúp 3 tỉnh trở thành:  

 Một điểm đến nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế có thể giữ chân du khách  lưu trú ít nhất 5 
đêm.   

 Một điểm đến có giá trị tốt nhất ở Việt Nam, được xây dựng trên thế mạnh sản phẩm du 
lịch hiện có của Đà Nẵng, Thừa Thiên‐Huế và Quảng Nam,  tiếp  tục hoàn  thiện và  tăng 
thêm sản phẩm mới.  

 Một vùng du lịch với chương trình du lịch xanh được xây dựng từ thành phố sinh thái và 
những sáng kiến du lịch có trách nhiệm. 

Chiến lược này liên tục được cải thiện và dựa trên kế hoạch với 5 điểm như sau: 
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1. Thiết lập cơ cấu hợp tác vùng nhằm tập trung và tối đa hóa hoạt động của 3 tỉnh cũng như 
thúc đẩy hợp tác.  

2. Gây quỹ phục vụ công tác đào tạo và marketing. 

3. Áp dụng chương trình du lịch xanh, có trách nhiệm và triển khai thực hiện.  

4. Cải thiện sản phẩm của từng tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường (trong tương lai)  

 Nâng cao chất  lượng và năng  lực cạnh tranh thông qua đào tạo, đặc biệt  trong tương 
quan so sánh với các đối thủ trong khu vực. 

 Khuyến khích phát triển sản phẩm mang tính định hướng  thị trường hơn nữa và cung 
cấp các hoạt động du khách có thể tham gia nhằm  lưu giữ thu khách  lâu hơn tại vùng 
hiện đang có nguồn cung tăng về dịch vụ lưu trú.  

 Giải quyết các yếu điểm về sản phẩm du lịch và giới thiệu các cải tiến về công nghệ xanh. 

5. Thực hiện công tác tiếp thị chuyên nghiệp, tập trung vào các thị trường trọng điểm và giải 
quyết các vấn đề như nâng cao nhận  thức, quảng bá mạnh mẽ hơn  trên các phương  tiện 
truyền thông số và tính thời vụ đặc thù của du lịch nhằm nâng cao hiệu quả của ngành.  

 

Trong khi vùng này đã có một số sản phẩm du  lịch sang trọng có chất  lượng tuyệt hảo, để 
phù hợp với số đông doanh nghiệp du  lịch trong vùng và đáp ứng những kỳ vọng với việc 
cung cấp dịch vụ, điểm đến này phải được định vị là điểm đến cung cấp giá trị tốt nhất ở Việt 
Nam. Giá trị tốt nhất có nghĩa là: 

 Điểm đến với nhiều thứ nhất để xem và tận hưởng  

 Điểm đến với sự chào đón và dịch vụ tốt nhất. 

 Điểm đến nơi giá cả mang lại giá trị tốt nhất. 

 Điểm đến nơi mọi người muốn lưu lại lâu hơn. 

Cấu trúc hợp tác được đề xuất đối với quản lý điểm đến công – tư bao gồm một BCĐ điểm 
đến vùng và ba ban điều phối tỉnh.   Các ban này sẽ thành  lập các tổ kỹ thuật để thực hiện 
đào tạo, phát triển sản phẩm và marketing. 

Phát triển sản phẩm sẽ tập trung vào dòng sản phẩm du lịch văn hóa, di sản, tự nhiên, biển 
và kỳ nghỉ ngắn (bao gồm khuyến khích các sự kiện vào mùa thấp điểm nhằm tạo nhu cầu 
đối với dịch vụ lưu trú).  

Các tổ kỹ thuật về đào tạo tại mỗi tỉnh sẽ đảm bảo 

 Các tiêu chuẩn dịch vụ du lịch trong vùng sẽ được nâng cao để vùng được công nhận 
là nơi cung cấp dịch vụ du lịch có giá trị cao nhất Việt Nam 

 Cấp quản  lý  trong  toàn  chuỗi  cung  cấp  giá  trị  du  lịch  sẽ  cùng  làm  việc  để  không 
ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ và thực hiện du lịch có trách nhiệm.  

 Các cơ sở đào tạo du lịch sẽ cơ cấu lại chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu 
quản lý của ngành và nhu cầu của khách. 

Chiến lược marketing chung được đề xuất sẽ  

 Định vị vùng như một điểm đến hấp dẫn nhất và có giá trị tốt nhất ở Việt Nam  

 Giới thiệu 3 tỉnh là một điểm đến hợp nhất có khả năng giữ chân du khách lưu trú ít 
nhất 5 đêm 
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 Khuyến khích các chuyến bay thẳng tới điểm đến từ các thị trường mục tiêu quan 
trọng. 

Hầu  hết  các  hoạt  động marketing  sẽ  được  thực  hiện  trực  tuyến  bởi một  doanh  nghiệp 
chuyên nghiệp về marketing nhằm đảm bảo các kết quả được minh bạch và trám đầy những 
thiếu hụt trong công tác quảng bá thương hiệu của các tỉnh tại thời điểm hiện tại. Mũi nhọn 
chính trong hoạt động marketing là tập trung vào các thị trường khu vực châu Á, Nga và thị 
trường nội địa.  

Tiến độ cụ thể chuyển từ giai đoạn thảo luận sang hành động cũng sẽ được đề xuất. 
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1. Xuất xứ 

1.1 Quản lý điểm đến  

Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) nêu rõ tầm quan trọng của công tác quản lý điểm đến như sau: 

Để cạnh tranh có hiệu quả, các điểm đến phải tạo ra cho du khách những trải nghiệm và giá 
trị tuyệt vời. Kinh doanh du lịch mang tính phức tạp, bị phân đoạn và từ thời điểm du khách 
đặt chân đến  tới khi họ  rời đi, sự  trải nghiệm của họ phụ  thuộc vào nhiều dịch vụ và  trải 
nghiệm khác nhau bao gồm các dịch vụ công cộng và  tư nhân, môi  trường và  thái độ của 
cộng đồng. Việc tạo ra giá trị du lịch tốt phụ thuộc nhiều vào việc các tổ chức phối hợp làm 
việc với nhau như thế nào. Quản  lý điểm đến đòi hỏi sự  liên kết của các  lợi  ích khác nhau 
cùng làm việc vì một mục tiêu chung nhằm đảm bảo sức sống và sự toàn vẹn cho điểm đến 
hiện tại và trong tương lai.1 

Chương trình phát triển năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội (Dự án EU) đã chủ 
động đề xuất nhiệm vụ xây dựng mô hình quản lý điểm đến với Tổng cục Du lịch và 3 tỉnh Duyên hải 
miền Trung Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Dự án EU ý thức:  

Sự có mặt của các cấu trúc quản lý du lịch hiệu quả tại địa phương là rất quan trọng. Nhiều 
dịch vụ du lịch cốt lõi được cung cấp ở cấp điểm đến địa phương và điểm đến cũng là nơi các 
tác động tích cực cũng như tiêu cực của du lịch tới kinh tế, xã hội, môi trường được thể hiện 
rõ nét nhất, đòi hỏi phải có sự quy hoạch và quản lý tại địa phương một cách hợp lý. Ở nhiều 
quốc gia ngày càng có xu hướng công tác quản trị du lịch địa phương được đặt trên nền tảng 
hợp tác và quan hệ đối tác công tư hoặc các đối tác nhiều thành phần, trong nhiều trường 
hợp là thông qua các tổ chức quản lý điểm đến. Tầm quan trọng của việc gắn kết các doanh 
nghiệp du  lịch và cộng đồng địa phương vào quá trình quy hoạch và phát triển du  lịch của 
khu vực đang được công nhận rộng rãi.   

Cơ chế hợp  tác này sẽ góp phần cải  thiện dịch vụ du  lịch nói chung ở cấp điểm đến, theo 
hướng đáp ứng nhu cầu thị trường bằng cách xây dựng tầm nhìn chiến lược cho phát triển 
du lịch để bao gồm năng lực thực hiện và giám sát kết quả.2 

1.2 Quy định của Chính phủ đối với quản lý điểm đến vùng  

Ngày 27/02/2014, một thỏa thuận hợp tác về phát triển du  lịch đã được ký giữa UBND 3 tỉnh: Đà 
Nẵng, Thừa Thiên ‐ Huế, Quảng Nam.  

Chính quyền các tỉnh ký thỏa thuận sẽ có trách nhiệm hợp tác sâu hơn trong: 

 Cơ chế và chính sách quản lý, phát triển du lịch; 

 Phát triển sản phẩm du lịch; 

 Quảng bá du lịch; và 

 Phát triển nguồn nhân lực. 

Theo như thỏa thuận, Ban chỉ đạo vùng và Ban quản lý vùng sẽ họp mặt 2 lần mỗi năm để phát triển 
các kế hoạch/chương  trình  làm việc hàng năm,  triển khai các nội dung  đã  được phê duyệt  tại kế 
hoạch/chương trình làm việc và cho ý kiến chỉ đạo đối với Thường trực Ban quản lý vùng trong các 

                                                 
1 UNWTO (2007) Hướng dẫn quản lý điểm đến du lịch. Madrid. 

 
2 Dự án EU (2014) Điều khoản giao việc “Xây dựng kế hoạch toàn diện để tiếp cận hiệu quả nhất các thách thức 
nhằm đưa nguyên tắc du lịch có trách nhiệm vào phát triển, tiếp thị và quản lý các điểm đến thí điểm của dự án 
EU”  
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lĩnh vực hợp tác. Thỏa thuận trước đó đã được ký giữa 3 tỉnh vào năm 2005: Chiến lược của Dự án 
EU sẽ giúp tăng cường hợp tác và tăng tính bền vững của quá trình hợp tác đó.  

Chiến lược Du lịch Việt Nam tới năm 2020, tầm nhìn tới năm 2030 bao gồm các chính sách sau: 

 Sản phẩm  chất  lượng  sẽ  được phát  triển dựa  trên  thế mạnh  tự nhiên  của  vùng. Các  sản 
phẩm du lịch biển, du lịch văn hóa và du lịch tự nhiên (bao gồm du lịch sinh thái) sẽ được đặc 
biệt lưu ý.  

 Các sản phẩm du lịch mới sẽ được khuyến khích, bao gồm: du lịch du thuyền, du lịch MICE, 
du lịch giáo dục, du lịch chăm sóc sức khỏe và du lịch ẩm thực Việt Nam. 

Chiến lược quốc gia của chính phủ chỉ ra các mục tiêu thuộc bộ ba trụ cột bền vững như sau3: 

Mục tiêu kinh tế 

 Tới năm 2020, thu hút được 10‐10,5 triệu khách du lịch quốc tế (tăng trưởng 7,6% mỗi năm) 
và phục vụ 48 triệu khách du lịch nội địa (tăng trưởng 5,3% mỗi năm). 

 Tới năm 2020,  tăng tổng  thu từ du  lịch  lên 18‐19  tỷ USD  (tăng  trưởng 13,8% mỗi năm tới 
năm 2015 và sau đó là tăng trưởng 12% mỗi năm). 

 Tới năm 2020, du lịch đóng góp 6,5‐7% trong tổng GDP4. 

 Thu hút 42,5 tỷ USD vốn đầu tư5, tăng cung phòng ở (580.000 phòng tới năm 2020). 

Mục tiêu xã hội 

 Tăng số người lao động trong ngành du lịch lên trên 3 triệu người (trong đó có 870.000 công 
việc trực tiếp) 

 Đảm bảo phát triển du lịch góp phần bảo vệ và quảng bá giá trị văn hóa Việt Nam, cải thiện 
đời sống của người dân. 

Mục tiêu môi trường         

 Phát triển các hoạt động du  lịch xanh gắn với bảo tồn và phát huy giá trị tài nguyên thiên 
nhiên, bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển du lịch theo đúng luật môi trường. 

Chiến lược của chính phủ quy định cách tiếp cận sau: Tập trung vào 

(i) Thị trường nội địa, đặc biệt là du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, kỳ nghỉ ngắn, mua sắm và 

(ii) Các thị trường mục tiêu sau: 

Châu Á Thái Bình Dương 

Các  thị  trường  gần  ở  Đông  Bắc  Á  (Trung  Quốc6,  Nhật  Bản,  Hàn  Quốc),  Đông  Nam  Á 
(Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan) và Úc. 

Thị trường phương Tây  

Thị  trường Tây Âu  (Pháp, Đức, Anh, Hà Lan, Tây Ban Nha và Scandinavia); Bắc Mỹ  (Mỹ và 
Canada) và Đông Âu (Nga, Ukraina). 

Thị trường mới  

Thị trường Trung Đông và Ấn Độ  

Để phục vụ mục đích quy hoạch khu vực miền Trung  theo chiến  lược của Chính phủ, khu vực bắc 
Trung Bộ bao gồm Thừa Thiên – Huế, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ bao gồm Đà Nẵng, Hội An và 

                                                 
3  Dựa trên dịch thuật không chính thức  
4 Mục tiêu này phụ thuộc vào kết quả của các ngành khác, do đó không thể thực sự thúc đẩy. 
5 Trách nhiệm với mục tiêu này thuộc cấp tỉnh. 
6 Trong tháng 5 – 6/2014, tranh chấp vùng lãnh thổ với Trung Quốc về Đảo Trường Sa (thuộc tỉnh Đà Nẵng) dẫn tới tăng 
trưởng chậm từ thị trường này. 
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Tam Kỳ. Chiến lược của Dự án EU xem xét nhu cầu phát triển du lịch của 3 tỉnh Đà Nẵng, Thừa Thiên 
– Huế và Quảng Nam dựa trên thực tế trải nghiệm, đặc tính chuyến đi của du khách và theo yêu cầu 
của các tỉnh đó.   

1.3 Chiến lược phát triển du lịch của thành phố Đà Nẵng  

Năm 2013, Thủ tướng phê duyệt quy hoạch tổng thể của thành phố Đà Nẵng tới năm 2030, tầm nhìn 
tới năm 2050. Thành phố tập trung đẩy mạnh tăng trưởng du lịch và xây dựng thêm các khu resort, 
khu vực thương mại, dịch vụ, giao thông vận tải cũng như các trung tâm kinh tế hàng hải ở mạn Tây 
Bắc thành phố, dọc theo các khu dân sinh với mật độ dân số trung bình. Ở mạn Đông thành phố, ưu 
tiên đặc biệt được dành cho lĩnh vực giao thông liên lạc, y tế, giáo dục và đào tạo.  

Thành phố cũng sẽ đặc biệt lưu ý phát triển thêm các khách sạn, nhà khách, biệt thự, công viên, nhà 
hàng và khu vui chơi giải trí dọc theo bờ biển từ bán đảo Sơn Trà tới túi Bàn Thạch. 

1.4 Chiến lược phát triển du lịch của tỉnh Thừa Thiên – Huế  

Quy  hoạch  tổng  thể  phát  triển  du  lịch  của  tỉnh  Thừa  Thiên  Huế  được  thực  hiện  bởi  tổ  chức 
Foundation of Future của Singapore. 11 dự án tìm kiếm nhà đầu tư đã được đề xuất, bao gồm dự án 
phát triển du lịch gắn với nông thôn, làng sinh thái, dự án phát triển sân bay để đón các chuyến bay 
quốc tế, khách sạn nổi (cấu trúc xây dựng trên cột) trên các phá, khu vui chơi giải trí, xây dựng khu 
resort trên đồi Bạch Mã, 1 làng văn hóa và 1 làng nghề thủ công mỹ nghệ. Bên cạnh đó, một dự án 
do Ý hỗ trợ đề xuất xây dựng bảo tàng cát ở phá Tam Giang.   

Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế cũng có riêng quy hoạch tổng thể được xây dựng theo hướng 
dẫn của UNESCO. Quy hoạch này tập trung phát triển thêm 6 di tích có thu vé (hiện tại 7/29 di tích 
theo quy hoạch đã được thu vé) và cải thiện tình trạng an ninh, tu bổ và công tác phiên dịch.  

Thừa Thiên – Huế cũng là một phần trong sáng kiến thành phố xanh của ADB. Sáng kiến bao gồm các 
đề xuất nâng cấp trải nghiệm du lịch khu vực nội đô. Theo dự án này, tỉnh Thừa Thiên – Huế sẽ phát 
triển các ngành kinh  tế xanh  (bao gồm du  lịch), khuyến khích sử dụng  tiết kiệm và hiệu quả năng 
lượng và tài nguyên thiên nhiên cũng như áp dụng phong cách sống thân thiện với môi trường. 

1.5 Chiến lược phát triển du lịch của tỉnh Quảng Nam  

Các mục  tiêu của du  lịch Quảng Nam  tới năm 2020  là ngành du  lịch phát  triển nhanh chóng, bền 
vững với vai trò ngành kinh tế chủ chốt của tỉnh, đem lại thu nhập cao hơn và cải thiện đời sống cho 
người dân.  Chiến lược của tỉnh vạch ra mức tăng trưởng từ 2,5 triệu khách du lịch năm 2010 (trong 
đó 1,1 triệu khách quốc tế và 1,4 triệu khách nội địa) lên 6,2 triệu khách vào năm 2020 (trong đó 2,4 
triệu khách quốc tế và 3,8 triệu khách nội địa: một dịch chuyển đáng kể trong định vị). Kế hoạch tìm 
cách  thu hút  lượng  vốn  đầu  tư  trị  giá  1.779  triệu USD  trong  giai  đoạn 2016‐2020  (tương  đương 
1.309EUR). Chiến lược chỉ rõ lĩnh vực chính yếu để phát triển trong tương lai là di sản văn hóa (Hội 
An, Mỹ Sơn) và du lịch văn hóa kết hợp du lịch sinh thái với khu vực phát triển du lịch chuyên sâu dọc 
theo vùng duyên hải tới Đà Nẵng. Du  lịch đường sông và khu kinh tế mở Chu Lai cũng được  lưu ý. 
Những con đường di sản cũng được đề xuất.  

Chiến  lược  lưu ý một số điểm du  lịch hiện đang quá  tải và đề xuất phát  triển các  lễ hội  làng mạc 
truyền thống và sự kiện văn hóa nhằm giảm tải cho các điểm du  lịch đó. Chiến  lược cũng khuyến 
nghị nhiều biện pháp can thiệp nhằm ứng phó với các tác động tiêu cực của du lịch tới môi trường. 

Người gây ô nhiễm phải trả tiền để phục hồi, tái tạo lại môi trường. Tăng cường biện pháp quản lý, 
thưởng phạt nghiêm minh trong xây dựng, phát triển và kinh doanh du  lịch; chú trọng xử  lý nước 
thải,  chất  thải  ở  các khách  sạn,  các  điểm du  lịch, khu du  lịch. Có  cơ  chế khuyến khích  các doanh 
nghiệp du lịch áp dụng các công nghệ thân thiện với môi trường. áp dụng chế độ xử phạt rõ ràng đối 
với đơn vị, cá nhân   gây ô nhiễm môi trường. Tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp và huy 
động sự tham gia đóng góp của cộng đồng dân cư trong một nỗ lực chung để đảm bảo môi trường 
tự nhiên cũng như xã hội cho phát triển du  lịch. Phát triển các chương trình giáo dục các khách du 
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lịch, nhân dân tại địa phương và học sinh trong các trường học về tầm quan trọng của việc bảo vệ 
môi trường phát triển bền vững. 

Chiến lược du lịch Quảng Nam tới 2015, tầm nhìn 2020 (bản dịch không chính thức) 

Chiến lược mang tính toàn diện và có trách nhiệm; tuy nhiền nguồn lực thực hiện còn thiếu thốn. 

1.6 Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (Dự 
án EU) 

Mục tiêu chung của Dự án EU  là tăng cường năng  lực thể chế và nhân  lực nhằm tối đa hóa  lợi  ích 
phát triển kinh tế ‐ xã hội ngành du  lịch đem  lại trong khi bảo vệ và củng cố nguồn tài nguyên (tự 
nhiên và văn hóa) ngành du lịch phụ thuộc.  

Dự án hướng tới đưa các nguyên tắc về du lịch có trách nhiệm vào ngành du lịch nhằm tăng cường 
tính cạnh trang và góp phần thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Mục đích của dự án là  

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội như là một phần 
trong Chiến lược ngành du lịch Việt Nam. 

 

Du  lịch có trách nhiệm  là mục đích cốt  lõi của Dự án EU. Du  lịch có trách nhiệm công nhận du  lịch 
phải được quản lý hiệu quả nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực tới kinh tế, xã hội và môi trường, 
đồng thời kêu gọi mọi thành phần tham gia hoạt động này có trách nhiệm quản lý du lịch (Chính phủ, 
khối tư nhân, cộng đồng tại điểm du lịch và bản thân khách du lịch) và thiết lập các cơ chế hiệu quả 
để đạt được điều đó. Dự án EU đã xuất bản bộ công cụ du  lịch có trách nhiệm nhằm hỗ trợ phát 
triển năng lực du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam.  

Một trong những trở ngại  lớn nhất cần phong trào du  lịch có trách nhiệm vượt qua  là  loại hình du 
lịch này thường đắt đỏ hơn du  lịch truyền thống vốn chỉ bao gồm việc ngồi thoải mái trên xe ô tô, 
chụp ảnh lưu lại những cảnh sắc đáng nhớ tại các điểm dừng đỗ mà không quan tâm tới những phí 
tổn của điểm du  lịch đó. Có giả định  là con người với nhận thức xã hội tốt hơn sẽ sẵn sàng chi trả 
nhiều hơn  để  thưởng  thức  trải nghiệm  kỳ nghỉ  có  ý nghĩa  với  xã  hội hơn  và  thân  thiện  với môi 
trường hơn. Giả định này có đúng đối với Việt Nam hay không thì chưa được chứng minh, song rõ 
ràng du  lịch đang gây ra những tác động tiêu cực với cảnh quan, môi trường và bờ biển Việt Nam. 
Cần phải  có  các  cấu  trúc quản  lý  điểm  đến mạnh mẽ hơn nhằm  đảm bảo  tính bền vững  của  sản 
phẩm du lịch vùng duyên hải miền trung trong tương lai. 
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2. Hoạt động du lịch của khu vực duyên hải miền Trung trong thời 
gian gần đây  

2.1 Phân tích hoạt động du lịch  

Ba tỉnh Đà Nẵng, Huế và Quảng Nam đều có tăng trưởng tốt trong lượng khách du lịch quốc 
tế  trong những năm gần  đây  (biểu  đồ 1). 3  tỉnh  kết hợp  thành 1  điểm  đến mang  lại  cho 
khách du  lịch sản phẩm du  lịch độc đáo gồm 3 di sản được thế giới công nhận, vườn quốc 
gia, khu bảo tồn biển, bờ biển đẹp, di tích chiến tranh quan trọng, điểm tâm linh, thành phố, 
làng quê, núi non.  

Biểu đồ 1: 

 

 

Nguồn: số liệu thống kê du lịch Việt Nam 2000‐2012  

Tăng trưởng du lịch nội địa thậm chí lớn hơn (biểu đồ 2) và cung cấp phần lớn các kỳ nghỉ. 

(*) Số lượng ước tính 

Số lượng khách du lịch quốc tế của 3 tỉnh, 2008 - 2012 
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Biểu đồ 2:   

 

 

Quảng Nam đón lượng khách du lịch quốc tế lớn nhất theo thống kê của TCDL (biểu đồ 3). 2 
tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng có sức hấp dẫn với du lịch nội địa hơn (biểu đồ 4)  

Biểu đồ 3:  

 

Nguồn: số liệu thống kê du lịch Việt Nam 2000‐2012  

Số lượng khách du lịch quốc tế của 3 tỉnh năm 2012 

Số lượng khách du lịch nội địa của 3 tỉnh, 2008 - 2012 
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Biểu đồ 4: 

 

Nguồn: số liệu thống kê du lịch Việt Nam 2000‐2012 (Trang 64)   

Xét về nguồn  thu  từ du  lịch, Đà Nẵng chiếm ưu  thế hơn cả. Điều này phản ánh  tầm quan 
trọng của du lịch nội địa (biểu đồ 5). Quảng Nam đứng thứ 2 (nơi chi tiêu khách du lịch quốc 
tế đạt chỉ số cao nhất). Ngược lại, nguồn thu từ du lịch của Huế lại thương đối thấp. 

Biểu đồ 5:  

 

Nguồn: số liệu thống kê du lịch Việt Nam 2000‐2012  

Đơn vị tiền tệ: tỷ VNĐ  

 

Tính tới năm 2012, nguồn thu từ du lịch của 3 tỉnh tăng đều đặn như phản ánh trong biểu đồ 
6. 

Tổng thu từ du lịch của 3 tỉnh năm 2012 

Số lượng khách du lịch nội địa của 3 tỉnh năm 
2012 (nghìn lượt) 
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Biểu đồ 6: 

 

Nguồn: số liệu thống kê du lịch Việt Nam 2000‐2012  

 

Xét về thị phần, điểm đến 3 tỉnh duyên hải miền Trung có khả năng cạnh tranh tốt với các 
điểm đến  thành  thị đã có  tiếng  tăm như TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, đặc biệt về số  lượng 
khách đến nhưng chưa tương ứng trong nguồn thu (biểu đồ 7 và 8). 

Biểu đồ 7: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Số liệu thống kê du lịch Việt Nam 2000‐2012 (Tr. 58) 

Tổng hợp từ số liệu của các Sở VHTTDL cung cấp  

Tổng thu từ du lịch của 3 tỉnh, 2008 - 2012

Số lượng khách quốc tế của các tỉnh thành năm 2012  
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Biểu đồ 8: 

 

  Tổng hợp từ số liệu của các Sở VHTTDL cung cấp  

Nguồn: số liệu thống kê du lịch Việt Nam 2000‐2012  

Các cơ sở lưu trú đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là các khu resort cao cấp. 
Điều này  giúp  tạo  điểm nhấn  cả  về  chất  lượng  chung  và uy  tín  của Việt Nam  đối  với du 
khách.  Các  cơ  sở  lưu  trú  cao  cấp  bao  gồm  Banyan  Tree  (Huế),  Hyatt,  Crowne  Plaza, 
InterContinental và các cơ sở khác tại Đà Nẵng cùng với số lượng lớn các nhà đầu tư du lịch 
trong nước. Nhiều nhà đầu tư trong số đó đã phát triển nhiều công trình hạng sang. Thực tế 
Đà Nẵng là khu nghỉ dưỡng biển gần Trung Quốc nhất đã giúp thu hút các nhà đầu tư cùng 
với nhu cầu cơ bản trong nước.7 

Biểu đồ 9 minh họa nguồn cung dịch vụ lưu trú năm 2012 theo báo cáo chính thức của TCDL. 

                                                 
7 Theo MGT Management Consulting (2011): Tại sao tăng trưởng du lịch miền duyên hải Việt Nam là 
đương nhiên  

Tổng thu từ du lịch của các tỉnh thành năm 2012 
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Biểu đồ 9: 

 

Nguồn: số liệu thống kê du lịch Việt Nam 2000‐2012 8  

Tuy nhiên, tình hình hoạt động chung của các cơ sở lưu trú cũng dấy lên quan ngại. Biểu đồ 
10 cho thấy sụt tỷ lệ sử dụng phòng ở Đà Nẵng giảm mạnh năm 2012 do nguồn cung dịch vụ 
lưu trú tăng.Tỷ lệ sử dụng phòng ở Huế cũng giảm đều. Đối với các tỉnh vẫn hướng tới đầu 
hơn nữa trong lĩnh vực khách sạn và resort, cần lưu ý là hầu hết các nhà đầu tư quốc tế sẽ 
mong muốn thấy tỷ lệ sử dụng phòng hàng năm trong vùng đạt mức 70% trước khi cân nhắc 
rủi  ro  đầu  tư  trong mở  rộng khách  sạn. Sự  sụp  đổ  của  thị  trường Trung Quốc  trong năm 
2014 (được tổ chức Du lịch thế giới coi là động lực tăng trưởng chính cho ngành du lịch Việt 
Nam  tới năm 20309),  có  thể  trong  tạm  thời, khơi dậy nhu  cầu quản  lý  điểm  đến  tốt hơn 
(nguồn cung dịch vụ lưu trú) và nhu cầu về cách tiếp cận marketing chiến lược trên bình diện 
rộng hơn với sự tập trung cho vùng trung tâm.  

                                                 
8 Hai tỉnh báo cáo số liệu về nguồn cung phòng ở khác nhau cho Dự án EU so với báo cáo của TCDL năm 2012: Huế báo cáo 
thực tế có 9.709 phòng năm 2012 (bao gồm nhà khách và các cơ sở không xếp hạng); Quảng Nam báo cáo có 3.581 phòng.  

9 UNWTO (2011) Du lịch tới năm 2030 

Cơ sở lưu trú tại 3 tỉnh duyên hải miền Trung năm 2012 
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Biểu đồ 10:  

 

Nguồn: Số liệu thống kê du lịch Việt Nam 2000‐2012  

Biểu đồ 10 minh họa mối quan hệ giữa nguồn cung phòng và tỷ lệ sử dụng phòng trong khu 
vực. Biểu đồ cho thấy tác động tổng thể của việc tăng nhanh nguồn cung dịch vụ lưu trú đối 
với tỷ lệ chiếm phòng (và tương ứng là lợi nhuận) tại Đà Nẵng và Huế. Trong khi đó, tới năm 
2012, Quảng Nam có tỷ lệ sử dụng phòng tăng cao hơn và nguồn cung dịch vụ chỉ tăng khiêm 
tốn.  

Do nguồn  cung phòng  tiếp  tục  tăng  trong năm 2013 và 2014,  tình huống  trở nên gay gắt 
hơn. Công tác tiếp thị chưa được đầu tư đúng mức  là một thực tế không chỉ của khu vực 
miền  trung mà  của  toàn quốc. Trong hoàn  cảnh này,  các  chuỗi  khách  sạn quốc  tế  chiếm 
được thị phần  lớn hơn vì họ có mạng  lưới tiếp thị toàn cầu trong khi các doanh nghiệp du 
lịch trong nước vẫn đang loay hoay với khó khăn. Đã tới lúc phải cùng xem xét phương thức 
để 3 tỉnh quản  lý điểm đến và tăng trưởng của vùng cũng như  làm thế nào để họ thu hút 
được đầu tư. Tình huống đang trở nên nghiêm trọng hơn khi chúng ta nhìn vào biểu đồ 11 
minh họa nguồn cung phòng trong tương lai.  

Số lượng phòng so với tỷ lệ chiếm phòng của 3 tỉnh, 2008 - 2013 
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Biểu đồ 11:  

 

Nguồn: Sở VHHTDL 

Các sở VHTTDL đã cung cấp cho Dự án các số liệu ước tính về tỷ lệ tăng trưởng tới năm 2020 
(và có một trường hợp tới năm 2050): các số liệu này mô tả một nền kinh tế du lịch dựa trên 
sự mở rộng mang tính lạc quan và không bị kiềm tỏa. Trong khi rõ ràng là tăng trưởng được 
mong muốn nhằm tạo thêm việc làm và nguồn thu cho các tỉnh10, các dự định phát triển cơ 
sở lưu trú hiện tại dường như phi thực tế và nếu không có tăng trưởng mạnh của thị trường, 
sẽ dẫn tới tình trạng nhân công bị sa thải và giảm sút lượng khách du lịch. Kết quả là sẽ tồn 
tại một nền kinh tế du lịch không bền vững và các tiêu chuẩn chung bị hạ thấp do cạnh tranh 
gay gắt và rớt giá.  

Nhằm đạt tỷ  lệ chiếm phòng 70% tương ứng với nguồn cung dịch vụ  lưu trú (và từ đó tiếp 
tục thu hút được đầu tư vào lĩnh vực lưu trú), vùng duyên hải miền trung sẽ cần phải thu hút 
13,8 triệu khách lưu lại qua đêm11. Số liệu báo cáo12 lượt khách/kỳ nghỉ cho năm 2012 như 
sau: 

 Huế: 867.904 lượt khách quốc tế và 1.676.860 lượt khách nội địa (tổng số 2,54 triệu khách)  

 Đà Nẵng: 630.908  lượt khách quốc  tế và 2.028.654  lượt khách nội địa  (tổng  số 2,66  triệu 
khách) 

 Quảng Nam: 1.470.000 lượt khách quốc tế và 1.330.000 lượt khách nội địa (tổng số 2,8 triệu 
khách) 

Cần phải lưu ý là rất nhiều khách du lịch nội địa không ở tại các cơ sở lưu trú. Vì thế những 
số liệu này bao hàm ý muốn để dịch vụ lưu trú phát triển bền vững, vùng cần thu hút nhiều 
khách du lịch hơn nữa.  

Bên cạnh đó, cần lưu ý tới những nguy cơ ngày càng tăng cao như tình trạng lở đất, bão vào 
mùa đông và mực nước biển tăng cao. Trên thực tế, đầu tư quá nhiều vào du lịch ở khu vực 
duyên hải có thể không phải là sự đầu tư khôn ngoan trong dài hạn: các nhà đầu tư cần dịch 
chuyển đầu tư tới vùng cao hơn. Trước mắt, họ phải xác định khoảng trống thật sự trong thị 
trường, ví dụ như các điểm tham quan, cơ sở cung cấp dịch vụ ban đêm, cửa hàng bán hàng 

                                                 
10 Thu hút đầu tư nhằm mở rộng nguồn cung khách sạn chất lượng cao là chính sách của Chính phủ. Tạo việc làm cũng là 
một nhu cầu của vùng duyên hải miền trung. 
11 Giả sử 1,5 người mỗi phòng và tỷ lệ chiếm phòng là 70%. 
12 Số liệu thống kê du lịch Việt Nam 2000‐2012 của TCDL 

Dự báo nguồn cung phòng 
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chất  lượng  cao,  trải nghiệm  trong ngành bán  lẻ hoặc  các  sản phẩm khác hiện  chưa  được 
cung cấp cho du khách.  

Đầu tư thành phố nên cân nhắc các các điểm du lịch hàng đầu và các công trình phục vụ du 
lịch trong mọi loại hình thời tiết hơn là chỉ thúc đẩy mảng khách sạn.  

Rõ ràng là khu vực duyên hải miền trung hiện tại đang phải đối mặt với thách thức rõ rệt về 
marketing do thiếu ngân sách mà kết quả là vùng thiếu phương tiện tổng hợp để thực hiện. 
Hiện cũng có nhu cầu khẩn cấp để tăng cường marketing hiệu quả (và phát triển khách sạn 
chậm lại) nếu không nguồn cung phòng sẽ tiếp tục vượt quá nhu cầu, tỷ lệ chiếm phòng và 
giá sẽ hạ thấp trong khi đó khả năng phát triển và sự đầu tư của ngành khách sạn vào đào 
tạo, tiếp thị, thiết lập tiêu chuẩn sẽ tiếp tục còn nghèo nàn.  

Việc thành lập các diễn đàn thông qua đó ngành khách sạn có thể cùng chung tay giải quyết 
các thách thức nghiêm trọng này cũng là một nhu cầu cầu bách: hiện tại khối nhà nước hiếm 
có gặp gỡ chính thức với khối doanh nghiệp và các hiệp hội của khối doanh nghiệp có tương 
đối  ít thành viên và chưa tỏ rõ vai trò hiệu quả. Các cấu trúc tham vấn mới nhằm tạo động 
lực thực hiện các hành động là hết sức cần thiết. 

2.2 Phân bổ du lịch trong vùng  

2.3 Các sản phẩm du lịch chính  

2.3.1 Khách du lịch quốc tế  

Tới nay, yếu tố thu hút khách du lịch quốc tế tới khu vực này vẫn là các di tích vốn là 1 phần 
trong tour du lịch Việt Nam “truyền thống”. Khu vực có 3 di sản được thế giới công nhận và 
đem tới cho du khách các trải nghiệm du  lịch tại đô thị cũng như vùng nông thôn, nét độc 
đáo và hiếu khách có phần còn trội hơn so với Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Khách du 
lịch quốc tế lâu nay bị cuốn hút bởi cố đô Huế với các lăng tẩm, đền đài và Hội An được miêu 
tả là “viên ngọc trên vương miện” trong số các di sản của Việt Nam. Hội An đã vươn lên trở 
thành trung tâm đối với du lịch quốc tế trong vùng (biểu đồ 3): quản lý du khách tốt dựa trên 
các hướng dẫn của UNESCO là một trong những lý do thành công của Hội An.  

Thánh địa Mỹ Sơn cũng được biết đến là một di sản thế giới. Cù lao Chàm và bờ biển Hội An 
được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Ẩm thực và hoạt động mua sắm 
(đặc biệt ở Hội An) cũng là một phần quan trọng trong sản phẩm du lịch cung cấp cho khách 
quốc tế tại thời điểm hiện tại.  

Trong những năm gần đây, các khu resort chất lượng cao ven biển hầu hết được xây dựng ở 
vùng duyên hải Đà Nẵng và Huế. Khu vực hiện đang cung cấp giá trị gia tăng cho tour du lịch 
Việt Nam truyền thống theo hành trình TP Hồ Chí Minh – Huế ‐ Hà Nội: khách du lịch quốc tế 
có thể lưu lại thêm 1 tuần hoặc cuối hành trình, họ có cơ hội được nghỉ ngơi trên bãi biển. 
Đà Nẵng đã phát triển thành điểm nghỉ dưỡng biển cho khách du lịch nội địa. Các khách sạn 
ven biển đáp ứng nhu cầu rất  lớn của khách du  lịch trong nước và nhu cầu đối với dịch vụ 
lưu trú vẫn tiếp tục tăng cao.  

Biển có vai trò quan trọng với du  lịch trong vùng, không chỉ  là bãi biển mà còn  là ẩm thực 
biển vốn  là  thế mạnh  trong sản phẩm du  lịch của Đà Nẵng cũng như các cộng đồng miền 
duyên hải. Các môn thể thao dưới nước đang trở nên phổ biến hơn và trong suốt mùa  lặn 
(tháng 4 tới tháng 8), tầm nhìn dưới nước ở bán đảo Sơn Trà và cù lao Chàm tương đối tốt 
trong điều kiện thời tiết đẹp. Tới nay, đây  là nơi đem  lại cho khách du  lịch trải nghiệm  lặn 
tuyệt vời nhất Việt Nam. 

2.3.2 Khách du lịch nội địa 

Động  lực chính đối với du  lịch nội địa  là thành phố biển Đà Nẵng hiện đang trở thành khu 
nghỉ dưỡng biển được yêu thích nhất đối với người Hà Nội. Bên cạnh đó, có một bộ phận 
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ngày càng lớn khách đi du lịch kết hợp thăm thân nhân, tổ chức đám cưới cũng như tham dự 
họp tại Đà Nẵng. Ẩm thực biển ở đây rất được ưa chuộng và đóng vai trò quan trọng trong 
chuyến đi của cả khách du lịch trong nước cũng như khách trong khu vực châu Á: tuy nhiên, 
phải đặt câu hỏi về tính bền vững của ẩm thực biển vì nhu cầu tăng cao, tình trạng đánh bắt 
quá mức và ô nhiễm từ phát triển đô thị sẽ gây tác động lớn.   

Sản phẩm du lịch đang thay đổi với sự phát triển của các khách sạn mới mang thương hiệu 
quốc tế và trong nước. Tình trạng xây dựng, phát triển chủ yếu diễn ra ở Đà Nẵng nơi chính 
quyền tỉnh có quyết định tự chủ hơn. Tuy vậy, 2 tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế cũng có 
tăng  trưởng  tốt. Huế đã  thu hút được  đầu  tư phát  triển chất  lượng cao  tới một vài vùng 
duyên hải trong tỉnh. Hội An đã mở rộng phát triển tới vùng duyên hải với chiều dài khiêm 
tốn với một số tác động được báo cáo về tình trạng sạt lở đất miền duyên hải. Bên cạnh đó, 
khu vực Bà Nà đang được tái phát triển bởi tập đoàn Sun Group, giúp Bà Nà trở thành một 
trong những công viên chủ đề gia đình chính ở Đông Nam Á với hệ thống cơ sở lưu trú khách 
sạn mở rộng. 

2.4 Sự thiếu hụt của sản phẩm  

Năm 2004, Công ty tư vấn MCG cùng với Viện phát triển hải ngoại Anh Quốc đã tiến hành 
phân tích chuỗi giá trị du  lịch tại Đà Nẵng. Họ đã đưa ra các khuyến nghị nhằm  lấp đầy sự 
thiếu hụt của sản phẩm du lịch thành phố, bao gồm: cải thiện bảo tàng Chăm, phát triển chợ 
đêm ven sông Hàn, lắp đặt biển báo cung cấp thông tin cho du khách, mở cửa quán rượu, vũ 
trường muộn hơn kèm theo các gợi ý cải thiện công tác tiếp thị và truyền thông. Tuy đã có 
tiến triển nhất định, nhiều vấn đề vẫn cần được quan tâm nhiều hơn nữa.  

Huế tiếp tục củng cố sản phẩm văn hóa di sản. Tuy nhiên, quản lý biển còn yếu. Huế có tiềm 
năng được công nhận để phát triển du lịch nông thôn tại miền đất nên thơ, xa thành thị cũng 
như tiềm năng phát triển trong cố đô. Tỉnh cũng có suối nước nóng và nhiều điểm tâm linh 
đặc biệt.  

Một thách thức tương tự đối với du  lịch nông thôn mà Quảng Nam phải đối mặt  là Quảng 
Nam có khu vực vùng cao với các bản  làng dân tộc thiểu số. Thánh địa Mỹ Sơn chưa được 
phát  triển  thành  trung  tâm du  lịch và du  lịch nông  thôn vẫn còn  đang gian nan. Hồ chứa 
nước Phú Ninh đang bắt đầu được phát triển thành khu du  lịch nội địa hấp dẫn. Các hồ và 
phá dọc theo miền duyên hải  là nơi đánh bắt cá quan trọng nhưng cũng có tiềm năng phát 
triển du lịch nếu như được quản lý bền vững.  

Cả 3  tỉnh có xu hướng coi “phát  triển du  lịch”  là  liên quan  tới “phát  triển  resort và khách 
sạn”. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy: khách du lịch chủ yếu bị cuốn hút bởi những gì 
điểm đến đó mang lại cho họ hơn là địa điểm họ lưu trú. Một thách thức chính của điểm đến 
là thời gian lưu trú cực ngắn (biểu đồ 11). Để giải quyết được thách thức này, khu vực duyên 
hải miền Trung cần cung cấp được cho khách du lịch nhiều dịch vụ chất lượng hơn và nhiều 
hoạt động để tham gia hơn.  
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Biểu đồ 12: 

Thời gian lưu trú trung bình của khách du lịch quốc tế và trong nước  

 

2,2

4,0 4,2

2,72,3

3,7

1,7
2,4

Hue DN HA Total*

* Total average of three destinations

International Visitors

 

Nguồn: Dự án EU 2014 

 

Biểu đồ trên mô tả rõ nét thách thức đối với công tác quản  lý điểm đến trong việc khuyến 
khích khách du  lịch  lưu  lại  lâu hơn. Thời gian  lưu trú trung bình ở khu vực này (đặc biệt tại 
Huế) là rất ngắn.  

Điều tra khách du lịch do Dự án EU thực hiện năm 2014 cũng chỉ rõ điều khách du lịch trong 
nước yêu thích nhất tại cả 3 điểm đến là thiên nhiên và phong cảnh nơi đây: nhưng trớ trêu 
thay thiên nhiên và phong cảnh lại ít được phát triển và bảo vệ nhất trong sản phẩm du lịch 
của vùng.  

Du khách quốc tế Du khách trong nước 

Tổng 

* Trung bình tổng của ba điểm đến 
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Biểu đồ 13: 

Khách du lịch thích gì nhất ở Đà Nẵng? 

31%

26%

23%

22%

15%

15%

10%

10%

8%

7%

5%

3%

1%

17%

36%

30%

11%

14%

8%

2%

10%

21%

14%

8%

1%

7%

0% 10% 20% 30% 40%

Beach

Nature/Landscape

Local people

Local sites

Food/Drinks

Weather

Accomodation

Local activities

Atmosphere

Others

Tour services

Culture

Price

Internation Visitors (n=99) National Visitors (n=168)

 

Biểu đồ 14: 

Khách du lịch thích gì nhất ở Huế?  
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Du khách quốc tế (n=99) Du khách trong nước (n=168) 

Bãi biển 

Thiên nhiên/Phong cảnh 

Người dân địa phương 

Các điểm tham quan tại địa phương 

Thực phẩm/Đồ uống 
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Các điểm tham quan tại địa phương 

Hoạt động tại địa phương 
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Biểu đồ 15:  

Khách du lịch thích gì nhất ở Quảng Nam?  
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    Nguồn: Dự án EU (2014) 

     Lưu ý: Biểu đồ 15 chỉ dựa trên phỏng vấn thực hiện tại Hội An  

 

Biểu đồ 13, 14 và 15 cũng chỉ ra một số điểm yếu (những điểm kém được ưa chuộng): 

 Các hoạt động tại địa phương, sản phẩm du lịch văn hóa tại Đà Nẵng  

 Các dịch vụ phục vụ du khách và lưu trú tại Huế (ngay cả bãi biển cũng không được nhắc tới 
là điểm yêu thích) 

 Bãi biển, dịch vụ lưu trú, dịch vụ tour tại Quảng Nam. 

Đây là những lĩnh vực liên quan tới việc cải thiện chất lượng của sản phẩm du lịch cung cấp 
cho khách: một khía cạnh cốt lõi trong quản lý điểm đến.  

Du lịch du thuyền ở châu Á đang đạt mức tăng trưởng trên 20%/năm. Tới năm 2017, châu Á 
sẽ có 3,7 triệu khách du lịch du thuyền so với 1,5 triệu khách năm 2012. Tới năm 2020, con 
số được kỳ vọng tăng lên 7 triệu với mức tăng trưởng chủ yếu từ thị trường Trung Quốc. Đà 
Nẵng  và  Huế  không  đón  được mức  tăng  trưởng  này  với  khoảng  100  du  thuyền  và  hơn 
100.000 khách  trong vài năm qua và các con số  tương  tự được dự đoán cho năm 201413. 
Thời tiết cũng là một phần lý do nhưng không nơi nào có bến cảng đủ năng lực đón tàu. Đà 
Nẵng đang lên kế hoạch mở rộng cảng để đón tàu lớn hơn: một nút thắt cổ chai ở châu Á là 
số lượng cảng có thể đón siêu du thuyền bị hạn chế (cảng có thể đón tàu trên 5.000 khách). 
Các siêu du thuyền cũng đem lại những thách thức trong quản lý số lượng lớn khách du lịch 
như vậy.  

                                                 
13 Cho tới gần đây, các hành khách Trung Quốc đi du thuyền từ Sanya ở tình xuất phát từ Sanya ở tỉnh Hải Nam tới Đà Nẵng 
có thể vào Việt Nam không cần visa mà có thể sử dụng chứng minh thư thay vì hộ chiếu (theo China Daily ngày 27/6/2014)  

Người dân địa phương 
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Liên quan tới mức tăng trưởng, cần lưu ý là giao thông bằng du thuyền ở châu Á đang phát 
triển mạnh mẽ nhưng theo xu hướng phục vụ gia đình và giá cả bình dân hơn14. Cạnh tranh 
từ các quốc gia khác đang tăng  lên khi  Indonesia, Bru‐nây và Malaysia đang đưa ra những 
điểm đến mới cho du  lịch du thuyền. Có tiềm tăng tăng trưởng nhưng doanh thu từ khách 
du lịch du thuyền còn thấp xét cả mức phí thị thực (5‐10USD) và chi tiêu. Một phần lý do là 
cơ hội đi mua sắm còn  ít và những gì khách du  lịch có thể mua được không khác  lạ so với 
những gì họ có thể mua được tại thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. 

2.5 Hệ thống chất lượng sản phẩm hiện thời  

Đầu tư vào cải thiện chất lượng sản phẩm hiện thời tại điểm đến hầu như dựa vào các chủ 
doanh nghiệp du lịch và trong một số trường hợp là chính quyền tỉnh, địa phương nếu như 
nguồn lực cho phép. Cũng đã có đầu tư đều đặn cải thiện các di sản được thế giới công nhận 
tại Huế và Hội An.  

Các khách sạn 4, 5 sao được TCDL xếp hạng. Tuy nhiên, tiến trình phân loại, xếp hạng không 
đồng nhịp với tốc độ phát triển và hầu hết các cơ sở mới được phát triển trong vùng chưa 
được xếp hạng. Các khách sạn nhỏ hơn được xếp hạng ở cấp tỉnh. Trong thực tế, thị trường 
đang  đánh  giá  chất  lượng  thông  qua  các  trang web  “bình  duyệt  của  đồng  nghiệp”  như 
<www,tripadvisor.com>, <www.agoda.com> và <www.bookings.com>. 

Phần lớn đầu tư vào đào tạo còn mang tính tình thế và được hỗ trợ bởi các tổ chức phi chính 
phủ và các dự án khác trong đó có dự án EU.15 Các khách sạn tốt hơn có hệ thống đào tạo tại 
chỗ. Điểm đến không có hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và do đó không thể có thương 
hiệu  (1 nhãn hiệu đảm bảo chất  lượng). Tuy nhiên, nhờ một dự án của  tổ chức Lao động 
Quốc  tế  ILO, Quảng Nam đã có một nhãn hiệu “được  làm  thủ công  tại Quảng Nam” hiện 
đang được thực hiện thí điểm. 

2.6 Quản lý điểm đến hiện nay  

Quản lý điểm đến hiện nay chủ yếu thuộc trách nhiệm của Sở VHTTDL. Sở sau đó báo cáo lên 
UBND tỉnh và trong một số trường hợp, báo cáo lên TCDL và Bộ VHTTDL (Bộ VHTTDL có cơ 
quan đại diện tại Đà Nẵng). Tương tự, trong một số dịp, Viện NCPTDL trực thuộc TCDL hỗ trợ 
các tỉnh lập kế hoạch du lịch và hiện tại Viện đang xây dựng quy hoạch vùng cho 8 tỉnh.  

Nhà nước chịu trách nhiệm quản  lý các di sản được thế giới công nhận nhưng để đảm bảo 
hiệu quả, trách nhiệm này được giao cho các UBND. Các di sản ở Huế và Hội An được quản lý 
tốt nhưng việc quản lý thánh địa Mỹ Sơn và khu dự trữ sinh quyển cù lao Chàm dường như 
cần được củng cố thêm.   

Hiện tại chưa có đơn vị nào để chia sẻ trách nhiệm chung giữa các ban ngành chính phủ có 
tác động tới du lịch hoặc giữa các Sở VHTTDL và khối tư nhân. Các Sở VHTTDL không có các 
cuộc gặp gỡ chính thức với khối doanh nghiệp (vốn là các hiệp hội được chính phủ phê duyệt 
như Hiệp hội Du lịch hoặc Hiệp hội Khách sạn). 

Ngay cả các tổ chức đại diện ngành cũng còn rất yếu. Bảng 1 minh họa tình trạng thành viên 
của các hiệp hội ở các tỉnh tính tới tháng 6 năm 2014: bảng cho thấy ngay cả ở Đà Nẵng  là 
nơi các hiệp hội có đông thành viên tham gia nhất thì Hiệp hội Du lịch cũng chỉ đại diện 1 tỷ 
lệ rất nhỏ (khoảng 10%) tổng số doanh nghiệp du lịch tư nhân tại mỗi điểm đến. 

                                                 
14 Theo Travel Trade Gazette Asia, T5/ 2014 < http://www.ttgasia.com/article.php?article_id=21562> 
15 Dự án EU  lên kế hoạch thử nghiệm nhãn Bông sen xanh cho khách sạn trong vùng và sẽ tiến hành đào tạo du  lịch có 
trách nhiệm. 
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Bảng 1: Các hiệp hội đại diện ngành du lịch  

Đà Nẵng  Huế  Quảng Nam 

Hiệp hội Du lịch:  

70  thành  viên  và  21  ban 
quản lý  

Hiệp hội Du lịch 

25 thành viên  

Hiệp hội Du lịch  

47 thành viên 

Hiệp hội Lữ hành: 

40 thành viên 

Hiệp hội Khách sạn

40 thành viên 

  Câu lạc bộ du lịch có trách 
nhiệm (điều hành tour) 

 7 thành viên 

Nguồn: phỏng vấn của Dự án EU 

Tóm  lại, quản  lý điểm đến vùng trong tình trạng từ yếu tới hoàn toàn chưa có: đây  là một 
thách thức lớn nếu như du lịch của vùng muốn phát triển bền vững. 

 

2.7 Công tác tiếp thị điểm đến hiện nay  

Các nguồn lực tài chính cho công tác tiếp thị rất hạn hẹp và không minh bạch. Không thể ước 
đoán được chi phí dành cho từng hoạt động tiếp thị cũng như tổng chi phí các hoạt động 
tiếp thị. Quảng Nam cho biết sẽ dành 66% ngân sách cho hoạt động tiếp thị tỉnh tự thực hiện 
và 33% ngân sách cho hoạt động chung nếu như các đề xuất hợp tác marketing được đề cập.  

Rõ ràng Đà Nẵng có ngân sách dành cho tiếp thị điểm đến lớn nhất. Gần đây thành phố đã 
giới thiệu thương hiệu “Đà Nẵng: Fantasticity” và trong 2 năm 2013 – 2014, Đà Nẵng đã tiến 
hành các hoạt động xúc tiến với các tuyến bay ở Narita, Nhật Bản, Kuala Lumpur, Malaysia 
và Busan, Seoul của Hàn Quốc. Đà Nẵng cũng hỗ trợ các hoạt động xúc tiến của các đại lý du 
lịch Úc, Hàn Quốc đồng thời thực hiện các hoạt động xúc tiến tại Mát‐xcơ‐va. Một số hoạt 
động được thực hiện cùng với các tỉnh khác và hãng hàng không Việt Nam. Sự sụp đổ của thị 
trường  Trung Quốc  gây  tác  động  đáng  kể  tới  thành  phố  và  càng  thúc  đẩy  nhu  cầu  tăng 
cường tiếp thị.  

Tới nay, 3  tỉnh đã hợp  tác cùng xúc  tiến du  lịch được hơn 12 năm. Hiện  tại, các  tỉnh  luân 
phiên  chịu  trách nhiệm,  lãnh  đạo và gây quỹ  cho  các  sáng kiến  chung. Kết quả  là một  số 
chiến dịch nhỏ và các tập quảng cáo đã được thực hiện chung (ví dụ tập quảng cáo các sự 
kiện năm 2014 (Sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tại Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng và Quảng 
Nam năm 2014) và một tập quảng cáo vùng với tựa đề: Huế ‐ Đà Nẵng – Quảng Nam: trung 
tâm của các kỳ quan. Tập quảng cáo này bao gồm các nội dung sau: 

 Giới thiệu 3 điểm đến (TP Huế, TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam) 

 Cảnh quan  

 Văn hóa 

 Các lễ hội 

 Ẩm thực 

 Hoạt động mua sắm 

 Hoạt động giải trí 

 Các khu nghỉ dưỡng, khách sạn (lựa chọn một số địa điểm tiêu biểu để quảng cáo) 

 Giao thông 
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 Các đại lý du lịch (chọn lọc) và 

 Dịch vụ công cộng 

Không có trang web chung cho các hoạt động xúc tiến này. Mỗi tỉnh có trang web riêng: 

 <www.thuathienhue.gov.vn> 

 <tourism.danang.vn> 

 <quangnamtourism.com.vn> 

Năm 2002, TCDL đã giới thiệu một sáng kiến công – tư nhằm quảng bá du  lịch theo tuyến 
Con đường di sản.  Tuyến du lịch này trải dài từ Vinh tới Đà Lạt qua Huế, Đà Nẵng, Hội An và 
Nha Trang (1.500km). Đây  là chủ đề năm du  lịch quốc gia duyên hải Bắc Trung Bộ (Kỳ nghỉ 
hạnh phúc – Du lịch Di sản). Trong bài phỏng vấn với tạp chí Timeout (T5/2014) cùng nhìn lại 
kết quả của sáng kiến, có thể thấy rõ sáng kiến thiếu nguồn tài chính và nhân  lực để thực 
hiện cũng như hợp tác hiệu quả giữa các tỉnh thành trong khu vực miền Trung để tiếp thị 
sáng kiến này. Không hề có tổ chức mang tính pháp  lý nào để tiếp tục triển khai sáng kiến. 
Tuy vậy, ít nhất một công ty điều hành tour ở Huế vẫn tiếp tục xúc tiến sáng kiến này – 4 địa 
phương 1 điểm đến (bao gồm vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình) theo chủ 
đề Con đường di sản.   

Từ kinh nghiệm này có thể rút ra nhiều bài học để công tác quản  lý điểm đến được thành 
công.  

Vùng duyên hải miền Trung Việt Nam được các đối tác thành  lập năm 2013 và là 1 tổ hợp 
tiếp thị gồm các khách sạn 4‐5 sao, sân gôn và các nhà phát triển bất động sản trong vùng. 
Mục đích của  sự hợp  tác này  là để  lấp đầy  sự  thiếu hụt hiện  tại  trong  tiếp  thị điểm  đến. 
Nguồn ngân sách của tổ chức vào khoảng 50.000USD (các thành viên đóng góp 600USD mỗi 
tháng) và đã thiết kế được một trang web chất lượng 

 <www.centralcoastvietnam.com>. 

Tổ chức Vùng duyên hải miền Trung Việt Nam thuê một chuyên gia tiếp thị và tham dự các 
sự kiện xúc tiến có chọn lọc. Thiết kế tốt nhưng xây dựng thương hiệu điểm đến có vẻ chưa 
dựa  trên  nghiên  cứu  thị  trường  chuyên  sâu mà  dường  như  đang  nghiêng  về  sao  chép  ý 
tưởng thương hiệu Úc (vùng duyên hải Úc).16 

Sáng kiến vùng duyên hải miền Trung cung cấp sản phẩm có chất  lượng. Đây  là điều quan 
trọng hứa hẹn sẽ xây dựng được thương hiệu tốt.  

Hiện tại vùng đang cân nhắc vấn đề mở rộng ra ngoài phạm vi 3 tỉnh. Một vấn đề 3 tỉnh và 
các tỉnh khác đều xác định được là tiềm năng tiếp thị sân bay quốc tế Đà Nẵng là một điểm 
tiếp cận chính đối với các kỳ nghỉ tại Việt Nam. Sân bay quốc tế Đà Nẵng hiện không phải là 
điểm tiếp cận đầu tiên khi khách đi du lịch tại Việt Nam hoặc ngay cả khi khách có dự định 
du  lịch  tại miền Trung. Hầu hết khách bay  tới sân bay TP Hồ Chí Minh  (SGN) hoặc Hà Nội 
(HAN) và vùng duyên hải miền Trung chỉ là một phần trong hành trình du lịch của họ. 

2.8 Vấn đề nguồn nhân lực hiện nay  

2.8.1 Giới thiệu 

Trong những năm gần đây, tốc độ phát triển nhanh chóng của hạ tầng và cơ sở phục vụ du 
lịch của 3 tỉnh đóng vai trò quan trọng trong cải thiện chất lượng dịch vụ du lịch. Sân bay Đà 
Nẵng đi vào hoạt đọng  từ năm 2012, Huế đã nâng cấp đường bay của sân bay  trong năm 
2013, núi Bà Nà được đầu tư thành khu du  lịch và giải trí. Cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng và cảng 

                                                 
16 Cũng có một điểm đến vùng duyên hải miền Trung ở California được tiếp thị mạnh mẽ. 
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Chân Mây ở Lăng Cô (Huế) dự định tăng cường năng lực nhằm đón được 300.000 khách du 
lịch mỗi năm. Khu vực dọc theo sông Hàn sẽ được chuyển đổi thành khu du lịch.  

Các cơ sở lưu trú của 3 tỉnh được đầu tư và phát triển đáng kể và sẽ vượt quá nhu cầu. Sản 
phẩm hiện nay rất đa dạng với nhiều loại, quy mô và cấp độ: các sản phẩm có từ khách sạn 5 
sao với thương hiệu quốc tế tới các khách sạn nhỏ và các cơ sở lưu trú thuộc các cấp độ khác 
nhau như  khách  sạn mini, nhà  khách,  cơ  sở nghỉ  tại nhà dân. Hiện nay,  Đà Nẵng  có  gần 
14.000 phòng. Ước  tính  tới năm 2015,  Đà Nẵng  sẽ  có  số  lượng phòng  đạt 15.760 phòng. 
Thừa Thiên Huế có 10.276 phòng khách sạn do 541 doanh nghiệp17 cung cấp. Quảng Nam có 
4.700 phòng chủ yếu tập trung trong khu vực Hội An. Hội An có chính sách chỉ cấp phép cho 
các dự án xây dựng khách sạn, resort từ 3 sao trở  lên nhằm mục đích cải thiện chất  lượng 
dịch vụ cũng như phục vụ tốt hơn du lịch cộng đồng.  

Để duy trì năng  lực cạnh tranh và theo kịp các điểm đến khác, rõ ràng  là 3 tỉnh duyên hải 
miền Trung cần duy trì và nâng cao chất lượng. Chất lượng dịch vụ trước hết phụ thuộc vào 
chất lượng nguồn nhân lực. Đầu tư trong lĩnh vực đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực du 
lịch vùng duyên hải miền Trung chưa tương ứng với cấp độ đầu tư trong ngành. Có sự mất 
cân bằng trong lực lượng lao động du lịch, hiện tồn tại tình trạng nguồn nhân lực vừa thừa 
vừa thiếu. Trong khi sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trường đào tạo nghề du lịch, sinh 
viên sau đại học từ khoa du lịch (chuyên ngành quản lý du lịch và khách sạn) thất nghiệp, vẫn 
thiếu nguồn nhân công được đào tạo, có các kỹ năng nghề, kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ và 
quản lý.  

Ngoài lĩnh vực khách sạn, nhu cầu đào tạo du lịch còn rất lớn. Sự thiếu hụt nguồn nhân lực 
chất lượng trong vùng có thể tóm tắt ngắn gọn như sau:  

2.8.2 Kỹ năng nghề 

 Chất  lượng nguồn nhân  lực không  đồng  đều,  kỹ năng nghề và  kỹ năng ngoại ngữ 
không tương xứng với nhau. Không có hệ thống đào tạo ngành  thường xuyên chú 
trọng vào nâng cấp sản phẩm du lịch của điểm đến. 

 Các doanh nghiệp trong vùng phàn nàn về chất lượng đào tạo của giáo dục du lịch, 
từ đào tạo ở cấp cao đến đào tạo nghề, đào tạo trung cấp và sơ cấp. Theo một số 
giám  đốc khách  sạn và các công  ty  điều hành  tour  được phỏng vấn,  sinh viên  tốt 
nghiệp các trường du lịch không thể bắt tay vào làm việc ngay lập tức do thiếu các kỹ 
năng nghề (ngoại trừ nấu ăn và phục vụ buồng), thiếu kỹ năng làm việc và ngoại ngữ. 
Do đó, sau khi tuyển dụng nhân viên, các doanh nghiệp phải đào tạo họ tại chỗ hoặc 
kèm cặp họ trong khoảng thời gian từ 3‐6 tháng. 

 Có nhiều ý kiến khác nhau về sinh viên tốt nghiệp các trường du lịch trong vùng. Mặc 
dù phần lớn các khách sạn phàn nàn về chất lượng giáo dục và sinh viên tốt nghiệp 
các trường khách sạn, một số khách sạn có thương hiệu hàng đầu đã tích cực hợp 
tác với các trường trong việc cung cấp nguồn lực và các khóa đào tạo lực lượng lao 
động  cho họ hoặc  đào  tạo  thêm kỹ năng  cho  sinh viên khi họ  tuyển mới. Một  số 
khách sạn (Crowne Plaza Hotel,  InterContinental, Hoàng Anh Gia Lai, v.v…) có ngân 
sách đào tạo và các chương trình đào tạo tại chỗ một cách bài bản, cũng như có hội 
đồng quản lý đào tạo chuyên biệt. 

 Trong số các nghề được dạy tại các trường đào tạo nghề và các trường trung cấp, 
nấu  ăn và phục vụ buồng dường như được  sử dụng nhiều nhất. Sinh viên  từ  các 
khoa khác như lễ tân hoặc quản lý cấp thấp (giám sát viên, trợ lý trưởng phòng) hạn 
chế về giao  tiếp và ngôn ngữ hoặc kinh nghiệm  làm việc dưới 2 năm,  sẽ gặp khó 
khăn  trên  thị  trường  lao  động. Mặt  khác,  việc  tuyển dụng  cho  công  việc phục  vụ 
buồng thường thu hút các lao động không có kỹ năng, họ tìm kiếm công việc với các 

                                                 
17 Chỉ có 13,5% các doanh nghiệp này là thành viên của hiệp hội khách sạn/du lịch. 
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khóa  đào  tạo ngắn hạn:  thanh niên  thường miễn  cưỡng dành  3 năm  để  đào  tạo 
trong khoa phục vụ buồng của các trường đào tạo nghề du  lịch, do đó hầu hết các 
trường  du  lịch  hiện  nay  chỉ  cung  cấp  các  khóa  đào  tạo  ngắn  hạn  (2‐3  tháng)  về 
nghiệp vụ phục vụ buồng. 

 Các doanh nghiệp du  lịch  thực  tế thích sinh viên  tốt nghiệp  từ các  trường đại học 
chuyên  về ngoại ngữ hơn  là  từ  các  trường du  lịch, do họ  thiếu năng  lực  đào  tạo 
ngoại ngữ. Ngoài ra, phải mất nhiều năm để nhân viên có đủ năng lực về ngoại ngữ 
trong khi các tri thức trẻ tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành ngoại ngữ dự 
kiến chỉ mất 3‐6 tháng để đào tạo kỹ năng nghề. Ví dụ, để có được chứng chỉ hành 
nghề hướng dẫn viên du  lịch cho khách du  lịch  trong và ngoài nước, sinh viên  tốt 
nghiệp chỉ phải trải qua một khóa đào tạo ngắn hạn tại một cơ sở đào tạo du lịch đã 
được Tổng cục Du lịch phê duyệt. 

 Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất với số lượng lớn sinh viên. Tuy nhiên, các ngoại 
ngữ khác như tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Thái, tiếng Nga vv… không được xem xét 
đào tạo, mặc dù thực tế là gần đây vẫn có 47 chuyến bay hàng tuần từ Trung Quốc 
đến Đà Nẵng, và thị trường không nói tiếng Anh rộng lớn này cung cấp đến khoảng 
60% khách du lịch quốc tế tới thành phố. Ngày cũng càng có nhiều khách du lịch đến 
từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Nga, nhưng hiện đang thiếu nghiêm trọng đội ngũ nhân 
viên nói các ngôn ngữ này trong ngành du lịch của vùng. 

 Hầu hết các trường du lịch và khách sạn hiện nay chỉ đào tạo các nghề khách sạn cơ 
bản mang tính truyền thống. Các lĩnh vực liên quan khác của ngành cũng cần đào tạo 
về kỹ năng phục vụ khách hàng và giao tiếp gồm có spa và chăm sóc sức khỏe, bãi 
biển, điểm thăm quan du lịch, di tích, viện bảo tàng, công viên vui chơi, phục vụ trên 
tàu thủy du lịch, lái xe taxi, vv…  Các lĩnh vực này hiện nay không được giải quyết và 
không có nơi đào tạo nào của Chính phủ và các trường.  

2.8.3 Kỹ năng quản lý 

 Hiện nay không có đủ quản lý chuyên nghiệp dưới hình thức nhân sự được đào tạo 
tốt và có kinh nghiệm trong ngành. Không có hệ thống đào tạo thường xuyên tại chỗ 
của ngành. 

 Phần  lớn quản  lý  trong  các khách  sạn  có  được kinh nghiệm  thông qua  thực hành 
hoặc các khóa đào tạo tại chỗ. Ngoại trừ một số khách sạn hàng đầu có thương hiệu, 
ít khi ban quản  lý có đủ các kỹ năng cần thiết (lập kế hoạch, giám sát, bán hàng và 
marketing, quản lý doanh thu, nhân sự, kế toán, quản lý trang web) 

 Chất  lượng công việc của sinh viên tốt nghiệp các khóa đào tạo quản  lý ngắn hạn, 
đặc biệt  là quản  lý kinh doanh khách sạn và nhà hàng, quản  lý du  lịch, vv… không 
được các doanh nghiệp đánh giá cao. Hầu hết các khách sạn được điều tra đều cho 
rằng họ không muốn sử dụng các sinh viên này vào các vị trí quản lý, thậm chí là vào 
các vị trí cấp thấp như giám sát quản lý bộ phận và trợ lý, do thiếu kinh nghiệm làm 
việc  thực  tế. Mặt  khác,  chính  các  trường  đào  tạo  cũng  đồng  ý  rằng  sinh  viên  tốt 
nghiệp còn yếu về kỹ năng giao tiếp và ngoại ngữ. Phương pháp quản  lý trong các 
doanh nghiệp du lịch không tương thích với giáo án giảng dạy của các trường, tạo ra 
sự chênh lệch trong giáo trình của các trường, đặc biệt các trường đào tạo cấp cao. 

 Không có  trường nào trong số các trường điều tra hướng đến chuỗi giá  trị du  lịch 
rộng lớn bao gồm quản  lý bãi biển và quản  lý khu vực vui chơi giải trí, spa và chăm 
sóc sức khỏe18, hoặc các chương trình đào tạo khác về kỹ năng phục vụ khách hàng, 
kỹ năng giao tiếp cho các vị trí quản lý tại các điểm di tích kháng chiến hoặc các điểm 
di sản văn hóa và lịch sử. Đây là một sự thiếu hụt lớn. 

                                                 
18 Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế sẽ giới thiệu kỹ năng này. 
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 Các cán bộ quản  lý du  lịch trong các sở du  lịch của nhà nước hoặc các chủ tịch Ủy 
ban Nhân dân xã ở các địa bàn du lịch thường thiếu kỹ năng quản lý du lịch vùng và 
cần tham gia các khóa đào tạo về quản lý, du lịch có trách nhiệm, du lịch cộng đồng, 
marketing, quản  lý sự kiện và tiếng Anh. Các khóa đào tạo này thường không được 
cung cấp một cách hệ thống. 

2.8.4 Đào tạo tại chỗ tại các khách sạn 

 Nhìn chung, đào tạo tại chỗ tại các khách sạn 4‐5 sao được  lên kế hoạch và tiến hành định 
kỳ. Tuy nhiên, việc giám sát đào tạo tại chỗ và đánh giá sau đào tạo lại chưa được thực hiện 
tốt.  

 Tại một số khách sạn, kỹ năng nghề và năng  lực đào tạo của đào tạo viên còn hạn chế. Do 
đó, đào tạo tại chỗ chưa đem  lại cải thiện trong chất lượng nguồn nhân lực. Các khách sạn 
nên chủ động hình thành các nhóm chuyên gia (ngoài khách sạn) để hỗ trợ công tác đào tạo 
tại chỗ thông qua các bước sau: 

o Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực hiện có 

o Đóng góp phương pháp, nội dung đào tạo  

o Đánh giá độ hiệu quả sau đào tạo. 

 Sau khi trở về doanh nghiệp, một số đào tạo viên chưa thực hiện đào tạo nhằm truyền đạt, 
lan tỏa kiến thức được đào tạo. Một số đào tạo viên không có đủ điều kiện để làm được việc 
đó trong khi những đào tạo viên khác coi kiến thức được đào tạo  là tài sản riêng và không 
muốn chia sẻ với đồng nghiệp. 

2.8.5 Các vấn đề nhân sự khác: 

Nguồn thu từ du lịch nhìn chung thấp, một phần do các tác động của mùa tới du lịch và thiếu 
công việc thường xuyên. Có nguồn  lao động dư thừa do tình trạng đào tạo dư thừa  (cung 
quá cầu) nhưng chất lượng đào tạo bị đánh giá thấp, đặc biệt các kỹ năng công việc, kỹ năng 
giao tiếp và khả năng ngoại ngữ.  

Tại 3 tỉnh, có tới 10 cơ sở đào tạo về du lịch và khách sạn. Hàng năm, có hàng nghìn sinh viên 
tốt nghiệp từ các trường đại học, cao đẳng, trường trung cấp và sơ cấp. Tuy nhiên, công tác 
đào tạo không tương ứng với thực tế và đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp. Do đó tồn 
tại một nghịch lý là một số lượng lớn sinh viên không có việc làm trong khi các doanh nghiệp 
thiếu lao động được đào tạo và có kỹ năng.  

Tốc độ phát triển nhanh chóng của các nguồn cung (khách sạn, resort mới xây dựng) dẫn tới 
sự xáo trộn nhân sự lớn. Các khách sạn mới mở cửa có xu hướng thu hút nhân sự có kỹ năng 
và các quản lý từ các cơ sở khác bằng cách tuyển dụng họ vào những vị trí cao hơn và có chế 
độ đãi ngộ tốt hơn. Hiện tại tình trạng chuyển chỗ làm đang diễn ra khá nhiều.  

Tương tự như vậy, các đại lý du lịch tại các vùng sâu, xa phải nỗ lực tìm kiếm và duy trì lực 
lượng lao động có kỹ năng, ổn định.  

Do  thiên  chức chăm  lo  cho gia  đình, phụ nữ  thường có xu hướng  tìm kiếm  các công việc 
ngoài ngành du lịch khi đến độ tuổi nhất định.  

Trừ một số khách sạn có tên tuổi, phần lớn các khách sạn và đại lý du lịch không có lộ trình 
thăng tiến trong công việc cho nhân viên. Vì những lý do trên, người lao động thường không 
muốn làm việc lâu dài với các doanh nghiệp này.  

Công tác hướng nghiệp và tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên trước khi tuyển sinh chưa được 
tốt. Kết quả là chỉ khi bắt đầu đi làm, sinh viên tốt nghiệp mới nhận ra chuyên ngành học của 
mình không phù hợp và họ thường quyết định bỏ việc, gây lãng phí nguồn lực đào tạo. 
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2.8.6 Các tiêu chuẩn cung cấp đào tạo  

Chương  trình  đào  tạo nghề cho ngành du  lịch và khách  sạn  (cấp  trường  trung cấp và cao 
đẳng ở Việt Nam) hiện có sẵn bộ tiêu chuẩn VTOS để các đơn vị năng lực tuân theo một tiêu 
chuẩn.  

Các chương trình đào tạo du lịch ở cấp cao hơn hiện không có quy định chung nào. Lý do là 
du lịch hầu như là chuyên ngành phụ tại các trường đại học ngoại ngữ, thương mại hoặc kinh 
tế.  

Các thiết bị phục vụ giảng dạy, thực hành như phòng ngủ mẫu, bếp, phòng ăn, phòng học 
ngoại ngữ… tại các trường nghề (trừ trường cao đẳng nghề Du lịch Huế) còn nhiều khó khăn 
và thiếu thốn ngay cả những trang thiết bị căn bản nhất. Hiện kỹ năng giao tiếp và ngoại ngữ 
chưa được quan  tâm nhiều và đây  là một mối quan ngại: đội ngũ giảng viên không có kỹ 
năng chuyên nghiệp và kỹ năng ngoại ngữ.  

2.8.7 Kết luận 

Tóm lại, trong khi vùng có nguồn cung tương đối về cơ sở đào tạo và lượng sinh viên được 
đào  tạo, vẫn  tồn  tại  tình  trạng bất cập so với nhu cầu  thực  tế của ngành. Các  trường cao 
đẳng nghề còn được trang bị nghèo nàn. Các khía cạnh chính trong quản lý điểm đến chưa 
được đề cập trong đào tạo. chưa có hệ thống đào tạo liên tiếp cho ngành.  



 
 
 
Chiến lược Quản lý Điểm đến (Tháng 7/2014)  

 Page 29 

 

Các khóa học chính bậc đại học trong vùng  

Khoa Du lịch – Đại học Huế  

 Du lịch: Kinh tế Du lịch, Quản lý tour và hướng dẫn du lịch  

 Quản trị kinh doanh: Quản trị kinh doanh du lịch; Tổ chức và quản lý sự kiện; Du lịch, truyền 
thông và tiếp thị dịch vụ; Đặt tour trên thương mại điện tử  

Đại học Phú Xuân  

 Quản trị kinh doanh du lịch 

 Việt Nam học (Địa lý du lịch, văn hóa, du lịch) 

Đại học Quảng Nam (Văn hóa và Du lịch) 

Đại học Kinh tế ‐ Đại học Đà Nẵng  

 Quản trị kinh doanh du lịch và dịch vụ  

Đại học sư phạm Đà Nẵng  

 Việt Nam học (Văn hóa và Du lịch)  
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Các khóa học chính bậc đào tạo nghề trong vùng  

Trường cao đẳng nghề Du lịch Huế, Đà Nẵng  

 Chương  trình 3 năm  (Quản  trị khách  sạn, Nhà hàng, Hướng dẫn nấu  ăn, Quản  lý Du  lịch, 
Hướng dẫn Du lịch) 

 Chương  trình 2 năm  (Quản  trị khách  sạn, Nhà hàng, Hướng dẫn nấu  ăn, Quản  lý Du  lịch, 
Hướng dẫn Du lịch) 

 Khóa ngắn hạn: theo yêu cầu của doanh nghiệp 

Trường cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng  

Trường cao đẳng nghề Hoàng Diệu: 

 Quản trị khách sạn 

 Quản trị nhà hàng 

 Điều hành nhà hàng 

Trường cao đẳng nghề Đà Nẵng  

 Quản trị khách sạn 

 Hướng dẫn viên  

 Cử nhân nghề (lễ tân, phục vụ buồng, nhà hàng)  

Trường cao đẳng nghề Việt Úc  

 Chương trình 3 năm (Quản trị khách sạn, Quản trị tour, Nghiệp vụ lễ tân, Hướng dẫn nấu ăn, 
hướng dẫn du lịch)  

 Chương trình 2 năm (Nghiệp vụ lễ tân, Nghiệp vụ phục vụ buồng; Nhà hàng, Hướng dẫn nấu 
ăn; Đại lý lữ hành; Tiếp thị Du lịch; Kế toán doanh nghiệp) 

 Khóa học dưới 1 năm (Nghiệp vụ  lễ tân; Nghiệp vụ khách sạn; Kỹ thuật nấu ăn; Pha chế đồ 
uống; Kỹ thuật bartender; Quản trị khách sạn; An ninh khách sạn) 

 

Lưu ý: Trường cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng đang thực hiện xây dựng cơ sở vật chất mới.  

Trường cao đẳng nghề Du lịch Mường Thanh ở Hà Nội đang lên kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo 
mới cho nhân viên và cán bộ quản lý du lịch tại khách sạn Mường Thanh, Đà Nẵng.  
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3. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức  

Dù có các thử thách và yếu kém trong công tác tiếp thị hiện thời, cần phải lưu ý là điểm đến 
kết hợp này có nhiều  thế mạnh và cơ hội. Thách  thức ở đây  là  tìm  ra cách giải quyết các 
điểm yếu và nắm bắt được cơ hội. Trong hầu hết các trường hợp, những vấn đề này chỉ có 
thể giải quyết khi có sự hợp tác. 

3.1 Điểm mạnh 

Sản phẩm 

 Điểm đến có đa dạng sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường  

 Vùng có tính đa dạng  

 Vùng có nhiều điểm đến nổi tiếng (phải tới thăm) của Việt Nam: Huế, Hội An và đặc biệt  là 
Đà Nẵng  

 Truyền thống văn hóa phong phú, di sản, đền đài, lễ hội, cộng đồng dân tộc thiểu số 

 Ngày càng nhiều resort, spa cao cấp, suối nước nóng tiềm năng  

 Cố đô Huế, nội đô, sông Hương, lăng tẩm (di sản thế giới được UNESCO công nhận) 

 Hội An – Di sản thế giới được UNESCO công nhận nổi tiếng với khách du  lịch quốc tế, mua 
sắm, may mặc  

 Dân số trẻ năng động, các trải nghiệm Việt Nam đích thực, lòng hiếu khách, du lịch nghỉ tại 
nhà dân (đặc biệt ở Hội An)  

 Một số bãi biển hoang sơ (Lăng Cô, Hải Vân) 

 Tour du lịch bằng xe máy tớ núi non, làng quê  

 Phong cảnh đẹp, bờ biển và các khu vực được bảo tồn (Sơn Trà, Bạch Mã, Bà Nà…) 

 Các điểm du lịch cuốn hút khách nội địa (Bà Nà Hills) 

 Lịch sử độc đáo, di tích chiến tranh. Cựu chiến binh từ Việt Nam, Mỹ, Hàn Quốc, Úc… quan 
tâm   

 Trải nghiệm lặn tuyệt vời 

 Mở rộng sản phẩm gôn  

 Ẩm thực truyền thống, ẩm thực cung đình Huế, ẩm thực biển 

 Trải nghiệm văn hóa Việt Nam  

 Điểm đến an toàn, ổn định 

 Nhìn chung không đắt đỏ (đáng đồng tiền bỏ ra) 

 Nhiều đơn vị điều hành tour cung cấp đa dạng dịch vụ  

 Một số đơn vị điều hành tour có trách nhiệm và sáng kiến  
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Thị trường  

 Thị trường nội địa rất mạnh tăng cường thêm tính khả thi và tính bền vững về kinh tế của 
điểm đến 

 Gần với các thị trường lớn Đông Bắc Á và Đông Nam Á 

 Mạng lưới của hãng Hàng không Việt Nam 

 Khách  sạn  sang  trọng và  tập  đoàn marketing gôn  của khu vực duyên hải miền Trung Việt 
Nam  

 

Đào tạo 

 Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế và ngành giáo dục sôi động ở Đà Nẵng 

 Đào tạo về du lịch có trách nhiệm của Dự án EU 

 Lực lượng lao động dồi dào (nhưng không có kỹ năng phù hợp) 

 

Điều phối 

 Các quy hoạch tổng thể về du lịch có sẵn 

 Hỗ trợ của UNESCO, Dự án EU, ILO và các tổ chức phi chính phủ khác 

 Các lễ hội truyền thống đang phục hồi 

 Sự quan tâm sâu sắc của Sở VHTTDL và Ủy ban Nhân dân các tỉnh trong việc thu hút và thúc 
đẩy các dự án đầu tư 

 

3.2 Các điểm yếu cần giải quyết 

Sản phẩm  

 Thời gian lưu trú ngắn  

 Quá dư thừa cơ sở lưu trú  

 Có báo cáo về việc bán không đúng sản phẩm và dịch vụ của các đơn vị điều hành tour, dẫn 
đến khách hàng có ấn tượng xấu và không hài lòng 

 Tiêu chuẩn dịch vụ không thống nhất và đôi khi thấp   

 Hoạt động dành cho du khách về ban đêm ở một số thành phố còn nghèo nàn 

 Hoạt động mua sắm yếu (ngoại trừ Hội An) 

 Ít sản phẩm sang trọng nhất  là về tàu du  lịch, du  lịch sinh thái/môi trường dành cho khách 
cao cấp 

 Bờ biển bị khai thác quá mức, bị xói mòn và bị đe dọa do bão tố 

 Các nhà đầu tư chưa có kinh nghiệm về du lịch, do niềm tin chủ quan vào thành công trong 
tương lai, phụ thuộc nhiều vào vốn vay và bị ảnh hưởng bởi các cuộc khủng hoảng, đã để lại 
nhiều công trinh xây dựng dang dở  

 Các tiêu chuẩn quản lý bãi biển còn yếu kém 

 Tiêu chuẩn của các khu nghỉ dưỡng nước khoáng và nhiều điểm du lịch nội địa truyền thống 
còn thấp 
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 Một số điểm du lịch có hiện tượng quá đông khách tham quan 

 “Con đường di sản” dọc quốc lộ 1 thiếu tính hấp dẫn. 

 hệ thống thoát nước ngay trên bãi biển và chất lượng nước gần các thành phố thấp 

 Hiện tượng vứt rác bừa bãi  

 Các cảng biển du lịch bị quá tải 

 Các vấn đề về trách nhiệm và môi trường bắt đầu được đề cập  lại ở các thị trường du  lịch 
phát triển khi khủng hoảng kinh tế toàn cầu được giải quyết  

 

Thị trường  

 Nghiên cứu thị trường để định hướng phát triển còn rất hạn chế 

 Chậm trễ trong việc báo cáo các số liệu thống kê  du lịch (đến tháng 7/2014 Tổng cục Du lịch 
vẫn chưa có được các số liệu thống kê năm 2013) 

 Thiếu công tác điều tra nhu cầu du khách  

 Cả cơ quan quản lý địa phương và các doanh nghiệp đều đầu tư rất hạn chế cho hoạt động 
marketing  du  lịch,  ngoại  trừ một  số  khách  sạn mang  thương  hiệu  quốc  tế  đã  dành  cho 
marketing khoản chi phí khá cao. 

 Về tổng thể các trang website đều nghèo nàn. Không có các ứng dụng dành cho du khách 

 Hoạt động marketing của Tổng cục Du lịch rất hạn chế 

 Thiếu nhận biết về vùng như là một “điểm du lịch nghỉ dưỡng“ ở tất cả các thị trường ngoại 
trừ thị trường nội địa. 

 Nguy cơ từ việc phụ thuộc quá nhiều vào một số thị trường gửi khách 

 Khó khăn trong công tác điều phối hoạt động marketing ở cả cấp tỉnh và vùng  

 Hiểu biết giới hạn về  ‘marketing’  khi gắn khái niệm này với  ‘xúc tiến’ 

 Hiểu biết giới hạn về  ‘xây dựng  thương hiệu’ như một quá  trình đảm bảo chất  lượng sản 
phẩm nhất quán. 

 Giá vé hàng không để tiếp cận điểm đến cao hơn so với các điểm đến cạnh tranh khác, ít các 
đường bay trực tiếp, thuê bao chuyến và hàng không giá rẻ đến vùng. 

 Hiểu biết hạn chế về sản phẩm đa dạng dành cho từng thị trường để có thể lưu giữ du khách 
lâu hơn  

 Có sự lộn xộn về ‘thương hiệu”. Việc xây dựng thương hiệu chuẩn yếu hoặc không tồn tại 

 

Đào tạo  

 Các địa phương và các lĩnh vực đều đầu tư ít cho đào tạo 

 Có sự chênh lệch lớn giữa đầu ra của các cơ sở đào tạo và nhu cầu của doanh nghiệp  

 Chảy máu lao động có tay nghề đến các thành phố khác (nơi trả lương cao hơn) 

 Dịch chuyển lao động có tay nghề đến các khách sạn mới (thay đổi chỗ làm) 

 Nhiều thay đổi trong tiêu chuẩn và điều kiện đào tạo  

 Kỹ năng ngoại ngữ hạn chế, nhất là cho các thị trường khách châu Á quan trọng 
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 Các vấn đề về chất  lượng, thiếu  lao động đã qua đào tạo, dịch vụ không nhất quán, giá cả 
biến động, xếp hạng cơ sở lưu trú thiếu độ tin cậy, vệ sinh, giao thông, các điểm tham quan 
chất lượng thấp, tiêu chuẩn tàu thuyền, ... 

 

Điều phối 

 Công tác quản lý phân tán các hoạt động du lịch của nhiều cơ quan khác nhau cần được điều 
phối  

 Sự điều phối với khối doanh nghiệp còn hạn chế 

 Không có phương thức mang tính hệ thống cho việc gây quỹ marketing và quản lý du khách  

 Việc giám sát ý kiến phàn nàn của du khách và quy trình phân tích chưa được điều phối 

 Chưa có sự chuẩn bị cho những mâu thuẫn giữa các du khách có quốc tịch khác nhau và giữa 
du khách với người dân địa phương 

 Việc truyền đạt thông tin kém: khối doanh nghiệp không được biết về các kế hoạch du  lịch 
của địa phương và vị trí của họ ở đâu trong những kế hoạch đó 

 Các tỉnh cạnh tranh lẫn nhau để thu hút khách và đầu tư du lịch  (VD: 3 sân bay quốc tế) 

 Công tác quản lý điểm đến, đặc biệt đối với du lịch đại trà 

 Các điểm đầu tư du lịch bị đình trệ và bỏ rơi  

 Thiếu sự cam kết thực sự đối với du lịch có trách nhiệm, cho dù là một số người tiền phong 

 Giao thông công cộng, giao thông đia phương về tổng thể cần phải bàn thêm. Dịch vụ vận 
chuyển đường sắt có tiêu chuẩn thấp 

 Du  lịch cộng đồng và du  lịch  làng dân  tộc vượt quá mức cầu. Các cơ quan quản  lý thiếu ý 
tưởng phát triển sản phẩm: cần kích thích các doanh nghiệp vừa và nhỏ làm điều này. 

 Ô nhiễm biển và các con sông. Việc đánh bắt hải sản quá mức. 

 Thiếu cây xanh phủ trên các cồn cát 

 Công tác quản lý du lịch tàu biển 

 

3.3 Các cơ hội cần nắm bắt: 

Sản phẩm 

 Bán hàng theo chất lượng, không theo giá.  Nhấn mạnh vào giá trị mua được, không phải vào 
giá rẻ. 

 Đưa ra đảm bảo về chất lượng (thương hiệu) 

 Tiếp tục mở rộng sản phẩm di sản  (Quy hoạch bảo tồn di sản Huế) 

 Các hoạt động về đêm dành cho du khách 

 Chiến lược gắn lịch sự kiện với các mạng đặt phòng khách sạn 

 Cải thiện hình ảnh và công tác quản lý các di sản Chàm: Thánh địa Mỹ Sơn, Bảo tàng Chàm, 
Cù lao Chàm. Nâng cấp công tác quản lý. 

 Khai thác  tốt hơn các khu bảo tồn để phát triển du lịch sinh thái cao cấp  

 Điểm đến thân thiện và an toàn cho du khách Châu Á, sự phù hợp với món ăn 

 Khí hậu ấm hơn so với Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Bắc và Đông Bắc Trung Quốc  (Bắc Kinh, 
Thiên Tân, Hồ Bắc, Mãn Châu Lý) 
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 Gần với Úc hơn Thái Lan và Myanmar 

 Điểm đến tốt cho khách du lịch ba lô (sẽ là những du khách cao cấp trong tương lai) 

 Vòng cung Di sản ( của ILO)  trở thành tuyến du lịch ngày càng hấp dẫn  

 Tuyến đường sắt lịch sử  (đặc biệt chặng qua đèo Hải Vân) 

 Tăng cường bán vào mùa đông các sản phẩm không phụ thuộc thời tiết 

 Các lễ hội và sự kiện vào mùa thấp điểm 

 Hồ, sông, các vùng sâu trong đất liền 

 Các cửa hàng du lịch 

 Cảng tàu biển/Cửa hàng miễn thuế 

 Các sáng kiến thành phố xanh 

 Chương trinh Bông sen xanh được triển khai 

 

Thị trường  

 Cự ly gần với các đầu mối giao thông hàng không lớn như Singapore, Bangkok và Hong Kong 

 Cự ly gần với thị trường gửi khách lớn nhất thế giới vào năm 2030 (Trung Quốc) – khu nghỉ 
biển quốc tế gần nhất dành cho những du khách Trung Quốc đến lần đầu tiên 

 Nhu cầu ngày càng tăng đối với di sản và văn hóa trên phạm vi toàn cầu, nhất là với các yếu 
tố giáo dục và giao lưu 

 Nhu cầu nghỉ biển ngày càng tăng trên phạm vi toàn cầu (nhưng nguồn cung cũng tăng) 

 Thị trường khách Nga và Ấn Độ tăng mạnh, thị trường khách Úc cũng nổi lên 

 Thu hút thêm các tuyến hàng không, hãng hàng không giá rẻ và thuê bao chuyến  

 Trang bị thêm kỹ năng công nghệ thông tin và khai thác các công ty công nghệ thông tin Việt 
Nam. 

 Giảm phụ thuộc vào thị trường khách chính – bớt rủi ro 

 Ngăn cản việc giảm giá như một phương tiện đối phó với khủng hoảng 

 Tính thêm giá (có lý do chính đáng) vào các dịp lễ hội nổi tiếng, Tuần lễ vàng,... 

 Các thị trường ngách có tiềm năng như du lịch đánh bạc, du lịch tâm linh, du lịch chăm sóc 
sức khỏe 

 Thu hút thêm các hãng tàu biển 

 Chiến lược du lịch biển hợp tác về vệ sinh bãi biển, cải thiện chất lượng nước, cung cấp hải 
sản, các hoạt động trên biển và trên sông Hàn, tuyến đường sông nối tới Hội An. 

 Hướng dẫn rõ ràng và tập huấn cho các quan chức địa phương về luật quy hoạch liên quan 
đến khả năng tiếp cận bờ biển, xói mòn, xả nước thải và khu vực bảo vệ bờ biển 

 Phối hợp với Quỹ thiên nhiên hoang dã  (WWF) thực hiện chiến dịch  ‘Bảo vệ nguồn  lợi hải 
sản của chúng ta’ (SOS)  để khuyến khích việc đánh bắt bền vững  

 Tăng cường marketing  thị  trường nội địa để  lấp bớt các khoảng  trống  trong công suất  sử 
dụng phòng khách sạn 

 Nhắm đến các hãng lữ hành Việt Nam lưu trú khách nhiều đêm trong vùng 

 Nhắm đến các hãng lữ hành quốc tế hiện đang đưa khách đến Thailand, Malaysia, mà chưa 
đưa đến Việt Nam. 
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 Tour tự do và đặt giữ chỗ qua mạng sẽ chiếm ưu thế trong tương lai 

 Đối tác marketing  

 Nhắm đến cộng đồng Việt kiều ở nước ngoài  

 Nắm bắt dòng khách đổi hướng từ Thailand do những bất ổn thường xuyên. 

 Áp dụng các tiêu chuẩn cao hơn cho hoạt động tàu thuyền,... 

 

Đào tạo  

 Tập huấn cho đội ngũ ngoài ngành du lịch (cảnh sát, tàu thuyền, lái xe taxi, etc.) 

 Tập huấn cho các hướng dẫn viên và nhân viên thông tin du lịch về toàn vùng  

 Chia sẻ nguồn lực 

 Trao đổi giảng viên, chương trình, giáo trình,… giữa các trường đào tạo du lịch 

 Thỏa thuận hợp tác giữa các hãng lữ hành, khách sạn và các trường đào tạo  

 Phối hợp tập huấn với các Câu lạc bộ hướng dẫn viên, lữ hành,... 

 Đào tạo ngoại ngữ 

 Tăng cường năng lực của cán bộ các Sở VH‐TT‐DL  về quản lý điểm đến và marketing 

 Tập huấn cho khối quản lý và khối doanh nghiệp cùng với nhau. 

 

Điều phối 

 Nhu cầu đối với Cơ chế điều phối quản lý điểm đến là giúp cơ quan quản lý và doanh nghiệp 
cùng hợp tác và chia sẻ trách nhiệm 

 Tạo quỹ cho các hoạt động phối hợp. Các phương án tạo quỹ gồm: 

o Đóng góp của các tỉnh 

o Đóng góp của Tổng cục du lịch  

o Đóng góp của các tổ chức phi chính phủ 

o Các khoản phí xuất/nhập cảnh áp dụng với khách du lịch/các cơ sở lưu trú du lịch 

o Các khoản phí dịch vụ (thanh toán cho các nghiên cứu vv…) 

o Tỷ lệ thuế trong doanh số bán hàng 

o Đóng góp vào trách nhiệm xã hội của công ty và các khoản ưu đãi về thuế 

o Các hỗ trợ khác của Chính phủ ở cấp trung ương 

o Phí hợp tác xúc tiến với các đối tác khác ở Việt Nam và nước ngoài 

o Phí khách sạn dựa trên số lượng phòng 

o Phí nhà hàng dựa trên số chỗ ngồi 

o Phí bán lẻ dựa trên kích cỡ/loại hình cửa hàng 

o Phí tại các điểm thăm quan du lịch, viện bảo tàng dựa trên số lượng khách thăm 

quan hàng năm 

o Phí biểu diễn tại các nhà hát/biểu diễn nghệ thuật dựa trên số lượng vé bán 

o Phí áp dụng cho các công ty theo định hướng tổ chức tour/dịch vụ dựa trên số nhân 
viên 

o Phí áp dụng cho các đơn vị cung cấp dịch vụ thăm quan (bằng xe buýt/tàu thuyền) và 

cung cấp xe dựa trên số lượng phương tiện 

o Phí địa điểm tổ chức sự kiện dựa trên diện tích sử dụng 

o Các đóng góp của các công ty điều hành tour 
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o Phí nhập cảnh áp dụng với hành khách tàu biển 

o Phí xất cảnh tại các sân bay 

o Các khoản phí hàng năm áp dụng cho các cơ sở phát triển quá gần bờ (ví dụ các khu 

du lịch được xây dựng trên bãi biển) 

o Các khoản phí hàng năm áp dụng cho các điểm xây dựng ven biển bị bỏ rơi 

o Phí hội viên hàng năm 

o Đóng góp của ngành vào ngân sách marketing có thể được nâng lên và mở rộng 

o Các hoạt động xúc tiến chung với các đối tác khác ở Việt Nam và nước ngoài 

o Các khoản phí về đào tạo và sử dụng thương hiệu trong tương lai 

 

 Cung cấp thông tin chính xác về nguồn cung cơ sở lưu trú và công suất sử dụng phòng trong 
tương lai cho các nhà đầu tư 

 Khuyến khích các danh mục đầu tư phi lưu trú dựa trên cơ sở đáp ứng các nhu cầu (i) của thị 
trường nội địa (điểm tham quan, vui chơi giải trí) và (ii) thị trường quốc tế  (VD: mua sắm) 

 Các Sở VHTTDL cần tập trung vào việc cải thiện công suất sử dụng phòng, chất lượng và lợi 
nhuận của các doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ (gia tăng giá trị, không giảm giá) 

 Hướng dẫn rõ ràng và tập huấn cho các quan chức địa phương về luật quy hoạch liên quan 
đến khả năng tiếp cận bờ biển, xói mòn, xả nước thải và khu vực bảo vệ bờ biển 

 Tăng sức cạnh tranh và tăng cường marketing cho các sân bay: bùng nổ các đường bay hàng 
không giá rẻ, cơ hội thu hút các chuyến bay thuê bao và các đường bay định kỳ 

 Mở rộng các nhóm hãng lữ hành có trách nhiệm 

 Tăng cường năng lực cho các Hiệp hội du lịch để thực sự là đại diện cho khối doanh nghiệp 

 Đưa các doanh nghiệp (và các cơ quan quản lý của Chính phủ) cùng giải quyết các vấn đề (du 
lịch có trách nhiệm). 

 

3.4 Các mối đe dọa 

 Các khó khăn về chính trị đối với thị trường quốc tế tiềm năng lớn nhất là Trung Quốc, dẫn 
đến sự sụt giảm nhu cầu và những hạn chế không thể dự báo trước đối với du lịch outbound 
của Trung Quốc 

 Bão và siêu bão 

 Các hình thức xói mòn bờ biển lâu dài 

 Bất ổn trong toàn khu vực 

 Mực nước biển dâng 

 Các khủng hoảng du lịch (bệnh SARS, cúm gia cầm, vv…) 

 Đầu tư mạnh mẽ vào marketing của các đối thủ cạnh tranh 

 Đầu tư mạnh mẽ vào phát triển xanh của các đối thủ cạnh tranh 

 Mất thị trường nội địa sang các điểm đén lân cận do ngày càng có nhiều người Việt đi du lịch 
nước ngoài 

 Chi phí nhiên liệu máy bay (du lịch đường dài) 
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4. Chiến lược phát triển đến năm 2020 

4.1 Tầm nhìn chiến lược tổng thể 

Tầm nhìn tổng thể là xây dựng vùng liên kết gồm ba tỉnh  

 Một điểm đến nghỉ dưỡng được quốc tế công nhận, có thể lưu trú số lượng khách du 
lịch lớn hơn tối thiểu trong thời gian 5 đêm. 

 Khu vực này sẽ được biết đến như một điểm đến có giá trị tốt nhất ở Việt Nam, dựa trên 
các ưu thế sản phẩm hiện có của Đà Nẵng, Huế và Quảng Nam, cải thiện các sản phẩm 
này và bổ sung thêm các sản phẩm mới 

 Khu vực này  sẽ áp dụng chương  trình du  lịch xanh, dựa  trên các sáng kiến về du  lịch 
thành phố sinh thái và có trách nhiệm. 

Sơ đồ 16 mô tả phương pháp tiếp cận chiến lược: 

Sơ đồ 16: 

 

KHÔNG NGỪNG CẢI THIỆN 

 

Chiến lược không ngừng cải thiện này được dựa trên kế hoạch hành động năm điểm như sau: 

Đưa ra giá 
trị tốt nhất 
(thương 

hiệu) 

Tiếp thị 
thương 

hiệu 

Nâng cấp 
chất lượng 
và dịch vụ
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1. Xây dựng cơ cấu điều phối trong toàn vùng để tập trung và phát huy tối đa các hoạt động 
của 3 tỉnh và thúc đẩy hợp tác giữa các tỉnh 

2. Xây dựng ngân quỹ cho đào tạo và marketing. 

3. Thông qua và thực hiện các chương trình du lịch xanh và có trách nhiệm. 

4. Cải thiện sản phẩm của từng tỉnh để đáp ứng nhu cầu thị trường (trong tương lai) 

 Nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh thông qua đào tạo, đặc biệt đối với các 
đối thủ cạnh tranh trong vùng 

 Khuyến khích phát triển sản phẩm theo định hướng thị trường và cung cấp thêm các 
hoạt động cho khách du lịch đang ở trong các cơ sở lưu trú mở rộng của vùng 

 Giải quyết các yếu kém về sản phẩm và áp dụng các đổi mới theo hướng công nghệ 
xanh 

5. Thực hiện marketing chuyên nghiệp,  tập trung vào các thị  trường mục  tiêu cụ thể và giải 
quyết các vấn đề như nâng cao nhận thức, truyền thông điện tử và tính mùa vụ để nâng cao 
khả năng kinh doanh 

 

Để thực hiện tầm nhìn này, tất cả các đối tác cần hợp tác với nhau, và  lãnh đạo các tỉnh cần phải 
mạnh mẽ và quan tâm đến du lịch. Lãnh đạo tỉnh cần ủng hộ việc thiết lập hệ thống điều phối và gây 
dựng ngân quỹ phục vụ công tác quản lý điểm đến. Cần tập trung các nỗ lực chung vào marketing có 
chất lượng, phát triển sản phẩm có chất lượng và đào tạo.  

Sân bay quốc tế Đà Nẵng sẽ là cửa ngõ giao thông chính tiếp nhận du lịch quốc tế mới cho vùng.  Các 
sân bay quốc tế Huế và Chu Lai (Tam Kỳ), các tuyến đường sắt và các cảng biển cũng có vai trò quan 
trọng. Một chiến lược marketing sân bay là cần thiết. Bản thân các cảng biển cũng cần được tiếp thị 
như vậy nếu vùng muốn có được nhiều tàu biển hơn. 

Để điểm đến này trở thành nơi có giá trị tốt nhất ở Việt Nam, cần  liên tục đào tạo về quản  lý chất 
lượng. Một hệ thống mới để thực hiện điều này  là cần thiết, dựa vào việc mang  lại trải nghiệm du 
lịch có chất lượng cho tất cả mọi du khách. 

4.2 Các mục tiêu phát triển  

Quy hoạch tổng thể du lịch của tỉnh đến năm 2020 (và một trường hợp đến năm 2050) đã được xây 
dựng. Các quy hoạch này đã được Ủy ban Nhân dân phê duyệt và là chính sách của Chính phủ. Các 
quy hoạch này tập trung vào thu hút đầu tư, mở rộng du  lịch, tạo công ăn việc  làm và nâng cao số 
lượng cơ sở lưu trú. 

Chiến  lược này tập trung vào các vấn đề về quản  lý điểm đến, tìm cách giải quyết các thách thức 
phát sinh trong quá trình phát triển và nâng cao số  lượng khách du  lịch đến vùng. Chiến  lược này 
hướng đến thúc đẩy quan hệ đối tác công – tư và năng lực cạnh tranh của điểm đến. 

Mục tiêu phát triển của chiến lược này tập trung vào thực hiện các trụ cột của du lịch có trách nhiệm 
ở Việt Nam mà Dự án EU đã xây dựng với Tổng cục Du lịch. 
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Trụ cột 1. Thực hiện quản trị công tốt trong du lịch  
Tạo ra ngành Du lịch năng động và hiệu quả ở Việt Nam thông qua xây dựng và thực hiện các 
chính  sách  rõ  ràng và  toàn diện,  đưa  ra phương hướng,  điều phối mạnh mẽ các  đối  tác và 
hướng  đến mục  tiêu nâng  cao  khả năng  cạnh  tranh,  sự bền  vững  và  sức mạnh  chung  của 
ngành. 

Trụ cột 2. Thúc đẩy các doanh nghiệp du lịch có khả năng cạnh tranh và các thị trường bền 
vững 
Nâng cao khả năng cạnh tranh trong đầu tư du lịch của Việt Nam, các hoạt động kinh doanh và 
sản phẩm/dịch vụ, đảm bảo tăng trưởng bền vững và toàn diện, sức hấp dẫn đối với các nhà 
đầu tư, các công ty điều hành du lịch và khách du lịch. 

Trụ cột 3. Phát huy vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế ‐ xã hội 
Nâng cao tối đa đóng góp của ngành du lịch Việt Nam vào phát triển xã hội một cách rộng rãi 
và giảm nghèo thông qua quy hoạch toàn diện, phát triển và hoạt động. 

Trụ cột 4. Xây dựng nhận thức và hiểu biết về du lịch bền vững 
Nâng cao nhận  thức  trong  toàn xã hội Việt Nam về  tiềm năng của ngành Du  lịch  trong việc 
đóng góp vào phát triển kinh tế‐xã hội bền vững, mang đến những trải nghiệm tích cực cho cả 
du khách và người dân địa phương. 

Trụ cột 5. Phát triển lực lượng lao động du lịch có kỹ năng với điều kiện làm việc tốt 
Tạo ra đội ngũ lao động được đào tạo tốt và có điều kiện làm việc tốt, có năng lực về quản trị 
công, có kiến thức và kỹ năng kinh doanh, và một xã hội cùng tham gia để vừa mang lại sự hài 
lòng cho khách du lịch và vừa mang lại lợi ích cho người dân địa phương. 

Trụ cột 6. Bảo vệ và thúc đẩy một cách thận trọng các di sản thiên nhiên và văn hóa  

Đảm bảo rằng ngành Du lịch, và tất cả các đối tác của ngành Du lịch, đóng vai trò tích cực 
trong việc quản lý bền vững các nguồn lực tự nhiên và văn hóa của Việt Nam, kể cả việc sử 
dụng bền vững nguồn lực của các ngành khác. 

 

Nguồn: Hướng dẫn về chính sách du lịch có trách nhiệm  

 

4.3   Thực hiện quản trị công tốt 

Dựa trên hiểu biết về cơ cấu của Chính phủ đối với du lịch và thẩm quyền ra quyết định, Dự án EU đã 
xây dựng cơ cấu đề xuất về Điều phối Quản lý điểm đến thông qua tham vấn rộng rãi với các bên. Tại 
diễn đàn của Dự án EU tổ chức tại Đà Nẵng vào ngày 18/6/2014, khu vực nhà nước và tư nhân đã 
cùng đạt được sự nhất trí về các nội dung ưu tiên và mô hình quản  lý điểm đến có thể (điều quan 
trọng nhất). Các đề xuất này hiện vẫn đang được thảo luận với các Sở VHTTDL và Ủy ban Nhân dân 
các tỉnh. 

Một cơ chế điều phối quản lý điểm đến 2 tầng được đề xuất, với cấp tỉnh chủ yếu chịu trách nhiệm 
về các hoạt động thực tế, và cấp vùng (3 tỉnh) thực hiện hỗ trợ và giám sát ở mức độ cao.  Đề xuất 
này được xây dựng dựa trên Biên bản Thỏa thuận Hợp tác Liên kết Phát triển du  lịch  lịch được Ủy 
ban Nhân dân các tỉnh Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam và Tổng cục Du lịch ký kết ngày 27/2/2014. 

Biên bản Thỏa thuận này ghi nhận cam kết giữa các tỉnh thực hiện hợp tác hơn nữa đối với các nội 
dung sau: 

 Xây dựng cơ chế và chính sách quản lý và phát triển du lịch 

 Hợp tác phát triển sản phẩm du lịch 

 Hợp tác quảng bá và xúc tiến du lịch 
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 Hợp tác phát triển nguồn nhân lực du lịch  

Dựa trên định hướng trọng tâm này, Dự án EU đề xuất hỗ trợ trước hết triển khai sự phối hợp giữa 
khu vực nhà nước và khu vực tư nhân ở cấp tỉnh bằng việc thành lập Ban Điều phối cấp tỉnh (PCB) ở 
mỗi tỉnh. Ban Điều phối cấp tỉnh sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra nền tảng cho công tác 
quản lý khách du lịch, đảm bảo chất lượng và tăng trưởng hơn nữa, và sẽ chịu trách nhiệm về một 
loạt chức năng do mỗi tỉnh tự xác định phù hợp với nhu cầu của mình. 

 

4.3.1 Các Ban Điều phối Điểm đến cấp tỉnh 

Các Ban Điều phối cấp tỉnh sẽ hoạt động theo các quy định và chương trình được thống nhất ở cấp 
tỉnh. Mỗi Ban Điều phối cấp tỉnh sẽ bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trên cơ sở nhiệm kỳ cố định: chủ tịch 
có thể từ khu vực nhà nước hoặc khu vực tư nhân, do mỗi tỉnh quyết định. Chương trình của các tỉnh 
có thể bao gồm các nội dung sau: 

o Các cuộc họp hàng quý của tất cả các đối tượng hoạt động trong ngành, các hiệp hội 
du lịch và các nhóm doanh nghiệp có quan tâm vv…  

o Ban Điều phối cấp  tỉnh  tập trung vào hoạt động của ngành và giáo dục của ngành 
cũng như các nội dung trong kế hoạch hành động của tỉnh 

o Ban Điều phối cấp tỉnh tích cực thu hút và đưa vào sự tham gia của các ngành “phi 
du lịch” vốn rất quan trọng trong việc mang lại các trải nghiệm du lịch có chất lượng:  
các cơ quan quản lý đô thị, cảnh sát, cơ quan xuất nhập cảnh, vận tải, y tế, vv… 

o Ban Điều phối cấp tỉnh trở thành phương tiện chính để tất cả các đối tác (nhà nước, 
tư nhân) cùng chi phối phương hướng chiến lược của điểm đến. 

Vì cơ cấu mới được đề xuất cần bao gồm  tất cả các đối  tác  tham gia vào quản  lý du  lịch nên các 
thành viên nên ít nhất là đại diện của các tổ chức sau: 
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CÁC ĐỐI TÁC THAM GIA BAN ĐIỀU PHỐI DU LỊCH CẤP TỈNH 

o Các Sở VHTTDL 

o Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội Khách sạn, Hiệp hội Nhà hàng và các hiệp 
hội khác 

o Các cơ quan quản lý sân bay, đường bộ và cảng biển 

o Các đơn vị tổ chức lễ hội 

o Ban Quản lý các vùng được bảo vệ 

o Ban Quản lý điểm di sản thế giới 

o Các viện bảo tàng và các điểm thăm quan du lịch khác 

o Ban Quản lý bãi biển công cộng 

o Các đơn vị cung cấp các hoạt động 

o Cảnh sát 

o Các đơn vị vận tải 

o Khu vực kinh doanh/tư nhân  lớn nhưng không nhất thiết trong  lĩnh 
vực du lịch (có thể có ảnh hưởng lớn đến kinh doanh du lịch và đầu 
tư trong kinh doanh du lịch) 

o Các chủ cửa hàng liên quan đến du lịch 

o Các cơ sở cung cấp hàng thủ công 

o Các cơ sở kinh doanh tàu thuyền  

o Các cơ sở kinh doanh taxi 

o Các cơ sở kinh doanh tư nhân về lưu trú, điều hành tour, nhà hàng, 
vv… 

o Các cơ sở điều hành tàu biển trên đất liền 

o Các tổ chức về bảo tồn/ các cơ quan quản lý nguồn lực tự nhiên/cơ 
quan quản lý môi trường/ bảo tồn di sản 

o Các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực du lịch 

o Các dịch vụ y tế và cấp cứu 

o Các trường đào tạo đl 

o Các công ty marketing du lịch (ví dụ các chủ sở hữ trang web về du 
lịch, vùng duyên hải miền Trung vv…)  
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Ban Điều phối cấp tỉnh sẽ thành lập Tổ Công tác Kỹ thuật theo yêu cầu. Chắc chắn sẽ có ít nhất ba tổ 
công tác như sau: 

 Quản lý, đào tạo và chất lượng 

 Phát triển sản phẩm và marketing 

 Truyền thông ngành và xây dựng ngân quỹ 

Mỗi tổ công tác sẽ  làm việc với các đối tác địa phương để phát triển và triển khai du  lịch có trách 
nhiệm ở mỗi tỉnh bao gồm xây dựng định hướng cho tất cả các bộ phận trong ngành (ví dụ triển khai 
nhãn Bông Sen xanh như một tiêu chuẩn chất lượng) 

Điều quan trọng là Ban Điều phối cấp tỉnh mở rộng thành viên càng nhiều càng tốt và mang lại lợi ích 
thực sự cho các thành viên để khuyến khích sự tham gia vào Hội đồng. Các  lợi  ích này có thể bao 
gồm các bản tin, chương trình hoạt động, thông tin về thị trường, các ấn phẩm đặc biệt và báo cáo 
về các chủ đề doanh nghiệp quan tâm. 

4.3.2 Ban Chỉ đạo điểm đến 

Ở cấp 3 tỉnh, Dựa trên thỏa thuận hiện nay về quan lý điểm đến, các Sở VHTTDL của ba tỉnh được đề 
xuất họp một  lần hàng năm cùng với đại diện của Ủy ban Nhân dân để đánh giá tiến độ về các nội 
dung sau: 

 Cơ chế và chính sách quản lý và phát triển du lịch 

 Phát triển sản phẩm du lịch 

 Quảng bá và xúc tiến du lịch 

 Phát triển nguồn nhân lực du lịch  

Nên chính thức hóa thỏa thuận này với Bản Chỉ đạo Điểm đến cấp vùng (DSC), đây sẽ là tổ chức lãnh 
đạo du lịch trên phạm vi toàn điểm đến. 

Ban Chỉ đạo Điểm đến cấp vùng sẽ tập trung vào chiến lược, chính sách và giám sát tiến độ. Ban Chỉ 
đạo Điểm đến cấp vùng sẽ họp một lần hàng năm (hoặc nhiều hơn phụ thuộc vào quyết định của các 
thành viên) 

Ban Chỉ đạo Điểm đến cấp vùng sẽ chịu  trách nhiệm về sự phát  triển  toàn diện của du  lịch  trong 
vùng. Chức năng của Ban Chỉ đạo Điểm đến cấp vùng nên bao gồm: 

 Xây dựng ngân quỹ cho Ban Điều phối cấp tỉnh và các hoạt động chung 

 Phát triển sản phẩm chung và chất lượng 

 Marketing chung 

 Giám sát, đảm bảo hiệu quả chi phí và các kết quả 

Các thành viên được đề xuất sẽ bao gồm đại diện của các tổ chức sau và được lấy từ cả khu vực nhà 
nước và khu vực tư nhân: 

 Các Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách du lịch của các Sở VHTTDL tỉnh (3 người) 

 Các trưởng phòng của Sở VHTTDL tỉnh (3 người) 

 Các Phó Chủ tịch Ban Điều phối cấp tỉnh (3 người) 

 Tổ trưởng các Tổ Công tác Kỹ thuật (khoảng 9 người) 

 Quan sát viên của TCDL. 

Vị trí Trưởng Ban Chỉ đạo Điểm đến được đề xuất sẽ do các tỉnh  luân phiên đảm nhiệm trên cơ sở 
nhiệm kỳ hai năm. 
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Ban Chỉ đạo Điểm đến sẽ hoạt động theo điều lệ chính thức. Việc thông qua của các đối tác sẽ được 
thực hiện. Biên bản Ghi nhớ chính thức với các tỉnh về vai trò, chức năng và xây dựng ngân quỹ nếu 
phù hợp sẽ được tiến hành.  

Biên bản Ghi nhớ chính thức cũng sẽ nêu ra các yêu cầu về báo cáo và quy trình đánh giá hàng năm. 

Theo mô hình đề xuất, tất cả cơ cấu các Sở VHTTDL vẫn hoạt động như hình thức hiện nay nhưng với 
sự hỗ trợ phát triển năng  lực của Dự án EU. Các Hiệp hội Du  lịch địa phương cũng sẽ tiếp tục hoạt 
động theo nhu cầu của ngành, và sự cần thiết phải tăng cường hội viên và vai trò của họ đã được 
thừa nhận. 

Điểm đến phải có khả năng đảm bảo và xây dựng được nguồn tài chính riêng. Nguồn tài chính này có 
thể bao gồm: 

 Phí hội viên hàng năm 

 Đóng góp của doanh nghiệp vào ngân sách marketing, có thể được nâng cao và mở rộng 

 Phí xuất/nhập cảnh áp dụng với khách du lịch/các cơ sở lưu trú du lịch 

 Phí dịch vụ (trả cho các nghiên cứu, vv…) 

 Tỷ lệ thuế trên doanh số bán hàng 

 Các hỗ trợ khác của Chính phủ ở cấp trung ương 

 Các khoản phí hợp tác xúc tiến với các đối tác khác ở Việt Nam và nước ngoài 

 Các khoản phí của khách sạn dựa trên số lượng phòng 

 Các khoản phí của nhà hàng dựa trên số chỗ ngồi 

 Phí bán lẻ dựa trên kích cỡ/loại hình cửa hàng 

 Các khoản phí tại các điểm thăm quan du lịch, viện bảo tàng dựa trên số lượng khách thăm 
quan hàng năm 

 Phí biểu diễn tại các nhà hát/biểu diễn nghệ thuật dựa trên số lượng vé bán 

 Phí áp dụng cho các công ty theo định hướng tổ chức tour/dịch vụ dựa trên số nhân viên 

 Phí áp dụng cho các đơn vị cung cấp dịch vụ thăm quan (bằng xe buýt/tàu thuyền) và cung 
cấp xe dựa trên số lượng phương tiện 

 Phí về địa điểm tổ chức sự kiện dựa trên diện tích sử dụng 

 Phụ phí/chuyển sở hữu hàng năm các dự án kém phát triển và trồng rừng ở các điểm bị bỏ 
ven biển 

 Phụ phí hàng năm đối với các công trình xây dựng ven biển vi phạm các quy định về bảo vệ 
bờ biển (ví dụ xây dựng quá gần bờ) 

 

Sơ đồ 16 mô tả cơ cấu quản lý điểm đến hai tầng được đề xuất. 
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Sơ đồ 16: Dự thảo cơ chế điều phối quản lý điểm đến
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4.4 Thúc đẩy các doanh nghiệp du  lịch có khả năng cạnh tranh và các thị 
trường bền vững  

Như đã nêu trong Chương 2, hiện nay ở vùng đang có hiện tượng dư thừa cơ sở lưu trú ngoài mùa 
cao điểm du  lịch nội địa. Trừ khi ngân quỹ để đầu tư cho hoạt động marketing quan trọng có thể 
được tăng lên, điểm đến có khả năng bước vào vòng xoáy đi xuống về cắt giảm giá và sụt giảm tiêu 
chuẩn, vì các doanh nghiệp du lịch không đủ lợi nhuận để đầu tư vào bảo dưỡng và duy trì các tiêu 
chuẩn.  

Các ưu tiên để giải quyết vấn đề này bao gồm: 

 Đầu tư vào marketing chuyên nghiệp để thu hút các thị trường mới và giải quyết vấn đề mùa 
vụ 

 Thường xuyên đào tạo cho các doanh nghiệp để nâng cao các tiêu chuẩn và cải thiện việc 
quản lý doanh thu, thực hiện cam kết rằng đây là điểm đến tốt nhất ở Việt Nam  

Các hiệp hội du lịch hiện nay còn yếu, có ít hội viên và không cung cấp đào tạo cho các doanh nghiệp. 
Hiện nay không có các cơ chế hỗ trợ của tỉnh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyên hoạt động 
trong  lĩnh vực du  lịch. Các vấn đề này được bàn thảo sâu hơn trong các chiến  lược về đào  tạo và 
marketing trình bày ở Chương 6 và Chương 7. 

 

4.5 Phát huy vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế ‐ xã hội 

Như các quy hoạch tổng thể về du lịch của tỉnh đã xác định, có nhiều cơ hội để vận dụng du lịch vào 
phát triển kinh tế ‐ xã hội. Ở cấp độ của ba tỉnh, bốn sáng kiến về phát triển sản phẩm đã được đưa 
ra liên quan đến các dòng sản phẩm chính đã được xác định trong thương hiệu du lịch Việt Nam: 

 Du lịch văn hóa và di sản 

 Du lịch biển 

 Du lịch thiên nhiên 

 Du lịch ngắn ngày/du lịch thành phố: phát triển du lịch tổ chức sự kiện, đặc biệt để giải quyết 
tính mùa vụ, được các doanh nghiệp xác định là nhu cầu chính. 

Các nội dung này được trình bày trong Chương 5. 

4.6 Xây dựng nhận thức và hiểu biết về du lịch bền vững 

Các mâu thuẫn đang bắt đầu nảy sinh tại điểm đến giữa những người được hưởng lợi ích từ du lịch 
và những người không được hưởng  lợi: một ví dụ  là du  lịch nông thôn mà một số nông dân được 
hưởng  lợi  từ du  lịch,  trong khi có một  số nông dân khác không  được hưởng  lợi. Việc chia  sẻ các 
nguồn lực trong xã một cách truyền thống đang được thay thế bằng quan hệ kinh doanh cá thể. Nếu 
3 tỉnh trong vùng muốn nổi lên như một điểm đến hàng đầu về du lịch có trách nhiệm thì cần phải 
tích cực đào tạo và chú trọng liên kết các đối tượng sau đây hướng đến một tầm nhìn chung: 

 Các Sở VHTTDL và các cán bộ quản lý xã ở địa phương  

 Các cơ sở khách sạn và các điểm thăm quan du lịch 

 Các đơn vị điều hành tour và các hướng dẫn viên 

 Các nhóm cộng đồng địa phương 

Các nội dung này được trình bày chi tiết hơn trong Chương 6. 
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4.7 Phát triển lực lượng lao động du lịch có kỹ năng với điều kiện làm việc 
tốt 

Nhiều nội dung  liên quan đến đào tạo đã được xác định trong bản phân tích tình hình (Chương 2).  
Các nội dung này được trình bày cụ thể hơn ở Chương 6. 

4.8 Bảo vệ và thúc đẩy một cách thận trọng các di sản thiên nhiên và văn 
hóa  

Như các điều tra khách du  lịch du  lịch cho thấy (các chương 13‐15), một vấn đề cơ bản khác đang 
xuất hiện là mối quan tâm đáng kể đến sản phẩm du lịch thiên nhiên của các tỉnh. Tuy nhiên, nhu cầu 
này phần lớn chỉ được đáp ứng bằng sản phẩm có chi phí thấp với giá trị thấp, được thiết kế để đáp 
ứng nhu cầu của khách du lịch có mức tiêu dùng thấp. Về mặt bền vững, phương pháp này có những 
hao phí đáng kể về môi trường. Có các cơ hội để giới thiệu các sản phẩm có chất lượng cao hơn và 
như vậy sẽ thỏa mãn nhu cầu của các phân đoạn thị trường có mức tiêu dùng cao hơn. Điều này sẽ 
được bàn thảo kỹ hơn ở Chương 5.  
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5. Các kế hoạch hành động phát triển sản phẩm  

5.1 Xuất xứ 

Dự thảo Chiến lược Marketing Du lịch Việt Nam xác định bốn lĩnh vực sản phẩm quan trọng để thực 
hiện cam kết thương hiệu quốc gia. 

 Du lịch văn hóa và di sản 

 Du lịch biển 

 Du lịch thiên nhiên 

 Du lịch ngắn ngày (du lịch thành phố) 

Các lĩnh vực sản phẩm này cũng đang xuất hiện như những dòng sản phẩm chính mà ba tỉnh có thể 
dựa vào. Mỗi lĩnh vực đều đòi hỏi có sự điều phối và chỉ đạo thông qua các Ban Điều phối cấp tỉnh. 

5.2 Kế hoạch hành động đối với du lịch văn hóa và di sản  

Văn hóa và di sản được các đối tác xác định tại diễn đàn doanh nghiệp ngày 18/6/2014 là lợi điểm 
bán hàng độc nhất của vùng. Tập trung vào các điểm Di sản Thế giới của UNESCO là lợi thế cơ bản, 
cả đối với các thị trường du lịch xa và thị trường Châu Á lân cận. Đây là nhân tố thúc đẩy đầu tiên đối 
với khách du  lịch đến  lần đầu: trải nghiệm di sản văn hóa cần đạt chất  lượng cao để khuyến khích 
nhiều khách du  lịch quay trở  lại hơn. Di sản và văn hóa đóng vai trò cơ bản trong việc thu hút mọi 
người đến vùng này, và cũng giữ chân khách lâu hơn nếu có thêm nhiều điểm thăm quan du lịch, và 
có sự trình bày thú vị hơn về các điểm thăm quan du lịch hiện nay. Tiêu chuẩn bảo tồn, duy trì, các 
dịch vụ và trình bày đều cần phải nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường mục tiêu như 
Nhật Bản và Hàn Quốc. 

5.2.1 Các điểm di sản thể giới 

Tiêu chuẩn về quản  lý điểm Di sản Thế giới và vùng đệm ở Việt Nam rất khác nhau và có thể học 
được nhiều điều hơn thông qua chia sẻ kinh nghiệm. Dự án đề xuất các sáng kiến phát triển chung 
(liên tỉnh) như sau: 

 Nâng cấp trải nghiệm thánh địa Mỹ Sơn và liên kết với các điểm di sản Chàm khác 

Các chuyến du lịch đến Mỹ Sơn có vẻ ngắn, mặc dù điểm thăm quan này phong phú và đẹp. Các hệ 
thống cần được xây dựng để kéo dài (chứ không phải rút ngắn) thời gian lưu trú của khách và áp lực 
lên các đơn vị điều hành tour nhằm rút ngắn chuyến đi cần phải được ngăn chặn. Hiện nay, điểm Di 
sản Thế giới này được cấp địa phương quản lý và nâng cao công tác quản lý là cần thiết. Cần phải xây 
dựng một khu rừng bảo tồn xung quanh điểm di sản này và hệ thống chữa cháy ở trong rừng. Việc 
liên kết điểm đến này với Bảo tàng Chàm (đã được nâng cấp) ở Đà Nẵng và (trải nghiệm đã được 
nâng cấp ở) Cù lao Chàm và các điểm khác có thể được xúc tiến và thúc đẩy: phương án đặt vé liên 
kết nên được xem xét. Việc đặt vé trực tuyến trước nên được khuyến khích để lan truyền thời gian 
khách đến. Nên có sự tham gia sâu hơn của UNESCO. 

Khu vực Mỹ Sơn có tiềm năng trở thành đầu mối dịch vụ du  lịch trong giai đoạn trung hạn đến dài 
hạn. 

5.2.2 Liên kết các lễ hội với các hệ thống đặt giữ chỗ khách sạn 

Các  lễ hội truyền thống đã được phục hồi và nở rộ kể từ khi có công cuộc đổi mới. Các  lễ hội này 
được khách du  lịch nội  địa quan  tâm  đáng kể và  là  sản phẩm phong phú  ở khu vực miền  trung, 
thường kết hợp với các giá trị tinh thần và văn hóa. Tuy nhiên, thông tin về các lễ hội này vẫn khó có 
thể tìm thấy đối với khách du lịch quốc tế, và vẫn có tiềm năng khai thác nhiều hơn nữa với các lễ hội 
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này. Hệ thống điện tử  là cần thiết để kết nối các  lễ hội sắp tới với hệ thống xuất vé và đặt giữ chỗ 
khách sạn. 

5.2.3 Con đường di sản 

Sáng kiến Con đường Di sản của Tổng cục Du  lịch được thảo  luận trong phần 2. Sáng kiến của  ILO 
đang xem xét việc xây dựng tuyến Vòng cung Di sản liên kết ba tỉnh và sáng kiến này đã được xem 
xét tại diễn đàn ngành ở Đà Nẵng như một ưu tiên quan trọng. Tính khả thi của tuyến du lịch này đối 
với các  tour bằng xe máy của “dân phượt”  (đi du  lịch khi  thích) và các  tour bằng xe khách sẽ cần 
được xem xét kỹ lưỡng. Điều quan trọng là phải kiểm tra các điểm thăm quan du lịch và các cơ sở vật 
chất dọc theo tuyến đường này một cách toàn diện để có càng nhiều người thăm quan càng nhiều 
điểm du lịch càng tốt, chứ không chỉ có những điểm di sản thế giới. Tổ công tác với ILO cần xem xét 
việc xây dựng tuyến du lịch, các điểm thăm quan và các đầu mối dọc theo tuyến du lịch, các hệ thống 
biển báo vv…   Có thể rút ra bài học từ thất bại của các sáng kiến trước và điều quan trọng  là phải 
hiểu rõ thị trường của tuyến du  lịch này  là những đối tượng nào, và họ có thể tiêu dùng tiền dọc 
theo tuyến du lịch như thế nào để mang lại lợi ích cho địa phương. 

 

Hành động  Trách nhiệm  Tiêu chuẩn cạnh tranh  Chỉ số giám sát 

5.2.1 

Cải thiện các điểm du 
lịch di sản thế giới 

Các Ban Điều phối cấp tỉnh
cùng với Nhà nước, Ban 
Quản lý Di sản Thế giới và 
UNESCO 

Nâng cao tiêu chuẩn để 
đáp ứng các tiêu chuẩn 
của Nhật Bản và Hàn 
Quốc 

(Khu thánh địa Wat Phu 
của Lào so với các điểm 
di sản Chàm) 

Số lượng khách du lịch 
đến các điểm du lịch  

Số lượng khách du lịch 
đến địa phương  

Thu nhập từ việc bán vé 

5.2.2  Liên kết các 
lễ hội với các hệ thống 
đặt giữ chỗ khách sạn 

Các Ban Điều phối cấp tỉnh
cùng với sự hỗ trợ cho các 
tổ chức lễ hội của các công 
ty thiết kế trang web chuyên 
nghiệp 

Bangkok, Singapore Số lượng vé được bán

Công suất phòng khách 
sạn vào mua thấp điểm 

5.2.3 

Con đường di sản 

Các Ban Điều phối cấp tỉnh
cùng với ILO, các công ty 
điều hành tour, các cộng 
đồng nông thôn 

Đường mòn khám phá 
Mê Kông ‐ Mekong 
Discovery Trail 
(Campuchia) 

Hệ thống biển chỉ dẫn về 
tuyến du lịch  

Trang web về tuyến du 
lịch  

Số lượng đặt lưu trú ở 
nông thôn dọc theo 
tuyến du lịch  

 

Các đề xuất khác về di sản và văn hóa cụ thể cho từng tỉnh như sau: 

 Nâng cấp di tích cố đô Huế theo quy hoạch tổng thể bảo tồn di sản Huế 

Điều này đòi hỏi phải thường xuyên khôi phục các thành quách và  lăng tẩm và mở ra các điểm du 
lịch bán vé mới chia theo từng giai đoạn.  Việc nâng cao các tiêu chuẩn bảo dưỡng các khu lăng tẩm 
theo kế hoạch sẽ rất quan trọng nếu muốn thu hút các thị trường mới, ví dụ Nhật Bản. Điều quan 
trọng là sẽ phải khuyến khích các sáng kiến mới một cách rộng rãi hơn khi thực hiện điều này. 

 Nâng cấp vùng đệm cho di tích cố đô Huế 

Lĩnh vực này sẽ cần có sự hợp tác quản lý điểm đến. Hiện nay một số bãi đỗ xe ô tô và khu vực mua 
sắm xung quanh các lăng mộ thiếu sự quản lý và cần được cải thiện. 
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 Bổ sung thêm trải nghiệm ban đêm cho các thành quách Huế 

Việc phát triển các trải nghiệm ban đêm ở các điểm di sản thế giới là một thách thức vì các lý do an 
ninh, nhưng đã có các tấm gương tốt trước đó (Luxor, Delhi’s Red Fort, Petra ban đêm) và có cơ hội 
Trung tâm Di tích cố đô Huế tạo ra nguồn doanh thu bổ sung tốt. Các trình chiếu video chất  lượng 
cao vào ban đêm về các vị vua triều Nguyễn, cá tính khác nhau của các vị vua và lăng mộ của các vua 
trong không gian sân cung đình có thể tạo ra một điểm thăm quan nổi tiếng và dễ quản lý, và có thể 
tính với giá cao. Đồ ăn uống có thể được phục vụ trước để gia tăng giá trị. Các bản bằng ngôn ngữ 
khác nhau có thể được trình chiếu vào thời gian theo chương trình mỗi đêm. 

 Thực hiện quản lý đám đông ở Hội An và mở rộng du lịch đến vùng đệm 

Dựa trên điển hình tốt nhất của UNESCO, các cơ quan ở Hội An nên tăng cường việc phát vé, điều 
này sẽ có tác dụng làm lan tỏa du lịch tới các vùng không được phát vé. Ngoài ra, cần cần nhắc tính 
khả thi trong việc phát triển các điểm thăm quan du lịch khác gần thành phố để thu hút sự phát triển 
dường như ngày mạnh mẽ của khách thăm quan trong ngày. Việc nghiên cứu thị trường là cần thiết 
để định hướng các nhà đầu tư có thể. 

 Cải thiện sản phẩm du lịch văn hóa của Đà Nẵng 

Đà Nẵng có bảo tàng thành phố rất tốt, nhưng bảo tàng Chàm nổi tiếng đang phần nào xuống cấp. 
Thành phố Đà Nẵng có những cây cầu rất ấn tượng về kiến trúc, nhưng thiếu các điểm thăm quan 
văn hóa ấn tượng về kiến trúc. Thành phố có nhiều hội trường không phụ thuộc vào điều kiện thời 
tiết, có thể được sử dụng để trình bày các vở diễn phục vụ quan tâm văn hóa đương đại. Các yếu tố 
này có thể tạo thành một phần quan trọng trong chiến lược tổ chức sự kiện của thành phố. 

5.3 Kế hoạch hành động đối với du lịch biển 

Du lịch biển đã có sự phát triển nhanh chóng trong khu vực và đóng góp quan trọng cho việc kéo dài 
thời gian lưu trú của khách, thu hút các thị trường mới và nâng cao chất lượng thông qua các thương 
hiệu quốc tế. Xuất hiện bốn vấn đề trước mắt để các tỉnh cùng xem xét: 

5.3.1 Cải thiện công tác quản lý bãi biển 

Cần phải cải thiện phạm vi đáng kể công tác quản lý các bãi biển công cộng bằng việc xây dựng tiêu 
chuẩn cho các bãi biển dựa trên tiêu chuẩn của các bãi biển khác và có thể dựa trên tiêu chuẩn của 
các bãi biển ở Thái Lan. Bãi biển là một phần rất quan trọng trong sản phẩm du lịch đối với cả khách 
du lịch nội địa và khách du lịch quốc tế, và điều quan trọng là các tiêu chuẩn phải được nâng cao. 

5.3.2 Đánh bắt hải sản bền vững 

Hải sản  là phần chủ yếu trong sản phẩm du  lịch của vùng nhưng với mức tiêu dùng ngày càng tăng 
hiện nay, việc đánh bắt hải sản có thể không bền vững. An  toàn thực phẩm cũng bị đe dọa bởi ô 
nhiễm hóa chất và nước thải. Việc tham gia các sáng kiến như chiến dịch “Bảo vệ nguồn lợi hải sản 
của chúng ta” (SOS) của WWF chú trọng vào đánh bắt hải hải bền vững ở biển và các vụng biển có 
thể sẽ hữu hiệu. 

5.3.3 Các điểm du lịch bị bỏ rơi 

Bờ biển bị hủy hoại bởi các công trình dở dang, các điểm du lịch ven biển bị phát quang và các khu 
vực bị ngăn rào chắn. Nên xem xét việc thiết lập cơ chế bắt buộc phải mua các điểm du lịch bị bỏ rơi, 
tháo dỡ  rào chắn và  trồng cây để  tái gây dựng hàng  rào cây bảo vệ ven biển. Các cơ quan chính 
quyền cấp tỉnh nên lãnh đạo quá trình này.  
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5.3.4 Đối phó với xói mòn bờ biển 

Đây  là vấn đề  lâu dài, nhưng  là mối đe dọa rất thực đối với 3 tỉnh. Tác động dự báo sẽ rất nghiêm 
trọng, và có thể còn trầm trọng hơn do việc phát triển khách sạn quá gần bờ biển. Chi phí cho việc 
bảo vệ bờ biển chắc chắn sẽ rất cao. Có hai vấn đề cần phải thực hiện: giảm nhẹ các tác động hiện 
nay và ngăn chặn các tác động trong tương lai bằng việc đưa ra luật quy hoạch chặt chẽ hơn. 

Hành động  Trách nhiệm Tiêu chuẩn cạnh tranh Chỉ số giám sát

5.3.1 

Quản lý bãi biển 

Các Tổ Công tác của Ban 
Điều phối cấp tỉnh 

Thái Lan Mức độ hài lòng của 
khách du lịch  

Thu nhập từ việc quản lý 
bãi biển 

5.3.2 

Đánh bắt hải sản bền 
vững 

Các Ban Điều phối cấp tỉnh
cùng với WWF, UNDP 

Malaysia (Chiến dịch Bảo 
vệ nguồn lợi hải sản của 
chúng ta ‐ SOS) 

Sự tham gia với các tổ 
chức phi chính phủ 

5.3.3 

Các điểm du lịch bị bỏ 
rơi 

Các Ban Điều phối cấp tỉnh
cùng với Ban Chỉ đạo Điểm 
đến 

Ai‐len (Cục Quản lý tài 
sản quốc gia) 

Giảm số lượng các điểm 
du lịch bị bỏ rơi 

Trồng cây gây rừng 

5.3.4 

Đối phó với xói mòn 
bời biển 

Các Ban Điều phối cấp tỉnh
cùng với nhà nước 

Maldives Chi phí và thành công

 

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam nên 

 Tăng cường quản lý Khu dự trữ sinh quyển cù lao Chàm nhằm khuyến khích du lịch gắn với 
thiên nhiên có giá trị cao hơn với số lượng khách ít hơn. 

5.4 Kế hoạch hành động đối với du lịch thiên nhiên 

Thiên nhiên không bị phá hủy là mối quan tâm lớn của các thị trường nội địa, thị trường Châu Á và 
các thị trường xa: đó là nguồn lực quý giá và  liên tục chịu sự đe dọa do phát triển, đặc biệt là phát 
triển du lịch. Điều quan trọng là các khu dự trữ được tách riêng và bảo vệ tránh các tác động của sự 
phát triển và khi sự phát triển diễn ra ở các vùng được chỉ định thì nó nhằm mục đích mang lại các 
trải nghiệm chất lượng cao theo định hướng sinh thái. Các vấn đề về quản lý điểm đến đòi hỏi có sự 
quan tâm chung là: 

5.4.1 Tăng cường quản lý các khu vườn quốc gia, vụng biển, khu dự trữ thiên nhiên, các công viên 
hải dương và các khu được bảo vệ khác 

Các cán bộ quản lý khu vực được bảo vệ nên được tham gia vào quá trình quản lý điểm đến. Các khu 
vực như bán đảo Sơn Trà và cù lao Chàm đặc biệt dễ bị tàn phá do quản lý du lịch yếu kém. 

5.4.2 Khuyến khích các trải nghiệm du lịch thiên nhiên giá trị cao 

Các Ban Điều phối cấp tỉnh cần  làm việc với các công ty điều hành tour để khuyến khích phát triển 
các trải nghiệm du lịch gắn với thiên nhiên phong phú hơn, mang lại nhiều tiền hơn cho nền kinh tế 
và sử dụng nhiều lao động hơn. Đi bộ trong rừng (trekking), ngắm động vật hoang dã, ngắm cá voi và 
một số môn thể thao mạo hiểm được  lựa chọn có thể mang  lại thu nhập cao hơn và gây ra  ít tác 
động hơn so với du lịch đại trà. WWF và Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã và đang 
làm việc với nhiều sáng kiến ở Đông Nam Châu Á và các vùng khác để giải quyết các vấn đề này. 
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5.4.3 Du lịch trên núi 

Du lịch trên núi có xu hướng chú trọng vào thăm các cộng đồng dân tộc thiểu số. Khía cạnh này của 
khách du  lịch  làm phát sinh nhiều vấn đề về du  lịch có trách nhiệm và điểu quan trọng  là mở rộng 
sản phẩm để mang lại sự phong phú trong các trải nghiệm và đảm bảo lợi ích của địa phương. 

 

Hành động  Trách nhiệm  Tiêu chuẩn cạnh tranh  Chỉ số giám sát 

5.4.1 

Tăng cường quản lý 
các vườn quốc gia 

Các Ban Điều phối cấp tỉnh
với các vườn quốc gia 

Malaysia Các kế hoạch quản lý 

5.4.2 

Du lịch thiên nhiên giá 
trị cao 

Các Ban Điều phối cấp tỉnh
làm việc với các công ty điều 
hành tour 

Các dự án của WWF và
IUCN  

Số lượng các gói du lịch 
mới có giá trị cao được 
đưa ra 

5.4.3 

Du lịch trên núi 

Các Ban Điều phối cấp tỉnh
làm việc với các công ty điều 
hành tour 

Nê‐pan Lợi ích cho các cộng 
đồng sống trên núi 

5.5 Du lịch thành phố 

Đà Nẵng là điểm nổi tiếng về du lịch ngắn ngày cho thị trường nội địa. Huế và Hội An (Quảng Nam) 
đưa ra nhiều sản phẩm để khám phá, nhưng không phải  là các điểm đến truyền thống cho các kỳ 
nghỉ du lịch nội địa chỉ đến một địa điểm. Việc phối hợp sẽ tạo ra một sản phẩm liên kết phong phú. 
Để cải thiện các cơ hội của vùng trong việc thu hút khách du lịch, các nội dung ưu tiên cụ thể sau đây 
(không nằm trong tour du lịch nghỉ dưỡng của Việt Nam, mà chỉ cho điểm du lịch nghỉ dưỡng cụ thể) 
được đề xuất: 

5.6 Chiến lược đối với các sự kiện 

Xây dựng chiến  lược để sử dụng tối đa các cơ sở vật chất không phụ thuộc vào thời tiết nhằm thu 
hút khách du lịch đến các sự kiện trong thời kỳ thấp điểm. Các cơ sở vật chất có thể huy động cho du 
lịch bao gồm: 

o Các sân vận động thể thao 

o Các rạp hát 

o Các điểm triển lãm 

o Các cơ sở hội nghị hội thảo 

Việc thu hút các nhà tổ chức hội nghị, các buổi hòa nhạc và các sự kiện thể thao ở Hà Nội và thành 
phố Hồ Chí Minh nên được thực hiện và đạt được thỏa thuận đối với các sự kiện mục tiêu. Điểm đến 
này có tiềm năng thu hút các cuộc họp, hội nghị, khuyến khích và triển lãm (MICE) trong phạm vi Việt 
nam và trong khu vực khi các đường bay trực tiếp được cải thiện.  

Các lễ hội hiện nay, như những lễ hội ở Huế và Hội An, cũng cần được kết nối với hệ thống đặt giữ 
chỗ khách sạn. Các  lễ hội mới trong mùa thấp điểm cần được khởi xướng và tiếp thị, ví dụ các  liên 
hoan phim, liên hoan nhạc jazz, liên hoan ẩm thực, liên hoan thiếu nhi, liên hoan tranh và thư pháp, 
vv… 

5.6.1 Các tour thăm quan thành phố 

Xây dựng các tour có điểm xe buýt lên xuống và nâng cao chất lượng kỹ năng hướng dẫn. 
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Mỗi tỉnh nên đẩy mạnh xây dựng thương hiệu riêng và marketing cho thành phố của mình, để giúp 
tạo ra hình ảnh về một vùng rất đa dạng và có nhiều nơi để thăm quan. 

5.6.2 Xây dựng kế hoạch về các hoạt động ban đêm cho điểm đến 

Xác định các cơ hội để sản phẩm mới mang lại các trải nghiệm ban đêm có chất lượng (bao gồm du 
thuyền ăn tối trên sông, các chương trình biểu diễn ban đêm, các buổi biểu diễn văn hóa có độ tin 
cậy cao hơn, các phiên chợ đêm có chất lượng tốt hơn, vv…) 

5.6.3 Xây dựng thành phố xanh 

Huế và Hội An đã xây dựng các chiến lược để trở thành thành phố xanh: Đà Nẵng có lượng khí thải 
các bon lớn nhất. Ngành Du lịch có cơ hội đáng kể để giảm tiêu dùng năng lượng, từ đó trở nên có 
khả năng cạnh tranh hơn và cũng có khả năng bán hàng tốt hơn thông qua quá trình xây dựng xanh. 
Phương pháp tiếp cận cùng nhau xây dựng du lịch xanh chắc chắn có tác động lớn hơn cả về vật chất 
cũng như về tác động thị trường. 

Hành động  Trách nhiệm Tiêu chuẩn cạnh tranh Chỉ số giám sát

5.5.1 

Chiến lược sự kiện 

Các Ban Điều phối cấp tỉnh
với sự hỗ trợ của Dự án EU 

Singapore, Edinburgh Tăng số ượng phòng 
khách sạn trong mùa 
thấp điểm 

5.5.2 

Tour thăm quan thành 
phố 

Các Ban Điều phối cấp tỉnh
cùng với các đơn vị điều 
hành tour 

Pattaya, Singapore Số lượng khách thăm 
quan 

5.5.3 

Xây dựng kế hoạch 
các hoạt động ban 
đêm cho điểm đến 

Các Ban Điều phối cấp tỉnh Chang Mai, Singapore Theo chiến lược sẽ được 
soạn thảo 

5.5.4 

Xây dựng du lịch xanh 

Các Ban Điều phối cấp tỉnh
với sự hỗ trợ của Dự án EU, 
ADB và cá tổ chức phi chính 
phủ khác 

Pattaya, Singapore Theo chiến lược thành 
phố sẽ được soạn thảo 
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6. Chiến lược về chất lượng dịch vụ đến năm 2020 

6.1 Các mục tiêu của chất lượng dịch vụ 

Không ngừng đào tạo và cam kết về chất  lượng  là yếu tốt cơ bản của một điểm đến du  lịch cạnh 
tranh: ngành Du  lịch không bao giờ được ngừng cải thiện. Để vùng có thể trở thành điểm đến tốt 
nhất ở Việt Nam, và để duy trì điều này, cần có các thay đổi cơ bản trong cách thức ngành Du lịch và 
Chính phủ thực hiện các khóa đào tạo hiệu quả về du lịch. Tất cả các bộ phận trong chuỗi cung ứng 
du lịch phải được đào tạo để mang lại tiêu chuẩn cao hơn, chứ không chỉ riêng ngành khách sạn.  

Đào tạo cũng rất quan trọng để mang lại thương hiệu du lịch. Tất cả mọi người khi liên hệ với khách 
du lịch đều phải biết và tin tưởng vào cam kết mà điểm đến đưa ra, và có khả năng thực hiện được 
cam kết này. 

Vì thế, các mục tiêu của chất lượng dịch vụ trong vùng là như sau: 

 Các tiêu chuẩn dịch vụ du lịch trong vùng sẽ được nâng lên để vùng được công nhận là 
điểm đến có giá trị nhất ở Việt Nam 

 Các tiêu chuẩn dịch vụ du lịch sẽ được chuẩn hóa dựa trên các đối thủ cạnh tranh trong 
khu vực 

 Việc quản lý du lịch ở tất cả các khâu của chuỗi cung ứng du lịch sẽ được áp dụng để liên 
tục cải thiện chất lượng dịch vụ và để thực hiện du lịch có trách nhiệm 

 Các cơ sở đào tạo du lịch sẽ điều chỉnh các chương trình của mình để đáp ứng nhu cầu 
quản lý của ngành và khách du lịch  

6.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ chung trong vùng 

Các Ban Điều phối cấp tỉnh sẽ thành  lập các tổ công tác đào tạo và báo cáo cho Ban Chỉ đạo Điểm 
đến. Các tổ công tác này sẽ xây dựng các sáng kiến như sau: 

6.2.1 Hỗ trợ của Dự án EU 

Dự án EU sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để tăng cường vai trò của các hiệp hội du lịch, hiệp hội khách 
sạn, câu lạc bộ nghề du lịch. Dự án sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong việc đào tạo, và khuyến khích 
chia sẻ thông tin và kinh nghiệm giữa các thành viên hiệp hội, và mở rộng các hiệp hội. 

Dự án EU thực hiện đào tạo chuyên sâu cho các thành viên của Ban Điều phối cấp tỉnh và các  lãnh 
đạo19  khác của ngành về các lĩnh vực sau: 

 Tập trung đào tạo đào tạo viên và giảng viên VTOS theo các chương trình đào tạo VTOS, bao 
gồm giảng viên các trường đại học, cao đẳng và đào tạo nghề về du lịch, các khách sạn có đủ 
kỹ năng ngoại ngữ và kỹ năng nghiệp vụ như là đội ngũ nhân lực chính. 

 Đào tạo về du lịch có trách nhiệm cho các đơn vị điều hành tour, các cộng đòng và khu vực 
khách sạn 

 Thực hành tốt về phát triển sản phẩm và marketing 

 Truyền thông và quan hệ công chúng về du lịch 

 Giải thích về nghiên cứu thị trường (Điều tra khách du lịch năm 2014 của Dự án EU) 

                                                 
19 Dự án đưa ra khuyến nghị mạnh mẽ về việc xây dựng quan hệ đối tác công tư trong vùng, tất cả các hoạt động của Dự án 
EU sẽ có cả các học viên của cả khu vực nhà nước và khu vực tư nhân. Đây là mục tiêu chính của Dự án và là trọng tâm của 
quá trình quản lý điểm đến. 
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 Quản lý khách sạn và đào tạo về nhãn Bông Sen xanh 

 Hướng dẫn du lịch tại điểm 

 Hoạt động của Trung tâm Thông tin Du lịch 

6.2.2 Các chương trình đào tạo ngắn hạn 

 Các khóa đào tạo ngắn hạn về quản  lý nhà nước trong quy hoạch điểm đến, phát triển du 
lịch có trách nhiệm và du lịch cộng đồng sẽ được tổ chức cho cán bộ các Sở VHTTDL và các 
cơ quan địa phương tại các phường, xã. 

 Các khóa đào tạo sẽ được tổ chức để nâng cao kỹ năng và kiến thức cho các hướng dẫn viên 
và cán bộ các Trung tâm Thông tin Du  lịch ở 3 tỉnh duyên hải miền Trung Đà Nẵng, Quảng 
Nam và Thừa Thiên – Huế 

 Các khóa đào tạo về các nghề khác nhau trong chuỗi giá trị du  lịch, đặc biệt  là các cán bộ 
quản lý bãi biển, cán bộ quản lý các điểm thăm quan du lịch, các điểm vui chơi giải trí, vvv… 
Các khóa đào tạo này sẽ đào tạo về kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ (các ngôn ngữ giao tiếp phổ 
biến) cho nhân viên du lịch như lái xe taxi, nhân viên bán vé, nhân viên phục vụ tại các điểm 
du lịch, viện bảo tàng, cửa khẩu, sân bay, vv… 

 Các tỉnh sẽ làm việc chặt chẽ với UNESCO, ILO và các tổ chức phi chính phủ về du lịch để tối 
đa hóa sự hấp thu của các chương trình đào tạo liên quan. 

Các cơ quan quản lý du lịch của nhà nước, và các cơ quan quản lý liên quan đến chuỗi cung ứng du 
lịch như sân bay, cảng biển, các bãi biển, viện bảo tàng, các điểm  lịch sử và văn hóa, cảnh sát, các 
dịch vụ y tế, vv… được khuyến khích triển khai cán bộ tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài, 
các hội thảo để nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng quản  lý, kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách 
hàng. 

6.2.3 Đào tạo điểm đến xuất sắc 

Điều cần thiết là mỗi doanh nghiệp du lịch phải xây dựng một đội ngũ đào tạo viên có kỹ năng nghiệp 
vụ, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng giảng bài tốt làm nòng cốt cho công tác đào tạo nội bộ. Các tổ công 
tác của Ban Chỉ đạo Điểm đến và Ban Điều phối cấp tỉnh sẽ đề ra chương trình đào tạo một ngày để 
triển khai trong toàn ngành và triển khai lại nếu cần thiết bao gồm cả thực hiện cam kết về thương 
hiệu của vùng. 

6.2.4 Đào tạo về xây dựng ngành công nghiệp xanh 

Các khóa đào tạo chuyên sâu sẽ cần thiết như một phần của chương trình xây dựng thành phố xanh 
và một phần của các sáng kiến xanh khác. Đặc biệt  là có cơ hội  làm việc với các ngành phát  thải 
nhiều các bon nhất (khách sạn, vận tải) để giảm tiêu thụ năng  lượng, giới thiệu công nghệ xanh và 
trở nên hiệu quả hơn. Chương trình Bông Sen xanh sẽ được thử nghiệm trong vùng. 

6.2.5 Chương trình trao đổi quốc tế  

Các hiệp hội du  lịch/khách sạn và các Ban Điều phối cấp tỉnh sẽ tìm kiếm cơ hội cho các khách sạn 
tuyển dụng các sinh viên được đào tạo chuyên ngành ở nước ngoài tại các nước như Thụy Sĩ, Pháp, 
Singapore, Thái Lan và Hà Lan vv… Các sinh viên này thường có định hướng nghề nghiệp rõ ràng; và 
vui mừng có cơ hội để có kinh nghiệm thực tế ở một nước ngoài như Việt Nam: nói chung họ có kiến 
thức nghiệp vụ tốt để chia sẻ và có kỹ năng ngoại ngữ.  

6.2.6 Chương trình trao đổi trong vùng 

Sinh viên quản trị khách sạn và cá chuyên ngành du lịch ở các trường cao đẳng và đại học thường có 
ít cơ hội để  làm việc với tư cách học viên trong môi trường chuyên nghiệp như khách sạn. Các Ban 
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Điều phối cấp tỉnh và Hiệp hội Khách sạn/ Du  lịch sẽ  làm việc để khuyến khích các cơ hội thực tập 
hoặc  làm việc bán  thời gian  trong  thời gian học  tập  ở  trường,  để  sinh viên có  được kinh nghiệm 
nhiều cơ hội tìm việc hơn nữa trong tương lai. 

Các doanh nghiệp du  lịch sẽ được khuyến khích  liên kết với các cơ sở đào tạo để đào tạo và tuyển 
dụng sinh viên có công việc được trả lương trước và sau khi tốt nghiệp.  Mối liên kết này sẽ giúp các 
cơ sở đào tạo cung cấp các khóa đào tạo phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp hơn thông qua 
các thông tin phản hồi. 

6.2.7 Hướng dẫn các cơ sở đào tạo trong vùng để họ có thể trở thành các cơ sở có giá trị tốt nhất 
ở Việt Nam 

Các tổ công tác của Ban Điều phối cấp tỉnh có thể có vai trò chủ chốt trong việc chú trọng vào chất 
lượng của các khóa đào tạo quản lý hơn là số lượng.  

 Các chương trình đào tạo cần được cập nhật về cách thức giảng dạy  lấy phương pháp  làm 

trọng tâm, chứ không phải là chú trọng vào thông tin như trước đây. 

 Giáo viên cần có kỹ năng ngoại ngữ song song với kỹ năng nghề 

 Xu hướng của ngành  là đào tạo  liên tục, và các tiêu chuẩn sản phẩm và dịch vụ mới đang 

xuất hiện. Tất cả các nội dung này cần được phổ biến tới các đào tạo viên và các cơ sở đào 

tạo. 
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Hành động  Trách nhiệm Tiêu chuẩn cạnh tranh Chỉ số giám sát

6.2.1 

Hỗ trợ của Dự án EU 

Dự án EU  Quy trình giám sát và 
đánh giá của Dự án EU 

Số lượng các khóa đào 
tạo và số lượng học viên 
ở khu vực nhà nước và 
khu vực tư nhân tham 
dự 

6.2.2 

Các chương trình đào 
tạo ngắn hạn 

Các tổ công tác của Ban 
Điều phối cấp tỉnh 

Philippines, Lào

 

Số lượng các khóa đào 
tạo và số lượng học viên 
ở khu vực nhà nước và 
khu vực tư nhân tham 
dự 

6.2.3  

Điểm đến xuất sắc 

Các  tổ  công  tác  của  Ban 
Điều phối cấp tỉnh 

Chương trình ‘Welcome 
Host” của Anh 

 

Số lượng các doanh 
nghiệp tham gia chương 
trình 

Số lượng các khóa đào 
tạo và số lượng học viên 
tham dự 

6.2.4 

Xây dựng ngành công 
nghiệp xanh 

Các  tổ  công  tác  của  Ban 
Điều phối cấp tỉnh 

7 tiêu chuẩn xanh của 
Thái Lan, thành phố xanh 
của ADB 

Số lượng các doanh 
nghiệp xanh 

Số lượng cơ sở đạt nhãn 
Bông Sen xanh 

6.2.4 

Chương trình trao đổi 
quốc tế  

Các Ban Điều phối cấp tỉnh
và các Hiệp hội Du lịch  

Lào Số lượng tham dự 

6.2.5 

Chương trình trao đổi 
trong vùng 

Các Ban Điều phối cấp tỉnh
và các Hiệp hội Du lịch 

Số lượng tham dự 

6.2.6 

Hướng dẫn cho các cơ 
sở đào tạo  

Các tổ công tác của Ban 
Điều phối cấp tỉnh 

Lào Số lượng thay đổi trong 
giáo trình 
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7. Chiến lược marketing đến năm 2020 

7.1 Các mục tiêu marketing  

Để liên kết ba tỉnh với nhau, marketing được xác định là cực kỳ cần thiết. Hiện nay, các tỉnh đã thực 
hiện vừa riêng lẻ vừa phối hợp một số hoạt động xúc tiến, thường với Tổng cục Du lịch và/hoặc Hàng 
không Việt Nam, nhưng không có chiến lược marketing rõ ràng cho điểm đến. 

Người ta thường nói rằng marketing bắt đầu với sản phẩm, biết khía cạnh nào của sản phẩm sẽ có 
sức hấp dẫn với thị trường nào và chú trọng vào các điểm mạnh cơ bản. Điều này được thảo luận chi 
tiết hơn tại ma trận sản phẩm – thị trường ở mục 7.3 dưới đây. Thông điệp marketing phải rõ ràng 
và thực tế để tạo ra cam kết về các sản phẩm mà điểm đến có thể đưa ra, và về những gì có thể thực 
hiện: cả phát triển sản phẩm và đào tạo vì đều quan trọng đối với marketing. Chiến  lược này công 
nhận rằng phương pháp tiếp cận tổng hợp là cần thiết và marketing được thực hiện tách rời với các 
khóa đào tạo việc phát triển sản phẩm đang diễn ra thì chắc chắn không thành công về lâu dài. 

Vì thế, các mục tiêu marketing cho vùng là: 

 Định vị điểm đến này như một điểm đến có giá trị tốt nhất và thú vị nhất ở Việt Nam 

 Trình bày ba tỉnh như một điểm đến du  lịch tổng hợp có thể  lưu giữ khách du lịch trong 
năm ngày hoặc nhiều hơn 

 Khuyến khích có nhiều chuyến bay trực tiếp hơn tới điểm đến từ các thị trường mục tiêu 
chính 

Việc thực hiện marketing hiệu quả phụ thuộc vào ngân sách. Vì mục đích của chiến lược này, chúng 
ta giả định rằng: 

 Các tỉnh sẽ tiếp tục tài trợ cho các hoạt động xúc tiến của tỉnh mình (chủ yếu là tham dự các 
hội chợ  thương mại và  tổ  chức các chuyến nghiên  cứu khảo  sát). Các  tỉnh, Chính phủ, và 
ngành sẽ đóng góp vào chi phí marketing chung. 

 Phạm vi marketing sẽ chủ yếu do số lượng tiền đóng góp được là bao nhiêu quyết định 

 Marketing tập thể sẽ mang tính chất bổ sung bổ sung, nghĩa là hoạt động này tập trung vào 
các bộ phận của xúc tiến hỗn hợp mà hiện nay chưa được xây dựng đầy đủ, đặc biệt  là e‐
marketing, nhằm mục tiêu đến các chuyến bay charter và quan hệ công chúng tại chỗ  

 Các công ty marketing chuyên nghiệp sẽ tham gia thực hiện hoạt động bổ sung này, với các 
tiêu chuẩn và mục tiêu hoạt động rõ ràng  

 Các sáng kiến marketing chuyên ngành khác của các tổ chức chuyên môn sẽ được khuyến 
khích tiếp tục phát triển, ví dụ marketing các sản phẩm cao cấp thông qua khu vực duyên hải 
miền Trung, marketing du lịch MICE thông qua các khách sạn hàng đầu, marketing các cảng 
biển cho các công ty tàu biển. 

 Sản xuất các tập tài liệu giới thiệu và tham gia hội chợ sẽ không là ưu tiên trong hoạt động 
marketing chung. Chiến dịch chung trước hết sẽ marketing điện tử và chú trọng đặc biệt vào 
sự rõ ràng trong các kết quả. 
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7.2  Chiến lược 

7.2.1 Dự báo các xu hướng và thị trường trong tương lai 

Báo cáo của UNWTO về các xu hướng du lịch lớn ở Châu Á20 đã chỉ ra như sau: 

 Du  lịch  ở Châu Á  đang  trở chuyển sang xu hướng quan  tâm  đến hoạt động nhiều hơn  là 
quan tâm đến địa điểm 

 Sự phát triển của các hãng hàng không giá rẻ đã khiến việc đi lại trong nội vùng và giữa các 
vùng có  thể  thực hiện được và đã  thay đổi  thói quen và mô hình du  lịch của người dân. 
Hàng không dường như trở thành ngành công nghiệp chi phí thấp. 

 Việc phân cực các sở thích và chi phí du lịch đang diễn ra (du lịch cao cấp đối nghịch với du 
lịch rẻ tiền) 

 Tiếp  tục  có  sự  tăng  trưởng  về  các giao dịch  trực  tuyến, nhấn mạnh  tầm quan  trọng  của 
internet 

 Có sự gia tăng về nhận thức và ý thức về môi trường và xã hội 

 Cạnh tranh và hợp tác giữa các điểm đến về du lịch inbound ngày càng mạnh. 

 Internet đang trở nên chiếm ưu thế cả trong việc cung cấp các nguồn thông tin về du lịch và 
đặt giữ chỗ. 

 Ngày càng có sự quan tâm đến các trải nghiệm du lịch và các tour thiết kế riêng. 

 Việc ngày càng gia tăng du  lịch của người già và phụ nữ đang thúc đẩy nhu cầu về du  lịch 
văn hóa và chăm sóc sức khỏe 

 Chú trọng vào việc phổ biến một cách nhanh chóng các thông tin chính xác để giảm thiểu 
các tác động tiêu cực tới điểm đến từ các sự kiện không mong muốn. 

Ấn phẩm rất có uy tín của UNWTO Tourist Towards 2030 (Khách du lịch đến năm 2030) dự đoán rằng 
du lịch ở Đông Nam Châu Á sẽ ngày càng bị chi phối bởi khách du lịch trong khu vực. Trung Quốc sẽ 
là nguồn cung cấp khách du lịch chiếm ưu thế hơn cả, và khách du lịch từ Úc và Nga sẽ tăng trưởng 
với tốc độ nhanh hơn khách du lịch đến từ Tây Âu và Bắc Mỹ. 

Vì thế, chiến  lược marketing của 3 tỉnh nên đặt trọng tâm trước hết vào các thị trường nội địa và 
khu vực, và thị trường Nga là nơi có mức lãi đầu tư cao nhất so với phần  lớn các nhà cung cấp du 
lịch trong khu vực. Điều này nghĩa là để lại phần lớn marketing các thị trường xa cho Tổng cục Du lịch 
và giới thiệu các nhà cung cấp sản phẩm cao cấp như ở khu vực duyên hải miền Trung. 

7.2.2 Định vị thị trường  

Mặc dù vùng này có một số sản phẩm cao cấp đặc sắc, để bổ sung thêm phần lớn các doanh nghiệp 
du lịch tại điểm đến và đáp ứng các mong đợi về thực hiện dịch vụ, điểm đến này sẽ được định vị là 
điểm mang lại giá trị tốt nhất ở Việt Nam.   

Giá trị tốt nhất nghĩa là: 

 Điểm đến có nhiều thứ nhất để xem và để  làm (đặc biệt là các sản phẩm du  lịch di 
sản và văn hóa có thế mạnh) 

 Điểm đến có sự chào đón và dịch vụ tốt nhất 

 Điểm đến nơi giá cả mang đến giá trị vượt trội. 

 Điểm đến nơi mọi người nên ở lại lâu hơn. 

                                                 
20 UNWTO (2006) Mega‐trends in tourism in Asia.  
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Phương pháp tiếp cận này sẽ có sự hấp dẫn đặc biệt đối với khách du lịch nội địa, Châu Á và khách 
du lịch thị trường xa lo ngại về ngân sách. Do đó, trọng tâm của Ban Điều phối cấp tỉnh sẽ là bổ sung 
phần lớn các cơ sở cung cấp du lịch có xu hướng mức ngân sách trung bình. Các cơ sở cung cấp sản 
phẩm cao cấp sẽ tiếp tục tiếp thị cho bản thân họ thông qua các kênh riêng của mình, và sẽ tiếp tục 
mang lại cho điểm đến khả năng nổi tiếng thêm.  

7.2.3 Thương hiệu 

Việt Nam đã lãng phí một khoản tiền lớn cho việc thiết kế biểu trưng mà không mang lại sự đảm bảo 
về chất  lượng (và vì thế không phải  là thương hiệu). Việc xây dựng thương hiệu trong vùng sẽ gắn 
chặt với hoạt động đào tạo đang diễn ra và cam kết mang  lại giá trị tốt nhất đối với đồng tiền tiêu 
dùng của khách du lịch. 

Khi chương trình đào tạo liên tục được triển khai tại điểm đến (Chương 6) thì cam kết thương hiệu 
của tỉnh sẽ được xác định chi tiết hơn. 

Đồng thời, điểm đến này được khuyến nghị nên tiếp thị là: 

VIETNAM’S HERITAGE COAST: 

Hue, Da Nang, Quang Nam. 

 

BỜ BIỂN DI SẢN VIỆT NAM: 

Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. 

 

Các thông điệp marketing sẽ đề cập đến sự đa dạng và phong phú của các sản phẩm du lịch, sự dồi 
dào trong các hoạt động và giá trị đồng tiền mà vùng mang lại. 

Một công ty thiết kế chuyên nghiệp sẽ đưa ra bản nhận diện thương hiệu về mẫu thiết kế và hình 
ảnh sẽ được sử dụng cho vùng. 

7.3 Sản phẩm: kết nối sản phẩm với thị trường  

Ma trận mô tả trong bảng 2 chỉ nêu bật các lĩnh vực chính được quan tâm, ví dụ đối với du lịch MICE, 
giả định rằng hầu hết mối quan tâm là từ các thị trường lân cận do chi phí và sự phức tạp nếu đi từ 
các nơi xa tới vùng này.  

Bảng ma trận thể hiện rằng các tất cả mọi thị trường chủ yếu quan tâm đến sản phẩm du lịch di sản, 
du  lịch thiên nhiên và du  lịch biển. Bảng này cũng cho  thấy  rằng thị  trường quan  tâm hơn cả đến 
toàn bộ sản phẩm của vùng  là các thị trường gần (nội địa, các nước Bắc Á và Hiệp hội các quốc gia 
Đông Nam Á (ASEAN)).  
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Bảng 2: Ma trận sản phẩm – thị trường  

Thị trường chính

Sản phẩm  

Nội địa   Bắc Á  ASEAN  Úc  Nga  Bắc Mỹ  Châu Âu 

1. Du lịch văn hóa               

- Di sản, các điểm di sản thế giới  X X XX XX  X XX XX

- Văn  hóa  các  dân  tộc:  du  lịch  cộng 
đồng 

X X  X X

- Tâm linh  XX  XX  XX      X  X 

2. Du lịch thiên nhiên               

- Các khu vực được bảo vệ  X  X  X  X    X  X 

- Du lịch mạo hiểm  X X X X  X XX XX

3. Du lịch biển               

- Các khu du lịch trên bãi biển  XX  XX  X  XX  XX  X  X 

- Nghỉ  dưỡng  với  các  bãi  biển  công 
cộng 

XX  XX  X  X  XX  X  X 

- Tàu biển    XX  X  X    X  X 

4. Du lịch thành phố  X X XX 

- Các  kỳ  nghỉ  ngắn  ngày,  nghỉ  cuối 
tuần 

XX  XX  XX         

6. Các quan tâm đặc biệt               

- MICE  (phụ  thuộc  vào  đường  hàng 
không) 

XX  X  X         

- Gôn    X  X  X    X  X 
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Trong tình hình ngân sách hạn chế, cần tập trung vào thị trường nội địa, thị trường Bắc Á và ASEAN. 
Nếu vẫn có các hạn chế về ngân sách chung, mỗi tỉnh nên xem xét việc xây dựng mục tiêu cho thị 
trường nội địa một cách tách biệt, và chỉ hợp tác cho các hoạt động chung ở nước ngoài. 

7.4 Giá cả 

Điểm đến vùng nên được giới thiệu như một nơi có hiệu quả đồng tiền tốt nhất ở Việt Nam. Điều 
này không có nghĩa là cắt giảm giá, mà nghĩa là nhấn mạnh những giá trị gia tăng so với các địa điểm 
ít thú vị hơn, ít được đào tạo hơn và dịch vụ kém hơn. 

Điều quan  trọng  là  các chiến dịch  điện  tử  (e‐campaigns) có  thể đặt giữ chỗ được: nghĩa  là khách 
hàng có thể nhấp chuột trên máy tính để đặt chỗ. Các trang web không cho phép thực hiện điều này 
trong du lịch thì hầu hết không hiệu quả. 

7.5 Marketing sẽ được thực hiện ở những nơi nào? 

7.5.1 Trên mạng 

Phản ánh  sự  thật ngày càng nhiều  là nguồn  thông  tin du  lịch chính  là  internet, việc xây dựng các 
trang web được thế kế tốt, đơn giản, bắt mắt và các ứng dụng di động/bảng sẽ là công cụ marketing 
chung  chủ yếu  cần  được xây dựng.  Điều này  sẽ được  thực hiện bởi một  công  ty  thiết kế  chuyên 
nghiệp nhằm xúc tiến các chiến dịch marketing điện tử (e‐marketing). Hiệu quả của các chiến dịch 
này sẽ rõ ràng và được giám sát chặt chẽ. 

Các trang web/ứng dụng sẽ: 

 Nêu bật các thông điệp đơn giản và rõ ràng về điểm đến 

 Đưa  ra hình ảnh  ấn tượng về các sản phẩm chính  (du  lịch di sản và văn hóa, du  lịch  thiên 
nhiên, du lịch biển và du lịch thành phố) 

 Mô tả các sự kiện, đặc biệt chú trọng đến các sự kiện trong mùa thấp điểm 

 Liên kết với các trang web của tỉnh có nhiều chi tiết và cơ sở dữ  liệu (các thông tin chi tiết 
như danh sách các cơ sở lưu trú mà sẽ không được thể hiện trên trang web chung) 

 Có các liên kết cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch thông qua các hệ thống đặt giữ 
chỗ và mua vé cho các sự kiện. 

Trang web sẽ xuất hiện bằng nhiều ngoại ngữ ngay từ đầu với các lựa chọn tiếng Việt, tiếng Trung, 
tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Thái Lan, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức. 

7.5.2 Trên thị trường  

Các chiến dịch truyền thông truyền thống và tham gia triển  lãm  là đắt và không định  lượng được: 
việc tham gia triển  lãm, quảng cáo trên tạp chí hoặc truyền hình chỉ  là nỗ  lực một  lần để tiếp cận 
rộng rãi đối tượng. Thường không có sự tiếp nối và không có cách nào để theo dõi tính hiệu quả một 
cách tin cậy.   

Thay vì vậy, chiến  lược này dựa trên các chiến dịch hướng tới  thị trường cụ thể, được thiết kế và 
thực hiện bởi các công ty marketing chuyên nghiệp. Các chiến dịch này sẽ bao gồm marketing điện 
tử, nhắm đến các cơ sở thuê bao chuyến và các hãng hàng không, và quan hệ công chúng. Nội dung 
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chủ đề của mỗi chiến dịch sẽ được tập hợp  lại để đáp ứng nhu cầu của từng thị trường và có càng 
càng nhiều hình ảnh truyền cảm càng tốt. 

Facebook và YouTube  (và các ứng dụng tương tự bằng tiếng Trung sau Great Firewall) sẽ được sử 
dụng như một diễn đàn chính cho mỗi chiến dịch hướng đến một thành phố cụ thể. Các ứng dụng 
thiết kế riêng của Facebook sẽ được cung cấp cho các cơ sở điều hành tour và các đối tác quan tâm 
khác ở từng điểm đến mục tiêu. Việc đưa tin ảnh trên Flicker, YouTube và Pinterest cần được đẩy 
mạnh thông qua phát triển các phương tiên truyền thông xã hội. Một cộng đồng quan tâm về các kỳ 
du lịch tại điểm đến sẽ được xây dựng. 

Việc theo dõi một loạt các chỉ số giám sát tiến độ sẽ cho phép thường xuyên đánh giá các chiến lược 
trong môi trường trực tuyến luôn thay đổi để đảm bảo rằng các thông điệp tạo ra ấn tượng đối với 
những người đang tìm kiếm chúng. 

Việc triển khai các chiến dịch (ở các thành phố mà chiến dịch này hướng tới) sẽ trực tiếp liên quan 
đến năng  lực của các tuyến hàng không và sự quan tâm của các cơ sở thuê bao chuyến tiềm năng. 
Các công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp sẽ tham gia lần lượt ở từng thành phố. 

Việc  tham  gia  vào  các  triển  lãm  và hội  chợ  thương mại  sẽ  không  được  ưu  tiên  trong ngân  sách 
chung, mà sẽ do các tỉnh thực hiện riêng lẽ một cách bình thường, và do các công ty tư nhân và Tổng 
cục Du lịch. 

7.5.3 Hướng đến các hãng hàng không để có các đường bay mới và mở rộng 

Mục tiêu chính của marketing điểm đến vùng là nâng cao tần suất phục vụ hàng không của các sân 
bay tại điểm đến để hỗ trợ việc xây dựng vùng trở thành điểm đến có các lợi thế riêng và biến nơi 
này trở thành cửa ngõ quốc tế khả thi vào Việt Nam. Đây  là bước kế tiếp quan trọng tiếp theo các 
chiến dịch tại thị trường.   

Du lịch bằng hàng không ở Châu Á đang tăng trưởng mạnh mẽ, mặc dù có đôi khi có những cú sốc. Ví 
dụ, số lượng khách đi du lịch bằng đường hàng không ở Trung Quốc đã tăng lên gấp ba trong thập kỷ 
qua. Hãng Hàng  không Việt Nam  đang mở  rộng  và  các  hãng  hàng  không  giá  rẻ  đã  có mức  tăng 
trưởng khổng lồ ở Đông Nam Châu Á: theo báo cáo các hãng hàng không giá rẻ chiếm hai phần ba thị 
phần ở ASEAN, nhưng không phải ở Việt Nam. Khả năng giảm chi phí vận chuyển hàng không của các 
hãng hàng không giá rẻ đã có tác động  lớn đến các điểm đến du  lịch mà họ bay tới: cần có nhiều 
tuyến bay hàng không giá rẻ hơn nữa tới khu vực này.  

Số lượng thuê bao chuyến đến Việt Nam cũng đang tăng lên và là cơ hội lớn nếu được hỗ trợ bởi các 
chiến dịch nâng cao nhận thức về điểm đến như đề xuất ở trên. Dự báo trong vòng 10 năm tới, số 
lượng máy bay chuyển cho các hãng hàng không Châu Á sẽ nhiều hơn các hãng hàng không Châu Âu 
và Trung Đông kết hợp lại. 21  Với việc phát huy tối đa công suất sử dụng của các sân bay quốc tế, khu 
vực này có cơ hội đáng kể để trở thành trung tâm tăng trưởng du  lịch của vùng, nếu nhận thức về 
vùng như một điểm đến du lịch được cải thiện, chi phí hàng không giảm xuống và sản phẩm có chất 
lượng cạnh tranh được đưa ra. 

                                                 
21 Trích dẫn Hãng hàng không Airbus của Deloittes 
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Tăng trưởng cần phải có ở cả các hãng hàng không hiện nay và các hãng hàng không mới mở. Các 
hãng hàng không hiện nay (trước hết là hãng Hàng không Việt Nam) cần được khuyến khích tăng tần 
suất chuyến bay, mở rộng hoạt động tại các sân bay bổ sung (ở các thị trường khác nhau) và/hoặc 
nâng cao kích cỡ máy bay (có nhiều chỗ ngồi hơn), và tăng cường lịch bay trong năm. Các hãng hàng 
không mới cần được khuyến khích hoạt động  tại các  thị  trường nguồn mới và/hoặc nâng cao  tần 
suất chuyến bay ở các thị trường hiện nay (ngoài dịch vụ do các hãng hàng không hiện nay cung cấp). 
Việc thuyết phục các hãng hàng không đòi hỏi phải sử dụng các kỹ năng chuyên môn. 

Vì vậy, khu vực này sẽ sử dụng chuyên gia hỗ trợ marketing để thực hiện các công việc sau đây:  

a. Nỗ lực chủ động tác động lên việc lập kế hoạch đường bay /ra quyết định phục vụ hàng 
không của các hãng hàng không/công ty điều hành tour, để đảm bảo có dịch vụ hàng 
không mới hoặc được nâng cao tới điểm đến. 

b. Trình bày điển hình kinh doanh tích cực để thyết phục các nhà ra quyết định triển khai 
các nguồn lực hàng không đến thị trường này chứ không phải thị trường khác. 

c. Phổ biến về điểm mạnh của các sân bay tại điểm đến, điểm mạnh của điểm đến và xóa 
tan các nhận thực sai tiêu cực. 

d. Thúc đẩy tăng trưởng thông qua cải thiện các dịch vụ hiện nay 

 Nâng cao tần suất chuyến bay 

 Sử dụng loại máy bay lớn hơn  – có nhiều chỗ ngồi hơn 

 Thời gian cho các chuyến bay chuẩn xác hơn 
 
e. Đảm bảo các dịch vụ mới. 

 Các thị trường mới với các hãng hàng không hiện nay. 

 Các hãng hàng không mới 

7.6 Ngân sách marketing 

Hoạt động marketing chung sẽ không tiến triển nếu không có đủ ngân sách để thực hiện và duy trì 
những gì đã đạt được. 

Những con số sau đây chỉ mang tính biểu thị: 

 Thiết kế nhận diện thương hiệu và trang web/ứng dụng      €20,000 

 Chiến dịch marketing điện tử và quan hệ công chúng, theo từng thành phố   €50.000 

Bốn thành phố sẽ được chọn  là mục tiêu trong năm thứ 1 (năm 2014), sự  lựa chọn phụ thuộc vào 
khả năng có đường bay trực tiếp. Điều này đòi hỏi cần xây dựng ngân sách €200,000. Hoạt động này 
sẽ được mở rộng sang năm thứ 2 là 5 thành phố, năm thứ 3 là 6 thành phố, vv… 
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7.7 Lịch trình 

Thời gian  Hoạt động  Trách nhiệm 

2014  Thiết lập Ban Điều phối cấp tỉnh và các 
tổ công tác marketing 

Thống nhất về  cơ  chế  xây dựng ngân 
quỹ 

Đạt  được phê duyệt  của Ban Chỉ  đạo 
Điểm đến về ngân quỹ và chiến lược 

Thực  hiện  nghiên  cứu marketing  sân 
bay cùng với Tổng Công ty Cảng hàng 
không Việt Nam. 

Các  Sở VHTTDL  với  sự hỗ  trợ  của Dự 
án EU 

2015  Thực  hiện  hướng  dẫn  về  thiết  kế  và 
trang web 

Thống nhất về các thành phố mục tiêu 
cho giai đoạn 2015‐2016 

Tổ  chức  đấu  thầu  về  e‐marketing  và 
triển khai 

Các  tổ  công  tác  marketing  của  Ban 
Điều  phối  cấp  tỉnh  với  sự  hỗ  trợ  của 
Dự án EU 

2016  Triển khai các chiến dịch, đánh giá và 
mở rộng 

Các  tổ  công  tác  marketing  của  Ban 
Điều phối cấp tỉnh 

 

7.8 Tiến độ giám sát 

Giám sát minh bạch tiến độ thực hiện là yêu cầu rõ ràng của ngành. Phương pháp marketing điện tử 
sẽ cho phép thực hiện điều này. Các chỉ số được đưa ra trong kế hoạch hành động dưới đây. 
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Hành động  Trách nhiệm  Tiêu chuẩn cạnh tranh  Chỉ số giám sát 

7.6.1 

Thực hiện nhận diện 
thương hiệu cho hoạt 
động marketing chung 

Tổ Công tác Ban Điều phối 
cấp tỉnh 

Hướng dẫn về thương 
hiệu của Tổng cục Du 
lịch  

Tài liệu thiết kế 

7.6.2 

Soạn thảo điều khoản 
tham chiếu cho trang 
web/ứng dụng di 
động 

Tổ Công tác Ban Điều phối 
cấp tỉnh với sự hỗ trợ của 
Dự án EU 

Chưa có điểm đến cụ thể Phát hành thầu 

7.6.3 

Thiết kế các chiến dịch 
e‐marketing và quan 
hệ công chúng theo 
thị trường 

Công ty  E‐marketing của 
Malaysia 

 

Khởi động chiến dịch

7.6.4 Triển khai chiến 
dịch cho từng thành 
phố 

 

Công ty  E‐marketing của 
Malaysia 

 

Số lượt truy cập và liên 
kết 

Quy mô của Facebook và 
các cộng đồng khác 

Tổng số bài đăng lên các 
phương tiện truyền 
thông xã hội 

Số lượng đặt chỗ qua 
mạng 

Số lượng đường dẫn 
được tạo ra và phân phối 
cho các thành viên 

Số lượng hành động 
(thích, bình luận hoặc 
chia sẻ) 

7.6.5 

Marketing chuyên 
ngành sân bay  

Các Ban  Điều  phối  cấp  tỉnh
và  Tổng Công  ty Cảng hàng 
không  Việt  Nam  với  sự  hỗ 
trợ của Dự án EU 

Các sân bay vùng tại Thái 
Lan 

Số  lượng hành khách gia 
tăng 
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8. Danh mục tài liệu tham khảo 

8.1 Tài liệu in 

Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng (n/d) Da Nang Highlights 

Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng (n/d) Da Nang New Discovery to Asia: Top 10 Can’t miss things to 
do 

Dự án EU (2013) Chiến lược marketing du lịch Việt Nam đến 2020 và Kế hoạch Hành động giai đoạn 
2013‐2015 (Đề xuất): Tóm tắt chính. Hà Nội 

Dự án EU (2013) Bộ công cụ du lịch có trách nhiệm của Việt Nam.  Hà Nội 

Grant Thornton (2012) Vietnam Lodging Industry Hotel Survey, 2011. Hà Nội 

Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế (n/d) Welcome to Hue Heritage! 

Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế (2013) Di sản Huế. Số 1 

Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế (2014) Di sản Huế. Số 1 

Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Huế (n/d) Uniquely Hue brochure set 

Lo  J  (2014) Cruise: Asia gets on board.  In: CHINA DAILY: ASIA WEEKLY.    June 27‐July 3 2014. Hong 
Kong. 

Lo, J.(2014) Cruise  liners set sail for yuan potential.  In: CHINA DAILY: ASIA WEEKLY.   June 27‐July 3 
2014. Hong Kong. 

Công ty Tư vấn Quản  lý MCG  ‐ MCG Management Consulting Ltd.  (2007) Report on Tourism Value 
Chain Analysis in Danang.  EU Vietnam Private Sector Support Programme. 

Công ty Tư vấn Quản lý MGT ‐ MGT Management Consulting (2011) Why Vietnam’s Coastal Tourism 
Growth is Inevitable, Parts I & II. 

Ngọc Sơn (2014) Road Worthy: The Heritage Journey. In TIMEOUT, May 2014 

Ban Tổ chức Lễ hội Nghề truyền thống Huế (n/d) Hue’s Traditional Crafts 

Ban Biên tập các tỉnh (n/d) Hue‐Da Nang‐Quang Nam: Centre of Wonders 

Phan Thuận An (2014) Hue Monuments and Landscapes  

Trung tâm Xúc tiến Du lịch Quảng Nam (2013) Quang Nam: Two World Heritages at One Destination 

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch thuộc Tổng cục Du lịch(2012) Strategy for Tourism Development 
in Vietnam to 2020, Vision 2030. Hanoi. 

Viện Nghiên cứu Phát  triển Du  lịch  thuộc Tổng cục Du  lịch(2012) Vietnam Tourism Master Plan  to 
2020, Vision to 2030.(draft) Hanoi. 

Tổng cục Du lịch (n/d) Bản đồ Du lịch Việt Nam  

UNESCO (2008) IMPACT: Cultural Tourism and Heritage Management in the World Heritage Site and 
Ancient Town of Hoi An 
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UNWTO (2006) Mega‐trends in tourism in Asia. Madrid  

UNWTO (2007) A Practical Guide to Tourism Destination Management. Madrid. 

UNWTO (2011) Tourism towards 2030.  Madrid 

UNWTO (2012) Tourism Highlights: 2012 Edition. Madrid. 

UNWTO (2014) Tourism Barometer, April 2014. Madrid. 

 

8.2 Tài liệu điện tử 

<http://www.vietnamtourism.com> truy cập ngày 12 tháng 7 năm 2012. 

<http://www.viettnamtourism.gov.vn> truy cập ngày 12 tháng 7 năm 2012 

<http://www.vietnamtourism‐into.com> truy cập ngày 12 tháng 7 năm 2012 

<http://www.dulochvn.org.vn> truy cập ngày 12 tháng 7 năm 2012 

<http://www.vietnamhotels.gov.vn> truy cập ngày 12 tháng 7 năm 2012 

<http://www.moitruongdulich.vn> truy cập ngày 12 tháng 7 năm 2012 

Travel Trade Gazette Asia, May 2014 <http://www.ttgasia.com/article.php?article_id=21562> truy 
cập ngày 16 tháng 5 năm 2014. 


