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INTRODUCTION 

1. Rationale of the study 

Tourism is a very competitive industry and in order to compete effectively, a tourist 

destination must provide high quality goods and services to tourists. This depends on many 

factors, but first of all, the actors at the destination must work together to create a consistency 

in the way they serve guests, because from the moment guests arrive until they leave. Tourist 

destinations, their experiences and perceptions are influenced not only by services and goods 

but also by public services and community interactions and hospitality. 

Importantly, the different actors at the tourist destination must coordinate to maximize 

the value of services and goods to satisfy tourists' needs during their stay. Effective tourist 

destination management allows the tourist destination to maximize the value of customer 

service, ensure local benefits and sustainable development. 

In the process of industrialization - modernization of Laos today, the tourism industry 

is identified as one of the economic spearheads that need to be focused on development. 

Implementing the above policy, since implementing the policy of innovation, opening the 

economy and international cooperation, tourism plays an increasingly important role in the 

economic development of Laos. 

Thanks to tourism development policies, many tourist sites have been put into 

operation by localities to promote their values, create jobs for many workers, and contribute 

to promoting the development of many other industries such as: communication, aviation, 

construction, post office, banking. Up to now, the discovery and registration of national 

tourist destination has 1,962 places, an increase of 46 places compared to 2012, of which 

nature tourism has 1,145 places, cultural tourism has 539 places and historical tourism has 

271 places. In which, in 2012 Vientiane had 36 tourist sites and in 2014 it increased by 41% 

to 51 places [36]. 

Although Laos has expanded and comprehensively developed its tourism services, 

there are still many difficulties in terms of management. Management of tourism activities in 

general and tourist destination in Vientiane is still limited. In the past time, although there 

have been specific management policies for activities at tourist destinations, the management 

of tourism service quality and safety for tourists at tourist destinations has not been really 

effective. As a result, especially in the first 3 months of 2019, there was a sharp decrease in 

the number of Korean tourists to Vientiane by 32%, which comes from many reasons that are 

likely still due to the quality of the service. Poor service, expensive prices in popular tourist 

destinations. In addition, after a tiring journey because of the bad quality of the roads, the 

tourist destinations that are not impressive to visitors are also the reason why many people 

decide not to return to Vientiane in particular and Laos in general. Local tourist police 

officers often encounter negative publicity about actions that are not in accordance with 
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professional ethical standards when fines and collection of money are not in accordance with 

regulations. 

Besides, the management of tourism activities in Vientiane is not really suitable with 

the trend of international economic integration, there are still many difficulties in the 

management of accommodation and travel activities, commercial services; infrastructure and 

entertainment areas have not yet responded well to the number of tourists; training high-

quality human resources that have not yet met actual needs; enterprises have not closely 

coordinated in the exchange of information related to the management of foreigners, thus 

causing many difficulties in the rescue and overcoming of accident consequences for tourists; 

Travel businesses offer high-priced shopping services but the quality of goods is not 

guaranteed, which greatly affects the tourism brand of the province. 

Along with the above practical problems, researches on tourist destination 

management in this field in Laos are still very limited. With the characteristics of a 

developing area, still quite small tourism scale, Laos in general and Vientiane in particular 

have many very different characteristics of tourist destination management. The studies focus 

a lot on building sustainable tourism business models, linking in tourism in general. There 

are still not many studies to clarify the relationship between management and the 

performance of tourist destination as well as there is still no unified measurement scale for 

aspects of state management activities for activities of the tourist destination. 

Stemming from the above situation, I chose the topic: "Tourist destination 

management in Vientiane Capital - Lao People's Democratic Republic" in order to re-

evaluate the situation, orient, and propose some necessary solutions to perfect the tourist 

destination management in Vientiane in particular and Laos in general. 

2. Research objectives 

2.1. General objectives 

The objective of the thesis is to analyze and evaluate the current situation and factors 

affecting the tourist destination management based on science and practice. From there, some 

implications and recommendations are proposed to improve the tourist destination 

management in Vientiane, Lao PDR. 

2.2. Specific objectives 

- Systematizing the theoretical and practical basis of Tourist destination management 

- Assessing the status of tourist destination management in Vientiane Capital, Lao PDR 

- Analyzing the factors and the extent of their influence on the effectiveness of the tourist 

destination management in Vientiane, Lao PDR. 

- Proposing solutions to improve the tourist destination management in Vientiane 

Capital, Lao PDR. 

3. Research questions 

- What factors affect the tourist destination management in Vientiane Capital, Lao PDR today? 

- Current status of tourist destination management in Vientiane Capital, Lao PDR? 
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- How do the factors affect the Tourist destination management in Vientiane Capital, Lao PDR? 

- What solutions should be taken to improve the tourist destination management in 

Vientiane Capital, Lao PDR? 

4. Research object and scope 

4.1. Research object 

- Research object: The research object of the thesis is theoretical and practical issues 

related to the tourist destination management in Vientiane Capital, Lao PDR. 

- Subjects of investigation: Officials working at tourism management agencies in 

Vientiane Capital, related parties such as tourism business units, tour operators, residential 

communities, tourists. 

4.2. Research scope 

In terms of content: 

- Discuss the theoretical and practical basis for perfecting the tourist destination 

management 

- Study tourist destination management in Vientiane. 

- Find out the opinions of stakeholders (management agencies at all levels, management 

boards of tourist destination, and visitors) on the tourist destination management in Vientiane 

- Analyze and identify existing limitations and identify measures to improve the tourist 

destination management in Vientiane 

In terms of space: Tourist destination in Vientiane 

In terms of time: Secondary data is collected for the period from 2010 to 2018 and 

primary data is collected in 2018 

5. Research contributions 

- Contribute to systematize and clarify the basic theoretical issues of tourist destination 

management. 

- Analyze and evaluate the current situation of tourist destination management in the 

capital city of Vientiane, Lao PDR in the period from 2010 to 2019, clarifying the positive 

points, limitations and causes. 

- Propose basic solutions that can be applied in practice, contributing to perfecting the 

tourist destination management in the Vientiane capital in the coming time. 

CHAPTER 1. RESEARCH OVERVIEW OF TOURISM DESTINATION 

MANAGEMENT 

1.1. Overview of domestic and foreign studies on aspects of tourist destination 

management activities 

Overview of domestic and foreign studies related to the research topic, including issues 

of building and organizing the implementation of tourism development planning; tourism 

advertising and promotion; tourism environment management; manage business activities of 

tourist attractions; conservation and development of tourism resources. Regarding research 

content, most of the current studies only focus on clarifying aspects of tourism business 
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development in general. For example, studies focus on building sustainable tourism business 

models, linking in tourism in general. There have not been many studies to clarify the 

relationship between state management and the performance of tourist destinations. 

Regarding the scope of research, most of the studies on state management for tourist 

destinations, although they have attracted much attention from researchers around the world, 

research activities in this field in Laos is still very limited. With the characteristics of a 

developing country, tourism scale is still quite small, Laos in general and Vientiane capital in 

particular have many very different characteristics of tourist destination management. This 

requires a certain difference between the research model and the evaluation scale. 

From there, it points out the research gaps in terms of research content, research 

objects, research scope and other issues that the thesis needs to analyze and have directions 

for further research. 

1.2.  Research gap 

Firstly, in terms of research scope, most studies on state management of tourist 

destinations, although they have attracted much attention from researchers around the world, 

research activities in the field of tourism is still very limited in Laos. With the characteristics 

of a developing country, the tourism scale is still quite small, Laos in general and Vientiane 

in particular have many very different characteristics of tourist destination management. This 

requires a certain difference between the research model and the evaluation scale. 

Secondly, in terms of research content, most current studies only focus on clarifying 

aspects of tourism business development in general. For example, studies focus on building 

sustainable tourism business models, linking in tourism in general. There have not been 

many studies to clarify the relationship between state management and the performance of 

tourist destinations. 

Thirdly, theoretically, there is still no unified measurement scale for aspects of state 

management of tourism destination activities. The evaluation criteria are largely influenced 

by the research context and the researcher's subjective will. 

In this study, through learning about theoretical frameworks and reference studies, the 

author will build a research model and proposed scale that stick to the following five groups 

of aspects: 

• Formulate and organize the implementation of the tourism destination development 

planning 

• Publicity Propaganda and promotion of Tourist destination 

• Managing business activities at Tourist destination 

• Environmental management at tourist destinations 

• Conservation and development of tourism resources 

Fourthly, in terms of practical significance, in addition to the research issues and 

management experience mentioned above, a number of other issues in the tourist destination 

management in Vientiane - Laos need to be focused and Further study the following: 
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Projects to develop facilities and infrastructure for tourism have not been implemented 

synchronously. 

The planning work has not kept up with the speed of tourism development, tourism 

products are not very diverse. 

Transportation facilities are still of poor quality. 

Some policies on tourism have not been synchronized, are slow to be concretized or 

lack feasible conditions and funds. 

The burning problem of environmental sanitation in tourism business activities and 

the local people's awareness of environmental protection and cultural heritage at tourist sites 

have also become reasons for hindering the development of tourism. tourism development of 

Laos. 

Another important factor in destination management that has not been covered much 

in the above studies is the enhancement of safety for domestic and foreign tourists at tourist 

destination in Vientiane. 

CHAPTER 2. LITERATURE REVIEW 

2.1. Tourist destination 

Tourist destination is the lowest form of organization of tourism territory, has a small 

scale, each tourist destination concentrates one or a few types of tourist resources, capable of 

ensuring the accommodation needs of guests from all over the world. 1-2 days. A tourist 

destination is a place where at least one type of tourism resource (natural, historical, cultural, 

or socio-economic) is concentrated or a separate work serving tourism or a combination of 

both on a different scale. 

Tourist attractions are classified according to many different criteria such as: by 

management level, by type of tourism, by owner, by market area. 

According to the Institute of Tourism Development: “The overall tourism product of a 

destination is a regular blend of natural and human values, tangible and intangible values 

contained in space of a destination. The overall tourism product will give visitors the most 

characteristic impressions and emotions about a destination. 

Tourism resources are the natural, cultural and historical totality with all their 

components. All play a role in the recovery and development of people's physical and mental 

strength, their working capacity, and their health. 

2.2. Tourist destination management 

2.2.1. Concept 

Management of tourist attractions is to do the macro management function of tourism, 

not to do the management and business functions instead of tourism enterprises. That 

management is through macro management tools, in order to create favorable conditions for 

businesses of different economic sectors to operate in the field of tourism economy. 

Management of tourist destinations is to bring tourism to the general direction of the 

development process of the country. 
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2.2.2. The need for tourist destination management 

A tourist attraction attracts tourists not only by the natural elements of the tourist 

destination itself, but also requires strict management in all aspects to develop more 

advantages of each different tourist destination, because without management, a tourist 

attraction is just a spontaneous attraction, not creating maximum value for visitors. 

2.2.3. Features of tourist destination management 

2.2.4. Content of Tourist destination management 

2.2.4.1. Formulate and organize the implementation of the tourism destination development planning 

- Principles of tourism planning 

- Content of tourism planning 

- Create a management board 

- Achieving commitment between the public and private sectors 

2.2.4.2. Publicity Propaganda and promotion of tourist destination 

2.2.4.3. Managing business activities at tourist destinations 

- Human Resource Management 

- Create cooperation between tourism businesses 

- Cooperation and coordination with suppliers 

- Product development 

2.2.4.4. Environmental management at tourist destinations 

2.2.4.5. Conservation and development of tourism resources 

2.2.5. Factors affecting the tourist destination management 

- Capacity of agencies managing tourist attractions 

- Decentralized institutional system for managing tourist attractions 

- Socio-economic and natural characteristics of tourist destinations 

2.3. Complete experience in tourist destination management 

From the experience of the above provinces such as: Xieng Khoang province, Bo Keo 

province, Lao PDR, or two provinces of Vietnam, Quang Ninh province and Nghe An 

province together with Thailand, the lessons learned for capital Vientiane can be drawn: first, 

it is necessary to have a strategy based on a long-term vision and a specific development plan 

for tourism; second, the role of local authorities and specialized departments is especially 

important in creating the necessary prerequisites for tourism development; third, strengthen 

state management of tourism. 

2.4. Proposed research model 

2.4.1. Overview of research models on tourist destination management 

In the study "The competitive destination: A sustainable tourism perspective", authors 

Ritchie and Crouch said that management of tourist destinations is a function of macro 

management of tourism, not a function of management and tourism businesses [35]. That 

management is through macro management tools, in order to create favorable conditions for 

businesses of different economic sectors to operate in the field of tourism economy. Tourist 
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destination management is to bring tourism to develop in the general direction of the 

development process of the country. 

Regarding research activities in Laos, there are currently only a few studies that 

analyze the topic of management for tourist destinations, among these, the study of author Vu 

Tuan Canh and colleagues on "Scientific basis for tourism". the organization and 

management of the system of tourist resorts and the proposal of regulations on the 

organization and management of tourist resorts in Vientiane Capital" have partly established 

the scientific arguments for building a draft on Regulations on management and exploitation 

of tourist resorts in the capital city of Vientiane, Laos [16] 

Regarding the management evaluation scale for Tourist destination, in the theoretical 

model proposed by the study of Crouch and Ritchie [35], basic elements such as 

infrastructure management are found. , human resource development, environmental safety 

and sanitation, and tourism resource conservation management policy are considered as key 

factors that clearly affect the competitiveness of a tourist destination. First of all, destination 

management activities must focus on establishing, maintaining and upgrading basic 

infrastructure systems to meet the needs of tourists and the development of the tourism 

industry. Besides, when the competition between enterprises is determined by skills, human 

resources are the key factor to gain competitive advantage. Stemming from this, tourist 

destinations need to have policies and strategies that focus on developing appropriate human 

resources to improve their competitiveness. 

2.4.2. Research model of Tourist destination management in Vientiane capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.1. Proposed research model 

Table 2.1. Statistical Hypotheses 

Hypothesis Description of statistical hypothesis 

H1 

Formulate and organize the implementation of the tourism destination 

development planning are positively associated with general assessment of the 

Tourist destination management 

Formulate and organize the implementation of  

tourist destination development zoning 

Propaganda and promotion of tourist 

destination 

Managing business activities at Tourist 

destination 

Environmental management at tourist 

destinations 

Conservation and development of tourism 

resources 

General assessment 

of the Tourist 

destination 

management 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 
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H2 
Propaganda and promotion of Tourist destination are positively associated with 

general assessment of the Tourist destination management 

H3 
Managing business activities at Tourist destination are positively associated 

with general assessment of the Tourist destination management 

H4 
Environmental management at tourist destinations are positively associated 

with general assessment of the Tourist destination management 

H5 
Conservation and development of tourism resources are positively associated 

with general assessment of the Tourist destination management 

 

CHAPTER 3. Research methods 

3.1. Research design 

The research process is divided into two phases: the preliminary research phase and 

the formal research phase. 

3.2. Qualitative research 

3.2.1. Secondary data collection method 

Interview sample subjects, divided into 4 groups, according to the proportions that are 

relatively consistent with the reality and importance of the selected subjects: Group 1 - 

Officials at management agencies; Group 2 -Tourists; Group 3 – Enterprises operating in the 

field of providing tourism services in the capital city of Vientiane; Group 4 - The local 

community around the tourist area (including 27 people, accounting for about 10% of the 

total sample). 

Sampling method 

For the subjects who are officials at management agencies and enterprises, the sample is 

selected by simple random convenience method from the list of officials and employees in 

state agencies managing tourism, the Tourism business units and suppliers in the field of 

tourism in the area have been prepared in advance. 

For tourists, businesses at tourist destinations and local communities, the study uses a 

convenient sampling method. Starting from the difficulty of grasping the overall list for the 

two subjects. However, during the field investigation, the study also tried to diversify the 

interviewees to ensure the highest representativeness of the sample. 

3.2.2. Primary data collection method 

The thesis uses descriptive statistical methods: to describe the basic characteristics of 

the collected data; exploratory factor analysis method EFA: used to reduce a set of many 

interdependent observed variables into a smaller set of variables so that they are more 

meaningful but still contain most of the information of the original set of variables. ; 

Correlation regression method: the regression analysis method helps to clearly determine 

which factors will affect the management of tourist attractions in Vientiane Capital, Lao PDR 

today and how much the extent of the influence, which factors will have the greatest impact, 

which factors will have the least impact, thereby serving as a basis for proposing more 

specific and closer measures to improve the management of tourist attractions in Vientiane 
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Capital Lao PDR and also indispensable method of statistical testing: to analyze the influence 

of a number of factors on the performance of tourist attractions. One-Way ANOVA test can 

be used well when the data of the inclusion criteria are normally distributed and the variances 

of the sample groups are similar. 

 

3.3. Quantitative research 

In this method, the author collects information through surveying related subjects 

using a questionnaire. The survey tool is a structured questionnaire with three types of scales 

used in this study: interval, identifier and ordinal scale. A five-point Likert scale used to 

measure the degree of agreement of the study subjects, ranging from strongly disagree to 

strongly agree. Nominal scale format to describe sample characteristics. Ladder form in order 

to distinguish the superiority of some sample attributes. 

Sample size 

Regarding sample size, according to the experience of previous researchers, if using 

the estimation method, the minimum sample size should be from 100 to 150 (Hair & Ctg 

1988). According to Hair and Bollen (1989), the minimum sample size is 5 samples for 1 

estimated parameter. In addition, according to Tabachnick & Fidell (1991), in order to 

achieve the best results in multivariable regression analysis, the sample size must satisfy the 

formula n ≥ 8m + 50. Where: n is the sample size – m is the number of independent variables 

of the model. 

Based on the sampling methods mentioned above, combined with the practice of the 

study (with the scale used to evaluate the tourist destination management, there are all 6 

independent variables in the model) and 31 variables), the minimum number of samples for 

each of the above sampling methods is: 6*31 = 186 samples (Hair and Bollen, 1989) and n ≥ 

8*6 + 50 = 90 samples (Tabachnick & Fidell, 1991). To ensure a higher representativeness of 

the sample for the population, the study selected the number of survey questionnaires at 280. 

After re-filtering the inappropriate questionnaires and the not reliable responses, the number 

of questionnaires recovered and processed was 272 samples. 

3.3.1. Sampling technique 

Interview sample subjects, divided into 4 groups, according to the proportions that are 

relatively consistent with reality and the importance of the selected subjects: 

Group 1 - Officials at management agencies (accounting for about 70% of the total 

sample of 190 people), including senior managers (at the Department of Tourism, 

Department of Tourism Management in the Districts, Districts, etc), low-level managers (at 

the Management Board of Tourist destination) and staff of NGOs operating in Laos in 

general, and Vientiane in particular). The reason why this group is prioritized to be surveyed 

with a large number is because this is a sample group with sufficient knowledge about the 

study area, sufficient qualifications and depth of interest related to tourism site management 
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in the capital city of Vientiane. 

Group 2 -Tourists (about 10% of the total sample of 27 people), in which mainly 

tourists from ASEAN countries (accounting for 50%); Asia (accounting for 20%); Europe 

and North America (accounting for almost 20%). 

Group 3 – Enterprises operating in the field of providing tourism services in the 

capital city of Vientiane (including 28 enterprises, accounting for about 10% of the total 

sample). 

Group 4 - The local community around the tourist area (including 27 people, 

accounting for about 10% of the total sample). 

Sampling method 

For the subjects who are officials at management agencies and enterprises, the sample 

is selected by simple random convenience method from the list of officials and employees in 

state agencies managing tourism, the Tourism business units and suppliers in the field of 

tourism in the area have been prepared in advance. The study was conducted to randomly 

select samples to be surveyed using Excel software. Thereby, ensuring the objectivity and 

reliability of the collected data. 

For tourists, businesses at tourist destinations and local communities, the study uses a 

convenient sampling method. Starting from the difficulty of grasping the overall list for the 

two subjects. However, during the field investigation, the study also tried to diversify the 

interviewees to ensure the highest representativeness of the sample. Specifically, the number 

of interviewees for each tourist destination. : 

- Phu Khau Khoai National Conservation Forest: 5 businesses, 5 tourists, 5 locals 

- Den Xa Van tourist spot: 5 businesses, 5 tourists, 5 locals 

- Vang Vieng tourist spot: 5 businesses, 5 tourists, 5 locals 

- That Luang: 5 businesses, 4 tourists, 4 locals 

- Arc de Triomphe Patuxay: 4 businesses, 4 tourists, 4 locals 

- Xieng Khuan Buddha Statue Park: 4 businesses, 4 tourists, 4 locals 

3.3.2. Data analysis 

➢ Research target 

➢ Data Analysis Methods 

- Descriptive statistics 

- Exploratory Factor Analysis (EFA) 

- Evaluate the reliability of the scale through the Cronbach Alpha 

- Correlation regression method 

- Statistical testing methods: One-way ANOVA test, T-Test... 

CHAPTER 4. CURRENT SITUATION OF MANAGEMENT OF TOURISM 

DESTINATIONS IN VIENTIANE CAPITAL, Lao PDR 

4.1. Introduction to Vientiane 

4.1.1. Natural condition 
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The topography of the capital Vientiane is mainly a plain located in the northwest of 

Laos, on a tributary of the Mekong River. The climate is tropical in the monsoon area with 2 

distinct seasons: the rainy season and the dry season. In the capital Vientiane, the Mekong 

River is a transportation axis, a great source of seafood, but has a large alluvial capacity and 

provides water for irrigation of the city. Water is also a rich resource for the tourism industry. 

4.1.2. Social and economic conditions 

Laos is a country located deep in the mainland, has no road to the sea and is mainly 

mountainous, of which 47% of the area is forest with the capital Vientiane being the cultural, 

commercial and administrative center of Laos. Vientiane is also the largest economic center 

in the country. Vientiane's current transport infrastructure has been developed quite a lot, 

from roadways, railways, and airways. Visitors can fly directly to Vientiane via Wattay 

International Airport, via the highway connecting Thailand - Laos or many routes connecting 

with Vietnam and Cambodia. 

4.1.3. Types of tourism and management policies 

Types of tourism: Ecotourism, cultural tourism, historical tourism 

Management policy: In order to promote tourism development at ecotourism sites in 

Vientiane, it is necessary to involve all stakeholders, simultaneously apply solutions step by 

step such as completing mechanisms and policies, training to improve capacity, strengthen 

the development of specific products, promote advertising and marketing activities. 

4.1.4. Visitor situation 

In recent years, the number of international visitors to Vientiane capital since 2009 has 

generally tended to increase: tourists reached 807,445 arrivals, of which international visitors 

accounted for 89.31%, in 2010 there were 90.14 international visitors. ; international arrivals 

increased by 0.83% compared to 2009. In 2011, international visitors accounted for 89% of 

arrivals to the capital Vientiane. In the period after 2012, due to a relatively synchronous 

investment, the number of international visitors has increased significantly. 

4.1.5. Revenue from tourism 

Total revenue from tourism increased rapidly. Income from tourism is playing an 

important role in the national economy and improving the lives of local people. In 2014 the 

total revenue from tourism was 156.328  USD and increased sharply in 2017 and 2018 with 

the total revenue of 201.976.000  and 224.021.000  USD respectively. Along with the 

development of tourism, other economic sectors also have strong development conditions, 

especially the trade and service industry. In addition, the transportation, construction, ... 

industries are also developing at a fast pace, contributing to improving people's living 

standards in the city and creating jobs for tens of thousands of workers. 

4.1.6. Tourist destination in Vientiane 

Lao tourism activities have developed with the number of new tourist attractions 

increasing over the years from 2014 to 2018. Among the types of tourism, eco-tourism 

destinations account for the largest number, followed by cultural tourist attraction. and 

historical tourist attractions. However, from time to time, Laos tourism focuses on each 

different potential tourist destination, specifically from 2014 to 2016, eco-tourism thrived, 

but from 2017 to 2018 cultural tourism activities become more prominent and more focused. 
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4.1.7. Tourism management system 

The management apparatus for tourism in Vientiane includes: Ministry of information, 

culture and tourism; Department of Information, Culture and Tourism and Department of 

Information, Culture and Tourism. To achieve high efficiency in tourism management, the 

coordination between departments in the management apparatus is indispensable. 

4.2. The situation of implementing tourist destination management in Vientiane 

4.2.1. Formulate and organize the implementation of the tourism destination development planning 
Table 4.4: Professional qualifications of tourism managers 

Unit of measurement: person 

Year 

 

Qualification 
2016 

Ratio 

(%) 
2017 

Ratio 

(%) 
2018 

Ratio 

(%) 

Ratio 

2017/2016 

(%) 

Ratio 

2018/2017 

(%) 

Master 20 14 22 15 26 17 110 118,2 

University 90 62 93 62 94 61 103 101,1 

College 16 11 18 12 18 12 112,5 100 

Intermediate 20 13 17 11) 16 10 85 94 

Total 146 100 150 100 154 100 102,7 102,7 

 (Source: Vientiane Capital Department of Tourism Management) 

The master plan on tourism development of Vientiane capital until 2010, up to 2020 has 

actively contributed to the tourism development of the province in the period 2006-2018. 

Both domestic and international tourist markets have experienced significant growth, the 

tourism product system has been initially shaped, and the quality of services has undergone 

fundamental changes. However, in recent years, the world's political and economic situation 

has experienced many changes, especially the economic-financial crisis over the past time, 

which has greatly affected global economic development and has had a significant impact on 

global economic development and tourism development in Laos in general and tourism in 

Vientiane in particular. 

Table 4.5. Synthesize capital sources for planning and construction of tourism 

infrastructure in Vientiane capital in the 2016-2018 period 

Unit: million USD 

 2016 2017 2018 
Ratio 

2017/2016 

Ratio 

2018/2017 

Planning of all kinds 540 580 640 107,4% 110,3% 

Invest in building 

tourism infrastructure 
18.300 19.500 22.000 106,6% 112,8% 

Total 18.840 20.080 22.640 106,6% 112,7% 

(Source: Vientiane Capital Department of Tourism Management) 

4.2.2. Promotion, propaganda and publicity of tourist destination 

Table 4.6. Situation of promotion, regional and regional cooperation and international 

cooperation in tourism in Vientiane period 2016 - 2018 

Year 2016 2017 2018 

Number of promotions (turns) 5 6 6 

Domestic 4 4 4 

International 1 2 2 
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Funding for promotion (million USD) 40 47 54 

Number of projects registered for cooperation and 

investment 
20 20 20 

(Source: Vientiane Capital Department of Tourism Management) 

Table 4.7: Funds are expected to be allocated for tourism promotion programs in 

VIENTIANE until 2030 

 

 

 

Unit: million USD 

Tourism promotion program 
Investment 

needs 

Investment segment (million USD) 

Prios to 

2020 
2021-2025 2026-2030 

Developing a tourism product strategy 0,4 0,2 0,1 0,1 

Building a tourist information center 2,5 0,5 0,8 1,2 

Organizing promotional activities, 

promotion, representative office of 

Vientiane tourism in key markets. 

5,0 1,0 1,8 2,2 

Total 7,9 1,7 3,6 3,5 

(Source: Vientiane Capital Department of Tourism Management) 

4.2.3. Managing business activities at tourist destinations 

4.2.3.1. About tourism business management 

Table 4.8: Violation of regulations on tourism business 

Type of violation 

Number of 

violating 

enterprises 

Competing for tourists or forcing tourists to buy goods and services 5 

Discrimination against tourists 2 

Failure to comply with the reporting regime to competent state agencies 

as prescribed 
3 

Illegal profit from tourists 5 

Failure to promptly notify competent state agencies when detecting 

accidents or risks or incidents with tourists 
1 

Do not apply measures to ensure the life, health and property of tourists 2 

(Source: Vientiane Capital Department of Tourism Management) 

4.2.3.2. Cooperation with suppliers 

4.2.3.3. Tourism product development 

4.2.3.4. Environmental management at tourist destinations 

Table 4.9: Typical composition of waste from hotel business and services in tourist 

areas in Vientiane 

 Waste composition Ratio (%) 

1 Food and non-recyclable waste 50 - 70 

2 Paper 10 - 25 

3 Carton (Cover, thick, hard paper, ...) 6 - 12 
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 Waste composition Ratio (%) 

4 Plastic 4 - 7 

5 Glass 2 - 5 

6 Metal 2 - 5 

(Source: Vientiane Capital Department of Tourism Management)  

 

 

 

Table 4.10. Situation of violations on environmental protection at Tourist destination in 

Vientiane 

Violation 
Number of 

violations 

Disposal of garbage in the wrong place 10 

Carrying raw materials, materials and goods without covering or letting 

them fall into the environment 
3 

Pouring water or letting it run into the roadway or sidewalk causes 

unsanitary conditions 
6 

Arbitrarily burning garbage and waste at tourist destination 2 

Making noise in excess of technical regulations on noise 1 

Tourist sites don't have enough public toilets 3 

Tourist sites do not have a place to gather domestic waste to ensure 

environmental sanitation 
5 

(Source: Vientiane Capital Department of Tourism Management) 

4.2.3.5. Conservation and development of tourism resources 

Table 4.11: List of historical and cultural relics invested and embellished in the period 

2016 - 2018 

Unit: Thousand USD 

Name of the relics 
Amount of 

investment capital 
Execution time 

Luang Prabang Cultural Heritage 5.020 2016 – 2018 

That Luang Cultural Heritage 12.000 2017 – 2018 

Wat Sisaket Temple Ruins 890 2018 

Xieng Khuang Buddha Garden 1.200 2016 - 2018 

(Source: Vientiane Capital Department of Tourism Management) 

4.3. Research findings and discussion 

4.3.1. Sample description 
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Through the process of surveying the subjects of the research sample, the number of 

questionnaires distributed was 280 questionnaires, 272 questionnaires were collected that can 

be used as research data, the remaining 8 questionnaires lack information of which response 

values having too much similarity are excluded from the survey data set 

Workers under the age of 35 accounted for the highest proportion with 41.9%, 

equivalent to 114 people. Next is the age group from 36 to 50 years old, accounting for 

33.1%, equivalent to 90 people, and the rest are over 50 years old, accounting for the lowest 

rate of 25%, equivalent to 68 people. 

 

 

Table 4.15: Survey sample by workplace 

Workplace Frequency Ratio (%) 

State agencies in charge of tourist destination 106 39.0 

Departments of tourism, districts offices for tourism management  86 31.6 

Travel service business units (travel, hotel, passenger transport, ect) 21 7.7 

Tourists 29 10.7 

Local residential community 30 11.0 

Total 272 100.0 

(Source: Result of data analysis using SPSS) 

4.3.2. Exploratory Factor Analysis – EFA 

4.3.2.1. Extracting the main factors, the evaluation factors of the survey subjects on the 

tourist destination management in Vientiane 

The results of the factor analysis are shown in the table below: 

Table 4.16. KMO và Bartlett’s Test 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .855 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-

Square 

2168.568 

Df 406 

Sig. .000 

(Source: Result of data analysis using SPSS) 

The EFA results show that there are 5 factors drawn, with the Factor loading value of 

each observed variable in each line being greater than 0.5, ensuring the condition of Factor 

loading is to be greater than or equal to 0.5, so the group of 5 variables observed can be used 

well for the next analysis steps. 

It can be seen that the order of factors in the scale has position disturbance when 

included in the analysis, but the variables in each scale do not change and remain the same. 

Therefore, through EFA analysis, we still keep the original 25 observed variables. The results 

http://caohockinhte.vn/forum/showthread.php?10725-SPSS_Ph%C3%A2n-T%C3%ADch-Nh%C3%A2n-T%E1%BB%91-Kh%C3%A1m-Ph%C3%A1-(Exploratory-Factor-Analysis)&s=8904651b9760bb684209fba4fffce9dd


18 

have 5 factors with the total variance extracted is 68.228%; ie the ability to use these 5 

factors to explain for 25 observed variables is 68.228% (>50%). These groups of factors can 

be described as follows: 

Table 4.17. Exploratory Factor Analysis results 

Factor 
Number of 

variables 
Eigenvalue Variance 

Formulate and organize the implementation of the 

tourism destination development planning (DQH) 
6 7.997 27.575% 

Promotion, propaganda and publicity of tourist 

destination (XT) 
6 3.070 10.585% 

Tourist destination business management (KD) 5 2.955 10.188% 

Tourist destination Environment management (MT) 4 2.197 7.577% 

Conservation and development of tourism resources 

(BTPT) 
4 2.043 7.045% 

(Source: Result of data analysis using SPSS) 

4.3.2.2. Extracting the main factors and the dependent variable, the overall assessment of the  

The results have 5 factors with 25 variables and the total variance extracted is 68.228% 

> 50%; These 5 factors explain 68.228% of the volatility 

Table 4.18. KMO and Bartlett's Test 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .770 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 416.312 

Df 6 

Sig. .000 

(Source: Result of data analysis using SPSS) 

Eigenvalues of 2,621 satisfy the condition greater than 1 and the total extracted variance 

is 65.517% > 50%, showing that the conditions of factor analysis are suitable for the 

observed variable. 

4.3.3. Reliability Analysis 

Table 4.19: Cronbach's alpha coefficient of groups of observed variables 

Variable group 
Cronbach's 

Alpha 

% of 

Variance 

Number of 

variables 

Formulate and organize the implementation of the 

tourism destination development planning (DQH) 
0.878 27.575 6 

Promotion, propaganda and publicity of tourist 

destination (XT) 
0.879 10.585 6 

Tourist destination business management (KD) 0.893 10.188 5 

http://caohockinhte.vn/forum/showthread.php?10725-SPSS_Ph%C3%A2n-T%C3%ADch-Nh%C3%A2n-T%E1%BB%91-Kh%C3%A1m-Ph%C3%A1-(Exploratory-Factor-Analysis)&s=8904651b9760bb684209fba4fffce9dd
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Tourist destination Environment management (MT) 0.866 7.577 4 

Conservation and development of tourism resources 

(BTPT) 
0.879 7.045 4 

(Source: Result of data analysis using SPSS) 

Cronbach's Alpha coefficients of all factors, after extracting from observed variables by 

EFA method, are all greater than 0.7. This confirms that the scale of factors extracted from 

observed variables is appropriate and reliable. 

 

 

4.3.4. Normal distribution test 

According to the test results, all variables have Sig.>0.05. Therefore, these factors are 

all normally distributed and can be used for parameter tests in the next step of analysis. 

Table 4.20: Normal distribution test results 

Variable group N 
Kolmogorov-

Smirnov Z 

Asymp. 

Sig. 

Formulate and organize the implementation of the tourism 

destination development planning (DQH) 
272 1.310 0.051 

Promotion, propaganda and publicity of Tourist destinations (XT) 272 1.237 0.064 

Tourist destination business management (KD) 272 1.171 0.142 

Tourist destination Environment management (MT) 272 0.973 0.300 

Conservation and development of tourism resources (BTPT) 272 1.115 0.167 

(Source: Result of data analysis using SPSS) 

4.3.5. Regression analysis of factors affecting the overall assessment of the Tourist 

destination management in Vientiane 

The regression model is as follows: 

DGC = β0 + β1*XDQH + β2*XT + β3*KD + β4*MT + β5*BTPT + ei 

4.3.5.1. Hypotheses in the model 

Table 4.21: Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

5 .779e .607 .599 .63302808 1.132 

(Source: Result of data analysis using SPSS) 

F . test show that the regression model has statistical significance at 99% 

The hypothesis H0 posed is: β1 = β2 = β3 = β4= β5 =0. 

Table 4.22: ANOVA 

ANOVA 
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Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 164.407 5 32.881 82.055 .000 

Residual 106.593 266 .401   

Total 271.000 271    

(Source: Result of data analysis using SPSS) 

4.3.5.2. Detect necessary assumption violations 

- Assuming independence of error 

- Assume that there is no multicollinearity phenomenon 

4.3.5.3.Results of multivariable regression analysis and assessment of the importance of each factor 

Regression results show that all 5 factors are Formulate and organize implementation 

of tourism destination development planning (DQH); Promotion, propaganda and 

advertisement of tourist destination; Managing business activities of Tourist destinations 

(KD); Tourist destination Environment management (MT); Conservation and development of 

tourism resources both have a positive linear relationship with the dependent variable. 

Overall assessment of tourist site management (Sig.<0.05). 

Summarize the results of regression model testing with 5 independent variables and 1 

dependent variable. 

Table 4.23. Summarize the results of testing the hypotheses 

Hypothesis Result 

H1: Formulate and organize the implementation of the tourism destination 

development planning are positively associated with General assessment of the 

Tourist destination management 

Accept 

H2: Promotion, propaganda and publicity of tourist destinations are positively 

associated with General assessment of the Tourist destination management 
Accept 

H3: Managing business activities at tourist destination are positively associated with 

General assessment of the Tourist destination management 
Accept 

H4: Environment management at tourist destinations are positively associated with 

General assessment of the Tourist destination management 
Accept 

H5: Conservation and development of tourism resources are positively associated 

with General assessment of the Tourist destination management 
Accept 

(Source: Result of data analysis using SPSS) 

From the above analysis, we can conclude that the theoretical model is suitable with 

the research data and the research hypotheses are accepted. 

Specifically, the factor of developing and organizing the implementation of the 

tourism destination development planning (XDQH) has the highest influence (ß1 = 0.482), 

the factor of promotion, propaganda and publicity of tourist destination (XT) has the second 

highest influence (ß2 = 0.453). This result is also understandable because of the fact that for 
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the tourism industry, developing and organizing the implementation of a tourism destination 

development plan is comprehensive in many aspects of tourism activities and promotion, 

propaganda and publicity is one of the most important factors in attracting and impressing 

tourists when deciding to choose a tourist destination, so the destination management team in 

Vientiane really has appropriate attention, specific plans in developing and improving the 

quality of tourist destinations as well as creating a good image of a capital that is both 

beautiful and civilized, worthy of being a tourist destination. Everyone's favorite calendar. 

 

 

 

Table 4.24: Multivariate regression analysis results 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) -1,43E-13 .038  .000 1.000 

Formulate and organize the implementation 

of the tourism destination development 

planning (DQH) 

.482 .038 .482 12.541 .000 

Promotion, propaganda and publicity of 

Tourist destination (XT) 
.453 .038 .453 11.779 .000 

Tourist destination business management (KD) .299 .038 .299 7.768 .000 

Tourist destination Environment 

management (MT) 
.237 .038 .237 6.156 .000 

Conservation and development of tourism 

resources (BTPT) 
.154 .038 .154 4.004 .000 

(Source: Result of data analysis using SPSS) 

Thus, we have the regression equation of the model of factors affecting the overall 

assessment of tourist destination management as follows: 

DGC = 0,482 XDQH + 0,453 XT + 0,299 KD + 0,237 MT + 0,154 BTPT + ei 
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Figure 4.3. Regression results 

4.3.6. Check the staff's assessment of the tourist destination management 

4.3.6.1. Evaluation of officials and employees about the group of factors for the construction 

and organization of the implementation of the tourism destination development plan 

One sample t-test 

Mean 

Sig. 

(2-

tailed) 

Formulate and organize the implementation of the tourism 

destination development planning 

The publication and provision of timely information on tourism 

development plannings to relevant organizations and individuals 

3.5074 .000 

The implementation of the plannings after being approved is timely and 

effective 

3.7426 .000 

The planning, tourism development orientation compared with the 

development trend and the actual situation is feasible 

3.3309 .000 

High-quality services and infrastructure for tourism 3.8419 .005 

The historical, cultural and scenic relics are repaired, restored, upgraded 

and their values promoted to serve tourism development. 

3.4338 .000 

Tourism development plans are consistent with local socio-economic 

development plans 

3.8493 .003 

(Source: Result of data analysis using SPSS) 

4.3.6.2. Evaluation of officials and employees about the group of factors of promotion, 

propaganda and publiccity of tourist destination 

One sample t-test 
Mean 

Sig. 
(2-tailed) Promotion, propaganda and publicity of tourist destination 

Marketing programs to increase awareness of the tourist 
destination are regularly Implemented by management board 

3.9118 .077 

A variety of communication channels to reach tourists are used by 
management board 

3.7463 .000 

The content of marketing programs is attractive  3.6066 .000 

Tourist destination regularly conduct surveys of tourists' opinions 3.4191 .000 
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The budget to deploy marketing programs for the destination is 
appropriate 

3.7426 .000 

The current tourism research and promotion apparatus ensures the 
local tourism development strategy. 

3.2243 .000 

(Source: Result of data analysis using SPSS) 

4.3.6.3. Evaluation of officials and employees about the group of factors that manage tourist 

destination business activities 

 

 

Table 4.27: One sample t-test results for the group of factors “Management of tourist 

attractions business activities” 

One sample t-test 
Mean 

Sig. 

(2-tailed) Tourist destination management business 

Tourism service businesses (travel agencies, hotels, passenger transport, 

...) have close links with each other. 

3.5221 .000 

The supply units (facilities, equipment for tourists and tourism activities) 

regularly interact and promptly support the requests of tourists. 

3.2390 .000 

Information on coordination of activities between companies is circulated 

smoothly and transparently 

3.6434 .000 

The management board of tourist destination regularly has policies to 

connect companies 

3.5294 .000 

Vientiane Tourism Association works effectively 3.7206 .000 

(Source: Result of data analysis using SPSS) 

4.3.6.4. Evaluation of officials and employees about the group of factors for Tourist 

destination environment management 

One sample t-test 
Mean 

Sig. 
(2-tailed) Tourist destination Environment management 

Signboards on environmental protection are fully equipped 3.3346 .000 

Strict and appropriate sanctioning policy for cases causing environmental 
unsanitary 

3.6324 .000 

The environment to visit and experience at the destination is friendly and clean 3.5294 .000 

Environmental sanitation activities are carried out regularly and effectively 3.7390 .000 

(Source: Result of data analysis using SPSS) 

4.3.6.5. Evaluation of officials and employees about the group of factors of conservation and 

development of tourism resources 

One sample t-test Mean Sig. 
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Conservation and development of tourism resources (2-tailed) 

The list of preserved heritage sites is exhaustive 3.9044 .045 

Funds for conservation of tourism resources are sufficient to meet demand 3.4191 .000 

The policy of sanctioning for cases of encroachment on protected areas is 

strict and appropriate 

3.6176 .000 

Assessment reports on the impact of tourism activities on conservation of 

tourism resources are regularly made 

3.5147 .000 

(Source: Result of data analysis using SPSS) 

4.3.7. One way ANOVA test the difference between the groups of respondents according to 

"Workplace" in the assessment of tourist destination management 

 

Table 4.30: One way ANOVA test results for the group “management of tourist 

attractions Environment” 

Tourist destination Environmental management Sig. Levene's 
Sig. 

(2-tailed) 

Signboards on environmental protection are fully 
equipped 

0.120 0.521 

Strict and appropriate sanctioning policy for cases 
causing environmental unsanitary 

0.077 0.085 

The environment to visit and experience at the 
destination is friendly and clean 

0.062 0.000 

Environmental sanitation activities are carried out 
regularly and effectively 

0.479 0.001 

(Source: Result of data analysis using SPSS) 

The value of Sig.Levene's test of all factors is greater than the significance level of 

0.05, showing that the variance between groups is homogenous, so these factors are well 

used in One way ANOVA analysis. 

Table 4.31: One way ANOVA test results for the group “Management of tourist 

attractions business activities” 

Tourist destination management business 
Sig. Levene's 

test 

Sig. 

(2-tailed) 

Tourism service businesses (travel agencies, hotels, 

passenger transport, ...) have close links with each other. 
0.012 0.000 

The supply units (facilities, equipment for tourists and 

tourism activities) regularly interact and promptly support 

the requests of tourists. 

0.000 0.000 

Information on coordination of activities between 

companies is circulated smoothly and transparently 
0.270 0.267 

The management board of tourist destinations often has 0.069 0.000 
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policies to connect companies 

Vientiane Tourism Association works effectively 0.114 0.008 

(Source: Result of data analysis using SPSS) 

4.3.7.3. Testing the difference of different groups of officials and employees in the workplace 

when assessing the tourist destination management 

Formulate and organize the implementation of the tourism 
destination development planning 

Sig. 
Levene's 

test 

Sig. 
(2-

tailed) 

The publication and provision of timely information on tourism 
development plannings to relevant organizations and individuals 

0.330 0.325 

Timeliness and efficiency of the implementation of the plannings 
after being approved 

0.491 0.493 

Feasibility of tourism development plannings and orientations 
compared with development trends and actual situations 

0.535 0.000 

How is the quality of services and infrastructure for tourism? 0.030 0.048 

The historical, cultural and scenic relics are repaired, restored, 
upgraded and their values are promoted to serve tourism 
development. 

0.411 0.002 

Tourism development plans are consistent with local socio-
economic development plans 

0.152 0.546 

(Source: Result of data analysis using SPSS) 

4.4. General assessment of the Tourist destination management in Vientiane Capital, 

Lao People's Democratic Republic 

4.4.1. The achievements 

Firstly, the work of building and organizing the implementation of the tourist 

destination planning for tourism activities nationwide has thoroughly grasped the guidelines 

and policies of the Lao People's Democratic Party on tourism. 

Secondly, tourism promotion, propaganda and publicity activities are interested by the 

destination management board and more programs are promoted to deploy, creating 

attraction for domestic and foreign tourists to visit. 

Thirdly, the environment and safety and hygiene for tourists are being paid much 

attention by the destination management in Vientiane, there have been a number of measures 

and programs to propagate good environmental protection at the attractions. 

Fourthly, the work of linking sectors, regions and countries in tourism activities, 

between localities and relevant departments from central to local has positive changes. 

4.4.2. Limitations 

First, leadership and management activities have not been paid attention to in all aspects 

of the content of tourism destination management. 

Second, tourism promotion and marketing work has not received the attention of 

businesses, the investment capital for this work is low, some businesses still have the mindset 

of expecting and relying on 
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Third, the reality shows that tourism in the capital Vientiane is now posing many 

problems, tourism development can damage the environment, destroy ecological resources in 

many regions, degrade the cultural and historical works, generating many social evils 

Fourth, the travel business is not very professional, businesses are still limited in terms 

of scale, capital, and competitiveness. 

 

CHAPTER 5. COMPLETE SOLUTIONS FOR MANAGEMENT OF TOURISM 

DESTINATION IN THE CAPITAL OF VENTIANE, LAOS 

5.1. Direction and goals of tourism development in Vientiane capital 

5.2. Some implications of research to improve the tourist destination management in 

Vientiane capital 

5.2.1 Promote the formulation and implementation of tourism development planning, 

make key investments and attract investment in tourism development 

5.2.2 Focusing on tourism promotion and publicity, creating regional, regional and 

national linkages in tourism activities 

5.2.3 Strengthening the management of tourism environment and environmental 

sanitation at tourist sites in Vientiane 

5.2.4 Strengthening tourist destination business activities management  

5.2.5. Strengthen policies to conserve and develop tourism resources 

 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

1. Conclusions 

In recent years, tourism activities in Vientiane have contributed a lot to state budget 

revenue, generated a large source of foreign currency, contributed to economic growth, and 

contributed to solving negative problems in society. However, the current development 

situation is still not commensurate with the potential and available strengths of Vientiane, 

and still needs to be improved and standardized a lot. Besides those positive effects, tourism 

activities in Vientiane began to show negative signs, such as the deterioration of the natural 

environment, the Loose relationship between local tourism businesses and the tourism 

suppliers, inadequate personnel processes, lack of investment and high quality training, ect. 

These are all signs that Vientiane is in need of measures to improve tourist destination 

management. 

2. Contributions and limitations of the study 

➢ Contributions  

- Theoretical: Systematized theoretical issues about tourist destination, tourist destination 

management as well as research models on tourist destination management. Research related 

studies have been found, but these studies have not been able to analyze and specify the 

factors affecting the tourist destination management, so the study has consulted and learned 

more about different sources of information to serve as a basis for studying the effectiveness 

of tourist destination management in Vientiane capital and the factors affecting this work. 

The research results have identified the appropriate model and scale for studying the 

effectiveness of the Tourist destination management in Vientiane today, including 5 factors 
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"Building and implementing the development planning of tourist destinations", "Promotion, 

propaganda and publicity of Tourist destination", "Management of business activities of 

Tourist destination", " Tourist destination Environment management" and "Conservation and 

development of tourism resources". 

- Practical: On the basis of analyzing the current situation of tourist destination activities 

and tourist destination management in Vientiane, combined with conclusions drawn from the 

study of the effectiveness of tourist destination management and factors affecting this work 

in Vientiane, the topic has proposed solutions with implications for local managers, in order 

to contribute to improving the efficiency of tourist destination management in Vientiane. 

Specifically, solutions related to tourist destination include planning for development of 

tourist destinations; promotion, propaganda, publicity; business activities; environment 

conservation and development of tourism resources. 

From there, it helps the local management to research and develop solutions to exploit 

and manage tourist destination more effectively, aiming for a higher goal of increasing the 

number of tourists as well as developing tourism in the capital city of Vientiane in the time to 

come. 

➢ Limitations of the study 

 Although some requirements stated in the research purpose have been achieved, the 

thesis still has some limitations: 

Due to the lack of data, to apply the model, the thesis had to make estimates that could 

lead to a decrease in reliability in the calculations. Specifically about the sample population, 

although the research sample size has met the conditions to ensure statistical reliability to 

conduct the necessary tests, the survey sample size as assessed is still quite small compared 

to the total number of staff, tourists or the community, so the representativeness of the study 

population has not been reached at the highest level. 

 The model used in the thesis is still relative, for each different region or country, when 

using the research model, it is necessary to inherit and select as well as adjust to fit the 

research scope. 

In addition, the access to real data on although supported by the Vientiane Capital 

Management Board, is still limited in time scope as well as the absolute accuracy of the 

number. The thesis author feels that in order to achieve higher research results, it is necessary 

to combine many models and rich research methods with more complete data conditions. 

3. Recommendations 

Based on the research results, in order for the above solutions to be feasible, 

applicable and effective as desired, the thesis would like to propose a number of 

recommendations to the Ministries, central agencies and relevant local authorities. 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Du lịch là một ngành cạnh tranh rất gay gắt và để cạnh tranh có hiệu quả, điểm du lịch 

phải cung cấp các dịch vụ và hàng hóa với chất lượng cao cho khách du lịch. Điều này phụ 

thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng trước hết các chủ thể tại điểm du lịch phải cùng nhau hợp tác 

để tạo ra sự thống nhất trong phương thức phục vụ khách, vì từ thời điểm khách đến cho đến 

khi họ rời đi khỏi điểm đến du lịch, những trải nghiệm và cảm nhận họ bị ảnh hưởng không 

chỉ bởi các dịch vụ và hàng hóa mà cả các dịch vụ công và sự tương tác và lòng hiếu khách 

của cộng đồng. 

Điều quan trọng, các chủ thể khác nhau tại điểm du lịch phải phối hợp để phát huy tối đa 

giá trị của dịch vụ và hàng hóa thỏa mãn nhu cầu của khách du lịch trong suốt thời gian lưu 

lại.Quản lý điểm du lịch hiệu quả cho phép điểm du lịch tối đa hóa giá trị dịch vụ phục vụ khách, 

đảm bảo lợi ích cho địa phương và phát triển bền vững. 

Trong công cuộc Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa (CNH - HĐH) đất nước Lào hiện nay, 

ngành du lịch được xác định là một trong những mũi nhọn kinh tế cần được tập trung phát 

triển.Thực hiện chủ trương trên, từ khi thực hiện chính sách đổi mới, mở cửa nền kinh tế và 

hợp tác quốc tế, hoạt động du lịch ngày càng có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh 

tế của đất nước Lào. 

Nhờ chính sách phát triển du lịch, nhiều địa điểm du lịch đã được các địa phương đưa 

vào khai thác phát huy giá trị, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, góp phần thúc đẩy sự 

phát triển của nhiều ngành khác như: giao thông, hàng không, xây dựng, bưu điện, ngân hàng. 

Đến hiện nay, việc khám phá và đăng kí địa điểm du lịch quốc gia có 1.962 địa điểm tăng lên 

so với năm 2012 là 46 địa điểm, trong đó du lịch thiên nhiên có 1.145 địa điểm, du lịch văn 

hóa 539 địa điểm và du lịch di tích lịch sử có 271 địa điểm. Trong đó năm 2012 thủ đô Viên 

Chăn có 36 địa điểm du lịch và năm 2014 đã tăng thêm 41% thành 51 địa điểm [36]. 

Xuất phát từ thực trạng trên, tôi chọn đề tài: “Quản lý điểm du lịch tại Thủ đô Viêng 

Chăn - Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”nhằm đánh giá lại tình hình, định hướng, 

đề xuất một số giải pháp cần thiết để hoàn thiện công tác quản lý điểm du lịch tại Viêng Chăn 

nói riêng và Lào nói chung. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu chung 

Mục tiêu của luận án là trên cơ sở phân tích đánh giá thực trạng quản lý các điểm du 

lịch đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý điểm du lịch tại thủ đô Viêng Chăn, nước 

CHDCND Lào. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận luận và thực tiễn về quản lý các điểm du lịch 
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- Đánh giá thực trạng quản lý các điểm du lịch tại Thủ đô Viêng Chăn nước CHDCND Lào 

- Phân tích các yếu tố và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó đến hiệu quả công tác quản 

lý điểm du lịch tại thủ đô Viêng Chăn nước CHDCND Lào 

- Đề xuất các giải pháp để hoàn thiện quản lý các điểm du lịch tại Thủ đô Viêng Chăn 

nước CHDCND Lào. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận án là các vấn đề lý luận và thực 

tiễn liên quan đến quản lý các điểm du lịch tại Thủ đô Viêng Chăn nước CHDCND Lào. 

- Đối tượng điều tra: Cán bộ công tác tại các cơ quan quản lý du lịch tại Thủ đô Viêng 

Chăn, các bên liên quan như các đơn vị kinh doanh du lịch, các công ty lữ hành, cộng đồng 

dân cư, du khách. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nội dung nghiên cứu:Trên cơ sở các mục tiêu đã đề ra, nội dung chủ yếu của 

đề tài bao gồm: 

- Thảo luận cơ sở lý luận và thực tiễn về hoàn thiện quản lý điểm du lịch 

- Nghiên cứu quản lý các điểm du lịch tại thủ đô Viêng Chăn. 

- Tìm hiểu ý kiến đánh giá của các bên liên quan (cơ quan quản lý các cấp, ban quản lý 

các điểm du lịch, và du khách) về công tác quản lý các điểm du lịch tại Viên Chăn 

- Phân tích, xác định các vấn đề hạn chế tồn tại và xác định các biện pháp để hoàn thiện 

quản lý  các điểm du lịch tại Viêng Chăn 

Phạm vi không gian: Các điểm du lịch tại thủ đô Viêng Chăn. 

Phạm vi thời gian: Số liệu thứ cấp được thu thập cho giai đoạn từ năm 2010 đến năm 

2018 và số liệu sơ cấp thu thập năm 2018. 

4. Những đóng góp mới của luận án 

- Góp phần hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý 

điểm du lịch. 

- Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý điểm du lịch trên địa bàn thủ đô Viêng Chăn, 

CHDCND Lào giai đoạn từ 2010 đến 2019, làm rõ những điểm tích cực, hạn chế và nguyên 

nhân. 

- Đề xuất được những giải pháp cơ bản, có khả năng áp dụng trong thực tiễn, góp phần 

hoàn thiện công tác quản lý điểm du lịch trên địa bàn thủ đô Viêng Chăn trong thời gian tới. 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ ĐIỂM DU LỊCH 

1.1. Các nghiên cứu ngoài nước 

1.1.1. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển điểm du lịch 

1.1.2. Xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá các điểm du lịch 
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1.1.3. Quản lý hoạt động kinh doanh tại điểm du lịch 

1.1.4. Quản lý môi trường tại các điểm du lịch 

1.1.5. Bảo tồn và phát triển tài nguyên du lịch 

1.2. Các nghiên cứu ởLào 

1.2.1. Xây dựng và tổ chức thực quy hoạch phát triển điểm du lịch 

1.2.2 Xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá các điểm du lịch 

1.2.3. Quản lý hoạt động kinh doanh tại điểm du lịch 

1.2.4. Quản lý môi trường tại các điểm du lịch 

1.2.5. Bảo tồn và phát triển tài nguyên du lịch 

1.3.  Khoảng trống nghiên cứu. 

1. Về lý thuyết 

2. Về thực tiễn 

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰCTIỄN VỀ QUẢN LÝ ĐIỂM DU LỊCH 

2.1. Điểm du lịch 

2.1.1. Khái niệm điểm du lịch 

2.1.2. Phân loại điểm du lịch 

2.1.3. Sản phẩm du lịch 

2.1.2. Tài nguyên du lịch 

2.2. Quản lý điểm du lịch 

2.2.1. Khái niệm 

2.2.2. Sự cần thiết của quản lý điểm du lịch 

2.2.3. Đặc điểm của quản lý điểm du lịch 

2.2.4. Nội dung quản lý điểm du lịch 

2.2.4.1. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển điểm du lịch 

➢ Nguyên tắc lập quy hoạch về du lịch 

➢ Nội dung quy hoạch về du lịch 

➢ Tạo ra một ban quản lý 

➢ Đạt được sự cam kết giữa lĩnh vực công và lĩnh vực tư nhân 

2.2.4.2. Xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá các điểm du lịch  

2.2.4.3. Quản lý hoạt động kinh doanh tại điểm du lịch 

➢ Quản lý nhân lực 

➢ Tạo ra sự hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch 

➢ Hợp tác và phối hợp với các nhà cung ứng 

➢ Phát triển sản phẩm 

2.2.4.4. Quản lý môi trường tại các điểm du lịch 

2.2.4.5. Bảo tồn và phát triển tài nguyên du lịch 
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2.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý điểm du lịch 

2.2.5.1. Năng lực của các cơ quan quản lý các điểm du lịch 

2.2.5.2. Hệ thống thể chế phân cấp quản lý điểm du lịch 

2.2.5.3. Đặc điểm kinh tế xã hội và thiên nhiên của các điểm du lịch 

2.3. Kinh nghiệm hoàn thiện quản lý điểm du lịch 

2.3.1. Kinh nghiệm của một số tỉnh/thành của Việt Nam 

2.3.2. Kinh nghiệm của một số tỉnh/thành của Thái Lan  

2.3.3. Kinh nghiệm của một số địa phương ở Lào 

2.3.4. Bài học kinh nghiệm cho thủ đô Viêng Chăn 

CHƯƠNG 3. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU  

VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1. Tổng quan về ngành du lịch ở Thủ đô Viêng Chăn 

3.1.1. Giới thiệu về thủ đô Viêng Chăn 

3.1.1.1. Điều kiện tự nhiên  

3.1.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội 

3.1.1.3. Các loại hình du lịch và chính sách quản lý 

3.1.1.4. Tình hình du khách 

Bảng 3.1. Tình hình khách du lịch đến Viêng Chăn 

 

(Nguồn: Sở quản lý du lịch thủ đô Viêng Chăn) 

3.1.1.5. Doanh thu từ du lịch 

Bảng 3.2. Tổng thu từ du lịch của Viêng Chăn  

Năm Doanh thu (nghìn USD) Số tăng tuyệt đối 

Tốc độ tăng trưởng 

(%) 

2014 156.328 - - 

2015 171.446 15.118 9,6 

2016 184.345 12.899 7,5 

2017 201.976 17.631 9,6 
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2018 224.021 22.045 10,9 

(Nguồn: Sở quản lý du lịch thủ đô Viêng Chăn) 

 

3.1.1.6. Các điểm du lịch ở thủ đô Viêng Chăn 

Bảng 3.3. Điểm du lịch ở thủ đô Viêng Chăn  

Loại điểm du lịch 
Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Du lịch sinh thái 

Du lịch văn hóa 

Du lịch di tích lịch sử 

25 

17 

09 

25 

17 

10 

27 

19 

11 

28 

19 

13 

28 

22 

15 

(Nguồn: Sở quản lý du lịch thủ đô Viêng Chăn) 

3.1.1.7. Hệ thống quản lý về du lịch 

➢ Bộ thông tin, văn hóa và du lịch 

➢ Sở thông tin, văn hóa và du lịch 

➢ Phòng thông tin, văn hóa và du lịch 

3.2. Phương pháp nghiên cứu 

3.2.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

3.2.1.1. Tổng quan các mô hình nghiên cứu về quản lý điểm du lịch 

3.2.1.2. Mô hình nghiên cứu quản lý điểm du lịch thủ đô Viêng Chăn 

 

Hình 3.3. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

Bảng 3.4. Các giả thuyết thống kê 

Giả 

thuyết 

Mô tả giả thuyết thống kê 

H1 
Có mối quan hệ cùng chiều giữa Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch phát 

triển điểm du lịch và Đánh giá chung về công tác quản lý điểm du lịch 

H2 Có mối quan hệ cùng chiều giữa Xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá điểm du lịch 
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và Đánh giá chung về công tác quản lý điểm du lịch 

H3 
Có mối quan hệ cùng chiều giữa Quản lý hoạt động kinh doanh điểm du lịch và 

Đánh giá chung về công tác quản lý điểm du lịch 

H4 
Có mối quan hệ cùng chiều giữa Quản lý môi trường điểm du lịch và Đánh giá 

chung về công tác quản lý điểm du lịch 

H5 
Có mối quan hệ cùng chiều giữa Bảo tồn và phát triển tài nguyên du lịch và 

Đánh giá chung về công tác quản lý điểm du lịch 

3.2.2. Quy trình nghiên cứu 

 

Hình 3.4. Quy trình nghiên cứu 

Quy trình nghiên cứu duợc chia làm 2 giai đoạn 

3.2.2.1. Giai đoạn nghiên cứu sơ bộ 

3.2.2.2. Giai đoạn nghiên cứu chính thức 

3.2.3. Thu thập dữ liệu 

3.2.3.1. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp 

Tác giả đã thu thập và sử dụng nhiều thông tin từ các nguồn khác nhau như giáo trình, 

sách báo, tạp chí, các trang web, các báo cáo của Sở VH - TT&DL Viêng Chăn. Trong đó 

bao gồm các tài liệu, số liệu: 

Tài liệu, số liệu về hoạt động kinh doanh du lịch tại Thủ đô Viêng Chăn, số lượng 

khách du lịch, các dự án đầu tư… 

Dữ liệu về hoạt động quản lý điểm đến tại Thủ đô Viêng Chăn từ năm 2016 đến 2018. 

3.2.3.2. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 

Đối với giai đoạn nghiên cứu sơ bộ 

Kỹ thuật thu thập thông tin được sử dụng là phỏng vấn sâu với thời gian trung bình 

khoảng 60 phút cho mỗi đối tượng được phỏng vấn. 
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Từ thực tế nghiên cứu và tìm hiểu về các đối tượng liên quan đến công tác quản lý điểm 

du lịch, luận án đã chọn được các đối tượng phỏng vấn như sau: 

Nhóm 1: Cán bộ quản lý cấp cao (tại Sở Du Lịch, Phòng quản lý du lịch ở các Quận, 

Huyện) 

Nhóm 2: Cán bộ quản lý cấp thấp (tại Ban quản lý các điểm du lịch) và cán bộ của các 

tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Lào nói chung và thủ đô Viêng Chăn nói riêng 

Đối với giai đoạn nghiên cứu định lượng chính thức 

Trong phương pháp này tác giả thu thập thông tin thông qua việc khảo sát các đối tượng 

liên quan sử dụng bảng hỏi.Công cụ điều tra làbảng câu hỏi có cấu trúc với ba loại thang đo 

được sử dụng trong nghiên cứu này đó là thang đo quãng, định danh và thứ tự. Dạng thang 

do quãng Likert năm điểm dùng để đo luờng mức độ đồng ý của đối tuợng nghiên cứu, biến 

thiên từ hoàn toàn không đồng ý dến hoàn toàn đồng ý. Dạng thang đo định danh nhằm mô tả 

đặc điểm mẫu. Dạng thang do thứ tự nhằm phân biệt sự hơn kém của một số thuộc tính mẫu. 

Kích thước mẫu 

Về cỡ mẫu, theo kinh nghiệm của các nhà nghiên cứu trước cho rằng, nếu sử dụng 

phương pháp ước lượng thì kích thước mẫu tối thiểu phải từ 100 đến 150 (Hair & Ctg 1988). 

Theo Hair và Bollen (1989) thì kích thước mẫu tối thiểu là 5 mẫu cho 1 tham số ước lượng. 

Ngoài ra, theo Tabachnick & Fidell (1991), để phân tích hồi quy đa biến đạt được kết quả tốt 

nhất, thì kích cỡ mẫu phải thỏa mãn công thức n ≥ 8m + 50. Trong đó: n là kích cỡ mẫu – m 

là số biến độc lập của mô hình. 

Căn cứ vào các phương pháp chọn mẫu được tham khảo kể trên, kết hợp với thực tiễn 

của nghiên cứu (với thang đo đánh giá công tác quản lý điểm du lịch mà đề tài sử dụng, có tất 

cả 6 biến độc lập trong mô hình và 31 biến), nên số lượng mẫu tối thiểu theo từng cách chọn 

mẫu kể trên là: 6*31 = 186 mẫu (Hair và Bollen, 1989) và n ≥ 8*6 + 50 = 90 mẫu 

(Tabachnick & Fidell, 1991). Để đảm bảo tính đại diện cao hơn của mẫu cho tổng thể, nghiên 

cứu lựa chọn số lượng phiếu khảo sát là 280 phiếu. Sau khi lọc lại các bảng hỏi không phù 

hợp và các kết quả trả lời không đánh tin cậy, số phiếu thu hồi và được đưa vào xử lý là 272 mẫu. 

3.2.4. Kỹ thuật chọn mẫu 

Đối tượng mẫu phỏng vấn, được phân thành 4 nhóm, theo tỷ lệ tương đối phù hợp với 

thực tế và mức độ quan trọng của đối tượng được chọn: 

Nhóm 1 - Cán bộ tại các cơ quan quản lý (chiếm khoảng 70% tổng số mẫu gồm 190 

người), trong đó bao gồm cán bộ quản lý cấp cao (tại Sở Du Lịch, Phòng quản lý du lịch ở 

các Quận, Huyện), cán bộ quản lý cấp thấp (tại Ban quản lý các điểm du lịch) và cán bộ của 

các tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Lào nói chung, và thủ đô Viêng Chăn nói riêng). Sở 

dĩ nhóm này được ưu tiên lựa chọn điều tra với số lượng lớn, bởi lẽ đây là nhóm mẫu có đủ 

hiểu biết về địa bàn nghiên cứu, có đủ trình độ lẫn mức độ sâu sát liên quan đến hoạt động 
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quản lý điểm du lich trên địa bàn thủ đô Viêng Chăn. 

Nhóm 2 -Khách du lịch (khoảng 10% tổng số mẫugồm 27 người), trong đó chủ yếu là 

khách du lịch từ các nước ASEAN (chiếm 50%); Châu Á (chiếm 20%); Châu Âu và Bắc Mỹ 

(chiếm gần 20%). 

Nhóm 3 – Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ du lịch trên địa 

bàn thủ đô Viêng Chăn (gồm 28 doanh nghiệpchiếm khoảng 10% tổng số mẫu).. 

Nhóm 4 - Cộng đồng dân cư địa phương xung quanh khu du lịch (gồm 27 ngườichiếm 

khoảng 10% tổng số mẫu). 

Phương pháp chọn mẫu 

Đối với đối tượng là cán bộ tại các cơ quan quản lý và doanh nghiệp, mẫu được chọn 

theo phương pháp thuận tiện ngẫu nhiên đơn giản từ danh sách cán bộ và nhân viên trong các 

cơ quan nhà nước quản lý du lịch, các đơn vị kinh doanh du lịch và các đơn vị cung ứng 

trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn đã được chuẩn bị từ trước. Nghiên cứu tiến hành bốc ngẫu 

nhiên các mẫu được chọn khảo sát bằng phần mềm Excel. Qua đó, đảm bảo tính khách quan 

và tin cậy của dữ liệu thu thập. 

Đối với đối tượng là khách du lịch, doanh nghiệp tại điểm du lịch và cộng đồng dân cư 

địa phương, nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện.Xuất phát từ việc khó 

nắm được danh sách tổng thế đối với hai đối tượng này.Tuy vậy, trong quá trình điều tra thực 

địa, nghiên cứu cũng cố gắng đa dạng hóa đối tượng phỏng vấn để đảm bảo tính dại diện cao 

nhất cho mẫu.Cụ thể số lượng đối tượng phỏng vấn đối với mỗi điểm du lịch: 

- Rừng bảo tồn quốc gia Phu Khẩu Khoai: 5 doanh  nghiệp, 5 du khách, 5 người dân địa 

phương 

- Điểm du lịch Đen Xa Vẳn: 5 doanh nghiệp, 5 du khách, 5 người dân địa phương 

- Điểm du lịch Văng Viêng: 5 doanh nghiệp, 5 du khách, 5 người dân địa phương 

- That Luang: 5 doanh nghiệp, 4 du khách, 4 người dân địa phương 

- Khải Hoàn Môn Patuxay: 4 doanh nghiệp, 4 du khách, 4 người dân địa phương 

- Công viên tượng Phật Xiêng Khuan: 4 doanh nghiệp, 4 du khách, 4 người dân địa phương 

3.2.5. Phương pháp phân tích 

➢ Chỉ tiêu nghiên cứu 

➢ Phương pháp phân tích dữ liệu 

CHƯƠNG 4. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐIỂM DU LỊCH Ở THỦ ĐÔ VIÊNG CHĂN, 

NƯỚC CHDCND LÀO 

4.1. Tình hình thực hiện quản lý các điểm du lịch ở thủ đô Viêng Chăn 

4.1.1. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển điểm du lịch 

Bảng 4.1: Trình độ chuyên môn của cán bộ quản lý du lịch 

Đơn vị tính: người 
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(Nguồn: Sở quản lý du lịch thủ đô Viêng Chăn) 

Bảng 4.2. Tổng hợp nguồn vốn bố trí cho hoạt động lập quy hoạch và xây dựng kết cấu 

hạ tầng về du lịch tại thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2016 - 2018 

Đơn vị tính: triệu USD 

 2016 2017 2018 
Tỷ lệ 

2017/2016 

Tỷ lệ 

2018/2017  

Lập quy hoạch các loại 540 580 640 107,4% 110,3% 

Đầu tư xây dựng kết 

cấu hạ tầng về du lịch 
18.300 19.500 22.000 106,6% 112,8% 

Tổng cộng 18.840 20.080 22.640 106,6% 112,7% 

(Nguồn: Sở quản lý du lịch thủ đô Viêng Chăn) 

4.1.2. Xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá các điểm du lịch 

Bảng 4.3. Tình hình hoạt động xúc tiến, hợp tác liên kết vùng, miền, hợp tác quốc tế về 

du lịch tại thủ đô Viêng chăn giai đoạn 2016 - 2018 

Năm 2016 2017 2018 

Số lượt xúc tiến (lượt) 5 6 6 

Trong nước 4 4 4 

Quốc tế 1 2 2 

Kinh phí bố trí cho công tác xúc tiến (triệu đồng) 400 472 536 

Số dự án đăng ký hợp tác, đầu tư 20 20 20 

(Nguồn: Sở quản lý du lịch thủ đô Viêng Chăn) 

Bảng 4.4: Nguồn vốn dự kiến phân bổ cho các chương trình quảng bá xúc tiến du lịch 

tại thủ đô Viêng Chăn đến năm 2030 

Đơn vị tính: Triệu USD 

Chương trình quảng bá xúc tiến du 

lịch 

Nhu 

cầu 

đầu 

tư 

Phân đoạn đầu tư (triệu USD) 

Đến 2020 2021-2025 2026-2030 



 10 

Xây dựng chiến lược sản phẩm du lịch 0,4 0,3 0,2 0,2 

Xây dựng trung tâm thông tin du lịch 2,5 0,7 1,5 1,8 

Tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng 

bá, văn phòng đại diện du lịch Viêng 

Chăn tại các thị trường trọng điểm. 

5,0 1,6 2,5 3,0 

Tổng số 7,9 2,6 4,2 5,0 

(Nguồn: Sở quản lý du lịch thủ đô Viêng Chăn) 
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4.1.3. Quản lý hoạt động kinh doanh tại điểm du lịch 

4.1.3.1. Về quản lý kinh doanh du lịch 

Bảng 4.5: Tình hình vi phạm quy định kinh doanh du lịch 

Loại vi phạm 
Số DN vi 

phạm 

Tranh giành khách du lịch hoặc nài ép khách du lịch mua hàng hóa, dịch 

vụ 
5 

Phân biệt đối xử với khách du lịch 2 

Không thực hiện đúng chế độ báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền theo quy định 
3 

Thu lợi bất hợp pháp từ khách du lịch 5 

Không thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phát 

hiện tai nạn hoặc rủi ro, sự cố xảy ra với khách du lịch 
1 

Không áp dụng biện pháp bảo đảm tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách 

du lịch 
2 

(Nguồn: Sở quản lý du lịch thủ đô Viêng Chăn) 

4.1.3.2. Sự hợp tác với các nhà cung ứng 

4.1.3.3. Phát triển sản phẩm du lịch 

4.1.3.4. Quản lý môi trường tại các điểm du lịch 

Bảng 4.6: Thành phần điển hình của rác thải từ kinh doanh khách sạn và các dịch vụ ở 

các khu du lịch tại thủ đô Viêng Chăn 

STT Thành phần rác thải Tỉ lệ (%) 

1 Thực phẩm và rác thải không tái sinh 50 - 70 

2 Giấy 10 - 25 

3 Carton (Bìa, giấy dầy, cứng,...) 6 - 12 

4 Nhựa  4 - 7 

5 Thủy tinh  2 - 5 

6 Kim loại 2 - 5 

(Nguồn: Sở quản lý du lịch thủ đô Viêng Chăn) 

Bảng 4.7. Tình hình vi phạm về bảo vệ môi trường tại các điểm du lịch ở thủ đô Viêng 

Chăn 

Hành vi vi phạm Số vụ vi 

phạm 

Vứt rác không đúng nơi quy định 10 
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Chở nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa không che chắn hoặc để rơi vãi ra môi 

trường 
3 

Đổ nước hoặc để nước chảy ra lòng đường, vỉa hè làm mất vệ sinh chung 6 

Tự ý đốt rác, chất thải ở điểm du lịch 2 

Gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn 1 

Các điểm du lịch không có đủ nhà vệ sinh công cộng 3 

Các điểm du lịch không có nơi tập trung rác thải sinh hoạt đảm bảo vệ sinh 

môi trường 
5 

(Nguồn: Sở quản lý du lịch thủ đô Viêng Chăn) 

4.1.3.5. Bảo tồn và phát triển tài nguyên du lịch 

Bảng 4.8: Danh mục di tích lịch sử văn hóa được đầu tư, tôn tạo giai đoạn 2016 - 2018 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Tên di tích Số vốn đầu tư Thời gian thực hiện 

Di sản văn hóa Luông Phra-băng 5.020 2016 – 2018 

Di sản văn hóa Thạt Luổng 12.000 2017 – 2018 

Di tích chùa Wat Sisaket 890 2018 

Vườn phật Xieng Khuang 1.200 2016 - 2018 

Nguồn: Sở quản lý du lịch thủ đô Viêng Chăn 

4.2. Đánh giá của đối tượng khảo sát về quản lý điểm du lịch 

4.2.1. Thông tin về đối tượng khảo sát 

Giới tính 

Bảng 4.9: Mẫu điều tra theo giới tính 

Giới tính Tần số Tỷ lệ (%) 

Nam 169 62.1 

Nữ 103 37.9 

Tổng 272 100.0 

(Nguồn: Kết quả phân tích số liệu bằng SPSS) 

Độ tuổi 

Bảng 4.10: Mẫu điều tra theo tuổi 

Tuổi Tần số Tỷ lệ (%) 

Dưới 35 114 41.9 

36 – 50 90 33.1 

Trên 50 68 25.0 
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Tổng 272 100.0 

(Nguồn: Kết quả phân tích số liệu bằng SPSS) 

Trình độ học vấn 

Bảng 4.11: Mẫu điều tra theo trình độ học vấn 

Trình độ học vấn Tần số Tỷ lệ (%) 

Phổ thông trung học 49 18.0 

Trung cấp, cao  đẳng 84 30.9 

Đại học 120 44.1 

Thạc sỹ 14 5.1 

Tiến sỹ 5 1.8 

Tổng 272 100.0 

(Nguồn: Kết quả phân tích số liệu bằng SPSS) 

Nơi làm việc 

Bảng 4.12: Mẫu điều tra theo nơi làm việc 

Nơi làm việc Tần số Tỷ lệ (%) 

Cơ quan nhà nước quản lý tại điểm du lịch 106 39.0 

Sở du lịch, phòng quản lý du lịch tại các quận, huyện 86 31.6 

Đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch (lữ hành, khách sạn, vận chuyển 

hành khách…) 
21 7.7 

Khách du lịch 29 10.7 

Cộng đồng dân cư địa phương 30 11.0 

Tổng 272 100.0 

(Nguồn: Kết quả phân tích số liệu bằng SPSS) 

4.2.2. Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis – EFA) 

4.2.2.1. Rút trích nhân tố chính các yếu tố đánh giá đối tượng khảo sát về công tác quản lý 

đối với điểm du lịch tại thủ đô Viêng Chăn 

Kết quả phân tích nhân tố được thể hiện ở bảng dưới đây: 

Bảng 4.13. Kiểm định KMO và Bartlett’s Test 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .855 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-

Square 

2168.568 

Df 406 

Sig. .000 

(Nguồn: Kết quả phân tích số liệu bằng SPSS) 

http://caohockinhte.vn/forum/showthread.php?10725-SPSS_Ph%C3%A2n-T%C3%ADch-Nh%C3%A2n-T%E1%BB%91-Kh%C3%A1m-Ph%C3%A1-(Exploratory-Factor-Analysis)&s=8904651b9760bb684209fba4fffce9dd
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Bảng 4.14. Kết quả phân tích nhân tố EFA 

Nhân tố 
Số 

biến 
Eigenvalue 

Phương sai 

trích 

Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch phát 

triển điểm du lịch (XDQH) 
6 7.997 27.575% 

Xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá điểm du lịch 

(XT) 
6 3.070 10.585% 

Quản lý hoạt động kinh doanh điểm du lịch 

(KD) 
5 2.955 10.188% 

Quản lý môi trường điểm du lịch (MT) 4 2.197 7.577% 

Bảo tồn và phát triển tài nguyên du lịch 

(BTPT) 
4 2.043 7.045% 

(Nguồn: Kết quả phân tích số liệu bằng SPSS) 

4.2.2.2. Rút trích nhân tố chính biến phụ thuộc, đánh giá chung về công tác quản lý điểm du lịch 

Bảng 4.15. Kết quả phân tích nhân tố đánh giá chungcông tác quản lý điểm du lịch 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .770 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 416.312 

Df 6 

Sig. .000 

(Nguồn: Kết quả phân tích số liệu bằng SPSS) 

4.2.3. Kiểm định độ tin cậy thang đo 

Bảng 4.16: Hệ số Cronbach Alpha của các nhóm biến quan sát 

Nhóm biến 
Cronbach's 

Alpha 

% of 

Variance 

Số lượng 

biến 

Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển 

điểm du lịch (XDQH) 
.878 27.575 6 

Xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá điểm du lịch (XT) .879 10.585 6 

Quản lý hoạt động kinh doanh điểm du lịch (KD) .893 10.188 5 

Quản lý môi trường điểm du lịch (MT) .866 7.577 4 

Bảo tồn và phát triển tài nguyên du lịch (BTPT) .879 7.045 4 

(Nguồn: Kết quả phân tích số liệu bằng SPSS) 

4.2.4. Kiểm định phân phối chuẩn 
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Cặp giả thuyết: 

H0: Các nhân tố có phân phối chuẩn 

H1: Các nhân tố không có phân phối chuẩn 

Bảng 4.17: Kết quả kiểm định phân phối chuẩn 

Nhóm biến N 
Kolmogorov-

Smirnov Z 

Asymp. 

Sig.  

Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch phát 

triển điểm du lịch (XDQH) 
272 1.310 0.051 

Xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá điểm du lịch (XT) 272 1.237 0.064 

Quản lý hoạt động kinh doanh điểm du lịch (KD) 272 1.171 0.142 

Quản lý môi trường điểm du lịch (MT) 272 0.973 0.300 

Bảo tồn và phát triển tài nguyên du lịch (BTPT) 272 1.115 0.167 

(Nguồn: Kết quả phân tích số liệu bằng SPSS) 

4.2.5. Phân tích hồi quy các nhân tố tác động đến đánh giá chung về công tác quản lý 

điểm du lịch tại thủ đô Viêng Chăn 

Mô hình hồi quy như sau: 

DGC = β0 + β1*XDQH + β2*XT + β3*KD + β4*MT + β5*BTPT + ei 

4.2.5.1. Các giả thuyết trong mô hình 

Bảng 4.18: Tóm tắt mô hình 

Mô hình R R2 
R2 điều 

chỉnh 

Ước lượng độ 

lệch chuẩn 

Durbin-

Watson 

5 .779e .607 .599 .63302808 1.132 

Kiểm định F 

Giả thuyết H0 đặt ra đó là: β1 = β2 = β3 = β4= β5 =0. 

Bảng 4.19: Kiểm định độ phù hợp của mô hình 

ANOVAe 

Mô hình Tổng bình phương df Trung bình bình phương F Sig. 

Hồi quy 164.407 5 32.881 82.055 .000 

Số dư 106.593 266 .401   

Tổng 271.000 271    

(Nguồn phân tích số liệu SPSS) 

4.2.5.2. Dò tìm các vi phạm giả định cần thiết 

- Giả định tính độc lập của sai số 

- Giả định không có hiện tượng Đa cộng tuyến 

4.2.5.3.Kết quả phân tích hồi quy đa biến và đánh giá mức độ quan trọng của từng nhân tố 

Bảng 4.20: Kết quả phân tích hồi quy đa biến 
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Mô hình 

Hệ số hồi quy chưa 

chuẩn hoá 

Hệ số hồi quy 

chuẩn hoá 
t Sig. 

B 
Độ lệch 

chuẩn 
Beta 

(Hằng số) 
-1,43E-

13 
.038  .000 1.000 

Xây dựng và tổ chức thực hiện quy 

hoạch phát triển điểm du lịch (XDQH) 
.482 .038 .482 12.541 .000 

Xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá điểm du 

lịch (XT) 
.453 .038 .453 11.779 .000 

Quản lý hoạt động kinh doanh điểm du 

lịch (KD) 
.299 .038 .299 7.768 .000 

Quản lý môi trường điểm du lịch (MT) .237 .038 .237 6.156 .000 

Bảo tồn và phát triển tài nguyên du lịch 

(BTPT) 
.154 .038 .154 4.004 .000 

(Nguồn phân tích số liệu SPSS) 

 

4.2.6. Kiểm định đánh giá của cán bộ về công tác quản lý điểm du lịch 

4.2.6.1. Đánh giá của cán bộ, nhân viên về nhóm nhân tố Xây dựng và tổ chức thực hiện quy 

hoạch phát triển điểm du lịch 

One sample t-test 

Mean 

Sig. 

(2-

tailed) 

Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển điểm du lịch 

Việc công bố, cung cấp thông tin kịp thời về các quy hoạch phát triển du lịch 

để các tổ chức, cá nhân liên quan 

3.5074 .000 

Việc triển khai thực hiện các quy hoạch sau khi được phê duyệt kịp thời và 

hiệu quả 

3.7426 .000 

Các quy hoạch, định hướng phát triển du lịch so với xu thế phát triển và tình 

hình thực tế là khả thi 

3.3309 .000 

Dịch vụ, kết cấu hạ tầng phục vụ cho du lịch có chất lượng cao 3.8419 .005 

Các di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng được quan tâm tu bổ, phục chế, nâng 

cấp, phát huy giá trị để phục vụ phát triển du lịch 

3.4338 .000 

Các kế hoạch phát triển du lịch phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội tại địa phương 

3.8493 .003 
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(Nguồn phân tích số liệu SPSS) 

4.2.6.2. Đánh giá của cán bộ, nhân viên về nhóm nhân tố Xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá 

điểm du lịch 

One sample t-test 
Mean 

Sig. 

(2-tailed) Xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá điểm du lịch 

Ban quản lý thường xuyên triển khai các chương trình marketing 

để tăng độ nhận biết về điểm du lịch 

3.9118 .077 

Ban quản lý sử dụng đa dạng các kênh truyền thông để tiếp cận 

khách du lịch 

3.7463 .000 

Nội dung của các chương trình marketing là hấp dẫn, thu hút 3.6066 .000 

Điểm du lịch thường xuyên tiến hành khảo sát ý kiến góp ý của 

khách du lịch 

3.4191 .000 

Kinh phí để triển khai các chương trình Marketing cho điểm đến 

là phù hợp 

3.7426 .000 

Bộ máy làm công tác nghiên cứu xúc tiến, quảng bá du lịch như hiện 

nay đảm bảo cho chiến lược phát triển du lịch tại địa phương 

3.2243 .000 

(Nguồn phân tích số liệu SPSS) 

 

4.2.6.3. Đánh giá của cán bộ, nhân viên về nhóm nthân tố Quản lý hoạt động kinh doanh 

điểm du lịch 

One sample t-test 
Mean 

Sig. 
(2-tailed) Quản lý hoạt động kinh doanh điểm du lịch 

Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch (công ty lữ hành, khách sạn, 
vận chuyển hành khách,…) có mối liên kết chặt chẽ với nhau 

3.5221 .000 

Các đơn vị cung ứng (cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ du 
khách và hoạt động du lịch) thường xuyên tương tác, hỗ trợ kịp 
thời các yêu cầu của khách du lịch 

3.2390 .000 

Thông tin phối hợp hoạt động giữa các công ty được lưu chuyển 
thông suốt, minh bạch 

3.6434 .000 

Ban quản lý điểm du lịch thường xuyên có các chính sách để kết 
nối các công ty 

3.5294 .000 

Hiệp hội du lịch Viêng Chăn hoạt động hiệu quả 3.7206 .000 

(Nguồn phân tích số liệu SPSS) 

4.2.6.4. Đánh giá của cán bộ, nhân viên về nhóm nhân tố Quản lý môi trường điểm du lịch 

One sample t-test Mean Sig. 
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Quản lý môi trường điểm du lịch (2-tailed) 

Các biển chỉ dẫn về bảo vệ môi trường được trang bị đầy đủ 3.3346 .000 

Chính sách xử phạt với các trường hợp gây mất vệ sinh môi trường 
nghiêm minh, thích đáng 

3.6324 .000 

Môi trường tham quan, trải nghiệm tại điểm đến thân thiện, sạch sẽ 3.5294 .000 

Các hoạt động vệ sinh môi trường được thực hiện thường xuyên và 
hiệu quả 

3.7390 .000 

(Nguồn phân tích số liệu SPSS) 

4.2.6.5. Đánh giá của cán bộ, nhân viên về nhóm nhân tố bảo tồn và phát triển tài nguyên du lịch 

One sample t-test 
Mean 

Sig. 
(2-tailed) Bảo tồn và phát triển tài nguyên du lịch 

Danh mục các di sản được bảo tồn là đầy đủ 3.9044 .045 

Kinh phí bảo tồn tài nguyên du lịch đáp ứng đủ nhu cầu 3.4191 .000 

Chính sách xử phạt với các trường hợp xâm phạm khu vực bảo tồn 
là nghiêm minh, thích đáng 

3.6176 .000 

Các báo cáo đánh giá về tác động của hoạt động du lịch đến hoạt 
động bảo tồn tài nguyên du lịch thường  xuyên được thực hiện 

3.5147 .000 

(Nguồn phân tích số liệu SPSS) 

4.2.7. Kiểm định One way ANOVA sự khác biệt giữa các nhóm đối tượng khảo sát theo 

"Nơi làm việc" trong đánh giá về công tác quản lý điểm du lịch 

Quản lý môi trường điểm du lịch Sig. Levene's 
Sig. 

(2-tailed) 

Các biển chỉ dẫn về bảo vệ môi trường được trang bị đầy 

đủ 

0.120 0.521 

Chính sách xử phạt với các trường hợp gây mất vệ sinh 

môi trường nghiêm minh, thích đáng 

0.077 0.085 

Môi trường tham quan, trải nghiệm tại điểm đến thân 

thiện, sạch sẽ 

0.062 0.000 

Các hoạt động vệ sinh môi trường được thực hiện 

thường xuyên và hiệu quả 

0.479 0.001 

(Nguồn phân tích số liệu SPSS) 

4.2.7.2. Kiểm định sự khác biệt của các nhóm cán bộ, nhân viên khác nhau về nơi làm việc 

khi đánh giá về yếu tố Quản lý hoạt động kinh doanh điểm du lịch 

Quản lý hoạt động kinh doanh điểm du lịch 
Sig. Levene's 

test 
Sig. 
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(2-tailed) 

Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch (công ty lữ hành, 

khách sạn, vận chuyển hành khách,…) có mối liên kết  chặt 

chẽ với nhau 

0.012 0.000 

Các đơn vị cung ứng (cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ 

du khách và hoạt động du lịch) thường xuyên tương tác, hỗ 

trợ kịp thời các yêu cầu của khách du lịch 

0.000 0.000 

Thông tin phối hợp hoạt động giữa các công ty được lưu 

chuyển thông suốt, minh bạch 
0.270 0.267 

Ban quản lý điểm du lịch thường xuy ên có các chính sách 

để kết nối các công ty 
0.069 0.000 

Hiệp hội du lịch Viêng Chăn hoạt động hiệu quả 0.114 0.008 

(Nguồn phân tích số liệu SPSS) 

4.2.7.3. Kiểm định sự khác biệt của các nhóm cán bộ, nhân viên khác nhau về nơi làm việc 

khi đánh giá về công tác quản lý điểm du lịch 

Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển điểm du 

lịch 

Sig. Levene's 

test 

Sig. 

(2-

tailed) 

Việc công bố, cung cấp thông tin kịp thời về các quy hoạch phát triển 

du lịch để các tổ chức, cá nhân liên quan 

0.330 0.325 

Tính kịp thời, hiệu quả của việc triển khai thực hiện các quy hoạch sau 

khi được phê duyệt 

0.491 0.493 

Tính khả thi của các quy hoạch, định hướng phát triển du lịch so với xu 

thế phát triển và tình hình thực tế 

0.535 0.000 

Chất lượng các dịch vụ, kết cấu hạ tầng phục vụ cho du lịch như thế 

nào? 

0.030 0.048 

Các di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng được quan tâm tu bổ, phục 

chế, nâng cấp, phát huy giá trị để phục vụ phát triển du lịch 

0.411 0.002 

Các kế hoạch phát triển du lịch phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội tại địa phương 

0.152 0.546 

(Nguồn phân tích số liệu SPSS) 

4.3. Đánh giá chung thực trạng quản lý điểm du lịch ở Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng 

hòa dân chủ nhân dân Lào 

4.3.1. Những thành tựu 

4.3.2. Một số hạn chế 
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CHƯƠNG 5. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ ĐIỂM DU LỊCH TẠI THỦ ĐÔ 

VIÊNG CHĂN, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 

5.1.Phương hướng và mục tiêu phát triển du lịch thủ đô Viêng Chăn 

5.1.1. Phương hướng phát triển du lịch thủ đô Viêng Chăn 

5.1.2. Mục tiêu 

5.2. Một số giải pháp đề xuất hoàn thiện công tác quản lý đối với điểm du lịch tại Thủ 

đô Viêng Chăn 

5.2.1 Đẩy mạnh công tác xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển du lịch, đầu 

tư có trọng điểm và thu hút đầu tư phát triển du lịch 

5.2.2 Chú trọng công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, tạo lập gắn kết vùng, miền, quốc gia 

trong hoạt động du lịch 

5.2.3 Tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch và vệ sinh môi trường tại điểm du 

lịch ở Viêng Chăn 

5.2.4 Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh điểm du lịch 

5.2.5. Tăng cường chính sách bảo tồn và phát triển tài nguyên du lịch 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Trong những năm vừa qua, hoạt động du lịch ở Viêng Chăn đã đóng góp rất nhiều cho 

nguồn thu ngân sách, tạo ra nguồn ngoại tệ lớn góp phần tăng trưởng kinh tế, góp phần giải 

quyết các vấn đề tiêu cực trong xã hội. Tuy nhiên, thực trạng phát triển hiện tại vẫn chưa 

xứng đáng với tiềm năng, thế mạnh sẵn có của Viêng Chăn, còn cần phải hoàn thiện, chuẩn 

hóa rất nhiều. Bên cạnh những tác động tích cực đó, hoạt động du lịch ở Thủ đô Viêng Chăn 

bắt đầu có những dấu hiệu tiêu cực đó là sự suy thoái của môi trường tự nhiên, mối quan hệ 

giữa các doanh nghiệp du lịch địa phương với các nhà cung ứng lỏng lẻo, quy trình nhân sự 

chưa chặt chẽ, thiếu sự đầu tư, đào tạo có chất lượng... Tất cả là những dấu hiệu đó cho thấy 

Viêng Chăn đang cần những biện pháp hoàn thiện công tác quản lý điểm đến dulịch. 

- Đóng góp và hạn chế của nghiên cứu 

o Đóng góp của nghiên cứu 

- Về mặt lý thuyết: Đã hệ thống hóa được các vấn đề lý thuyết về điểm du lịch, quản lý 

điểm du lịch cũng như các mô hình nghiên cứu về quản lý điểm du lịch. Tìm hiểu được các 

nghiên cứu có liên quan tuy nhiên các nghiên cứu này chưa đi sâu phân tích và chỉ rõ được 

các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý điểm du lịch, do đó nghiên cứu đã tham khảo và 

tìm hiểu thêm các nguồn thông tin khác nhau để làm cơ sở cho việc nghiên cứu hiệu quả 

công tác quản lý điểm du lịch tại thủ đô Viêng Chăn cùng các yếu tố ảnh hưởng đến công tác 

này. Kết quả nghiên cứu đã xác định được mô hình và thang đo phù hợp cho việc nghiên cứu 

hiệu quả công tác quản lý điểm du lịch tại thủ đô Viêng Chăn hiện nay bao gồm 5 yếu tố 

“Xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển điểm du lịch", "Xúc tiến, tuyên truyền, quảng 

bá điểm du lịch”, "Quản lý hoạt động kinh doanh điểm du lịch", "Quản lý môi trường điểm 

du lịch" và "Bảo tồn và phát triển tài nguyên du lịch". 

- Về mặt thực tiễn: Trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động điểm du lịch và công tác 

quản lý điểm du lịch hiện nay tại thủ đô Viêng Chăn, kết hợp với những kết luận được rút ra 

từ việc nghiên cứu hiệu quả công tác quản lý điểm du lịch và các yếu tố ảnh hưởng đến công 

tác này tại thủ đô Viêng Chăn, đề tài đã đề ra những hàm ý mang tính giải pháp đối với các 

nhà quản lý của địa phương, để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý điểm du lịch tại 

thủ đô Viêng Chăn. Cụ thể là các giải pháp liên quan đến điểm du lịch gồm quy hoạch phát 

triển điểm du lịch; xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá; hoạt động kinh doanh; môi trường và 

bảo tồn phát triển tài nguyên du lịch. 

Từ đó giúp ban quản lý địa phương nghiên cứu xây dựng các giải pháp để khai thác và 

quản lý điểm du lịch hiệu quả hơn, hướng đến mục tiêu cao hơn nữa là tăng số lượng du 

khách cũng như phát triển du lịch thủ đô Viêng Chăn trong thời gian đến. 

o Hạn chế của nghiên cứu 
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Mặc dù đã đạt được một số yêu cầu nêu trong mục đích nghiên cứu, nhưng luận án 

vẫn còn một số hạn chế: do thiếu số liệu nên để áp dụng mô hình luận án đã phải thực hiện 

các ước lượng có thể dẫn đến giảm độ tin cậy trong các tính toán; mô hình sử dụng trong 

luận án còn mang tính tương đối vì trên thực tế đối với mỗi điểm du lịch khác nhau sẽ có các 

yếu tố tác động khác nhau.  

Bên cạnh đó, việc tiếp cận số liệu thực tế về hoạt động cung cấp điện mặc dù đã được 

hỗ trợ từ phía ban quản lý thủ đô Viêng Chăn nhưng vẫn còn hạn chế phạm vi thời gian cũng 

như tính chính xác tuyệt đối của số liệu. Tác giả luận án cảm nhận rằng để nghiên cứu đạt kết 

quả cao hơn cần phải phối kết hợp nhiều mô hình và các phương pháp nghiên cứu phong phú 

với điều kiện số liệu đầy đủ hơn. 

3. Kiến nghị 

Căn cứ trên kết quả nghiên cứu, để các giải pháp trên có tính khả thi, có thể áp dụng và 

đem lại hiệu quả như mong muốn, luận án xin đề xuất một số kiến nghị với các Bộ, Ngành 

trung ương và các sở ban ngành địa phương liên quan. 
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