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i 

LỜI CAM ĐOAN 

 

 Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của tôi. Các số liệu, 

kết quả nghiên cứu, điều tra nêu trong luận án là trung thực. Kết luận khoa học của 

luận án chưa từng được ai công bố trong các công trình khác. 

 

Tác giả luận án 

 

 

 

Manivanh LOBRIAYAO 
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LỜI CẢM ƠN 

Để hoàn thành luận án này, tôi đã nhận được sự giúp đỡ quý báu của các cơ 

quan, các cấp lãnh đạo và các cá nhân. Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả 

các tập thể và cá nhân liên quan đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình 

nghiên cứu và hoàn thành luận án. 

Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám đốc Đại học Huế, Ban 

Đào tạo công tác sinh viên - Đại học Huế,  lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế - Đại 

học Huế đã hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho tôi trong quá trình thực hiện luận án.  

Tôi xin chân thành cảm ơn đến Phòng Đào tạo, Khoa Quản trị kinh doanh, 

các phòng ban chức năng và tập thể các nhà khoa học của Trường Đại học Kinh tế 

đã giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. 

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS.Bùi Dũng Thể, đã tận tình 

giúp đỡ và hướng dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện luận án. 

Tôi xin chân thành cảm ơn đến lãnh đạo UBND Thủ đô Viêng Chăn, 

CHDCND Lào, các Sở ban ngành trực thuộc, Ban quản lý các điểm du lịch, các tổ 

chức, doanh nghiệp và cá nhân đã nhiệt tình đóng góp ý kiến, cung cấp tài liệu và 

thông tin cần thiết để tôi hoàn thành luận án này.  

Cuối cùng, tôi xin chân thành bày tỏ lòng cảm ơn sự giúp đỡ, động viên của 

gia đình, bạn bè và đồng nghiệp trong suốt thời gian qua.  

Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn!  

Tác giả Luận án 

 

 

 

Manivanh LOBRIAYAO 
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PHẦN I: 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. 

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 [29]. 

Mặc dù Lào đã mở rộng dịch vụ du lịch và phát triển toàn diện nhưng bên cạnh 

đó cũng còn rất nhiều khó khăn về mặt quản lý. Quản lý hoạt động du lịch nói chung 

và điểm du lịch tại thủ đô Viêng Chăn còn nhiều hạn chế. Trong thời gian qua, mặc 

dù đã có những chính sách quản lý cụ thể cho hoạt động tại các điểm du lịch tuy 

nhiên quản lý về chất lượng dịch vụ du lịch và an toàn cho du khách tại các điểm du 

lịch chưa thực sự hiệu quả, cụ thể nhất là trong 3 tháng đầu năm 2019 đã ghi nhận 

con số giảm mạnh của lượng khách du lịch Hàn Quốc đến Viêng Chăn tới 32%, điều 

này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khả năng vẫn bắt nguồn từ chất lượng dịch vụ 

thấp, giá cả đắt đỏ tại các điểm du lịch nổi tiếng. Ngoài ra, sau một cuộc hành trình 

mệt mỏi vì chất lượng không tốt của đường xá, các điểm du lịch không tạo được ấn 

tượng cho du khách cũng là lý do khiến nhiều người quyết định không quay trở lại 

Viêng Chăn nói riêng và nước Lào nói chung thêm lần nào nữa. Các cán bộ du lịch 

tại địa phương thường xuyên gặp phải những dư luận không mấy tốt đẹp về các 
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hành động không phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp khi phạt và thu tiền 

không đúng quy định.  

Bên cạnh đó, quản lý hoạt động du lịch tại Viêng Chăn cũng chưa thực sự phù 

hợp với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác 

quản lý đối với các hoạt động lưu trú, lữ hành, dịch vụ thương mại; cơ sở hạ tầng, 

các khu vui chơi giải trí chưa kịp thời đáp ứng tốt so với số lượng du khách; đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế; doanh nghiệp 

chưa phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin liên quan đến công tác quản lý 

người nước ngoài nên gây nhiều khó khăn trong việc cứu hộ, cứu nạn, khắc phục 

hậu quả tai nạn cho khách du lịch; các doanh nghiệp lữ hành sử dụng dịch vụ mua 

sắm giá cao nhưng chất lượng hàng hóa không đảm bảo gây ảnh hưởng nhiều đến 

thương hiệu du lịch của tỉnh. 

Cùng với những vấn đề thực tiễn ở trên thì hầu hết các nghiên cứu về quản lý 

điểm du lịch, hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực này tại Lào hiện vẫn rất hạn chế. 

Với đặc thù của một nước đang phát triển, quy mô du lịch còn khá nhỏ, Lào nói 

chung và Thủ đô Viêng Chăn nói riêng có nhiều đặc thù quản lý điểm du lịch rất 

khác biệt. Các nghiên cứu tập trung nhiều vào việc xây dựng các mô hình kinh 

doanh du lịch bền vững, liên kết trong hoạt động du lịch nói chung. Vẫn chưa có 

nhiều nghiên cứu làm rõ mối liên hệ giữa công tác quản lý đối với hiệu quả hoạt 

động của các điểm du lịch cũng như vẫn chưa có thang đo lường thống nhất các 

khía cạnh về hoạt động quản lý nhà nước đối với hoạt động của điểm du lịch. 

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 và các yếu tố 

ảnh hưởng đến quản lý các điểm du lịch dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn. Từ đó 

đề xuất một số hàm ý và kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý điểm du lịch tại thủ đô 

Viêng Chăn, nước CHDCND Lào. 
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2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận luận và thực tiễn về quản lý các điểm du lịch. 

- 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. Câu hỏi nghiên cứu 

- Yếu tố nào ảnh hưởng đến công tác quản lý điểm du lịch tại Thủ đô Viêng 

Chăn, nước CHDCND Lào hiện nay? 

- Thực trạng công tác quản lý điểm du lịch tại Thủ đô Viêng Chăn, nước 

CHDCND Lào? 

- Các yếu tố ảnh hưởng như thế nào tới công tác quản lý điểm du lịch tại Thủ 

đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào? 

- Cần thực hiện những giải pháp nào để hoàn thiện công tác quản lý điểm du 

lịch tại Thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào? 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. 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. 

4.2. 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. 



 

4 

- 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. 

5. 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 thành công, 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. 

- Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan và cá 

nhân trong việc nghiên cứu hoạch định chính sách phát triển du lịch nói chung và 

du lịch thủ đô Viêng Chăn nói riêng. 

6. Kết cấu của luận án 

Ngoài Phần mở đầu, Kết luận và Kiến nghị, nội dung chính của luận án được 

thiết kế gồm 5 chương: 

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu về quản lý điểm du lịch 

Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn của quản lý điểm du lịch 

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu 

Chương 4: Thực trạng quản lý điểm du lịch ở thủ đô Viêng Chăn, nước 

CHDCND Lào 

Chương 5: Giải pháp hoàn thiện quản lý điểm du lịch tại thủ đô Viêng Chăn, nước 

CHDCNDLào  
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PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ ĐIỂM DU LỊCH 

 

1.1. Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước về các khía cạnh của hoạt 

động quản lý điểm du lịch 

1.1.1. Các nghiên cứu về xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển 

điểm du lịch 

Việc xây dựng và thực thi đồng bộ giữa quy hoạch du lịch với quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tế xã hội của Lào đóng vai trò quan trọng. Nội dung quy hoạch 

du lịch được xây dựng dựa trên ý kiến đóng góp của những cá nhân, tổ chức hoạt 

động trong ngành thì sẽ mang lại hiệu quả thiết thực hơn. Có thể nói, việc mở rộng 

quy mô các hoạt động du lịch đóng vai trò thiết yếu tới sự phát triển ngành du lịch. 

Lượng khách du lịch ngày càng đông đòi hỏi sự đầu tư mở rộng các điểm tham quan 

du lịch, các hệ thống nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ,..để đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, 

giải trí của du khách một cách nhanh chóng nhất. Cũng cần lưu ý rằng, việc mở rộng 

quy mô nên được thực hiện một cách tổng thể, thống nhất, tránh tình trạng mở rộng 

ồ ạt mạnh ai nấy làm gây ra sự lộn xộn, mất mỹ quan tại địa điểm du lịch. 

Các tác giả John Ward, Phil Higson và William Campbell (1994) trong nghiên 

cứu Leisure and Tourism, đã nghiên cứu về ngành công nghiệp du lịch và giải trí 

thông qua việc phân tích các hình mẫu và xu hướng, các sản phẩm và dịch vụ trong 

ngành du lịch và giải trí cũng như các tác động của nó đến kinh tế, xã hội, văn hóa 

hay môi trường [59]. 

Công trình Tourism in Developing Countries, các tác giả tập trung bàn về sự 

phát triển du lịch ở các nước đã và đang phát triển. Bên cạnh đó, công trình này còn 

đề cập đến mối liên hệ giữa chính phủ và du lịch, các mô hình phân tích phát triển 

du lịch, các phương pháp đo lường phát triển du lịch quốc tế, sự phát triển các điểm 

đến du lịch như khu nghỉ mát ven đồi hay ven biển, các khu du lịch vùng ngoại ô. 

Trong công trình nghiên cứu của mình, tác giả S.Medlik (1995) đã đề cập về sự cạnh 

tranh trong ngành hàng không, quảng bá sản phẩm và điểm đến, sự quản lý du lịch, 

giới hạn cũng như thách thức đối với ngành du lịch [72]. 
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Trong công trình Tourism Economics and Policy, các tác giả tập trung chỉ ra 

nhu cầu du lịch và dự báo, nguồn cung cấp du lịch và giá, đo lường tác động và lợi 

ích của những thay đổi trong nhu cầu du lịch, đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch và thuế 

du lịch, hàng không, du lịch và môi trường (bao gồm cả biến đổi khí hậu) và năng 

lực cạnh tranh điểm đến. Từ đó cung cấp cơ sở để hiểu được sự liên quan của phân 

tích kinh tế và các giải pháp cho vấn đề du lịch trong thực tế cuộc sống, cũng như 

hoạch định chính sách du lịch [74]. 

Bueno cho rằng "khi việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp được quyết định bởi 

các kỹ năng, nguồn nhân lực là yếu tố then chốt để đạt được lợi thế cạnh tranh" [51]. Do 

vậy, điểm đến du lịch cần có chính sách, chiến lược chú trọng phát triển nguồn nhân lực 

phù hợp để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. 

Luận án Những giải pháp phát triển du lịch sinh thái Việt Nam trong xu thế 

hội nhập [17], tác giả đã phân tích làm rõ khái niệm về du lịch, DLST, yêu cầu và 

nội dung phát triển DLST trong điều kiện đẩy mạnh HNQT. Luận án ở một chừng 

mực nhất định cũng đã đề cập đến một số vấn đề liên quan đến quản tài nguyên môi 

trường và hệ sinh thái tại các điểm du lịch. 

Luận án Phát triển kinh doanh lưu trú du lịch tại vùng du lịch Bắc Bộ của Việt 

Nam, trên cơ sở phân tích tiềm năng, thế mạnh và thực trạng phát triển bền vững 

kinh doanh lưu trú du lịch ở vùng du lịch Bắc Bộ của Việt Nam, tác giả đề xuất các 

giải pháp thúc đẩy kinh tế cho các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch và các chủ thể 

QLNN tại vùng du lịch Bắc Bộ tham khảo; tạo môi trường thuận lợi cho phát triển 

bền vững kinh doanh lưu trú tại vùng du lịch Bắc Bộ. 

Tác giả Nguyễn Anh Tuấn (2010) trong công trình Năng lực cạnh tranh điểm 

đến của du lịch Việt Nam, đã phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh 

điểm đến của ngành du lịch Việt Nam; chỉ ra những mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội và 

áp lực đối với ngành du lịch Việt Nam cũng như nguyên nhân của hạn chế về năng 

lực cạnh tranh điểm đến của ngành du lịch Việt Nam. Tác giả đề xuất bốn quan 

điểm nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến của ngành du lịch Việt Nam, trong đó đề 

xuất: ngành du lịch phải được phát triển theo hướng chất lượng, hiệu quả, bền vững [9]. 

Trong luận án tiến sĩ kinh tế của Phutsady Phanyasith chỉ ra nguyên nhân hạn 

chế trong QLNN bằng pháp luật đối với HĐDL ở Lào. Từ đó, tác giả đưa ra một số 

giải pháp: Tăng cường công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về du 
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lịch; đẩy mạnh tổ chức thực hiện pháp luật về du lịch; tăng cường hoạt động kiểm 

tra, thanh tra trong xử lý vi phạm hoạt động QLNN bằng pháp luật đối với HĐDL; 

tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất trong lĩnh vực du lịch; 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào đối với QLNN bằng 

pháp luật đối với lĩnh vực HĐDL [37]. 

Luận án tiến sĩ kinh tế của Sa Năn siphaphômmachăn, “Quản lý du lịch theo 

hướng hội nhập với các nước láng giềng ở tỉnh Chăm Pa Sắc”, [39] đã làm rõ công 

tác quản lý du lịch, bao gồm quản lý hệ thống các điểm du lịch theo hướng hội nhập 

với các nước láng giềng ở tỉnh Chăm Pa Sắc. Luận án còn đưa ra kinh nghiệm của 

nước ngoài về quản lý du lịch theo hướng hội nhập với các nước láng giềng, trong 

đó có kinh nghiệm của Việt Nam, luận án đã nghiên cứu sâu vào phương pháp chủ 

yếu để giải quyết những mặt còn hạn chế và những cấn đề đặt ra và đẩy mạnh hoạt 

động quản lý du lịch theo hướng hội nhập với các nước láng giềng ở tỉnh Chăm Pa 

Sắc đạt hiệu quả cao hơn. 

1.1.2. Các nghiên cứu về xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá các điểm du lịch 

Mục đích của hoạt động tuyên truyền, quảng bá các điểm du lịch nhằm cung 

cấp thông tin chính xác về các sản phẩm du lịch, các địa điểm du vui chơi, di tích 

lịch sử - văn hóa,…từ đó thu hút du khách nhiều du khách hơn đến các địa điểm đó. 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc quảng bá, tuyên truyền nhà nước đã có 

những chính sách nhằm đẩy mạnh loại hình dịch vụ này. 

John Tribe (1995), trong nghiên cứu The Economics of Leisure and Tourism, 

đã làm rõ các vấn đề về tổ chức và quảng bá hoạt động giải trí và du lịch; nghiên 

cứu về du lịch, du lịch giải trí ngoài trời, marketing du lịch ở các nước đang phát 

triển [58]. 

W. Susan (1996) khi phân tích nguồn gốc của ngành thương mại giải trí và du 

lịch, đã miêu tả về ngành thương mại giải trí và du lịch; miêu tả sứ mệnh của ngành 

này; giải thích sự khác biệt giữa sản phẩm và dịch vụ; giới thiệu những địa điểm mà 

thương mại giải trí và du lịch có thể diễn ra; giới thiệu các cơ hội nghề nghiệp cho 

các ứng viên tốt nghiệp ngành này. Trên cơ sở đó, tác giả làm rõ vấn đề quản lý và 

tổ chức sự kiện, lưu trú, thực phẩm và đồ uống, nghề nghiệp [73] 

Công trình: “Marketing du lịch” của Robert Lanquar và Robert Hollier, Nxb 

Thế giới, năm 1992. Nội dung công trình đề cập đến những mốc 10 lịch sử của 
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marketing du lịch, các định nghĩa và quan niệm về marketing du lịch; phân tích 

cung, cầu du lịch và các nhu cầu khác về thị trường du lịch. Về lịch sử ra đời của 

marketing du lịch, tác giả cho rằng: marketing ra đời từ sự phát triển của nền văn 

minh công nghiệp. 

Nigel Morgan and Annette Pritchard với nghiên cứu “Tourism Promotion and 

Power—Creating Images, Creating Identities” [68] đã chỉ ra rằng hình ảnh du lịch là 

một yếu tố có ý nghĩa quan trọng tác động đến sự lựa chọn điểm du lịch của du 

khách. Du khách được mời làm người tham gia tích cực trong quá trình tìm hiểu tầm 

quan trọng và chức năng của hình ảnh du lịch trong vai trò văn hóa xã hội rộng lớn 

hơn. Nghiên cứu đã giải thích, đánh giá và đối chiếu các cách tiếp để phân tích hình 

ảnh du lịch cũng như hiệu quả của việc tạo hình ảnh du lịch tại điểm du lịch. 

Các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch được Chính phủ Lào chú trọng 

đẩy mạnh những năm qua đã tạo ra những thành tựu đáng kể cho nền du lịch nước 

Lào.Viêng Chăn phát động Năm Du lịch quốc gia 2018, một hoạt động quan trọng 

nhằm thúc đẩy du lịch và bảo tồn các giá trị văn hóa và phong tục tập quán tốt đẹp 

của người dân Lào. 

Khitphavanh Viengkhamkong (2017) [33], Phát triển du lịch của thành phố 

Viêng Chăn – Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã nghiên cứu về các nhân tố 

ảnh hưởng đếnsự phát triển du lịch tại Viêng Chăn cụ thể là việc tổ chức quản lý và 

quy hoạch du lịch, cơ chế chính sách, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xúc tiến và 

quảng bá du lịch, sự tham gia của cộng đồng địa phương trong việc khai thác sản phẩm 

du lịch, tôn tạo và bảo vệ môi trường sinh thái. Một trong những kết luận mà luận văn 

đã chỉ ra được là hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tại Viêng Chăn hiện nay đang là 

vấn đề thiết yếu và quan trọng đối với sự phát triển du lịch toàn diện tại thủ đô Viêng 

Chăn. Trong Năm Du lịch quốc gia 2018, Lào triển khai nhiều hoạt động phong phú, 

đa dạng như phát triển du lịch thiên nhiên, văn hóa và lịch sử; nâng cao nhận thức xã 

hội về vai trò và tầm quan trọng của du lịch; lấy khuyến khích du lịch làm chìa khóa 

tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị của các quốc gia, giúp thúc đẩy kết 

nối giữa Lào với các nước trong khu vực và trên thế giới. Ngoài ra, phát triển sản phẩm 

du lịch một quận một sản phẩm trên cả nước và tạo thuận lợi cho khách du lịch tại các 

điểm du lịch của các tỉnh cho có thể cung cấp dịch vụ. 
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Tạp chí Du lịch Mương Lào, “Pháp Luật về du lịch có sự quan trọng nhất đối 

với việc phát triển và khuyến khích du lịch của Lào”. Nội dung bài đã giới  thiệu về 

mục đích, mục đích của pháp  luật về du lịch  trong việc phát triển và khuyến khích 

du lịch của Lào, Pháp luật Du lịch đã rút ra kinh nghiệm từ nước ngoài và các ý 

kiến nhà chuyên gia, khoa học nhất là kinh nghiệm về tổ chức thực hiện Pháp luật 

Du lịch, trong bài viết đã đưa phân tích về việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước 

về ngành du lịch, hướng dẫn các đơn vị cá nhân trong xã hội góp phần vào việc 

khuyến khích và phát triển du lịch tại Lào. 

1.1.3. Các nghiên cứu về quản lý hoạt động kinh doanh tại điểm du lịch 

Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh ở các điểm kinh doanh du lịch đang có xu 

hướng phát triển, đa dạng và phong phú với nhiều loại hình doanh nghiệp, nhiều 

loại hình kinh doanh.Hoạt động du lịch được điều chỉnh bởi Luật Du lịch. Từ khi Sở 

Du lịch được thành lập và có sự chỉ đạo của tỉnh, Tổng cục Du lịch, việc quản lý đối 

với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch đã dần dần đi vào nề nếp. 

Tác giả Saknalin Keosi, khi nghiên cứu các biện pháp pháp lý quản lý du 

khách trong việc mua bán dịch vụ du lịch theo kiểu đóng tiền phí một lần giữa du 

khách và các công ty lữ hành, đã phân tích đánh giá việc thực hiện các biện pháp 

pháp lý của Thái Lan và quốc tế về quản lý du khách ở các nước Cộng đồng châu 

Âu và Nhật Bản. Tác giả đã phân tích các vấn đề khi có tranh chấp giữa du khách 

và các công ty lữ hành, đóng tiền phí cho công ty lữ hành trước khi đi tham quan, 

đăng ký hợp đồng có điều kiện trả lại cho du khách khi có vấn đề xảy ra trong 

chương trình du lịch, và đề ra những vấn đề cần tiếp tục sửa đổi bổ sung trong nội 

dung của Nghị định năm 2007 về quản lý du khách trong việc mua bán dịch vụ du 

lịch ở Thái Lan. 

Bàn về hoạt động kinh tế du lịch, theo tác giả Robert Lanquar (1993) kinh tế 

du lịch đó là ngành công nghiệp vì toàn bộ hoạt động nhằm khai thác các của cải 

của du lịch, nhằm biến các tài nguyên nhân lực, tư bản và nguyên liệu thành dịch vụ 

và sản phẩm. Đồng thời, tác giả cũng giới thiệu những vấn đề về yêu cầu, sự tiêu 

dùng của du lịch, sản xuất phục vụ du lịch, đầu tư cho du lịch [71]. 

Trong nghiên cứu The Economics of Tourism, tác giả William S. Reece 

(2009) sử dụng phân tích kinh tế hiện đại để giúp người đọc hiểu được hành vi thị 
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trường du lịch, đề cập đến thay đổi kỹ thuật vì nó liên quan tới việc điều chỉnh mô 

hình kinh doanh và chiến lược, giải thích rõ ràng về quản lý doanh thu. 

Tác giả Pechlaner et. al. (2010) đề xuất việc tăng cường phối hợp với các 

ngành, địa phương có liên quan để làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh 

và xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh du lịch. Du lịch là ngành kinh tế 

tổng hợp có tính đa ngành và xã hội hoá cao, nên phát triển du lịch là việc làm với 

sự tham gia, phối hợp đồng bộ của các ngành, các cấp và cộng đồng. Vì vậy, cần 

tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành có liên quan để kiểm tra, giám sát 

hoạt động du lịch tại các địa phương nhất là vào các ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ tại 

các bến tàu,khu, điểm du lịch tập trung đông du khách; giải quyết tình trạng cò mồi, 

tranh giành khách, ép giá, đeo bám, bán hàng không niêm yết giá, vệ sinh môi 

trường ô nhiễm,... tại các khu, điểm du lịch và các cơ sở dịch vụ du lịch [69] 

Về các loại hình thương mại du lịch tại khu vực nông thôn, các tác giả trong 

công trình nghiên cứu The Business of Rural Tourism International Perspectives đã 

chỉ ra những vấn đề cần giải quyết như: chính sách, kế hoạch, những tác động của 

nghiên cứu về thương mại du lịch tại khu vực này và đưa ra những mô hình mẫu về 

quảng bá, kinh doanh du lịch tại các nước phát triển như Mỹ, Canada, Trung Quốc, 

Đức, Úc, Niu Dilân,…về khu vực nông thôn. 

Các tác giả Yoonjeong Jeong, Seweryn Zielinski, Ji-soon Chang, Seong-il Kim 

với nghiên cứu “Comparing Motivation-Based and Motivation-Attitude-Based 

Segmentation of Tourists Visiting Sensitive Destinations, (2018)” đã so sánh phân 

khúc thị trường du lịch dựa trên động lực và động lực dựa trên thái độ, bằng cách xác 

định tính không đồng nhất của cả hai giải pháp. Dữ liệu được thu thập từ 722 người 

được hỏi, thông qua một cuộc khảo sát tại chỗ của du khách đến thác Kuang Si và hang 

Konglor ở Cộng hòa Dân chủ Lào. Sau đó, các đặc điểm liên quan đến nhân khẩu học 

và xã hội giữa các phân khúc được so sánh bằng cách sử dụng các kiểm định ANOVA. 

Kết quả này đóng góp cho nghiên cứu về việc so sánh các kỹ thuật phân khúc thị 

trường, từ đó đưa ra được các giải pháp để so sánh các phân khúc thị trường du khách 

khác nhau ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ở mỗi điểm du lịch. [78] 

Luận án kinh tế của Soun Manivông, “Phát triển du lịch dân cư ở nước 

CHDCND Lào”, [41, tr.1-3].Luận án đã trình bày vai trò, tầm quan trọng của công tác 

https://sciprofiles.com/profile/506651
https://sciprofiles.com/profile/656774
https://sciprofiles.com/profile/535608
https://sciprofiles.com/profile/507226
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phát triển du lịch dân cư hiện nay và những năm tiếp theo với việc tổ chức thực hiện 

trong thời gian qua, cho thấy được những tiềm năng vốn có, cơ hội, thách thức và các 

vấn đề đã đạt ra, tìm ra những phương pháp để giải quyết. Luận án đã đề ra và triển 

khai kế hoạch phát triển du lịch dân cư, phân phối thu nhập cho các dân tộc ở địa 

phương và góp phần cho việc phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia, tìm ra phương 

hướng và phương pháp để nâng cao chất lượng của ngành du lịch, đặc biệt là du lịch 

dân cư với sự tham gia đóng góp của cộng đồng dân cư, đồng thời, mở rộng phát triển 

du lịch từ thành phố đến địa phương. Tác giả còn đóng góp kinh nghiệm và khả năng 

của mình trong việc đề ra kế hoạch và chương trình phát triển du lịch dân cư để làm 

cho sản phẩm du lịch có chất lượng cao và bền vững. 

1.1.4. Các nghiên cứu về quản lý môi trường tại các điểm du lịch 

Hiện tại công tác quản lý môi trường, vấn đề rác thải, nước thải trong hoạt 

động du lịch vẫn đang ở mức độ thấp, các quy định, quy chế tại các di tích lịch sử 

vẫn mang tính hình thức. Việc quy hoạch các hệ thống cấp thoát nước thải cũng như 

hệ thống thu gom rác thải vẫn chưa đồng bộ nhất quán và chưa được quan tâm thích 

đáng. Năng lực và kỹ năng quản lý môi trường của cơ quan và cán bộ ngành du lịch 

đang còn hạn chế. 

Hassan (2000) [55] giới thiệu một mô hình xem xét các mối quan hệ giữa các 

bên liên quan tham gia vào việc tạo ra và tích hợp các sản phẩm giá trị gia tăng để 

duy trì nguồn tài nguyên trong khi duy trì vị trí thị trường tương đối so với đối thủ 

cạnh tranh khác. Theo Hassan, để phân tích khả năng cạnh tranh thị trường, cần tập 

trung vào lợi thế so sánh, định hướng nhu cầu, cơ cấu ngành và cam kết môi trường. 

Chuyên gia du lịch người Thuỵ Sĩ Jos Krippendorf (1975) và Jungk (1980) là 

những nhà khoa học đầu tiên trên thế giới cảnh báo về những suy thoái do hoạt 

động du lịch gây ra và đưa ra khái niệm về du lịch rắn (hard tourism) - loại hình du 

lịch ồ ạt, bằng xe hơi, gây ảnh hưởng nhiều nhất đối với môi trường và du lịch mềm 

(soft toursim/gentle tourism) - loại hình du lịch ít gây ảnh hưởng nhất đến môi 

trường và có chia sẻ lợi ích kinh tế với cộng đồng địa phương [61]. 

Hà Thị Phương Lan (2012), Bảo vệ môi trường tự nhiên trong hoạt động du 

lịch Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh [1] đã nghiên cứu công tác bảo vệ môi trường tự 

nhiên trong hoạt động du lịch Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, luận văn đã đưa ra được 

một số kết luận rằng: 
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- Bảo vệ môi trường tự nhiên là một nội dung quan trọng của chiến lược và kế 

hoạch phát triển kinh tế xã hội nói chung và du lịch nói riêng của quốc gia. Nếu 

không đặt vị trí bảo vệ môi trường lên hàng đầu thì không thể đạt được mục tiêu 

phát triển ngành du lịch tại địa phương hay một vùng. 

- Du lịch và môi trường có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, ngành du lịch đang 

chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ sự biến đổi khí hậu, môi trường sinh thái…Môi 

trường là tiền đề, cơ sở phát triển du lịch và ngược lại du lịch tác động đến môi 

trường trên hai khía cạnh tích cực và tiêu cực. Muốn bảo vệ môi trường tự nhiên bởi 

sự tác động của du lịch và các ngành khác thì phải nhận thức được tính chất hoạt 

động của du lịch và đặc điểm các vùng du lịch có liên quan ảnh hưởng bởi hoạt 

động của các ngành kinh tế khác.  

Trong nghiên cứu của Mihalic (2000) đã chỉ ra bốn đặc điểm của hoạt động 

quản lý môi trường đối với điểm du lịch:  

Thứ nhất, cùng với sự phát triển của những ngành trong tổng thể nền kinh tế 

quốc dân, ngành du lịch chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của những tiến bộ khoa học kỹ 

thuật trên thế giới. Điều đó tạo ra những máy móc, công cụ tiến bộ góp phần xử lý 

những sự cố về môi trường trong các ngành du lịch. 

Thứ hai, lượng khách du lịch tăng đột biến cả về số lượng lẫn chất lượng kéo 

theo lượng chất thải khó phân huỷ rất lớn, điều đó không chỉ tác động trực tiếp đến 

việc khai thác các điểm du lịch, đồng thời môi trường tại các điểm đó bị ảnh hưởng 

nghiêm trọng và về lâu dài có thể không khai thác được. 

Thứ ba, sự biến động liên tục của ngành du lịch bởi tác động của các đại dịch 

hoặc các cuộc khủng bố, nếu nhìn nhận thoáng qua cũng không ảnh hưởng gì đến 

môi trường. Tuy nhiên từ tác động của những biến động đó trong một thời gian ngắn 

làm giảm số lượng khách du lịch, và trong thời gian đó ngành du lịch ở các nơi. 

Thứ tư, tác động tiêu cực của sự phát triển của những thành tựu khoa học kỹ 

thuật cũng như sự gia tăng mạnh mẽ của cung và cầu trong du lịch làm cho chất 

lượng môi trường suy giảm nghiêm trọng [65]. 

Vấn đề quản lý môi trường thường được nhắc đến ở góc độ môi trường tự 

nhiên. Tuy nhiên, để có thể phát triển bền vững ban quản lý điểm điểm du lịch  

Viêng Chăn còn phải chú trọng đến cả môi trường xã hội. Tăng cường công tác 
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quản lý, chấn chỉnh các doanh nghiệp sẽ đưa hoạt động kinh doanh dịch vụ - du lịch 

đi vào nề nếp theo đúng quy định của Nhà nước; xây dựng môi trường du lịch an 

toàn, thân thiện cho du khách. 

Tạp chí Khoa học – xã hội quốc gia Lào: “Một số ảnh hưởng của du lịch tác 

động đến kinh tế văn hóa - xã hội và môi trường của Lào”. [43, tr.43-49], Nội dung 

của bài viết đã phân tích, đánh giá về ảnh hưởng của du lịch tác động đến kinh tế văn 

hoá - xã hội và môi trường ở CHDCND Lào, trong đó đã đề ra những phương pháp 

để giải quyết những mặt hạn chế các ảnh hưởng đó mà nó có thể tác động đến đến 

kinh tế văn hoá - xã hội và môi trường ở CHDCND Lào, vấn đề đã nêu trên chưa 

được nghiên cứu một cách khoa học, chỉ được quy định trong bài tổng kết và kế 

hoạch hoặc chiến lược về phát triển du lịch và các tài liệu khác có liên quan. Trong 

những năm tiếp theo phải có những yêu cầu cần thiết trong công 9 tác nghiên cứu đó 

nhằm để khuyến khích du lịch, đồng thời, cũng phải tìm ra phương pháp giải quyết về 

mặt trái của nó để làm cho ngành du lịch trở thành bộ phần chủ yếu trong phát triển 

kinh tế - xã hội và môi trường bền vững. 

Nghiên cứu “Sustainable Development in Laos: Prospects for a Green Future” 

của tác giả Douglas L. Tookey đã chỉ ra rằng công chúng và chính phủ Lào ngày 

càng nhận thức được các vấn đề phát triển bền vững. Lào cũng đang bắt đầu phát 

triển một cơ quan pháp luật trong nước toàn diện để giải quyết các vấn đề bảo tồn 

và ô nhiễm. Chính phủ có kế hoạch sớm thông qua luật môi trường khung và đã thể 

hiện cam kết chắc chắn trong việc bảo vệ môi trường bằng cách theo đuổi nhiều 

chương trình và dự án đào tạo. Khi Lào chuẩn bị gia nhập Hiệp hội các quốc gia 

Đông Nam Á (ASEAN), nơi sẽ tham gia Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Môi 

trường, họ cũng hy vọng sẽ trở thành một bên tham gia các công ước môi trường 

quốc tế khác nhau. Triển vọng phát triển bền vững ở Lào có vẻ đầy hy vọng. Thành 

công phụ thuộc vào cách tiếp cận môi trường phối hợp giữa chính quyền trung ương 

và các tỉnh, việc áp dụng luật môi trường khung và luật pháp trong nước bổ sung, 

nỗ lực thực thi mạnh mẽ và nâng cao nhận thức về môi trường. 

1.1.5. Các nghiên cứu về bảo tồn và phát triển tài nguyên du lịch 

Theo Vengesayi (2003) [77], các yếu tố tài nguyên của điểm đến và hỗn hợp 

các hoạt động là những yếu tố cơ bản tạo nên sự hấp dẫn của điểm đến.Cụ thể đó 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/107049659700600205
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là các yếu tố tự nhiên, lịch sử, văn hóa, các sự kiện và các hoạt động du lịch, giải 

trí tại điểm đến.Các yếu tố tài nguyên của điểm đến và các hỗn hợp các hoạt động 

sẽ cung cấp cho du khách có thêm nhiều lựa chọn và đó chính là yếu tố ‘kéo’ đối 

với du khách. 

Trong công trình Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch Việt Nam có tính 

cạnh tranh trong khu vực, quốc tế, các tác giả đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận 

về cạnh tranh sản phẩm du lịch; phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống sản phẩm 

du lịch Việt Nam theo tiêu chí cấu thành sản phẩm chung của điểm đến và sản phẩm 

theo các loại hình du lịch. Các tác giả đã chỉ ra mô hình 10 tiêu chí đánh giá so sánh 

cạnh tranh sản phẩm du lịch bao gồm: Tính hấp dẫn và độc đáo của tài nguyên du 

lịch; tính đa dạng của dịch vụ du lịch; chất lượng sản phẩm du lịch; tổ chức xây 

dựng sản phẩm du lịch; đầu tư xúc tiến sản phẩm du lịch; giá sản phẩm du lịch; khả 

năng tiếp cận sản phẩm; thương hiệu sản phẩm du lịch; chu kỳ sống của sản phẩm 

du lịch; yếu tố đặc biệt của sản phẩm du lịch. Đề tài còn đề xuất hệ thống giải pháp 

chủ yếu góp phần tăng cường tính cạnh tranh của sản phẩm du lịch Việt Nam trên 

thị trường trong ngắn hạn. 

Nghiên cứu “Nature Conservation and Nature-Based Tourism: A Paradox?” 

năm 2019 của các tác giả Isabelle D. Wolf, David B. Croft, Ronda J. Green đã chỉ 

ra rằng trên khắp thế giới, có nhiều khu du lịch tự nhiên, sinh thái mang tính đa 

dạng sinh học cao. Hỗ trợ tài chính, chính trị và cộng đồng cho các khu vực tham 

quan được bảo tồn thường phụ thuộc vào chuyến thăm của khách du lịch dựa vào tự 

nhiên. Chuyến tham quan chắc chắn tạo ra các tác động môi trường, như xây dựng 

và bảo trì đường, đường mòn và xói mòn đất. Điều này tạo ra căng thẳng giữa bảo 

tồn các giá trị môi trường và tham quan. Nghiên cứ này xem xét một số tính năng 

chính sự tác động môi trường của khách du lịch tự nhiên thông qua một cuộc thảo 

luận về các nghiên cứu quan sát. Nó khám phá thực trạng và làm sáng tỏ ý nghĩa 

quản lý của việc phát hiện các tác động và hiểu nguyên nhân của chúng. Nghiên cứu 

đã đưa ra một số khuyến nghị cho nghiên cứu tiếp theo nhằm giải quyết tốt hơn sự 

bảo tồn thiên nhiên và du lịch dựa vào thiên nhiên [57] 

 

https://sciprofiles.com/profile/171067
https://sciprofiles.com/profile/533497
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Nghiên cứu “Tourists’ attitudes towards tourism development and heritage 

preservation in the world heritage town of Luang Prabang, Lao PDR” của các tác 

giả Thongmala Phosikham, Anoulom Vilayphone, Sengdeuane Wayakone, 

Somvang Phimmavong năm 2015 đánh giá mức độ thái độ khách du lịch quốc tế 

đối với bảo tồn di sản và sự hài lòng của họ với hoạt động du lịch, cơ sở vật chất và 

dịch vụ trong Town của Luang Prabang, Bắc Lào. Việc thu thập dữ liệu được thực 

hiện bằng cách sử dụng bản khảo sát câu hỏi với tổng số 400 người trả lời. Các phát 

hiện cho thấy phần lớn khách du lịch quốc tế có thái độ tích cực đối với sự phát 

triển du lịch ở Luông Pha Băng. Mặc dù khách du lịch quốc tế nói rằng di sản ở thị 

trấn này được bảo tồn tốt, nhận thức của họ về việc bảo tồn “âm nhạc truyền thống, 

múa cổ điển và múa rối” vẫn còn trên mức “trung lập”. Khách du lịch hài lòng với 

các hoạt động, cơ sở vật chất và dịch vụ được cung cấp hiện nay ở Luông Pha Băng, 

nhưng sự hài lòng của họ không đạt đến mức rất hài lòng. Các kết quả nghiên cứu 

sẽ giúp các nhà ra quyết định xây dựng các chiến lược tương lai tốt hơn để phát 

triển du lịch bền vững ở Luông Pha Băng [30] 

Luận án kinh tế của Hum Phăn phưapasít, “Phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh 

Luâng Pha Băng trong giai đọan hiện nay”. [32, tr.1-6], Học viện Chính trị - Hành 

chính quốc gia Hồ Chí Minh, (Hà Nội 2008). Luận án nghiên cứu một số vấn đề 

chung về phát triển du lịch ở nước CHDCND Lào. Trên cơ sở đó, luận án đánh giá 

thực trạng phát triển du lịch ở tỉnh Luâng Pha Băng của Lào, các điều kiện tự nhiên, 

kinh tế - xã hội của tỉnh tác động đến du lịch. Trên cơ sở đó luận án đánh giá những 

kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, luận án đã góp phần xây dựng khái 

niệm và chỉ ra những đặc điểm và vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế-xã hội, 

ngoài ra, luận án còn đưa ra phương pháp quản lý nhà nước đối với du lịch như: 

Quản lý nhà nước đối với hướng dẫn viên, quản lý nhà nước đối với cảnh quan môi 

trường, quản lý nhà nước đối với bảo tồn di tích và giữ gìn bản sắc văn hoá và đưa 

ra những quan điểm có tính định hướng và một số giải pháp chủ yếu phát triển du 

lịch ở tỉnh Luâng Pha Băng trong các giai đoạn hiện nay. 

1.2.  Khoảng trống nghiên cứu 

Thông qua việc tổng lược các nghiên cứu có liên quan ở trong và ngoài nước, 

một số khoảng trống nghiên cứu có thể nhận ra, bao gồm: 

https://www.researchgate.net/profile/Somvang_Phimmavong/publication/283621927_Tourists'_Attitudes_towards_Tourism_Development_and_Heritage_Preservation_in_the_World_Heritage_Town_of_Luang_Prabang_Lao_PDR/links/56418c8508aebaaea1f71fef/Tourists-Attitudes-towards-Tourism-Development-and-Heritage-Preservation-in-the-World-Heritage-Town-of-Luang-Prabang-Lao-PDR.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Somvang_Phimmavong/publication/283621927_Tourists'_Attitudes_towards_Tourism_Development_and_Heritage_Preservation_in_the_World_Heritage_Town_of_Luang_Prabang_Lao_PDR/links/56418c8508aebaaea1f71fef/Tourists-Attitudes-towards-Tourism-Development-and-Heritage-Preservation-in-the-World-Heritage-Town-of-Luang-Prabang-Lao-PDR.pdf
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Thứ nhất, về phạm vi nghiên cứu, hầu hết các nghiên cứu về quản lý nhà nước 

đối với điểm đến du lịch tuy đã thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên 

cứu trên thế giới, hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực này tại Lào hiện vẫn rất hạn 

chế. Với đặc thù của một nước đang phát triển, quy mô du lịch còn khá nhỏ, Lào nói 

chung và Thủ đô Viêng Chăn nói riêng có nhiều đặc thù quản lý điểm du lịch rất 

khác biệt. Điều này đòi hỏi mô hình nghiên cứu và thang đo đánh giá cần có sự 

khác biệt nhất định. 

Thứ hai, về nội dung nghiên cứu, đa phần các nghiên cứu hiện nay chỉ mới tập 

trung làm rõ các khía cạnh về phát triển hoạt động kinh doanh du lịch nói chung. 

Chẳng hạn các nghiên cứu tập trung nhiều vào việc xây dựng các mô hình kinh 

doanh du lịch bền vững, liên kết trong hoạt động du lịch nói chung. Vẫn chưa có 

nhiều nghiên cứu làm rõ mối liên hệ giữa công tác quản lý nhà nước đối với hiệu 

quả hoạt động của các điểm đến du lịch. 

Thứ ba, về mặt lý luận, vẫn chưa có thang đo lường thống nhất các khía cạnh 

về hoạt động quản lý nhà nước đối với hoạt động điểm đến du lịch. Các chỉ tiêu 

đánh giá đa phần bị ảnh hưởng bởi bối cảnh nghiên cứu và ý chí chủ quan của nhà 

nghiên cứu. 

Thứ tư, quản lý điểm du lịch tại Viêng Chăn – Lào còn có những bất cập và 

hạn chế, gây trở ngại cho phát triển du lịch của thành phố Viêng Chăn nói riêng và 

nước lào nói chung. 

Tiểu kết chương 1 

Nội dung chương 1 trình bày về tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài 

nước có liên quan đến đề tài nghiên cứu bao gồm các vấn đề về xây dựng và tổ chức 

thực hiện quy hoạch phát triển du lịch; quảng bá, xúc tiến du lịch; quản lý môi 

trường du lịch; quản lý hoạt động kinh doanh điểm du lịch; bảo tồn và phát triển tài 

nguyên du lịch. Từ đó chỉ ra các khoảng trống nghiên cứu về nội dung nghiên cứu, 

khách thể nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và các vấn đề khác mà luận án cần phân 

tích và có hướng nghiên cứu tiếp theo.  
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CHƯƠNG 2 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ ĐIỂM DU LỊCH 

 

2.1. Các khái niệm về du lịch 

2.1.1. Điểm du lịch 

Điểm du lịch là hình thức thấp nhất trong tổ chức lãnh thổ du lịch, có quy mô 

nhỏ, mỗi điểm du lịch tập trung một hoặc một vài loại tài nguyên du lịch, có khả 

năng đảm bảo cho nhu cầu lưu trú của khách từ 1-2 ngày. Điểm du lịch là nơi tập 

trung ít nhất một loại tài nguyên du lịch (tự nhiên, lịch sử văn hóa, hoặc kinh tế - xã 

hội) hoặc một công trình riêng biệt phục vụ du lịch hoặc kết hợp cả hai ở quy mô 

khác nhau. [22] 

Về định nghĩa, điểm du lịch là nơi có tài nguyên du lịch hấp dẫn, phục vụ nhu 

cầu tham quan của khách du lịch. 

Tài nguyên du lịch là yếu tố cơ bản để tạo thành các sản phẩm du lịch. Sự hấp 

dẫn của sản phẩm du lịch được tạo nên từ sự đa dạng, phong phú, đặc sắc, mới mẻ 

của tài nguyên du lịch.Tài nguyên du lịch bao gồm tài nguyên du lịch thiên nhiên 

(do thiên nhiên ban tặng) và tài nguyên du lịch nhân văn (do con người tạo ra). 

- Tài nguyên du lịch thiên nhiên thường do: địa hình đa dạng, phong phú; khí 

hậu ơn hòa, mát mẻ, thuận lợi cho nghỉ dưỡng; động thực vật phong phú, đặc sắc; 

tài nguyên nước; vị trí địa lý mang lại. 

- Tài nguyên du lịch nhân văn là các giá trị văn hóa, lịch sử, các di tích cách 

mạng, khảo cổ, kiến trức, giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội, văn hóa dân gian và 

các giá trị văn hóa khác, hoặc công trình lao động sáng tạo của con người có tsức 

hấp dẫn khách du lịch đến với các mục đích khác nhau. [22] 

Tuy nhiên, nói đến điểm du lịch không chỉ đề cập đến tài nguyên du lịch mà 

còn có cả nhiều điều kiện khác để trở nên hấp dẫn, đặc biệt là việc phát triển các sản 

phẩm du lịch.Phát triển và nâng cao chất lượng “sản phẩm” du lịch chủ yếu tập 

trung ở điểm tham quan du lịch.Hiệu quả kinh tế - xã hội của hoạt động du lịch 

trong một địa phương, một đất nước phần lớn tập trung tại điểm tham quan du lịch. 

❖ Các yếu tố cấu thành điểm du lịch [22] 

➢ Điểm hấp dẫn du lịch 

Là những điểm có tài nguyên nổi trội, có sự hấp dẫn khách du lịch.Những 
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điểm hấp dẫn của một nơi đến dù mang đặc điểm tự nhiên hay nhân tạo, hoặc là các 

sự kiện thì cũng tạo ra động lực ban đầu cho sự viếng thăm của du khách.Các điểm 

hấp dẫn thường là lĩnh vực bị lãng quên của ngành du lịch bởi tính đa dạng và hình 

thức sở hữu phân tán của chúng. 

➢ Giao thông đi lại 

Giao thông đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển du lịch của một vùng, 

địa phương.Sự kết nối và hiện đại của mạng lưới giao thông sẽ tạo thuận lợi cho sự 

di chuyển của du khách khi tham gia chuyến đi của mình.Bên cạnh đó, giao thông 

có hiệu quả sẽ gắn kết nguồn khách với điểm du lịch một cách bền vững. 

➢ Dịch vụ lưu trú và ăn uống 

Dịch vụ lưu trú và ăn uống của điểm du lịch không chỉ cung cấp nơi ăn nghỉ 

mang tính vật chất mà còn tạo được cảm giác chung về sự tiếp đãi nồng nhiệt, lưu 

lại ấn tượng khó quên về các món ăn và đặc sản địa phương. Trong xã hội hiện đại, 

khách du lịch ngày càng đề cao sự hưởng thụ. Vì vậy các dịch vụ lưu trú và ăn uống 

càng trở thành một yếu tố cần thiết của một điểm du lịch hấp dẫn du khách. 

➢ Các tiện ích và dịch vụ hỗ trợ 

Trong chuyến hành trình, du khách đòi hỏi rất nhiều các tiện nghi và dịch vụ 

hỗ trợ tại điểm du lịch.Khả năng cung cấp tiện nghi và các dịch vụ hỗ trợ thể hiện 

bản chất đa ngành của yếu tố cung trong du lịch và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các 

lĩnh vực kinh doanh trong ngành du lịch.Bên cạnh đó, các điểm du lịch còn cung 

cấp các dịch vụ hỗ trợ cho cả du khách và ngành du lịch thông qua các tổ chức (cơ 

quan) du lịch địa phương. Những dịch vụ này bao gồm: quảng bá cho nơi đến; lãnh 

đạo, phối hợp và kiểm soát sự phát triển của điểm đến; tư vấn và phối hợp với các 

doanh nghiệp khác ở địa phương; cung cấp một số tiện nghi nhất định (giải trí, thể 

thao…). 

➢ Các hoạt động bổ sung 

Nhu cầu của du khách ngày càng đa dạng và phức tạp đòi hỏi sự gia tăng và 

hấp dẫn của các dịch vụ bổ sung, đặc biệt là nhu cầu vui chơi, giải trí và sức khỏe. 

Một điểm du lịch muốn níu chân khách và có khả năng cạnh tranh với các điểm du 

lịch khác thì cần phải đầu tư mạnh mẽ cho các dịch vụ bổ sung này. 
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2.1.2. Phân loại điểm du lịch 

Điểm du lịch được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau như: phân theo cấp 

quản lý, phân theo loại hình du lịch, theo chủ sở hữu, theo khu vực thị trường.[22] 

❖ Phân loại theo cấp quản lý 

Phân loại theo cấp quản lý  là nhằm để thuận lợi trong việc cải cách quy chế, 

biện pháp, phương pháp, cho việc quản lý của tổ chức đạt tiêu chuẩn. 

a. Điểm du lịch quốc gia 

Mỗi quốc gia có các quy định cụ thể khá nhau về tiêu chí phân loại điểm du 

lịch. Thông thường, để được công nhận là điểm du lịch quốc gia, cần phải có đủ các 

yếu tố sau: 

Có tài nguyên du lịch đặc biệt hấp dẫn. 

Có khả năng bảo đảm phục vụ tối thiểu một lượng khách đủ lớn (ở Việt Nam 

tối thiểu là một trăm nghìn lượt khách du lịch một năm). 

Có đường giao thông thuận tiện đến điểm du lịch, có các dịch vụ: bãi đỗ xe, có 

khu vệ sinh công cộng, phòng cháy chữa cháy, cấp, thoát nước, thông tin liên lạc và 

các dịch vụ khác đáp ứng được yêu cầu của khách du lịch. 

Đáp ứng các điều kiện về bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường 

theo quy định của pháp luật. 

b. Điểm du lịch địa phương 

Các điểm du lịch không đáp ứng một trong các tiêu chí của điểm du lịch quốc 

gia nêu trên thì được coi là điểm du lịch địa phương. Việc phân cấp quản lý, và các 

chính sách quản lý các điểm du lịch địa phương khác với các điểm du lịch quốc gia. 

❖ Phân loại theo loại hình du lịch 

a. Du lịch sinh thái 

Du lịch sinh thái là tham quan và du lịch có trách nhiệm với môi trường tại các 

điểm tự nhiên không bị tàn phá để thưởng thức thiên nhiên và các đặc điểm văn hóa 

đã tồn tại trong quá khứ hoặc đang hiện hành, qua đó khuyến khích hoạt động bảo 

vệ, hạn chế những tác động tiêu cực do khách tham quan gây ra, và tạo ra ích lợi 

cho những người đân địa phương tham gia tích cực. 

Điểm du lịch sinh thái là sự tạo nên và thỏa mãn sự khao khát thiên nhiên, là 

sự khai thác tiềm năng du lịch cho bảo tồn và phát triển và là sự ngăn ngừa các tác 
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động tiêu cực lên sinh thái, văn hóa và thẩm mỹ, là loại hình du lịch lấy các hệ sinh 

thái đặc thù, tự nhiên làm đối tượng để phục vụ cho những khách du lịch yêu thiên 

nhiên, du ngoạn, thưởng thức những cảnh quan nghiên cứu về các hệ sinh thái. 

Điểm du lịch sinh thái có nhiệm vụ bảo tồn tài nguyên môi trường tự nhiên, 

bảo đảm đối với du khách về các đặc điểm của môi trường tự nhiên mà họ đang 

chiêm ngưỡng, thu hút tích cực sự tham gia của cộng đồng địa phương và người dân 

bản địa trong việc quản lý và bảo vệ, phát triển du lịch. 

Điểm du lịch sinh thái có thể là các điểm du lịch sông, hồ, trên biển; tham 

quan miệt vườn, làng bản; tham quan hang động… 

b. Du lịch văn hóa 

Du lịch văn hóa là hình thức du lịch dựa vào bản sắc văn hóa dân tộc với sự 

tham gia của cộng đồng nhằm bảo tồn và huy các giá trị văn hóa truyền thống. 

Trong tất cả các loại hình du lịch thì du lịch văn hóa là một hình thức du lịch mang 

lại nhiều lợi ích cho môi trường du lịch nhất: vì du lịch văn hóa là công cụ để khôi 

phục, duy trì và phát huy những giá trị văn hóa của cộng đồng địa phương một cách 

hữu hiệu. 

Điểm du lịch văn hóa là nơi tập trung những sản phẩm văn hóa, những lễ hội 

truyền thống dân tộc, kể cả những phong tục tín ngưỡng... để tạo sức hút đối với 

khách du lịch bản địa và từ khắp nơi trên thế giới. Đối với khách du lịch có sở thích 

nghiên cứu, khám phá văn hóa và phong tục tập quán bản địa, tham quan các điểm 

du lịch văn hóa là cơ hội để thỏa mãn nhu cầu của họ. Phần lớn hoạt động du lịch 

văn hóa gắn liền với địa phương – nơi lưu giữ nhiều lễ hội văn hóa và cũng là nơi 

tồn tại đói nghèo. 

c. Du lịch di tích lịch sử 

Du lịch di tích lịch sử là du lịch tìm hiểu những di tích lịch sử, nơi ghi dấu ấn 

văn hóa, dân tộc dân gian của một khu vực, một đất nước. 

Điểm du lịch di tích lịch sử sẽ bao gồm các khu di tích lịch sử, thích hợp cho 

mọi đối tượng khách tham quan đến những đình, đền, chùa, các công trình kiến trúc 

nghệ thuật, các công trình kỉ niệm những danh nhân và sự kiện lịch sử. Đến các khu 

di tích lịch sử, mỗi người không chỉ hiểu hơn về lịch sử của một dân tộc, của một 
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thời kỳ mà còn được khám phá những điều thú vị về bản sắc văn hóa của một dân 

tộc nào đó. 

2.1.3. Sản phẩm du lịch 

 Một địa phương muốn thu hút khách du lịch, tạo ra nhiều loại hình du lịch 

hấp dẫn đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách thì phải bắt tay vào việc xây dựng 

và phát triển các sản phẩm du lịch gắn liền với việc khai thác có chiều sâu và khai 

thác đúng tài nguyên du lịch của địa phương đó. Tuy nhiên, du lịch là một ngành 

kinh tế tổng hợp, mang tính chất liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, do vậy 

khái niệm về sản phẩm du lịch khá trừu tượng và còn nhiều quan điểm chưa thống 

nhất. Các khái niệm khác nhau một phần là do quan điểm của các nhà nghiên cứu, 

phần khác là do góc độ tiếp cận. 

 Trong từ điển thuật ngữ du hành và du lịch, S.Medlik [72] đưa ra khái niệm: 

“Sản phẩm du lịch, theo nghĩa hẹp, được hiểu là bất kỳ thứ gì du khách mua, theo 

nghĩa rộng hơn, nó là sự kết hợp giữa những gì du khách làm và những cơ sở giải 

trí, tham quan, những phương tiện và dịch vụ mà du khách sử dụng để làm cho nó 

thành hiện thực”. 

 Theo Michael M.Coltman [66] thì “Sản phẩm du lịch là một tổng thể bao 

gồm các thành phần không đồng nhất hữu hình và vô hình”, tính hữu hình của nó 

được thể hiện cụ thể như thức ăn, đồ uống, các sản phẩm lưu niệm…, còn tính vô 

hình của nó được thể hiện đó là các loại hình dịch vụ du lịch, các dịch vụ bổ trợ khác. 

 Robert Christie Mill lại cho rằng sản phẩm du lịch có bốn chiều định vị: 

Điểm hấp dẫn du lịch, các cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, vận chuyển du lịch, lòng 

hiếu khách. 

 Theo Viện nghiên cứu Phát triển du lịch: “Sản phẩm du lịch tổng thể của một 

điểm đến là sự hòa trộn mang tính quy luật của các giá trị tự nhiên và nhân văn, các 

giá trị vật thể và phi vật thể chứa đựng trong không gian của một điểm đến. Sản 

phẩm du lịch tổng thể sẽ đem lại cho du khách những ấn tượng và cảm xúc đặc 

trưng nhất về một điểm đến”.  

2.1.4. Tài nguyên du lịch 

Tài nguyên du lịch là tổng thể tự nhiên, văn hóa lịch sử cùng với tất cả các 

thành phần của chúng. Tất cả đóng vai trò trong việc khôi phục cũng như phát triển 
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về thể lực, trí lực của con người và khả năng lao động, sức khỏe của họ. 

Tài nguyên du lịch được sử dụng cho nhu cầu trực tiếp và nhu cầu gián tiếp, 

áp dụng vào việc sản xuất dịch vụ du lịch. 

Hiện nay du lịch đang là một trong những ngành có định hướng tài nguyên 

một cách vô cùng rõ rệt. Khi đó tài nguyên du lịch có vai trò như một yếu tố cơ bản 

hay là điều kiện tiên quyết giúp hình thành cũng như phát triển về du lịch trong một 

địa phương.  

Tùy thuộc vào từng số lượng tài nguyên, chất lượng và các mức độ kết hợp 

của chúng trên cùng địa bàn sẽ mang tới ý nghĩa khác nhau và đặc biệt đối với sự 

phát triển của du lịch. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sức hấp dẫn về du lịch 

của một địa phương phụ thuộc rất nhiều vào các nguồn tài nguyên du lịch có trong 

địa phương đó. Có 3 loại tài nguyên du lịch điển hình. Cụ thể: 

Tài nguyên du lịch tự nhiên: Đây là loại tài nguyên du lịch bao gồm các yếu 

tố về khí hậu, địa hình, cảnh quan thiên nhiên… Có thể nói rằng tài nguyên du lịch 

thiên nhiên bao gồm tất cả những gì thiên nhiên đã ban tặng cho con người. 

Tài nguyên du lịch nhân văn: Bao gồm tài nguyên du lịch nhân văn vật thể 

và tài nguyên du lịch nhân văn phi vật thể. Loại hình tài nguyên du lịch này sẽ tập 

hợp những di sản được con người tạo ra trong nhiều thế hệ và lưu truyền tới các thế 

hệ mai sau. Trong đó tài nguyên du lịch nhân văn vật thể sẽ gồm các di tích lịch sử, 

công trình văn hóa, văn nghệ, kiến trúc,… Còn tài nguyên du lịch nhân văn phi vật 

thể gồm các truyền thống lịch sử của các dân tộc, loại hình văn hóa nghệ thuật 

truyền thống, phong tục và tập quán,… 

Tài nguyên du lịch xã hội: Tài nguyên du lịch xã hội sẽ liên quan tới các sự 

kiện về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội được con người đương đại tổ chức, 

nhằm mang tới độ lôi cuốn đặc sắc và thu hút khách du lịch. 

2.2. Quản lý điểm du lịch 

2.2.1. Khái niệm 

Quản lý là một hoạt động liên tục và cần thiết khi con người kết hợp với nhau 

trong tổ chức. Đó là quá trình tạo nên sức mạnh gắn liền các hoạt động của các cá 

nhân với nhau trong một tổ chức nhằm đạt được mục tiêu chung. Bất kỳ hoạt động 

kinh doanh nào cũng cần có sự tổ chức và quản lý tương ứng, hoạt động kinh doanh 
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du lịch cũng vậy.[22] 

Quản lý điểm du lịch là làm chức năng quản lý vĩ mô về du lịch, không làm 

chức năng chủ quản, kinh doanh thay các doanh nghiệp du lịch. Việc quản lý đó 

được thông qua các công cụ quản lý vĩ mô, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các 

doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau hoạt động trên lĩnh vực kinh 

tế du lịch. Quản lý  về điểm du lịch là nhằm đưa du lịch phát triển định hướng 

chung của tiến trình phát triển đất nước [22] 

Quản lý nền kinh tế nói chung và ngành du lịch nói riêng theo nguyên tắc kết 

hợp quản lý theo ngành và lãnh thổ, phân định chức năng quản lý  về kinh tế với 

chức năng quản lý trực tiếp sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở nhằm 

kết hợp chúng tốt hơn trong việc nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội. 

2.2.2. Sự cần thiết của quản lý điểm du lịch 

Một điểm du lịch hấp dẫn du khách không chỉ từ những yếu tố tự nhiên của 

chính điểm du lịch đó mà còn cần có sự quản lý chặt chẽ về mọi mặt để phát triển 

hơn nhiều lợi thế của mỗi điểm du lịch khác nhau, vì nếu không có sự quản lý thì 

điểm du lịch cũng chỉ như một điểm tham quan tự phát, không tạo ra được giá trị tối 

đa cho du khách. 

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.Các nước 

phát triển du lịch có thành công trong việc quản trị kinh doanh điểm du lịch đã tổng 

kết một số lợi ích như sau: 

- Thiết lập một lợi thế cạnh tranh 

+ Xây dựng và tạo ra đượcc một vị trí độc đáo, hấp dẫn, cung cấp nhiều loại 

dịch vụ và hàng hóa chất lượng cao cho du khách so với các điểm du lịch khác. 

+ Cung cấp các dịch vụ và hàng hóa với chất lượng cao bằng cách phối hợp 

đồng bộ, chặt chẽ giữa các chủ thể tại điểm du lịch để phục vụ khách. 

- Bảo đảm tính bền vững trong phát triển du lịch. Với sự quản lý thích hợp và 

xây dựng một kế hoạch chung đảm bảo điểm du lịch giữ gìn được sự toàn vẹn về 

môi trường và các nguồn tài nguyên quý giá. Quản trị tốt có thể tránh được sự xung 

đột về văn hóa và ngăn ngừa những ảnh hưởng tiêu cực của du lịch tác động đến lối 

sống và các giá trị truyền thống của cộng đồng. 
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- Lan truyền lợi ích của du lịch. Lợi ích trong phát triển du lịch tại điểm du 

lịch có thể được lan tỏa ra nhiều lĩnh vực khác như: phát triển các sản phẩm thủ 

công, mỹ nghệ truyền thống của cộng đồng, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ, 

khai thác tiềm năng của nghệ thuật và sản phẩm của các ngành khác… 

- Nâng cao hiệu quả trong kinh doanh du lịch. Thông qua phát triển không 

gian và tiếp thị có mục tiêu, điểm đến du lịch có thể kéo dài thời gian lưu trú trung 

bình, tăng chi tiêu khách và giảm thời vụ kinh doanh tại điểm du lịch. 

- Xây dựng thương hiệu có bản sắc, mạnh mẽ và sôi động. Quản lý điểm du 

lịch ngày càng nhận ra giá trị và quyền lực của các thương hiệu điểm du lịch 

mạnh.Luôn cung cấp giá trị tuyệt vời, lòng trung thành với thương hiệu của khách 

trở về điểm đến một cách thường xuyên. 

2.2.3. Đặc điểm của quản lý điểm du lịch 

Đặc điểm của quản lý điểm du lịch là sự phối hợp của các chủ thể khác nhau 

tại điểm du lịch 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 thông qua hợp tác giữa các nhà cung cấp dịch vụ, để đảm 

bảo chuỗi dịch vụ liên tục trong những điểm đến và tiếp thị (ví dụ như dịch vụ lưu trú, 

các nhà cung cấp dịch vụ giải trí cũng như một số điểm tham quan trong vùng).Điều 

này nên được thực hiện mà không chịu sự ảnh hưởng của chính trị và của các doanh 

nghiệp tư nhân, để các điểm đến phát triển một chiến lược riêng biệt. Trong thực tế, 

điều này là khó vì ảnh hưởng của chính trị vào sự phát triển của du lịch thường do 

sự phụ thuộc tài chính của Tổ chức Quản lý Điểm du lịch vẫn còn rất cao và ý kiến 

riêng của các công ty thường gây ảnh hưởng đến quyền điều khiển điểm đến. 

Quản lý điểm du lịch loại bỏ các xung đột về lợi ích của nhà cung cấp dịch vụ, 

vì họ thường tự coi mình là các đối thủ cạnh tranh. 

2.2.4. Nội dung quản lý điểm du lịch 

Hoạt động điểm du lịch rất đa dạng và luôn đòi hỏi sự quản lý để duy trì và 

phát triển. Việc thành công hay thất bại của điểm du lịch phụ thuộc rất lớn vào 

khuôn khổ pháp lý và những chính sách thích hợp với điều kiện và trình độ phát 

triển của đất nước. Do vậy, vấn đề quản lý  đối với hoạt động các điểm du lịch là 

một vấn đề cần thiết được đặt lên hàng đầu. Hơn nữa, điểm du lịch ở Lào mới trong 
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giai đoạn phát triển, còn gặp nhiều khó khăn và thách thức lớn do vậy rất cần có sự 

định hướng để điểm du lịch phát triển. 

Quản lý về hoạt động điểm du lịch tạo ra sự thống nhất trong tổ chức và phối 

hợp các hoạt động của cơ quan quản lý về hoạt dộng điểm du lịch. Đồng thời, chỉ có 

sự thống nhất của  về hoạt động điểm du lịch mới giữ cho việc khai thác các thế 

mạnh của từng vùng, từng địa phương đạt kết quả, hơn nữa lại phát huy lợi thế so 

sánh của Quốc gia trong phát triển du lịch Quốc tế. Ngoài ra, du lịch còn là một 

ngành kinh tế mũi nhọn có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác. Do vậy, 

cần thiết phải có sự quản lý của Nhà nước để điều hòa mối quan hệ giữa du lịch với 

các ngành, các lĩnh vực có liên quan [22]. 

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 

- Phù hợp với chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, 

an ninh của đất nước; chiến lược phát triển ngành du lịch và các quy hoạch khác đã 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo từng thời kỳ. 

- Khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên du lịch và bảo tồn các di tích 

lịch sử - văn hóa, di sản thiên nhiên hướng tới mục tiêu phát triển bền vững gắn với 

bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Bảo đảm tính liên kết giữa các địa phương trong vùng, giữa các vùng trong 

cả nước; khai thác, sử dụng tối đa kết cấu hạ tầng hiện có; phát huy tối ưu tiềm 

năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương để phát triển sản phẩm du lịch. 

- Giảm thiểu các tác động tiêu cực do phát triển du lịch đến kinh tế - xã hội và 

môi trường. 

- Bảo đảm sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư và cá nhân 

trong quá trình lập quy hoạch; kết hợp hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước và lợi ích 

của cộng đồng, giữa lợi ích của vùng và địa phương. 

- Bảo đảm tính khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quá trình lập quy 

hoạch; đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội và hội nhập quốc tế của đất nước [22]. 

➢ Nội dung quy hoạch về du lịch 

- Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội 

của quốc gia, vùng và địa phương. 
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- Phân tích, đánh giá tiềm năng, hiện trạng tài nguyên và môi trường du lịch, 

thị trường du lịch; khả năng thu hút đầu tư, nguồn lực phát triển du lịch. 

- Xác định quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch; dự báo các chỉ tiêu và luận 

chứng các phương án phát triển du lịch. 

- Định hướng tổ chức không gian du lịch, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch. 

- Định hướng phát triển sản phẩm du lịch, thị trường du lịch. 

- Định hướng đầu tư phát triển du lịch; xác định danh mục các khu vực, các dự 

án ưu tiên đầu tư, vốn đầu tư. 

- Định hướng bảo vệ tài nguyên du lịch và môi trường theo quy định của pháp luật. 

- Đề xuất chính sách, giải pháp quản lý, phát triển du lịch theo quy hoạch. 

Trên đây là nội dung về nguyên tắc lập quy hoạch về du lịch [22]. 

➢  Tạo ra một ban quản lý 

Một ban quản lý điểm du lịch cũng có thể được coi như một cơ quan có trách 

nhiệm trong việc chỉ đạo các nguồn lực, phối hợp không chỉ với các cơ sở du lịch 

địa phương mà còn với cả các công ty du lịch nội địa hay quốc tế hàng đầu, các tổ 

chức có liên quan trong lẫn ngoài nước và chỉ đạo các chương trình Quản trị chất 

lượng toàn diện (TQM) nhằm hướng đến việc thu được các kết quả cũng như đạt 

được các mục tiêu đã đề ra. Về cơ bản, vai trò tiềm năng của những nhà quản lý 

điểm du lịch sẽ là giám sát, thanh tra những doanh nghiệp và người dân địa phương. 

Để thực hiện công tác quản lý điểm du lịch cần có một đội ngũ làm việc hiệu 

quả và có chuyên môn, đã quen thuộc với địa bàn, ngành du lịch và các điểm đến 

khác trên toàn thế giới. Các thành viên của ban quản lý có thể được lựa chọn từ 

những người có kiến thức nền tảng về chuyên môn và có khả năng phân tích những 

diễn biến hiện có trong ngành du lịch. Việc phát triển một hệ thống thông tin du lịch 

là vô cùng cần thiết để mở ra thêm nhiều lối đi nhằm tăng cường thông tin giữa các 

cơ quan công quyền, giữa các tổ chức công và tư, giữa chính quyền và nhân dân địa 

phương, giữa các tổ chức có trách nhiệm và du khách tới điểm du lịch. Tổ chức 

quản lý điểm du lịch cũng được đề xuất cần có trách nhiệm thu thập thông tin của 

chính điểm du lịch và của cả thị trường bên ngoài (các đối thủ cạnh tranh). 

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

Sự phối hợp và hợp tác giữa khu vực tư và công là rất cần thiết vì khu vực 
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công có trách nhiệm trong việc thi hành và phê duyệt các kế hoạch, dự án để thiết 

kế bối cảnh cho điểm đến một cách thích hợp. Khu vực công ở đây có thể hiểu là 

các cơ quan quản lý, còn khu vực tư nhân bao gồm các doanh nghiệp và cá nhân 

tham gia vào hoạt động kinh doanh du lịch tại điểm du lịch. 

Lợi ích của sự hợp tác này sẽ không chỉ tránh được sự trùng lặp, bỏ phí các 

nguồn lực tài chính mà còn cung cấp các kênh truyền thông tốt hơn để lập kế hoạch, 

quyết định và áp dụng chúng vào trong thực tế.Để sử dụng thời gian và nguồn lực tài 

chính có hiệu quả, cũng như xây dựng được hệ thống sản phẩm phù hợp cần có sự 

hợp tác giữa các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp, cá nhân tham gia vào các hoạt 

động du lịch. Sự hợp tác này mang lại lợi ích cho các bên tham gia, các doanh nghiệp, 

cá nhân(khu vực tư nhân) nhận được nhiều lợi nhuận, còn cơ quan quản lý như Nhà 

nước (khu vực công) có nhiều lợi thế hơn như tạo được nền kinh tế cân bằng. 

Việc tạo lập sự liên kết trong quản lý điểm du lịch liên quan đến khu vực 

côngtư, các tổ chức phi lợi nhuận và những người dân địa phương là rất cần thiết, 

để từ đó cung cấp các chiến lược du lịch bền vững. 

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

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các điểm du lịch trong việc 

thu hút du khách, truyền thông marketing đóng vai trò hết sức quan trọng. Hoạt 

động truyền thông quảng bá của điểm du lịch phải thông tin rõ ràng cho du khách về 

những lợi ích mà họ có thể nhận được từ điểm đến, tính an ninh, an toàn và tiện ích 

có được. Điểm du lịch có uy tín phải đem đến sự bảo đảm cho du khách về chất 

lượng trải nghiệm của chuyến du lịch. 

Marketing có mục tiêu thu hút khách đến khu vực này. Nội dung của marketing 

phải nêu bật lên được những gì là hấp dẫn nhất đối với khách du lịch tiềm năng và khả 

năng thuyết phục họ lớn nhất. Các chức năng chính của marketing là: 

- Xúc tiến điểm đến bao gồm xây dựng thương hiệu và hình ảnh của điểm du lịch 

- Định hướng kinh doanh du lịch, đặc biệt là cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

- Tổ chức dịch vụ thông tin khách quan về điểm du lịch 

- Điều hành và tạo thuận lợi cho việc đặt chỗ tới điểm du lịch 

- Quản lý tốt mối quan hệ với khách hàng 

Hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch khi được thực hiện đều hướng tới 
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việc đảm bảo yêu cầu: lấy mục tiêu của tuyên truyền quảng bá và quảng cáo làm 

trung tâm, lấy nhu cầu của khách du lịch làm phương hướng chủ đạo, truyền tải các 

thông tin đến mọi người để kích thích nhu cầu của khách hàng: 

Xác định mục tiêu tuyên truyền quảng bá: Mục tiêu sẽ chi phối toàn bộ quá 

trình hoạt động TTQB du lịch. Mục tiêu phải xuất phát từ những quyết định về thị 

trường, về việc định vị sản phẩm của DN hay của ngành trên thị trường. 

Xác định ngân sách tuyên truyền quảng bá và quảng cáo du lịch: Căn cứ vào 

mục tiêu TTQB du lịch để xác định ngân sách. Các chủ thể cần chú ý tới việc phân 

phối ngân sách cho TTQB theo các phương tiện truyền thông khác nhau, cho các 

loại sản phẩm, các thị trường khác nhau. 

Xác định nội dung tuyên truyền quảng bá: Nội dung tùy thuộc vào mục tiêu 

của chủ thể thực hiện TTQB. Các nội dung có thể mang tính tổng thể, có thể mang 

tính chuyên đề, nhưng cần phải phù hợp với thực tế du lịch, phù hợp với mục tiêu, 

với thị trường và thời điểm tổ chức thực hiện hoạt động này. 

Tổ chức triển khai chương trình tuyên truyền quảng bá: Cần thiết phải đưa ra 

được phương thức và huy động các nguồn lực phù hợp để thực hiện đầy đủ trình tự 

các bước đã được xây dựng theo kế hoạch để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trung tâm 

của công tác TTQB, vừa đạt yêu cầu về tính kinh tế, tính logic về mặt tổ chức và 

thời gian. 

Đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền quảng bá: Đây là một công việc rất 

khó xác định. Có thể dựa vào một số kết quả cụ thể mà ngành du lịch hoặc một 

doanh nghiệp nhận được vào một thời gian nhất định sau đó để đánh giá hiệu quả 

tuyên truyền quảng. Đó là chỉ tiêu về số khách đến với điểm đến hoặc số khách mà 

doanh nghiệp phục vụ; tổng thu (doanh thu) từ du lịch. 

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

➢ Quản lý nhân lực 

Ngành du lịch là ngành có nguồn lao động chuyên sâu và có sự tương tác với 

cộng đồng địa phương, là khía cạnh quan trong của trải nghiệm du lịch. Lực lượng 

lao động du lịch được đào tạo tốt cùng những công dân được trang bị kiến thức 

nhận thức được những lợi ích cùng trách nhiệm của mình là những yếu tố thúc đẩy 

sự phát triển du lịch và cũng là yếu tố không thể thiếu của điểm du lịch, cần phải 
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được quản lý phù hợp với chiến lược điểm du lịch. Nói cách khác, để phát triển du 

lịch, quản lý điểm du lịch cần quan tâm đến phát triển chương trình đào tạo cho cán 

bộ, lao động trong ngành du lịch và người dân địa phương để nâng cao năng lực 

cạnh tranh của điểm du lịch. 

Đồng thời, quản lý nguồn nhân lực của điểm du lịch cần quan tâm đến mối 

quan hệ giữa các bên liên quan tới hoạt động du lịch như chính quyền địa phương, 

khách du lịch và nhà cung ứng du lịch. Những chủ thể này có mối quan hệ tương tác 

với nhau rất chặt chẽ và ảnh hưởng mạnh mẽ tới công tác quản lý nguồn nhân lực 

của điểm. Có thể hiểu về vấn đề này ở một khía cạnh hẹp như sau: Ví dụ, thông 

thường, nhà cung ứng du lịch nào cũng quan tâm tới hiệu quả kinh doanh của mình 

nên bản thân họ và nhân viên của họ phải có thái độ lịch sự, thân thiện với khách du 

lịch nhưng với cư dân địa phương thì điều này họ có thể thực hiện hoặc không. Thái 

độ và những biểu hiện của họ còn phụ thuộc vào nhận thức, lợi ích mà họ nhìn thấy 

từ khách du lịch và hoạt động du lịch. Trong khi đó, du khách sẽ nhận thấy một điểm 

du lịch an toàn, thân thiện khi những người mà họ tiếp xúc ở điểm đó tạo cho họ cảm 

giácan toàn và thân thiện. Ngoại đội ngũ lao động trực tiếp trong ngành du lịch ở các 

lĩnh vực như lữ hành, khách sạn,…  

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

Sự hợp tác chặt chẽ giữa các doanh nghiệp du lịch sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh cho 

điểm đến.Việc phát triển mạng lưới hợp tác sẽ giúp các nhà kinh doanh riêng lẻ có thể 

chia sẻ các thông tin, liên hệ hoặc hỗ trợ lẫn nhau giữa các đơn vị trong mạng lưới. 

Các doanh nghiệp cần có sự hợp tác và phối hợp với nhau. Những nhà cung 

ứng dịch vụ, hàng hóa du lịch tại địa phương hay trên những địa bàn khác luôn cần 

có sự liên hệ, hỗ trợ, hợp tác lẫn nhau ví dụ như doanh nghiệp ở nơi gửi khách và 

nơi nhận khách. 

Các đơn vị kinh doanh này có nhiệm vụ quan trọng trong nỗ lực quảng cáo 

những điểm du lịch như xúc tiến, phân phối, tạo dựng hình ảnh cho điểm và đương 

nhiên, những hoạt động đó cần có sự hợp tác giữa các đơn vị với nhau. 

Các đơn vị kinh doanh có thể sử dụng phương pháp marketing hợp tác. 

Marketing hợp tác là một hình thức liên minh chiến lược, nơi các công ty hợp tác 

dựa trên yếu tố tiếp thị hỗn hợp chức năng, và sử dụng sức mạnh tổng hợp giữa các 
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công ty bên ảnh hưởng đến cơ hội sống sót.Marketing hợp tác đặc biệt hấp dẫn cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, những doanh nghiệp phải đối mặt với áp lực hiệu quả gia 

tăng, hạn chế về tài chính và nguồn lực là phổ biến [24]. 

Các doanh nghiệp có thể xây dựng một "danh mục đầu tư cạnh tranh hợp tác" 

gồm nhiều loại khác nhau của các đơn vị kinh doanh du lịch khác nhau. Một doanh 

nghiệp nhỏ và vừa sẽ có thể hợp tác với một hoặc nhiều doanh nghiệp nhỏ khác 

trong cùng ngành, hỗ trợ các sản phẩm du lịch bổ trợ cho nhau.Bằng việc áp dụng 

chiến lược cạnh tranh hợp tác, các doanh nghiệp nhỏ được tiếp cận tới các nguồn tài 

chính và kiến thức có giá trị, từ đó tăng giá trị của điểm du lịch đến với du khách. 

Khách du lịch khó có thể có một ấn tượng tốt đẹp về một điểm nào đó nếu như 

các doanh nghiệp kinh doanh các hoạt động du lịch khác nhaukhông có sự hợp tác 

với nhau. Có nghĩa là không chỉ các doanh nghiệp địa phương phải hợp tác với nhau 

mà những doanh nghiệp hay cụ thể hơn là các nhà kinh doanh có liên quan tới 

chuyển đi của du khách phải hỗ trợ nhau để đem lại những sản phẩm du lịch tốt nhất 

cho du khách. Việc hợp tác này tạo ra những hình ảnh tốt về điểm trong lòng du 

khách và đương nhiên, những nhà cung ứng ở các địa phương khác sẽ theo đó để 

hoạt động lâu dài, hiệu quả. Mỗi doanh nghiệp du lịch đơn lẻ không thể đáp ứng 

được tất cả các nhu cầu hay cung cấp đủ tất cả các nhân tố trên để đạt tới sự thoả 

mãn tối đa du khách. Vì vậy việc tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch 

địa phương có ý nghĩa hết sức quan trọng. [24] 

➢ Hợp tác và phối hợp với các nhà cung ứng 

Ngoài các đơn vị kinh doanh du lịch thì các nhà cung ứng các sản phẩm liên 

quan đến hoạt động du lịch cũng là một nhân tố quan trọng tác động đến hiệu quả 

của công tác quản lý điểm du lịch. 

Cần có sự liên kết giữa các đơn vị kinh doanh du lịch với các nhà cung ứng, 

giữa cơ quan quản lý với nhà cung ứng ở các khía cạnh khác nhau về sản phẩm hay 

chính sách du lịch. 

Các doanh nghiệp du lịch nên liên kết, hợp tác về các sản phẩm du lịch như 

phương tiện đi lại, cơ sở vật chất, trang thiết bị đặc thù phục vụ du khách tham 

quan, tạo ra sự tiện nghi và giá trị tối đa cho du khách. 

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý điểm du lịch cũng cần quan tâm đến các nhà 
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cung ứng trong việc quy định các chính sách và quy định du lịch cụ thể, rõ ràng 

trong hoạt động kinh doanh, nhằm đảm bảo sự thống nhất, linh hoạt trong hoạt động 

cung cấp dịch vụ cho du khách. 

Ở bất cứ đâu, các chương trình du lịch trọn gói được nhắc tới, một điểm du 

lịch càng thu hút sự quan tâm của các nhà cung ứng dịch vụ và được quảng cáo sinh 

động trên các phương tiện thông tin của họ thì sẽ càng đem lại hiệu quả truyền 

thông cao khi chúng tiếp cận với thị trường.  

Việc tiếp thị thông qua các nhà cung ứng dịch vụ du lịch bộc lộ những ích lợi 

cũng như các mối đe dọa về sự cạnh tranh vị trí giữa bất kì điểm du lịch nào trên 

trường quốc tế.Tuy nhiên đây vẫn là một trong những điểm mấu chốt tạo ra hình 

ảnh tốt của điểm du lịch trong lòng du khách. [24] 

➢ Phát triển sản phẩm 

Điều này là rất quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của điểm.Một 

điểm du lịch nếu không chú trọng đến hoạt động phát triển sản phẩm thì sẽ nhanh 

chóng bị rơi vào tình trạng bão hòa và suy thoái trong chu kỳ sống của sản phẩm. 

Các điểm du lịch phải đưa ra những điều kiện cơ bản để thu hút du khách muốn 

tham quan và trải nghiệm, đồng thời phải trang bị cơ sở để du khách có thể lưu lại 

như chỗ ở, ăn uống. Đặc biệt, các điểm muốn phát triển sản phẩm của mình cần chú 

ý đến vấn đề giao thông vận tải phục vụ cho việc tiếp cận điểm và trong nội vùng 

của điểm.Điều quan trọng nhất là điểm du lịch phải được cải thiện và mở rộng 

không ngừng phù hợp với xu hướng phát triển mới trên thị trường.Đây là một yêu 

cầu không thể thiếu để phát triển sản phẩm du lịch. Ngoài ra, các sản phẩm du lịch 

phi vật thể cần được sắp xếp một cách thuận tiện, hấp dẫn và gần gũi. Việc sắp xếp 

thành hành trình gồm một loạt các điểm tham quan, trải nghiệm, các sản phẩm và 

dịch vụ có thể được cung cấp theo chủ đề, hành trình đã được đề xuất hoặc vị trí địa 

lý sẽ là một thuận lợi không nhỏ cho khách du lịch trong quá trình tham quan, thẩm 

nhận… các giá trị vật chất, tinh thần độc đáo, khác lạ của điểm du lịch. [14] 

2.2.4.4. Quản lý môi trường tại các điểm du lịch 

Chất lượng môi trường được coi là yếu tố chìa khóa quyết định một điểm du 

lịch nào đó có khả năng cạnh tranh hay không, nhưng sự mâu thuẫn nằm ở chỗ hầu 

hết các bộ phận của ngành du lịch không màng đến chi phí cơ hội của tài nguyên 
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môi trường khi cung cấp một dịch vụ. Nhà cung cấp dịch vụ du lịch không sẵn sàng 

chịu trách nhiệm nếu xảy ra hậu quả trong việc phát triển chẳng hạn như việc không 

tuân thủ các luật lệ, mật độ khách tham quan cao, ùn tắc giao thông, rác thải và 

nhiều vấn đề khác. 

Để khắc phục những bất cập nêu trên, bên cạnh việc tiếp tục xây dựng các 

chiến lược ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch thân thiện với môi trường, ban 

quản lý cần xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành từ trung ương đến địa phương để 

tăng cường hiệu lực quản lý trong bảo vệ môi trường du lịch. Trong đó, cần tập 

trung vào các nội dung như: 

- Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ môi trường để phòng ngừa, ngăn 

chặn các nguồn gây ô nhiễm mới; kiểm soát nguồn ô nhiễm, suy thoái môi trường 

từ các hoạt động phát triển kinh tế có ảnh hưởng môi trường tại các khu, điểm du 

lịch như xây dựng, phát triển công nghiệp, khai thác khoáng sản, giao thông vận tải, 

nuôi trồng thủy, hải sản, sản xuất ở các làng nghề. 

- Thực hiện các chương trình bảo vệ, phát triển rừng, bảo vệ các hệ sinh thái 

và đa dạng sinh học; thực hiện tốt việc bảo tồn diện tích rừng nguyên sinh, bảo vệ 

rừng đặc dụng 

- Nhiều cơ sở kinh doanh du lịch mới chỉ chú ý đến lợi ích kinh tế trước mắt 

đã khai thác nguồn tài nguyên phục vụ nhu cầu của du khách một cách không hợp 

lý. Ðiển hình như, đối với tài nguyên biển, nhiều doanh nghiệp đã sử dụng các 

phương tiện để khai thác quá mức các nguồn tài nguyên như rạn san hô, hải sản… 

dẫn đến cạn kiệt nguồn lợi hải sản. Một số vùng đã sử dụng các loại phương tiện 

đánh bắt có tác động nghiêm trọng đến tài nguyên thiên nhiên như thuốc nổ, kích 

điện, thuốc độc đã phá hủy nghiêm trọng đa dạng sinh học trong vùng..., cần có 

chính sách và quy định chung về các hoạt động này để quản lý cac cơ sở kinh doanh 

du lịch 

- Phần lớn rác thải từ các khu, điểm du lịch vẫn được chuyển về bãi chôn lấp 

tập trung và hầu hết chưa có khu xử lý chất thải rắn đạt tiêu chuẩn. Việc phân loại 

chất thải rắn tại nguồn cần được thực hiện đồng bộ và thường xuyên hơn tại các 

điểm du lịch. Nước thải từ các cơ sở du lịch trước khi thải ra môi trường cần được 

xử lý kĩ càng qua bể lắng, tránh tình trạng ô nhiễm môi trường. 
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Phát triển du lịch và môi trường tự nhiên là một mối quan hệ phụ thuộc lẫn 

nhau, mối quan hệ đó hết sức phức tạp. Du lịch luôn đòi hỏi lợi ích tài chính cao ở 

những địa điểm có môi trường trong sạch và nguyên vẹn, nhưng khi du lịch ảnh 

hưởng đến môi trường một cách tiêu cực, môi trường lại không thể lên tiếng đòi lại 

quyền lợi. 

Xu hướng du lịch trên thế giới hiện nay là du lịch sinh thái, du lịch xanh, du 

lịch gắn với môi trường…mà mục đích chung đều là hướng tới sự phát triển bền 

vững. Vì vậy, chất lượng môi trường hiện nay đã trở thành một yếu tố quan trọng để 

phát triển các điểm đến du lịch, thúc đẩy lượng khách tham quan và từ đó làm tăng 

sức cạnh tranh của một điểm du lịch. Chính vì những lý do đó mà bất kỳ sự hài 

lòng, ấn tượng tốt hay hình ảnh tích cực nào sau chuyến du lịch sẽ góp phần khuyến 

khích những chuyến du lịch tiếp theo cũng như những lời quảng bá truyền miệng 

tích cực của du khách. Điều này sẽ khiến những du khách lần đầu tiên đến điểm du 

lịch cảm thấy thân thuộc hơn với địa điểm đó. Những du khách có nhiều kinh 

nghiệm sẽ đặt những điểm du lịch lý tưởng như vậy vào hàng ngũ những điểm đến 

cao cấp trong danh sách lựa chọn của họ. Tương tự, những du khách có ấn tượng 

xấu hoặc hình ảnh tiêu cực về một địa điểm du lịch thường ít có xu hướng tới thăm 

hoặc quay lại những địa điểm đó, bên cạnh đó họ dễ có xu hướng đưa ra những lời 

lẽ chê bai tiêu cực về chúng. 

2.2.4.5. Bảo tồn và phát triển tài nguyên du lịch 

Sự phát triển du lịch về lâu dài phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng môi trường 

và giá trị nguyên vẹn của các tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nhân văn. Đặc điểm 

của môi trường, bản sắc đặc trưng độc đáo về văn hóa và các yếu tố tự nhiên là các 

yếu tố thu hút chủ yếu đối với du khách. Trở ngại lớn nhất đối với sự phát triển của 

Ngành chính là môi trường và vẻ đẹp thiên nhiên, di tích lịch sử bị xâm hại do tác 

động của những hành động thiếu hiểu biết về bảo vệ môi trường. Ngày nay, khách 

du lịch đang trở nên nhạy cảm hơn với tình trạng thoái hóa hay ô nhiễm môi trường 

tại các điểm du lịch mà họ đến thăm. Do đó, tại một số nơi trên thế giới, du lịch 

đang suy giảm vì lý do khai thác không hợp lý, khai thác quá mức tài nguyên tự 

nhiên, tài nguyên nhân văn hoặc do môi trường bị nhiễm phóng xạ, ô nhiễm chất 

thải sinh hoạt, ô nhiễm không khí hay những trận mưa a xít. Có thể nói, sự suy giảm 
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du lịch không phải lúc nào cũng là hậu quả do chính du lịch gây ra và trách nhiệm 

bảo vệ môi trường cũng là trách nhiệm của toàn xã hội [24]. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, ngành du lịch đã đưa ra các chính sách 

cụ thể như sau: 

- Khôi phục và giữ gìn các tài nguyên du lịch, bảo vệ môi trường, văn hóa 

nghệ thuật thông qua việc ưu tiên phát triển du lịch bền vững. - Thúc đẩy hợp tác 

giữa khu vực nhà nước và tư nhân, phối hợp với cộng đồng địa phương trong quá 

trình khai thác, phát triển và quản lý tài nguyên du lịch. 

- Hỗ trợ phát triển các đối tượng cung cấp dịch vụ cho du khách thông qua 

việc áp dụng các tiến bộ về khoa học, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 

- Tăng cường hợp tác với các nước láng giềng, phối hợp xúc tiến, quảng bá 

phát triển các hệ thống thông tin liên lạc, mạng lưới giao thông và các tiện ích phục 

vụ du lịch. 

- Khuyến khích phát triển nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ 

du lịch cả về số lượng và chất lượng. 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định trong việc đảm bảo an ninh cho du khách 

và môi trường kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp du lịch. 

- Khuyến khích các tỉnh trên toàn quốc đang tiến hành khảo sát – tổ chức và 

lập kế hoạch phát triển du lich trên địa bàn tỉnh cho hoàn thành. 

- Sở Văn hóa thông tin và Du lịch thường xuyên chỉ đạo, tổ chức các lễ hội 

theo các ngày lễ, phong tục tại mỗi nước nhằm giữ gìn bản sắc dân tộc cũng như để 

du khách hiểu thêm về đất nước của họ. 

- Các làng nghề truyền thống của các dân tộc ở các địa phương, các lễ hội đặc 

sắc, được khôi phục và phát triển. Nhiều di tích lịch sử, di tích văn hóa được trùng 

tu, tôn tạo. 

Ngoài ra, đối với các vấn đề liên quan đến du lịch, Lào cũng có những chính 

sách cụ thể như: đối với Hàng không; giao thông đường bộ; vấn đề thủ tục visa và 

cảnh quan, môi trường du lịch… 

Tuy nhiên các di sản văn hoá trong tình trạng đang bị xâm hại, huỷ hoại, mai 

một nghiêm trọng với muôn vàn hình thức khác nhau bởi chính ý thức của con 

người và một phần là sự tàn phá của thiên nhiên. Do đó việc nâng cao ý thức của 
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cộng đồng dân cư và cả du khách là điều cần thiết mà ban quản lý điểm đến cần 

quan tâm và có kế hoạch thực hiện [24]. 

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 

Khả năng quản lý là yếu tố đầu tiên, liên quan đến sự chỉ đạo và hành vi của 

ban quản lý du lịch trong việc thực hiện các chương trình nhằm đạt được mục tiêu 

chiến lược. Công việc quản lý là lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo hay khích lệ nhân 

viên, kiểm soát hệ thống tiêu chuẩn và thông tin. Nhiệm vụ của công việc này bao 

gồm: tạo tầm nhìn cho điểm đến, đào tạo nhân viên, chỉ dẫn cho cư dân địa phương, 

lên kế hoạch quảng bá và quản lý vấn đề nghiên cứu thị trường nhằm đánh giá mức 

độ hài lòng của khách hàng. 

Năng lực của các cơ quan quản lý các điểm du lịch liên quan đến ba khía cạnh: 

Khả năng nâng cao hiệu quả hoạt động, khả năng cải tiến hoạt động quản lý tại 

điểm du lịch và khả năng tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch, cụ thể: 

Thứ nhất, khả năng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch liên quan 

đến việc triển khai áp dụng mạnh mẽ bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch ở các địa 

phương. Cũng như nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển du lịch 

thông minh. 

Thứ hai, khả năng cải tiến hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa, 

vật phẩm xuất nhập khẩu, đặc biệt là hàng hóa, vật phẩm xuất nhập khẩu qua đường 

chuyển phát nhanh. 

Thứ ba, khả năng tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch bao gồm: 

- Đổi mới và đa dạng hóa phương thức xúc tiến du lịch; tăng cường xúc tiến 

du lịch thông qua việc khuyến khích các công ty lữ hành quốc tế trải nghiệm du lịch 

ở nước ta. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp mở văn phòng tiếp thị du lịch ở nước ngoài, 

tham gia các hội chợ du lịch quốc tế lớn, các chiến dịch quảng cáo trên các phương 

tiện truyền thông quốc tế, quốc gia, các hoạt động e-marketing; chú trọng hoạt động 

tiếp thị du lịch tại các thị trường nguồn. 

- Tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của kết nối, hợp tác, chia sẻ lợi 

ích giữa các đối tác trong chuỗi dịch vụ du lịch. 

- Biên soạn tài liệu và tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền phát triển du 
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lịch cộng đồng, lan truyền và nâng cao nhận thức về du lịch cộng đồng. 

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường. 

- Xây dựng cơ chế tập trung nguồn lực cho hoạt động xúc tiến du lịch quốc 

gia, bảo đảm hoạt động linh hoạt, liên kết chặt chẽ với các ngành, địa phương và 

doanh nghiệp. 

- Tổ chức, sắp xếp lại các hội chợ du lịch trong nước nhằm tránh phân tán; tập 

trung nguồn lực, nâng cao tính chuyên nghiệp cho các hội chợ quy mô quốc gia và 

quốc tế. 

- Tăng cường nguồn lực từ Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch cho công tác xúc tiến 

quảng bá du lịch. 

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

Việc xác định rõ ràng và cụ thể về hệ thống thể chế phân cấp quản lý điểm du 

lịch nhằm đảm bảo quản lý điểm du lịch mang tính thống nhất trên phạm vi cả nước 

nhằm tăng cường quản lý chặt chẻ đồng bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình 

hình mới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

Về quản lý tài nguyên du lịch và quy hoạch du lịch: Hướng dẫn, tổ chức hiện 

quy hoạch tổng thể phát triển ngành, vùng du lịch, địa bàn du lịch trọng điểm, khu 

du lịch quốc gia sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Ban hành Quy chế 

điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch; Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành 

liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức điều 

tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch; ban hành các quy định về bảo vệ, tôn tạo, 

phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên du lịch và môi trường du lịch trong khu du 

lịch, điểm du lịch). 

Về điểm du lịch: Tổ chức công bố công khai khu du lịch quốc gia, điểm du 

lịch quốc gia, tuyến du lịch quốc gia và đô thị du lịch sau khi Thủ tướng Chính phủ 

ban hành quyết định công nhận; Hướng dẫn, kiểm tra việc phân loại, công nhận khu 

du lịch, điểm du lịch và tuyến du lịch địa phương; Phối hợp với Bộ Xây dựng thẩm 

định hồ sơ đề nghị công nhận đô thị du lịch của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; Ban hành Quy chế quản lý khu du lịch thuộc ranh giới hành chính từ 

hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên 
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Về hướng dẫn du lịch. Ban hành Quy định về điều kiện, thủ tục, hồ sơ cấp, 

đổi, cấp lại, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch và giấy chứng nhận thuyết minh 

viên du lịch; quản lý thống nhất trong cả nước việc cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch 

và cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của pháp luật. 

Về kinh doanh du lịch: Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện quy định 

của pháp luật về kinh doanh lữ hành, lưu trú du lịch, kinh doanh phát triển du lịch, 

điểm du lịch và các dịch vụ du lịch khác; Quy định tiêu chí phân loại, xếp hạng cơ 

sở lưu trú du lịch; quyết định phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch từ 3 sao trở 

lên; Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về vận chuyển khách du lịch. 

Về xúc tiến du lịch và giao lưu văn hóa: Xây dựng và hướng dẫn sử dụng, khai 

thác, quản lý cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia; Tổ chức thực hiện việc xây dựng các 

sản phẩm tuyên truyền, quảng bá du lịch, các chương trình, sự kiện, hội chợ, hội 

thảo, triển lãm và hoạt động về văn hóa, thể thao, du lịch cấp quốc gia, khu vực và 

quốc tế). 

Ngoài việc phân cấp cho các cơ quan trực tiếp quản lý nhà nước về du lịch, 

các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp thực hiện việc quản lý nhà nước về du 

lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển du lịch. Chính phủ quy định cụ thể 

trách nhiệm của các Bộ, ngành trong lĩnh vực này. 

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

- Kinh tế 

Một trong những mục đích của hoạt động du lịch để phát triển sản xuất, kinh 

doanh, tăng thu ngân sách và về xã hội giải quyết được việc làm cho cộng đồng dân 

cư địa phương. Xây dựng hình ảnh của địa phương trong nhân dân cả nước cũng 

như khách quốc tế. Phát triển du lịch được yêu cầu phải đảm bảo an ninh, trật tự an 

toàn xã hội, bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống và môi trưởng để phát triển bền 

vững. Từ đó tạo ra những yêu cầu đối với hoạt động quản lý điểm du lịch sao cho 

hiệu quả nhất. 

Tình hình kinh tế của địa phương với các điểm du lịch liên quan là một yếu tố 

quan trọng ảnh hưởng đến quyết định của du khách khi chọn một điểm du lịch để 

ghé đến.Trong nhiều trường hợp, du khách có thể làm nhiều chuyến đi trong năm, 
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để giảm cường độ du lịch ở các nước đang đi du lịch nhiều hơn đóng góp và giảm 

trong mùa chính. 

Sự biến động tỷ giá cũng có một tác động lớn đến kinh tế của một điểm du 

lịch, từ đó tác động đến hoạt động du lịch của du khách và gián tiếp ảnh hưởng đến 

công tác quản lý điểm du lịch về vấn đề này.Ví dụ, đồng tiền của một nước đến bị 

mất giá so với các loại tiền tệ có thể trao đổi cao như Mỹ, EURO, vv làm tăng nhu 

cầu du lịch và ngược lại. Thay đổi có thể thay đổi mức độ và mùa tham quan. 

Các doanh nghiệp gồm các doanh nghiệp trực tiếp và những doanh nghiệp 

gián tiếp phục vụ khách du lịch.Mục tiêu của đối tượng này là phục vụ khách với 

chất lượng cao nhất và đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất. Bên cạnh đó, yêu cầu 

của các doanh nghiệp là đảm bảo việc kinh doanh bình đẳng, tránh cạnh tranh 

không lành mạnh, điều này cũng sẽ tác động đến các chính sách của công tác quản 

lý điểm du lịch cho phù hợp với không chỉ du khách mà các đơn vị kinh doanh du 

lịch trên địa bàn 

- Xã hội 

Đối với cộng đồng dân cư tại điểm du lịch, mục tiêu của phát triển du lịch là 

tạo ra nhiều việc làm có thu nhập cao, phát triển được những ngành, nghề thủ công 

truyền thống, mở rộng giao lưu và nâng cao nhận thức với nhiều vùng miền và các 

dân tộc khác nhau...Bên cạnh đó, họ cũng có yêu cầu được đảm bảo cuộc sống, 

tránh tác động tiêu cực của du lịch đến nếp sống sinh hoạt, phong tục tập quán của 

cộng đồng. 

Dịch bệnh là yếu tố khách quan khiến cho khách du lịch hạn chế đến các điểm 

đến du lịch nơi có dịch bệnh. Như dịch cúm gia cầm năm 1997 hoặc dịch H5N1 

năm 1997 đã tác động rất lớn đến hoạt động du lịch. 

Việc đảm báo an ninh, an toàn cho khách du lịch tại điểm du lịch cũng là một 

yếu tố nằm trong công tác quản lý điểm du lịch. Không để xẩy ra các hiện tượng 

như: khủng bố, cướp tài sản, ngay cả vấn đề về ăn cắp, đeo bám khách để bán hàng, 

lừa dối khách...v.v, cũng tạo ra những ấn tượng và cảm xúc không tốt đối với khách 

- Thiên nhiên 

Thời tiết, khí hậu và các yếu tố khác của thiên nhiên như: động đất, sóng thần, 

dịch bệnh. Riêng về yếu tố thời tiết và khí hậu tạo ra tính chất mùa vụ của mỗi một 
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điểm du lịch.Có thể thấy, mùa đông ở khu vực ASEAN sẽ là mùa phục vụ khách du 

lịch của các nước châu Âu hoặc mùa hè sẽ là mùa phục vụ khách du lịch nội địa của 

các khu du lịch vùng biển nước ta...v.v. 

2.3. Kinh nghiệm hoàn thiện quản lý điểm du lịch 

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

➢ Kinh nghiệm về công tác quản lý Vịnh Hạ Long tỉnh Quảng Ninh [18] 

Với sự quan tâm chỉ đạo của chính phủ, sự giúp đỡ của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch và các bộ, ban, ngành của Trung ương; sự phối hợp, hỗ trợ của UNESCO 

và các tổ chức quốc tế khác, tỉnh Quảng Ninh đã có những nỗ lực với nhiều giải 

pháp tích cực để quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị của Di sản Vịnh Hạ Long, 

trong đó quyết định thành lập BQLVHL với chức năng là cơ quan chuyên môn giúp 

UBND tỉnh quản lý nhà nước về bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị Vịnh Hạ 

Long của tỉnh Quảng Ninh được xem là chiến lược hiệu quả đưa công tác quản lý di 

sản đi vào nề nếp, ổn định. 

Sau khi Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế 

giới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ra quyết định thành lập BQLVHL làm cơ 

quan trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, có chức năng giúp UBND tỉnh Quảng 

Ninh quản lý nhà nước đối với Vịnh Hạ Long nhằm giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá 

trị Vịnh Hạ Long, mà trọng tâm là khu vực Di sản thiên nhiên thế giới đã được 

UNESCO công nhận, đồng thời, chịu sự quản lý, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam và 

các Bộ, ngành liên quan. 

Đối với chức năng quản trị dịch vụ trên Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh mời 

các tổ chức, doanh nghiệp có năng lực để quản trị các hoạt động dịch vụ này. Đơn 

vị quản trị phải có phương án quản trị đáp ứng được yêu cầu đổi mới, tạo ra nhiều 

sản phẩm du lịch có giá trị, nâng cao các hoạt động dịch vụ trên Vịnh Hạ Long đảm 

bảo tính chuyên nghiệp, đồng bộ, bền vững, hiệu quả và tôn vinh giá trị Di sản. Tuy 

nhiên, tỉnh Quảng Ninh nhất quán quan điểm, đây không phải là dự án, do vậy 

không có giao quản lý đất, mặt nước. Đề án nâng cao chất lượng khai thác dịch vụ 

Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long với nhượng quyền thu phí trong vòng 50 năm mà 

Tập đoàn Bitexco (Công ty TNHH và Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Minh) vừa 
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đề xuất UBND tỉnh Quảng Ninh chưa biết sẽ kết quả ra sao nhưng ít nhất Tập đoàn 

này đã khởi động cho một xu hướng cả về hợp tác công tư lẫn nhượng quyền 

thương hiệu. Ngay sau Betixco, một doanh nghiệp đang kinh doanh hiệu quả  trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Tuần Châu, cũng có công văn đề nghị muốn 

tham gia đấu thầu quyền quản lý khai thác Vịnh Hạ Long. 

➢ Kinh nghiệm của tỉnh Nghệ An (tiếp giáp CHDCND Lào) [2] 

Nghệ An cũng là tỉnh tiếp giáp với Lào như Sơn La. Về tài nguyên du lịch, 

Nghệ An có nguồn tài nguyên rất phong phú với hệ sinh thái rừng đa dạng, nhiều 

thảm thực vật, hệ động vật. Cấu tạo địa chất phức tạp với nhiều núi cao, vực sâu tạo 

cho Nghệ An có nhiều thác nước đẹp như ở Pù Mát, thác Sao Va, Ba Cảnh, Thác 

Đũa... Nghệ An cũng có nhiều suối nước nóng do vết nứt địa tầng kiến tạo nên. Tài 

nguyên du lịch văn hóa, lịch sử cũng rất phong phú, được thừa hưởng bề dày phát 

triển.  

- Về chủ trương, chính sách phát triển du lịch: 

Ngay từ năm 1996, Nghệ An đã xây dựng Quy hoạch và định hướng chiến 

lược phát triển du lịch Nghệ An thời kỳ 1996-2010 và các chính sách liên quan 

nhằm thúc đẩy phát triển lĩnh vực này. Cùng với quy hoạch tổng thể, các quy hoạch 

chi tiết một số điểm du lịch trên địa bàn như Cửa Lò, Hồ Cửa Nam, Lâm viên Núi 

Quyết – Bến Thủy... cũng được công bố và đầu tư xây dựng. 

- Về phát triển hạ tầng: 

Kết cấu hạ tầng các khu du lịch trọng điểm được ưu tiên đầu tư, trong đó phải 

kể đến hạ tầng khu Cửa Lò với các trục giao thông chính, hệ  thống điện, nước sinh 

hoạt, điện chiếu sáng, viễn thông, quảng trường, khu vui chơi... Trên cơ sở quy 

hoạch rõ ràng và đầu tư hạ tầng đồng bộ, Cửa Lò đã thu hút được nhiều nhà đầu tư 

trong và ngoài tỉnh với số vốn khá lớn, góp phần quan trọng thay đổi bộ mặt đô thị 

trong những năm gần đây. Tương tự như Cửa Lò, các trọng điểm du lịch khác cũng 

được đầu tư xây dựng bằng cả nguồn vốn ngân sách và vốn đầu tư ngoài ngân sách 

của các nhà đầu tư. 

Nghệ An đã xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng khá chi tiết trên cơ sở các 

vùng trọng điểm du lịch đã được quy hoạch, trong đó có những hạng mục đầu tư từ 

ngân sách, có hạng mục kêu gọi đầu tư từ các thành phần kinh tế ngoài nhà nước. 
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- Về nguồn vốn đầu tư: 

Nghệ An đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm huy động vốn đầu tư ngoài ngân 

sách. Bên cạnh đó, vốn đầu tư từ ngân sách cũng được ưu tiên cho lĩnh vực du lịch. 

Hiện tại, các vùng trọng điểm như thành phố Vinh và phụ cận, khu Cửa lò, khu Nam 

Đàn, vườn sinh thái Pù Mát... đã thu hút được lượng vốn đầu tư khá lớn, từng bước 

thay đổi bộ mặt và chất lượng hạ tầng nhằm phục vụ du khách ngày càng tốt hơn. 

- Về đào tạo nguồn nhân lực: 

Nhằm đáp ứng yêu cầu và tốc độ tăng trưởng nhanh du lịch Nghệ An trong 

những năm qua, ngành du lịch của tỉnh đã chú trọng phát triển nguồn nhân lực bằng 

nhiều hình thức khác nhau như đào tạo mới, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao nghiệp 

vụ, gửi đi đào tạo chính quy, mở các lớp bồi dưỡng cho các cán bộ làm công tác 

quản lý nhà nước về du lịch, các chủ nhà hàng, khách sạn... 

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

Thái Lan là một quốc gia có lợi thế về du lịch, có tài nguyên du lịch rất đa 

dạng từ Bắc đến Nam và có sẵn để chứa khách du lịch. Điểm đến du lịch của Thái 

Lan nhiều nơi có vẻ đẹp độc đáo và được Thế giới công nhận. Thái Lan nổi tiếng 

với cách làm du lịch chuyên nghiệp khiến du khách hào hứng trả tiền rất “tự 

nguyện” khi sử dụng dịch vụ. Nhiều khách đã đến Thái Lan một lần đều muốn trở 

lại lần thứ hai, thứ ba.  Thái Lan có bộ máy quản lý nhà nước về du lịch trong Bộ 

Thể thao và Du lịch và các chính sách vĩ mô được thực hiện bởi cơ quan Bộ. Cơ cấu 

tổ chức của Bộ theo ngành dọc đến địa phương chỉ theo vùng, đại diện vùng đặc 

trách đối với nhiều tỉnh. Để trở thành “thiên đường du lịch” Thái Lan có công tác 

quản lý điểm đến du lịch như: 

➢ Công tác quảng bá xúc tiến du lịch 

Công tác xúc tiến quảng bá phát triển du lịch được thực hiện bởi Cơ quan du 

lịch Thái Lan (TAT). TAT hoạt động chuyên nghiệp gồm các đại diện vùng và các 

văn phòng đại diện ở nước ngoài. Trong tổ chức bộ máy, TAT có quy định rất rõ về 

nhân sự bao gồm số lượng và vị trí công tác của các đại diện tại trung ương và địa 

phương trong mỗi văn phòng đại diện. Công tác xúc tiến quảng bá đặc biệt tại các 

thị trường quốc tế được ngành Du lịch Thái Lan rất quan tâm và tổ chức khá đồng 

bộ  từ việc mở văn phòng đại diện tại các thị trường trọng điểm đến hoạt động thăm 
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dò ý kiến khách du lịch. Thông qua TAT, ngành Du lịch Thái Lan dành nguồn kinh 

phí khá lớn cho hoạt động xúc tiến thị trường, các văn phòng đại diện mỗi năm 

được cấp khoảng 0,5 triệu USD cho hoạt động xúc tiến, vì vậy việc triển khai xúc 

tiến quảng bá đến các thị trường được tiến hành khá đồng bộ. Ngoài ra để thúc đẩy 

hoạt động quảng bá hình ảnh quốc gia và thu hút khách du lịch, còn có sự kết hợp 

chặt chẽ của cơ quan du lịch Thái Lan với đại diện cơ quan ngoại giao và hãng hàng 

không quốc gia thông qua hoạt động quảng bá truyền thống dân tộc, sự kiện văn 

hóa, thể  thao, đặc biệt tận dụng vai trò trung tâm trong khu vực ASEAN. 

➢ Dịch vụ cung cấp thông tin 

Dịch vụ cung cấp thông tin cho khách rất tốt. Tại sân bay, các điểm du lịch 

đều có Trung tâm hỗ trợ thông tin cho khách, cung cấp nhiều loại  ấn phẩm giới 

thiệu các sản phẩm du lịch cụ thể và đa dạng. 

➢ Xây dựng sản phẩm du lịch 

Loại hình du lịch vui chơi giải trí và mua sắm được triển khai tốt với nhiều 

hình thức đa dạng nhằm khai thác tối đa khả năng chi tiêu của khách du lịch. Các 

khu du lịch trọng điểm đều có sản phẩm đặc trưng như tại Phuket là hoạt động đánh 

golf; trung tâm mua sắm,  ẩm thực và Fantasy  show; hoạt động thể thao mặt nước 

và lặn biển tại đảo Phi Phi. Tại Pattaya có Alcaza show; du lịch tắm biển, phơi nắng 

và nhảy dù tại đảo San Hô; các nhà hàng ăn uống đặc trưng của các quốc gia, các 

chương trình ca nhạc dân tộc... 

➢ Chất lượng đội ngũ lao động và công tác đào tạo nguồn nhân lực 

Nét nổi bật của lực lượng lao động ngành Du lịch Thái Lan là tính chuyên 

nghiệp, tinh thần thái độ phục vụ chu đáo và sự thể hiện quan tâm đến vấn đề này 

của các đơn vị sử dụng lao động. Cán bộ thuộc các cơ quan chuyên trách về du lịch 

sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh) khá thành thạo. Tại cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du 

lịch  (Trường Cao đẳng Du lịch quốc tế) các kỹ năng nghề và ngoại ngữ  rất được 

chú trọng  (thời lượng học nghề và yêu cầu thực hành tại cơ sở  tại chỗ của Nhà 

trường khá cao, tiếng Anh tối thiểu 550 điểm TOEFL)  để  đáp  ứng ngay cho nhu 

cầu phát triển nhanh của ngành Du lịch. Ngoài ra, việc đẩy mạnh hoạt động hợp tác 

quốc tế, học tập kinh nghiệm nước ngoài trong đào tạo nguồn nhân lực du lịch đặc 

biệt được quan tâm. 
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➢ Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong phát triển du lịch 

Để đáp ứng nhu cầu thu hút khách và đảm bảo vị trí trong thế phát triển cạnh 

tranh, Du lịch Thái Lan áp dụng khá nhanh chóng các tiến bộ khoa học kỹ thuật 

hiện đại trong các lĩnh vực hoạt động du lịch từ quy hoạch thiết kế công trình du 

lịch, các công nghệ dịch vụ du lịch đến các dịch vụ hạ tầng giao thông, bưu chính 

viễn thông, ngân hàng… để tạo sự hài lòng cho khách du lịch. Đặc biệt là trong lĩnh 

vực vui chơi giải trí và mua sắm được các nhà đầu tư áp dụng triệt để nhằm tạo cảm 

giác cho du khách ‟bằng lòng trả tiền” của du khách. 

➢ Công tác bảo vệ môi trường du lịch 

Thái Lan có quy định tiêu chuẩn chất lượng môi trường của các khu du lịch, 

bãi biển và cơ sở sở lưu trú. Các đơn vị chủ quản nếu vi phạm sẽ bị phạt hoặc thu 

hồi giấy phép. Công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên nên chất lượng môi 

trường tại các khu du lịch khá trong sạch. Cộng đồng tại các khu du lịch có ý thức 

tự bảo vệ môi trường như tự thu dọn vệ sinh, tự cảnh báo cho khách du lịch vào khu 

vực dịch vụ mà theo họ là có hàng giả, không có hiện tượng đeo bám khách du lịch 

để chào bán hàng tại các khu du lịch lớn. Chính quyền tại các địa phương phát triển 

du lịch chú trọng đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường để phát triển bền vững như 

tại tỉnh Phuket có nhà máy chế biến rác. Phối hợp liên ngành để phát triển du lịch để 

đảm bảo du lịch phát triển đem lại lợi ích quốc gia, hoạt dộng phối hợp giữa các 

ngành với ngành Du lịch Thái Lan được triển khai khá tốt. Các Bộ, Ngành như môi 

trường, đầu tư, giáo dục, chính quyền địa phương đều tham gia vào hoạt động xây 

dựng thể chế, các quy định và cử đại diện vào các Uỷ ban liên ngành để cùng phối 

hợp quản lý, giám sát sự hoạt động và kịp thời có những điều chỉnh tạo điều kiện 

thuận lợi cho du lịch Thái Lan phát triển. 

2.3.3. Kinh nghiệm của một số địa phương ở Lào [29] 

➢ Kinh nghiệm quản lý Cánh đồng chum tỉnh Xiêng Khoảng 

Tỉnh Xiêng Khoảng là một tỉnh có tài nguyên thiên nhiên rất đẹp, có khí hậu 

trong lạnh mát mẻ và có truyền thống lịch sử, văn hoá, thiên nhiên, có nhiều dân tộc 

cùng sinh sống, với vị  trí địa lý phù hợp như: Phía Đông giáp Cộng hoà Xã hội Chủ  

nghĩa Việt Nam. Phía Bắc giáp tỉnh Hoà Phăn, phía Nam giáp tỉnh Bo Li Khăm Xay, 

phía Tây giáp tỉnh Luang Pra Bang và tỉnh Viêng Chăn. Các tỉnh đã nêu trên có nền 



 

44 

kinh tế du lịch phát triển nhanh, đồng thời cũng có sự liên kết phát triển du lịch với 

nhau và hợp tác liên kết phát triển du lịch với các tỉnh trong nước và nước láng giềng. 

Thời gian qua Sở Du lịch tỉnh đã tranh thủ sự chỉ đạo Tổng cục Du lịch quốc 

gia, của UBND tỉnh, phối hợp tốt với các sở, ngành liên quan trong việc thống nhất 

quản lý nhà nước về du lịch nên du lịch của tỉnh phát triển khá vững mạnh và hiệu 

quả. Các công việc quản lý du lịch, phát triển du lịch của tỉnh đều có kế hoạch sát 

thực với thực tiễn. Đồng thời, trong tổ chức thực hiện phát triển du lịch đều có sự  

hợp tác của quần chúng nhân dân. Do đó, Tỉnh đã đánh giá đúng hiệu quả và tồn tại 

của việc phát triển du lịch trên địa bàn. Ngoài ra, các công việc đều được, sơ kết, 

tổng kết, rút kinh nghiệm, theo dõi đánh giá, báo cáo thường xuyên cho cấp trên. 

Hiện tại, du lịch Tỉnh Xiêng Khoảng được coi là một ngành công nghiệp phát 

triển nhanh, là một trong ba ngành kinh tế chủ yếu của Tỉnh. 

Ngoài những chính sách chung mang tính vĩ mô, du lịch Cánh Đồng Chum tỉnh 

Xiêng Khoảng được chính quyền sở tại đi sâu vào khai thác như du lịch sinh thái, du 

lịch khám phá. 

Mở rộng sự hợp tác với các địa phương lân cận để tạo thành cụm du lịch sinh 

thái hài hoà tạo lên những tour du lịch thực sự hấp dẫn. 

Giáo dục tuyên truyền người dân nhận thức về tiềm năng lợi nhuận kinh tế du 

lịch mang lại để người dân hiểu được và giữ gìn những danh lam thắng cảnh, không 

tàn phá nó, coi đó như là nguồn mưu sinh của họ, họ là những người hướng dẫn 

viên du lịch thực thụ của địa phương mình. 

Ngoài ra trong tâm trí mỗi người dân cần coi trọng giữ gìn vệ sinh công cộng, 

vì đây là điều mà những khách nước ngoài rất quan tâm, nhất là trong các bữa ăn, 

điều này hầu hết các địa phương chưa làm được. 

➢ Kinh nghiệm công tác quản lý điểm đến du lịch tỉnh Bo Keo 

Những năm qua, du lịch đã được sự quan tâm của Chính quyền tỉnh. Tỉnh đã 

hướng dẫn, chỉ đạo sát sao hoạt động Du lịch. Đặc biệt, Đại hội III của Đảng uỷ tỉnh 

Bo Kẹo đã nhấn mạnh: “Quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng của du lịch tỉnh, để đón 

nhận khách trong nước và nước ngoài vào tham quan: thiên nhiên, văn hoá, lịch sử 

truyền thống dân tộc theo điểm trung tâm, củng cố, cải thiện ngành dịch vụ du lịch 

ngày càng tốt lên để có thể thu hút khách ngày càng nhiều hơn”. Hoạt động hỗ trợ 
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khuyến khích phát triển du lịch, trong nền kinh tế nhiều thành phần, du lịch cũng là 

một ngành kinh tế thể hiện cơ cấu đó.Thực tiễn cho thấy, ở Bo Kẹo các thành phần 

kinh tế khác điều có tham gia vào hoạt động du lịch. Nhiều hộ gia đình tư nhân 

trong tỉnh đều đầu tư vào lĩnh vực xây dưng khách sạn, nhà hàng, để phát triển du 

lịch. Các thành phần kinh tế có khả năng thích ứng nhanh, đáp ứng nhu cầu ngày 

càng tăng khách du lịch vào Bo Kẹo. 

Việc phát triển kinh tế nhiều thành phần là đường lối của Đảng, một đòi hỏi 

khách quan theo quy luật vận hành nền kinh tế. Quan điểm khuyến khích các thành 

phần kinh tế tổ chức kinh doanh dịch vụ dưới sự quản lý thống nhất của Nhà nước 

là một yêu cầu thiết yếu để tạo cơ sở cho sự phát triển lâu dài, vững chắc của ngành 

du lịch. Sự quản lý của Nhà nước thể hiện về định hướng phát triển du lịch, quy 

hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh du lịch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và 

tạo cơ sở pháp lý để mọi doanh nghiệp được bảo đảm quyền tự chủ kinh doanh như 

phải tuân thủ rất nghiêm thể chế du lịch của Nhà nước, quản lý nhà nước là sự bao 

quát được hoạt động du lịch của tất cả thành phần kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi 

cho cơ chế  thị  trường hoạt động có hiệu quả, ngăn ngừa và khống chế  những tác 

động tiêu cực, khắc phục những mặt khiếm khuyết vốn trong hoạt động kinh doanh 

du lịch. 

Quản lý đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch. Nhiều vấn đề các 

doanh nghiệp không thể tự giải quyết được, mà cần có sự can thiệp, hỗ trợ của Nhà 

nước. Đó là môi trường pháp lý, cơ chế kinh tế, hợp tác quốc tế, định hướng và 

thông tin thị trường, tài nguyên du lịch các quy hoạch vùng… Quá trình hoạt động 

kinh doanh của các doanh nghiệp phải tham gia vào nhiều mối quan hệ liên quan 

đến lợi ích các bên, nhiều quan hệ dẫn tới xung đột. Doanh nghiệp hoạt động kinh 

doanh ở tỉnh Bo Kẹo đang có xu hướng phát triển, đa dạng và phong phú với nhiều 

loại hình doanh nghiệp, nhiều loại hình kinh doanh.  

Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch phong phú và phức tạp cho nên 

việc quản lý nhà nước về du lịch bao gồm nhiều lĩnh vực liên quan đến nhiều 

ngành. Vấn đề đặt ra trong việc tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý nhà nước về du 

lịch là phải đảm bảo chịu trách nhiệm trực tiếp, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các 

ngành hữu quan để đảm bảo quản lý về du lịch quản lý nhà nước về chính trị, xã hội 
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thuộc lĩnh vực du lịch đạt hiệu quả. 

Quản lý đối với cảnh quan, môi trường các điểm du lịch. Thực tế cho thấy, du 

lịch Bo Kẹo hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề, phát triển du lịch có thể gây tổn hại 

môi trường, tàn phá tài nguyên sinh thái ở nhiều vùng, làm xuống cấp các công 

trình văn hoá, lịch sử, phát sinh nhiều tệ nạn xã hội. Tình trạng rác thải, đường giao 

thông hư hỏng... cũng là một hiện tượng khá phổ biến. Phân tích theo một phạm trù 

“nhân quả” giữa du lịch và môi trường, thì du lịch là nguyên nhân gây ô nhiễm môi 

trường và đến lượt du lịch phải chịu hậu quả  của môi trường ô nhiễm tác động, hạn 

chế  đến  khả năng phát triển của ngành du lịch. Môi trường du lịch có thể hiểu cả 

môi trường sinh thái và môi trường xã hội. Tỉnh cũng đưa ra khẩu hiệu cho các 

chương trình xanh, sạch, đẹp, văn minh; giữ gìn an ninh trật tự  trong hoạt động du 

lịch để điểm đến được an toàn hấp dẫn, thuận tiện đối với khách du lịch. 

Quản lý điểm đến là chính quyền Bo Kẹo đã tập trung vào quản lý điểm thu 

hút khách, quản lý kinh doanh tiêu thụ, ăn ở, biểu diễn nghệ  thuật, vận hành và 

thuyết minh điểm đến, nguồn nhân lực, khách hàng. 

2.3.4. Bài học kinh nghiệm cho thủ đô Viêng Chăn 

Từ kinh nghiệm của các tỉnh trên như: Tỉnh Xiêng Khoảng, tỉnh Bo Keo 

CHDCND Lào, hay hai tỉnh của Việt Nam là tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Nghệ An 

cùng với kinh nghiệm quản lý điểm đến du lịch của một quốc gia khá chuyên 

nghiệp về du lịch như Thái Lan có thể rút ra cho thủ đô Viêng Chăn, đó là: 

Thứ nhất, cần có chiến lược dựa trên tầm nhìn dài hạn và quy hoạch phát 

triển cụ thể về du lịch 

Cần xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch một cách tổng thể và chi 

tiết.Xây dựng các chính sách phù hợp để thúc đẩy du lịch phát triển. Chiến lược 

phát triển du lịch cần có tầm nhìn dài hạn, trên cơ sở đó, ngành du lịch và các ngành 

liên quan sẽ  xây dựng kế  hoạch hành động cụ  thể. Nếu thiếu chiến lược dài hạn, 

các quy hoạch sẽ chồng chéo, vụn vặt, phá vỡ quy hoạch tổng thể và để lại hậu quả 

khó khắc phục trong tương lai dài.Quy hoạch phát triển cụ thể, chi tiết cũng rất quan 

trọng, nó vừa khẳng định cam kết của chính quyền địa phương, vừa cho thấy những 

biện pháp phát triển trong tương lai. Trên cơ sở đó, các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm cơ 

hội dựa trên hệ thống thông tin minh bạch, quy hoạch rõ ràng. 
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Thứ hai, vai trò của chính quyền địa phương, của sở chuyên ngành đặc biệt 

quan trọng trong việc tạo lập những tiền đề cần thiết cho phát triển du lịch 

Chính quyền địa phương cần có những biện pháp đồng bộ để xây dựng hệ 

thống kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh.Hệ thống kết cấu hạ tầng cần được thực hiện trước 

một bước. Về đầu tư kết cấu hạ tầng, kinh nghiệm của một số địa phương nêu trên 

cho thấy, chính quyền cấp tỉnh cần đảm nhận các lĩnh vực đầu tư không sinh lời, ít 

hoặc không có khả năng thu hồi vốn, quy mô vốn lớn (những lĩnh vực này tư nhân 

không thể hoặc không muốn làm) như điện, nước, hạ tầng viễn thông, hạ tầng giao 

thông...  . 

Đối với du khách, lao động trong ngành du lịch là cầu nối giữa họ với cảnh 

quan thiên nhiên, văn hóa, tập quán, ẩm thực địa phương, và trong nhiều trường 

hợp, cảm tình của du khách đối với một điểm du lịch, một địa phương chịu sự chi 

phối mang tính quyết định của đội ngũ lao động trong ngành du lịch. 

Thứ ba, tăng cường quản lý nhà nước đối với du lịch 

Tăng cường quản lý nhà nước đối với phát triển du lịch không những đảm bảo 

sự bền vững cho ngành du lịch của mỗi địa phương, mỗi quốc gia mà còn là điều 

kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển các loại hình du lịch, các sản phẩm du lịch cũng 

như đảm bảo môi trường cho hoạt động du lịch. Tăng cường công tác quản lý nhằm 

mang lại một kỳ nghỉ thú vị, an toàn, tạo sự thoải mái đối với du khách vừa là nội 

dung cấp bách trước mắt, vừa là điều kiện đảm bảo để tăng lượng khách trong 

tương lai.  Giữ  gìn, bảo vệ  môi trường, tôn tạo các khu di tích, các danh lam thắng 

cảnh, bảo tồn và phát huy các giá trị vật chất, tinh thần của địa phương cũng là 

những kinh nghiệm quý trong phát triển du lịch ở địa phương. Việc quản lý giá 

phòng nghỉ, dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí....  

2.4. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

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

Trong nghiên cứu “The competitive destination: A sustainable tourism 

perspective”, tác giả Ritchie và Crouch cho rằng, quản lý về điểm du lịch là làm chức 

năng quản lý vĩ mô về du lịch, không làm chức năng chủ quản, kinh doanh thay các 

doanh nghiệp du lịch [35]. Việc quản lý đó được thông qua các công cụ quản lý vĩ 

mô, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế 
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khác nhau hoạt động trên lĩnh vực kinh tế du lịch. Quản lý điểm du lịch là nhằm đưa 

du lịch phát triển theo định hướng chung của tiến trình phát triển đất nước. 

Về hoạt động nghiên cứu tại Lào, hiện chỉ có rất ít đề tài phân tích chủ đề quản 

lý đối với điểm du lịch, trong số này, nghiên cứu của tác giả Vũ Tuấn Cảnh và các 

cộng sự về “Cơ sở khoa học cho việc tổ chức và quản lý hệ thống các khu du lịch và 

đề xuất quy chế tổ chức và quản lý khai thác các khu du lịch ở Thủ đô Viêng Chăn” 

đã phần nào xác lập những luận cứ khoa học để xây dựng dự thảo về quy chế quản 

lý khai thác các khu du lịch trên địa bàn thủ đô Viêng Chăn, Lào [16] 

Liên quan đến thang đo đánh giá công tác quản lý đối với điểm du lịch, trong 

mô hình lý thuyết đề xuất từ nghiên cứu của các tác giả Crouch và Ritchie [35], các 

yếu tố cơ bản như quản lý cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, an toàn và vệ sinh 

môi trường, và chính sách quản lý bảo tồn tài nguyên du lịch được xem là các yếu tố 

then chốt tác động rõ rệt đến năng lực cạnh tranh của một điểm đến du lịch.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

Trên cơ sở vận dụng các đề xuất từ nghiên cứu của các tác giả trong cùng lĩnh 

vực được nêu ở trên, mô hình đề xuất của nghiên cứu này đưa ra 5 nhóm nhân tố 

ảnh hưởng đến công tác quản lý điểm du lịch gồm: Xây dựng và tổ chức 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, phát triển tài nguyên du lịch. 

Xây dựng và tổ chức 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 

Bảo tồn và phát triển tài nguyên du lịch 

Đánh giá chung về 

công tác quản lý  

điểm du lịch 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 
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Cơ sở để hình thành các nhân tố: 

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

công trình đề cập đến QLNN về du lịch, trong đó phải kể đến nghiên cứu của 

S.Medlik (1995) cho rằng, trong QLNN về du lịch, các chính sách phải dựa trên 

một kết hợp chặt chẽ của kinh tế, chính trị, xã hội và các đối tượng về không gian. 

Thiết lập chính sách trong du lịch không phải là một nhiệm vụ phức tạp với chính 

phủ, mà là việc phát triển thông qua sự cộng tác với các tổ chức du lịch và ngành 

công nghiệp du lịch [72] 

Tác giả Nguyễn Tấn Vinh (2008) cho rằng quản lý Nhà nước về du lịch có 

vai trò thúc đẩy ngành du lịch địa phương phát triển mạnh mẽ và bền vững; mở 

rộng thị trường du lịch; thể chế thị trường du lịch được xác lập, mở rộng và sự vận 

động của các yếu tố thị trường thông suốt [15]. 

Luận văn Thạc sĩ kinh tế của Nguyễn Thanh Vĩnh (2007), “Phát triển du lịch 

Lâm Đồng đến năm 2020” đã đánh giá thực trạng phát triển du lịch Lâm Đồng 

trong thời gian vừa qua về thành tựu đạt được, hạn chế và nguyên nhân chủ yếu. Từ 

đó tác giả luận văn đưa ra những giải pháp chủ yếu phát triển du lịch Lâm Đồng 

trong giai đoạn tới với việc tập trung vào các yếu tố: (1) Bảo vệ tài nguyên và môi 

trường du lịch; (2) Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; (3) Xúc 

tiến, quảng bá du lịch; (4) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; (5) Hoàn thiện 

nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý Nhà nước về du lịch từ tỉnh đến huyện [16]. 

Xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá điểm du lịch: Một nghiên cứu chỉ ra rằng 

hình ảnh điểm đến có tác động đến thái độ và hành vi của du khách (Chen & Tsai, 

2007). Theo Zhou (2005), các thuộc tính của hình ảnh điểm đến đã được sử dụng 

trong rất nhiều nghiên cứu trước đây, bao gồm văn hóa và lịch sử, cảnh quan, dịch 

vụ, giải trí, thư giãn, khí hậu, giá cả, thể thao, an ninh an toàn,... Theo Nguyễn 

Thanh Vĩnh (2007), “Phát triển du lịch Lâm Đồng đến năm 2020” thì yếu tố xúc 

tiến, quảng bá du lịch cũng ảnh hưởng đến việc phát triển du lịch [16] 

Quản lý hoạt động kinh doanh điểm du lịch: Theo luận án Tiến sĩ kinh tế của 

Nguyễn Duy Mậu (2011), “Phát triển du lịch Tây Nguyên đến năm 2020 đáp ứng 

yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế”, tác giả đã hướng nghiên cứu vào làm rõ cơ sở lý 
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luận và thực tiễn về thị trường du lịch trong Hội nhập kinh tế quốc tế; phân tích 

thực trạng của thị trường du lịch Tây Nguyên trong Hội nhập kinh tế quốc tế, trong 

đó tác giả đã phác họa rõ nét về những thành tựu, đặc biệt là nêu rõ những vấn đề 

đặt ra cần khắc phục để mở rộng thị trường du lịch Tây Nguyên đến năm 2020. Nêu 

rõ xu hướng phát triển của thị trường du lịch quốc tế và quốc gia, từ đó đề xuất 

phương hướng trọng tâm phát triển thị trường du lịch Tây Nguyên trong Hội nhập 

kinh tế quốc tế trong đó có việc phát triển các hình thức liên kết các doanh nghiệp 

du lịch trên địa bàn khu vực Tây Nguyên [11]. 

Quản lý môi trường điểm du lịch: Về việc quản lý môi trường trong hoạt 

động du lịch đã được nhiều nhà nghiên cứu thực hiện ở các quy mô khác nhau. 

Triển khai "Chương trình Nghị sự 21 về Du lịch: Hướng tới phát triển bền 

vững về môi trường", cùng với việc công bố rộng rãi tới các Chính phủ, ngành du 

lịch toàn cầu, các tổ chức phi Chính phủ, các cơ quan thông tấn báo chí, Hội đồng 

Lữ hành Du lịch Thế giới, Tổ chức Du lịch Thế giới và Hội đồng Trái đất đã tiến 

hành hàng loạt các buổi hội thảo khu vực nhằm nâng cao nhận thức và hướng dẫn 

để chương trình có thể áp dụng triển khai rộng rãi trên khắp thế giới. 

Trên thế giới, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu cũng như các hội thảo, 

hội nghị về việc nghiên cứu du lịch như các nghiên cứu nổi bật: nghiên cứu sức 

chứa và ổn định của các địa điểm du lịch, nghiên cứu các vùng thích hợp cho mục 

đích nghỉ dưỡng trên lãnh thổ Liên Xô trước đây do các nhà du lịch cảnh quan Đại 

học Tổng hợp Mát-xcơ-va. 

Chuyên gia du lịch người Thuỵ Sĩ Jos Krippendorf (1975) và Jung (1980) là 

những nhà khoa học đầu tiên trên thế giới cảnh báo về những suy  thoái do hoạt 

động du lịch gây ra và đưa ra khái niệm về du lịch cứng (hard tourism) - loại hình 

du lịch ồ ạt bằng xe hơi, gây ảnh hưởng nhiều nhất đối với môi trường và du lịch 

mềm (soft toursim/gentle tourism) -  loại hình du lịch ít gây ảnh hưởng nhất đến 

môi trường và có chia sẻ lợi ích kinh tế với cộng đồng địa phương [61]. 

Bảo tồn và phát triển tài nguyên du lịch: Trong xu hướng phát triển du lịch 

hiện nay, bảo tồn và phát tiển tài nguyên du lịch sẽ giúp cho việc phát triển du lịch 

đạt hiệu quả cao nhất. Trong Hội nghị thế giới về Du lịch bền vững tổ chức tại 
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Lanzarote, Tây Ban Nha năm 1995, Hiến hương Du lịch bền vững đã được đưa ra, 

trong đó đề cập rõ nét đến việc bảo tồn và phát huy các tài nguyên du lịch. Năm 

1998, tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) đưa ra 10 nguyên tắc về phát 

triển du lịch bền vững, hầu hết các nguyên tắc đó điều ít nhiều bàn đến sự bền vững 

của xã hội, văn hóa. 

Theo đề tài "Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi 

trường phục vụ phát triển bền vững ngành du lịch thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm 

Đồng". Viện Môi trường và Tài nguyên, 2009 của tác giả Ngô Lâm Nhật Khánh đã 

đưa ra các giải pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường phục vụ phát triển 

bền vững ngành du lịch thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng. Nghiên cứu này đã xây 

dựng được các chính sách, mục tiêu và chương trình quản lý môi trường nhằm 

hướng tới phát triển bền vững ngành du lịch [8]. 

Giả thuyết nghiên cứu 

Trên cơ sở tập hợp kết quả nghiên cứu của rất nhiều học giả và dựa vào một số 

quan điểm cá nhân, tác giả đã xây dựng hướng nghiên cứu đề xuất (Hình 2.1). Các 

mối quan hệ giữa các biến nghiên cứu cũng được cụ thể hóa thông qua bảng trình 

bày các giả thuyết thống kê (Bảng 2.1) 

Bảng 2.1. 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 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 
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- Thang đo đánh giá về công tác quản lý điểm du lịch 

Trong nghiên cứu này, tác giả đã thiết kế bảng câu hỏi với 28 biến quan sát 

đo lường 6 nhân tố trong mô hình nghiên cứu: 1. Công tác xây dựng và tổ chức thực 

hiện quy hoạch phát triển điểm du lịch, 2. Xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá điểm du 

lịch, 3. Quản lý hoạt động kinh doanh điểm du lịch, 4. Quản lý môi trường điểm du 

lịch, 5. Bảo tồn và phát triển tài nguyên du lịch, 6. Đánh giá chung công tác quản lý 

điểm du lịch. 

 Cụ thể để đo lường các nhân tố trong mô hình, tác giả sử dụng thang đo 

Likert từ 1 đến 5 điểm tương đương 1 = Hoàn toàn không đồng ý, 2 = Không đồng 

ý, 3 = Trung lập (trung bình), 4 = Đồng ý, 5 = Hoàn toàn đồng ý. 

Bảng 2.2. Mã hóa các biến quan sát trong mô hình nghiên cứu 

Nhân tố Mã hóa Phát biểu 

Công tác xây 

dựng và tổ 

chức thực hiện 

quy hoạch 

phát triển 

điểm du lịch 

(XDQH) 

XDQH1 
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  

XDQH2 
Tính kịp thời, hiệu quả của việc triển khai thực hiện các quy 

hoạch sau khi được phê duyệt  

XDQH3 
Tính khả thi của các quy hoạch, định hướng phát triển du lịch 

so với xu thế phát triển và tình hình thực tế  

XDQH4 
Chất lượng các dịch vụ, kết cấu hạ tầng phục vụ cho du lịch 

như thế nào? 

XDQH5 

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 

XDQH6 
Các kế hoạch phát triển du lịch phù hợp với kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội tại địa phương 

XDQH7 

Các kế hoạch phát triển du lịch tại địa phương có tạo điều 

kiệp giúp doanh nghiệp phát triển tốt phương án kinh doanh 

của DN 

Xúc tiến, 

tuyên truyền, 

quảng bá 

XT1 
Ban quản lý thường xuyên triển khai các chương trình 

marketing để tăng độ nhận biết về điểm du lịch 

XT2 Ban quản lý sử dụng đa dạng các kênh truyền thông để 
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Nhân tố Mã hóa Phát biểu 

điểm du lịch 

(XT) 

tiếp cận khách du lịch 

XT3 Nội dung của các chương trình marketing là hấp dẫn, thu hút 

XT4 
Điểm du lịch thường xuyên tiến hành khảo sát ý kiến góp 

ý của khách du lịch 

XT5 
Kinh phí để triển khai các chương trình Marketing cho 

điểm đến là phù hợp 

Quản lý hoạt 

động kinh 

doanh điểm 

du lịch 

(KD) 

KD1 

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   

KD2 

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   

KD3 
Thông tin phối hợp hoạt động giữa các công ty được lưu 

chuyển thông suốt, minh bạch 

KD4 
Ban quản lý điểm du lịch thường xuyên có các chính sách 

để kết nối các công ty 

KD5 Hiệp hội du lịch Viêng Chăn hoạt động hiệu quả 

Quản lý môi 

trường điểm 

du lịch (MT) 

MT1 Các biển chỉ dẫn về bảo vệ môi trường được trang bị đầy đủ 

MT2 
Chính sách xử phạt với các trường hợp gây mất vệ sinh 

môi trường nghiêm minh, thích đáng 

MT3 
Môi trường tham quan, trải nghiệm tại điểm đến thân 

thiện, sạch sẽ 

MT4 
Các hoạt động vệ sinh môi trường được thực hiện thường 

xuyên và hiệu quả 

Bảo tồn và 

phát triển tài 

nguyên du 

lịch (BTPT) 

BTPT1 Danh mục các di sản được bảo tồn là đầy đủ 

BTPT2 Kinh phí bảo tồn tài nguyên du lịch đáp ứng đủ nhu cầu 

BTPT3 
Chính sách xử phạt với các trường hợp xâm phạm khu vực 

bảo tồn là nghiêm minh, thích đáng 

BTPT4 

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 
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Nhân tố Mã hóa Phát biểu 

Đánh giá 

chung công 

tác quản lý 

điểm du lịch 

(DGC) 

DGC1 
Công tác quản lý điểm du lịch đem lại sự hài lòng cho 

nhân viên 

DGC2 
Công tác quản lý điểm du lịch đem lại sự hài lòng cho 

khách du lịch 

DGC3 
Công tác quản lý điểm du lịch tác động tích cực lên doanh 

thu và lợi nhuận tại điểm du lịch 

DGC4 
Công tác quản lý điểm du lịch tạo nên tính bền vững cao 

cho hoạt động du lịch tại điểm du lịch 

 

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

hướng và hướng dẫn thông qua các công cụ như chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, 

thông tin và các nguồn lực của Nhà nước. Xây dựng chiến lược phát triển du lịch 

trên địa bàn. Chính quyền thành phố góp phần xây dựng chiến lược phát triển ngành 

du lịch trên địa bàn, đưa các biện pháp, định hướng lớn về phát triển du lịch của địa 

phương vào chiến lược phát triển KT-XH. 

Xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá điểm du lịch là hoạt động nghiên cứu thị 

trường, tổ chức tuyên truyền, quảng bá, vận động nhằm tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội 

phát triển và thu hút khách du lịch 

Quản lý hoạt động kinh doanh điểm du lịch là hoạt động kiểm tra, kiểm soát là 

tổng thể các hoạt động của cơ quan QLNN và các cơ sở kinh doanh du lịch nhằm 

phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm, thông qua đó để nắm được những khó 

khăn, trở ngại của các chủ thể kinh doanh du lịch nhằm thúc đẩy hoạt động du lịch 

địa phương phát triển đúng hướng và vững chắc, gồm: Kiểm tra, giám sát; thanh tra 

chuyên ngành du lịch và thanh tra nhà nước; xử lý vi phạm. Kiểm tra, kiểm soát 

hoạt động du lịch cần sâu sát, kịp thời, nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động 

của điểm du lịch. 

Quản lý môi trường điểm du lịch là những hoạt động mang tính chế tài và tự 

nguyện của các chủ thể quản lý môi trường – cơ quan nhà nước có thẩm quyền và 

các khách thể quản lý – các thể nhân tham gia hoạt động bảo vệ môi trường du lịch. 

Đây là một hệ thống phức hợp các quan điểm, chính sách và những giải pháp được 

thực thi nhằm bảo vệ môi trường hướng tới sự phát triển du lịch bền vững của một 
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quốc gia. Quản lý môi trường điểm du lịch được thực hiện bằng một loạt các biện 

pháp mang tính tổng hợp, bao gồm luật pháp, chính sách, kinh tế, kỹ thuật, xã hội, 

văn hóa, giáo dục,… Các biện pháp này có thể đan xen, phối hợp, tích hợp với nhau 

tùy theo điều kiện cụ thể của mỗi điểm du lịch. Xuất phát từ tính thông nhất này đòi 

hỏi việc giải quyết các vấn đề môi trường và quản lý môi trường phải toàn diện, hệ 

thống và phù hợp với trình độ phát triển của khu vực, của quốc gia. 

Bảo tồn, phát triển tài nguyên du lịch là hoạt động bảo vệ tài nguyên du lịch 

trong lành, sạch đẹp; phòng ngừa, hạn chế tác động xấu với môi trường, ứng phó sự 

cố môi trường; khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên du lịch; bảo vệ đa 

dạng sinh học; giữ gìn và bảo tồn các giá trị của tài nguyên du lịch. 

Tiểu kết chương 2 

Nội dung chương 2 trình bày các cơ sở lý luận về điểm du lịch, quản lý điểm 

du lịch, các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý điểm du lịch. Có rất nhiều các 

nghiên cứu đề cập đến các nhóm nhân tố ảnh hưởng, tổng hợp lại có các nhóm nhân 

tố đó là: (1) Năng lực của các cơ quan quản lý các điểm du lịch; (2) Hệ thống thể 

chế phân cấp quản lý điểm du lịch; (3) Đặc điểm kinh tế xã hội và thiên nhiên của 

các điểm du lịch.  

Luận án đã nghiên cứu và tìm hiểu các kinh nghiệm hoàn thiện quản lý điểm 

du lịch của một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á là Việt Nam và Thái Lan, 

của một số địa phương tại Lào, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho thủ đô Viêng 

Chăn về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý điểm du lịch. 

Luận án đã đề cập đến việc đề xuất mô hình nghiên cứu và xây dựng thang 

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

dựa vào các nghiên cứu trước đây và kết quả nghiên cứu định tính, làm cơ sở hình 

thành bàng hỏi để thực hiện nghiên cứu chính thức gồm 5 nhân tố là: Xây dựng và 

tổ chức 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; Bảo tồn, phát triển tài nguyên du lịch. Mô hình là cơ sở cho việc xác 

định phương pháp nghiên cứu phù hợp cho các bước tiếp theo.  
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CHƯƠNG 3 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

 

3.1. Thiết kế nghiên cứu 

 Dựa vào tình hình cụ thể tại địa bàn nghiên cứu cùng việc tham khảo các 

phương pháp nghiên cứu có liên quan đến đề tài, luận án đưa ra quy trình nghiên 

cứu như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 3.1. Quy trình nghiên cứu 

Quy trình nghiên cứu được chia làm 2 giai đoạn 

➢ Giai đoạn nghiên cứu sơ bộ 

Trên cơ sở khảo lược và bình luận các nghiên cứu liên quan đến công tác quản 

lý điểm du lịch thì thang đo nháp về các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động 

điểm du lịch được đề xuất. Bước nghiên cứu sơ bộ tiếp sẽ tiến hành phỏng vấn các 

chuyên gia có nghiên cứu, hiểu biết nhiều về những vấn đề liên quan ví dụ như các 

quản lý, các lao động, dân cư địa phương và phỏng vấn sâu một số lao động tại các 

cơ quan nhà nước quản lý du lịch trên địa bàn nghiên cứu nhằm: 

Đánh giá hiệu quả hoạt động điểm du 

lịchCục Quản lý du lịch 

Thang đo chính 

thức 

. Phân tích nhân tố 

Khám phá EFA 

. Cronbach Alpha 
UBND Huyện 

. Loại các biến có hệ số tải nhân tố<0.5 

. Kiểm tra các nhân tố trích được và phương sai 

trích 

. Loại các biến có tương quan biến tổng <0.3 

. Kiểm tra hệ số Alpha 

 

Nghiên cứu chính 

thức.  

Nghiên cứu định lượng 

 

Điều chỉnh 

 

Nghiên cứu sơ bộ 

Thảo luận chuyên gia, 

Phỏng vấn sâu 

Cơ sở lý thuyết 

 
Thang đo nháp 

Thang đo 

hiệu chỉnh  
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Kiểm tra sự rõ ràng, dễ hiểu về mặt thuật ngữ của các yếu tố (item) và nhân tố 

(factor) trong thang đo rút ra từ nghiên cứu lý thuyết. 

Hình thành thang đo ban đầu làm cơ sở để thiết kế bảng câu hỏi trong nghiên 

cứu định lượng chính thức. 

➢ Giai đoạn nghiên cứu chính thức 

Ðây là giai đoạn tiến hành khảo sát, thu thập dữ liệu từ thực tế trên qui mô 

mẫu đủ lớn để chứng minh về mặt thống kê mức độ phù hợp của thang đo hiệu quả 

hoạt động điểm du lịch đề xuất. Trong gia đoạn này kỹ thuật phân tích nhân tố 

khám phá (EFA) và hệ số tin cậy (Cronbach’s alpha) được sử dụng để rút trích nhân 

tố và sàng lọc các biến quan sát có nội dung trùng lắp, thừa hoặc không đạt độ tin 

cậy. Kết thúc bước này ta có thang đo chính thức để đo lường hiệu quả hoạt động 

điểm du lịch. Cuối cùng, nhóm tác giả sẽ tiến hành đánh giá hiệu quả hoạt động 

điểm du lịch dựa trên thang đo vừa được xây dựng. 

3.2. Nghiên cứu định tính 

3.2.1. 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. 

3.2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 

Luận án sử dụng phương pháp phỏng vấn sâu chuyên gia. Bước nghiên cứu 

sơ bộ sẽ tiến hành phỏng vấn các chuyên gia có nghiên cứu, hiểu biết nhiều về 

những vấn đề liên quan. 

- Mục đích: Nhằm kiểm tra độ phù hợp và điều chỉnh mô hình lý thuyết, đồng 

thời giúp khám phá, điều chỉnh và bổ sung các biến quan sát dùng để đo lường các khái 

niệm nghiên cứu, đảm bảo thang đo xây dựng phù hợp với lý thuyết. 
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- Phương pháp: Nghiên cứu sơ bộ được thực hiện thông qua phương pháp 

định tính 

- Tiến hành: Nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua kỹ thuật phỏng 

vấn sâu, thu thập ý kiến trực tiếp của các chuyên gia, các cán bộ quản lý, lãnh đạo tỉnh 

về vấn đề quản lý điểm du lịch ở Lào nói chung và thủ đô Viêng Chăn nói riêng. 

Phỏng vấn sâu là dạng phỏng vấn chỉ áp dụng trong những trường hợp nhà 

nghiên cứu ít nhiều đã xác định được sơ bộ vấn đề nghiên cứu và những thông tin 

cần thu thập cho đề tài. Mục tiêu của phỏng vấn sâu không phải để hiểu một cách 

đại diện, khái quát về tổng thể mà giúp hiểu sâu, hiểu kỹ về một vấn đề nhất định.Vì 

vậy, trong phỏng vấn sâu, người phỏng vấn hoàn toàn tự do trong cách dẫn dắt cuộc 

phỏng vấn cũng như trong cách xếp đặt trình tự các câu hỏi, thậm chí cả cách thức 

đặt các câu hỏi nhằm thu thập được thông tin mong muốn. 

Công cụ điều tra là bảng hỏi bán cấu trúc. Trong đó, phần đầu tiên sẽ là một số 

câu hỏi mở để khai thác các thông tin chung. Phần tiếp theo đối tượng được phỏng 

vấn sẽ được hỏi những câu hỏi để xác định các yếu tố cụ thể tác động đến hiệu quả 

hoạt động điểm du lịch. Đối tượng phỏng vấn sẽ được trực tiếp góp ý và bổ sung 

một số yếu tố thậm chí là một số yếu tố khác vào thang đo lý thuyết đề xuất. 

Trước khi tiến hành phỏng vấn, việc xác định được đối tượng phỏng vấn là vô 

cùng quan trọng. Họ phải là những trường hợp tiêu biểu, có tính đại diện và đảm 

bảo thông tin mà họ cung cấp hoàn toàn phục vụ được cho nghiên cứu của nhà 

nghiên cứu. Chính xác hơn, họ phải là những người liên quan nhiều đến mục tiêu 

nghiên cứu và đảm bảo thông tin thu được từ những khách thể này hoàn toàn có thể 

thỏa mãn cho những câu hỏi nghiên cứu mà nhà nghiên cứu đặt ra. 

Trước khi phỏng vấn các đối tượng được gợi ý thăm dò khả năng tham gia, sau 

đó họ nhận được giấy mời chính thức kèm theo thư ngỏ cho biết tinh thần cơ bản của 

cuộc phỏng vấn. Các đối tượng tham gia không cần phải chuẩn bị trước điều gì mà 

chỉ cần trả lời hay thảo luận đúng những gì họ đang suy nghĩ tại cuộc phỏng vấn. 

Toàn bộ quá trình phỏng vấn được ghi chép thành văn bản cũng như ghi âm lại thông 

tin bởi tác giả. Mỗi cuộc phỏng vấn kèo dài trong vòng 1 đến 1,5 giờ. Các câu hỏi 

phỏng vấn xoay quanh các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý điểm du lịch; 

mức độ quan trọng của từng nhân tố ảnh hưởng; mức độ chắc chắn của dự định thể 
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hiện ở mức nào. Đồng thời, phỏng vấn các đối tượng nội dung thang đo sơ bộ có rõ 

ràng, dễ hiểu dễ hiểu không? Ý nghĩa của từng item là gì? Có thay đổi bổ sung nội 

dung nào không? Vì sao? Kết quả nghiên cứu định tính được sử dụng làm tiền đề 

cho việc điều chỉnh thang đo sơ bộ trong nghiên cứu định lượng sơ bộ, và làm đề 

cho nghiên cứu định lượng chính thức. 

Quá trình phỏng vấn sâu được thực hiện dựa trên kỹ thuật DELPHI, tức kết 

quả phỏng vấn giữa các chuyên gia sẽ được kiểm chứng lẫn nhau. Nội dung phỏng 

vấn tập trung vào việc hiệu chỉnh thang đo nghiên cứu, từ đó hoàn thiện bảng hỏi 

nghiên cứu. 

- Đối tượng phỏng vấn 

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) 

Hiện tại, Sở Du lịch Viêng Chăn có 4 ban ngành chính, nghiên cứu tiến hành 

phỏng vấn sâu với 4 chuyên viên quản lý với chuyên môn cao đại diện cho 4 ban 

ngành này gồm: ngành tuyên truyền và phát triển du lịch, ngành hành chính tổ chức 

và tập huấn du lịch, ngành kế hoạch và hợp tác du lịch, ngành quản lý kinh doanh 

du lịch. 

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 

Nghiên cứu chọn ra 6 điểm du lịch tiêu biểu nhất bao gồm cả điểm du lịch sinh 

thái và điểm du lịch văn hóa di tích lịch sử, sau đó tiến hành phỏng vấn sâu đối với 

đại diện ban quản lý tại điểm du lịch đó. Cụ thể các điểm du lịch và ban quản lý sẽ 

phỏng vấn: 

(1) Rừng bảo tồn quốc gia Phu Khẩu Khoai 

(2) Điểm du lịch Đen Xa Vẳn 

(3) Điểm du lịch Văng Viêng 

(4) That Luang 

(5) Khải Hoàn Môn Patuxay 
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(6) Công viên tượng Phật Xiêng Khuan 

Sau khi đã phỏng vấn sâu các đối tượng trên, nghiên cứu tiến hành tổng hợp 

thông tin có được và lọc lại các thông tin cần thiết so với các yếu tố ảnh hưởng đến 

công tác quản lý điểm du lịch thủ đô Viêng Chăn mà nghiên cứu đã đề xuất ban 

đầu, từ đó hình thành thang đo và bảng hỏi sơ bộ. 

Nghiên cứu sẽ tiến hành phỏng vấn thử với các đối tượng điều tra là 30 cán bộ 

quản lý tại các điểm du lịch để đảm bảo họ hiểu được và hiểu đúng các khía cạnh 

được đưa ra trong từng nhân tố trong mô hình nghiên cứu, từ đó xác định rõ thang 

đo và bảng hỏi chính thức. Cụ thể, sau bước này, có thêm nhóm tiêu chí đánh giá 

được bổ sung vào mô hình nghiên cứu đề xuất, đó là: Nhóm tiêu chí liên quan đến 

xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá điểm du lịch. Đây cũng là nhóm vấn đề quan trọng, 

có tác động quyết định đến hiệu quả công tác quản lý điểm du lịch, vì vậy việc bổ 

sung nhóm tiêu chí này có thể xem là phù hợp và có ý nghĩa. 

3.3. Nghiên cứu định lượng 

Trong phương pháp này tác giả thu thập thông tin phục vụ cho nghiên cứu 

định lượng thông qua phương pháp điều tra khảo sát các đối tượng liên quan sử 

dụng bảng hỏi. Công cụ điều tra là bảng 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 5 biến độc lập trong mô hình và 28 biến), nên số lượng mẫu 
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tối thiểu theo từng cách chọn mẫu kể trên là: 5*28 = 140 mẫu (Hair và Bollen, 

1989) và n ≥ 8*5 + 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. 

3.3.1. 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 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. 
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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 

3.3.2. Phương pháp phân tích 

➢ Chỉ tiêu nghiên cứu 

Chỉ tiêu nghiên cứu có thể phân chia thành các nhóm sau: 

- Chỉ tiêu về tình hình du lịch: du khách phân theo các nhóm khác nhau và 

biến động qua các năm, doanh thu và biến động doanh thu qua các năm 

- Chỉ tiêu về hế thống điểm du lịch: số lượng điểm du lịch phân theo loại hình 

du lịch, theo cấp quản lý 

- Chỉ tiêu về tình hình thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước : số lượng 

các loại hoạt động, kinh phí cho các hoạt động, phạm vi các loại hoạt động, kết quả 

các hoạt động quản lý. 

Chỉ tiêu về ý kiến đánh giá của các bên liên quan về quản lý nhà nước đối với 

điểm du lịch: tần suất ý kiến, tỷ lệ % ý kiến, giá trị trung bình của cac thang đo. 

➢ Phương pháp phân tích dữ liệu 

Thống kê mô tả 

Thống kê mô tả được sử dụng để mô tả những đặc tính cơ bản của dữ liệu thu 

thập được. Thống kê mô tả và thống kê suy luận cũng cung cấp những tóm tắt đơn 

giản về mẫu và các thước đo. Phân tích thống kê tần số để mô tả các thuộc tính của 
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nhóm mẫu khảo sát. Ngoài ra, thông qua việc biểu diễn dữ liệu bằng đồ thị có thể 

giúp chúng ta có cái nhìn tổng quát và so sánh được sự khác biệt trong mức độ đánh 

giá giữa các nhóm đối tượng khác nhau. 

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

Phương pháp này được sử dụng để rút gọn tập hợp nhiều biến quan sát phụ 

thuộc lẫn nhau thành một tập biến (gọi là các nhân tố) ít hơn dể chúng có ý nghĩa 

hơn nhung vẫn chứa đựng hầu hết thông tin của tập biến ban đầu. Trong đề tài, phân 

tích nhân tố khám phá nhằm phát hiện các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt 

động điểm du lịch. Phân tích nhân tố duợc coi là phù hợp khi đạt các tiêu chuẩn: Hệ 

số tải nhân tố (Factor Loading) lớn nhất của mỗi hệ thang đo > 0.5, tổng phuong sai 

trích > 50% (Gerbing & Anderson, 1988), hệ số KMO > 0.5, và kiểm dịnh Bartlett 

có ý nghia thống kê. Số lượng nhân tố được xác định dựa trên chỉ số Eigenvalue đại 

diện cho phần biến thiên được giải thích bởi mỗi nhân tố. Theo tiêu chuẩn Kaiser thì 

những nhân tố có Eigenvalue nhỏ hon 1 sẽ bị loại khỏi mô hình nghiên cứu. 

Ðánh giá độ tin cậy thang đo thông qua đại luợng Cronbach Alpha 

Theo nhiều nhà nghiên cứu thì khi: Cronbach Alpha giao động trong khoảng 

0.8 đến 1: Thang đo lường tốt. Cronbach Alpha giao động trong khoảng 0,7 đến 0,8: 

Thang đo có thể sử dụng được. Cronbach Alpha giao động trong khoảng 0,6 đến 

0,7: Có thể sử dụng được trong trường hợp khái niệm đang nghiên cứu là mới hoặc 

mới đối với người trả lời trong bối cảnh nghiên cứu. 

Phương pháp hồi quy tương quan 

Hồi quy - tương quan là phương pháp phân tích dựa trên mối liên hệ phụ 

thuộc của một biến kết quả (biến phụ thuộc) vào một hay nhiều biến nguyên nhân 

(biến độc lập). 

Liên hệ tương quan là mối liên hệ khi hiện tượng này thay đổi thì có thể làm 

cho hiện tượng có liên quan thay đổi nhưng không hoàn toàn quyết định. Đặc điểm 

của liên hệ tương quan là liên hệ không được biểu hiện trên từng đơn vị cá biệt mà 

phải thông qua hiện tuợng số lớn. Mối liên hệ này rất phổ biến và thường gặp trong 

các hiện tượng kinh tế - xã hội. Ví dụ: Mối liên hệ giữa tuổi nghề và năng suất lao 

động. Tuổi nghề có ảnh hưởng đến năng suất lao động nhưng năng suất lao động 

không chỉ chịu ảnh hưởng của tuổi nghề mà còn chịu ảnh huởng của các nhân tố 

khác như tay nghề, bậc thợ... 
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Phương pháp phân tích hồi quy giúp xác định được rõ các yếu tố nào sẽ ảnh 

hưởng đến công tác quản lý điểm du lịch tại Thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND 

Lào hiện nay và mức độ ảnh hưởng là bao nhiêu, yếu tố nào sẽ tác động lớn nhất, yếu 

tố nào ít tác động nhất, từ đó làm căn cứ đề xuất các biện pháp cụ thể và sâu sát hơn 

để hoàn thiện quản lý các điểm du lịch tại Thủ đô Viêng Chăn nước CHDCND Lào. 

Phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính và kiểm định với mức ý nghĩa 5% 

theo mô hình ban đầu sẽ cho ra kết quả được mô hình hồi quy ảnh hưởng của các 

nhân tố đến đánh giá chung về công tác quản lý điểm du lịch tại Thủ đô Viêng 

Chăn, nước CHDCND Lào: 

-  Đánh giá chung = ß0 + ß1*X1 + ß2*X2+ ß3*X3 + ß4*X4 +….. + ßn*Xn + ei 

Trong đó: X1, X2, X3, …., Xn là các biến độc lập ảnh hưởng đến biến phụ 

thuộc Đánh giá chung 

- Kết quả của mô hình sẽ giúp ta xác định được chiều hướng, mức độ ảnh 

hưởng của các nhân tố tác động đến công tác quản lý điểm du lịch tại Thủ đô Viêng 

Chăn, nước CHDCND Lào. 

Cụ thể trong nghiên cứu, sau khi tiến hành phân tích nhân tố khám phá, các 

biến độc lập là các nhân tố được rút trích ra từ các biến quan sát từ phân tích nhân 

tố EFA. Mô hình hồi quy sẽ như sau: 

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

Trong đó: 

DGC: Giá trị của biến phụ thuộc là Đánh giá chung về công tác quản lý điểm du 

lịch 

XDQH: Giá trị của biến độc lập thứ nhất là Tổ chức xây dựng và thực hiện quy 

hoạch phát triển điểm du lịch 

XT: Giá trị của biến độc lập thứ hai là Xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá điểm du 

lịch 

KD: Giá trị của biến độc lập thứ ba là Quản lý hoạt động kinh doanh điểm du lịch 

MT: Giá trị của biến độc lập thứ tư là Quản lý môi trường điểm du lịch 

BTPT: Giá trị của biến độc lập thứ năm là Bảo tồn và phát triển tài nguyên du lịch 

β0: Hằng số 

βi: Hệ số hồi quy riêng từng phần (i>0) 

ei: sai số của phương trình hồi quy 
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Các giả thuyết trong mô hình 

H0: Các nhân tố chính không có mối quan hệ cùng chiều với Đánh giá chung 

về công tác quản lý điểm du lịch 

H1: Nhân tố “XDQH” có mối quan hệ cùng chiều với Đánh giá chung về công 

tác quản lý điểm du lịch 

H2: Nhân tố “XT” có mối quan hệ cùng chiều với Đánh giá chung về công tác 

quản lý điểm du lịch 

H3: Nhân tố “KD” có mối quan hệ cùng chiều với Đánh giá chung về công tác 

quản lý điểm du lịch 

H4: Nhân tố “MT” có mối quan hệ cùng chiều với Đánh giá chung về công tác 

quản lý điểm du lịch 

H5: Nhân tố “BTPT” có mối quan hệ cùng chiều với Đánh giá chung về công 

tác quản lý điểm du lịch 

Phương pháp kiểm định thống kê: kiểm định One-way ANOVA, kiểm định T-Test... 

+ Kiểm dịnh One-Way ANOVA nhằm phân tích sự ảnh hưởng của một số yếu 

tố đến hiệu quả hoạt động điểm du lịch. Kiểm dịnh One-Way ANOVA có thể sử 

dụng tốt khi dữ liệu của các tiêu chí đưa vào kiểm định có phân phối chuẩn và 

phương sai các nhóm mẫu đồng nhất với nhau. 

H0: Không có sự khác biệt giữa trung bình của các nhóm được phân loại. 

H1: Có sự khác biệt giữa trung bình các nhóm được phân loại. 

(α là mức ý nghĩa của kiểm định, α = 0,05) 

Nếu Sig >= 0,05: Chưa đủ bằng chứng thống kê để bác bỏ giả thuyết H0 

Nếu Sig <= 0,05: Đủ bằng chứng thống kê để bác bỏ giả thuyết H0 

+ Kiểm định Independent Samples T-test 

Tại kiểm định Levene (kiểm định F) 

Sig > 0,05: Sử dụng kiểm định t ở cột Equal variances assumed. 

Sig < 0,05: Sử dụng kiểm định t ở cột Equal variances not assumed 

Tại kiểm định T 

Sig > 0,05: H0 chấp nhận, không có sự khác biệt 

Sig < 0,05: H0 bị bác bỏ, có sự khác biệt. 
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Tiểu kết chương 3 

Chương 3 của nghiên cứu đã làm rõ các nội dung cơ bản trong thiết kế 

nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu.  

Thứ nhất, trình bày quy trình nghiên cứu với bước nghiên cứu sơ bộ và bước 

nghiên cứu chính thức.  

Thứ hai, chỉ ra các phương pháp nghiên cứu và thu thập dữ liệu bao gồm 

nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng với các phương pháp phỏng vấn sâu 

chuyên gia và điều tra khảo sát bằng bảng hỏi. 

Thứ ba, trình bày các phương pháp phân tích dữ liệu phù hợp được thực hiện 

trong nghiên cứu. 
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CHƯƠNG 4 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐIỂM DU LỊCH Ở THỦ ĐÔ  

VIÊNG CHĂN, NƯỚC CHDCND LÀO 

 

4.1. Giới thiệu về thủ đô Viêng Chăn 

4.1.1. Điều kiện tự nhiên 

Viêng Chăn hay Vientiane tiếng Việt xưa gọi là Vạn Tượng hay Mường 

Viênglà thành phố trực thuộc trung ương duy nhất ở Lào, là đơn vị hành chính địa 

phương cấp 1 ngang với các tỉnh của Lào. Viêng Chăn bao gồm 9 đơn vị hành 

chính cấp 2 trong đó có 5 đơn vị đô thị và 4 đơn vị nông thôn. Khu vực đô thị, hay 

nội thành, gồm 5 muang của Viêng Chăn được xác định là thủ đô Viêng Chăn 

của Lào.Tên được đặt tên cho 1 con đường tại quận 5. 

Trước năm 1989, thành phố Viêng Chăn và tỉnh Viêng Chăn là một đơn vị hành 

chính. Sau khi tách ra, Lào vừa có tỉnh Viêng Chăn vừa có thành phố trực thuộc trung 

ương Viêng Chăn. Viêng Chăn hiện nay rộng 3.920 km² và có 768,743dân. 

➢ Địa hình 

Địa hình thủ đô Viêng Chăn chủ yếu là đồng bằng nằm ở phía Tây Bắc Lào, 

trên một nhánh sông Mekong (sông Cửu Long), ở tọa độ 17°58' Bắc, 102°36' Đông 

(17.9667, 102.6). Ở đoạn này chính là biên giới tự nhiên giữa Lào và Thái Lan. Thủ 

đô Viêng Chăn có dân số khoảng 828.000 người (năm 2014: Lao Statistics Bureau), 

nữ  414.000 người, có diện tích 3.920 km2. Mật độ dân số 211 người/km2. 

Phía Bắc giáp với tỉnh Viêng Chăn 

Phía Nam giáp Vương Quốc Thái Lan có sông Mê Kong là biên giới dài 170 km 

Phía Đông giáp với tỉnh Bolikhamxay 

Phía Tây giáp với tỉnh Viêng Chăn và Vương Quốc Thái Lan 

➢ Hành chính 

Viêng Chăn (Vientiane), tiếng Việt xưa gọi là Vạn Tượng, là thành phố trực 

thuộc trung ương duy nhất của Lào. Thủ đô Viêng Chăn bao gồm 9 đơn vị hành 

chính trong đó có 6 đơn vị đô thị và 3 đơn vị nông thôn.  Khu vực đô thị hay nội 

thành gồm 6 quận  (huyện)  là: Chanthabuly, Sikhottabong, Xaysettha, Sisattanak, 

Hadxaifong, Xaythany và khu vực nông  thôn hay ngoại thành gồm 3 quận  (huyện)  

là:  Park Nguem, Naxaithong, Sangthong. 
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➢ Khí hậu 

Là khí hậu nhiệt đới trong khu vực gió mùa với 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa 

khô. Mùa mưa kéo dài từ  tháng 5 đến tháng 11, nhiệt độ trung bình từ 25.9oC – 

31.2 oC, tiếp theo đó là mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 nhiệt độ trung bình từ 19.3 

oC - 30 oC. Lượng mưa bình quân thay đổi theo thời gian và không gian. Phân phối 

lượng mưa các tháng trong năm không đều và tổng lượng mưa hang năm cũng thay 

đổi khá lớn. Tại thủ đô Viêng Chăn đo được lượng mưa hàng năm trung bình đạt 

1.600 – 1.800 mm/năm, số ngày mưa trung bình 118 ngày/năm, đô ẩm 75%. 

➢ Nguồn tài nguyên nước 

Nước CHDCND Lào cũng như thủ đô Viêng Chăn có nước và tài nguyên 

nước rất phong phú, tài nguyên nước ngọt và có chất lượng cao. Tại thủ đô Viêng 

Chăn có song Mê Kong là trục giao thông, là nguồn cung cấp thực phẩm to lớn về 

thủy hải sản, song có sức tải phù sa lớn và cung cấp lượn nước tưới tiêu cho thành 

phố. Nước cũng là một nguồn tài nguyên phong phú cho ngành công nghiệp du 

lịch.Nước khoáng là loại tài nguyên tổng hợp mà giá trị kinh tế và chữa bệnh thể 

hiện rất rõ. Trên thế giới, nhu cầu du lịch kết hợp với an dưỡng, chữa bệnh dùng 

nước khoáng giải khát tăng lên đáng kể. Việc đi du lịch chữa bệnh, an dưỡng  ở  các 

nguồn nước khoáng ngày càng thu hút khách du lịch quốc tế. Nguồn nước khoáng ở 

thủ đô Viêng Chăn có ở nhiều nơi nhưng chưa được khai thác một cách có hiệu quả, 

còn mang tính tự phát.  

➢ Nguồn tài nguyên sinh vật 

Giới động thực vật rất có ý nghĩa đối với du lịch, trước hết đó là nguồn thức 

ăn phong phú, dồi dào cho người dân địa phương là đối tượng tham quan giải trí 

hấp dẫn khách phương xa, là nguyên liệu của ngành thủ công truyền thống của 

thành phố mà sản phẩm là những vật lưu niệm đáng quý. Giới sinh vật còn có vai 

trò to lớn trong việc giữ gìn môi trường nói chung, đặc biệt càng quan trọng ở các 

trung tâm du lịch nơi tập trung đông  khách. Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa đã ưu 

đãi cho thủ  đô Viêng Chăn nhiều loại tài nguyên không những phong phú về số 

lượng mà cả về chất lượng. Đất đai màu mỡ, đồng cỏ bao la, rừng có nhiều gỗ quý. 

Trên quy mô lớn, một trong những đặc trưng của thành phố là cây cối vào thời kỳ 

này hay thời kỳ khác của mùa khô tiếp đến mùa nẩy lộc ra hoa.Ở mổi mùa cây cối 

đều mang vẻ đẹp riêng của những bức tranh phong cảnh. Động vật ở thủ đô Viêng 

Chăn cũng rất phong phú gồm các động vật phổ biến ở Đông Nam Á như trâu rừng, 

bò tót, tê giác, lợn rừng, nai, hổ, báo, chồn, vượn khỉ... Đặc biệt là voi đặc trưng của 



 

69 

đất nước Lào. Các loài chim, động vật dưới nước cũng rất đa dạng, đặc biệt ở sông 

Mê - kông có loại cá nước ngọt (Pakha) thân giống thân con người, có vú ở ngực 

như con người nhưng đang có nguy cơ tuyệt chủng. Chính phủ Lào đang kêu gọi 

bảo vệ và giữ gìn, không cho đánh bắt loại cá này. [29] 

4.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội 

Lào là nước nằm sâu trong lục địa, không có đường thông ra biển và chủ yếu 

là đồi núi trong đó có 47% diện tích là rừng. Có một số đồng bằng nhỏ ở vùng 

thung lũng sông Mê Kông hoặc các phụ lưu như đồng bằng Viêng Chăn, 

Champasack...45 % dân số sống ở vùng núi. Lào có 800.000 ha đất canh tác nông 

nghiệp với 85% dân số sống bằng nghề nông.  

Thủ đô Viêng Chăn là trung tâm văn hóa, thương mại và hành chính của Lào, 

thủ đô Viêng Chăn cũng là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Năm 1994, cầu Hữu 

nghị chính thức được khánh thành, nối giữa Viêng Chăn với tỉnh Nong Khai của 

Thái Lan, mở ra một hướng giao thông thuận lợi, tạo điều kiện cho việc thông 

thương, phát triển kinh tế của thủ đô Viêng Chăn. Viêng Chăn cũng là nơi có sân 

bay quốc tế Wattay lớn nhất cả nước. 

Thủ đô Viêng Chăn đã thu hút đầu tư và khuyến khích đầu tư trong nước và 

nước ngoài bằng cách thực  hiện  các  chính  sách  đã  được  xác  định. Theo báo 

cáo ngày 6/5/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thủ đô Viêng Chăn, giá trị đầu tư 

trong nước và nước ngoài 6 tháng đầu năm tài khóa 2014 – 15 đã tăng mạnh hơn 

nhiều so với dự kiến. Trong thời gian 6 tháng, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 9,72 

nghìn tỷ Kíp với 154 dự án. Báo cáo cho biết, với con số 9,72 nghìn tỷ Kíp, thủ đô 

Viêng Chăn gần như đã đạt mục tiêu đề ra của cả năm là 12 nghìn tỷ Kíp. Trong số 

154 dự án, bao gồm 149 dự án đầu tư tổng hợp, trị giá 9,74 nghìn tỷ Kíp, 5 dự án 

còn lại là tô nhượng đất trị giá 180,24 tỷ Kíp. Các dự án tô nhượng đất cho các nhà 

đầu tư trong và ngoài nước, chủ yếu là trong các lĩnh vực xây dựng sân Golf, khách 

sạn 5 sao, trung tâm mua sắm, bãi đỗ xe, trung tâm thương mại, văn phòng và căn 

hộ. Theo Kế hoạch Phát triển Kinh tế – xã hội của Viêng Chăn, tổng vốn đầu tư 

năm tài khóa 2014 – 15 khoảng 14,7 nghìn tỷ Kíp, trong đó đầu tư của nhà nước 

khoảng 134 tỷ Kíp, đầu tư trực tiếp trong và ngoài nước 12 nghìn tỷ Kíp, viện trợ 

không hoàn lại và vốn vay từ các tổ chức quốc tế khoảng 700 tỷ Kíp, vốn vay ngân 

hàng khoảng 1,86 nghìn tỷ Kíp.[29] 

Thủ đô Viêng Chăn đã tập trung thúc đẩy ngành công nghiệp và thủ công mỹ 

nghệ rộng rãi, làm cho nền công nghiệp đã tăng lên, chất lượng sản phẩm đã được 

http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%A5c_%C4%91%E1%BB%8Ba
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%AA_K%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%AAng_Ch%C4%83n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%AAng_Ch%C4%83n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Champasack
http://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAi
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cải thiện. Số lượng nhà máy công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp có 2.529, có công 

nhân 44.172 người, đầu tư trong ngành công nghiệp có giá trị 2,528,05 tỷ Kíp 

(10.112,2 triệu baht), hiện tại có sản xuất công nghiệp và lắp ráp ô tô, thiết bị điện 

tử, công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp sản xuất nhựa, nước giải khát, thủ 

công mỹ nghệ, chạm khắc gỗ, luyện kim loại và công nghiệp may [29] 

Viêng Chăn là một trung tâm ngân hàng và tài chính của Lào, nơi đặt trụ sở 

chính của Ngân hàng Nhà nước và nhiều cơ sở cung cấp dịch vụ tài chính cho 

doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng như công chúng nói chung. 

Du khách đến Lào có thể sử dụng được hầu hết các dịch vụ tài chính quốc cực kỳ 

thuận lợi. 

Hạ tầng giao thông Viêng Chăn hiện tại đã được phát triển khá nhiều, từ 

đường bộ, đường sắt, đường hàng không. Du khách có thể đáp máy bay thẳng đến 

Viêng Chăn thông qua sân bay Quốc tế Wattay, thông qua tuyến đường cao tốc nối 

Thái Lan – Lào hoặc nhiều tuyến đường nối với Việt Nam, Campuchia. Tuyến cao 

tốc Viêng Chăn – Hà Nội đang được lập kế hoạch xây dựng hứa hẹn sẽ mở ra nhiều 

cơ hội phát triển hơn nữa cho Viêng Chăn nói riêng và Lào nói chung. 

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

➢ Du lịch sinh thái 

Du lịch sinh thái là một hình thức du lịch diễn ra trong khu vực tự nhiên đặc 

biệt của thành phố kết hợp tìm hiểu bản sắc văn hóa - xã hội của địa phương có sự 

quan tâm đến vấn đề môi trường.Đây là hình thức du lịch truyền thống ở Viêng 

Chăn. Viêng Chăn có được sự đa dạng và phong phú của yếu tố tự nhiên, danh lam 

thắng cảnh trải đều trong khắp thành phố thường xuyên thu hút đông đảo du khách 

Thủ đô Viêng Chăn nằm ở khu vực chiến lược, là trung tâm tập trung dân số, 

văn hóa – xã hội có thế mạnh và đặc điểm là đặc trưng trong việc phát triển và 

khuyến khích du lịch, không chỉ là du lịch sinh thái, lịch sử và văn hóa gắn liền với 

việc phát triển của xã hội thủ đô. Đặc biệt hiện nay Thủ đô Viêng Chăn đã trở thành 

trái tim của toàn dân Lào, đồng thời cũng là trung tâm hành chính, QP-AN, là trung 

tâm văn hóa – xã hội và khoa học, giáo dục... 

Phía ngoại ô Viêng Chăn có các khu du lịch lớn như rừng bảo tồn quốc gia 

Phu Khẩu Khoai, điểm du lịch Đen Xa Vẳn có ý nghĩa là khu vực giải trí như thần 

thánh, cán bộ và nhân viên phục vụ được huấn luyện từ nước ngoài về. Tại đây gồm 
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có Casino nhiều thác nước tự nhiên ở trên quả đồi, bành trướng lên đến thủy điện 

Nặm Ngừm, có rất nhiều trò chơi khác nhau: chèo thuyền, đánh cá, đi ca nô ngắm 

phong cảnh thiên nhiên và làng xóm của người dân. 

Ngoài ra, nhắc đến du lịch sinh thái tại Viêng Chăn không thể không kể đến 

huyện Văng Viêng.Văng Viêng là một thị trấn miền núi nhỏ xíu thuộc tỉnh Viêng 

Chăn (Lào), cách thủ đô Viêng Chăn về hướng Bắc khoảng 150km. Được bao bọc 

bởi các dãy núi đá vôi và con sông Nam Song cạn như suối, Vang Viêng đặc biệt có 

khí hậu mát mẻ, dễ chịu nên nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của các tín đồ 

du lịch khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là từ các nước phương Tây. Và ngày nay, 

Văng Viêng cũng được coi là thị trấn du lịch lí tưởng cho du khách ba-lô, với nhiều 

khách sạn-nhà hàng phục vụ cho nhóm đối tượng này. 

➢ Chính sách quản lý điểm du lịch sinh thái 

Để thúc đẩy việc phát triển du lịch sinh thái bền vững tại các điểm du lịch sinh 

thái tại Viêng Chăn, cần có sự tham gia của tất cả các bên liên quan, áp dụng đồng 

thời từng bước các giải pháp như hoàn thiện các cơ chế chính sách, đào tạo nâng 

cao năng lực, tăng cường công tác phát triển sản phẩm đặc thù, đẩy mạnh hoạt động 

quảng bá và marketing. 

- Việc phát triển hoạt động du lịch sinh thái tại các Vườn quốc gia và Khu bảo 

tồn thiên nhiên cần có sự tham gia của tất cả các bên liên quan trong một thời gian 

dài, bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp. Trước hết, việc hoàn thiện các cơ 

chế, chính sách phát triển du lịch sinh thái là rất cấp bách để không những đẩy 

mạnh sự phát triển, mà còn hạn chế các tác động tiêu cực từ các hoạt động du lịch 

phổ thông tại các các điểm du lịch sinh thái. 

- Các cơ chế chính sách về du lịch sinh thái tại các các Vườn quốc gia và Khu 

bảo tồn thiên nhiên bao gồm các chính sách về định giá môi trường rừng, chính sách 

sử dụng nguồn thu, chính sách góp vốn liên doanh - liên kết trong hoạt động kinh 

doanh du lịch sinh thái và bộ tiêu chí đánh giá loại hình du lịch sinh thái đích thực. 

Bên cạnh đó, Nhà nước cũng cần đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng cơ bản để phục vụ 

cho hoạt động du lịch sinh thái của các các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên 

nhiên, như việc xây dựng các trung tâm du khách, nhà nghỉ sinh thái và các công 

trình phụ trợ khác theo hướng sinh thái. 

- Việc phát triển cơ sở hạ tầng được thể hiện rõ trong dự án và đề án phát triển 

du lịch sinh thái, cần được cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt một cách 
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nghiêm túc nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực đến tài nguyên và sinh cảnh khi 

thi công, cũng như trong quá trình vận hành. Các nghiên cứu cũng đưa ra sự cấp 

bách của việc nâng cao nghiệp vụ du lịch của các các Vườn quốc gia và Khu bảo 

tồn thiên nhiên để nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu chính đáng của 

các du khách. Việc đào tạo năng lực cho các cán bộ chuyên trách về du lịch, kết hợp 

bài học kinh nghiệm phát triển du lịch tại các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên 

nhiên bằng nhiều giải pháp khác nhau, như cử đi đào tạo tập trung, đào tạo tại chỗ 

hoặc thông qua các chương trình tập huấn ngắn ngày. 

- Tăng cường sự tham gia và hưởng lợi của cộng đồng địa phương, đặc biệt là 

đồng bào dân tộc thiểu số, trong hoạt động du lịch sinh thái của các các Vườn quốc 

gia và Khu bảo tồn thiên nhiên. Để thực hiện được mục tiêu này, cần ban hành các 

cơ chế và hành động thiết thực nhằm khuyến khích sự tham gia và chia sẻ lợi ích 

trong hoạt động du lịch như làm việc cho các các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn 

thiên nhiên, hoặc trực tiếp cung cấp các dịch vụ du lịch ăn. nghỉ, vận chuyển, hướng 

dẫn và bán nông sản địa phương cho du khách. 

- Ban quản lý điểm du lịch đang tận dụng và phát huy các tiềm năng sẵn có, 

tăng cường sự cuốn hút với du khách, phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái đặc 

thù. Tùy theo tiềm năng và điều kiện thực tế, mỗi điểm du lịch sinh thái sẽ nghiên 

cứu, phát triển và xây dựng các sản phẩm phù hợp. Chẳng hạn như các tour xem 

chim, xem thú, tham quan các hệ sinh thái và cảnh quan đặc trưng, các hoạt động 

tình nguyện gắn với công tác bảo tồn. Đây là điểm mấu chốt để làm nổi bật hoạt 

động du lịch sinh thái. 

- Áp dụng các công nghệ xanh và giải pháp giảm thiểu tác động của hoạt động 

du lịch đến tài nguyên thiên nhiên, hoàn thiện các nội quy và quy định nghiêm ngặt 

trong hoạt động du lịch sinh thái... để tiến tới hình thành các mô hình du lịch sinh 

thái đích thực. 

➢ Du lịch văn hóa 

Ngoài tài nguyên du lịch tự nhiên, thủ đô Viêng Chăn còn có hệ thống tài 

nguyên du lịch nhân văn có thể khai thác phục vụ du lịch. Do thủ đô Viêng Chăn là 

trung ương duy nhất của Lào nên thủ đô Viêng Chăn mới có rất nhiều những di tích 

lịch sử văn hóa nổi tiếng và đa dạng. 

Nền văn hóa Lào chịu ảnh hưởng nặng của Phật giáo Thượng tọa bộ.Sự ảnh 

hưởng này được phản ánh trong ngôn ngữ và nghệ thuật, văn học và nghệ thuật biểu 

diễn của Lào. 
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Du lịch Lào du khách còn được khám phá nét văn hóa chào hỏi đặc trưng của 

người Lào. “Sa Bai Dee” là lời chào thông dụng, người Lào thường chào khách kèm 

theo một nụ cười. Người Lào truyền thống thường chào nhau bằng cách chắp 2 lòng 

bàn tay với nhau và cúi chào mặc dù hiện nay đối với nam giới có thể chấp nhận 

việc bắt tay. 

Ngôn ngữ Lào và Thái có vẻ giống nhau nhưng thực tế khác biệt nhau dù phần 

lớn người Lào hiểu tiếng Thái khẩu ngữ và viết và thậm chí nói được tiếng Thái. Chữ 

viết Lào và Thái cũng khác nhau và nhìn chung ít người Thái đọc được chữ Lào. [14] 

Dân cư và dân tộc 

Quốc gia Lào chỉ mới thống nhất đất nước cách đây 41 năm nhưng là nơi đã 

có con người sống từ hàng vạn năm về trước. Dân cư ở thủ đô Viêng Chăn hiện nay 

có thành phần dân tộc đa dạng, trong đó đa số là người Lào Lum là nhóm người 

đóng vai trò chủ  thể và trung tâm, thuộc nhóm ngữ hệ Lào - Thái. Người Lào có 

tiếng nói và chữ viết riêng, tuy vậy tiếng Pháp tiếng Anh cũng rất phổ biến, được sử 

dụng trong các khách sạn lớn, nhà hàng, những nơi chủ  yếu của khách du lịch đến 

thăm và thường xuyên tiếp xúc với người nước ngoài. [14] 

Lễ hội văn hóa lịch sử 

Thủ đô Viêng Chăn không những có rất nhiều danh lam thẳng cảnh nổi tiếng 

còn có các lễ hội đặc sắc mang nét văn hóa Lào. Tôn giáo nghệ thuật gắn liền với 

nhau rất chặt chẽ, thường thì các lễ hội được tổ chức ở chùa. Trong một bản  (làng - 

xóm) có thể có một hoặc hai ngôi chùa.  

Lễ hội ở Lào hay còn gọi là Bun, nghĩa đúng của Bun là phước. Làm Bun 

nghĩa là làm phước để được phước.Cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á, 

lễ hội tại đất nước Lào cũng chia làm 2 phần, phần lễ và phần hội.Lào là xứ sở của 

lễ, tức là tháng nào trong năm cũng phải có. Mỗi năm có 4 lần tết: Tết Duong Lịch, 

Tết Nguyên Đán (như ở một số nước Á Đông), Tết Lào (Bun Pi May vào tháng 4) 

và Tết H‟mong (tháng chạp). Ngoài ra còn có các lễ hội: Bun PraVet (Phật hóa 

thân) vào tháng 1, Bun ViSakha Busha (Phật Đản) vào tháng 4, Bun Băng Fai  

(pháo thăng thiên) vào tháng 5, Bun Khao Phunsa  (mùa chay)  vào tháng 7, Bun 

Khao Padapdin  (tưởng  nhớ  người đã mất)  vào tháng 9, Bun Soang Hưa  (đua 

thuyền)  vào tháng 10, Bun Ork Phunsa (mãn chay) vào tháng 11… [14] 

Lễ hội văn hóa ẩm thực 

Lễ hội văn hóa và ẩm thực cũng là một điểm mạnh của Viêng Chăn. Lễ hội ở 

Lào hay được gọi là Bun, nghĩa đúng của Bun là phước, làm Bun nghĩa là làm 
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phước để được phước. Cũng như nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á, lễ hội tại 

đất nước Lào đa số được chia làm 2 phần, phần lễ và phần hội và hầu như tháng nào 

trong năm cũng có lễ hội diễn ra. Mỗi năm có 4 lần tết: Tết Dương Lịch, Tết 

Nguyên Đán(như ở một số nước Á Đông), Tết Lào(Bun Pi May vào tháng 4) và Tết 

H'mong(tháng12). Ngoài ra còn các lễ hội: Bun PhaVet(Phật hóa thân) vào tháng 1; 

BunVisakha Puya(Phật Đản) vàotháng4; Bun Bang Phay(pháo thăng thiên) vào 

tháng 5; Bun Khao Phan Sa(mùa chay) vàotháng7; Bun KhaoPadapdin(tưởng nhớ 

người đã mất) vào tháng 9; Bun Suong hua(đua thuyền) vào tháng 10. 

Nhắc đến ẩm thực, nhiều món ngon của Lào rất được du khách ưa chuộng 

như xôi xếp, Lạp, cơm lam, nộm chay… Xôi nếp Lào là món ăn truyền thống của 

mọi gia đình Lào. Xôi được nấu từ giống nếp Lào trong chõ đan bằng tre, hạt dài, 

thon, vừa đủ khô nhưng vẫn dẻo và rất thơm ngon.[14] 

Tài nguyên thủ công mỹ nghệ 

Hàng thủ công mỹ nghệ rất phong phú đa dạng của các địa phương tập trung 

về đây, có rất nhiều mặt hàng nổi tiếng về vẻ đẹp và giá trị đến từ nhiều vùng 

nghề.Trong những chuyến du lịch tới TĐ Viêng Chăn, việc mua hàng thủ công mỹ 

nghệ, hàng nghệ thuật và thăm quan các cơ sở sản xuất là một điều thú vị hấp dẫn. 

Một số hàng thủ công mỹ nghệ ở TĐ Viêng Chăn rất được ưa chuộng như tơ lụa và 

hàng may mặc, chủ yếu là váy, bộ váy áo của phụ nữ là mặt hàng đan dệt chất bông 

(Cotton) và váy tơ lụa (Skirt Lào). 

Tổng hòa các yếu tố từ vị trí địa lí, tài nguyên du lịch đến văn hóa, ẩm thực, 

mang đến cho Viêng Chăn nhiều cơ hội để ngày càng đẩy mạnh phát triển du lịch 

văn hóa nhiều hơn nữa trong tương lai. [14] 

➢ Du lịch di tích lịch sử 

Di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc mỹ thuật 

Xứ Lào là xứ Chùa.Tổng cộng Lào có 1.400 ngôi chùa.Nền văn hóa thủ đô 

Viêng Chăn tồn tại qua hàng nghìn năm, từ lâu được biết đến là nền văn hóa mang 

tính đặc trưng của người tiền sử sinh sống ở ven sông Mê Kong. Cùng với sự tồn tại 

và phát triển của những giá trị văn hóa truyền thống, thủ đô Viêng Chăn đã hình 

thành theo thời gian những công trình kiến trúc và di tích lịch sử có giá trị  như: Ho 

Pra Keo, That Luang, chùa Sisaketh, Khải Hoàn Môn Patuxay, công viên tượng 

Phật Xiêng Khuan, chùa Ông Teu Mahavihan, chùa Si Mương, That Đăm và các 

bảo tàng quốc gia… Sau đây là một số đặc điểm của những điểm du lịch nổi tiếng 

về di tích các kiến trúc mỹ thuật tại thủ đô Viêng Chăn. 

Ho Pra Keo 

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%BFt_D%C6%B0%C6%A1ng_l%E1%BB%8Bch
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%BFt_Nguy%C3%AAn_%C4%90%C3%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%BFt_Nguy%C3%AAn_%C4%90%C3%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%BFt_L%C3%A0o
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BA%BFt_H%27mong&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BA%BFt_H%27mong&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Bun_PhaVet&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Bun_VisakhaPuya&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Bun_VisakhaPuya&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Bun_BangPhay&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Bun_Khao_PhanSa&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Bun_Khao_Padapdin&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Bun_Khao_Padapdin&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Bun_Suanghua&amp;action=edit&amp;redlink=1
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Ho Pra Keo nằm ở khu vực nội thành, được xây vào năm 1565 trong thời kỳ 

lãnh đào của vua Sayyasetthathirath. Lúc đó Ho Pra Keo là một ngôi chùa nhưng 

không có nhà sư, là nơi tôn sùng Pra Keo (tượng Phật làm bằng ngọc lục bảo quý) 

mang tính thiêng liêng trong thời kỳ vương quốc Lan Xang và trước khi khởi hành 

hoặc quay về của các Hoàng tử cũng phải tôn sùng Pra Keo để gặp những điều may 

mắn. Đến năm 1779 phong kiến Xiêm đã vào xâm lược vương quốc Lan Xang và 

đã phá đốt hết thành phố Viêng Chăn, đốt các ngôi chùa và Ho Pra Keo và mang đi 

Pra Keo sang Bang Kok (đến hiện nay). 

Đến năm 1816 vua Anouvong là vua cuối cùng của Lào cùng với dân Viêng 

Chăn đã phục hồi lại Ho Pra Keo theo cấu trúc cũ nhưng đến năm 1829 cũng bị 

Xiêm phá hoại lần hai. Sau khi đất nước đã thoát khỏi sự cai trị của Xiêm, năm 

1936 dưới sự lãnh đào của Hoàng tử Souvannaphuma đã phục hồi lại theo cấu trúc 

cũ, xây thêm mái chùa và được trang hoàng theo kiểu nghệ thuật Lào Lan Xang. 

Đến năm 1940 Ho Pra Keo đã được trở thành bảo tàng cho đến hiện nay. 

That Luang 

That Luang là kiến trúc di sản văn hóa và là một trong những tháp Phật lớn 

nhất ở Lào (chân rộng 90m x 90m và cao 45m).Trung tâm của tháp là một khối lớn 

uy nghi, trang nhà vươn lên cao như một mũi tên. Đế của khối trung tâm là một đài 

sen hình vuông đang nở tung những cánh vàng ra bốn phía. Trên đài sen là bệ cao 

có hình vuông và có cấu trúc khá phức tạp.Chân bệ là những nấc vuông càng lên 

cao càng nhỏ lại để rồi phình ra ở trên thành một gờ nổi lớn hơi ngả ra ngoài làm 

chỗ đứng vững chãi cho hình quả bầu thon thả phía trên. That Luang có lịch sử xây 

dựng được nhiều ngàn năm và có lịch sử kể đến người dân Lào cả hai bên  sông Mê 

Kong. Đầu tiên That Luang là một tháp nhỏ được xây vào năm 305 trước công 

nguyên cùng với thành lập Viêng Chăn trong thời kỳ vua Boulychan (Chanthabuly 

Prasitthisak). Thế kỷ 16 năm 1560 vua Sayyasetthathirath đã chuyển trung tâm quản 

lý (thủ đô) từ Luang Pra Bang sang Viêng Chăn. Năm 1566 vua Sayyasetthathirath 

đã lãnh đạo dân Lào cả hai bên sông Mê Kong cùng xây tháp lớn che kín tháp cũ và 

đặt tên là “Tháp Chê-Đi-Lô-Ka-Choun-La-Ma-Ni) có nghĩa là tháp lớn hay gọi là 

That Luang. 

Chùa Sisaketh 

Chùa Sisaketh hay chùa Sa-Ta-Sa-Hặt-Sa-Ram là chùa nằm  ở  trung tâm 

Viêng Chăn, được xây vào năm 1551 thời kỳ vua Sayyasetthathirath và được phục 

hồi lại trong thời kỳ vua Anouvong năm 1818. Chùa Sisaketh là một chùa duy nhất 
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không bị phong kiến Xiêm phá đốt và vẫn giữ được nét cũ từ trước tới nay. 

Hiện nay chùa Sisaketh đã trở thành bảo tàng giữ di sản văn hóa mang giá trị 

lịch sử từ thế kỷ 15-19. Bên trong ngôi chùa đã bao gồm tượng phật cỡ nhỏ 6,840 

tượng phật và cỡ to 120 tượng phật, ngoài ra còn có nghệ thuật loại khắc gỗ quý mà 

rất mang tiếng như “Hao liên” là một loại gỗ quý được khắc bằng thợ cao tay khéo 

léo, đẹp đẽ và nhuộm vàng (100%) có cách thước cao 2.15m rộng 2.15m, khắc hình 

hai con Naga (con trăn) được xây vào thế kỷ 19. Năm  1932 được triển lãm  ở  

Paris, Pháp và năm 1970 được triển lãm tại Osaka, Nhật Bản. Từ năm 1977 bảo 

tàng Sisaketh được chính phủ Lào cho phép khách du lịch vào thamquan trên cơ sở  

giá vé 2 loại là khách trong nước 2,000 kíp (5,000 đồng)/người và khách nước ngoài 

5,000 kíp (13,000 đồng)/người. 

Khải Hoàn Môn Patuxay 

Khải Hoàn Môn Patuxay được xây dựng vào thập niên 60 của thế kỷ XX, để 

kỷ niệm việc nhân dân Lào giành được độc lập từ  tay Pháp. Kỷ ước thời gian và 

lịch sử đã làm nên một Patuxay ấn tượng trong long du khách khi đến với nơi đây. 

Patuxay nằm cuối đại lộ Lan Xang hay đại lộ Thanon Luang về phía Đông Bắc là 

mang biểu tượng chiến thắng của người Lào. Công trình dùng để vinh danh những 

chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Lào. Patuxay còn nhiều 

tên gọi khác như đường bang thẳng đứng, con quái vật bằng xi măng hay Champs 

Elysée của phương Đông. Patuxay trước đây được biết đến là tượng đài Anousavary  

(Đài chiến thắng). Công trình được xây dựng từ năm 1962-1968, qua nhiều lần dang 

dở vì thiếu kinh phí và cũng vì nhiều lý do khác, đến nay patuxay vẫn chưa thực sự 

hoàn thiện. Với người dân Lào, sở dĩ công trình không được tiếp tục xây dựng vì 

theo họ  đó nó thể  hiện một phần lịch sử  nghèo khó của đất nước.  

Công viên tượng Phật Xiêng Khuan 

Công viên tượng Phật Xiêng Khuan là một trong những điểm du lịch nổi tiếng 

mà du khách không nên bỏ qua khi đến thăm nước Lào. Công viên tượng Phật 

Xiêng Khuan tọa lạc bên bờ sông Mekong, phía trên cửa khẩu Nong Khai (Thái 

Lan), cách trung tâm Viêng Chăn khoảng 25 km. Công viên được xây dựng vào 

năm 1958 với hơn 200 bức tượng Phật  và các vị  thần Hindu. Ngoài tượng Phật, 

tượng thần, nơi đây còn có một số tượng linh vật, ác quỷ, con người (nhạc công, vũ 

nữ) được đúc bằng xi măng.Ở đây có một công trình lớn được gọi là động Âm phủ, 

mang hình dáng trái bí ngô khổng lồ. Cửa động là miệng của con ác quỷ cao hơn 

2m, đối diện động Âm phủ, ở phía bờ sông có ngọn tháp tượng trưng cho thiên 
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đường. Du khách có thể lên tầng thứ hai của tháp để quan sát toàn cảnh công viên 

tượng Phật Xiêng Khuan. 

Đến với công viên tượng Phật Xiêng Khuan, du khách có thể cảm nhận được 

nét bình dị, ấm cúng và gần gũi của một vùng đất Phật, đồng thời gửi gắm nguyện 

ước và niềm tin của mình ở chốn linh thiêng này. [29] 

4.1.4. Tình hình du khách 

Những năm qua lượng khách quốc tế đến thủ  đô Viêng Chăn từ năm 2009 

khách du lịch đến 807.445 lượt khách trong đó có khách quốc tế chiếm 89,31%, 

năm 2010 khách đến lên 995.150 lượt khách có khách quốc tế 90,14; khách quốc tế 

lên so với năm 2009 tới 0,83%. Năm 2011 khách quốc tế đạt 89% của lượt khách 

đến Thủ đô Viêng Chăn. Giai đoạn từ sau 2012 do có sự đầu tư tương đối đồng bộ, 

lượng khách quốc tế đã có mức tăng đáng kể: năm 2012 đạt 1.290.031 lượt khách 

trong đó có khách quốc tế chiếm tới 90% , tăng hơn 23% khách quốc tế so với năm 

2010.  Lượng khách quốc tế đến thủ đô Viêng Chăn năm 2013 vẫn tăng lên 10,7% 

so với năm 2012. Tính chung giai đoạn 2009 - 2013 tốc độ tăng trưởng lượng khách 

quốc tế đến du lịch Viêng Chăn chiếm44,64%. Đến năm 2014, lượng khách đến 

Thủ đô Viêng Chăn đạt hơn 1,6 triệu lượt, riêng Tỉnh Viêng Chăn chiếm hơn 

450.000 lượt. Năm 2015 số lượng khách du lịch đạt tới 1.737.979 lượt khách, trong 

giai đoạn từ năm 2010 – 2015 số lượng khách du lịch đến thủ đô Viêng Chăn tăng 

tới 43.7% (Bảng 4.1). 

Bảng 4.1. Tình hình khách du lịch đến Viêng Chăn giai đoạn 2014-2018 

Năm 

Chỉ 

tiêu 

Khách 

quốc tế 

Tỷ lệ 

(%) 

Khách 

nội địa 

Tỷ lệ 

(%) 

Tổng lượt 

khách 

Tốc độ tăng 

trưởng tổng 

lượt khách (%) 

2014 1.494.428 91,7 136.088 8,3 1.630.516 11,4 

2015 1.392.207 80,1 345.772 19,9 1.737.979 6,2 

2016 1.498.232 80,4 365.234 19,6 1.863.466 7,2 

2017 1.503.231 75,4 399.172 24,6 1.992.403 6,9 

2018 1.743.019 81 408.561 19 2.151.580 8 

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

Qua số liệu thống kê về lượng khách du lịch đến thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 

2014 – 2018 có thể nhận thấy số lượng khách tăng trưởng đều đặn. Số lượt khách 

quốc tế chiếm tỷ trọng lớn hơn khách nội địa chiếm 81%  tổng số khách du lịch năm 

2018. Tính chung giai đoạn năm 2014 - 2018 số lượng khách quốc tế đến thủ đô 

Viêng Chăn tăng 16,6%. 
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4.1.5. Doanh thu từ du lịch 

Bảng 4.2. Tổng thu từ du lịch của Viêng Chăn giai đoạn 2014-2018 

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 

2018 224.021 22.045 10,9 

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

Tổng thu từ du lịch tăng nhanh. Thu nhập từ du lịch đang giữ một vị trí quan 

trọng trong ngành kinh tế quốc dân và công tác cải thiện đời sống của nhân dân địa 

phương. Năm 2014 tổng thu từ du lịch là 156.328 ngàn USD và tăng mạnh ở các năm 

2017 và 2018 với tổng thu đạt được lần lượt là 201.976 ngàn USD và 224.021 ngàn 

USD. Cùng với sự phát triển của du lịch, các ngành kinh tế khác cũng có điều kiện 

phát triển mạnh mẽ đặc biệt là ngành thương mại dịch vụ. Ngoài ra các ngành vận tải, 

xây dựng, ... cũng phát triển với tốc độ nhanh góp phần vào công tác nâng cao đời 

sống nhân dân trong thành phố và giải quyết công ăn việc làm cho hàng chục ngàn 

lao động. Với những thuận lợi, những mặt tích cực mà phát triển du lịch đem lại thì 

du lịch thực sự có khả năng làm thay đổi bộ mặt kinh tế của thủ đô Viêng Chăn. 

Nhìn vào số liệu bảng trên có thể thấy giai đoạn 2014 – 2018 tổng thu từ du 

lịch thủ đô Viêng Chăn tăng trưởng rất đều đặn. Chính quyền thành phố và Sở đã 

tập trung khai thác vào tiềm năng có sẵn, cũng như khai thác những loại hình du 

lịch mới mẻ khác, như du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch khám phá thiên 

nhiên. Mặt khác, đã kết hợp một cách hài hoà giữa du lịch di tích, văn hóa với các lễ 

hội truyền thống, tạo nên một diện mạo du lịch phong phú, đầy hấp dẫn. 

4.1.6. Các điểm du lịch ở thủ đô Viêng Chăn 

Bảng 4.3. 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) 

 Nhìn vào bảng thống kê trên có thể thấy nhìn chung hoạt động du lịch Lào có 

sự phát triển với số điểm du lịch mới tăng qua các năm từ 2014 đến 2018. Trong các 
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loại hình du lịch thì điểm du lịch sinh thái chiếm số lượng lớn nhất, tiếp đến là điểm 

du lịch văn hóa và điểm du lịch di tích lịch sử. Tuy nhiên, qua mỗi thời điểm thì du 

lịch Lào chú trọng vào mỗi điểm du lịch tiềm năng khác nhau, cụ thể từ các năm 

2014 – 2016, du lịch sinh thái phát triển mạnh nhưng từ 2017 đến năm 2018 hoạt 

động du lịch văn hóa lại nổi bật hơn và được chú trọng hơn. 

4.1.7. Hệ thống quản lý về du lịch 

➢ Bộ thông tin, văn hóa và du lịch 

Theo Nghị định số 100/CP, ngày 23/12/1992 thiết lập bộ máy quản lý hoạt động du 

lịch là Tổ chức Du lịch Quốc gia, được chia thành 2 hình thức quản lý là hình thức quản 

lý cấp Trung ương và cấp địa phương. Công tác quản lý có nhiệm vụ quản lý hoạt động 

du lịch cấp Trung ương là Tổ chức Du lịch Quốc gia có Bộ trưởng trực thuộc Văn phòng 

Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch.Công tác quản lý có nhiệm vụ quản lý hoạt động du 

lịch cấp địa phương là Sở Du lịch Tỉnh hoặc Sở Du lịch Thủ đô và công tác quản lý ở 

cấp huyện gọi là văn phòng huyện hoặc UBND huyện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức Tổng cục Du lịch 

(Nguồn: Tổng cục Du lịch) 

Tổng cục Du lịch 

Ngành Quảng bá DL 

Cục Quảng bá, xúc tiến 

Ngành Kế hoạch đầu tư 

Ngành Đầu tư vốn 

Cục Quản lý du lịch 

 

Ngành QL kinh doanh DL 

Ngành QL điểm đến DL 

Ngành QL tiêu chuẩn DL  

và đầu tư 

Ngành QL dịch vụ nhà hàng 

Cục Phát triển  

du lịch 

Ngành nghiên cứu DL 

Ngành Kiểm tra, giám sát 

Ngành Kế hoạch phát triển 

Trung tâm tập huấn DL 

Sở Du lịch Tỉnh 
Sở Du lịch Thủ đô 

Viêng Chăn 
UBND Huyện 
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Với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước, Tổ chức Du lịch Quốc gia đã phối hợp 

chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bội Nội vụ, Bộ Giáo dục và Thể thao, Bộ Ngoại 

giao, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Dạy nghề), Hội khách sạn – 

nhà hàng và Hội kinh doanh du lịch thực hiện chức năng quản lý hoạt động du lịch. Từ 

năm 2011, Tổ chức Du lịch Quốc gia sáp nhập vào Bộ Thông tin, Văn hóa thành Bộ 

Thông tin, Văn hóa và Du lịch theo quy định của Nghị định số  396/CP, ngày 02 tháng 

11 năm 2011. Theo đó, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch là cơ quan thực hiện chức 

năng quản lý Nhà nước. Theo tinh thần của Nghị định này, tại thủ đô, các tỉnh, huyện 

trong nước cũng sáp nhập thành Sở Du lịch thủ đô hoặc tỉnh thuộc Bộ Thông tin, Văn 

hóa và Du lịch. Riêng với Sở du lịch cấp địa phương có 1 Sở Du lịch Thủ đô và 17 Sở 

Du lịch Tỉnh, là cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân 

các huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về du lịch. 

Theo sơ đồ bộ máy tổ chức Tổng cục Du lịch quản lý trực tiếp 3 cục: Cục 

Quảng bá, xúc tiến du lịch, Cục Quản lý du lịch và Cục Phát triển du lịch. Mỗi Cục 

bao gồm các ngành ban, các phòng làm việc trực tiếp Tổng cục Du lịch. 

➢ Sở thông tin, văn hóa và du lịch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.2.Sơ đồ bộ máy tổ chức Sở Du lịch thủ đô Viêng Chăn 

(Nguồn: Sở Du lịch thủ đô Viêng Chăn) 

Giám đốc Sở Du lịch Thủ đô Viêng Chăn 

Phó giám đốc Phó giám đốc 

Ngành tuyên 

truyền và phát 

triển DL 

Ngành hành 

chính, tổ chức và 

tập huấn DL 

Ngành kế hoạch 

và hợp tác DL 

Ngành quản lý 

kinh doanh DL 

Chuyên môn Chuyên môn Chuyên môn Chuyên môn 

Văn phòng DL huyện 

UBND huyện 
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Theo sơ đồ trên, hệ thống tổ chức Sở Du lịch thủ đô Viêng Chăn gồm 1 Giám 

đốc, 2 phó giám đốc và các bộ phận giúp việc như: Phòng tuyên truyền và phát triển 

du lịch, Phòng hành chính, tổ chức và tập huấn du lịch, Phòng kế hoạch và hợp tác 

du lịch, Phòng quản lý kinh doanh du lịch.  Với  vị  trí, chức năng, nhiệm vụ  được 

quy định, Sở Du lịch thủ  đô, thành phố, huyện và các đơn vị  du lịch là cơ quan tổ  

chức hành chính sự nghiệp của nhà nước cấp địa phương, thuộc bộ máy tổ chức 

quản lý của tỉnh, thủ đô, huyện. Sở có chức năng giúp việc của Chủ tịch tỉnh, Chủ 

tịch thủ đô, Chủ  tịch huyện, trong việc thúc đẩy và phát triển công nghiệp du lịch 

trong tỉnh hay cấp quản lý của mình. Đồng thời, các cơ quan đó còn chịu sự kiểm 

tra giám sát, chỉ định về chuyên môn của Tổng cục Du Lịch Quốc gia. Hệ thống tổ 

chức quản lý du lịch được thực hiện theo pháp luật về du lịch Số 10 /QH, ngày 

09/11/2005 và Chỉ thị của Thủ Tướng số 91/TT, ngày 30/6/2004 nói về tổ chức và 

hoạt động của du lịch quốc gia. 

- Chức năng, nhiệm vụ chính của Sở Du lịch thủ đô Viêng Chăn là: 

Thực thi các chính sách chung và xây dựng biện pháp thực hiện cụ thể của 

chính quyền đối với phát triển du lịch địa phương. 

Thực hiện đường lối chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước về chiến lược 

phát triển, quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch.Cơ quan quản lý du lịch tỉnh thực 

hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt của các cơ quan 

có thẩm quyền. 

Nghiên cứu các chủ trương, các chính sách và cơ chế để quản lý những ngành 

kinh doanh như khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, giải trí khác… mà liên quan đến du 

lịch cho phù hợp với  cơ chế, luật pháp của Tổng Cục Du lịch Quốc gia ban hành và 

các cơ quan Nhà nước Trung ương. 

Phối hợp với các cơ quan, tổ chức và các địa phương để kiểm tra, giám sát, 

phân các loại ngành du lịch, điểm du lịch, khu bảo tồn các du lịch văn hoá, du lịch 

thiên nhiên, du lịch lịch sử, đề nghị cấp trên phê duyệt và đồng thời để tìm các 

nguồn đầu tư và phát triển du lịch. 

Phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương để lập các dự  án, lập kế hoạch về du 

lịch bảo tồn, hợp tác với người dân cùng để  thực hiện xoá đói giảm nghèo. 

Xử lý, cung cấp số liệu thống kê về du lịch để sử dụng trong công tác xây 

dựng kế hoạch, quy hoạch cũng như báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền.Cụ  
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thể, thống kê lượng khách du lịch, số  khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, khu, điểm du 

lịch, doanh thu du lịch, nộp ngân sách, thời gian lưu trú của khách … 

Thực hiện công tác quảng bá, xúc tiến du lịch.Cụ thể là tuyên truyền, Poster to, 

nhỏ, ảnh, Video, xây dựng các website, biển quảng cao du lịch. Thúc đẩy, khuyến 

khích việc sản xuất đồ lưu niệm đặc trưng của địa phương… 

Thành lập, củng cố phòng thông tin liên lạc cấp địa phương nơi có khu, điểm 

du lịch nổi tiếng. 

Cung cấp thông tin cho các đài, báo để quảng bá hình ảnh của thủ đô Viêng 

Chăn ra với các tỉnh khác cũng như bạn bè trên thế giới. 

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch thủ đô được duy trì 

thường xuyên, giải quyết những vấn đề hiện tại và có kế hoạch ngăn chặn, không 

cho phép hoạt động du lịch trái phép. Đảm bảo cho pháp luật nhà nước nói chung và 

pháp luật du lịch nói riêng được tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Đặc biệt là các 

quy định nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an 

toàn tính mạng và tài sản cho khách du lịch. Chính sự đầu tư đúng hướng của Chính 

phủ, cũng như sự định hướng xác đáng của Sở du lịch thủ đô Viêng Chăn đẫn đến 

không những tăng về số lượng khách, mà còn tăng cả về tổng thu hàng năm. Về 

tuyên truyền xây dựng phòng tin Tạp chí, báo, sách du lịch cung cấp cho khách du 

lịch để quảng cáo các điểm du lịch của thủ đô Viêng Chăn và có một phòng đọc. 

➢ Phòng thông tin, văn hóa và du lịch 

Phòng Thông tin, Văn hóa và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban 

nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà 

nước về các lĩnh vực: văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch; báo chí; xuất bản; 

bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; công nghệ thông tin, cơ sở hạ 

tầng, thông tin; phát thanh và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, 

thểdục, thể thao và du lịch; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền 

của UBND huyện và theo quy định của pháp luật, đảm bảo sự thống nhất quản lý 

của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương. 

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

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

Thứ nhất, Sở Du lịch sử dụng nguồn ngân sách trung ương cấp thông qua 
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Tổng cục Du lịch để lập kế hoạch và mở rộng phát triển du lịch. Khoản ngân sách 

này được đầu tư vào việc sản xuất và phát triển sản phẩm du lịch, phát triển phương 

tiện truyền thông, in ấn các tài liệu, phát hành tạp chí, sách báo, poster, giấy quảng 

cáo, tập gấp, video… 

Ngoài ra, ngân sách còn cấp cho Thủ đô đầu tư xây dựng đường xá vào các 

khu, điểm du lịch, mở rộng các tuyến đường, cải tạo đường đi lại bằng phẳng và dễ 

đi hơn ở những điểm khu vực ngoại ô và đầu tư xây dựng một số điểm du lịch khác. 

Tuy nhiên, qua việc kiểm tra, thanh tra, các vi phạm pháp luật, quy chế, quy 

định về du lịch còn ít. Sở dĩ đạt được kết quả đó là vì: 

Sở Du lịch đã được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thủ đô, của Tổng cục Du lịch 

Sở Du lịch đã làm công tác tuyên truyền giáo dục tốt, đồng thời phối hợp tốt 

với các cơ quan chức năng liên quan trong quá trình thực hiện kiểm tra, thanh tra. 

Thứ hai, các cơ quan quản lý về du lịch đã có sự hợp tác, liên kết với các cơ 

quan công quyền, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn 

và cả cộng đồng dân cư địa phương giúp cho hoạt động du lịch phát triển theo định 

hướng mà quy hoạch du lịch đã vạch ra cũng như tuân thủ đúng pháp luật nhằm đạt 

được hiệu quả kinh doanh tốt nhất. Có thể thấy rõ sự cam kết này qua một số hoạt 

động cụ thể sau: 

Sở Du lịch thủ đô Viêng Chăn đã lên kết với các công ty du lịch và các doanh 

nghiệp du lịch để nâng cao chất lượng dịch vụ đặc biệt các hoạt động kinh doanh  

khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng; tham mưu xây dựng quy định, quy chế quản lý các 

ngành dịch vụ du lịch và đề nghị lên chủ tịch thủ đô ban hành; phối hợp với Sở Văn 

hoá  - Thông tin dự thảo quy định đối với hoạt động tại các quán Bar, Karaoke, 

khách sạn, nhà hàng, nhà trọ..., trình Chủ tịch thủ đô ban hành. 

Thủ đô Viêng Chăn cũng nhìn nhận những hoạt động dịch vụ du lịch các điểm 

đến thủ đô Viêng Chăn nếu như không được tổ chức tốt hơn thì sẽ có những tác 

động tiêu cực đến môi trường và giá trị di sản, kỳ quan thiên nhiên của điểm đến thu 

đô Viêng Chăn. Vì vậy thủ đô Viêng Chăn có chủ trương tách chức năng, nhiệm vụ 

dịch vụ, khai thác, thu phí từ du lịch thủ đô Viêng Chăn ra khỏi ban quản lý để ban 

quản lý chuyên sâu, tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với Di sản để 
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bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa và tài sản thiên nhiên vô giá của nhân loại 

một cách hiệu quả hơn, chuyên nghiệp hơn. 

Thứ ba, một yếu tố khác nằm trong kế hoạch xây dựng và thực hiện quy hoạch 

du lịch đó chính là tình trạng nguồn nhân lực trong ngành du lịch tại thủ đô Viêng 

Chăn hiện nay. Khi nhắc đến thực trạng nguồn nhân lực du lịch cùng với sự phát 

triển của ngành thì công tác phát triển nguồn nhân lực phải nói tới số lượng và chất 

lượng của nguồn nhân lực du lịch. Chất lượng nguồn nhân lực phải nói đến những 

nét đặc trưng của con người bao gồm: trạng thái sức khỏe (thế lực, trí lực…), phong 

cách, đạo đức, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn và sự phân công lao động 

trong ngành. Trong những năm qua, cùng với thành tựu của cả nước về việc nâng 

cao mặt bằng dân trí của dân cư. Số lượng lao động biết chữ nói chung và của 

ngành du lịch nói riêng đã tăng nhanh và chiếm tỷ lệ khá cao trong tổng số lao 

động. Tuy nhiên, do tính chất và đặc điểm của ngành đã có ảnh hưởng rất lớn đối 

với đặc điểm lao động trong ngành. Với đặc thù là một ngành dịch vụ, trong đó có 

những bộ phận trực tiếp phục vụ khách du lịch nhưng cũng có nhiều bộ phận gián 

tiếp, không đòi hỏi đào tạo ở trình độ cao mới có thể thực hiện được. Ví dụ như: bộ 

phận buồng, tạp vụ, quét dọn, vệ sinh, cây cảnh, bảo vệ… 

Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch trong đó có 3 Cục 

(Cục Quảng bá và Xúc tiến, Cục Phát triển Du lịch và Cục Quản lý Du lịch) và một 

trung tâm tập huấn du lịch bao gồm nhân lực 112 cán bộ. Còn số lượng nhân lực ở 

Sở Du lịch thủ đô Viêng Chăn và 9 huyện thuộc thủ đô có 42 cán bộ, tổng tất cả 154 

cán bộ quản lý về du lịch, trong đó có nhân lực nam 89 cán bộ và nữ 65 cán bộ. 

Trong số lượng nhân lực quản lý đều có chuyên môn và trình độ khác nhau, trình độ 

cán bộ phần lớn tốt nghiệp Đại học chiếm khoản 61%, Thạc sĩ chiếm khoảng 17%, 

Cao đẳng chiếm khoảng 12%, còn 10% là Trung cấp và các cấp khác, hoặc một số 

cán bộ không tốt nghiệp ngành du lịch nhưng đã tập huấn về du lịch. Về ngoại ngữ 

hầu như đều biết tiếng Anh, tiếng Thái 81%, tiếng Việt 8%, Pháp 5%, Trung Quốc 

4%, còn lại ngôn ngữ khác 2%. Nếu phân chia theo độ tuổi phần lớn 31-40 tuổi có 

65 cán bộ (chiếm 42.2%), 21-30 tuổi có 57 cán bộ (chiếm 37%), 41-50 tuổi có 25 

cán bộ (chiếm 16.2%), 51 tuổi trở lên có 7 cán bộ (chiếm 4.5%). 
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Bảng 4.4: Trình độ chuyên môn của cán bộ quản lý du lịch 

Đơn vị tính: người 

Năm 

 

Trình độ 
2016 

Tỷ lệ 

(%) 
2017 

Tỷ lệ 

(%) 
2018 

Tỷ lệ 

(%) 

Tỷ lệ 

2017/2016 

(%) 

Tỷ lệ 

2018/2017 

(%) 

Thạc sĩ 20 14 22 15 26 17 110  118,2  

Đại học 90 62 93 62 94 61 103  101,1  

Cao đẳng 16 11 18 12 18 12 112,5  100 

Trung cấp 20 13 17 11) 16 10 85  94  

Tổng 146 100  150 100 154 100  102,7  102,7  

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

Hiện nay, tại thủ đô Viêng Chăn, về công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 

nguồn nhân lực du lịch, gồm có 5 trường đại học (có 2 trường thuộc Nhà nước và 3 

trường tư nhân). Trong đó có trường Đại học Quốc gia Lào là trường đại học đào 

tạo nhân lực du lịch lớn nhất cả nước. Hiện nay cả nước tuyển sinh khoảng 2.054 

học sinh sinh viên về du lịch, sơ cấp dạy nghề và đào tạo du lịch dưới 3 tháng chưa 

có số liệu thống kê đầy đủ và chính xác, ước khoảng 644 sinh viên. Tuyển sinh thạc 

sỹ và tiến sĩ còn hạn chế. 

Lực lượng giáo viên chuyên ngành du lịch ở 5 cơ sở đào tạo có 123 giáo viên, đa 

số giáo viên, giảng viên đều có trình độ tiến sỹ 9%, thạc sỹ 42%, đại học 39%, cao 

đẳng 6%, trung cấp 4%. Hàng năm, những nhân lực này đều tạo điều kiện tham dự các 

lớp bồi dưỡng ngắn hạn hoặc được cử đi nâng cao kiến thức trong và nước ngoài. 

Ngoài ra ngành du lịch Lào đang tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo ở cấp đại 

học và trên đại học cho lao động trong ngành có kiến thức, kỹ năng ở trình độ cao, 

có khả năng giám sát bộ phận, điều hành quản lý doanh nghiệp du lịch và hoạch 

định chính sách ở trình độ cao hơn nữa. 

Hàng năm Tổng cục Du lịch đã phối hợp với doanh nghiệp và các cơ sở giảng 

dạy nghề trong thủ đô, tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn nhằm tạo nâng 

cao nghiệp cho nhân lực trong ngành, nhất là lao động phố thông chưa được đào tạo 

và nhân lực tốt nghiệp ngành khác đã được tập huấn bồi dưỡng. Vì thế mà số lượng 

nhân lực qua đào tạo du lịch đã tăng lên hàng năm một cách nhanh chóng. 

Tuy nhiên, nhìn chung hệ thống cơ sở đào tạo nghề du lịch ở khu vực còn 

nhiều hạn chế. Điều này cũng có thể lý giải nguyên nhân từ nguồn ngân sách chưa 
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chú trọng đầu tư về mặt nhân lực mà chỉ đầu tư nhiều cho cơ sở hạ tầng ở các điểm 

du lịch là chủ yếu.  

Thứ tư, nguồn ngân sách được cấp cho việc xây dựng, tổ chức và thực hiện 

quy hoạch cũng đang được quan tâm và đầu tư. 

Bảng 4.5. 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: Nghìn 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) 

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thủ đô Viêng Chăn đến năm 2010, có 

tính đến năm 2020 đã góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển du lịch của tỉnh 

giai đoạn 2006-2018. Thị trường khách quốc tế cũng như nội địa đều có mức tăng 

trưởng đáng kể, hệ thống sản phẩm du lịch bước đầu được định hình, chất lượng 

dịch vụ đã có những thay đổi căn bản. Tuy nhiên, những năm gần đây tình hình 

chính trị, kinh tế thế giới có nhiều biến động, đặc biệt khủng hoảng kinh tế - tài 

chính thời gian qua ảnh hưởng nhiều đến phát triển kinh tế toàn cầu và tác động 

không nhỏ đến phát triển du lịch Lào nói chung và du lịch Viêng Chăn nói riêng. 

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

Trong năm 2019, Lào đã có chiến dịch khởi động đầu tiên của dự án năm du 

lịch Lào Trung được triển khai. Cuộc họp liên Bộ thảo luận về kế hoạch xúc tiến 

năm du lịch Lào Trung đã được diễn ra giữa Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch, Bộ 

Ngoại giao và các ban ngành liên quan đã thống nhất chọn ngày hôm nay 25/1 để tổ 

chức lễ quảng bá năm du lịch Lào Trung 2019 tại Cung văn hóa Quốc gia Lào. 

Các hoạt động chính của sự kiện bao gồm biểu diễn nghệ thuật truyền thống 

và triển lãm các sản phẩm du lịch của Lào và Trung Quốc, trong đó nổi bật là các 

phóng sự và tư liệu về tiềm năng du lịch hai quốc gia. Sau đó là lễ phát biểu khai 

mạc năm du lịch của quan chức hai bên tham dự trong buổi lễ. 

Tại Hội nghị tổng kết công tác thực hiện các hoạt động xúc tiến du lịch Lào 
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năm 2018 diễn ra mới đây ở thủ đô Viêng Chăn, Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và 

Du lịch Lào Bosengkham Vongdara thông báo, Chính phủ Lào coi du lịch là một 

ngành kinh tế quan trọng, góp phần tích cực phát triển nền kinh tế đất nước. Trong 

Năm Du lịch quốc gia 2018, Lào đã triển khai hàng loạt hoạt động xúc tiến du lịch 

phong phú, đa dạng tại tất cả các địa phương, nhằm thu hút du khách. Các hoạt 

động này đi sâu vào giới thiệu những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của Lào, 

nếp sinh hoạt của người dân từng địa phương, cùng các danh lam thắng cảnh nổi 

tiếng. Nhiều hội chợ hàng hóa, du lịch với các gian hàng trưng bày sản phẩm thủ 

công, mỹ nghệ của Lào và các nước Ðông Nam - Á như Việt Nam, Thái-lan, 

Malaysia... được tổ chức. 

Những năm gần đây, ngành công nghiệp "không khói" đã mang lại kết quả 

tích cực cho nền kinh tế của đất nước Triệu Voi, giúp thúc đẩy các ngành nghề liên 

quan, tạo việc làm cho người dân và kích thích phát triển kết cấu hạ tầng. Theo Bộ 

Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, trong năm 2018 đã có hơn 4,1 triệu lượt du 

khách quốc tế đến Lào, tăng 8,2% so với năm 2017. Ðể đạt được kết quả tích cực 

này, Chính phủ Lào đã có nhiều chính sách đặc biệt nhằm đẩy mạnh sự phát triển 

của ngành du lịch. Theo đó, năm 2018, Lào đã miễn phí visa cho du khách đến từ 

bốn nước là Ðan Mạch, Phần Lan, Na Uy và Thụy Ðiển. Chính phủ Lào cũng đầu 

tư ngân sách sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các điểm du lịch để thu hút thêm 

nhiều bạn bè quốc tế. Số lượng du khách quốc tế đến Lào vào năm 2020 ước tính 

đạt hơn 6,2 triệu người. 

Trong Năm Du lịch quốc gia 2018, Lào triển khai nhiều hoạt động phong phú, 

đa dạng như phát triển du lịch thiên nhiên, văn hóa và lịch sử; nâng cao nhận thức 

xã hội về vai trò và tầm quan trọng của du lịch; lấy khuyến khích du lịch làm chìa 

khóa tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị của các quốc gia, giúp thúc 

đẩy kết nối giữa Lào với các nước trong khu vực và trên thế giới. Nhiều hội chợ 

hàng hóa, du lịch với các gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công, mỹ nghệ của Lào 

và nhiều nước như Việt Nam, Thái-lan, Malaysia... đã được tổ chức. 

Tại Diễn đàn truyền thông hợp tác Mê Công - Lan Thương (MLC) 2018 do Bộ 

Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào phối hợp Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc tổ 

chức mới đây tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch 

Lào Bô-xeng-khăm Vông-đa-ra nhấn mạnh, đẩy mạnh hợp tác với các nước trong 

khu vực MLC để phát triển du lịch luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng 
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của Lào. Bộ trưởng Bô-xeng-khăm Vông-đa-ra cho biết, trong khuôn khổ diễn đàn 

nêu trên, đại diện nhiều cơ quan thông tấn, báo chí các nước MLC đã có dịp tham 

quan các địa phương của Lào, qua đó trở thành cầu nối mang vẻ đẹp văn hóa và 

thiên nhiên của Lào đến với bạn bè quốc tế, giúp thúc đẩy du lịch và hiểu biết lẫn 

nhau giữa các nước MLC. 

Bảng 4.6. 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 

(Nghìn USD) 
40 47 54 

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

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

Ngoài các kế hoạch và hoạt động xúc tiến hiện tại thì lãnh đạo thủ đô Viêng 

Chăn cũng chú trọng vào việc xây dựng và đầu tư cho các chương trình quảng bá 

xúc tiến định hướng trong tương lai. 

Các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch được Chính phủ Lào chú trọng 

đẩy mạnh những năm qua đã tạo ra những điểm sáng cho bức tranh du lịch của Lào. 

Viêng Chăn phát động Năm Du lịch quốc gia 2018, một hoạt động quan trọng nhằm 

thúc đẩy du lịch và bảo tồn các giá trị văn hóa và phong tục tập quán tốt đẹp của 

người dân Lào. 

Bảng 4.7: 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 

Xây dựng chiến lược sản phẩm du lịch 0,4 0,2 0,1 0,1 

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

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 1,0 1,8 2,2 

Tổng số 7,9 1,7 3,6 3,5 

(Nguồn: Sở quản lý du lịch thủ đô Viêng Chăn 
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Bên cạnh đó, năm 2018, Chính phủ Lào đã đầu tư và nâng cấp Vườn tượng 

phật tại ngoại ô Vientiane, ngành du lịch Lào đã thu hút tới gần 300 nghìn lượt du 

khách đến thăm trong năm 2018. Trong nước, Lào tập trung tổ chức 11 lễ hội lớn tại 

các tỉnh cũng như tổ chức Tết cổ truyền dân tộc với các hoạt động quảng bá du lịch. 

Tại nước ngoài, Lào tập trung quảng bá du lịch tại các thị trường du lịch tiềm năng 

như Việt Nam, Thái-lan, Nhật Bản, Đức, Pháp, Anh. Lào cũng áp dụng thử nghiệm 

miễn lệ phí thị thực đối với du khách bốn nước châu Âu là Đan Mạch, Na Uy, Phần 

Lan và Thụy Điển. 

Mặc dù đã thực hiện được rất nhiều hoạt động quảng bá du lịch đến bạn bè 

trong nước và quốc tế tuy nhiên công tác này hiện tại vẫn chưa đạt được những giá 

trị tối ưu nhất. Việc quảng bá chưa xây dựng được định hướng giá trị rõ ràng cho du 

khách tiềm năng, ngân sách chi cho quảng bá hình ảnh chưa thật sự cao và đầu tư 

mạnh, điều đó cũng là một trong những hạn chế đối với việc tạo ra hình ảnh thương 

hiệu rõ nét của thủ đô Viêng Chăn trong mắt du khách. 

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

4.2.3.1. Về quản lý kinh doanh du lịch 

Thực hiện theo Quy định số 1150 Văn phòng Chính phủ về tổ chức và hoạt 

động kinh doanh du lịch theo quy định chặt chẽ, kiểm tra, tổ chức ổn định lại các 

công ty du lịch trong thủ đô/tỉnh có thể cạnh tranh được cả về chất lượng, hoạt động 

đúng pháp luật, làm thế nào để nghiên cứu tìm cách tăng du khách nghỉ ngơi, tham 

quan các điểm du lịch (văn hoá, thể dục thể thao, lịch sử, thiên nhiên). 

Thúc đẩy và quản lý đơn vị kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống 

tốt, đảm bảo và hoạt động đúng quy định của pháp luật nước CHDCND Lào. 

Lập kế hoạch đi thực tế phối hợp với Sở Du lịch Sơn La (CHXHCN Việt 

Nam) và du lịch thành phố Xiêng Hung tỉnh Sip Sỏng Phăn Na (Trung Quốc), tỉnh 

Tha Khì Lêch (Mynama) để tìm hiểu và hợp tác du lịch trong thời gian tới. 

Sự hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch tại điểm đến du lịch thủ đô Viêng Chăn 

Thời gian qua, hoạt động du lịch của CHDCND Lào nói chung và thủ đô 

Viêng Chăn nói riêng đã có những bước tiến quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay thủ đô 

Viêng Chăn còn nhiều thách thức cần giải quyết trong bài toán phát triển du lịch. 
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Đó là công tác vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch còn nhiều bất cấp, hoạt 

động xúc tiến và quảng bá sản phẩm du lịch của địa phương ra thị trường thế giới 

chưa đáp ứng được yêu cầu. Sản phẩm, dịch vụ du lịch tại khu vực di sản chủ yếu 

dựa trên các giá trị tài nguyên sẵn có và tập trung tại khu vực trung tâm. 

Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một số trường hợp các doanh nghiệp vi phạm các 

quy định trong hoạt động kinh doanh du lịch tại địa phương, thể hiện trong bảng số 

liệu dưới đây: 

Bảng 4.8: Tình hình vi phạm quy định kinh doanh du lịch 

Loại vi phạm 
Số doanh nghiệp 

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) 

Ban quản lý điểm du lịch tại thủ đô Viêng Chăn đã đưa ra một số biện pháp 

để khắc phục và hạn chế vi phạm kinh doanh du lịch tại địa phương: 

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành 

chính. 

- Buộc thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, thẻ hướng dẫn 

viên du lịch, quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, quyết định công nhận 

cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, quyết 

định công nhận điểm du lịch, quyết định công nhận khu du lịch. 

- Buộc tháo dỡ biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. 

- Buộc nộp đủ số tiền phí, lệ phí, các khoản phải nộp theo quy định 

Để giải quyết những thách thức lớn đặt ra với thủ đô Viêng Chăn, các chuyên 
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gia cho rằng, không ai khác ngoài doanh nghiệp phải giải quyết những vấn đề này. 

Hiện nay, sự yếu kém của hoạt động du lịch một phần là do môi trường hoạt động của 

các doanh nghiệp còn thiếu chuyên nghiệp, chưa có tính cạnh tranh trên cơ sở khai 

thác hiệu quả  tiềm năng, lợi thế, chất lượng dịch vụ, sản phẩm, nguồn nhân lực, giá 

cả… Chính vì vậy, để đảm bảo quyền, lợi ích của các cơ sở kinh doanh cũng như 

khách du lịch và cả cộng đồng địa phương, các câu lạc bộ, chi hội lữ  hành, chi hội 

khách sạn đã họp bàn và thành lập Hiệp hội du lịch thủ đô Viêng Chăn. 

Hiệp hội du lịch thủ đô Viêng Chăn là một tổ chức tự nguyện phi chính phủ 

của các doanh nghiệp hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực du lịch. Hiệp hội hoạt 

động theo điều lệ đã được UBND thành phố thông qua và chịu sự quản lý của Sở 

Du lịch thủ đô Viêng Chăn. Mục đích của hiệp hội là hỗtrợ lẫn nhau trong phát triển 

kinh doanh dịch vụ du lịch, góp phần nâng cao trình độ quản lý, năng lực quảng bá 

sản phẩm dịch vụ du lịch cho các thành viên. Ngoài ra, hiệp hội còn là diễn đàn trao 

đổi thông tin giữa doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức hiệp hội 

khác theo đúng pháp luật, góp phần quan trọng thực hiện chiến lược phát triển du 

lịch. Hiệp hội sẽ mang lại lợi ích to lớn, là đầu mối giữa các doanh nghiệp thành 

viên, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi nếu phát huy tốt các chức năng, nhiệm vụ sau: 

- Tham gia tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh điểm đến, 

danh lam thắng cảnh, con người, truyền thống văn hóa… tới bạn bè quốc tế, xúc 

tiến du lịch. 

- Động viên sự nhiệt tình và khả năng sang tạo của hội viên; hợp tác, hỗ trợ, 

giúp đỡ nhau về kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động, kinh doanh du lịch trên cở sở 

trao đổi kinh nghiệm, phổ biến và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ 

tiên tiến; đoàn kết giúp đỡ nhau trong khó khăn. 

- Hỗ trợ tư vấn cho các tổ chức và hội viên của hiệp hội trong các quá trình 

sắp xếp lại tổ chức; cung cấp thông tin về kinh tế, thị trường liên quan đến du lịch 

để hội viên tổ chức kinh doanh đạt hiệu quả và phát triển bền vững. 

- Hướng dẫn nghiệp vụ, công tác quản lý điều hành doanh nghiệp theo định hướng 

phát triển du lịch bền vững, tư vấn, cung cấp thông tin du lịch cho các thành viên. 

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, thiết lập, phát triển các mối quan hệ giữa câu 

lạc bộ với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh, thành phố. 
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- Tổ chức các hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm quản lý, tìm kiếm các 

đối tác kinh doanh trong và ngoài tỉnh. 

4.2.3.2. Sự hợp tác với các nhà cung ứng 

Tại điểm đến du lịch thủ đô Viêng Chăn, hoạt động hợp tác với các nhà cung 

ứng du lịch rất được xem trọng. Sự hợp tác ở đây có thể hiểu là hình thức phối hợp 

giữa các tổ chức du lịch trong nước và quốc tế với ngành du lịch ở thủ đô Viêng 

Chăn. Mục đích của sự hợp tác này về cơ bản là tranh thủ nguồn vốn, công nghệ 

tiên tiến, mở rộng thị trường, giảm thiểu rủi ro… cho du lịch địa phương. 

Trong những năm gần đây, việc hợp tác với các nhà cung ứng ở thủ đô Viêng 

Chăn diễn ra rất sôi động, chủ yếu là với các đại lý lữ hành nội địa, đặc biệt là thu 

hút rất nhiều khách quốc tế, nổi bật là khách ở các nước như: Thái Lan, Việt Nam, 

Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ… Vì vậy, việc hợp tác với các đại lý lữ hành ở các 

nước trên rất được quan tâm nhất là từ khi Lào gia nhập WTO. 

Các hoạt động hợp tác chủ yếu diễn ra giữa 6 nhóm doanh nghiệp chính: 

Nhóm 1: Các doanh nghiệp lưu trú, cung cấp cáccơ sở lưu trú cho khách du 

lịch, khách trọ, hàng ngày hoặc hàng tuần, nhìn chung là ngắn hạn. Các cơ sở lưu 

trú bao gồm loại phòng thuê có sẵn đồ đạc, hoặc loại căn hộ khép kín có trang bị 

bếp và dụng cụ nấu, ăn, có hoặc không kèm theo dịch vụ dọn phòng hàng ngày, có 

thể  đi kèm với các dịch vụ khác như ăn uống, chỗ đỗ xe, dịch vụ giặt là, bể bơi, 

phòng tập, dịch vụ giải trí, phòng họp và thiết bị phòng họp. 

Nhóm 2: Các doanh nghiệp vận chuyển, cung cấp các tiền đề cho sự phát 

triển du lịch. Tùy thuộc vào đặc điểm khách, các phương tiện vận tải có thể rất đa 

dạng như: máy bay, ô tô, tàu hỏa, tàu biển, xích lô, xe đạp, xe máy,  

Nhóm 3: Các đơn vị tổ chức hội thảo, hoạt động vui chơi:Du lịch kết hợp 

hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, du lịch khen thưởng  rất thu hút khách 

hàng và đặc biệt mức chi tiêu cao hơn khách đi tour bình thường, mang lại nguồn 

thu rất lớn cho ngành du lịch tại Viêng Chăn. 

Nhóm 4: Các đơn vị cung ứng dịch vụ ăn uống:Các đơn vị này ở Viêng 

Chăn đang được định hướng cung cấp các sản phẩm ăn và uống có nguồn gốc bền 

vững, sử dụng các loại thực phẩm theo mùa và ở địa phương, tuân thủ các nguyên 

http://khaiphong.vn/
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tắc mậu dịch công bằng, khuyến khích dùng thực phẩm giàu dinh dưỡng và tốt cho 

sức khỏe. 

Nhóm 5: Các điểm đến: Bộ phận điều hành tour phải chọn lựa rất cẩn thận 

nơi nào sẽ đưa khách đến. Họ có thể không nhận thức được sự tổn thương môi 

trường của một điểm đến nhất định hoặc về những điểm đến bền vững khác có thể 

thu hút hoặc thậm chí hấp dẫn hơn đối với khách du lịch. Thông qua quá trình đánh 

giá, ban quản lý KBT, cộng đồng địa phương và bộ phận điều hành tour có thể giúp 

thông tin lẫn nhau về những điểm đến nào nên được tập trung vào. 

Một số ưu điểm của việc đẩy mạnh hợp tác với các nhà cung ứng, như: 

Thứ nhất, nguồn vốn là một yếu tố rất quan trọng trong sản xuất kinh doanh và 

phát triển ngành Du lịch nói chung và điểm đến du lịch thủ đô Viêng Chăn nói 

riêng, đầu tư vào ngành Du lịch có lợi thế hơn so với các ngành khác, như vốn có 

thể bỏ ra ít hơn mà thu hồi vốn nhanh và cao. Tuy vậy, nhu cầu vốn cho du lịch thủ 

đô Viêng Chăn hiện nay là rất lớn. Vì thế, phải huy động từ nhiều nguồn khác nhau 

đầu tư cho phát triển du lịch. Khả năng thu hút đầu tư là yếu tố có tính quyết định 

sống còn đến quy mô và tốc độ phát triển du lịch, đây là giải pháp quan trọng có 

tính quyết định đối với sự phát triển trên địa bàn tỉnh. Do vậy, để đạt được các mục 

tiêu như trên, về chủ trương thủ đô Viêng Chăn tập trung huy động nội lực nguồn 

vốn nội lực, cũng như các nhà đầu tư nước ngoài, chú trọng khuyến khích đầu tư 

các dự án du lịch lớn có khả năng thu hút khách du lịch cao, các dự án vui chơi giải 

trí, chủ yếu tập trung đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng như cấp điện, nước sinh 

hoạt, giao thông, thông tin liên lạc trong các khu du lịch, đầu tư trùng tu, tôn tạo các 

di tích văn hoá, di tích lịch sử. 

Thứ hai, khuyến khích các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp trong nước và 

ngoài nước đầu tư vào các khu vui chơi, giải trí, thể thao, nghỉ dưỡng tại các địa 

phương mà hiện nay thủ đô Viêng Chăn chưa có điều kiện để phát triển. Điều này 

nhằm mục đích tạo ra các sản phẩm du lịch đa dạng, để thu hút khách. Trong các 

hoạt động này, cần có sự đổi mới cơ chế về tổ chức quản lý, có sự mở cửa thông 

thoáng, có nhiều ưu đãi đối với các nhà đầu tư nước ngoài, để họ có thiện chí khi 

đầu tư vào đây. Các ưu đãi đó có thể là ưu đãi về thuê đất, phí môi trường... 
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Thứ ba, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để nâng 

cao chất lượng các dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế để kinh tế du lịch phát 

triển theo hướng du lịch hiện đại hoá. Trước hết, tập trung chấn chỉnh tổ chức và 

hoạt động của các trung tâm lữ hành. Tiếp đến, đẩy nhanh chuyên môn hoá công tác 

du lịch, phân công, bố trí lao động hợp lý để nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Ngoài việc triển khai các chính sách về thu hút đầu tư, tỉnh coi trọng huy động 

vốn từ nguồn tích luỹ của ngành du lịch. Đây là giải pháp tích cực về vốn, mở ra 

một khả  năng cho phép ngành chủ động phối hợp với các ngành chức năng xây 

dựng các kế hoạch, chương trình phát triển cụ thể trên cơ sở các quy hoạch đã được 

phê duyệt. 

4.2.3.3. Phát triển sản phẩm du lịch 

Hiện nay các sản phẩm du lịch tại thủ đô Viêng Chăn thực sự chưa phát triển 

một cách đa dạng. Hoạt động tham quan thủ đô Viêng Chăn cùng một số khu vui 

chơi, giải trí điển hình với mục đích khám phá, thẩm nhận các giá trị thẩm mỹ của 

các di tích văn hóa  lịch sử  thủ đô Viêng Chăn được coi là sản phẩm du lịch chính, 

điển hình nhất tại điểm đến du lịch này. Ngoài ra, thủ đô Viêng Chăn còn có các 

khu du lịch được khai thác mới như dịch vụ vui chơi giải trí, đi xuồng cao tốc, dù 

kéo, dù lượn; dịch vụ du lịch ăn uống, tham quan mua bán đồlưu niệm, dịch vụ  

chèo đò, du lịch sinh thái, văn hóa… Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách khách 

quan thì sản phẩm du lịch tại thủ đô Viêng Chăn vẫn chưa thu hút được đối tượng 

khách có khả năng chi trả cao giữ chân khách trong điều này. 

Xác định được tầm quan trọng của việc phát triển các sản phẩm du lịch cũng 

như nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch phục vụ du khách trên thủ đô Viêng Chăn, 

Sở du lịch thủ đô Viêng Chăn đã xây dựng phương án phát triển các sản phẩm du 

lịch trên trung tâm và ngoài ô thủ đô Viêng Chăn. Theo đó các loại hình du lịch phát 

triển bao gồm: tham quan thắng cảnh, vui chơi giải trí, tìm hiểu văn hóa bản địa, di 

tích lịch sử… Về cơ bản, các loại hình du lịch này sẽ được phát triển trên các khu 

vực như: khu vực các ngôi chùa cổ, khu vực bán đồ lưu niệm và món ăn đặc sản 

ven song Mê-Kong, khu vực vui choi giải trí núi Phu Khao Khuay (Daen Savan 

Resort), khu vực ăn uống ngắm cảnh ven song Nam Ngưm v.v… Việc xây dựng các 
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sản phẩm du lịch được xác định rất rõ trên quan điểm mục tiêu phát triển du lịch 

theo hướng bền vững vì phát triển du lịch trên thủ đô Viêng Chăn cùng với công tác 

bảo tồn, lấy nguồn kinh phí bảo tồn quay lại để làm sản phẩm phát triển du lịch, 

phát triển nhưng không phá vỡ bảo tồn, phát triển lấy nguồn lực để bảo tồn. Thủ đô 

Viêng Chăn sẽ phát triển du lịch từ tiềm năng, từ những thế mạnh về giá trị thẩm 

mỹ, địa chất của di sản để định hướng cho khách du lịch có được những sản phẩm 

du lịch liên quan tới du lịch sinh thái, du lịch thân thiện với môi trường và người 

dân để phát triển bền vững. 

Để mang lại cho du khách những cơ hội trải nghiêm tuyệt vời khi tham quan 

thủ đô Viêng Chăn, song song với việc đầu tư cơ sở hạ tầng, tăng cường công tác 

bảo vệ môi trường, bảo tồn các giá trị của thủ đô Viêng Chăn đang tiếp tục nghiên 

cứu, điều tra tổng thể nhu cầu của thị  trường khách du lịch, khả năng cung cấp sản 

phẩm trong mối quan hệ cạnh tranh, mở rộng phạm vi khai thác nhằm mục tiêu xây 

dựng nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, đa dạng và hấp dẫn nhiều hơn nữa đểxứng 

tầm với vịthếđặc biệt của thành phố Viêng Chăn thủ đô nước CHDCND Lào. 

4.2.3.4. Quản lý môi trường tại các điểm du lịch 

Công tác quản lý môi trường du lịch trên địa bàn thành phố Viêng Chăn trong 

các năm gần đây đến hiện nay đã được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tốt, cụ thể: 

- Việc thi hành và tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường đã được các cấp, 

các ngành và các đơn vị hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn thành 

phố chú trọng thực hiện tốt. Trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 đã tiến hành 

thẩm định và báo cáo đánh giá các tác động ảnh hưởng đến môi trường du lịch. Qua 

đó UBND thành phố và sở văn hóa thông tin và du lịch đã nắm bắt thực tế tình hình 

môi trường du lịch, từ đó đã có những biện pháp và đưa ra chỉ đạo kịp thời cho các 

tác động xấu có thể xảy ra. 

- Công tác bảo vệ môi trường du lịch được lồng ghép vào các chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển ngành du lịch thành phố. Nội 

dung bảo vệ môi trường luôn được quan tâm, xem xét cụ thể trong quá trình thẩm 

định, phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về 

bảo vệ môi trường được tăng cường và đa dạng hoá hình thức. Tổ chức tập huấn, 
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phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về Bảo vệ môi trường, về đa dạng sinh 

học, bảo vệ cảnh quan và các di sản văn hóa cho các đối tượng ở cấp huyện và cấp 

xã; các cơ quan, đơn vị, các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn thành 

phố. Trong năm 2017 đã tổ nhiều lớp tập huấn với sự tham gia của nhiều cấp 

ngành,nhân dân trong thành phố; tổ chức mít tinh, phát tờ rơi, lắp đặt cố định các 

panô tuyên truyền có kích thước lớn, trồng cây xanh; tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng các sự kiện môi trường như Chương trình Giờ Trái đất, Ngày môi trường thế 

giới 5/6, Ngày quốc tế đa dạng sinh học, tuần lễ  nước sạch vệ  sinh môi trường với 

nhiều hình thức phong phú và đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, bước đầu 

đã hình thành nề nếp hoạt động thường niên. 

- Công tác phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội trên địa bàn 

tỉnh trong việc công tác truyền thông bảo vệ môi trường được thực hiện trên cơ sở 

Nghị quyết liên tịch, hỗ trợ kinh phí, tài liệu tuyên truyền, báo cáo viên cho các tổ  

chức, đoàn thể.  Trong năm 2017 và 2018 công tác tuyên truyền về môi trường được 

đưa vào khối trường học để góp phần giáo dục ý thức trách nhiệm bảo vệ môi 

trường của các em học sinh dưới hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa tuyên 

truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong nhà trường và cộng đồng xã hội 

với sự tham gia của hàng ngàn giáo viên, học sinh. Kết quả trên thể hiện sự phối kết 

hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và các đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

- Các cơ quan truyền thông đại chúng như: báo, đài phát thanh và truyền hình 

đã thực hiện nhiều chuyên mục, phóng sự, bài viết phản ánh về công tác bảo vệ môi 

trường trên địa bàn thành phố. 

- Rác thải: theo thống kê từ Sở Môi trường thành phố Viêng Chăn mức trung 

bình lượng rác thải ra từ hoạt động du lịch là: 

+ Năm 2016: 1.161. 000 kg tương đương với 1.161 tấn 

+ Năm 2017: 1.211.000 kg tương đương với 1.211 tấn 

+ Năm 2018: 1.309.000 kg tương đương với 1.309 tấn 

Khối lượng và thành phần chất thải rắn của khách sạn hoặc các cơ sở lưu trú 

du lịch phụ thuộc vào quy mô phòng nghỉ, số lượng và chất lượng dịch vụ của cơ sở 

lưu trú. Thực tế, trong tổng lượng chất thải rắn sản sinh từ kinh doanh khách sạn, 

khoảng 50 - 70% là chất thải hữu cơ, thuận tiện cho việc xử lý (tái xử lý). 
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Bảng 4.9: 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) 

Việc vứt rác thãi bừa bãi, thu gom và tập kết chất thải rắn không phù hợp tại 

các cơ sở lưu trú du lịch có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng về cảnh quan, vệ 

sinh môi trường, sức khỏe cộng đồng. Vì vậy hiện nay thành phố đã có rất nhiều 

biện pháp để giải quyết vấn đề này như: Tổ chức thu gom rác thải từ các điểm du 

lịch, có quy chế chế tài đối với các cơ sở lưu trú du lịch, quy định các khu đổ rác tập 

trung, thu gom rác thải vào các ngày cố định hàng tuần từ các bãi rác tập trung về 

các địa điểm xử lý, xây dựng các khu xử lý rác thải theo chuẩn quốc tế,... Đặc biệt 

vấn đề thu phí vệ sinh môi trường làm nguồn kinh phí phục vụ cho việc bảo vệ môi 

trường của thành phố đối với người dân (24.000 kíp/tháng), các cơ sởlưu trú khách 

sạn, nhà nghỉ (áp dụng thu phí dựa trên chất lượng quy mô của từng cơ sở) nhận 

được sự ủng hộ  cao và chấp hành nghiêm  túc. Ngoài ra chính quyền tại các địa 

phương củng vận động người dân tập trung tổ chức thu gom rác thải, dọn vệ sinh, 

trồng cây xanh tại các điểm du lịch củng như nơi sinh sống vào sáng thứ 7 hàng 

tuần đang là phong trào được các cơ quan, tổ chức và nhân dân hưởng ứng, tham 

gia tích cực. Kết quả đạt được là hiện nay thành phố Viêng Chăn là một trong 

những thành phố sạch, trên đường phố rất ít khi có rác thải vứt bừa bãi tạo dựng 

một môi trường cảnh quan trong sạch thu hút khách du lịch. 

Các đơn vị trong ngành Du lịch, dịch vụ đã cố gắng làm tốt công tác bảo vệ 

môi trường, ứng dụng nhiều giải pháp khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả chất 

lượng việc gìn giữ cảnh quan, môi trường, di sản dân tộc. 

Các tầng lớp xã hội nhận thức được vấn đề phát triển du lịch, dịch vụ phải gắn 
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với bảo vệ môi trường, thành phố xác định bảo vệ môi trường là một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với sự chỉ đạo UBND thành phố, từ năm 2016 đến năm 

2018 các huyện, thị, thành uỷ đã ban hành được nhiều chỉ thị, Nghị quyết và văn 

bản chỉ đạo về bảo vệ môi trường. HĐND cấp huyện và cấp xã trong toàn thành phố 

đã đưa các chỉ tiêu về môi trường vào nghị quyết lãnh đạo hàng năm. UBND các 

huyện, thị xã, thành phố cũng đã ban hành được nhiều văn bản các loại triển khai 

thực hiện nhiệm vụ quản lý về bảo vệ môi trường du lịch trên địa bàn. 

Đặc biệt, kinh phí dành cho các hoạt động môi trường của thành phố luôn 

được ưu tiên ở mức cao. Nguồn thu phí bảo vệ môi trường giữ ở mức ổn định, nhận 

được sự đồng tình của các cấp ngành và toàn thể nhân dân trong thành phố. Cùng 

với đó, bộ máy cán bộ phụ trách công tác bảo vệ môi trường từ thành phố đến các 

địa phương cũng được kiện toàn. Các địa phương trong nội thành đều đã thành lập 

phòng Tài nguyên và Môi trường và đã bố trí từ 1-2 cán bộ chuyên trách. Các địa 

phương khác đều có cán bộ cấp xã làm công tác môi trường kiêm nhiệm. 

Từ việc tăng cường quản lý, chỉ đạo và đầu tư, công tác bảo vệ môi trường đã 

đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Tỷ lệ các khu du lịch, hệ thống khách sạn nhà 

nghỉ, các cơ sở kinh doanh dịch vụ được cấp nước sạch đạt trên 90%.  Thành phố đã 

xây dựng Quy hoạch quản lý chất thải rắn năm 2010 và định hướng đến 2020. Công 

tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ở các khu, cụm dân cư đã được đẩy mạnh. 

Ở nhiều các xã, phường, thị trấn đã hình thành nhiều tổ tự quản thu gom rác 

thu hút nhiều đơn vị, cá nhân tham gia. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã di dời một 

số cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra khỏi các khu đô thị, dân cư tập 

trung. Đặc biệt, công tác bảo vệ, cải thiện môi trường tại các khu du lịch, các dịch 

vụ công cộng được tích cực triển khai, thực hiện. Việc phát triển các khu du lịch 

sinh thái thực hiện dựa trên những tiêu chí đảm bảo sự phát triển bền vững môi 

trường, cảnh quan. Điểm yếu còn tồn tại trong công tác quản lý môi trường du lịch. 

Bên cạnh những mặt tích cực, công tác bảo vệ môi trường tại Viêng Chăn 

đang còn có nhiều hạn chế. 

Thứ nhất, hệ thống thu gom rác thải, nước thải địa phương tuy đã được thực 

hiện nhưng mức độ chưa triệt để toàn diện. Rác thải chưa được phân loại mà dồn tất 
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cả vào thùng rác rồi được thu gom đưa đến bãi rác chung. Hiện các bãi rác này đang 

ở tình trạng quá tải, phương thức xử lý rác chưa hiện đại chủ yếu là chôn lấp, khử 

mùi làm ô nhiễm môi trường không khí và nguồn nước ngầm. Các bãi rác thải tập 

trung đang hoạt động còn hạn chế, số lượng bãi rác chôn lấp hợp vệ sinh trong 

thành phố là rất ít. Rác thải từ sinh hoạt, dịch vụ du lịch chưa được thu gom, xử lý 

triệt để nên tình trạng ô nhiễm môi trường nước, không khí do rác thải sinh hoạt đã 

đến mức cảnh báo. Hầu hết chưa có hệ thống thu gom nước thải tập trung. Nước 

thải sinh hoạt của các hộ dân mới chỉ được xử lý cục bộ tại các hộ bằng bể phốt; 

nước thải bề mặt được thu gom cùng hệ thống thoát nước thải sinh hoạt qua các hệ 

thống cống, rãnh chung thải ra môi trường. Một số lưu vực nước tiếp nhận nước thải 

sinh hoạt đang có biểu hiện và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến 

tình hình vệ sinh chung nguồn nước sông Mê - kông, là nguồn cung cấp nước sinh 

hoạt cho toàn thành phố. 

Thứ hai, theo kết quả điều tra năm 2016 lượng nước thải trung bình hàng năm  ở 

Viêng Chăn phát sinh từ dân cư và hoạt động du lịch là 520.000 m3. Lượng nước này 

đều được xử lý sơ bộ qua bể phốt rồi cho thoát và hệ thống cống chung rồi đổ trực 

tiếp ra sông Mê - kông. Một số hoạt động phục vụ du lịch có  ảnh hưởng lớn đến chất 

lượng nguồn nước mặt. Ô nhiễm môi trường nguồn nước mặt phần lớn là do nguyên 

nhân tại khu du lịch chất thải và nước thải đưa ra môi trường không qua xử lý làm 

sạch. Qua số liệu điều tra cho thấy về vấn đề nước thải của các cơ sở kinh doanh, 

nước sinh hoạt của người dân không được xử lý làm sạch trước khi thải ra môi trường 

đã làm cho môi trường nước mặt bị ô nhiễm cục bộ vài điểm trong khu vực thành phố 

Viêng Chăn. Thành phần tạp chất trong nước thải là yếu tố  tác động chính đến môi 

trường, thành phần tạp chất phụ thuộc vào thiết bị và phương pháp xử  lý làm sạch 

nước thải của các đơn vị  kinh doanh. Hơn nữa các khu dân cư, khách sạn, nhà hàng 

tại Viêng Chăn đều nằm dọc bờ sông Mê - kông, hầu hết đều không có các khu xử lý 

nước thải hoặc các khu xử  lý,  thiết bị đã cũ kỹ, thô sơ làm gia tăng thành phần nước 

thải. Khối lượng nước thải là áp lực đối với môi trường của thành phố cũng như hệ 

thủy sinh tại sông Mê Kông. Lượng nước thải gia tăng làm ô nhiễm nguồn nước sông 

là nơi cung cấp nước sạch cho toàn thành phố, làm giảm lưu lượng thủy sản cũng như 

tác động đến sự đa dạng phong phú của hệ thủy sinh ở đây. 
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Bảng 4.10. 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 

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) 

Thứ ba, công tác thanh kiểm tra về bảo vệ môi trường đã được các địa phương 

quan tâm, thực hiện song tính chủ động chưa cao. Một số vụ việc vi phạm về bảo vệ 

môi trường chưa được xử lý kịp thời, triệt để đã gây bức xúc trong dư luận. 

Thứ tư, nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch ý thức bảo vệ còn thấp, 

tỷ lệ các đơn vị thực hiện đầy đủ các nội dung cam kết trong báo cáo đánh giá tác 

động môi trường, cam kết môi trường còn ít; còn nhiều cơ sở không chấp hành các 

quy đinh, gây ô nhiễm môi trường. Hiện trạng vứt rác bừa bãi tại các khu du lịch, 

nơi công cộng chưa được khắc phục làm ảnh hưởng đến bộ mặt, xâm hại đến cảnh 

quan thành phố. Mặt khác, các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường còn 

thiếu, chưa đồng bộ, chưa được bổ sung kịp thời. Kinh phí chi đầu tư cho công tác 

bảo vệ môi trường chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế, nguồn vốn xã hội hoá còn rất 

thấp. Nhiều dự án về bảo vệ môi trường triển khai còn chậm, một số dự án đã được 

phê duyệt trong kế hoạch nhưng chưa được bố trí vốn nên hiệu quả đạt được chưa 

cao. Những bất cập này đang đòi hỏi thành phố Viêng Chăn phải tăng cường công 

tác quản lý, quy hoạch và thực hiện quy hoạch về môi trường trên địa bàn. 

4.2.3.5. Bảo tồn và phát triển tài nguyên du lịch 

 Tại thủ đô Viêng Chăn, các di tích lịch sử văn hóa đang là những điểm đến 

khá được du khách ưa chuộng, những địa điểm tham quan này thường đã có từ rất 

lâu đời do vậy không thể tránh khỏi sự xuống cấp về mặt cơ sở vật chất và quang 
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cảnh khu vực tham quan. Do vậy ban quản lý du lịch Lào đã có kế hoạch kêu gọi 

đầu tư và tôn tạo các địa điểm di tích lịch sử trọng yếu và dần dần thực hiện mang 

tính toàn diện hơn trong tương lai. 

Bảng 4.11: Danh mục di tích lịch sử văn hóa được đầu tư, tôn tạo giai đoạn 2016 - 2018 

Đơn vị tính: Nghìn USD 

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 

Nhìn vào bảng số liệu trên có thể thấy, di sản văn hóa Thạt Luổng là địa điểm 

được đầu tư với số vốn đầu tư khá lớn, đây là địa điểm khá nổi tiếng và được du 

khách ưa chuộng khi đến tham quan Viêng Chăn. Bên cạnh đó các di sản văn hóa 

Luông Phra-băng, vườn phật Xieng Khuang cũng được quan tâm và đầu tư tu bổ tôn 

tạo từ năm 2016 đến năm 2018, riêng Wat Sisaket nằm trong dự án đầu tư tôn tạo 

mới nhất từ năm 2018.  

Tuy nhiên, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Viêng Chăn về du 

lịch là tăng cường, tập trung thu hút khách, tăng nguồn thu cho ngân sách, nhưng sự 

bùng nổ du lịch đó đã mang đến cho Lào những tác động tiêu cực đối với các tài 

nguyên du lịch như vấn đề suy thoái, ô nhiễm môi trường, thay đổi sắc thái nền văn 

hóa. Nhận thức được ảnh hưởng tiêu cực đó, Chính phủ Lào đã chuyển mục tiêu 

phát triển du lịch, tập trung vào việc nâng cao phần đóng góp tăng trưởng kinh tế 

của đất nước, bảo vệ môi trường trên cơ sở phát triển một cách ổn định và cân bằng, 

khuyến khích phát triển các nguồn lực, đảm bảo năng lực tham gia vào quá trình 

phát triển du lịch. 

Các sản phẩm du lịch tại thủ đô Viêng Chăn hiện tại còn chưa phong phú, chủ 

yếu vẫn dựa vào các, công trình kiến trúc đình chùa, di tích cũ để lại. Mặc dù đã bao 

gồm nhiều loại hình từ du lịch tâm linh tại các đền chùa, du lịch lễ hội, du lịch ẩm 

thực, du lịch sinh thái…nhưng các sản phẩm vẫn chưa khai thác triệt để hết tiềm 

năng của những điều kiện mà Viêng Chăn đang sẵn có. Đa dạng hóa nhiều loại 
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hình, đầu tư nhiều hơn vào chiều sâu sản phẩm vẫn đang là một bài toán khó đối với 

Viêng Chăn. Đơn cử như về du lịch tâm linh, hiện tại chỉ dừng lại mức độ tham 

quan các chùa mà không có sự kết hợp để tạo ra gói sản phẩm “Thiền tại Chùa”, du 

lịch sinh thái thì chỉ tham quan các nhà vườn, rừng mà chưa có các dịch vụ bổ trợ 

làm cho khách hàng có nhiều lựa chọn hơn. Trong tương lai, ngành Du lịch Lào sẽ 

còn nhiều việc phải làm để đẩy thế mạnh sẵn có thành tài nguyên, đưa du lịch xứng 

đáng là một mũi nhọn lớn trong nền kinh tế. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, ngành du lịch thủ đô Viêng Chăn đã đưa 

ra các chính sách cụ thể như sau: 

- Khôi phục và giữ gìn các tài nguyên du lịch, bảo vệ môi trường, văn hóa 

nghệ thuật thông qua việc ưu tiên phát triển du lịch bền vững. - Thúc đẩy hợp tác 

giữa khu vực nhà nước và tư nhân, phối hợp với cộng đồng địa phương trong quá 

trình khai thác, phát triển và quản lý tài nguyên du lịch. 

- Hỗ trợ phát triển các đối tượng cung cấp dịch vụ cho du khách thông qua 

việc áp dụng các tiến bộ về khoa học, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 

- Tăng cường hợp tác với các nước láng giềng, phối hợp xúc tiến, quảng bá 

phát triển các hệ thống thông tin liên lạc, mạng lưới giao thông và các tiện ích phục 

vụ du lịch. 

- Khuyến khích phát triển nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ 

du lịch cả về số lượng và chất lượng. 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định trong việc đảm bảo an ninh cho du khách 

và môi trường kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp du lịch. 

- Khuyến khích các tỉnh trên toàn quốc đang tiến hành khảo sát – tổ chức và 

lập kế hoạch phát triển du lich trên địa bàn tỉnh cho hoàn thành. 

Ngoài ra, đối với các vấn đề liên quan đến du lịch, Lào cũng có những chính 

sách cụ thể như: đối với Hàng không; giao thông đường bộ; vấn đề thủ tục visa và 

cảnh quan, môi trường du lịch… 

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

4.3.1. Thông tin về đối tượng khảo sát 

Qua quá trình khảo sát các đối tượng thuộc mẫu nghiên cứu, số lượng phiếu 

điều tra phát ra là 280 bảng hỏi, thu về 272 bảng hỏi có thể sử dụng làm dữ liệu 
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nghiên cứu, còn lại 8 bảng hỏi thiếu thông tin và một số trường hợp giá trị trả lời có 

sự tương đồng quá lớn được loại khỏi bộ dữ liệu khảo sát. 

Giới tính 

Bảng 4.12: 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: Số liệu điều tra, 2018) 

Qua bảng trên, ta thấy trong 272 mẫu điều tra, giới tính nam chiếm 62,1%, 

tương đương với 169 người, giới tính nữ chiếm 37,9%, tương đương với 103 người, 

giới tính nam cao hơn so với giới tính nữ. Điều này cho thấy rằng cán bộ và lao 

động tại các cơ quan quản lý du lịch, đơn vị kinh doanh du lịch và đơn vị cung ứng 

chủ yếu là nam. 

Độ tuổi 

Lao động có độ tuổi dưới 35 tuổi chiếm tỉ lệ cao nhất với 41,9% tương ứng 

114 người. Tiếp đó là đến độ tuổi từ 36 đến 50 tuổi chiếm tlệ là 33,1% tương ứng 

90 ngườivà còn lại là trên 50 tuổi chiếm tỷ lệ thấp nhất là 25% tương ứng 68 người. 

Điều này cũng dễ hiểu khi trong ngành du lịch nói chung hiện nay, chủ yếu cũng sẽ 

chú trọng đến đội ngũ trẻ tuổi hơn, họ có sự năng động và hiện đại phù hợp với xu 

hướng du lịch ngày một thay đổi và phát triển như hiện nay. Bên cạnh đó một số có 

độ tuổi cao hơn, tầm trung niên thường là những cán bộ quản lýđã có kinh 

nghiệmlâu năm trong công việc quản lý và điều hành chung về tình hình hoạt động 

du lịch tại thủ đô Viêng Chăn. 

Bảng 4.13: 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 

Tổng 272 100.0 

(Nguồn: Số liệu điều tra, 2018) 
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Trình độ học vấn 

Bảng 4.14: 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: Số liệu điều tra, 2018) 

Trong 272 mẫu điều tra ta thấy, đối tượng có trình độ Đại học chiếm tỷ lệ lớn 

với 44,1% tương ứng 120 người. Trình độ Trung cấp và cao đẳng chiếm tỷ lệ là 

30,9% tương ứng 84 người. Trình độ Phổ thông trung học chiếm tỷ lệ là 185 tương 

ứng 49 người. Trình độ Thạc sỹ chiếm tỷ lệ 5,1% tương ứng 14 người và thấp nhất 

là trình độ Tiến sỹ chỉ có 5 người chiếm 1,8%. Có thể thấy lao động tại các cơ quan 

quản lý hay các đơn vị kinh doanh, đơn vị cung ứng hầu như đều có trình độ Đại 

học là phần lớn, họ đều là những người có kiến thức và trình độ chuyên môn cũng 

như khả năng quản lý tốt. Ở các cơ quan nhà nước quản lý điểm du lịch, một số vị 

trí mang tính đặc thù hoặc quản lý cấp cao thì đòi hỏi một số người phải có trình độ 

trên đại học như Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ thì mớii đủ trình độ và năng lực cũng như 

kinh nghiệm chuyên môn để thực hiện tốt công việc. 

Nơi làm việc 

Bảng 4.15: 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: Số liệu điều tra, 2018) 
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Dựa trên kết quả xác định đối tượng mẫu thu thập, nghiên cứu chủ yếu phỏng 

các đối tượng là cán bộ tại các cơ quan nhà nước quản lý tại điểm du lịch (chiếm 

39% tổng thể mẫu), và các cán bộ tại Sở du lịch, phòng quản lý du lịch tại các quận, 

huyện (chiếm 31,6% tổng thể mẫu).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 quản lý điểm du lich trên địa 

bàn thủ đô Viêng Chăn. 

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

Qua việc phân tích các khung lý thuyết có liên quan, kết hợp với quá trình 

nghiên cứu định tính và điều tra thử, nghiên cứu đã xây dựng được hệ thống 25 chỉ 

tiêu nhằm xem xét đánh giá của cán bộ cán bộ về hoạt động quản lý đối với điểm du 

lịch tại thủ đô Viêng Chăn. Nhằm phân loại các chỉ tiêu, cũng như tạo tiền đề để 

phác thảo mô hình nghiên cứu mà đề tài hướng đến, nghiên cứu sẽ tiến hành phân 

tích nhân tố khám phá (EFA) cho 25 biến độc lập đó đồng thời với nhóm biến phụ 

thuộc về công tác quản lý đối với điểm du lịch. 

4.3.2.1. 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 

Phân tích nhân tố khám phá được sử dụng để rút gọn và tóm tắt các biến 

nghiên cứu thành các khái niệm. Thông qua phân tích nhân tố nhằm xác định mối 

quan hệ của nhiều biến được xác định và tìm ra nhân tố đại diện cho các biến quan 

sát. Phân tích nhân tố khám phá cần dựa vào tiêu chuẩn cụ thể và tin cậy. 

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

Bảng 4.16. 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: Số liệu điều tra, 2018) 

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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Nhằm kiểm tra xem mẫu điều tra nghiên cứu có đủ lớn và có đủ điều kiện để 

tiến hành phân tích nhân tố hay không, nhóm nghiên cứu tiến hành kiểm định 

Kaiser – Meyer – Olkin và kiểm dịnh Barlett. Với kết quả kiềm định KMO là 0.855 

lớn hơn 0.5 và p–value của kiểm định Barlett bé hơn 0.05 (các biến quan sát tương 

quan với nhau trong tổng thể) ta có thể kết luận được rằng dữ liệu khảo sát được 

đảm bảo các điều kiện để tiến hành phân tích nhân tố khám phá EFA và có thể sử 

dụng các kết quả đó. 

Kết quả phân tích EFA đã cho ra các nhân tố cơ bản của mô hình nghiên cứu, 

5 nhân tố này giải thích được 68,228% của biến động. Tất cả các hệ số tải nhân tố 

của các nhân tố trong từng nhóm nhân tố đều lớn hơn 0.5. 

Tiếp theo, để xác định số lượng nhân tố, nghiên cứu sử dụng 2 tiêu chuẩn: 

Tiêu chuẩn Kaiser (Kaiser Criterion) nhằm xác định số nhân tố được trích từ 

thang đo. Các nhân tố kém quan trọng bị loại bỏ, chỉ giữ lại những nhân tố quan 

trọng bằng cách xem xét giá trị Eigenvalue. Giá trị Eigenvalue đại diện cho phần 

biến thiên được giải thích bởi mỗi nhân tố, chỉ có nhân tố nào có Eigenvalue lớn 

hơn 1 mới được giữ lại trong mô hình phân tích. 

Tiêu chuẩn phương sai trích (Variance Explained Criteria): Phân tích nhân tố 

là thích hợp nếu tổng phương sai trích không được nhỏ hơn 50%. 

Kết quả EFA cho thấy có 5 nhân tố được rút ra, với giá trị Factor loading mỗi 

biến quan sát tại mỗi dòng đều lớn hơn 0.5, đảm bảo điều kiện của Factor loading là 

phải lớn hơn hoặc bằng 0.5 vì vậy nhóm 5 các biến quan sát đều có thể sử dụng tốt 

cho các bước phân tích tiếp theo. 

Có thể thấy thứ tự các nhân tố trong thang đo có sự xáo trộn vị trí khi đưa vào 

phân tích, tuy nhiên các biến trong từng thang đo không thay đổi và vẫn giữ nguyên. 

Vì vậy qua phân tích EFA ta vẫn giữ được 25 biến quan sát ban đầu. Kết quả có 5 

nhân tố với tổng phương sai trích là 68,228%; tức là khả năng sử dụng 5 nhân tố 

này để giải thích cho 25 biến quan sát là 68,228% (>50%). Các nhóm nhân tố này 

có thể được mô tả như sau: 
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Bảng 4.17. Kết quả phân tích nhân tố EFA 

Nhân tố 
Số lượng 

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: Số liệu điều tra, 2018) 

4.3.2.2. Rút trích nhân tố chính biến phụ thuộc, đánh giá chung về công tác quản lý 

điểm du lịch 

Nhân tố đánh giá chung về công tác quản lý điểm du lịch được xem là kết quả 

của những nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác quản lý cùng những kỳ vọng về chất 

lượng công tác quản lý điểm du lịch trên địa bàn thủ đô Viêng Chăn. 

Bảng 4.18. 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: Số liệu điều tra, 2018) 

Sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá đối với các chỉ tiêu đo 

lường đánh giá chung của cán bộ, nhân viên về công tác quản lý điểm du lịch trên 

địa bàn thủ đô Viêng Chăn. Nghiên cứu thu được kết quả cho thấy Eigenvalues 

bằng 2,621 thoã mãn điều kiện lớn hơn 1 và tổng phương sai rút trích là 65,517% 

> 50% đã cho thấy các điều kiện của phân tích nhân tố là phù hợp đối với biến 

quan sát. 
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Ngoài ra, kết quả kiểm định Kaiser – Meyer – Olkin cho ta hệ số KMO 

bằng 0.770 và kết quả kiểm định Bartlett’s – test cũng cho thấy, giá trị kiểm định 

bằng 416,312 với mức ý nghĩa dưới 5% đã bác bỏ giả thuyết các biến không 

tương quan. 

4.3.3. Kiểm định độ tin cậy thang đo 

Sau khi tiến hành phân tích nhân tố khám phá đối với các chỉ tiêu nghiên cứu 

đưa ra ban đầu, kết quả thu được 5 nhân tố đại diện cho 5 nhóm biến độc lập trong 

mô hình nghiên cứu. Tiếp theo, để đánh giá độ tin cậy của 5nhóm biến này, nghiên 

cứu tiến hành phân tích Cronbach Alpha cho từng nhóm. 

Sau kiểm định thang đo với thực hiện phân tích nhân tố, tạo ra các nhân tố (các 

nhóm biến). Trong mỗi nhóm, các biến tương quan có biến tổng <0.3 được xem là 

biến rác và bị loại. Thang đo được chấp nhận khi hệ số Cronbach Alpha ≥0.7. 

Bảng 4.19: 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 

Phương sai trích: 62.970% 

(Nguồn: Số liệu điều tra, 2018) 

Kết quả xử lý ở bảng trên cho thấy, hệ số Cronbach's Alpha của tất cả các 

nhân tố sau khi rút trích từ các biến quan sát bằng phương pháp phân tích nhân tố 
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EFA đều lớn hơn 0.7. Đặc biệt, nhân tố "Quản lý hoạt động kinh doanh tại điểm du 

lịch" (Cronbach's Alpha =0.893) có hệ số Cronbach's Alpha rất cao. Ngoài ra, tất cả 

các hệ số Cronbach's Alpha của các nhóm biến quan sát còn lại đều có giá trị 

Cronbach's Alpha khá cao và đều lớn hơn 0.7, trong mỗi nhóm biến thì hệ số tương 

quan tổng của các biến quan sát đều lớn hơn 0.3. Điều này khẳng định thang đo các 

nhân tố rút trích từ các biến quan sát là phù hợp và đáng tin cậy. Vậy ta có thể sử 

dụng 5 nhóm biến này trong các bước phân tích tiếp theo. 

4.3.4. Kiểm định phân phối chuẩn 

Cặp giả thuyết: 

H0: Các nhân tố có phân phối chuẩn 

H1: Các nhân tố không có phân phối chuẩn 

Theo kết quả kiểm định, các biến: “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" đều có giá trị  Sig.>0.05, tức là chưa có cơ sở bác bỏ 

H0. Vì vậy các nhân tố này đều đạt phân phối chuẩn và có thể sử dụng các kiểm 

định tham số trong bước phân tích tiếp theo. 

Bảng 4.20: Kết quả kiểm định phân phối chuẩn 

Nhóm biến N 
Kolmogorov-

Smirnov Z 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

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: Số liệu điều tra, 2018) 
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4.3.5. 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 

Kết quả của việc xây dựng mô hình hồi quy đa biến bằng phần mềm SPSS cho 

ta kết quả ở bảng tóm tắt mô hình dưới đây: 

Bảng 4.21: 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 

Độ phù hợp của mô hình được thể hiện qua giá trị R2 điều chỉnh (Adjusted R 

Square). Kết quả ở bảng trên cho thấy, mô hình 5 biến độc lập có giá trị R2 điều 

chỉnh cao nhất là 0.599 >0.4 thõa mãn điều kiện hồi quy; có nghĩa là mô hình hồi 

quy giải thích được 59.9% sự biến thiên của biến “Đánh giá chung về công tác quản 

lý điểm du lịch”. Như vậy, mô hình được xem là phù hợp. Các bước tiếp theo sẽ sử 

dụng tốt mô hình hồi quy gồm 5 biến độc lập này để phân tích tác động cụ thể của 

từng biến độc lập lập đến biến phụ thuộc. 

Kiểm định F 

Bước tiếp theo trong phân tích hồi quy đó là thực hiện kiểm định F về độ phù 

hợp của mô hình hồi quy tuyến tính tổng thể, xem biến phụ thuộc có liên hệ tuyến 

tính với toàn bộ biến độc lập hay không. 

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

Bảng 4.22: Kiểm định độ phù hợp của mô hình 

ANOVAe 

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

1 

Hồi quy 164.407 5 32.881 82.055 .000 

Số dư 106.593 266 .401   

Tổng 271.000 271    

(Nguồn: Số liệu điều tra, 2018) 

Ngoài ra, hệ số tương quan dưới đây cho thấy rằng, kết quả kiểm định tất cả 

các nhân tố đều cho kết quả  Sig. nhỏ hơn mức ý nghĩa 0,05; điều này chứng tỏ rằng 
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có đủ bằng chứng thống kê để bác bỏ giả thuyết H0 đối với các nhân tố này, hay các 

giả thuyết H1, H2, H3, H4, H5 được chấp nhận ở mức ý nghĩa là 95% nên có thể kết 

luận mô hình hồi quy phù hợp. 

4.3.5.2. Dò tìm các vi phạm giả định cần thiết 

- Giả định tính độc lập của sai số 

 Đại lượng Durbin – Watson được dùng để kiểm định tương quan của các sai 

số kề nhau. Giả thuyết khi tiến hành kiểm định này là: 

 H0: hệ số tương quan tổng thể của các phần dư bằng 0. 

 Thực hiện hồi quy cho ta kết quả về trị kiểm định d của Durbin – Watson 

trong bảng tóm tắt mô hình bằng 2,007. Theo điều kiện hồi quy, giá trị Durbin – 

Watson phải nằm trong khoảng 1,6 đến 2,6. 

 Giá trị d tính được rơi vào miền chấp nhận giả thuyết không có tự tương 

quan. Như vậy mô hình không vi phạm giả định về hiện tượng tự tương quan. 

- Giả định không có hiện tượng Đa cộng tuyến 

Với độ chấp nhận (Tolerance) lớn và hệ số phóng đại phương sai (Variance 

Inflation Factor - VIF) của các biến nhỏ, mô hình hồi quy không vi phạm hiện 

tượng đa cộng tuyến. Mô hình hồi quy vi phạm hiện tượng đa cộng tuyến khi có giá 

trị VIF lớn hơn hay bằng 10. 

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

nhân tố 

Kết quả hồi quy cho thấy cả 5 nhân tố là Xây dựng và tổ chức thực hiện quy 

hoạch phát triển điểm du lịch (XDQH); Xúc tiến, tuyên tuyền, quảng bá điểm du lịch; 

Quản lý hoạt động kinh doanh điểm du lịch (KD); Quản lý môi trường điểm du lịch 

(MT); Bảo tồn và phát triển tài nguyên du lịch đều có quan hệ tuyến tính thuận 

chiều với biến phụ thuộc Đánh giá chung về công tác quản lý điểm du lịch 

(Sig.<0.05). 

Tổng hợp kết quả kiểm định mô hình hồi quy với 5 biến độc lập và 1 biến 

phụ thuộc. 
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Bảng 4.23. Tổng hợp kết quả kiểm định các giả thuyết 

Giả thuyết 
Kết 

quả 

H1: Nhân tố xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển điểm du 

lịch có quan hệ cùng chiều đến đánh giá chung về công tác quản lý điểm 

du lịch và mang dấu (+). 

Chấp 

nhận 

H2: Nhân tố xúc tiến, tuyên tuyền, quảng bá điểm du lịch có quan hệ cùng 

chiều đến quyết định lựa chọn điểm đến của du khách và mang dấu (+). 

Chấp 

nhận 

H3: Nhân tố quản lý hoạt động kinh doanh điểm du lịch có quan hệ cùng 

chiều đến đánh giá chung về công tác quản lý điểm du lịch và mang dấu 

(+). 

Chấp 

nhận 

H4: Nhân tố quản lý môi trường điểm du lịch có quan hệ cùng chiều đến 

đánh giá chung về công tác quản lý điểm du lịch và mang dấu (+). 

Chấp 

nhận 

H5: Nhân tố bảo tồn và phát triển tài nguyên du lịch có quan hệ cùng 

chiều đến đánh giá chung về công tác quản lý điểm du lịch và mang dấu 

(+). 

Chấp 

nhận 

Từ những phân tích trên ta có thể kết luận mô hình lý thuyết thích hợp với dữ 

liệu nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu được chấp nhận. 

Cụ thể, nhân tố Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển điểm du 

lịch (XDQH) có mức ảnh hưởng cao nhất (ß1 =0,482), nhân tố Xúc tiến, tuyên 

truyền, quảng bá điểm du lịch (XT) có mức ảnh hưởng cao thứ hai (ß2 =0,453). Kết 

quả này cũng là dễ hiểu bởi thực tế cho thấy đối với ngành du lịch, xây dựng và tổ 

chức thực hiện quy hoạch phát triển điểm du lịch mang tính toàn diện về nhiều khía 

cạnh của hoạt động du lịch cùng hoạt động xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá là một 

trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc thu hút và tạo ấn tượng trong lòng du 

khách khi quyết định chọn điểm tham quan du lịch, do vậy ban quản lý điểm đến tại 

thủ đô Viêng Chăn thật sự đã có sự quan tâm thích đáng, có kế hoạch cụ thể trong 

việc phát triển và nâng cao chất lượng các điểm du lịch cũng như tạo được hình ảnh 

tốt về một thủ đô vừa xinh đẹp vừa văn minh, xứng đáng là điểm du lịch đáng lựa 

chọn của mọi người. 
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Bảng 4.24: Kết quả phân tích hồi quy đa biến 

Mô hình 

Hệ số hồi quy chưa 

chuẩn hoá 

Hệ số hồi quy 

chuẩn hoá 
t Sig. 

B 
Độ lệch 

chuẩn 
Beta 

 

1 

(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: Số liệu điều tra, 2018) 

Như vậy, ta có phương trình hồi quy của mô hình các yếu tố ảnh hưởng tới 

đánh giá chung về công tác quản lý điểm du lịch như sau: 

DGC = 0,482 XDQH + 0,453 XT + 0,299 KD + 0,237 MT + 0,154 BTPT + ei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.3. Kết quả hồi quy tương quan 

Đánh giá 

chung về công 

tác quản lý 

điểm du lịch 

Xây dựng và tổ chức 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 

Bảo tồn và phát triển tài nguyên du lịch 

0,482 

0,453 

0,299 

0,237 

0,154 
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4.3.6. Kiểm định đánh giá của cán bộ về công tác quản lý điểm du lịch 

Tiến hành kiểm định One Sample t-test nhằm phân tích mức độ đánh giá trung 

bình của cán bộ làm việc tại cơ quan quản lý du lịchvề các tiêu chí liên quan đến 6 

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

(XDQH); Xúc tiến, tuyên tuyền, quảng bá điểm du lịch; Quản lý hoạt động kinh 

doanh điểm du lịch (KD); Quản lý môi trường điểm du lịch (MT); Bảo tồn và phát 

triển tài nguyên du lịch. 

Các đánh giá này sẽ được kiểm định với giá trị 4 (trong thang đo likert mà đề tài 

sử dụng, tức "Đồng ý" với ý kiến đưa ra" để xem có ý nghĩa hay không. 

4.3.6.1. 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 

H0: 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= 4 

H1: 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≠ 4 

Nhận định về các yếu tố liên quan đến nhân tố “Xây dựng và tổ chức thực hiện 

quy hoạch phát triển điểm du lịch”đều được kiểm định One Sample T-Test với T = 

4. Theo như nghiên cứu thì thái độ đánh giá về nhóm các tiêu chí liên quan đến Xây 

dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển điểm du lịchlà đồng ý với các tiêu 

chí đã đưa ra như: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; Việc triển khai thực hiện các quy 

hoạch sau khi được phê duyệt kịp thời và hiệu quả; Các quy hoạch, định hướng phát 

triển du lịch so với xu thế phát triển và tình hình thực tế là khả thi; Dịch vụ, kết cấu 

hạ tầng phục vụ cho du lịch có chất lượng cao; 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; Các kế hoạch phát triển du lịch phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội tại địa phương; Các kế hoạch phát triển du lịch tại địa phương có tạo điều 

kiệp giúp doanh nghiệp phát triển tốt phương án kinh doanh của DN. 

Qua xử lý SPSS kết quả thu được là: 
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Bảng 4.25: Kết quả kiểm định One sample t –test đối với 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 

(Nguồn: Số liệu điều tra, 2018) 

Tất các các tiêu chí trong nhóm này đều có mức ý nghĩa <0.05 do vậy, bác bỏ 

giá trị H0, các nhận định có kết luận khác 4 nên dựa vào giá trị trung bình để đưa ra 

kết luận. Tuy tất cả các tiêu chí đều nhỏ hơn 4 (tức dưới mức “Đồng Ý”), nhưng 

phụ thuộc vào mức lớn bé của giá trị để có kết luận phù hợp, khía cạnh nào là điểm 

yếu lớn hơn. 

Trong tất cả các tiêu chí có 3 tiêu chí là “Việc triển khai thực hiện các quy hoạch 

sau khi được phê duyệt kịp thời và hiệu quả” “Dịch vụ, kết cấu hạ tầng phục vụ cho du 

lịch có chất lượng cao” và “Các kế hoạch phát triển du lịch phù hợp với kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội tại địa phương” có giá trị trung bình cao trong nhóm lần lượt là 

3.7426; 3.8419 và 3.8493 cho thấy người lao động đồng ý với các nhận định này. 

Các tiêu chí còn lại như “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”; “Các quy hoạch, định hướng phát 

triển du lịch so với xu thế phát triển và tình hình thực tế là khả thi” và “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” có giá trị trung bình lần lượt là 3.5074; 3.3309 và 3.4338. 

Người lao động tương đối đồng ý với các nhận định này. Có thể thấy việc tổ chức 

xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển điểm du lịch hiện tại được cán bộ đánh 
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giá là khá rõ ràng. Hiện tại, ban quản lý các điểm du lịch của thủ đô Viêng Chăn 

đang thật sự quan tâm và chú trọng nhiều vào khâu xây dựng và quy hoạch nhiều 

hơn các điểm du lịch nằm trong dự án du lịch của thủ đô. Nhà nước có nhiều chính 

sách duy tu và nâng cấp hơn địa điểm du lịch cũng như tăng cường chất lượng trang 

thiết bị, kêu gọi được nhiều hơn các nguồn tài trợ cho cả việc duy tu và tìm kiếm 

các di sản. Tuy nhiên việc thực hiện những hoạt động này là chưa thật sự có kế 

hoạch rõ ràng và định kỳ, nguyên nhân có thể do ngân sách nhà nước cũng như tùy 

thuộc vào thời điểm du lịch của du khách phần nào ảnh hưởng đến các dự án duy tu 

và nâng cấp không được thực hiện thường xuyên. 

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

quảng bá điểm du lịch 

H0: đánh giá của cán bộ, nhân viênvề nhóm nhân tố Xúc tiến, tuyên truyền, 

quảng bá điểm du lịch= 4 

H1: đánh giá của cán bộ, nhân viên về nhóm nhân tố Xúc tiến, tuyên truyền, 

quảng bá điểm du lịch≠ 4 

Bảng 4.26: Kết quả kiểm định One sample t –test đối với 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: Số liệu điều tra, 2018) 
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Nhận định về các yếu tố liên quan đến nhân tố “Xúc tiến, tuyên truyền, quảng 

bá điểm du lịch”đều được kiểm định One Sample T-Test với T = 4. 

Trong các tiêu chí này, tiêu chí “Ban quản lý thường xuyên triển khai các chương 

trình marketing để tăng độ nhận biết về điểm du lịch” có mức ý nghĩa 0.077>0.05, chấp 

nhận H0, kết luận bằng 4, tức là các cán bộđồng ý với nhận định này. 

Các tiêu chí còn lại đều có mức ý nghdĩa <0.05 do vậy bác bỏ H0, các kết luận 

có giá trị khác 4 do vậy dựa vào giá trị trung bình để đưa ra kết luận. Tiêu chí “Ban 

quản lý sử dụng đa dạng các kênh truyền thông để tiếp cận khách du lịch”; “Kinh 

phí để triển khai các chương trình Marketing cho điểm đến là phù hợp” và “Nội 

dung của các chương trình marketing là hấp dẫn, thu hút” có giá trị trung bình cao 

lần lượt là 3.7463; 3.7426 và 3.6066. Hiện nay vấn đề truyền thông marketing, 

quảng bá điểm du lịch là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến số lượng khách 

du lịch tham quan điểm đến, kênh truyền thông đa dạng và tiếp cận tốt, nội dung 

marketing hấp dẫn và thu hút sẽ tạo được ấn tượng tốt với du khách trong và ngoài 

nước, tăng khả năng lựa chọn tham quan và trải nghiệm tại thủ đô Viêng Chăn. 

Các tiêu chí còn lại như “Điểm du lịch thường xuyên tiến hành khảo sát ý kiến 

góp ý của khách du lịch” và “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“ có giá trị 

trung bình là 3.4191 và 3.2243, cán bộ và nhân viên chưa thật sự đồng ý với hai 

nhận định này. Nhà nước và ban quản lý cần chú trọng hơn nhiều đến việc thu thập 

ý kiến của du khách, tiếp thu những ý kiến chưa tốt để khắc phục và tiếp tục phát 

huy những điểm đã làm tốt để từ đó có thể nâng cao hơn nữa chất lượng điểm du 

lịch trong thời gian tới. 

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

doanh điểm du lịch 

H0: đánh giá của cán bộ, nhân viênvề nhóm nhân tố Quản lý hoạt động kinh 

doanh điểm du lịch = 4 

H1: đánh giá của cán bộ, nhân viên về nhóm nhân tố tố an toàn và vệ sinh môi 

trường ≠ 4 

Nhận định về các yếu tố liên quan đến nhân tố “Quản lý hoạt động kinh doanh 

điểm du lịch”đều được kiểm định One Sample T-Test với T = 4. 

Tất các các tiêu chí trong nhóm này đều có mức ý nghĩa <0.05, bác bỏ H0, các 

kết luận có giá trị khác 4 do vậy dựa vào giá trị trung bình để đưa ra kết luận.  
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Bảng 4.27: Kết quả kiểm định One sample t –test đối với nhóm nhân 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: Số liệu điều tra, 2018) 

Tiêu chí “Hiệp hội du lịch Viêng Chăn hoạt động hiệu quả” có giá trị trung 

bình cao nhất trong nhóm là 3.7206 cho thấy các cán bộ, nhân viên đồng ý với các 

nhận định này. Các tiêu chí “Thông tin phối hợp hoạt động giữa các công ty được 

lưu chuyển thông suốt, minh bạch”; “Ban quản lý điểm du lịch thường xuyên có các 

chính sách để kết nối các công ty” và “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” có giá trị trung bình lần lượt là 3.6434; 3.5294 và 3.5221. Cán bộ và nhân 

viên tương đối đồng ý với các nhận định này. Hiện nay giữa các công ty du lịch tại 

thủ đô Viêng Chăn luôn có sự liên kết chặt chẽ với nhau về mặt thông tin một cách 

rõ ràng, điều này cũng dễ hiểu khi các lĩnh vực kinh doanh khác nhau trong hoạt 

động du lịch đều có mối liên quan và có sự liên kết với nhau về mặt thông tin, từ đó 

có thể hợp tác dễ dàng hơn trong việc triển khai các hoạt động du lịch tại điểm đến 

tốt hơn. 

Tiêu chí còn lại là “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” có giá trị trung bình không cao là 3.2390 cho thấy cán bộ, nhân 
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viên chưa thật sự đồng ý với nhận định này. Ban quản lý cần thường xuyên đưa ra 

các chính sách để kết nối các công ty du lịch với nhau, tăng lợi ích chung để việc 

kết nối được thuận tiện hơn, góp phần phát triển điểm mạnh của mỗi bên, tăng 

cường đồng nhất hiệiu quả du lịch tại điểm đến trong tất cả các lĩnh vực và hình 

thức khác nhau. Bên cạnh đó cần có sự hỗ trợ tốt hơn từ các đơn vị cung ứng cho 

các yêu cầu của khách du lịch. 

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

du lịch 

H0: đánh giá của cán bộ, nhân viênvề nhóm nhân tố Quản lý môi trường điểm du 

lịch = 4 

H1: đánh giá của cán bộ, nhân viênvề nhóm nhân tố Quản lý môi trường điểm 

du lịch ≠ 4 

Nhận định về các yếu tố liên quan đến nhân tố “Quản lý môi trường điểm du 

lịch”đều được kiểm định One Sample T-Test với T = 4. 

Bảng 4.28: Kết quả kiểm định One sample t –test đối với nhóm nhân tố “Quản 

lý môi trường điểm du lịch” 

One sample t-test 
Mean 

Sig. 

(2-tailed) Quản lý môi trường điểm du lịch 

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: Số liệu điều tra, 2018) 

Tất các các tiêu chí trong nhóm này đều có mức ý nghĩa <0.05, bác bỏ H0, các 

nhận định đều có giá trị khác 4, do vậy dựa vào giá trị trung bình để đưa ra kết luận. 

Tiêu chí “Các hoạt động vệ sinh môi trường được thực hiện thường xuyên và hiệu 

quả” là tiêu chí có giá trị trung bình khá cao là 3.790, cán bộ và nhân viên đồng ý 
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với nhận định này, họ đánh giá khá tốt về mức độ thực hiện các hoạt động vệ sinh 

môi trường hiện nay, định kỳ hàng tháng ban quản lý điểm du lịch đều có chỉ đạo về 

các hoạt động làm vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch trên địa bàn. 

Các tiêu chí “Chính sách xử phạt với các trường hợp gây mất vệ sinh môi 

trường nghiêm minh, thích đáng” và “Môi trường tham quan, trải nghiệm tại điểm 

đến thân thiện, sạch sẽ” có giá trị trung bình lần lượt là 3.6324; 3.5294 cho thấy các 

cán bộ và nhân viên đồng ý với các nhận định này. Tiêu chí còn lại là “Các biển chỉ 

dẫn về bảo vệ môi trường được trang bị đầy đủ” có giá trị trung bình là 3.3346, đây 

là tiêu chí có giá trị trung bình thấp nhất trong nhóm. 

4.3.6.5. Đánh giá của cán bộ, nhân viên về nhóm nhân tố bảo tồn và phát triển tài 

nguyên du lịch 

H0: đánh giá của cán bộ, nhân viênvề nhóm nhân tố bảo tồn và phát triển tài nguyên 

du lịch = 4 

H1: đánh giá của cán bộ, nhân viênvề nhóm nhân tố bảo tồn và phát triển tài nguyên 

du lịch ≠ 4 

Bảng 4.29: Kết quả kiểm định One sample t –test đối với 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: Số liệu điều tra, 2018) 

Nhận định về các yếu tố liên quan đến nhân tố “Chính sách bảo tồn và phát 

triê tài nguyên du lịch”đều được kiểm định One Sample T-Test với T = 4. 

Tất các các tiêu chí trong nhóm đều có mức ý nghĩa <0.05, bác bỏ H0, các 

nhận định có giá trị khác 4, do vậy dựa vào giá trị trung bình để đưa ra kết luận. 
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Tiêu chí “Danh mục các di sản được bảo tồn là đầy đủ” có giá trị trung bình 

khá cao là 3.9044, cán bộ và nhân viên đồng ý với nhận định này, hiện tại việc 

thống kê danh mục các di sản hiện có tại các điểm du lịch ở thủ đô Viêng Chăn 

được ban quản lý thực hiện khá tốt và đầy đủ. 

Các tiêu chí còn lại như “Chính sách xử phạt với các trường hợp xâm phạm 

khu vực bảo tồn là nghiêm minh, thích đáng”; “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” và “Kinh phí bảo tồn tài nguyên du lịch đáp ứng đủ nhu cầu” có giá trị 

trung bình lần lượt là 3.6176; 3.5147 và 3.4191. Các nhận định này cũng được cán 

bộ, nhân viên khá là đồng ý. Thực tế, ban quản lý điểm du lịchtại thủ đô Viêng 

Chăn đang khá chú trọng vào việc bảo tồn tài nguyên du lịch, đây là yếu tố quan 

trọng tạo nên nét đặc trưng riêng biệt của các điểm du lịch khác nhau, thu hút du 

khách trải nghiệm và khám phá nhiều hơn. Cho nên bên cạnh việc sử dụng tài 

nguyên du lịch để làm hoạt động kinh doanh thì việc bảo tồn nó cũng vô cùng quan 

trọng, ban quản lý và nhà nước luôn có nguồn kinh phí nằm trong kế hoạch để đáp 

ứng kịp thời công tác bảo tồn cũng như xử phạt nghiêm các trường hợp xâm phạm, 

nhằm giữ gìn và tạo được ấn tượng tốt hơn đối với du khách về những di sản trong 

các điểm đến du lịch tại Viêng Chăn. 

4.3.7. 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 

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

làm việc khi đánh giá về quản lý môi trường điểm du lịch 

H0: Không có sự khác biệt trong đánh giá giữa cán bộ, nhân viên khác nhau 

về nơi làm việc đối với quản lý môi trường điểm du lịch 

H1: Có sự khác biệt trong đánh giá giữa cán bộ, nhân viên khác nhau về nơi 

làm việc đối với quản lý môi trường điểm du lịch 

Kiểm định leneve's test dựa trên cặp giả thuyết: 

H0: Phương sai hai nhóm đồng nhất 

H1: Phương sai hai nhóm không đồng nhất 
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Bảng 4.30: Kết quả kiểm định One way ANOVA đối với nhóm “Quản lý môi 

trường điểm du lịch” 

Quản lý môi trường điểm du lịch 

 

Sig. Levene's 

test 

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: Số liệu điều tra, 2018) 

Nhận xét: Từ bảng trên, ta thấy giá trị Sig.Levene's test của tất cả các yếu tố 

đều lớn hơn mức ý nghĩa 0.05, chứng tỏ phương sai giữa các nhóm là đồng nhất nên 

các yếu tố này sử dụng tốt trong phân tích One way ANOVA. 

Theo kết quả kiểm định, 2 yếu tố “Môi trường tham quan, trải nghiệm tại điểm 

đến thân thiện, sạch sẽ” và “Các hoạt động vệ sinh môi trường được thực hiện 

thường xuyên và hiệu quả” có giá trị Sig.(2tailed)nhỏ hơn mức ý nghĩa 0.05 nên có 

cơ sở để bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận giả thuyết H1. Vì vậy, có thể khẳng định 

có sự khác biệt trong đánh giá các yếu tố nàygiữa các nhóm lao động khác nhau về 

nơi làm việc. Điều này cũng dễ hiểu đối với mỗi nơi làm việc khác nhau đồng nghĩa 

với môi trường và cảnh quan xung quang nơi làm việc của mỗi người cũng khác 

nhau, từ đó cũng ảnh hưởng đến cảm nhận cũng như đánh giá của nhân viên đối với 

yếu tố này. Mỗi điểm du lịch tùy thuộc vào phía quản lý và lãnh đạo, cũng như từ 

phía du khách sẽ ảnh hưởng nhiều đến công tác bảo vệ môi trường tại điểm đó. 

4.3.7.2. 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 

H0: Không có sự khác biệt trong đánh giá giữa cán bộ, nhân viên khác nhau 

về nơi làm việc đối với yêu tố Quản lý hoạt động kinh doanh điểm du lịch 

H1: Có sự khác biệt trong đánh giá cán bộ, nhân viên khác nhau về nơi làm 

việc đối với yếu tố Quản lý hoạt động kinh doanh điểm du lịch 
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Bảng 4.31: Kết quả kiểm định One way ANOVA đối với nhóm “Quản lý hoạt 

động kinh doanh điểm du lịch” 

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

test 

Sig. 

(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: Số liệu điều tra, 2018) 

Kiểm định leneve's test dựa trên cặp giả thuyết: 

H0: Phương sai hai nhóm đồng nhất 

H1: Phương sai hai nhóm không đồng nhất 

Nhận xét: Từ bảng trên, ta thấy giá trị Sig.Levene's test của 3 yếu tố “Thông 

tin phối hợp hoạt động gi ữa các công ty được lưu chuyển thông suốt, minh bạch”; 

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

và “Hiệp hội du lịch Viêng Chăn hoạt động hiệu quả” lớn hơn mức ý nghĩa 0.05, 

chứng tỏ phương sai giữa các nhóm là đồng nhất nên 3 yếu tố này sử dụng tốt trong 

phân tích One way ANOVA. 

Theo kết quả kiểm định, yếu tố “Thông tin phối hợp hoạt động giữa các công ty 

được lưu chuyển thông suốt, minh bạch” có giá trị Sig.(2tailed) là 0.267 lớn hơn mức 

ý nghĩa 0.05 nên chưa rõ sự khác biệt giữa các nhóm lao động khác nhau nơi làm việc 

khi đánh giá về yếu tố này, cần phân tích sâu ANOVA để thấy rõ sự khác biệt. 

Các yếu tố còn lại là “Ban quản lý điểm du lịch thường xuyên có các chính 

sách để kết nối các công ty” và “Hiệp hội du lịch Viêng Chăn hoạt động hiệu quả” 

có giá trị Sig.(2tailed) nhỏ hơn mức ý nghĩa 0.05 nên có cơ sở để bác bỏ giả thuyết 

H0, chấp nhận giả thuyết H1. Vì vậy, có thể khẳng định có sự khác biệt trong đánh 

giá các yếu tố nàygiữa các nhóm lao động khác nhau về nơi làm việc. Đối với cán 

bộ làm việc tại các cơ quan nhà nước về quản lý du lịch thường sẽ có đánh giá cao 
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hơn đối với các yêu tố này so với nhân viên tại các đơn vị kinh doanh du lịch hay 

các đơn vị cung ứng trên địa bàn, họ là những người làm việc trực tiếp trong các bộ 

phận thuộc ban quản lý hay các hiệp hội du lịch do đó sẽ có được nhìn nhận rõ ràng 

hơn đối với hoạt động kết nối doanh nghiệp hiện nay. 

4.3.7.3. 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 

H0: Không có sự khác biệt trong đánh giá giữa cán bộ, nhân viên khác nhau 

về nơi làm việc đối với yếu tố Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển 

điểm du lịch 

H1: Có sự khác biệt trong đánh giá cán bộ, nhân viên khác nhau về nơi làm 

việc đối với yếu tố Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển điểm du lịch 

Kiểm định leneve’s test dựa trên cặp giả thuyết: 

H0: Phương sai hai nhóm đồng nhất 

H1: Phương sai hai nhóm không đồng nhất 

Nhận xét: Từ bảng trên, ta thấy giá trị Sig.Levene's test của các yếu tố đều lớn 

hơn mức ý nghĩa 0.05, chứng tỏ phương sai giữa các nhóm là đồng nhất nên 3 yếu 

tố này sử dụng tốt trong phân tích One way ANOVA, riêng yếu tố “Chất lượng các 

dịch vụ, kết cấu hạ tầng phục vụ cho du lịch như thế nào?” có giá trị Sig.Levene's test 

là 0.03 nhỏ hơn mức ý nghĩa 0.05 do vậy không phù hợp để sử dụng trong phân tích 

One way ANOVA. 

Theo kết quả kiểm định, chỉ có 3 yếu tố là “Tính khả thi của các quy hoạch, định 

hướng phát triển du lịch so với xu thế phát triển và tình hình thực tế”; “Chất lượng các 

dịch vụ, kết cấu hạ tầng phục vụ cho du lịch như thế nào?” và “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” có giá trị Sig.(2tailed) nhỏ hơn mức ý nghĩa 0.05 nên có cơ sở để 

bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận giả thuyết H1. Vì vậy, có thể khẳng định có sự khác 

biệt trong đánh giá các yếu tố nàygiữa các nhóm lao động khác nhau về nơi làm 

việc. Đối với công tác xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch điểm du lịch, mỗi 

đơn vị hay cơ quan khác nhau sẽ đảm nhận nhiệm vụ và chức năng khác nhau ở mỗi 

giai đoạn trong quá trình thực hiện, do đó đánh giá của các cán bộ làm ở các đơn vị 

khác nhau cũng sẽ có cái nhìn chủ quan và không toàn diện về toàn bộ quá trình 

thực hiện, dẫn đến đánh giá khác nhau về yếu tố này là hoàn toàn dễ hiểu. 
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Bảng 4.32: Kết quả kiểm định One way ANOVA đối với nhóm “Xây dựng và 

tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển 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: Số liệu điều tra, 2018) 

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

nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 

4.4.1. Những thành tựu 

Kết quả phân tích ở trên cho thấy công tác quản lý điểm đến tại Thủ đô Viêng 

Chăn - nước CHDCND Lào trong thời gian qua đã đạt được một số thành tựu nhất định. 

Thứ nhất, công tác xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch điểm du lịch đối 

với hoạt động du lịch trên toàn quốc đã quán triệt một cách sâu sắc các chủ trương 

đường lối của Đảng NDCM Lào về du lịch. 

Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển du 

lịch tại địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực về nội dung, phương pháp và 

cách thức thực hiện, bước đầu định hướng cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh 

doanh hoạt động du lịch hướng phát triển vừa đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp, 

vừa đảm bảo cho các tài nguyên du lịch bảo tồn tính nguyên vẹn vốn có. Mặt khác, 

công tác phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng ngày càng được coi trọng hơn, tập trung 

xây dựng các công trình trọng điểm, phục vụ hoạt động du lịch diễn ra hiệu quả, 
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tránh sự lãng phi và dàn trãi. Tỉnh đang tiếp tục định hình và nâng cao chất lượng 

các sản phẩm du lịch gắn với nhóm tài nguyên đặc trưng của tỉnh như: du lịch lịch 

sử - cách mạng, du lịch hoài niệm chiến trường xưa, du lịch văn hóa tâm linh, du 

lịch sinh thái, biển, đảo, mua sắm. 

Hệ thống CSHT được quan tâm đâu tư phát triển có ảnh hưởng tích cực đến 

hoạt động du lịch trên địa bàn. Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch như các khu 

du lịch, các khách sạn nhà hàng, khu vui chơi giải trí... đang từng bước được xây 

dựng đồng bộ hơn, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng du lịch, góp phần tạo nên 

diện mạo mới. Công tác đầu tư đã được chú trọng và đúng hướng, thu hút nhiều 

nguồn đầu tư đem lại hiệu quả nhất định về kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường. 

Hiện Lào đang tập trung vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng lớn như tuyến 

đường sắt Lào - Trung Quốc, được coi là một phần trong mạng lưới đường sắt nối 

Côn Minh, tỉnh Vân Nam Trung Quốc tới Singapore. Cơ sở hạ tầng tại các địa điểm 

du lịch được quan tâm và tu bổ theo kế hoạch. 

Hiện nay, có một số điểm tham quan du lịch mới đã nằm trong quy hoạch phát 

triển của thủ đô Viêng Chăn như: Khu du lịch văn hóa Lào tại bản Naxaithong, quận 

Naxaithong, thủ đô Viêng Chăn mới được khai trương chính thức hôm 5/4/2019 vừa 

qua, điểm du lịch thuộc sự đầu tư xây dựng và quản lý của công ty TNHH Du lịch 

văn hóa Lào bản Naxaithong được miêu tả là sẽ đưa người tham quan sống lại không 

gian lịch sử hàng trăm năm của dân tộc Lào với những hoạt động văn hóa, đời sống 

đa dạng đậm bản sắc văn hóa truyền thống. Bên cạnh đó, thị trấn Vang Vieng cũng là 

một địa điểm được khai thác trong kinh doanh bởi những đỉnh núi cao ngất và địa 

hình phù hợp du lịch khám phá, ngắm cảnh bình minh và hoàng hôn. Thị trấn nằm 

giữa núi non hùng vĩ và dòng sông xanh biếc chảy hiền hòa. Rời xa cuộc sống xô bồ 

nơi thành thị, du khách đến Vang Vieng sẽ hòa mình vào cuộc sống của người nông 

dân và trải nghiệm khung cảnh làng quê nên thơ, lãng mạn. 

Thứ hai, hoạt động xúc tiến, tuyên truyền và quảng bá du lịch được ban quản 

lý điểm đến quan tâm và đẩy mạnh nhiều chương trình hoạt động để triển khai hơn, 

tạo được sức hút cho du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Công tác quảng 

bá, xúc tiến du lịch ngày càng được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức khác nhau, góp 

phần hiệu quả chính sách thu hút đầu tư du lịch, thu hút khách du lịch và quảng bá 
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rộng rãi về văn hoá và con người thủ đô Viêng Chăn. Trong đó đáng chú ý là việc 

duy trì phát hành đều đặn hàng tháng ấn phẩm Du lịch Viêng Chăn, trang thông tin 

điện tử về VHTTDL của tỉnh, tăng cường công tác xúc tiến quảng bá trên các 

phương tiện thông tin thông qua hội chợ, hội thảo, tổ chức các lễ hội, các sự kiện… 

Thứ ba, môi trường và an toàn vệ sinh cho khách du lịch đang được ban quản lý 

điểm đến tại Viêng Chăn khá là chú trọng, đã có một số biện pháp và chương trình 

tuyên truyền bảo vệ môi trường tốt tại các điểm tham quan. Lào cũng đã có sự hợp 

tác với Việt Nam trong công tác bảo vệ môi trường tại các điểm du lịch của cả 2 

nước. Trước tiềm năng và nhu cầu hợp tác của hai phía, phía Lào đề nghị Tổng cục 

Môi trường và các đơn vị có liên quan của Lào như Cục Kiểm soát ô nhiễm và Cục 

Cải thiện chất lượng môi trường hai bên sẽ phối hợp, nghiên cứu xây dựng và đề xuất 

các chương trình, dự án trong lĩnh vực bảo vệ môi trường để có thể đề xuất sử dụng 

vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam và huy động tài trợ của các Tổ chức quốc tế. 

Thứ tư, công tác liên kết ngành, liên kết vùng, quốc gia trong hoạt động du 

lịch, giữa các địa phương, ban ngành có liên quan từ Trung ương đến địa phương có 

chuyển biến tích cực. Đã ký kết nhiều chương trình hợp tác phát triển du lịch với 

các thành phố, tỉnh, ngành trong và ngoài nước. Sự phối kết hợp giữa Lào với các 

tỉnh biên giới giáp với nước Lào, các địa phương trên tuyến Hành lang kinh tế Đông 

- Tây đã chú trọng hơn, bổ sung cho nhau các thế mạnh cùng liên kết hợp tác phát 

triển, góp phần nâng cao vị thế du lịch Viêng Chăn nói riêng là du lịch Lào nói 

chung trong khu vực, trong nước và quốc tế. 

4.4.2. Một số hạn chế 

Công tác quản lý điểm đến tại Thủ đô Viêng Chăn trên thực tế đã có nhiều 

chuyển biến rõ rệt trong những năm qua, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của 

ngành du lịch. Tuy nhiên, qua phân tích, đánh giá kết quả khảo sát ý kiến của cán 

bộ, ban quản lí, nhân viên, vẫn còn khá nhiều vấn đề tồn tại, cần khắc phục để hoàn 

thiện hơn nữa vấn đề này 

Một là, hoạt động lãnh đạo, quản lý điểm đến chưa được quan tâm ở mọi góc 

độ của nội dung quản lý điểm đến du lịch, đa phần các yếu tố trong nhóm này đều 

chỉ dừng ở mức bắt đầu được triển khai, một số ít đã được vận hành theo quy trình 

ổn định. Mặc dù là yếu tố có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc định hướng, điều 
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hành mọi hoạt động, nhưng với thực trạng trên, sẽ còn phải cải thiện khá nhiều để 

tạo động lực thúc đẩy ngành phát triển. 

Các dự báo, chiến lược còn chưa sát với thực tế, mới chỉ được xây dựng trên 

cơ sở khai thác tài nguyên du lịch phong phú của tỉnh, nhưng lại thiếu cơ sở phân 

tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, ...cũng như các chiến lược phát triển. Do đó, tất 

cả các hướng sản phẩm đều mang tính “ dàn hàng ngang”, thiếu tính tập trung trọng 

điểm. Đồng thời, nhận thức của người dân về công tác quy hoạch phát triển du lịch 

chưa cao dẫn đến việc tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch trong những năm đầu 

thực hiện quy hoạch tổng thể không tránh được vướng mắc. Đồng thời, do quy 

hoạch phát triển du lịch chưa thực sự sát với thực tế, dẫn đến việc đầu tư mất cân 

đối giữa cơ sở lưu trú và hạ tầng du lịch, các cá nhân, tổ chức tập trung đầu tư xây 

dựng nhà hàng, khách sạn, nhà nghĩ theo hình thức tự phát để tranh thủ sự tăng 

trưởng của khách du lịch đã ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ dẫn đến hiệu quả 

kém, ảnh hưởng cảnh quan môi trường du lịch 

Loại hình và sản phẩm du lịch chất lượng không đồng đều, khả năng cạnh 

tranh thấp. Thiếu những sản phẩm du lịch đặc sắc, có tầm cỡ, có sức cạnh tranh 

trong vùng, trong nước và quốc tế; các dịch vụ bổ sung còn yếu nên chưa kéo dài 

ngày lưu trú và tăng chi tiêu của khách. 

Hai là, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch và công tác tiếp thị thị trường chưa 

được sự quan tâm của doanh nghiệp, vốn đầu tư cho công tác này thấp, một số 

doanh nghiệp còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của ngân sách nhà 

nước, tính cộng đồng hợp tác liên kết đối với công tác này trong các doanh nghiệp 

còn yếu; thiếu tính chuyên nghiệp trong tuyên truyền, quảng bá, chưa phát huy được 

nguồn lực xã hội. Kinh phí đầu tư cho hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá còn hạn 

chế, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động. Công tác này chưa được tiến hành thường 

xuyên, liên tục, quy mô còn nhỏ. Các hoạt động marketing và xúc tiến đầu tư chưa 

thật bài bản, thiếu tính chủ động, cần phải có chiến lược căn cơ về phát triển từng 

loại thị trường du lịch. Tính ổn định tổ chức bộ máy, mức độ chuyên sâu chuyên 

môn, nguồn lực cho công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch còn hạn chế. Sự phối 

hợp giữa các cấp, các ngành, đơn vị kinh doanh du lịch chưa hiệu quả. Phần lớn các 

doanh nghiệp du lịch trong tỉnh chưa chú trọng đến vấn đề tuyên truyền quảng bá 

thương hiệu, sự đầu tư cho công tác này chưa đúng mức. 
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Ba là, thực tế cho thấy, du lịch tại Thủ đô Viêng Chăn hiện nay đang đặt ra 

nhiều vấn đề, phát triển du lịch có thể gây tổn hại môi trường, tàn phá tài nguyên sinh 

thái ở nhiều vùng, làm xuống cấp các công trình văn hoá, lịch sử, phát sinh nhiều tệ 

nạn xã hội. Tình trạng rác thải, đường giao thông hư hỏng... cũng là một hiện tượng 

khá phổ biến. Phân tích theo một phạm trù “nhân quả” giữa du lịch và môi trường, thì 

du lịch là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và đến lượt du lịch phải chịu hậu quả 

của môi trường ô nhiễm tác động, hạn chế đến khả năng phát triển của ngành du lịch. 

Bốn là, hoạt động kinh doanh lữ hành chưa thật chuyên nghiệp, các doanh nghiệp 

còn hạn chế về quy mô, vốn, năng lực cạnh tranh, phần lớn tập trung khai thác thị 

trường Thái Lan, Campuchia, chưa quan tâm đúng mức mảng lữ hành nội địa… Nhiều 

doanh nghiệp sử dụng hướng dẫn viên là người chưa được cấp thẻ hướng dẫn viên 

quốc tế. Nhiều đoàn khách từ Thái Lan, Việt Nam vào tự do không có hợp đồng đón 

khách với các doanh nghiệp có chức năng kinh doanh lữ hành quốc tế Lào, không có 

hướng dẫn viên lữ hành quốc tế Lào. 

Tiểu kết chương 4 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý điểm du lịch tại Thủ 

đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào là vấn đề quan trọng, có ý nghĩa đối với cơ 

quan quản lý và doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại địa phương. Kết quả nghiên 

cứu chỉ ra, công tác quản lý điểm du lịch tốt hay không tốt chịu tác động của các 

nhân tố khác nhau bao gồm "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". Giữa các nhóm khách thể có sự khác biệt rõ rệt ở một số nhân 

tố thuộc ảnh hưởng đến công tác quản lý điểm du lịch. 

Kết quả kiểm định mô hình và giả thuyết nghiên cứu cho thấy, các nhân tố ảnh 

hưởng được đề xuất trong mô hình giải thích được 59,9% sự biến thiên của yếu tố 

đánh giá chung về công tác quản lý điểm du lịch. Trong đó, nhân tố Xây dựng và tổ 

chức thực hiện quy hoạch phát triển điểm du lịch (XDQH) có mức ảnh hưởng cao 

nhất, tiếp đến là nhân tố xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá điểm du lịch (XT) có mức 

ảnh hưởng cao thứ hai. Các nhân tố còn lại trong mô hình có mức độ ảnh hưởng thấp 

hơn đến công tác quản lý điểm du lịch tại thủ đô Viêng Chăn. Kết quả này là cơ sở 

khoa học để đề xuất các giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu 

quả công tác quản lý điểm du lịch tại thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào. 
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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 

Thủ đô Viêng Chăn thành Trung tâm văn hóa Chính trị Du lịch của cả nước, 

hình ảnh Viêng Chăn với những hình ảnh đền, chùa đã trở thành biểu tượng du lịch 

của Lào. Chính vì vậy, để giữ gìn và đảm bảo cho sự phát triển du lịch bền vững 

Viêng Chăn cần phải có những định hướng sau: 

Tăng cường quản lý về du lịch, đặc biệt tại các điểm đến du lịch của Thủ đô 

Viêng Chăn. 

Các sản phẩm du lịch cụ thể được định hướng tại Viêng Chăn  như sau: 

- Du lịch tham quan di tích lịch sử như đền, chùa cổ. 

- Du lịch tâm linh kết hợp thiền cũng như trải nghiệm đời sống tại Chùa. 

- Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí. 

- Du lịch ẩm thực, các món ăn đặc sản của Viêng Chăn như: Xôi nếp Lào, Món 

Lap, Tam maak Hung (Xậm)…. 

- Du lịch lễ hội đặc sắc như: tết cổ truyền Bunpimay hay còn gọi Té nước, Bun 

PhaVet (Phật hóa thân)… 

Xây dựng đề án tổng thể việc bảo tồn và trùng tu các đền, chùa cổ trên phương 

hướng giữ nguyên lối kiến trúc hiện có của nó. 

Tổ chức kết hợp giữa ngành du lịch với chính quyền và cộng đồng dân cư giải 

quyết tốt nhất mối quan hệ giữa phát triển du lịch với bảo tồn đạt được trình độ cao hơn. 

Nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh 

học, coi việc giáo dục bảo vệ môi trường trong trường học cho mọi tầng lớp nhân 

dân là một chiến lược lâu dài của công tác bảo tồn. 

Tăng cường đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch bền vững: Đầu tư cho cơ sở 

hạ tầng trong kinh doanh du lịch là một trong những quá trình thường xuyên và liên 

tục. Việc đầu tư xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng nhằm tạo ra những điều kiện 
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thuận lợi khuyến khích du lịch phát triển. Đặc biệt đối với điểm du lịch Viêng Chăn 

muốn tồn tại và phát triển ngoài phát triển nguồn nhân lực thì đầu tư nâng cấp cơ sở 

hạ tầng là điều hết sức cần thiết. 

Tăng cường đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch bền vững: Cũng 

như cơ sở hạ tầng việc đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cũng hết sức cần thiết. Đó là 

đầu tư xây dựng các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh ăn uống, các cơ sở vui chơi giải 

trí… hiện đại để đáp ứng được nhu cầu hiện tại và tương lai của khách du lịch. 

Xây dựng mô hình cơ cấu tổ chức quản lý hiệu quả; tạo lập cơ chế quản lý phù 

hợp thông lệ quốc tế. 

Tăng cường hợp tác quốc tế và quảng bá, xúc tiến du lịch bền vững. 

Tăng cường đào tạo cũng như có chính sách tốt cho nguồn nhân lực tại các 

điểm đến, để họ có thể đáp ứng yêu cầu cao trong thời kì hội nhập quốc tế như hiện nay. 

5.1.2. Mục tiêu 

Trên cơ sở mà Du lịch ở Lào đã xác định trong giai đoạn 2012 - 2020 cần phát 

huy các lợi thế so sánh để phát triển nhanh và bền vững ngành Du lịch, trong đó thủ 

đô Viêng Chăn là trung tâm kinh tế, văn hóa, đóng vai trò đầu tàu làm động lực thúc 

đẩy phát triển du lịch của cả nước. 

Mục tiêu hàng đầu là tăng số lượng khách, đặc biệt là khách du lịch quốc tế. 

Muốn như vậy, đầu tiên Viêng Chăn phải hoàn thiện quy trình quản lí, nâng cao 

chất lượng sản phẩm hiện tại, tạo ra bản sắc riêng độc đáo, sản phẩm chủ lực đồng 

thời đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. 

5.2. Một số giải pháp nhằm 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 

Những năm qua, ngành du lịch Lào phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong 

những ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước Triệu Voi. Việc Chính phủ Lào ưu tiên 

thúc đẩy du lịch đã góp phần đưa vẻ đẹp thanh bình, êm ả của đất nước Lào đến với 

bạn bè quốc tế, đồng thời góp phần giúp nền kinh tế Lào phát triển. 

Theo như kết quả điều tra cho thấy, xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch 

phát triển điểm du lịch là yếu tố ảnh hưởng khá lớn đến công tác quản lý điểm đến 

du lịch. Do vậy việc chú trọng hơn nữa công tác xây dựng và tổ chức quy hoạch là 
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điều cần thiết và tiên quyết đối với ban quản lý điểm du lịch tại thủ đô Viêng Chăn 

hiện nay. 

Tại Diễn đàn truyền thông hợp tác Mê Công - Lan Thương (MLC) 2018, các 

đại biểu Lào khẳng định, Lào rất chú trọng cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông, thúc 

đẩy ký kết các hiệp định miễn thị thực với các nước, cải thiện chất lượng các khu du 

lịch và di tích lịch sử, khuyến khích các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch phát 

triển, cải thiện hệ thống khách sạn và đào tạo hướng dẫn viên du lịch chất lượng 

cao..., qua đó mở rộng cánh cửa du lịch của đất nước Triệu Voi với bạn bè quốc tế. 

Cụ thể là: 

- Tăng cường khả năng kết nối đường bộ đến với các nước khác, mở rộng 

thêm nhiều tuyến đi du lịch cho khách tham quan ngắn ngày và dài ngày, khách đi 

tour hoặc khách đi tự túc. 

- Hiện nay, hệ thống cấp nước cũ tại Quận Hatxaiphong có kích thước nhỏ, 

không đáp ứng được nhu cầu sử dụng và dẫn nước hiện tại. Vì vậy, VASE đã đề 

xuất lên Doanh nghiệp nước sinh hoạt thủ đô Viêng Chăn trên danh nghĩa đối tác 

đầu tư nhằm tiếp tục đầu tư lắp đặt hệ thống cấp nước tại Quận Hatxaiphong với 

tổng chiều dài 100km trên địa bàn 6 bản Thamuong, bản Thinphia, bản Noixiengda, 

bản Thanaleng- Bản Nahay, Bản Nahay – Bản Thakhek Bản Xiengda và Bản 

ThinThen. Đồng thời dự kiến lắp đặt khoảng 7.000 đồng hồ nước với tổng giá trị 

đầu tư 12 triệu USD (khoảng hơn 100 tỉ kíp). Đây là một dự án tốt, phù hợp với 

chiến lược phát triển du lịch của thủ đô Viêng Chăn, nâng cấp cơ sở hạ tầng đáp 

ứng nhu cầu khách du lịch ngày càng tăng. 

Điều chỉnh bổ sung Quy hoạch hệ thống các di tích lịch sử văn hóa, cách 

mạng, trong đó tập trung các di tích quốc gia đặc biệt, hoàn thiện quy hoạch vùng Si 

Phan Don, Vang Vieng, Tham Kong Lo, Phongsaly, khu du lịch văn hóa Lào tại bản 

Naxaithong, quận Naxaithong, thủ đô Viêng Chăn 

Tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển CSHT du lịch đồng bộ, có trọng 

tâm, trọng điểm. Trước hết là hạ tầng tại các khu, điểm du lịch tiêu biểu, quan 

trọng; hệ thống giao thông, cấp điện, cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật khác phục 

vụ du lịch kết hợp với phát triển với các ngành kinh tế và phục vụ dân sinh; nâng 

cao khả năng kết nối tới các khu, điểm du lịch. Lồng ghép việc đầu tư hạ tầng cho 

phát triển du lịch với các mục tiêu khác nhằm tăng hiệu quả đầu tư đồng thời tăng 

nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng du lịch. 
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Tích cực tranh thủ và sử dụng hiệu quả nguồn vốn Trung ương thông qua các 

chương trình mục tiêu, nguồn vốn ODA của ngân hàng ADB đầu tư hoàn thiện 

CSHT các khu du lịch, hệ thống giao thông kết nối và các kết cấu hạ tầng khác. 

Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa, tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội 

đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch. Chú trọng đầu tư 

theo hình thức đối tác công - tư (PPP), khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược đầu 

tư hình thành các khu dịch vụ du lịch phức hợp, dự án dịch vụ du lịch quy mô lớn, 

các điểm dừng, nghỉ trên các tuyến du lịch, các trung tâm mua sắm, giải trí chất 

lượng cao tại các địa bàn trọng điểm. 

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 

Đổi mới cách thức, nội dung, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, bảo 

đảm thực hiện thống nhất, chuyên nghiệp và nâng cao hiệu quả xúc tiến quảng bá 

du lịch trong nước và nước ngoài. 

Chuyên nghiệp hóa hoạt động xúc tiến quảng bá, xây dựng chiến lược và kế 

hoạch dài hạn làm cơ sở để thực hiện công tác xúc tiến quảng bá bài bản, có trọng 

tâm, trọng điểm. Gắn công tác thông tin quảng bá xúc tiến đầu tư du lịch với việc 

xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch của tỉnh, xây dựng các điểm đến tiêu biểu, các sản 

phẩm đặc sắc, nâng cao chất lượng các dịch vụ, kỹ năng phục vụ và văn hóa ứng xử 

đối với du khách. 

Đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa nâng cao sự cộng đồng trách nhiệm của các 

doanh nghiệp và toàn xã hội trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch. Nghiên cứu 

hình thành bộ phận hỗ trợ khách du lịch phù hợp với chủ trương đối với các địa 

phương đón trên 1 triệu lượt khách. 

Liên kết chặt chẽ với du lịch giữa 3 nước “Lào – Việt Nam – Thái Lan” trong 

các hoạt động xúc tiến quảng bá, Tổ chức các hội chợ triển lãm, sự kiện du lịch. 

Kết hợp triển khai hoạt động thông tin đối ngoại kết hợp thông tin quảng bá du 

lịch, chủ động lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, thu hút đầu tư về du 

lịch trong các hoạt động đối ngoại, trong các sự kiện ngoại giao. 

Các doanh nghiệp du lịch ở Lào dường như đang nắm bắt rất nhanh và dần 

chuyển mình trong cuộc cạnh tranh giành giật thị trường này. Bên cạnh việc tạo ra 

sản phẩm tốt, hướng tiếp thị dịch vụ đánh trúng vào tập khách hàng tiềm năng cần 

được các công ty trong lĩnh vực du lịch quan tâm nhiều hơn 
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Cần nâng cao trải nghiệm dịch vụ cho du khách. Du khách ngày càng muốn có 

những trải nghiệm thực tế tại chính điểm đến khi đi du lịch. Xu hướng Trải nghiệm 

văn hóa địa phương, hướng tới du lịch bền vững ngày càng được các công ty du lịch 

khai thác. Do vậy các khách sạn nên dần hợp tác với các nhà cung cấp địa phương 

và các công ty du lịch nhằm mang đến “trải nghiệm độc đáo” cho du khách tốt hơn 

Cần xác định rõ thông tin các điểm đến du lịch và làm marketing đúng với đối 

tượng khách hàng mục tiêu. Mỗi địa điểm du lịch khác nhau cần có kế hoạch và 

chương trình marketing khác nhau phù hợp với những đối tượng hay nhóm du 

khách khác nhau như nhóm gia đình, nhóm bạn bè, nhóm đồng nghiệp…, tăng mức 

độ cảm nhận với du khách tại mỗi điểm tham quan. Từ đó các cơ quan truyền thông 

có thể biên tập thông tin và làm đa dạng hơn nội dung marketing tác động đến 

khách hàng tích cực hơn. 

Khách hàng thường có xu hướng tin vào những đánh giá của bên thứ ba. Hãy 

để người khác nói về dịch vụ của bạn. Cho nên để tiếp cận được với du khách tốt 

hơn, phải tìm đến những cộng đồng lớn về du lịch trên mạng xã hội, cũng như lan 

tỏa được thông tin trên các trang uy tín về du lịch (TripAdvisor, Kenh 14, Dan 

tri…). Bằng cách chọn lựa nội dung và phát triển các tuyến bài chất lượng, nâng cao 

trải nghiệm tiếp nhận thông tin cho khách hàng (nội dung, ảnh đẹp, video động…), 

du khách - đặc biệt là đối tượng trẻ sẽ dễ bị cuốn hút và lựa chọn điểm đến tại thủ 

đô Viêng Chăn nhiều hơn. 

Gắn hoạt động quảng bá, phát triển du lịch với thực tiễn của các doanh nghiệp 

du lịch. Các doanh nghiệp cần lựa chọn điểm đến phù hợp, vừa khai thác vừa đẩy 

mạnh quảng bá những điểm đến an toàn đến du khách; đồng thời chú trọng khai 

thác du lịch sinh thái gắn với bảo vệ môi trường. Đầu tư xây dựng các tuyến du lịch 

mới hướng đến những thị trường an toàn để thu hút du khách trong nước đang có 

nhu cầu đi du lịch, nhưng còn e ngại về dịch bệnh. 

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 

Vấn đề quản lý môi trường thường được nhắc đến ở góc độ môi trường tự 

nhiên. Tuy nhiên, để có thể phát triển bền vững ban quản lý điểm đến du lịch  Viêng 

Chăn còn phải chú trọng đến cả môi trường xã hội. Vệ sinh môi trường hiện tại ở 

các điểm du lịch tại thủ đô Viêng Chăn đang là vấn đề khá bất cập, tình trạng nước 
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thải và rác thải vẫn chưa được xử lý tốt và có kế hoạch cụ thể, hoạt động chỉ mang 

tính tạm thời và cá nhân. 

Do vậy, Viêng Chăn đến năm 2020 bao bồm các phương án mang tính tổng 

hợp cao trong công tác bảo vệ môi trường gồm các phương án cụ thể bao gồm: 

- Thực hiện nghiêm túc luật môi trường trong nghị quyết về luật bảo vệ môi 

trường được Quốc hội Lào thông qua vào ngày 03 tháng 4 năm 1999 và các quy chế 

bảo vệ môi trường do Bộ văn hóa thông tin và du lịch đề ra. 

- Phân tích đánh giá chi tiết và cân nhắc kỹ lưỡng đối với các dự án về du lịch, 

dự án phát triển các khu du lịch và phải có báo cáo đánh giá về  tác động của các dự  

án đối với môi trường theo pháp luật đã ban hành. Quy hoạch phát triển du lịch, các 

dự án du lịch và dự án các ngành khác, thường xuyên giám sát các tác động của dự 

án đối với dự án trong quá trình triển khai xây dựng và trong quá trình hoạt động. 

Đặc biệt chú trọng đến chất lượng, nguồn thải của nước thải và các chất thải khác. 

Phối hợp với Sở Môi trường để thực hiện thu phí ô nhiễm môi trường, xử phạt hành 

chính đối với các hành vi vi phạm bảo vệ môi trường, các cơ sở kinh doanh du lịch. 

- Xây dựng năng lực quản lý về môi trường trong du lịch. Sở Du lịch thủ đô 

Viêng Chăn và cơ quan cấp huyện với nhiệm vụ tham mưu, xem xét, thẩm định phê 

duyệt đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển du lịch, quản lý, theo 

dõi, giám sát các tổ chức kinh doanh du lịch đảm bảo không gây ô nhiễm môi 

trường, đề ra các chính sách, lập kế hoạch và ban hành các văn bản pháp quy trong 

bảo vệ môi trường du lịch. Hàng năm, vào các vụ du lịch cần phải phối hợp với bộ 

phận quan trắc môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường để  tiến hành lấy mẫu 

quan trắc đánh giá mức độ ô nhiễm tại khu du lịch và tại sông Mê - kông. Tăng 

cường giám sát chất thải, nước thải của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, 

giải quyết dứt điểm vấn đề thải gây ô nhiễm môi trường và tiến tới xây dựng hệ 

thống xử lý chất thải tập trung. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường 

đối với các đối tượng có liên quan đến các khu bảo tồn, khu di sản văn hóa; cộng 

đồng dân cư sống trong khu bảo tồn, các tổ chức cơ quan điều hành các tour du lịch 

và kể cả khách du lịch đến tham quan trong thành phố như: phổ  biến các kiến thức 

pháp luật, phổ  cập nhận thức môi trường theo các chương trình và thông tin môi 

trường như tivi, đài, báo... Có thể tổ chức cho khách du lịch tham gia vào các 
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chương trình bảo vệ, giữ gìn môi trường sạch đẹp như cho rác vào túi giấy, tìm hiểu 

về môi trường tại các khu du lịch... Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về bảo 

vệ môi trường cho khách du lịch, những người làm nghề du lịch và người dân địa 

phương thông qua các trung tâm đón tiếp khách, các buổi nói chuyện, chiếu phim, 

triển lãm ảnh và các ấn phẩm… 

- Đào tạo phát triển nguồn nhân lực về nghiệp vụ môi trường trong hoạt động 

du lịch. Đưa các kiến thức về tài nguyên, môi trường, văn hóa, xã hội vào các 

chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực của ngành (kiến thức về các nguồn 

tài nguyên tái tạo và không tái tạo được, các hệ sinh thái tự nhiên, nhân văn, các loại 

hình ô nhiễm và biện pháp bảo vệ...). 

- Tăng cường giám sát xử phạt các hành vi xâm phạm đến môi trường. Tiến 

hành thu phí môi trường tại các khu du lịch. Các cơ quan chức năng phối hợp để 

thực hiện thu phí ô nhiễm môi trường, xử phạt hành chính đối với các hành vi vi 

phạm bảo vệ môi trường, các cơ sở kinh doanh du lịch. 

- Hoàn thiện pháp luật, thể chế quản lý, tăng cường năng lực thực thi pháp luật 

về bảo vệ môi trường; Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công 

nghệ về bảo vệ môi trường. Giải quyết các vấn đề môi trường, thúc đẩy tăng trưởng, 

tạo thu nhập và việc làm; Tăng cường và đa dạng hóa đầu tư cho bảo vệ môi trường; 

Thúc đẩy hội nhập và tăng cường hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường. Trong giai 

đoạn 2010- 2020 định hướng hợp tác quốc tế với các hoạt động chủ yếu như: Hoạt 

động nâng cao nhận thức môi trường và truyền thông môi trường; Đề  xuất dự  án 

môi trường: tiêu thụ  và sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, bền vững, 

kiểm soát ô nhiễm và khắc phục các sự cố môi trường, Bảo tồn và phát triển các 

nguồn gen quý hiếm; Hoạt động chuyển giao công nghệ xử  lý môi trường; Chương 

trình cảnh báo sớm về  thiên tai; Các mô hình thích ứng và giảm thiểu tác động của 

biến đổi khí hậu. 

- Nâng cấp, bảo trì, sửa chữa hệ thống giao thông phục vụ vận chuyển khách 

du lịch được tốt hơn để hạn chế phát sinh bụi, đặc biệt là một số tuyến đường đến 

các điểm du lịch nổi trội nối các điểm du lịch với các tưyến đường giao thông liên 

tỉnh, liên huyện. 

- Đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung, hệ thống thoát nước tại các khu du 

lịch; hạn chế ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt là dùng bể phốt 3 ngăn cho nước thải 

vệ sinh và bể lắng lọc cho nước thải tắm rửa. Tỉnh và các doanh nghiệp cũng cần 
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đầu tư thêm các nhà vệ sinh công cộng di động dọc các đường dạo chơi để phục vụ 

khách du lịch. 

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

Giữa các doanh nghiệp du lịch với nhau 

Các doanh nghiệp du lịch ở đây bao gồm cả các công ty lữ hành, các khách 

sạn, nhà nghỉ, doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển trong du lịch. Ban quản lý 

thông qua Hiệp hội du lịch để quản lý hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp 

này. Mục đích cao nhất là tiến tới việc cung cấp những sản phẩm, dịch  vụ tốt nhất 

nhằm thỏa mãn mong đợi của du khách cũng như nâng cao uy tín của điểm đến. 

Bên cạnh đó việc tăng cường hợp tác với các nhà cung ứng cũng cần được quan 

tâm. Các nhà cung ứng ở đây bao gồm cả cung ứng sản phẩm vật chất phục vụ du 

khách cũng như các công ty lữ hành ở các địa bàn khác nhau, là nguồn cung cấp 

khách du lịch tới Viêng Chăn.  

Biên soạn và phát hành những ấn phẩm có chất lượng và thông tin chính thức 

về du lịch Viêng Chăn để giới thiệu với khách du lịch về con người và cảnh quan, 

tài nguyên du lịch khu vực; những thông tin cần thiết cho khách như các điểm lưu 

trú, hệ thống các điểm tham quan du lịch, các nhà hàng, các điểm vui chơi giải trí, 

giá cả sinh hoạt, đi lại, ăn uống... và địa chỉ các điểm tư vấn cung cấp thông tin cho 

khách du lịch. Những điểm này cần được đặt ở những đầu mối giao thông như sân 

bay, bến cảng, bến xe, khách sạn, các công ty lữ hành hoặc những điểm thuận lợi 

trong giao dịch... 

Để phát triển du lịch tại điểm đến du lịch thủ đô Viêng Chăn, các doanh 

nghiệp cần phải đồng hành với di sản, thế nhưng đồng hành như thế nào để vừa 

phục vụ lợi ích quốc gia, vừa bảo vệ, gìn giữ  được di sản. Muốn vậy, trước hết các 

doanh nghiệp cần liên kết với nhau để đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, làm phong 

phú thêm các tuyến du lịch, thu hút du khách cho các điểm đến, tiên phong công tác 

bảo vệ, làm sạch môi trường di sản. Doanh nghiệp phải là những người tiên phong 

trong việc thể hiện thái độ thân thiện với môi trường, bởi doanh nghiệp sẽ là đối 

tượng bị tổn thất đầu tiên nếu môi trường không bảo đảm. Doanh nghiệp phải đề 

xuất những ý tưởng mới tạo ra sản phẩm mới dựa trên giá trị còn thiếu và giá trị 

khác biệt, những yếu tố nổi bật của di sản và các vùng phụ cận. Cần tăng cường 

quảng bá, xúc tiến cho một điểm đến, tạo dựng niềm tin là một điểm đến hấp dẫn, 
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thân thiện, an toàn, trung thực... Doanh nghiệp cần tập trung khai thác dịch vụ, tạo 

thêm việc làm cho người lao động, tạo giá trị gia tăng, đồng thời tập trung đào tạo 

nhân lực cho chính doanh nghiệp. 

Giữa các doanh nghiệp du lịch với nhà cung ứng 

Việc hợp tác với các nhà cung ứng là một vấn đề cần được quan tâm tại điểm 

đến du lịch thủ đô Viêng Chăn. Các nhà cung ứng ở đây bao gồm cả cung ứng sản 

phẩm vật chất phục vụ du khách cũng như các công ty lữ hành ở địa bàn khác nhau. 

Tổ chức quản lý cần phải phối hợp nhịp nhàng với các cơ quan liên quan, đặc biệt là 

vấn đề hoàn thiện cơ sở hạ tầng tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất - 

kỹ thuật cho du lịch thủ đô Viêng Chăn. Có kế hoạch và phân kỳ đầu tư xây dựng 

nâng cấp kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển các loại hình du lịch đã được quy hoạch 

phê duyệt. Có chính sách kêu gọi mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng 

hạ tầng. Ưu tiên đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, cung cấp điện, nước sạch, xử 

lý rác thải, vệ sinh môi trường, đảm bảo thông tin liên lạc. Quy hoạch bến xe, bến 

thuyền để phục vụ  đưa đón du khách, xây dựng mạng lưới, thuyền, xe chở khách 

du lịch, tạo điều kiện phát triển ngành Du lịch hiệu quả. 

Từng bước nâng cao hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch, tăng 

cường bảo vệ môi trường tự nhiên và xã hội nhằm tạo ra bước phát triển vững chắc, 

tạo thế cạnh tranh cho du lịch thủ đô Viêng Chăn, góp phần đưa du lịch thủ đô 

Viêng Chăn trở thành một điểm đến du lịch phát triển trong nước. Sớm hoàn thiện 

tất các thủ tục hành chính để gải quyết nhanh chóng những thủ tục đầu tư, tránh gây 

phiền hà cho các nhà đầu tư. 

5.2.5. Tăng cường chính sách bảo tồn và phát triển tài nguyên du lịch 

Phát triển bền vững là phát triển không chỉ nhằm vào tăng trưởng kinh tế mà 

phải bảo đảm tính bền vững về sinh thái, xã hội và kinh tế nhằm thỏa mãn những nhu 

cầu của hiện tại, nhưng không làm giảm khả năng thỏa mãn nhu cầu của các thế hệ 

mai sau. Đối với ngành Du lịch, phát triển bền vững có thể được hiểu là du lịch khả 

thi về kinh tế nhưng không phá hủy tài nguyên mà tương lai của du lịch phụ thuộc 

vào đó, đặc biệt là môi trường tự nhiên và kết cấu xã hội của cộng đồng địa phương. 

Bảo tồn, tôn tạo các điểm du lịch, tài nguyên du lịch đây là vấn đề nòng cốt 

trong phát triển du lịch. Như thế, cần đầu tư mạnh, nhanh để tạo điều kiện thúc đẩy 
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phát triển du lịch theo quy hoạch. 

Trong những năm qua, các Bộ, Ngành từ Trung ương đến địa phương đã không 

ngừng nỗ lực hợp tác và đem lại những kết quả khả quan mà bằng chứng là nhiều di 

tích văn hóa lịch sử được bảo tồn, các giá trị văn hóa dân gian truyền thống đã được 

phát huy và đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành Du lịch. Muốn bảo tồn và 

phát huy giá trị nguồn tài nguyên phục vụ phát triển du lịch bền vững ở thủ đô Viêng 

Chăn cần làm tốt một số giải pháp cơ bản, theo các quan điểm thống nhất. 

Các đơn vị kinh doanh du lịch tại mỗi điểm du lịch là những nhân tố tiếp xúc 

trực tiếp với du khách cũng như cộng đồng địa phương xung quanh điểm du lịch. 

Các đơn vị này cùng với lãnh đạo du lịch Lào cần có kế hoạch và các chương trình 

tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức toàn dân, nhất là đối với những người dân đang 

là chủ sở hữu các công trình văn hóa hoặc các tác phẩm văn hóa có giá trị, về tầm 

quan trọng của công tác bảo tồn di tích phục vụ phát triển du lịch thông qua các 

chương trình giáo dục trong nhà trường phổ thông, phổ biến Luật Di sản văn hóa, 

Luật Du lịch… 

Tổng cục du lịch Lào cần xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích sự tham 

gia của cộng đồng đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị nguồn tài nguyên du 

lịch nhằm bảo tồn và phát huy giá trị nguồn tài nguyên du lịch phục vụ phát triển 

cho địa phương, vùng và quốc gia. 

Các di tích lịch sử văn hóa, tài nguyên nhân văn có sức hấp dẫn đặc biệt đối 

với du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Tuy vậy đặc trưng cơ bản của tài nguyên 

nhân văn là dễ bị tổn hại trước các tác động của con người và thiên nhiên, khó khôi 

phục lại được các giá trị ban đầu. Vì vậy cần có sự kết hợp hài hòa giữa khai thác và 

đầu tư tôn tạo nhằm giữ gìn được những bản sắc văn hóa dân tộc qua những sản 

phẩm du lịch. Tài nguyên văn hóa vật thể và phi vật thể là nền tảng, là cơ sở để thực 

hiện hoạt động du lịch. Vì vậy trước hết phải có ý thức bảo vệ, tuyên truyền giáo 

dục trong nhân dân có trách nhiệm bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa ở địa phương 

mình. Cần tăng cường mọi khả năng, kêu gọi nguồn lực vốn từ trung ương đến địa 

phương, từ các cơ quan hữu quan đến các tầng lớp nhân dân, từ các tổ chức trong 

nước đến các tổ chức ngoài nước để trùng tu tôn tạo các hạng mục đã bị xuống cấp 

và xây dựng các hạng mục đã bị phá hủy. Việc trùng tu phải hợp lý nhằm giữ được 

nét kiến trúc ban đầu, việc xây dựng mới một số công trình phải có hòa hợp giữa 
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kiến trúc mới và kiến trúc cũ. Đồng thời cũng không tách rời cảnh quan môi trường 

vì chính môi trường này lại hòa nhập tác động tới di tích và tạo ra những đặc điểm 

mới, những nét riêng biệt độc đáo của di tích. Nếu bị tách rời môi trường lịch sử 

vốn có từ khi mới xây dựng, di tích sẽ bị tước bỏ một phần giá trị và việc cảm thụ 

của du khách đối với du tích không còn chọn vẹn nữa. 

Trong qua trình bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, các giá trị văn hóa 

phi vật vật thể phải được tôn trọng, giữ gìn văn hóa truyền thống, tiến hành trưng 

bày hiện vật giả, cất giữ hiện vật thật. Việc trùng tu các di tích lịch sử văn hóa và 

các cổ vật phải được tiến hành kịp thời, chánh việc xuống cấp nghiêm trọng mới 

trùng tu, vừa gây lãng phí, vừa làm giảm giá trị của di tích và cổ vật.  

Kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa phi vật thể trên cơ sở vừa giữ gìn bản 

sắc văn hóa truyền thống của dân tộc vừa kết hợp có chọn lọc những tinh hoa của 

nhân loại. Cần quan tâm gìn giữ, khôi phục các món ăn dân dã, vừa độc đáo, hợp 

khẩu vị từng loại du khách. Sản phẩm thủ công cần được bày bán tại các cửa hang 

lưu niệm mang đặc trưng phong cách Lào và cần được sản xuất nhiều hơn, đa dạng hơn.  

Quy hoạch, xây dựng một kết cấu làng xóm truyền thống, có thể có làng ven 

sông, hoặc làng sông nước hoàn toàn. 

Công việc trùng tu tôn tạo phải giữa được vệ sinh môi trường, không bị ô 

nhiễm, phá hủy cảnh quan xung quanh. 

Tiểu kết chương 5 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và kết quả nghiên cứu thực trạng quản lý điểm 

du lịch và các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý điểm du lịch tại thủ đô Viêng 

Chăn, nước CHDCND Lào, luận án đề xuất một số hàm ý và khuyến nghị liên quan 

đến việc 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; chú trọng công tác 

quảng bá, xúc tiến du lịch, tạo lập gắn kết vùng, miền, quốc gia trong hoạt động du 

lịch; tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch và vệ sinh môi trường tại điểm 

du lịch; tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh điểm du lịch; tăng cường chính 

sách bảo tồn và phát triển tài nguyên du lịch. Để các giải pháp này phát huy hiệu 

quả, những hàm ý mà luận án đưa ra khuyến nghị hướng đến các cấp chính quyền 

và các cơ quan chức năng để phối hợp thực hiện.  
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PHẦN III: 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. 

Xuất phát từ những cơ sở lý luận và quá trình nghiên cứu hiện trạng quản  lý 

điểm đến du lịch Viêng Chăn, luận án đánh giá lại thực trạng du lịch của Thủ đô 

hiện tại, đề xuất phương hướng và những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý du 

lịch tại điểm đến du lịch này với mục đích đóng góp vào việc phát triển, hướng du 

lịch Viêng Chăn tới mục tiêu bền vững, tạo ra giá trị lâu dài, tạo động lực thúc đẩy 

nền kinh tế Lào ngày càng đi lên. Tuy nhiên, do những điều kiện khách quan và chủ 

quan, có một vài giải pháp nêu trên mới dừng lại ở mức độ đề xuất, gợimở. 

Về cơ bản, chuyên đề  đã đạt được những kết quả, đó là: 

- Nghiên cứu, hệ thống hoá được các cơ sở lý luận về điểm du lịch và quản lý 

điểm du lịch. 

- Phân tích được thực trạng hoạt động du lịch tại Thủ đô Viêng Chăn và chỉ ra 

các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý điểm du lịch gồm có 5 yếu tố là “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" 

- Yếu tố “Xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển điểm du lịch" có mức 

ảnh hưởng lớn nhất và yếu tố “Bảo tồn và phát triển tài nguyên du lịch” có mức ảnh 

hưởng thấp nhất đến công tác quản lý điểm du lịch hiện nay tại thủ đô Viêng Chăn. 

- Phân tích được các ý kiến đánh giá của các bên liên quan đến công tác quản 

lý điểm du lịch tại thủ đô Viêng Chăn: 
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+ Các công ty cung ứng du lịch và các đơn vị đầu tư quan tâm khá nhiều đến 

vấn đề cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực tại điểm du lịch 

+ Đối với khách du lịch, họ đánh giá khá tốt về giá trị nhận được khi tham 

quan các điểm du lịch tuy nhiên vẫn còn những điều chưa hài lòng về đường xá, vệ 

sinh môi trường và mức giá tại các điểm du lịch. 

+ Cộng đồng dân cư rất hài lòng về việc hoạt động du lịch hiện nay đã tạo 

được nhiều việc làm cho người dân địa phương, tuy nhiên vấn đề vệ sinh môi trường 

tại các điểm du lịch ở thủ đô Viêng Chăn vẫn chưa được đánh giá cao. 

- Đánh giá được thực trạng công tác quản lý điểm du lịch ở Thủ đô Viêng 

Chăn, đưa ra những điểm đã đạt được và những điểm còn tồn tại và đề xuất một số 

giải pháp để việc khai thác và quản lý điểm du lịch tại đây được thực hiện có hiệu 

quả hơn. 

2. Đóng góp và hạn chế của nghiên cứu 

2.1. 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 
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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. 

2.2. Hạn chế của nghiên cứu 

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. Cụ thể về tổng thể mẫu, 

mặc dù cỡ mẫu nghiên cứu đã đáp ứng được các điều kiện đảm bảo độ tin cậy về mặt 

thống kê để tiến hành các kiểm định cần thiết, tuy nhiên cỡ mẫu điều tra theo đánh 

giá vẫn còn khá nhỏ so với tổng số các cán bộ, khách du lịch hay cộng đồng dân cư, 

do đó tính đại diện cho tổng thể nghiên cứu vẫn chưa thể đạt ở mức cao nhất. 

Mô hình sử dụng trong luận án còn mang tính tương đối, đối với mỗi khu vực 

hay quốc gia khác nhau khi sử dụng mô hình nghiên cứu cần có sự kế thừa và chọn 

lọc cũng như điều chỉnh để phù hợp với phạm vi nghiên cứu của đề tài.  

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 một số vấn đề sau: 

Kiến nghị Bộ GD&TT phối hợp với Bộ TT-VH&DL quy định mục tiêu, 

chương trình, nội dung, giáo trình trong các cơ sở giáo dục và đào tạo du lịch; chỉ 
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đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển hệ thống trường đào tạo du 

lịch ở các cấp đại học. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp 

luật cho phép các cơ sở đào tạo trong nước có thể hợp tác chặt chẽ với các đối tác 

nước ngoài trong công tác đào tạo nguồn  nhân lực ngành Du lịch. Quy hoạch mạng 

lưới cơ sở đào tạo, bồi dưỡng du lịch bảo đảm sự cân đối giữa các cấp bậc đào tạo. 

ngành nghề và phân bổ hợp lý giữa các vùng miền trên cơ sở phối hợp liên ngành 

và địa phương. 

Bộ TT-VH&DL đề xuất với Chính phủ có quy định tăng ngân sách đầu tư cho 

du lịch theo mức tăng trưởng kinh tế của ngành để đảm bảo cho ngành du lịch có 

điều kiện xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển các điểm du lịch tiềm 

năng với mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạtđộng. 

Kiến nghị với Trung ương và tỉnh chỉ đạo xây dựng quy định và cơ chế phối 

hợp giữa công tác quốc phòng với phát triển du lịch Si Phan Don, thị trấn Van 

Vieng để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch 

Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính ưu tiên nguồn vốn ngân sách 

đầu tư phát triển hạ tầng các trọng điểm phát triển du lịch của thủ đô Viêng Chăn 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi đầu tư phát triển các công trình vật chất kỹ thuật du lịch 

Kiến nghị Bộ VHTTDL ưu tiên vốn đầu tư để bảo vệ, nâng cấp các di tích lịch 

sử - văn hóa - cách mạng, các danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng trên địa bàn 

tỉnh; hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách đầu tư xây dựng hạ tầng các khu du lịch trên địa 

bàn thủ đô Viêng Chăn trong khuôn khổ Chương trình hành động quốc gia về Du 

lịch; chỉ đạo Tổng cục Du lịch hỗ trợ ngành Du lịch Lào trong các công tác đào tạo 

nguồn nhân lực, tuyên truyền quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch… và khuyến 

khích các doanh nghiệp xây dựng các chương trình đưa khách du lịch đến Viêng 

Chăn; trình Chính phủ xem xét đưa khu du lịch văn hóa Lào tại bản Naxaithong, 

quận Naxaithong vào danh mục các khu du lịch quốc gia tiềm năng. 

Kiến nghị Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống 

giao thông nông thôn, các tuyến tỉnh lộ, tuyến quốc lộ,... trong đó ưu tiên phát triển 

các tuyến giao thông đến các khu, điểm du lịch để tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

đón khách du lịch đến Viêng Chăn và tiếp cận các khu, điểm du lịch trên địa bàn. 
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PHỤ LỤC 

Mã số phiếu... 

PHIẾU KHẢO SÁT 

Kính chào Quý Ông/Bà! 

Sự phát triển và tương lai của hoạt động du lịch trên địa bàn thủ đô Viêng 

Chăn phụ thuộc lớn vào chính năng lực quản lý đối với diểm du lịch trên địa 

bàn.Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng hoạt động quản lý 

hiện nay để định hướng các giải pháp phù hợp góp phần hoàn thiện và nâng cao 

hiệu quả quản lý đối với điểm du lịch.Những ý kiến đóng góp của quý Ông/Bà là 

nguồn thông tin vô cùng quý giá giúp chúng tôi hoàn thành nghiên cứu này.Chúng 

tôi xin cam đoan những thông tin được cung cấp chỉ phục vụ cho mục đích nghiên 

cứu và đảm bảo sẽ giữ bí mật tuyệt đối. 

Xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của quý Ông/Bà. Kính chúc quý Ông/Bà 

sức khỏe! 

 

PHẦN ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỐI VỚI ĐIỂM DU LỊCH 

Xin Ông / Bà thể hiện mức độ đồng ý của mình đối với những nhận định về công 

tác quản lý nhà nước bằng cách đánh dấu “X” vào một ô thích hợp. Với 1 là rất 

không tốt đến 5 là rất tốt. 

Yếu tố 
Mức độ đồng ý (1: Rất không 

tốt ; 5 :Rất tốt) 

Công tác 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 

1 2 3 4 5 
 

Tính kịp thời, hiệu quả của việc triển khai thực hiện 

các quy hoạch sau khi được phê duyệt 
1 2 3 4 5 

 

Tính khả thi của các quy hoạch, định hướng phát 

triển du lịch so với xu thế phát triển và tình hình 
1 2 3 4 5 
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thực tế 

Chất lượng các dịch vụ, kết cấu hạ tầng phục vụ cho 

du lịch như thế nào? 
1 2 3 4 5 

 

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 

1 2 3 4 5 
 

Các kế hoạch phát triển du lịch phù hợp với kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương 
1 2 3 4 5 

 

Các kế hoạch phát triển du lịch tại địa phương có tạo 

điều kiệp giúp doanh nghiệp phát triển tốt phương 

án kinh doanh của DN 

1 2 3 4 5 
 

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 

1 2 3 4 5 
 

Ban quản lý sử dụng đa dạng các kênh truyền 

thông để tiếp cận khách du lịch 
1 2 3 4 5 

 

Nội dung của các chương trình marketing là hấp 

dẫn, thu hút 
1 2 3 4 5 

 

Điểm du lịch thường xuyên tiến hành khảo sát ý 

kiến góp ý của khách du lịch 
1 2 3 4 5 

 

Kinh phí để triển khai các chương trình 

Marketing cho điểm đến là phù hợp 
1 2 3 4 5 

 

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   

1 2 3 4 5 
 

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   

1 2 3 4 5 
 

Thông tin phối hợp hoạt động giữa các công ty 

được lưu chuyển thông suốt, minh bạch 
1 2 3 4 5 
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Ban quản lý điểm du lịch thường xuyên có các 

chính sách để kết nối các công ty 
1 2 3 4 5 

 

Hiệp hội du lịch Viêng Chăn hoạt động hiệu quả 1 2 3 4 5 
 

Quản lý môi trường điểm du lịch   

Các biển chỉ dẫn về bảo vệ môi trường được 

trang bị đầy đủ 
1 2 3 4 5 

 

Chính sách xử phạt với các trường hợp gây mất 

vệ sinh môi trường nghiêm minh, thích đáng 
1 2 3 4 5 

 

Môi trường tham quan, trải nghiệm tại điểm đến 

thân thiện, sạch sẽ 
1 2 3 4 5 

 

Các hoạt động vệ sinh môi trường được thực hiện 

thường xuyên và hiệu quả 
1 2 3 4 5 

 

Bảo tồn và phát triển tài nguyên du lịch 

Danh mục các di sản được bảo tồn là đầy đủ 1 2 3 4 5 
 

Kinh phí bảo tồn tài nguyên du lịch đáp ứng đủ 

nhu cầu 
1 2 3 4 5 

 

Chính sách xử phạt với các trường hợp xâm phạm 

khu vực bảo tồn là nghiêm minh, thích đáng 
1 2 3 4 5 

 

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 

1 2 3 4 5 
 

Đánh giá chung công tác quản lý điểm du lịch 

Công tác quản lý điểm du lịch đem lại sự hài lòng 

cho nhân viên 
1 2 3 4 5 

 

Công tác quản lý điểm du lịch đem lại sự hài lòng 

cho khách du lịch 
1 2 3 4 5 

 

Công tác quản lý điểm du lịch tác động tích cực 

lên doanh thu và lợi nhuận tại điểm du lịch 
1 2 3 4 5 

 

Công tác quản lý điểm du lịch tạo nên tính bền 

vững cao cho hoạt động du lịch tại điểm du lịch 
1 2 3 4 5 
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PHẦN THÔNG TIN CHUNG 

Vui lòng đánh dấu “X” vào ô phù hợp với ý kiến của Ông / Bà. 

Giới tính 

 Nam    Nữ 

Độ tuổi 

 Dưới 35    36 – 50 tuổi    Trên 50 tuổi 

Trình độ học vấn 

 Phổ thông trung học  Trung cấp, cao đẳng  Đại học  

 Thạc sỹ    Tiến sỹ    Khác 

Nơi làm việc 

Cơ quan nhà nước quản lý tại điểm du lịch 

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

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

khách…) 

Khách du lịch 

Cộng đồng dân cư địa phương 

Xin trân trọng cám ơn! 
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PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ TỪ PHẦN MỀM SPSS 

2.3.1. Thống kê mô tả mẫu 

   

TT1 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid nam 169 62.1 62.1 62.1 

nu 103 37.9 37.9 100.0 

Total 272 100.0 100.0 
 

 

TT2 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid duoi 35 114 41.9 41.9 41.9 

36 - 50 90 33.1 33.1 75.0 

tren 50 68 25.0 25.0 100.0 

Total 272 100.0 100.0 
 

 

TT3 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid PTTH 49 18.0 18.0 18.0 

Trung cap, cao dang 84 30.9 30.9 48.9 

Dai hoc 120 44.1 44.1 93.0 

thac sy 14 5.1 5.1 98.2 

tien sy 5 1.8 1.8 100.0 

Total 272 100.0 100.0 
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TT4 

 
Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid co quan nha nuoc quan ly diem du lich 106 39.0 39.0 39.0 

don vi kinh doanh dich vu du lich (lu hanh, 

khach san, van chuyen hanh khach,...) 
114 41.9 41.9 80.9 

don vi cung ung (co so vat chat, trang thiet bi 

phuc vu du khach va hoat dong du lich) 
52 19.1 19.1 100.0 

Total 272 100.0 100.0 
 

 

TT5 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid quan ly 30 11.0 11.0 11.0 

nhan vien 242 89.0 89.0 100.0 

Total 272 100.0 100.0 
 

 

TT6 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid duoi 5 nam 60 22.1 22.1 22.1 

tu 5 - 10 nam 103 37.9 37.9 59.9 

tu 10 - 25 nam 84 30.9 30.9 90.8 

tren 25 nam 25 9.2 9.2 100.0 

Total 272 100.0 100.0 
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2.3.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA 

2.3.2.1. Phân tích nhân tố khám phá với 31 biến độc lập 

 - Lần 1 

KMO and Bartlett's Test 

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

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 4984.163 

df 465 

Sig. .000 

 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total % of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total % of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 8.293 26.751 26.751 8.293 26.751 26.751 4.005 12.918 12.918 

2 3.169 10.222 36.973 3.169 10.222 36.973 4.004 12.918 25.836 

3 2.988 9.637 46.610 2.988 9.637 46.610 3.681 11.876 37.712 

4 2.297 7.408 54.019 2.297 7.408 54.019 3.213 10.365 48.077 

5 2.106 6.794 60.813 2.106 6.794 60.813 2.985 9.629 57.705 

6 1.560 5.034 65.846 1.560 5.034 65.846 2.373 7.656 65.361 

7 1.040 3.355 69.201 1.040 3.355 69.201 1.190 3.840 69.201 

8 .840 2.710 71.912 
      

9 .798 2.574 74.485 
      

10 .714 2.302 76.787 
      

11 .662 2.136 78.923 
      

12 .570 1.839 80.762 
      

13 .520 1.678 82.440 
      

14 .505 1.628 84.067 
      

15 .480 1.548 85.615 
      

16 .463 1.495 87.110 
      

17 .402 1.295 88.405 
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18 .390 1.258 89.663 
      

19 .374 1.205 90.868 
      

20 .359 1.159 92.027 
      

21 .337 1.086 93.114 
      

22 .326 1.052 94.165 
      

23 .281 .907 95.072 
      

24 .275 .888 95.960 
      

25 .247 .796 96.756 
      

26 .241 .779 97.535 
      

27 .212 .683 98.218 
      

28 .194 .624 98.842 
      

29 .145 .467 99.309 
      

30 .115 .372 99.681 
      

31 .099 .319 100.000 
      

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Rotated Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 4 5 6 7 

XT4 .806 
      

XT5 .789 
      

XT2 .748 
      

XT6 .746 
      

XT1 .744 
      

XT3 .743 
      

XDQH2 
 

.777 
     

XDQH1 
 

.776 
     

XDQH4 
 

.762 
     

XDQH6 
 

.762 
     

XDQH5 
 

.748 
     

XDQH3 
 

.717 
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KD2 
  

.888 
    

KD1 
  

.853 
    

KD5 
  

.844 
    

KD3 
  

.754 
    

KD4 
  

.686 
    

MT5 
   

.865 
   

MT2 
   

.858 
   

MT4 
   

.725 
   

MT3 
   

.631 
   

BTPT2 
    

.811 
  

BTPT3 
    

.793 
  

BTPT4 
    

.786 
  

BTPT1 
    

.728 
  

ATVS1 
     

.793 
 

ATVS5 
     

.760 
 

ATVS4 
     

.706 
 

ATVS2 
     

.594 
 

MT1 
   

.518 
  

.526 

ATVS3 
       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

-Lần 2 

 

KMO and Bartlett's Test 

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

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 4718.442 

df 406 

Sig. .000 
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Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 7.997 27.575 27.575 7.997 27.575 27.575 3.951 13.624 13.624 

2 3.070 10.585 38.160 3.070 10.585 38.160 3.932 13.559 27.182 

3 2.955 10.188 48.349 2.955 10.188 48.349 3.689 12.720 39.903 

4 2.197 7.577 55.926 2.197 7.577 55.926 2.989 10.309 50.211 

5 2.043 7.045 62.971 2.043 7.045 62.971 2.979 10.274 60.485 

6 1.525 5.258 68.228 1.525 5.258 68.228 2.246 7.743 68.228 

7 .886 3.055 71.283 
      

8 .783 2.700 73.983 
      

9 .671 2.313 76.296 
      

10 .624 2.153 78.449 
      

11 .573 1.977 80.426 
      

12 .521 1.795 82.221 
      

13 .508 1.752 83.973 
      

14 .479 1.652 85.625 
      

15 .438 1.512 87.137 
      

16 .422 1.455 88.592 
      

17 .381 1.313 89.906 
      

18 .364 1.254 91.160 
      

19 .354 1.222 92.382 
      

20 .335 1.154 93.536 
      

21 .285 .982 94.518 
      

22 .282 .971 95.489 
      

23 .262 .902 96.392 
      

24 .245 .844 97.236 
      

25 .232 .799 98.036 
      

26 .195 .672 98.707 
      

27 .159 .550 99.257 
      

28 .116 .401 99.658 
      

29 .099 .342 100.000 
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Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotated Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 4 5 6 

XDQH2 .780 
     

XDQH1 .769 
     

XDQH5 .759 
     

XDQH6 .758 
     

XDQH4 .746 
     

XDQH3 .722 
     

XT4 
 

.816 
    

XT5 
 

.793 
    

XT2 
 

.758 
    

XT1 
 

.751 
    

XT3 
 

.734 
    

XT6 
 

.730 
    

KD2 
  

.901 
   

KD1 
  

.858 
   

KD5 
  

.840 
   

KD3 
  

.732 
   

KD4 
  

.673 
   

MT2 
   

.873 
  

MT5 
   

.870 
  

MT4 
   

.716 
  

MT3 
   

.665 
  

BTPT3 
    

.792 
 

BTPT2 
    

.786 
 

BTPT4 
    

.777 
 

BTPT1 
    

.752 
 

ATVS1 
     

.806 

ATVS5 
     

.781 

ATVS4 
     

.703 

ATVS2 
     

.597 
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Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

 

Phân tích nhân tố khám phá với nhóm biến phụ thuộc 

KMO and Bartlett's Test 

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

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

df 6 

Sig. .000 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative 

% 
Total % of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 2.621 65.517 65.517 2.621 65.517 65.517 

2 .601 15.013 80.529 
   

3 .518 12.955 93.484 
   

4 .261 6.516 100.000 
   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Component Matrixa 

 
Component 

1 

DGC2 .873 

DGC4 .859 

DGC1 .776 

DGC3 .721 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

Kiểm định độ tin cậy thang đo (Cronbach's alfa) 
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Nhóm Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển điểm du lịch 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.878 6 

 

Item Statistics 

 
Mean Std. Deviation N 

XDQH1 3.5074 .74889 272 

XDQH2 3.7426 .74394 272 

XDQH3 3.3309 .71932 272 

XDQH4 3.8419 .92166 272 

XDQH5 3.4338 .70005 272 

XDQH6 3.8493 .82135 272 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

XDQH1 18.1985 9.791 .692 .856 

XDQH2 17.9632 9.733 .713 .853 

XDQH3 18.3750 10.117 .647 .863 

XDQH4 17.8640 8.945 .690 .859 

XDQH5 18.2721 10.110 .673 .860 

XDQH6 17.8566 9.334 .715 .852 
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Nhóm xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá điểm du lịch 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.879 6 

 

Item Statistics 

 
Mean Std. Deviation N 

XT1 3.9118 .81924 272 

XT2 3.7463 .91623 272 

XT3 3.6066 .86530 272 

XT4 3.4191 .80639 272 

XT5 3.7426 .88860 272 

XT6 3.2243 .64092 272 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

XT1 17.7390 10.880 .702 .855 

XT2 17.9044 10.448 .685 .859 

XT3 18.0441 10.921 .642 .865 

XT4 18.2316 10.776 .740 .849 

XT5 17.9081 10.519 .700 .855 

XT6 18.4265 11.936 .677 .863 

 

Nhóm an toàn và vệ sinh môi trường 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.714 4 
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Item Statistics 

 
Mean Std. Deviation N 

ATVS1 3.5221 .58223 272 

ATVS2 3.2390 .52067 272 

ATVS4 3.5294 .58191 272 

ATVS5 3.7206 .65640 272 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

ATVS1 10.4890 1.719 .597 .592 

ATVS2 10.7721 2.103 .395 .709 

ATVS4 10.4816 1.867 .481 .664 

ATVS5 10.2904 1.631 .542 .628 

 

Nhóm quản lý môi trường điểm du lịch 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.866 4 

 

Item Statistics 

 
Mean Std. Deviation N 

MT2 3.6324 .85743 272 

MT3 3.5294 .71299 272 

MT4 3.7390 .84711 272 

MT5 3.5221 .80558 272 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

MT2 10.7904 3.886 .834 .776 
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MT3 10.8934 4.944 .627 .862 

MT4 10.6838 4.564 .597 .878 

MT5 10.9007 4.097 .826 .782 

Nhóm quản lý hoạt động kinh doanh điểm du lịch 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.893 5 

 

Item Statistics 

 
Mean Std. Deviation N 

KD1 3.1324 .58655 272 

KD2 3.3162 .72083 272 

KD3 3.4301 .73568 272 

KD4 3.2243 .64092 272 

KD5 3.5368 .75782 272 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

KD1 13.5074 5.756 .807 .859 

KD2 13.3235 5.164 .820 .850 

KD3 13.2096 5.517 .669 .887 

KD4 13.4154 5.919 .655 .888 

KD5 13.1029 5.148 .770 .863 

 

Nhóm bảo tồn và phát triển tài nguyên du lịch 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.879 4 
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Item Statistics 

 
Mean Std. Deviation N 

BTPT1 3.9044 .78151 272 

BTPT2 3.4191 .70376 272 

BTPT3 3.6176 .72954 272 

BTPT4 3.5147 .70826 272 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

BTPT1 10.5515 3.510 .739 .847 

BTPT2 11.0368 3.822 .716 .854 

BTPT3 10.8382 3.671 .745 .843 

BTPT4 10.9412 3.709 .761 .837 

 

2.3.4. Kiểm định Phân phối chuẩn 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
XDQH XT KD MT BTPT ATVS 

N 272 272 272 272 272 272 

Normal 

Parametersa,b 
Mean 0E-7 0E-7 0E-7 0E-7 0E-7 0E-7 

Std. 

Deviation 
1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute .140 .117 .113 .059 .068 .083 

Positive .088 .079 .101 .036 .049 .075 

Negative -.140 -.117 -.113 -.059 -.068 -.083 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.310 1.237 1.171 .973 1.115 1.071 

Asymp. Sig. (2-tailed) .051 .064 .142 .300 .167 .097 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Kiểm định One sample t-test đánh giá của cán bộ, nhân viên về công tác quản lý nhà 

nước đối với điểm du lịch 

One-Sample Statistics 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

XDQH1 272 3.5074 .74889 .04541 

XDQH2 272 3.7426 .74394 .04511 

XDQH3 272 3.3309 .71932 .04362 

XDQH4 272 3.8419 .92166 .05588 

XDQH5 272 3.4338 .70005 .04245 

XDQH6 272 3.8493 .82135 .04980 

XT1 272 3.9118 .81924 .04967 

XT2 272 3.7463 .91623 .05555 

XT3 272 3.6066 .86530 .05247 

XT4 272 3.4191 .80639 .04889 

XT5 272 3.7426 .88860 .05388 

XT6 272 3.2243 .64092 .03886 

ATVS1 272 3.5221 .58223 .03530 

ATVS2 272 3.2390 .52067 .03157 

ATVS3 272 3.6434 .62070 .03764 

ATVS4 272 3.5294 .58191 .03528 

ATVS5 272 3.7206 .65640 .03980 

MT1 272 3.3346 .65016 .03942 

MT2 272 3.6324 .85743 .05199 

MT3 272 3.5294 .71299 .04323 

MT4 272 3.7390 .84711 .05136 

MT5 272 3.5221 .80558 .04885 

KD1 272 3.1324 .58655 .03556 

KD2 272 3.3162 .72083 .04371 

KD3 272 3.4301 .73568 .04461 

KD4 272 3.2243 .64092 .03886 

KD5 272 3.5368 .75782 .04595 
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BTPT1 272 3.9044 .78151 .04739 

BTPT2 272 3.4191 .70376 .04267 

BTPT3 272 3.6176 .72954 .04424 

BTPT4 272 3.5147 .70826 .04294 

 

One-Sample Test 

 
Test Value = 4 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

XDQH1 -10.849 271 .000 -.49265 -.5820 -.4032 

XDQH2 -5.705 271 .000 -.25735 -.3462 -.1685 

XDQH3 -15.341 271 .000 -.66912 -.7550 -.5833 

XDQH4 -2.829 271 .005 -.15809 -.2681 -.0481 

XDQH5 -13.339 271 .000 -.56618 -.6497 -.4826 

XDQH6 -3.027 271 .003 -.15074 -.2488 -.0527 

XT1 -1.776 271 .077 -.08824 -.1860 .0096 

XT2 -4.566 271 .000 -.25368 -.3630 -.1443 

XT3 -7.498 271 .000 -.39338 -.4967 -.2901 

XT4 -11.880 271 .000 -.58088 -.6771 -.4846 

XT5 -4.776 271 .000 -.25735 -.3634 -.1513 

XT6 -19.962 271 .000 -.77574 -.8522 -.6992 

ATVS1 -13.538 271 .000 -.47794 -.5474 -.4084 

ATVS2 -24.106 271 .000 -.76103 -.8232 -.6989 

ATVS3 -9.476 271 .000 -.35662 -.4307 -.2825 

ATVS4 -13.337 271 .000 -.47059 -.5401 -.4011 

ATVS5 -7.020 271 .000 -.27941 -.3578 -.2011 

MT1 -16.880 271 .000 -.66544 -.7431 -.5878 

MT2 -7.072 271 .000 -.36765 -.4700 -.2653 

MT3 -10.885 271 .000 -.47059 -.5557 -.3855 

MT4 -5.082 271 .000 -.26103 -.3622 -.1599 

MT5 -9.785 271 .000 -.47794 -.5741 -.3818 
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KD1 -24.396 271 .000 -.86765 -.9377 -.7976 

KD2 -15.646 271 .000 -.68382 -.7699 -.5978 

KD3 -12.775 271 .000 -.56985 -.6577 -.4820 

KD4 -19.962 271 .000 -.77574 -.8522 -.6992 

KD5 -10.081 271 .000 -.46324 -.5537 -.3728 

BTPT1 -2.017 271 .045 -.09559 -.1889 -.0023 

BTPT2 -13.613 271 .000 -.58088 -.6649 -.4969 

BTPT3 -8.644 271 .000 -.38235 -.4694 -.2953 

BTPT4 -11.301 271 .000 -.48529 -.5698 -.4007 

 Kiểm định independent sample t-test sự khác biệt trong đánh giá đối với 2 nhóm (Xúc 

tiến, tuyên truyền, quảng bá điểm du lịch, Bảo tồn và phát triển tài nguyên du lịch 

Group Statistics 

 
TT1 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

XT2 nam 169 3.8166 .67838 .05218 

nu 103 3.3301 1.02315 .10081 

XT3 nam 169 3.7633 .52629 .04048 

nu 103 3.1456 .80935 .07975 

XT4 nam 169 3.7337 .65017 .05001 

nu 103 3.7476 1.10008 .10839 

XT5 nam 169 3.5917 .62120 .04778 

nu 103 3.4078 1.03315 .10180 

 

Independent Samples Test 

 
Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 
Std. Error 

Difference 
95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

XT2 Equal 

variances 

assumed 

16.638 .232 4.713 270 .000 .48647 .10322 .28326 .68969 
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Equal 

variances 

not 

assumed 

  
4.285 157.131 .000 .48647 .11352 .26225 .71069 

XT3 Equal 

variances 

assumed 

10.460 .433 7.626 270 .000 .61768 .08099 .45822 .77714 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  
6.906 155.092 .000 .61768 .08944 .44101 .79435 

XT4 Equal 

variances 

assumed 

13.753 .411 -.131 270 .896 -.01385 .10608 -

.22270 
.19501 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  
-.116 146.035 .908 -.01385 .11938 -

.24977 
.22208 

XT5 Equal 

variances 

assumed 

7.682 .751 1.835 270 .068 .18395 .10026 -

.01345 
.38135 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  
1.636 147.551 .104 .18395 .11246 -

.03828 
.40618 

 

 

Group Statistics 

 
TT1 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

BTPT1 nam 169 4.0888 .44767 .03444 

nu 103 3.6019 1.06954 .10538 

BTPT2 nam 169 3.4260 .49597 .03815 

nu 103 3.4078 .95422 .09402 

BTPT3 nam 169 3.7396 .46640 .03588 

nu 103 3.4175 .99533 .09807 

BTPT4 nam 169 3.5976 .49183 .03783 

nu 103 3.3786 .95092 .09370 
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Independent Samples Test 

 
Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 
Std. Error 

Difference 
95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

BTPT1 Equal 

variances 

assumed 

21.264 .434 5.219 270 .000 .48682 .09328 .30317 .67046 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  
4.391 124.086 .000 .48682 .11087 .26738 .70625 

BTPT2 Equal 

variances 

assumed 

23.356 .500 .207 270 .836 .01827 .08813 -

.15524 
.19177 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  
.180 136.114 .857 .01827 .10147 -

.18239 
.21892 

BTPT3 Equal 

variances 

assumed 

24.570 .219 3.610 270 .000 .32217 .08924 .14648 .49786 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  
3.085 129.716 .002 .32217 .10443 .11557 .52877 

BTPT4 Equal 

variances 

assumed 

24.878 .184 2.497 270 .013 .21899 .08769 .04635 .39164 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  
2.167 135.781 .032 .21899 .10105 .01916 .41882 
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Kiểm định One way ANOVA đối với 3 nhóm (Quản lý môi trường điểm du 

lịch, Quản lý hoạt động kinh doanh điểm du lịch, Xây dựng và tổ chức thực 

hiện quy hoạch phát triển điểm du lịch) đối với biến nơi làm việc  

Nhóm Quản lý môi trường điểm du lịch 

Descriptives 

 
N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error 
95% Confidence 

Interval for Mean 
Minimum Maximum 

Lower 

Bound 
Upper 

Bound 

MT1 co quan 

nha 

nuoc 

106 3.9340 .48342 .04695 3.8409 4.0271 3.00 5.00 

don vi 

kinh 

doanh 

114 3.8509 .86457 .08097 3.6905 4.0113 2.00 5.00 

don vi 

cung 

ung 

52 4.0000 1.18818 .16477 3.6692 4.3308 1.00 5.00 

Total 272 3.9118 .81924 .04967 3.8140 4.0096 1.00 5.00 

MT2 co quan 

nha 

nuoc 

106 3.6887 .66709 .06479 3.5602 3.8172 3.00 5.00 

don vi 

kinh 

doanh 

114 3.6842 .95302 .08926 3.5074 3.8610 2.00 5.00 

don vi 

cung 

ung 

52 4.0000 1.20457 .16704 3.6646 4.3354 1.00 5.00 

Total 272 3.7463 .91623 .05555 3.6370 3.8557 1.00 5.00 

MT3 co quan 

nha 

nuoc 

106 4.0849 .61903 .06013 3.9657 4.2041 3.00 5.00 

don vi 

kinh 

doanh 

114 3.2105 .81440 .07628 3.0594 3.3616 2.00 5.00 

don vi 

cung 

ung 

52 3.5000 .93934 .13026 3.2385 3.7615 1.00 4.00 
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Total 272 3.6066 .86530 .05247 3.5033 3.7099 1.00 5.00 

MT4 co quan 

nha 

nuoc 

106 3.5755 .68935 .06696 3.4427 3.7082 3.00 5.00 

don vi 

kinh 

doanh 

114 3.2018 .80022 .07495 3.0533 3.3502 2.00 5.00 

don vi 

cung 

ung 

52 3.5769 .93612 .12982 3.3163 3.8375 1.00 4.00 

Total 272 3.4191 .80639 .04889 3.3229 3.5154 1.00 5.00 

MT5 co quan 

nha 

nuoc 

106 3.9151 .53662 .05212 3.8117 4.0184 3.00 5.00 

don vi 

kinh 

doanh 

114 3.4474 .89336 .08367 3.2816 3.6131 2.00 5.00 

don vi 

cung 

ung 

52 4.0385 1.22012 .16920 3.6988 4.3781 1.00 5.00 

Total 272 3.7426 .88860 .05388 3.6366 3.8487 1.00 5.00 

MT6 co quan 

nha 

nuoc 

106 3.4811 .50202 .04876 3.3844 3.5778 3.00 4.00 

don vi 

kinh 

doanh 

114 3.1316 .63124 .05912 3.0144 3.2487 2.00 4.00 

don vi 

cung 

ung 

52 2.9038 .72110 .10000 2.7031 3.1046 1.00 4.00 

Total 272 3.2243 .64092 .03886 3.1478 3.3008 1.00 4.00 
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Test of Homogeneity of Variances 

 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

MT1 12.371 2 269 .120 

MT2 5.009 2 269 .077 

MT3 6.420 2 269 .062 

MT4 .738 2 269 .479 

MT5 22.546 2 269 .145 

MT6 .589 2 269 .555 

 

ANOVA 

 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

MT1 Between Groups .880 2 .440 .654 .521 

Within Groups 181.003 269 .673 
  

Total 181.882 271 
   

MT2 Between Groups 4.138 2 2.069 2.492 .085 

Within Groups 223.358 269 .830 
  

Total 227.496 271 
   

MT3 Between Groups 42.725 2 21.362 35.875 .000 

Within Groups 160.183 269 .595 
  

Total 202.908 271 
   

MT4 Between Groups 9.272 2 4.636 7.470 .001 

Within Groups 166.948 269 .621 
  

Total 176.221 271 
   

MT5 Between Groups 17.642 2 8.821 12.085 .000 

Within Groups 196.343 269 .730 
  

Total 213.985 271 
   

MT6 Between Groups 13.312 2 6.656 18.269 .000 

Within Groups 98.008 269 .364 
  

Total 111.320 271 
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Post Hoc Tests 

 

Multiple Comparisons 

Tukey HSD 

Dependent 

Variable 
(I) TT4 (J) TT4 Mean 

Difference (I-J) 
Std. 

Error 
Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 
Upper 

Bound 

MT1 co quan 

nha nuoc 
don vi kinh 

doanh 
.08309 .11068 .733 -.1778 .3439 

don vi cung 

ung 
-.06604 .13888 .883 -.3933 .2613 

don vi kinh 

doanh 
co quan 

nha nuoc 
-.08309 .11068 .733 -.3439 .1778 

don vi cung 

ung 
-.14912 .13727 .523 -.4726 .1744 

don vi cung 

ung 
co quan 

nha nuoc 
.06604 .13888 .883 -.2613 .3933 

don vi kinh 

doanh 
.14912 .13727 .523 -.1744 .4726 

MT2 co quan 

nha nuoc 
don vi kinh 

doanh 
.00447 .12295 .999 -.2853 .2942 

don vi cung 

ung 
-.31132 .15428 .110 -.6749 .0523 

don vi kinh 

doanh 
co quan 

nha nuoc 
-.00447 .12295 .999 -.2942 .2853 

don vi cung 

ung 
-.31579 .15248 .098 -.6752 .0436 

don vi cung 

ung 
co quan 

nha nuoc 
.31132 .15428 .110 -.0523 .6749 

don vi kinh 

doanh 
.31579 .15248 .098 -.0436 .6752 

MT3 co quan 

nha nuoc 
don vi kinh 

doanh 
.87438* .10412 .000 .6290 1.1198 

don vi cung 

ung 
.58491* .13065 .000 .2770 .8928 

don vi kinh 

doanh 
co quan 

nha nuoc 
-.87438* .10412 .000 -1.1198 -.6290 

don vi cung 

ung 
-.28947 .12913 .066 -.5938 .0149 

don vi cung co quan -.58491* .13065 .000 -.8928 -.2770 
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ung nha nuoc 

don vi kinh 

doanh 
.28947 .12913 .066 -.0149 .5938 

MT4 co quan 

nha nuoc 
don vi kinh 

doanh 
.37372* .10630 .001 .1232 .6242 

don vi cung 

ung 
-.00145 .13338 1.000 -.3158 .3129 

don vi kinh 

doanh 
co quan 

nha nuoc 
-.37372* .10630 .001 -.6242 -.1232 

don vi cung 

ung 
-.37517* .13183 .013 -.6859 -.0645 

don vi cung 

ung 
co quan 

nha nuoc 
.00145 .13338 1.000 -.3129 .3158 

don vi kinh 

doanh 
.37517* .13183 .013 .0645 .6859 

MT5 co quan 

nha nuoc 
don vi kinh 

doanh 
.46773* .11528 .000 .1960 .7394 

don vi cung 

ung 
-.12337 .14465 .670 -.4643 .2175 

don vi kinh 

doanh 
co quan 

nha nuoc 
-.46773* .11528 .000 -.7394 -.1960 

don vi cung 

ung 
-.59109* .14297 .000 -.9280 -.2542 

don vi cung 

ung 
co quan 

nha nuoc 
.12337 .14465 .670 -.2175 .4643 

don vi kinh 

doanh 
.59109* .14297 .000 .2542 .9280 

MT6 co quan 

nha nuoc 
don vi kinh 

doanh 
.34955* .08144 .000 .1576 .5415 

don vi cung 

ung 
.57729* .10219 .000 .3364 .8181 

don vi kinh 

doanh 
co quan 

nha nuoc 
-.34955* .08144 .000 -.5415 -.1576 

don vi cung 

ung 
.22773 .10101 .064 -.0103 .4658 

don vi cung 

ung 
co quan 

nha nuoc 
-.57729* .10219 .000 -.8181 -.3364 

don vi kinh 

doanh 
-.22773 .10101 .064 -.4658 .0103 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Nhóm Quản lý hoạt động kinh doanh điểm du lịch 

Descriptives 

 
N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error 
95% Confidence 

Interval for Mean 
Minimum Maximum 

Lower 

Bound 
Upper 

Bound 

KD1 co quan nha 

nuoc 
106 3.0000 .00000 .00000 3.0000 3.0000 3.00 3.00 

don vi kinh 

doanh 
114 3.0614 .55311 .05180 2.9588 3.1640 2.00 4.00 

don vi cung ung 52 3.5577 .95821 .13288 3.2909 3.8245 1.00 5.00 

Total 272 3.1324 .58655 .03556 3.0623 3.2024 1.00 5.00 

KD2 co quan nha 

nuoc 
106 3.1698 .37725 .03664 3.0972 3.2425 3.00 4.00 

don vi kinh 

doanh 
114 3.2193 .71345 .06682 3.0869 3.3517 2.00 5.00 

don vi cung ung 52 3.8269 1.00433 .13928 3.5473 4.1065 1.00 5.00 

Total 272 3.3162 .72083 .04371 3.2301 3.4022 1.00 5.00 

KD3 co quan nha 

nuoc 
106 3.4434 .49915 .04848 3.3473 3.5395 3.00 4.00 

don vi kinh 

doanh 
114 3.3596 .74224 .06952 3.2219 3.4974 2.00 5.00 

don vi cung ung 52 3.5577 1.05558 .14638 3.2638 3.8516 1.00 5.00 

Total 272 3.4301 .73568 .04461 3.3423 3.5180 1.00 5.00 

KD4 co quan nha 

nuoc 
106 3.3962 .49144 .04773 3.3016 3.4909 3.00 4.00 

don vi kinh 

doanh 
114 3.0000 .51525 .04826 2.9044 3.0956 2.00 5.00 

don vi cung ung 52 3.3654 .95031 .13178 3.1008 3.6300 1.00 5.00 

Total 272 3.2243 .64092 .03886 3.1478 3.3008 1.00 5.00 

KD5 co quan nha 

nuoc 
106 3.4528 .53687 .05215 3.3494 3.5562 3.00 5.00 

don vi kinh 

doanh 
114 3.4825 .77839 .07290 3.3380 3.6269 2.00 5.00 

don vi cung ung 52 3.8269 1.00433 .13928 3.5473 4.1065 1.00 5.00 

Total 272 3.5368 .75782 .04595 3.4463 3.6272 1.00 5.00 
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Test of Homogeneity of Variances 

 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

KD1 70.562 2 269 .012 

KD2 13.642 2 269 .000 

KD3 18.350 2 269 .270 

KD4 33.424 2 269 .069 

KD5 4.301 2 269 .114 

 

ANOVA 

 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

KD1 Between Groups 11.838 2 5.919 19.561 .000 

Within Groups 81.397 269 .303 
  

Total 93.235 271 
   

KD2 Between Groups 16.906 2 8.453 18.351 .000 

Within Groups 123.903 269 .461 
  

Total 140.809 271 
   

KD3 Between Groups 1.431 2 .716 1.325 .267 

Within Groups 145.242 269 .540 
  

Total 146.673 271 
   

KD4 Between Groups 9.904 2 4.952 13.134 .000 

Within Groups 101.416 269 .377 
  

Total 111.320 271 
   

KD5 Between Groups 5.461 2 2.730 4.891 .008 

Within Groups 150.171 269 .558 
  

Total 155.632 271 
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Post Hoc Tests 

 

Multiple Comparisons 

Tukey HSD 

Dependent 

Variable 
(I) TT4 (J) TT4 Mean 

Difference (I-J) 
Std. 

Error 
Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 
Upper 

Bound 

KD1 co quan nha 

nuoc 
don vi kinh 

doanh 
-.06140 .07422 .686 -.2363 .1135 

don vi cung 

ung 
-.55769* .09313 .000 -.7772 -.3382 

don vi kinh 

doanh 
co quan nha 

nuoc 
.06140 .07422 .686 -.1135 .2363 

don vi cung 

ung 
-.49629* .09205 .000 -.7132 -.2793 

don vi cung 

ung 
co quan nha 

nuoc 
.55769* .09313 .000 .3382 .7772 

don vi kinh 

doanh 
.49629* .09205 .000 .2793 .7132 

KD2 co quan nha 

nuoc 
don vi kinh 

doanh 
-.04949 .09157 .851 -.2653 .1663 

don vi cung 

ung 
-.65711* .11491 .000 -.9279 -.3863 

don vi kinh 

doanh 
co quan nha 

nuoc 
.04949 .09157 .851 -.1663 .2653 

don vi cung 

ung 
-.60762* .11357 .000 -.8753 -.3400 

don vi cung 

ung 
co quan nha 

nuoc 
.65711* .11491 .000 .3863 .9279 

don vi kinh 

doanh 
.60762* .11357 .000 .3400 .8753 

KD3 co quan nha 

nuoc 
don vi kinh 

doanh 
.08375 .09915 .676 -.1499 .3174 

don vi cung 

ung 
-.11430 .12441 .629 -.4075 .1789 

don vi kinh 

doanh 
co quan nha 

nuoc 
-.08375 .09915 .676 -.3174 .1499 

don vi cung 

ung 
-.19804 .12296 .243 -.4878 .0917 

don vi cung co quan nha .11430 .12441 .629 -.1789 .4075 



 

181 

ung nuoc 

don vi kinh 

doanh 
.19804 .12296 .243 -.0917 .4878 

KD4 co quan nha 

nuoc 
don vi kinh 

doanh 
.39623* .08285 .000 .2010 .5915 

don vi cung 

ung 
.03084 .10396 .953 -.2142 .2758 

don vi kinh 

doanh 
co quan nha 

nuoc 
-.39623* .08285 .000 -.5915 -.2010 

don vi cung 

ung 
-.36538* .10275 .001 -.6075 -.1232 

don vi cung 

ung 
co quan nha 

nuoc 
-.03084 .10396 .953 -.2758 .2142 

don vi kinh 

doanh 
.36538* .10275 .001 .1232 .6075 

KD5 co quan nha 

nuoc 
don vi kinh 

doanh 
-.02963 .10081 .954 -.2672 .2080 

don vi cung 

ung 
-.37409* .12650 .009 -.6722 -.0760 

don vi kinh 

doanh 
co quan nha 

nuoc 
.02963 .10081 .954 -.2080 .2672 

don vi cung 

ung 
-.34447* .12503 .017 -.6391 -.0498 

don vi cung 

ung 
co quan nha 

nuoc 
.37409* .12650 .009 .0760 .6722 

don vi kinh 

doanh 
.34447* .12503 .017 .0498 .6391 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

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

Descriptives 

 
N Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error 
95% Confidence 

Interval for Mean 
Minimum Maximum 

Lower 

Bound 
Upper 

Bound 

XDQH1 co quan 

nha nuoc 
106 3.5472 .50013 .04858 3.4508 3.6435 3.00 4.00 

don vi 

kinh 

doanh 

114 3.4298 .79789 .07473 3.2818 3.5779 2.00 5.00 

don vi 

cung ung 
52 3.5962 1.01479 .14073 3.3136 3.8787 1.00 5.00 
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Total 272 3.5074 .74889 .04541 3.4180 3.5968 1.00 5.00 

XDQH2 co quan 

nha nuoc 
106 3.7547 .43230 .04199 3.6715 3.8380 3.00 4.00 

don vi 

kinh 

doanh 

114 3.7807 .79555 .07451 3.6331 3.9283 2.00 5.00 

don vi 

cung ung 
52 3.6346 1.06695 .14796 3.3376 3.9317 1.00 5.00 

Total 272 3.7426 .74394 .04511 3.6538 3.8315 1.00 5.00 

XDQH3 co quan 

nha nuoc 
106 3.1792 .38538 .03743 3.1050 3.2535 3.00 4.00 

don vi 

kinh 

doanh 

114 3.5526 .79925 .07486 3.4043 3.7009 2.00 5.00 

don vi 

cung ung 
52 3.1538 .91576 .12699 2.8989 3.4088 1.00 5.00 

Total 272 3.3309 .71932 .04362 3.2450 3.4167 1.00 5.00 

XDQH4 co quan 

nha nuoc 
106 3.6981 .67851 .06590 3.5674 3.8288 3.00 5.00 

don vi 

kinh 

doanh 

114 3.8684 .90733 .08498 3.7001 4.0368 2.00 5.00 

don vi 

cung ung 
52 4.0769 1.28103 .17765 3.7203 4.4336 1.00 5.00 

Total 272 3.8419 .92166 .05588 3.7319 3.9519 1.00 5.00 

XDQH5 co quan 

nha nuoc 
106 3.4811 .52064 .05057 3.3809 3.5814 3.00 5.00 

don vi 

kinh 

doanh 

114 3.5263 .75505 .07072 3.3862 3.6664 2.00 5.00 

don vi 

cung ung 
52 3.1346 .81719 .11332 2.9071 3.3621 1.00 4.00 

Total 272 3.4338 .70005 .04245 3.3503 3.5174 1.00 5.00 

XDQH6 co quan 

nha nuoc 
106 3.7925 .45181 .04388 3.7054 3.8795 3.00 5.00 

don vi 

kinh 

doanh 

114 3.9123 .93659 .08772 3.7385 4.0861 2.00 5.00 

don vi 

cung ung 
52 3.8269 1.09761 .15221 3.5213 4.1325 1.00 5.00 

Total 272 3.8493 .82135 .04980 3.7512 3.9473 1.00 5.00 

 



 

183 

Test of Homogeneity of Variances 

 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

XDQH1 11.799 2 269 .330 

XDQH2 14.891 2 269 .491 

XDQH3 30.928 2 269 .535 

XDQH4 9.135 2 269 .030 

XDQH5 4.586 2 269 .411 

XDQH6 11.366 2 269 .152 

 

ANOVA 

 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

XDQH1 Between Groups 1.263 2 .632 1.127 .325 

Within Groups 150.722 269 .560 
  

Total 151.985 271 
   

XDQH2 Between Groups .787 2 .394 .710 .493 

Within Groups 149.198 269 .555 
  

Total 149.985 271 
   

XDQH3 Between Groups 9.673 2 4.836 9.966 .000 

Within Groups 130.548 269 .485 
  

Total 140.221 271 
   

XDQH4 Between Groups 5.144 2 2.572 3.074 .048 

Within Groups 225.058 269 .837 
  

Total 230.202 271 
   

XDQH5 Between Groups 5.868 2 2.934 6.217 .002 

Within Groups 126.941 269 .472 
  

Total 132.809 271 
   

XDQH6 Between Groups .821 2 .410 .607 .546 

Within Groups 181.999 269 .677 
  

Total 182.820 271 
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Post Hoc Tests 

Multiple Comparisons 

Tukey HSD 

Dependent 

Variable 
(I) TT4 (J) TT4 Mean 

Difference (I-J) 
Std. 

Error 
Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 
Upper 

Bound 

XDQH1 co quan nha 

nuoc 
don vi kinh 

doanh 
.11735 .10100 .477 -.1207 .3554 

don vi cung 

ung 
-.04898 .12673 .921 -.3477 .2497 

don vi kinh 

doanh 
co quan nha 

nuoc 
-.11735 .10100 .477 -.3554 .1207 

don vi cung 

ung 
-.16633 .12526 .381 -.4615 .1289 

don vi cung 

ung 
co quan nha 

nuoc 
.04898 .12673 .921 -.2497 .3477 

don vi kinh 

doanh 
.16633 .12526 .381 -.1289 .4615 

XDQH2 co quan nha 

nuoc 
don vi kinh 

doanh 
-.02598 .10049 .964 -.2628 .2108 

don vi cung 

ung 
.12010 .12609 .608 -.1771 .4173 

don vi kinh 

doanh 
co quan nha 

nuoc 
.02598 .10049 .964 -.2108 .2628 

don vi cung 

ung 
.14609 .12462 .471 -.1476 .4398 

don vi cung 

ung 
co quan nha 

nuoc 
-.12010 .12609 .608 -.4173 .1771 

don vi kinh 

doanh 
-.14609 .12462 .471 -.4398 .1476 

XDQH3 co quan nha 

nuoc 
don vi kinh 

doanh 
-.37339* .09400 .000 -.5949 -.1519 

don vi cung 

ung 
.02540 .11795 .975 -.2526 .3034 

don vi kinh 

doanh 
co quan nha 

nuoc 
.37339* .09400 .000 .1519 .5949 

don vi cung 

ung 
.39879* .11658 .002 .1240 .6735 

don vi cung 

ung 
co quan nha 

nuoc 
-.02540 .11795 .975 -.3034 .2526 



 

185 

don vi kinh 

doanh 
-.39879* .11658 .002 -.6735 -.1240 

XDQH4 co quan nha 

nuoc 
don vi kinh 

doanh 
-.17031 .12342 .353 -.4612 .1206 

don vi cung 

ung 
-.37881* .15486 .040 -.7438 -.0138 

don vi kinh 

doanh 
co quan nha 

nuoc 
.17031 .12342 .353 -.1206 .4612 

don vi cung 

ung 
-.20850 .15306 .362 -.5692 .1522 

don vi cung 

ung 
co quan nha 

nuoc 
.37881* .15486 .040 .0138 .7438 

don vi kinh 

doanh 
.20850 .15306 .362 -.1522 .5692 

XDQH5 co quan nha 

nuoc 
don vi kinh 

doanh 
-.04518 .09269 .877 -.2636 .1733 

don vi cung 

ung 
.34652* .11631 .009 .0724 .6206 

don vi kinh 

doanh 
co quan nha 

nuoc 
.04518 .09269 .877 -.1733 .2636 

don vi cung 

ung 
.39170* .11495 .002 .1208 .6626 

don vi cung 

ung 
co quan nha 

nuoc 
-.34652* .11631 .009 -.6206 -.0724 

don vi kinh 

doanh 
-.39170* .11495 .002 -.6626 -.1208 

XDQH6 co quan nha 

nuoc 
don vi kinh 

doanh 
-.11983 .11099 .528 -.3814 .1417 

don vi cung 

ung 
-.03447 .13926 .967 -.3627 .2937 

don vi kinh 

doanh 
co quan nha 

nuoc 
.11983 .11099 .528 -.1417 .3814 

don vi cung 

ung 
.08536 .13764 .809 -.2390 .4098 

don vi cung 

ung 
co quan nha 

nuoc 
.03447 .13926 .967 -.2937 .3627 

don vi kinh 

doanh 
-.08536 .13764 .809 -.4098 .2390 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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2.3.8. Hồi quy tương quan  

 

Correlations 

 
XDQH XT KD MT BTPT ATVS HQ 

XDQH Pearson Correlation 1 .000 .000 .000 .000 .000 .482** 

Sig. (2-tailed) 
 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 .000 

N 272 272 272 272 272 272 272 

XT Pearson Correlation .000 1 .000 .000 .000 .000 .237** 

Sig. (2-tailed) 1.000 
 

1.000 1.000 1.000 1.000 .000 

N 272 272 272 272 272 272 272 

KD Pearson Correlation .000 .000 1 .000 .000 .000 .299** 

Sig. (2-tailed) 1.000 1.000 
 

1.000 1.000 1.000 .000 

N 272 272 272 272 272 272 272 

MT Pearson Correlation .000 .000 .000 1 .000 .000 .453** 

Sig. (2-tailed) 1.000 1.000 1.000 
 

1.000 1.000 .000 

N 272 272 272 272 272 272 272 

BTPT Pearson Correlation .000 .000 .000 .000 1 .000 .154* 

Sig. (2-tailed) 1.000 1.000 1.000 1.000 
 

1.000 .011 

N 272 272 272 272 272 272 272 

ATVS Pearson Correlation .000 .000 .000 .000 .000 1 .046 

Sig. (2-tailed) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
 

.446 

N 272 272 272 272 272 272 272 

DGC Pearson Correlation .482** .237** .299** .453** .154* .046 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .011 .446 
 

N 272 272 272 272 272 272 272 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Kết quả hồi quy 

Model SumMTyf 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 .482a .233 .230 .87765482 
 

2 .662b .438 .434 .75263624 
 

3 .726c .527 .522 .69163368 
 

4 .764d .583 .577 .65059955 
 

5 .779e .607 .599 .63302808 1.132 

a. Predictors: (Constant), XDQH 

b. Predictors: (Constant), XDQH, MT 

c. Predictors: (Constant), XDQH, MT, KD 

d. Predictors: (Constant), XDQH, MT, KD, XT 

e. Predictors: (Constant), XDQH, MT, KD, XT, BTPT 

f. Dependent Variable: HQ 
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ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression 63.025 1 63.025 81.821 .000b 

Residual 207.975 270 .770 
  

Total 271.000 271 
   

2 Regression 118.622 2 59.311 104.704 .000c 

Residual 152.378 269 .566 
  

Total 271.000 271 
   

3 Regression 142.800 3 47.600 99.507 .000d 

Residual 128.200 268 .478 
  

Total 271.000 271 
   

4 Regression 157.984 4 39.496 93.310 .000e 

Residual 113.016 267 .423 
  

Total 271.000 271 
   

5 Regression 164.407 5 32.881 82.055 .000f 

Residual 106.593 266 .401 
  

Total 271.000 271 
   

a. Dependent Variable: HQ 

b. Predictors: (Constant), XDQH 

c. Predictors: (Constant), XDQH, MT 

d. Predictors: (Constant), XDQH, MT, KD 

e. Predictors: (Constant), XDQH, MT, KD, XT 

f. Predictors: (Constant), XDQH, MT, KD, XT, BTPT 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 
t Sig. 95.0% 

Confidence 

Interval for B 

Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 
Beta Lower 

Bound 
Upper 

Bound 
Tolerance VIF 

1 (Constant) -

8.663E-

017 

.053 
 

.000 1.000 -.105 .105 
  

XDQH .482 .053 .482 9.045 .000 .377 .587 1.000 1.000 

2 (Constant) -

1.351E-

016 

.046 
 

.000 1.000 -.090 .090 
  

XDQH .482 .046 .482 10.548 .000 .392 .572 1.000 1.000 

MT .453 .046 .453 9.907 .000 .363 .543 1.000 1.000 

3 (Constant) -

7.620E-

017 

.042 
 

.000 1.000 -.083 .083 
  

XDQH .482 .042 .482 11.478 .000 .400 .565 1.000 1.000 

MT .453 .042 .453 10.781 .000 .370 .536 1.000 1.000 

KD .299 .042 .299 7.109 .000 .216 .381 1.000 1.000 

4 (Constant) -

1.348E-

016 

.039 
 

.000 1.000 -.078 .078 
  

XDQH .482 .040 .482 12.202 .000 .404 .560 1.000 1.000 

MT .453 .040 .453 11.461 .000 .375 .531 1.000 1.000 

KD .299 .040 .299 7.558 .000 .221 .377 1.000 1.000 

XT .237 .040 .237 5.989 .000 .159 .315 1.000 1.000 

5 (Constant) -

1.430E-

016 

.038 
 

.000 1.000 -.076 .076 
  

XDQH .482 .038 .482 12.541 .000 .407 .558 1.000 1.000 

MT .453 .038 .453 11.779 .000 .377 .529 1.000 1.000 

KD .299 .038 .299 7.768 .000 .223 .374 1.000 1.000 

XT .237 .038 .237 6.156 .000 .161 .312 1.000 1.000 

BTPT .154 .038 .154 4.004 .000 .078 .230 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: HQ 

 


