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LỜI CAM ĐOAN 

 

 Tôi xin cam đoan luận án này là kết quả nghiên cứu của tác giả dƣới sự hƣớng dẫn 

khoa học của giáo viên. Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận án này là hoàn toàn 

trung thực và chƣa đƣợc sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Những thông tin trích dẫn 

trong luận án đều có nguồn gốc rõ ràng. 

                Tác giả luận án 

    

            

                           Lê Đức Trọng 
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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 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 Ban Giám đốc Đại học Huế, Ban Đào tạo và Công 

tác sinh viên Đại học Huế, Phòng Đào tạo, Khoa Quản trị kinh doanh, Bộ môn Thương 

mại và kinh doanh quốc tế, 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. Nguyễn Văn Phát, người thầy 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 tỉnh Quảng Bình, Sở Tài chính, Sở 

Du lịch, các Sở ban ngành thuộc UBND tỉnh Quảng Bình; UBND và các Phòng ban chức 

năng của thành phố Đồng Hới, huyện Bố Trạch;  Hiệp hội du lịch tỉnh Quảng Bình, các tổ 

chức, doanh nghiệp du lịch, các cơ sở đào tạo ngành du lịch ở trên địa bàn tỉnh Quảng 

Bình và một số đơn vị liên quan đã nhiệt tình đóng góp ý kiến, cung cấp tài liệu và thông 

tin cần thiết về chủ đề kết nối vùng trong phát triển du lịch 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 

 

 

Lê Đức Trọng 
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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

BTB Bắc Trung Bộ 

BQ Bình quân 

CHDCND Cộng hòa dân chủ nhân dân 

CNH Công nghiệp hóa 

CP Chính phủ 

CV Công suất 

DH Duyên hải 

DHNTB Duyên hải Nam Trung Bộ 

DL Du lịch 

DN Doanh nghiệp 

ĐB Đồng bằng 

ĐBSH&DHĐB Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc 

ĐNB Đông Nam Bộ 

ĐVT Đơn vị tính 

EU Liên minh Châu Âu (European Union) 

FAO Tổ chức nông lƣơng của Liên hợp Quốc 

GRDP Tổng sản phẩm trên địa bàn 

ITE HCMC Hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh 

KII Phỏng vấn chuyên sâu (Key informant interviews) 

MICE 
 Du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, du 

lịch khen thƣởng (Meeting Incentive Conference Event)  

NĐ Nghị định 

PTMLXH Phân tích mạng lƣới xã hội 

QB Quảng Bình 

QĐ Quyết định 

QL Quản lý 

SD Độ lệch tiêu chuẩn (standard deviation) 

TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

TP Thành phố 

TT Thứ tự 

UBND Ủy ban nhân dân 

UCINET Phần mềm phân tích mạng lƣới xã hội 

UNESCO Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc 

UNWTO Tổ chức du lịch thế giới 

VITM Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam 

VHTTDL Văn hóa, thể thao và du lịch 

VQG PNKB Vƣờn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng 
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PHẦN I. MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong nhiều năm trở lại đây, liên kết (kết nối) vùng trong phát triển du lịch đang nổi 

lên nhƣ một xu thế mới của quá trình hợp tác phát triển kinh tế vùng và trở thành chiến 

lƣợc trọng tâm tại nhiều nƣớc trên thế giới. Đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, những 

đặc điểm của ngành du lịch đặt ra yêu cầu của kết nối vùng trong phát triển du lịch nhƣ là 

một thực tế khách quan, có tính tất yếu. Saraniemi và Kylänen (2011) đã dẫn chứng từ 

đặc điểm của điểm đến du lịch để lý giải cho sự cần thiết trong liên kết, hợp tác du lịch. 

Theo đó, điểm đến du lịch không phải là một hệ thống ổn định và khép kín, tức là không 

nên xem điểm đến du lịch nhƣ một khu vực địa lý xác định, một thực thể lãnh thổ cố định 

– là quan điểm tiếp cận tĩnh theo lối truyền thống trƣớc đây, mà điểm đến du lịch cần 

đƣợc tiếp cận theo quan điểm mở, từ đó xây dựng các chiến lƣợc hợp tác, liên kết [89]. 

Theo Blasco và cộng sự (2014), điểm đến du lịch cũng có thể đƣợc nhìn nhận trên giác 

độ không gian tiêu dùng của du khách (Tourists’consumption space) và khi độ dài không 

gian tiêu dùng vƣợt quá sự giới hạn của một điểm đến ở đƣờng biên giới quốc tế thì sự 

hợp tác, liên kết vùng xuyên biên giới là tất yếu [49]. Với tính chất là ngành kinh tế có 

tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, sự phát triển du lịch không chỉ giới hạn 

trong một lãnh thổ mà luôn vƣơn ra khỏi phạm vi hành chính một địa phƣơng, một quốc 

gia, một khu vực (Hoàng Văn Hoa, 2019) [12]. Nhƣ vậy, chỉ khi sự cần thiết của kết nối 

vùng trong phát triển du lịch đã đƣợc khẳng định thì việc tìm hiểu cơ sở khoa học cũng 

nhƣ đánh giá tình hình thực tiễn để đề xuất giải pháp tăng cƣờng kết nối vùng trong phát 

triển du lịch là hoàn toàn mang tính cấp thiết không chỉ ở cấp độ quốc gia mà còn ở cả 

cấp độ địa phƣơng. 

Ở nƣớc ta, chủ đề kết nối vùng trong phát triển du lịch cũng đƣợc Chính phủ, Bộ 

ngành và chính quyền các địa phƣơng đặc biệt quan tâm và đƣợc thể hiện trong nhiều văn 

bản chính sách phát triển ngành du lịch. Chiến lƣợc phát triển du lịch Việt Nam đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030 (ban hành theo Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 

của Chính phủ) đã nêu rõ quan điểm: “...Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế quốc gia về yếu 

tố tự nhiên và văn hóa dân tộc, thế mạnh đặc trưng các vùng, miền trong cả nước; tăng 

cường liên kết phát triển du lịch”, trong đó xác định giải pháp phát triển sản phẩm du lịch: 

“...Phát huy thế mạnh và tăng cường liên kết giữa các vùng, miền, địa phương hướng tới 
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hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng theo vùng du lịch” [3]. Quy hoạch tổng thể phát 

triển du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (ban 

hành theo Quyết định số 2350/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Chính phủ) cũng nêu rõ 

quan điểm phát triển: “…tăng cường liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương 

trong vùng để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh về du lịch chung toàn vùng” [5]. Từ 

những chủ trƣơng và chính sách của nhà nƣớc, hoạt động kết nối vùng trong phát triển du 

lịch đã đƣợc tổ chức thực hiện ở các cấp độ và phạm vi khác nhau. Có thể kể đến liên kết 

phát triển du lịch của 8 tỉnh vùng Tây Bắc [98], hay liên kết du lịch 4 tỉnh Thái Nguyên, 

Bắc Giang, Hải Dƣơng, Quảng Ninh [39]; mô hình liên kết giữa 03 địa phƣơng Thừa 

Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam [21], … Tuy nhiên, các mô hình liên kết vùng vẫn 

chƣa thực sự mang lại hiệu quả; cho đến nay tƣ duy phát triển du lịch ở các địa phƣơng 

vẫn còn mang nặng tính “Tự lực địa phƣơng” là chính, dẫn đến sự chia cắt, manh mún 

[31]. Điều này cho thấy, nghiên cứu kết nối vùng trong phát triển du lịch không chỉ có ý 

nghĩa về phƣơng diện lý luận mà còn mang tính cấp thiết từ thực tiễn đặt ra đối với quá 

trình phát triển ngành du lịch trong điều kiện hội nhập hiện nay ở nƣớc ta nói chung và 

từng địa phƣơng nói riêng.  

Quảng Bình là một trong 6 tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ của Việt Nam, là địa 

phƣơng có nhiều lợi thế và tiềm năng để phát triển du lịch. Điều này đƣợc thể hiện qua sự 

hội đủ của các nguồn tài nguyên du lịch, bao gồm tài nguyên du lịch tự nhiên và tài 

nguyên du lịch nhân văn. Trong đó, tài nguyên du lịch tự nhiên đƣợc đánh giá là lợi thế 

vƣợt trội của tỉnh Quảng Bình để đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù và có 

tính cạnh tranh cao ở trên thị trƣờng trong nƣớc và quốc tế.  

Tài nguyên du lịch tự nhiên Quảng Bình trƣớc hết phải kể đến vƣờn quốc gia Phong 

Nha – Kẻ Bàng, là di sản thiên nhiên thế giới với hệ thống trên 300 hang động lớn nhỏ, 

sông ngầm kỳ vĩ nhất thế giới nhƣ: Động Phong Nha, Động Tiên Sơn, Hang Én, Động 

Sơn Đoòng, Hang Khe Ry. Bên cạnh đó, Quảng Bình còn sở hữu nhiều bãi biển đẹp nhƣ 

Nhật Lệ, Đá Nhảy, Quang Phú,... và suối nƣớc khoáng nóng Bang thuộc huyện Lệ Thủy 

[28]. Những lợi thế đó đã đƣa Quảng Bình trở thành địa danh du lịch rất hấp dẫn không 

những đối với du khách trong nƣớc mà còn đối với du khách nƣớc ngoài. Theo số liệu 

niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình, số lƣợng khách du lịch đến Quảng Bình trong năm 

2019 đạt 5 triệu lƣợt khách, trong đó có 270 nghìn lƣợt khách quốc tế; tổng doanh thu du 

lịch năm 2019 ƣớc đạt 5,7 nghìn tỷ đồng [10], [38]. 
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Tuy nhiên, những kết quả trên chƣa tƣơng xứng với những lợi thế và tiềm năng về 

tài nguyên du lịch của tỉnh. Số liệu niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình cho thấy phần 

lớn du khách đến với Quảng Bình chủ yếu là khách nội địa (chiếm khoảng 95% tổng lƣợt 

khách đến thăm quan du lịch trong giai đoạn 2017 - 2019); thời gian lƣu trú ngắn (bình 

quân khoảng 1,1 ngày) và mức chi tiêu cho các loại hình du lịch và dịch vụ thấp [38]. 

Ngƣời dân địa phƣơng đƣợc thụ hƣởng lợi ích từ loại hình dịch vụ - du lịch là chƣa 

nhiều, sức lan tỏa của ngành đối với nền kinh tế xã hội của địa phƣơng chƣa thực sự rõ 

nét. Theo Báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, tổng thu từ dịch vụ ăn uống năm 

2019 chiếm đến 70,25% trong tổng thu xã hội từ du lịch (tƣơng ứng 4,04 nghìn tỷ đồng); 

nhƣng thu từ dịch vụ lƣu trú chỉ đạt khoảng 326 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn 

5,7%). Nếu nhƣ so với các địa phƣơng trong vùng Bắc Trung Bộ, doanh thu du lịch tỉnh 

Quảng Bình vẫn còn thấp hơn nhiều (xếp ở vị trí thứ 4/6 địa phƣơng). Hơn nữa, khi đối 

sánh với các tỉnh, thành thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ thì Quảng Bình bị nhiều 

địa phƣơng bỏ xa về chỉ tiêu tổng doanh thu từ khách du lịch. Hiện nay, Đà Nẵng là địa 

phƣơng có doanh thu du lịch cao nhất vùng (xấp xỉ 31 nghìn tỷ đồng trong năm 2019), 

chiếm đến 31,8% tổng thu từ du lịch toàn vùng, xếp ở vị trí thứ 2 là Khánh Hòa (27,1 

nghìn tỷ đồng), tiếp đến là Quảng Nam (khoảng 14 nghìn tỷ đồng tỷ đồng) [41]. 

Nhận thức đƣợc những hạn chế thực tại của ngành du lịch do xuất phát điểm thấp, 

tỉnh Quảng Bình đã xác định liên kết phát triển du lịch nhƣ là giải pháp then chốt để khai 

thác thị trƣờng khách du lịch, xúc tiến quảng bá du lịch, đặc biệt là chia sẻ hỗ trợ các 

nguồn lực, kinh nghiệm của các địa phƣơng và quốc tế để thúc đẩy phát triển du lịch theo 

hƣớng bền vững [6]. Một số hoạt động hợp tác kết nối địa phƣơng và vùng trong phát 

triển du lịch đã đƣợc triển khai thực hiện trong những năm gần đây, có thể kể đến nhƣ: 

liên kết phát triển du lịch giữa Quảng Bình và Hà Nội, hay khối liên kết giữa 4 địa 

phƣơng vùng Bắc Trung Bộ, gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình; Tour 

du lịch “Con đường di sản miền Trung” đƣợc thiết lập nhằm kết nối các di sản nổi bật 

nhất của 03 tỉnh Quảng Bình – Thừa Thiên Huế - Quảng Nam, bao gồm: VQG PNKB 

(Quảng Bình), Cố đô Huế với 2 di sản là Quần thể di tích Cố đô Huế và Nhã nhạc cung 

đình Huế (Thừa Thiên Huế), Thánh địa Mỹ Sơn và phố cổ Hội An (Quảng Nam) [31].  

 Mặc dù bƣớc đầu đã đạt đƣợc một số kết quả nhất định, nhƣng xét trên bình diện 

chung (nhƣ Tỉnh ủy Quảng Bình đã đánh giá trong Chƣơng trình hành động của Ban chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, giai đoạn 
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2021 – 2025, số 01-CTr/TU ngày 09/12/2020) thì hoạt động hợp tác kết nối vùng trong 

phát triển du lịch ở tỉnh Quảng Bình mới ở giai đoạn đầu và mang tính hình thức, thiếu 

định hƣớng, thiếu ràng buộc, chƣa đi vào thực chất và thiết thực [38]. Đây chính là nguyên 

nhân dẫn đến các nguồn lực và tài nguyên du lịch ở tỉnh Quảng Bình vẫn chƣa đƣợc khai 

thác hiệu quả, chƣa thực sự đóng góp mạnh mẽ vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phƣơng; sức lan tỏa của ngành du lịch đối với nền kinh tế vẫn còn thấp.  

Kết quả phân tích trên đây cho thấy, nghiên cứu kết nối vùng trong phát triển du 

lịch theo hƣớng bền vững là một nhiệm vụ lớn, có ý nghĩa cấp bách, phù hợp với bối 

cảnh kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng. Do 

đó, chủ đề kết nối vùng trong phát triển du lịch đã thực sự thu hút nhiều học giả, nhà 

khoa học quan tâm nghiên cứu, đƣợc thể hiện qua các công trình và ấn phẩm đƣợc công 

bố, khai thác nhiều khía cạnh và chiều kích khác nhau của vấn đề kết nối vùng trong phát 

triển du lịch. Tuy nhiên, đến nay các công trình nghiên cứu vẫn còn thiếu tính hệ thống; 

nhiều vấn đề chƣa đƣợc giải quyết một cách thấu đáo nhƣ: hình thức, chủ thể, mô hình, 

cấp độ và phạm vi của các hoạt động kết nối vùng; tác động của kết nối vùng đến hiệu 

quả hoạt động của các doanh nghiệp du lịch và tính bền vững trong phát triển du lịch. 

Rõ ràng, giải quyết đầy đủ và thỏa đáng những vấn đề lý luận cũng nhƣ thực tiễn 

nêu trên không chỉ có ý nghĩa đối với sự phát triển du lịch ở cấp độ của một địa phƣơng, 

mà còn góp phần thực hiện tốt các chiến lƣợc, chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà 

nƣớc, đó là phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc 

đẩy sự phát triển các ngành và lĩnh vực khác, góp phần quan trọng hình thành cơ cấu kinh 

tế hiện đại – là một trong những quan điểm đã đƣợc nêu rõ trong Chiến lƣợc phát triển du 

lịch Việt Nam đến năm 2030 [8].  

Với tính cấp thiết của chủ đề kết nối vùng trong phát triển du lịch, ý nghĩa lý luận và 

thực tiễn đã trình bày trên đây, tác giả quyết định chọn đề tài “Kết nối vùng trong phát 

triển du lịch tỉnh Quảng Bình theo hướng bền vững” làm đề tài nghiên cứu luận án tiến 

sĩ của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu chung 

 Luận giải những vấn đề lý luận về kết nối vùng trong phát triển du lịch theo hƣớng 

bền vững và áp dụng vào nghiên cứu trƣờng hợp tỉnh Quảng Bình, từ đó đề xuất các giải 
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pháp tăng cƣờng kết nối vùng nhằm thúc đẩy ngành du lịch Quảng Bình phát triển hiệu 

quả và bền vững. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

 1) Mục tiêu thứ nhất: Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về 

kết nối vùng trong phát triển du lịch theo hƣớng bền vững; 

 2) Mục tiêu thứ hai: Đánh giá thực trạng kết nối vùng trong phát triển du lịch tỉnh 

Quảng Bình theo hƣớng bền vững; 

 3) Mục tiêu thứ ba: Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến kết nối vùng trong phát 

triển du lịch tỉnh Quảng Bình; 

4) Mục tiêu thứ tƣ: Đề xuất giải pháp tăng cƣờng kết nối vùng trong phát triển du 

lịch tỉnh Quảng Bình theo hƣớng bền vững. 

3. Câu hỏi nghiên cứu 

 Từ các mục tiêu nghiên cứu nêu trên, đề tài luận án sẽ tập trung làm rõ và trả lời 

đƣợc các câu hỏi nghiên cứu sau đây: 

1) Nghiên cứu về kết nối vùng trong phát triển du lịch theo hƣớng bền vững cần 

đƣợc tiếp cận theo khung lý thuyết và áp dụng khung phân tích nào? 

 2) Hoạt động kết nối vùng trong phát triển du lịch ở tỉnh Quảng Bình đang diễn ra 

nhƣ thế nào và tác động của nó đến sự phát triển của ngành du lịch, kết quả và hiệu quả 

hoạt động của doanh nghiệp du lịch và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng 

Bình? 

3) Đâu là những yếu tố ảnh hƣởng đến kết nối vùng trong phát triển du lịch ở tỉnh 

Quảng Bình? 

 4) Giải pháp nào để đẩy mạnh kết nối vùng trong phát triển du lịch ở tỉnh Quảng 

Bình theo hƣớng bền vững? 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

 Đối tƣợng nghiên cứu của luận án là những vấn đề lý luận và thực tiễn về kết nối 

vùng trong phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình theo hƣớng bền vững. 
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4.2. Phạm vi nghiên cứu 

 - Phạm vi không gian: Dựa vào thực tiễn kết nối vùng trong phát triển du lịch và 

thực trạng thu hút khách du lịch tại tỉnh Quảng Bình, đề tài luận án tập trung nghiên cứu 

kết nối vùng trong phạm vi lãnh thổ quốc gia, gồm các hoạt động kết nối giữa tỉnh Quảng 

Bình với các địa phƣơng trong các vùng du lịch ở trên lãnh thổ của Việt Nam, trong đó 

tựu trung vào những địa phƣơng và vùng lân cận mà tỉnh Quảng Bình đã và đang triển 

khai các hoạt động liên kết, hợp tác từ trƣớc đến nay, cụ thể: 1) phạm vi nội vùng (các địa 

phƣơng vùng Bắc Trung Bộ); 2) phạm vi ngoại vùng, gồm: Duyên hải Nam Trung Bộ 

(chủ yếu Đà Nẵng và Quảng Nam); vùng đồng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc (Hà 

Nội, Hải Phòng); vùng Đông Nam Bộ (thành phố Hồ Chí Minh). Trên cơ sở đó, nghiên 

cứu thực hiện điều tra khảo sát các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch đang hoạt động tại 

Quảng Bình và khách du lịch đến thăm quan tại các điểm đến du lịch tỉnh Quảng Bình.  

 - Phạm vi thời gian: số liệu thứ cấp đƣợc thu thập trong giai đoạn 2010 – 2019. Số 

liệu sơ cấp đƣợc thu thập trong 2 năm 2017 và 2019. 

 - Phạm vi nội dung: Kết nối vùng trong phát triển du lịch có nội hàm khá rộng, nội 

dung, hình thức kết nối vùng có thể đƣợc nhìn nhận, đánh giá dƣới nhiều góc độ khác 

nhau. Chủ thể tham gia hoạt động kết nối vùng cũng rất đa dạng, bao gồm cả doanh 

nghiệp và các tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch và những đơn vị ngoài lĩnh vực du lịch 

(đơn vị đào tạo, cơ sở làng nghề, đơn vị quản lý di tích lịch sử, văn hóa, ...). Đặc biệt, xét 

về phạm vi kết nối vùng là cũng rất rộng, gồm kết nối nội vùng, ngoại vùng (bao hàm kết 

nối quốc tế). Chính vì vậy, trong phạm vi nghiên cứu của đề tài Luận án tiến sĩ, tác giả 

giới hạn lại một số nội dung nghiên cứu trọng tâm nhằm đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu đề 

ra cũng nhƣ bám sát các câu hỏi (giả thuyết) nghiên cứu để trả lời, chứng minh giả thuyết 

và làm rõ vấn đề nghiên cứu đặt ra, cụ thể: 

 Về nội dung kết nối vùng: Luận án sẽ tập trung phân tích, đánh giá 04 nội dung cốt 

lõi, gồm: 1) kết nối vùng trong hoạt động xúc tiến du lịch; 2) kết nối vùng trong phát 

triển và đa dạng hóa sản phẩm du lịch; 3) kết nối hệ thống giao thông phục vụ du lịch; 4) 

kết nối vùng trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch.  

 Về chủ thể tham gia hoạt động kết nối vùng: Nghiên cứu tiếp cận phân tích đánh 

giá vai trò của chính quyền địa phƣơng (các cơ quan quản lý) trên giác độ quản lý nhà 

nƣớc vào hoạt động kết nối vùng trong phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình. Đặc biệt, 
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nghiên cứu đi sâu phân tích sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức liên quan vào hoạt 

động kết nối vùng trong phát triển du lịch nhằm làm rõ cấu trúc mạng lƣới liên kết, mức 

độ liên kết, vai trò và vị thế của từng chủ thể (tác nhân) tham gia vào mạng lƣới liên kết 

giữa các doanh nghiệp du lịch và tổ chức liên quan bên trong nội bộ tỉnh Quảng Bình; và 

giữa các doanh nghiệp du lịch, tổ chức liên quan của tỉnh Quảng Bình với các doanh 

nghiệp du lịch và các tổ chức liên quan bên ngoài tỉnh Quảng Bình.  

5. Đóng góp của luận án 

5.1. Về lý luận 

- Luận án đã bổ sung đƣợc các khoảng trống từ các đề tài nghiên cứu trƣớc đây, đó 

là bổ sung khái niệm vùng du lịch, kết nối vùng trong phát triển du lịch theo hƣớng bền 

vững; mối quan hệ giữa kết nối vùng và phát triển du lịch bền vững. Đặc biệt, luận án đã 

làm rõ nội hàm nghiên cứu về kết nối vùng trong phát triển du lịch của một địa phƣơng 

với một hay nhiều địa phƣơng khác trong cùng một vùng du lịch (nội vùng) hoặc với một 

vùng du lịch khác (ngoại vùng).  

- Luận án đã lựa chọn cách tiếp cận, xây dựng khung phân tích, phƣơng pháp nghiên 

cứu và hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu phù hợp nhằm đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu đề ra. 

Trong đó, Luận án đã đề xuất 2 phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng, gồm phƣơng pháp 

phân tích tƣơng quan không gian, và phân tích mạng lƣới. Khung phân tích trong nghiên 

cứu này đƣợc xem là đóng góp mới về mặt lý luận của Luận án. 

5.2. Về thực tiễn 

- Luận án đã tập trung phân tích, đánh giá toàn diện thực trạng kết nối vùng trong 

phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình: từ việc khái quát các vùng du lịch; cơ chế hợp tác 

vùng du lịch; các hình thức và chủ thể tham gia kết nối vùng trong phát triển du lịch tỉnh 

Quảng Bình. Luận án đi sâu phân tích các nội dung kết nối vùng trong phát triển du lịch 

tỉnh Quảng Bình gồm 04 nội dung cốt lõi: kết nối vùng trong xúc tiến du lịch; phát triển 

và đa dạng hóa sản phẩm du lịch; kết nối hệ thống giao thông phục vụ du lịch; và kết nối 

vùng trong hợp tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch.  

- Luận án phân tích sâu về cấu trúc mạng lƣới và mức độ liên kết hợp tác giữa các 

doanh nghiệp du lịch và các bên liên quan trong nội bộ tỉnh Quảng Bình và ngoài tỉnh 

Quảng Bình; xác định vai trò và vị thế của các tác nhân tham gia vào mạng lƣới liên kết; 
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đánh giá tác động của kết nối vùng đến kết quả và hiệu quả hoạt động du lịch tỉnh Quảng 

Bình trên phƣơng diện doanh thu ngành du lịch và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

- Luận án cũng đánh giá tính bền vững trong phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình dựa 

trên các hoạt động hợp tác kết nối vùng theo các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trƣờng; 

Nhận diện, đánh giá và phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến kết nối vùng trong phát triển du 

lịch tỉnh Quảng Bình. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp mang tính hệ thống, đồng bộ 

nhằm tăng cƣờng kết nối vùng trong phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.  

- Những đóng góp mới về thực tiễn ở địa bàn nghiên cứu tỉnh Quảng Bình đƣợc luận 

giải cụ thể ở phần kết luận của luận án. 

Tóm lại, tính đến thời điểm hiện nay, chƣa có bất kỳ tác giả nào tiến hành nghiên 

cứu đề tài này ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Khác với những công trình nghiên cứu ở 

phƣơng diện văn hóa, du lịch học, nội dung nghiên cứu của đề tài luận án thiên về 

phƣơng diện kinh tế - quản lý. Chính vì vậy, đề tài luận án là tài liệu tham khảo quan 

trọng có cơ sở khoa học, làm căn cứ để các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách 

trong việc xây dựng các chính sách, chiến lƣợc phát triển du lịch mang tính bền vững 

không chỉ ở cấp độ địa phƣơng mà còn rộng hơn đó chính là cấp độ vùng. 

6. Kết cấu luận án 

Luận án đƣợc kết cấu thành 4 phần, cụ thể: 

 Phần I. Mở đầu 

 Phần II. Tổng quan nghiên cứu trong và ngoài nƣớc về kết nối vùng trong phát 

triển du lịch theo hƣớng bền vững 

 Phần III. Nội dung và kết quả nghiên cứu 

Chƣơng 1. Cơ sở lý luận về kết nối vùng trong phát triển du lịch theo hƣớng bền vững 

Chƣơng 2. Đặc điểm địa bàn và phƣơng pháp nghiên cứu 

Chƣơng 3. Thực trạng kết nối vùng trong phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình theo 

hƣớng bền vững 

Chƣơng 4. Giải pháp tăng cƣờng kết nối vùng trong phát triển du lịch tỉnh Quảng 

Bình theo hƣớng bền vững 

 Phần IV. Kết luận và kiến nghị 
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PHẦN II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƢỚC VỀ KẾT NỐI 

VÙNG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH THEO HƢỚNG BỀN VỮNG 

1. Tổng quan các nghiên cứu ở nƣớc ngoài  

1.1. Nghiên cứu các nội dung hợp tác, kết nối vùng trong phát triển du lịch 

 Khi nghiên cứu về liên kết du lịch xuyên biên giới giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, 

Tosun và Parpairis (2001) đã đƣa ra nhận định rằng, sự hợp tác có tính chất xuyên biên 

giới đƣợc diễn ra ở cấp chính phủ (khu vực công) bằng các dự án đầu tƣ và ở cả cấp độ 

doanh nghiệp (khu vực tƣ nhân) nhằm thực hiện nhiều nội dung hoạt động liên kết du 

lịch. Trong đó, tiếp thị điểm đến du lịch là một trong những nội dung liên kết phổ biến 

nhất nhằm xây dựng các chƣơng trình xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch, tất cả vì mục 

tiêu duy trì lợi ích chung giữa 2 quốc gia, cho các bên liên quan và kể cả khách du lịch 

[103]. 

Một nghiên cứu khác của Tosun và cộng sự (2005) cũng đƣa ra nhận định: Du lịch 

là công cụ có giá trị trong việc thiết lập các liên kết thƣơng mại tốt hơn giữa Hy Lạp và 

Thổ Nhĩ Kỳ vì sự gần gũi về mặt địa lý và nền tảng văn hóa xã hội. Quá trình hợp tác 

giữa 2 quốc gia là cơ hội để thống nhất xây dựng các chiến lƣợc quảng bá du lịch nhƣ: 

thiết kế trang Website du lịch dùng chung; tổ chức hội chợ du lịch thế giới; đào tạo nguồn 

nhân lực du lịch; chiến lƣợc giảm giá phƣơng tiện vận tải hành khách và đặc biệt chiến 

lƣợc liên kết để giảm sự phụ thuộc vào các công ty lữ hành quốc tế; chiến lƣợc phát triển 

sản phẩm du lịch khác biệt, tránh trùng lắp giữa 2 nƣớc [105]. Điểm nhấn cho sự hợp tác 

xuyên biên giới đó chính là vƣợt qua mọi rào cản của vấn đề mâu thuẫn chính trị, lịch sử 

của 2 nƣớc, là cơ hội thúc đẩy nền hòa bình cho toàn khu vực. Nhìn chung, nghiên cứu 

này đã đóng góp vào cơ sở lý luận cũng nhƣ thực tiễn về hợp tác xuyên biên giới để thực 

hiện các hoạt động tiếp thị điểm đến, quảng bá phát triển du lịch trong bối cảnh toàn cầu 

hóa. Tuy vậy, kết quả nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở góc độ phân tích định tính, mô tả, 

thiếu định lƣợng. 

Công trình nghiên cứu của Prokkola (2007) đã đƣa ra các nội dung liên kết vùng 

du lịch xuyên biên giới giữa Thụy Điển và Phần Lan, gồm: hợp tác xây dựng điểm đến, 

chiến lƣợc tiếp thị và kết nối mạng lƣới doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong cung cấp 

các sản phẩm dịch vụ du lịch [85]. Prokkola đi đến nhận định rằng, việc hình thành hội 

đồng vùng và thành lập các văn phòng xúc tiến du lịch ở khu vực biên giới là nền tảng 
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quyết định sự bền vững trong liên kết du lịch xuyên biên giới. Về cơ bản, nghiên cứu của 

Prokkola đã mở ra hƣớng tiếp cận nghiên cứu về kết nối vùng trong phát triển du lịch có 

tính chất xuyên biên giới, vƣợt ngoài phạm vi lãnh thổ của một quốc gia. 

 Nghiên cứu gần đây của Kuznetsova và cs (2017) đã đề cập đến sự cần thiết phát 

triển một siêu cụm ngành du lịch để thúc đẩy kết nối vùng du lịch ở trên lãnh thổ Cộng 

hòa Liên Bang Nga [76]. Việc hình thành các siêu cụm ngành du lịch có quy mô lớn để 

cùng hỗ trợ, hợp tác vừa cạnh tranh lành mạnh, hƣớng đến xây dựng thƣơng hiệu du lịch 

có sức lan tỏa trên phạm vi toàn cầu, đóng góp vào những nỗ lực chung trong quá trình 

hiện đại hóa nền kinh tế của nƣớc Nga. Theo quan điểm của Kuznetsova và cs, một siêu 

cụm du lịch đƣợc hình thành trên cơ sở có sự thống nhất và hợp tác giữa chính quyền các 

địa phƣơng (Bang/vùng) thông qua ban hành các khung khổ pháp lý và cam kết, chính 

sách thuế và ngân sách hỗ trợ của liên bang; kết nối hệ thống đƣờng sắt; ban hành tiêu 

chuẩn du lịch thống nhất và công bố thƣơng hiệu du lịch toàn vùng; lựa chọn một trƣờng 

đại học uy tín để đảm nhận đào tạo bồi dƣỡng nhân viên du lịch cho toàn cụm. Về mặt kỹ 

thuật, cần phát triển một trung tâm hậu cần du lịch chung với mục đích làm cho khách du 

lịch khi đến tham quan ở một siêu cụm du lịch cảm nhận đƣợc sự thân thiện, một môi 

trƣờng mở trong toàn vùng, bất kể là khách du lịch nội địa hay quốc tế. Có thể cho rằng, 

ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu này đó chính là nhấn mạnh đến vai trò của nhà nƣớc, 

chính quyền địa phƣơng trong việc xây dựng chiến lƣợc và chƣơng trình phát triển du 

lịch. Hạn chế của nghiên cứu này là thiếu các chỉ tiêu định lƣợng và định tính trong đánh 

giá, phân tích thực trạng kết nối nội vùng để phát triển du lịch. 

 Maximilian (2017) đã dựa vào lý thuyết tích tụ để thực hiện nghiên cứu thực 

nghiệm về xu thế phát triển du lịch theo định hƣớng tích tụ và chuyên môn hóa thông 

minh tại khu vực Địa Trung Hải [80]. Nghiên cứu này cho rằng, xu thế mới trong phát 

triển du lịch sẽ xúc tiến việc kết nối các vùng phụ cận (kết nối nội vùng) có lợi thế về tài 

nguyên, các nguồn lực sẵn có để xây dựng và phát triển thƣơng hiệu du lịch đặc hữu của 

từng địa phƣơng. Trong đó, mỗi địa phƣơng (vùng) có thể thực hiện chiến lƣợc kết nối 

giữa trung tâm du lịch với các vùng phụ cận để đa dạng hóa sản phẩm; hoặc chiến lƣợc 

phát triển cụm ngành du lịch theo định hƣớng tập trung chuyên môn hóa (nếu nhƣ địa 

phƣơng hay vùng đó có tiềm lực khoa học công nghệ và kỹ thuật) hoặc liên kết ngành để 

phát triển du lịch (áp dụng cho những địa phƣơng đang ở trình độ phát triển thấp). 

Nghiên cứu của Maximilian có ý nghĩa về phƣơng diện lý thuyết cũng nhƣ thực tiễn 
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trong phân tích kết nối nội vùng trong phát triển du lịch ở phạm vi của một địa phƣơng. 

Đây là tài liệu tham khảo có giá trị cho việc đánh giá, phân tích thực trạng kết nối nội 

vùng trong phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình. 

1.2. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến kết nối vùng trong phát triển du lịch 

 Công trình nghiên cứu của Golam và cs (2009) đã tập trung phân tích hợp tác kết 

nối vùng trong phát triển du lịch ở khu vực Nam Á và chỉ ra nhiều tiềm năng để phát 

triển du lịch cho toàn vùng nếu nhƣ giữa các quốc gia thiết lập đƣợc sự hợp tác liên kết 

nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa đa dạng, trong đó có văn 

hóa phật giáo [64]. Tuy nhiên, tác giả Golam và cs cho rằng, rào cản đối với khu vực 

Nam Á trong liên kết hợp tác phát triển du lịch đó là thủ tục cấp thị thực cho khách du 

lịch không đƣợc đổi mới; hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông không có sự kết nối, đặc biệt 

là giao thông đƣờng bộ và đƣờng sắt; dịch vụ xe buýt liên quốc gia rất hạn chế với lý do 

giữa các nƣớc chƣa có chính sách cấp thị thực cho lái xe xuyên biên giới; cơ sở dịch vụ 

lƣu trú kém phát triển; an ninh chính trị bất ổn, khủng bố gia tăng, đặc biệt tình trạng 

tranh chấp lãnh thổ tại khu vực biên giới giữa các quốc gia là yếu tố cản trở lớn nhất để 

liên kết phát triển du lịch. 

Czernek (2013) đã đề xuất khung khái niệm để phân tích các yếu tố quyết định và 

ảnh hƣởng đến sự hợp tác liên kết du lịch ở cấp độ vùng với 3 nhóm yếu tố: yếu tố ngoại 

sinh; yếu tố nội sinh; và yếu tố ngẫu nhiên [57]. Các yếu tố ngoại sinh liên quan đến hệ 

thống phạm vi lãnh thổ rộng hơn một vùng du lịch, đó là một quốc gia, nhóm quốc gia 

hoặc thậm chí là toàn cầu. Ngƣợc lại, nhóm yếu tố nội sinh chủ yếu đƣợc tạo ra bên trong 

nội bộ một khu vực, một vùng du lịch. Trong khi đó, các yếu tố ngẫu nhiên không đƣợc 

phân loại rõ ràng giữa 2 nhóm ngoại sinh và nội sinh. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, 

tiềm lực của nền kinh tế, cơ thế thị trƣờng còn yếu là những yếu tố ngoại sinh làm cản trở 

quá trình hợp tác liên kết du lịch – trƣờng hợp nghiên cứu tại 6 thành phố tự trị (trực 

thuộc trung ƣơng) của Ba Lan, quốc gia có nền kinh tế chuyển đổi sau khi xóa bỏ cơ chế 

kế hoạch hóa tập trung. Bên cạnh đó, tƣ tƣởng, thái độ nhận thức về nền kinh tế kế hoạch 

hóa tập trung trƣớc đây vẫn còn đã tác động tiêu cực đến sự liên kết phát triển du lịch; 

kiến thức và kinh nghiệm quản lý phát triển du lịch của chính quyền địa phƣơng đã chi 

phối mạnh mẽ và tạo ra rào cản lớn đến sự hợp tác của các bên liên quan trong lĩnh vực 

du lịch. Các vấn đề tài chính của các thành phố, tình hình tài chính thiếu ổn định của khu 

vực tƣ nhân, lợi ích kinh tế không thỏa đáng, vấn đề tài chính của cấu trúc quan hệ đối 
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tác là rào cản liên kết phát triển du lịch. Đối với nhóm yếu tố nội sinh, nghiên cứu cho 

thấy sự sẵn lòng hợp tác liên kết du lịch giữa các thành phố trực thuộc trung ƣơng có thể 

đƣợc xác định bởi sự khác biệt về mức độ phát triển du lịch. Những thành phố có mức độ 

phát triển du lịch càng cao thì thƣờng ƣa thích tài trợ cho một số hoạt động riêng (ví dụ 

nhƣ tiếp thị điểm đến) thay vì hành động chung, do đó sẽ rất khó để phát triển một dịch 

vụ du lịch dựa trên sự gắn kết giữa các thành phố này. Bên cạnh đó, yếu tố pháp lý (cơ 

chế phân cấp, trao quyền) cho các tổ chức, chính quyền địa phƣơng, cũng nhƣ khoảng 

cách địa lý, chính trị cũng tác động đến quá trình liên kết du lịch giữa các địa phƣơng. 

Trong đó, khoảng cách địa lý càng xa thì càng làm tăng chi phí giao dịch và gây trở ngại 

cho sự hợp tác.  

Nghiên cứu gần đây của Gustav (2016) đã tổng hợp các thách thức và rào cản đối 

với quá trình hợp tác liên kết du lịch xuyên biên giới gồm: xã hội, văn hóa, kinh tế, chính 

trị, các quy định, tổ chức và quản trị [66]. Theo Gustav, quá trình toàn cầu hóa đã giúp 

các quốc gia xích lại gần nhau hơn thông qua các hoạt động kinh tế, xã hội và các mối 

quan hệ chính trị góp phần tạo nên một hệ thống phụ thuộc lẫn nhau. Tuy nhiên, tƣ duy 

xã hội, thể chế và hệ thống hành chính công tại các điểm đến du lịch vùng biên giới giữa 

các quốc gia chƣa chuẩn bị tốt trƣớc những thay đổi nhanh chóng của quá trình toàn cầu 

hóa, dẫn đến có nhiều sự khác biệt về văn hóa, xã hội và kinh tế giữa các vùng, tạo ra 

nhiều rào cản cho quá trình kết nối phát triển du lịch. Chính sự khác biệt về văn hóa đã 

làm cho khách du lịch cảm nhận về thái độ của những ngƣời làm việc tại các khu vực cửa 

khẩu biên giới theo hƣớng tiêu cực, điều này bắt nguồn từ nguyên nhân chủ yếu là các 

quan chức biên giới thƣờng không coi mình là một phần của ngành du lịch. Mặt khác, tổ 

chức và quản trị trong liên kết vùng du lịch cũng đƣợc xem là vấn đề đặt ra nhiều thách 

thức, bởi lẽ sự khác biệt về thể chế chính trị và sự không đồng nhất về kiến thức giữa các 

bên đã tạo ra những ngăn cách và sự không thống nhất trong điều phối liên kết vùng để 

phát triển du lịch.  

 Nghiên cứu của Kiryluk và cộng sự (2020) đã chỉ ra những rào cản hợp tác liên 

kết du lịch ở cấp độ vùng, gồm: nhận thức, niềm tin của các bên tham gia hợp tác và vấn 

đề tài chính [74]. Trong đó, sự nhận thức và niềm tin là yếu tố cản trở lớn nhất đến quá 

trình liên kết hợp tác trong phát triển du lịch toàn vùng. Theo Kiryluk và cộng sự (2020), 

cảm nhận bên trong các doanh nghiệp du lịch đôi khi vẫn còn sợ hãi về sự cạnh tranh của 

đối thủ hơn là đối tác liên kết, điều này làm cho quá trình hợp tác du lịch bị gián đoạn, 
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thiếu chiều sâu. Ở góc độ chính quyền địa phƣơng, vẫn còn sự ngờ vực khi bắt tay liên 

kết với các doanh nghiệp có thể bị dẫn đến sự cáo buộc tham nhũng. Một rào cản khác đó 

chính là vấn đề tài chính, trong đó sự hạn hẹp về ngân sách hoạt động của tổ chức xúc 

tiến du lịch vùng làm hạn chế khả năng quảng bá các hoạt động du lịch, đồng thời các 

chủ thể tham gia liên kết còn e ngại trong việc đóng góp mức phí thành viên của tổ chức, 

dẫn đến việc khuyến khích các thành viên tiềm năng, đặc biệt là chính quyền địa phƣơng 

sẽ gặp nhiều khó khăn. Tất cả những rào cản này đã làm cho quá trình xây dựng thƣơng 

hiệu du lịch vùng không chỉ không đạt đƣợc mà đôi khi dẫn đến sự xung đột, trùng lặp 

sản phẩm du lịch là tất yếu. 

1.3. Đo lƣờng mức độ liên kết giữa các bên liên quan và phân tích tƣơng quan 

không gian trong phát triển du lịch 

 Baggio và cộng sự (2007) đã thực hiện một nghiên cứu định lƣợng để phân tích 

mức độ liên kết giữa các doanh nghiệp lữ hành, các đơn vị cung cấp sản phẩm dịch vụ du 

lịch tại 2 điểm đến du lịch trên đảo Fiji và Elba của Ý [47]. Phƣơng pháp nghiên cứu 

đƣợc sử dụng là phân tích mạng lƣới xã hội, kết hợp sử dụng dữ liệu thu thập các liên kết 

đƣợc thiết lập trên các trang Website của đơn vị lữ hành. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

mạng lƣới liên kết của cả 2 điểm đến du lịch đều có mật độ tƣơng đối thấp, hệ số cố kết 

mạng lƣới còn rời rạc, điều này phản ánh mối liên hệ hợp tác giữa các bên liên quan là 

thiếu chặt chẽ, lãng phí các nguồn lực hiện có để có thể xây dựng các chƣơng trình tiếp 

thị chung cho điểm đến du lịch. Nghiên cứu của Baggio và cộng sự đã gợi ý cho các nhà 

quản lý du lịch và doanh nghiệp lữ hành là cần tăng cƣờng liên kết hệ thống website du 

lịch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đƣợc truy cập thông tin về tour du lịch, 

các dịch vụ du lịch, giá cả và các tiện ích khác.  

 Một nghiên cứu khác của Ying (2010) cũng đƣợc thực hiện bằng phƣơng pháp phân 

tích định lƣợng mạng lƣới liên kết giữa các doanh nghiệp và tổ chức du lịch tại điểm đến 

Charleston, Nam Carolina, Hoa Kỳ [113]. Mục tiêu của nghiên cứu là phát hiện các đặc 

điểm kinh tế - xã hội của các tác nhân ảnh hƣởng đến cấu trúc liên kết của mạng lƣới; sự 

liên kết giữa các mạng lƣới xã hội cá nhân với mạng lƣới liên tổ chức du lịch; mối liên kết 

giữa mạng lƣới các tổ chức du lịch với các mạng siêu kết nối của các trang website trên hệ 

thống internet. Nghiên cứu đã lựa chọn các nhà đầu tƣ của Hiệp hội du lịch Charleston để 

làm đối tƣợng điều tra khảo sát, thu thập dữ liệu phục vụ phân tích mạng lƣới liên kết. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy sự phát triển của các mối quan hệ cá nhân có thể vƣợt ra ngoài 
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động cơ nội tại cá nhân của nhà đầu tƣ du lịch, từ đó tạo lập các mối quan hệ xã hội để 

phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình. Đặc biệt, những ngƣời có tính cách hƣớng 

ngoại luôn tìm cách tạo lập các mối tƣơng tác xã hội tốt hơn, bởi vì họ luôn có niềm tin vào 

đối tác. Theo tác giả nghiên cứu, sức mạnh liên kết của mạng lƣới đã giúp nâng cao hiệu 

quả hoạt động thị trƣờng kinh doanh du lịch của các nhà đầu tƣ. Sự biến động thị trƣờng có 

thể ảnh hƣởng đến công cuộc kinh doanh, nhƣng không làm ảnh hƣởng đến các mối quan 

hệ kinh doanh bên trong mạng lƣới liên kết du lịch.  

 Công trình nghiên cứu gần đây của Zhu và cộng sự (2022) đã sử dụng mô hình hồi 

quy không gian và dựa trên dữ liệu bảng (Panel data) để ƣớc lƣợng mức độ tác động của 

các yếu tố đến sự lan tỏa dòng khách du lịch theo vùng du lịch (341 thành phố) tại Trung 

Quốc [114]. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố thuộc về nền tảng kinh tế du lịch, thị 

trƣờng xung quanh, cơ sở hạ tầng, vận tải du lịch và yếu tố thu hút khách du lịch đều có 

sự tác động tích cực đến dòng khách du lịch nội địa. Ngoài ra, nghiên cứu cũng xác định 

đƣợc mối liên hệ giữa quy mô liên kết không gian du lịch với hệ số lan tỏa dòng khách du 

lịch. Theo Zhu và cộng sự, quy mô liên kết không gian du lịch đƣợc biểu thị bằng số địa 

phƣơng/thành phố tham gia hợp tác liên kết và kết quả cho thấy ở một mức quy mô nhất 

định thì hệ số ảnh hƣởng lan tỏa đạt giá trị cực đại và sẽ giảm dần khi quy mô liên kết 

càng tăng do ảnh hƣởng bởi yếu tố chi phí hợp tác và điều phối liên kết. Nghiên cứu cũng 

phân chia từng vùng trên toàn phạm vi lãnh thổ của Trung Quốc để làm rõ sự khác biệt 

về mối liên hệ này. Tùy theo mức độ phát triển du lịch của từng vùng mà mối quan hệ 

giữa quy mô liên kết với hệ số ảnh hƣởng lan tỏa dòng khách cũng khác nhau. Những 

vùng có sự phát triển về du lịch (vùng phía Đông của Trung Quốc), thì hệ số ảnh hƣởng 

lan tỏa dòng khách sẽ đạt mức tối đa ở quy mô liên kết thấp hơn so với những vùng chƣa 

phát triển mạnh về du lịch (khu vực phía Tây). 

1.4. Mối quan hệ giữa liên kết và phát triển du lịch bền vững 

 Timothy (1999) đã thực hiện nghiên cứu mối quan hệ hợp tác liên kết xuyên biên 

giới dựa trên các nguyên tắc bền vững trong quản lý, bảo tồn các công viên nằm giữa 

vùng biên giới của 2 nƣớc Hoa Kỳ và Canada [100]. Các nội dung liên kết đƣợc thực 

hiện, bao gồm: phát triển cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, bảo tồn, thúc đẩy ký kết các hiệp 

ƣớc miễn trừ các thủ tục hải quan biên giới cấp quốc gia và địa phƣơng. Timothy cho 

rằng, môi trƣờng và kinh tế là 2 vấn đề ngày càng đƣợc quan tâm trên bình diện quốc tế, 

do đó liên kết xuyên biên giới và đa quốc gia mang lại tiềm năng và cơ hội để tăng cƣờng 
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tính bền vững trong phát triển du lịch. Chỉ có liên kết mới định hình các mối quan hệ 

bình đẳng hơn, đảm bảo sự hài hòa về sinh thái và văn hóa, nâng cao hiệu quả, tạo ra sự 

quản lý toàn diện, cải thiện tính toàn vẹn về văn hóa xã hội và sinh thái.  

 Nghiên cứu của Timur và cộng sự (2008) đã tiếp cận phƣơng pháp phân tích mạng 

lƣới nhằm đánh giá mối quan hệ liên kết hợp tác giữa các bên liên quan, bao gồm cơ 

quan nhà nƣớc, cộng đồng, ngành du lịch, khách sạn, đồng thời kiểm tra nhận thức của 

các bên trong phát triển điểm đến [102]. Nhóm tác giả đã tiếp cận phƣơng pháp phân tích 

mạng lƣới xã hội nhằm xác định cấu trúc các mối quan hệ hiện có của các bên liên quan 

có thể ảnh hƣởng đến sự phát triển bền vững của điểm đến. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, sự 

tham gia vào quá trình lập kế hoạch du lịch của nhiều bên liên quan có thể giúp thúc đẩy 

phát triển du lịch bền vững, đảm bảo công bằng và hài hòa lợi ích giữa các bên, bởi sự 

gia tăng tính hiệu quả trong sử dụng các nguồn lực chung có tính tập trung cao, cũng nhƣ 

sự đa dạng các tác nhân với niềm tin hoặc phụ thuộc lẫn nhau. Trong đó, chính quyền địa 

phƣơng và các tổ chức quản lý điểm đến (DMO) đƣợc coi là có tính pháp nhân và quyền 

lực lớn nhất đối với mạng lƣới liên kết trong quản lý và phát triển điểm đến. 

 Nghiên cứu của Azmi và cộng sự (2012) đã đề cập đến sự thành công của việc đạt 

đƣợc ngành du lịch bền vững luôn phụ thuộc rất nhiều đến sự hỗ trợ và cam kết đầy đủ từ 

tất cả các bên liên quan [46]. Đó là sự nỗ lực chung giữa các cấp chính quyền, khu vực tƣ 

nhân và cộng đồng địa phƣơng để thống nhất thực hiện trong các hành động nhằm tối đa 

hóa lợi ích kinh tế, văn hóa xã hội và môi trƣờng. Quá trình này phải có kế hoạch rõ ràng, 

bắt đầu từ cấp quốc gia, chính quyền địa phƣơng, đến ngành du lịch và cuối cùng là cho 

cả khách du lịch. Dựa vào kết quả phân tích mạng lƣới xã hội, Azmi và cộng sự cho rằng, 

để tạo ra bầu không khí cởi mở trong các hành động tập thể một cách thiết thực, cần phải 

thiết lập nhiều kết nối hơn, đồng nghĩa là cần có mạng lƣới liên kết bền vững với sự 

thông tin liên lạc giữa các bên liên quan đa dạng. Tính liên kết giữa các bên liên quan đa 

dạng đƣợc thể hiện qua sự tham gia của cơ quan chính phủ, doanh nghiệp kinh doanh, cá 

nhân hoặc tổ chức khác trên các khía cạnh bền vững đƣợc mong đợi để cải thiện quá trình 

phát triển du lịch bền vững. 

Nghiên cứu của Albrecht (2013) cho rằng, sự hình thành và phát triển quan hệ hợp 

tác giữa các bên liên quan nhƣ một điều kiện tiên quyết cho phát triển du lịch bền vững 

[43]. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng tăng, sự hợp tác giữa các 

bên liên quan có thể là một công cụ cần thiết cho sự thành công của các bên khi tham gia 
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liên kết. Sự hợp tác nhƣ vậy là cần thiết để đạt đƣợc tăng trƣởng và phát triển bền vững, 

dung hòa giữa tăng trƣởng kinh tế và phúc lợi xã hội, đồng thời hạn chế các tác động đối 

với môi trƣờng. 

Regina (2011) đã nghiên cứu 2 khía cạnh về chính trị và xã hội nhằm chỉ ra thực 

trạng và những thách thức trong phát triển du lịch theo hƣớng bền vững tại Maldives 

[86]. Theo kết quả nghiên cứu, các doanh nghiệp du lịch có quy mô lớn và một nhóm nhỏ 

giới tinh hoa thống trị ngành du lịch đang có mối liên hệ với giới cầm quyền chính trị 

trong thực hiện các chính sách phát triển và chi phối ngành du lịch tại Maldives, tạo ra sự 

bất bình đẳng và không đạt đƣợc mục tiêu phát triển du lịch bền vững. Regina cho rằng, 

để đạt đƣợc sự bền vững trong phát triển du lịch đòi hỏi có sự lãnh đạo của Chính phủ; 

các cơ quan trong ngành có thể đề xuất các quy tắc ứng xử tự nguyện và các doanh 

nghiệp có thể thực hiện các chƣơng trình vừa bền vững vừa mang tính xã hội có trách 

nhiệm. Cần có mối quan hệ chặt chẽ giữa ngành du lịch và chính phủ để đảm bảo ngành 

tiếp tục phát triển, đảm bảo cho mọi ngƣời đều đƣợc hƣởng lợi. Nghiên cứu này cũng 

nhấn mạnh đến vấn đề phát triển du lịch bền vững vẫn là một mục tiêu khó nắm bắt ở hầu 

hết các quốc gia khu vực Châu Á Thái Bình Dƣơng, không riêng gì Maldives. Điều này 

là do tăng trƣởng du lịch vẫn là ƣu tiên chính cho hầu hết các chính phủ.  

Trong một nghiên cứu về chủ đề quản lý điểm đến bền vững thông qua hợp tác các 

bên liên quan, Bozena và cs (2016) cho rằng sự thiếu hụt thông tin liên lạc giữa các bên 

(chính quyền địa phƣơng, doanh nghiệp, khách du lịch và cộng đồng tại điểm đến) là vấn 

đề căn bản cần phải đƣợc giải quyết nhằm đạt đƣợc mục tiêu phát triển du lịch bền vững 

[51]. Các doanh nghiệp và đại diện chính quyền địa phƣơng không nhận ra đƣợc sức chịu 

tải của các điểm đến và sự phát triển điểm đến bền vững trong tƣơng lai; trong khi đó 

khách du lịch và ngƣời dân địa phƣơng đã nhận thức đƣợc những tác động tiêu cực do 

lƣợng khách tăng nhanh tại các điểm đến. Kết quả nghiên cứu đã đƣa ra các gợi ý chính 

sách phát triển bền vững tại các điểm đến, trong đó nhấn mạnh đến việc khuyến khích 

hợp tác, trao đổi thông tin giữa các bên liên quan và thực hiện đối thoại thƣờng xuyên 

hơn; cần thành lập một cơ quan điều phối chung và quan trọng hơn hết là cần ban hành 

các quy định pháp luật để thực hiện đƣợc các mục tiêu chung. Sự hợp tác và pân phối lợi 

ích giữa các bên là điều kiện tiền đề cho sự phát triển bền vững có chất lƣợng của một 

điểm đến du lịch.  
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2. Tổng quan các nghiên cứu ở trong nƣớc  

2.1. Nghiên cứu các nội dung và giải pháp tăng cƣờng liên kết vùng trong phát triển 

du lịch 

Công trình nghiên cứu của Nguyễn Văn Khánh và cs (2017) đã nhấn mạnh đến 

tính tất yếu của việc thúc đẩy liên kết vùng, tiểu vùng trong phát triển kinh tế - xã hội nói 

chung và phát triển du lịch nói riêng. Trong đó, phát triển du lịch sẽ tạo điều kiện mở 

rộng không gian kinh tế, giao lƣu văn hóa, xã hội, tăng cƣờng hiểu biết giữa các địa 

phƣơng, dân tộc và tình hữu nghị, sự hợp tác giữa Việt Nam với các nƣớc [16]. Theo tác 

giả Nguyễn Văn Khánh và cộng sự, phát triển du lịch dựa trên liên kết vùng, tiểu vùng 

không phải là mục tiêu mới đề ra, song trên thực tế, ranh giới vùng, tiểu vùng trong các 

văn bản chính sách hiện nay vẫn còn chồng chéo. Sự gắn kết giữa các tiểu vùng, các địa 

phƣơng vẫn chỉ là sự tổ hợp của nhiều cực phát triển đơn lẻ và ít có sự tƣơng tác, hợp tác 

chƣa thực sự có hiệu quả. Chính vì vậy, vấn đề đặt ra cho phát triển du lịch của các địa 

phƣơng hiện nay không phải tiếp tục khai thác tài nguyên hay áp dụng các mô hình phát 

triển của vùng/tiểu vùng khác, mà chính là việc xem xét xây dựng lại và cụ thể hóa các 

nguyên tắc liên kết để xác định những nhiệm vụ phù hợp với điều kiện của từng địa 

phƣơng nhằm thúc đẩy phát triển du lịch dựa trên liên kết vùng và tiểu vùng. Trong đó, 

Chính phủ có vai trò trong việc định hƣớng và xác định mục tiêu phù hợp với đặc điểm 

và điều kiện của từng địa phƣơng; huy động các nguồn lực nhằm hình thành một thể chế 

liên kết chặt chẽ và bền vững giữa các vùng, tiểu vùng góp phần tăng cƣờng năng lực 

cạnh tranh quốc gia. 

 Trần Thị Vân Hoa và cộng sự (2018) đã công bố kết quả nghiên cứu về liên kết 

trong phát triển du lịch vùng Trung du và Miền núi phía Bắc của Việt Nam [98]. Theo kết 

quả nghiên cứu, vùng Trung du và Miền núi phía Bắc chƣa hình thành mối liên kết khu 

vực; nội dung liên kết vùng mới chỉ dừng lại ở hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, 

trong khi chƣa có các liên kết phát triển sản phẩm du lịch; các chƣơng trình liên kết vẫn 

còn mang nặng tính hình thức. Điều này bắt nguồn từ chính sách hội nhập khu vực còn 

hạn chế, thiếu cơ chế quản trị khu vực phù hợp và sự tham gia không tích cực của khu 

vực tƣ nhân trong hội nhập khu vực; kinh phí dành cho các hoạt động xúc tiến du lịch 

toàn vùng còn hạn chế. Nhóm tác giả nghiên cứu cho rằng, điều cần thiết phải thành lập 

Ban điều phối liên kết vùng, xác định chức năng, nhiệm vụ và quy định các hoạt động 

của Ban điều phối, đồng thời thiết lập cơ chế tài chính, từ đó giúp nâng cao hiệu quả hoạt 
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động liên kết du lịch vùng. Việc tái cấu trúc lại cơ quan quản lý nhà nƣớc về du lịch tại 

các địa phƣơng theo hƣớng thành lập Sở Du lịch trên cơ sở chia tách Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch hoàn toàn cấp thiết nhằm tập trung chuyên môn hóa vào việc quản lý nhà 

nƣớc về du lịch; liên kết thiết lập hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông và phát triển chuỗi 

cung ứng đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch. 

 Nghiên cứu của tác giả Phạm Thị Hồng Cúc và cs (2018) đã chỉ ra những tín hiệu 

tích cực trong các hoạt động liên kết phát triển du lịch của 6 tỉnh thuộc cụm du lịch phía 

đông Đồng Bằng Sông Cửu Long [9]. Các địa phƣơng đã thống nhất xây dựng hình ảnh 

các sản phẩm du lịch đặc thù của vùng; thực hiện ký kết các văn bản hợp tác liên kết địa 

phƣơng trong cụm và ngoài cụm, liên kết trong hoạt động xúc tiến quảng bá sản phẩm du 

lịch. Nghiên cứu này cũng chỉ ra những hạn chế trong các hoạt động liên kết: việc khai 

thác các tiềm năng và lợi thế du lịch của từng địa phƣơng là khá giống nhau, dẫn đến các 

sản phẩm du lịch có nhiều trùng lắp và đơn điệu. Trên góc độ quản lý nhà nƣớc, liên kết 

địa phƣơng mới chỉ dừng lại trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm mà chƣa có các chƣơng trình 

hành động cụ thể.  

Hoàng Văn Hoa (2019) đã chỉ ra những kết quả bƣớc đầu đạt đƣợc trong các nội 

dung liên kết phát triển du lịch vùng Tây Bắc, nhƣ liên kết xây dựng và thực hiện các 

chƣơng trình và đề án phát triển du lịch; liên kết xây dựng sản phẩm đặc trƣng của tiểu 

vùng; liên két quảng bá du lịch; liên kết xúc tiến quảng bá du lịch và đào tạo nguồn nhân 

lực [12]. Tuy vậy, các mô hình liên kết du lịch ở vùng Tây Bắc chƣa hình thành chuỗi 

liên kết du lịch, chủ yếu là hợp tác theo chiều ngang giữa các tỉnh, thiếu liên kết theo 

không gian lãnh thổ và liên kết ngành; chƣa có sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ với các hiệp 

hội du lịch và các doanh nghiệp du lịch. Hầu hết các mô hình liên kết du lịch chủ yếu là 

liên kết về xúc tiến quảng bá; chỉ chú trọng việc đăng cai tổ chức sự kiện luân phiên, giao 

lƣu, trao đổi thông tin; các nội dung liên kết về xây dựng sản phẩm, về đào tạo nguồn 

nhân lực, về quy hoạch, về đầu tƣ.v.v., còn ít đƣợc chú trọng hoặc chƣa thực hiện đƣợc. 

Nghiên cứu này chỉ ra rằng, thực hiện các giải pháp liên kết là thách thức to lớn trong 

điều kiện Tây Bắc là vùng nghèo nhất cả nƣớc, điều kiện tự nhiên không thuận lợi, cần sự 

hỗ trợ rất lớn của Trung ƣơng cả về cơ chế chính sách và nguồn lực tài chính, tạo điều 

kiện để các địa phƣơng trong vùng phát huy đƣợc tiềm năng, lợi thế du lịch.  

Lê Văn Phúc và cs (2020) đã tiếp cận khung lý thuyết về năng lực cạnh tranh và lý 

thuyết cụm ngành để đánh giá năng lực cạnh tranh cụm ngành du lịch của 3 địa phƣơng 
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Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam [21]. Kết quả nghiên cứu chỉ ra những hạn chế 

của cụm ngành du lịch ba địa phƣơng, đó là sự cạnh tranh đang lấn át sự hợp tác giữa các 

địa phƣơng trong việc thu hút khách du lịch. Các hội thảo, hội nghị về liên kết du lịch 

giữa ba địa phƣơng thực hiện hàng năm chỉ mang tính chất hình thức, thiếu sự gắn kết và 

chƣa thật sự thu hút đƣợc sự quan tâm của các doanh nghiệp du lịch có quy mô lớn. Liên 

kết doanh nghiệp du lịch chỉ mang tính chất tạm thời trong một số hoạt động ngắn hạn, 

sự cạnh tranh về giá khiến chất lƣợng sản phẩm du lịch đi xuống. Nhiều đề án, quy hoạch 

phát triển du lịch đƣợc ban hành nhƣng chủ yếu vẫn theo tƣ duy cục bộ, phát triển cho 

từng địa phƣơng, chƣa đề xuất đƣợc các sản phẩm chủ lực để phát triển cũng nhƣ các 

phƣơng án hợp tác, liên kết vùng.  

Đề tài Luận án tiến sĩ của tác giả Trần Xuân Quang (2020) đã phân tích, đánh giá 

thực trạng liên kết phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ theo 06 nội dung, gồm liên kết 

tuyên truyền quảng bá và xúc tiến du lịch; liên kết phát triển sản phẩm du lịch; liên kết 

đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; liên kết xây dựng đồng bộ hạ tầng du lịch, đặc biệt 

là hạ tầng giao thông; liên kết huy động vốn đầu tƣ và xây dựng cơ chế chính sách đầu tƣ 

phát triển du lịch chung của vùng, rà soát quy hoạch phát triển du lịch phù hợp với thế 

mạnh của từng địa phƣơng; liên kết hợp tác nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch [22]. 

Theo kết quả nghiên cứu, các chƣơng trình liên kết đã giúp kết nối không gian du lịch 

vùng Bắc Trung Bộ, khắc phục sự chia cắt về du lịch trong từng địa phƣơng; chƣơng 

trình liên kết du lịch đã góp phần bảo tồn di sản văn hóa, khơi dậy tiềm năng và nâng cao 

thƣơng hiệu du lịch vùng Bắc Trung Bộ. Nghiên cứu đã chỉ ra những hạn chế trong liên 

kết du lịch vùng Bắc Trung Bộ: thiếu cơ chế liên kết vùng; chƣa phát triển sản phẩm du 

lịch đặc thù của vùng, ít quan tâm phát triển sản phẩm mới, vẫn còn sự trùng lặp về sản 

phẩm giữa các tỉnh.  

Luận án tiến sĩ của Nguyễn Quốc Toàn (2020) cũng đã đề cập đến 04 nội liên kết 

phát triển du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (DHNTB), gồm: liên kết về quản lý 

nhà nƣớc; liên kết phát triển sản phẩm du lịch; liên kết về truyền thông du lịch; liên kết 

về xúc tiến quảng bá du lịch [32]. Nghiên cứu cho thấy hoạt động liên kết vùng trong 

phát triển ngành du lịch ở vùng DHNTB nổi bật có cụm liên kết ở Huế - Đà Nẵng – 

Quảng Nam dựa trên hai tuyến du lịch là “Con đƣờng di sản” và “Đƣờng mòn sinh thái”. 

Về liên kết giữa các doanh nghiệp, hầu hết các doanh nghiệp nhận thức đƣợc lợi ích của 

liên kết nên hình thức liên kết ngang giữa các DN du lịch ở 3 địa phƣơng Huế - Đà Nẵng 
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- Quảng Nam có sự phát triển, tuy nhiên, cũng tồn tại một số hạn chế nhƣ: tính tự phát 

cao, các kênh liên kết chính thức nhƣ hiệp hội chƣa đƣợc quan tâm; nội dung liên kết đơn 

điệu, chủ yếu là sự vụ, chƣa có tính hệ thống bền vững; mức độ liên kết còn lỏng lẻo.  

2.2. Đo lƣờng mức độ liên kết giữa các bên liên quan và phân tích tƣơng quan 

không gian trong phát triển du lịch 

Nguyễn Thị Bích Thủy (2017) đã tiếp cận lý thuyết mạng lƣới để phân tích và đo 

lƣờng sự hợp tác liên kết giữa các bên liên quan trong mạng lƣới du lịch tại điểm đến Đà 

Nẵng [36]. Nghiên cứu này cho rằng, mặc dù điểm đến đƣợc coi là một sản phẩm du lịch 

tổng thể do nhiều bên liên quan cung cấp, nhƣng trong thực tế ngành du lịch của nhiều 

quốc gia, nhiều vùng hiện nay bị phân mảnh các mối quan hệ kinh doanh. Chính vì vậy, 

liên kết và hợp tác giữa các bên liên quan trong toàn bộ điểm đến nhƣ là một giải pháp để 

cung cấp sự trải nghiệm giá trị, mang lại sự thỏa mãn cho du khách. Kết quả nghiên cứu 

đã chỉ ra mức độ liên kết trong cấu trúc mạng lƣới tổng thể điểm đến Đà Nẵng hiện nay ở 

mức trung bình. Các đối tƣợng đóng vai trò trung tâm của mạng lƣới các bên liên quan 

trong du lịch tại điểm đến du lịch Đà Nẵng bao gồm: các đơn vị lƣu trú, ăn uống, lữ hành, 

vận chuyển. Kết quả này là tình trạng điển hình của các nƣớc đang phát triển, nơi đa số 

các lĩnh vực kinh doanh đóng vai trò tác nhân trung tâm. 

Nguyễn Văn Sĩ và Nguyễn Viết Bằng (2020) đã thực hiện một nghiên cứu định 

lƣợng thông qua ứng dụng mô hình kinh tế lƣợng không gian để phân tích tăng trƣởng 

doanh thu du lịch của các tỉnh thành tại Việt Nam [26]. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 

sự tƣơng quan giữa các tỉnh gần nhau trong tăng trƣởng doanh thu du lịch, tức là tăng 

trƣởng du lịch của địa phƣơng này có tác động đến tăng trƣởng doanh thu của các tỉnh lân 

cận, đồng thời lƣợng khách, dân số và khối lƣợng luân chuyển của hành khách có sự 

tƣơng tác về mặt không gian giữa các tỉnh/thành lân cận. Từ kết quả này, tác giả Nguyễn 

Văn Sĩ và Nguyễn Viết Bằng cho rằng, các địa phƣơng lân cận về mặt địa lý cần có các 

chính sách liên kết với nhau nhằm thúc đẩy tăng trƣởng ngành du lịch.   

Nguyễn Viết Thái và Bùi Thị Thanh (2019) đã sử dụng kết hợp chỉ số Moran’s I 

và chỉ số Getis và Ord’s G để kiểm định sự tƣơng quan không gian của ngành du lịch đến 

tăng trƣởng kinh tế của Việt Nam [30]. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng ngành du lịch Việt 

Nam có tính hội tụ và tồn tại mối quan hệ dƣơng về mặt không gian, các tỉnh thành có 

ngành du lịch phát triển cao tập trung chủ yếu ở 2 khu vực là đồng bằng sông Hồng và 
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khu vực Đông Nam – là những khu vực có nền kinh tế phát triển, cơ sở hạ tầng giao 

thông thuận tiện, tạo điều kiện thúc đẩy ngành du lịch phát triển. Các tỉnh có ngành du 

lịch kém phát triển tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền núi, khu vực miền Trung, khu vực 

Tây Nguyên, khu vực đồng bằng sông Cửu Long – đây là khu vực có điều kiện hạ tầng 

và giao thông còn nhiều hạn chế, gây cản trở đối với sự phát triển của ngành du lịch. 

2.3. Nghiên cứu phát triển du lịch bền vững 

Bùi Đức Tính (2009) đã phân tích các phản ứng của ngành du lịch trƣớc sự trỗi 

dậy của xu thế phát triển du lịch bền vững và các sáng kiến chính sách môi trƣờng có liên 

quan [106]. Thông qua nghiên cứu trƣờng hợp tại thành phố Huế, kết quả nghiên cứu cho 

thấy nhiều doanh nghiệp du lịch ở Huế có nhiều hạn chế về tài chính, cơ sở vật chất 

nghèo nàn và thiếu nhận thức về các chính sách đã ảnh hƣởng đến việc thực thi chính 

sách phát triển du lịch bền vững. Nhận thức của các doanh nghiệp du lịch về phát triển 

bền vững còn thấp, dẫn đến các hoạt động kinh doanh tập trung vào kế hoạch mang tính 

ngắn hạn, do đó các quyết định của các doanh nghiệp rất ít thân thiện với môi trƣờng, đặc 

biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các sáng kiến phát 

triển du lịch bền vững của Chính phủ nếu chỉ dựa trên phƣơng pháp tiếp cận "chỉ huy và 

kiểm soát" sẽ không đạt đƣợc hiệu quả; thay vào đó, cần áp dụng các công cụ kinh tế có 

tiềm năng nhằm khắc phục những khiếm khuyết về khả năng của thị trƣờng để thúc đẩy 

các doanh nghiệp du lịch hƣớng tới thực hành kinh doanh bền vững hơn.  

Luận án tiến sĩ của Lê Đức Viên (2017) đã tập trung đánh giá, phân tích tính bền 

vững trong phát triển du lịch ở thành phố Đà Nẵng theo 4 khía cạnh: kinh tế, xã hội, môi 

trƣờng và quản lý nhà nƣớc [40]. Theo kết quả nghiên cứu, ngành du lịch của thành phố 

Đà Nẵng đã thể hiện đƣợc tính bền vững trong quá trình phát triển, cụ thể: sự tăng trƣởng 

về lƣợng khách du lịch và doanh thu du lịch trong nhiều năm qua đƣợc xem là nền tảng 

quan trọng, đóng góp vào sự tăng trƣởng kinh tế của thành phố; việc bảo tồn, phát huy 

các giá trị văn hóa, lịch sử đƣợc chú trọng; ngành du lịch đã giải quyết nhiều việc làm 

cho lao động của địa phƣơng; nhiều chính sách hỗ trợ phát triển của chính quyền thành 

phố Đà Nẵng đã có những tác động tích cực đối với ngành du lịch. Tác giả Lê Đức Viên 

cho rằng, có nhiều vấn đề đặt ra cho ngành du lịch thành phố Đà Nẵng khi thực hiện các 

nguyên tắc phát triển bền vững, đó là: tỷ trọng GRDP du lịch thấp; sự phát triển nhanh 

các điểm du lịch đang tạo nên nhiều áp lực đối với tài nguyên tự nhiên của thành phố, 
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trong khi chính quyền địa phƣơng chƣa có các đánh giá thiệt hại môi trƣờng từ tác động 

của ngành du lịch; vấn đề an ninh, an toàn của thành phố vẫn chƣa đƣợc đảm bảo. 

Nghiên cứu của Lê Đăng Lăng và cs (2020) cho rằng, Việt Nam có thể phát triển 

du lịch bền vững thông qua các mô hình du lịch cộng đồng [17]. Đây là loại hình du lịch 

có thể mang lại tính bền vững về môi trƣờng và xã hội, là hình thức du lịch có trách 

nhiệm. Trong đó, ngƣời dân địa phƣơng tham gia vào toàn bộ quá trình xây dựng và ra 

quyết định; tham gia vào các hoạt động du lịch và hƣởng lợi từ du lịch cộng đồng cả về 

mặt kinh tế và xã hội, đồng thời đóng vai trò tích cực trong việc bảo vệ môi trƣờng và 

bảo tồn văn hóa. Tác giả Lê Đăng Lăng và cộng sự cho rằng, để đạt đƣợc sự phát triển du 

lịch bền vững cần đề cao vai trò của các chủ thể tham gia vào quá trình phát triển du lịch 

cộng đồng, bao gồm chính quyền địa phƣơng, du khách, các đơn vị tổ chức, hộ gia đình 

cũng nhƣ sự liên kết giữa các đối tƣợng này; xây dựng và phát triển mô hình du lịch cộng 

đồng dựa trên quan điểm liên kết chuỗi giá trị và chỉ rõ vai trò các bên trong chuỗi giá trị 

và cách thức quản trị vận hành mô hình. 

3. Giá trị kế thừa và khoảng trống nghiên cứu dành cho đề tài luận án 

3.1. Giá trị kế thừa từ các nghiên cứu trƣớc 

Kết quả nghiên cứu tổng quan cho thấy, chủ đề kết nối vùng trong phát triển du 

lịch đã thu hút sự quan tâm nghiên cứu của nhiều học giả, nhà khoa học ở trong và ngoài 

nƣớc. Hều hết các công trình nghiên cứu trƣớc đây đã giải quyết một số vấn đề về kết nối 

vùng trong phát triển du lịch, cụ thể nhƣ sau: 

Đối với các nghiên cứu ở nước ngoài, mặc dù chủ đề kết nối vùng trong phát triển 

du lịch đƣợc tiếp cận nghiên cứu dựa trên nhiều lý thuyết và khía cạnh phân tích khác 

nhau, đƣa đến những kết quả nghiên cứu không giống nhau, nhƣng hầu hết các công trình 

nghiên cứu đều nhìn nhận kết nối vùng trong phát triển du lịch xuất phát từ những đặc 

điểm của ngành du lịch, từ yêu cầu của thị trƣờng (nhu cầu khách du lịch) và đặc biệt là 

lợi ích mang lại cho các bên tham gia hợp tác liên kết. Các nghiên cứu thƣờng tập trung 

phân tích thực trạng kết nối vùng có tính chất xuyên biên giới, trong đó chủ yếu là những 

vùng giáp ranh có chung đƣờng biên giới giữa các quốc gia, từ đó chỉ ra những cơ hội, 

rào cản đối với quá trình hợp tác liên kết. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu đã sử dụng các 

phƣơng pháp định lƣợng (phân tích mạng lƣới, phân tích tƣơng quan không gian) nhằm 

đo lƣờng mức độ tham gia liên kết giữa các bên tham gia hợp tác liên kết cũng nhƣ mối 
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tƣơng quan không gian (về mặt địa lý) trong quá trình hợp tác liên kết, từ đó chỉ ra mối 

liên hệ giữa liên kết và phát triển du lịch bền vững. Đây chính là tài liệu tham khảo quan 

trọng và có giá trị thừa kế để tác giả xây dựng khung phân tích cho đề tài luận án, đồng 

thời vận dụng các phƣơng pháp phù hợp để làm rõ thực trạng kết nối vùng trong phát 

triển du lịch tỉnh Quảng Bình. 

Đối với các nghiên cứu ở trong nước, thực tế cho thấy chủ đề kết nối vùng trong 

phát triển du lịch mới chỉ thu hút sự quan tâm nghiên cứu của một số học giả và nhà khoa 

học tại Việt Nam trong thời gian gần đây, nhƣng các nghiên cứu đã cung cấp nhiều thông 

tin hữu ích về thực trạng kết nối vùng trong phát triển du lịch trên phạm vi lãnh thổ Việt 

Nam. Các nghiên cứu thƣờng tập trung vào việc phân tích, đánh giá các nội dung, hình 

thức, chủ thể tham gia liên kết vùng, từ đó đi đến các nhận định về thực tại liên kết vùng 

du lịch, những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong liên kết vùng (nhƣ thể 

chế, cơ chế liên kết, tài chính cho hoạt động liên kết) và đề xuất các giải pháp tăng cƣờng 

liên kết vùng trong phát triển du lịch. Mặt khác, một số ít các nghiên cứu cũng đã vận 

dụng phƣơng pháp phân tích định lƣợng (phân tích mạng lƣới, phân tích tƣơng quan 

không gian) để lƣợng hóa mức độ liên kết và tác động của liên kết đến sự phát triển của 

ngành du lịch. Chúng tôi cho rằng, các nghiên cứu trong nƣớc nhƣ là khung lý thuyết 

tham khảo cho nghiên cứu kết nối vùng trong phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình. 

3.2. Khoảng trống nghiên cứu dành cho luận án 

Mặc dù các công trình nghiên cứu trƣớc đây đã có những đóng góp khoa học quan 

trọng về mặt lý luận cũng nhƣ thực tiễn về kết nối vùng trong phát triển du lịch, nhƣng 

nội hàm lý luận nghiên cứu kết nối vùng trong phát triển du lịch theo hƣớng bền vững là 

gì và việc vận dụng vào điều kiện thực tiễn để nghiên cứu thực nghiệm ở một địa phƣơng 

nhƣ thế nào vẫn là những khoảng trống hay vùng giao thoa về lý luận và thực tiễn cần 

đƣợc tiếp tục làm sáng tỏ, cụ thể: 

- Cơ sở lý luận về kết nối vùng trong phát triển du lịch chƣa đƣợc phân tích, diễn 

giải một cách có hệ thống, từ khái niệm vùng, cơ sở xác định vùng du lịch, kết nối vùng 

trong phát triển du lịch. Đặc biệt là lý luận về kết nối (liên kết) giữa một địa phƣơng với 

một hay nhiều địa phƣơng khác trong cùng một vùng du lịch (nội vùng) hoặc với một 

vùng du lịch khác (ngoại vùng) thì chƣa đƣợc đề cập đến. 
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- Phần lớn các nghiên cứu mới chỉ dừng lại việc khái quát chung về các nội dung 

kết nối vùng trong phát triển du lịch, trong khi nhiều vấn đề cốt lõi và trọng tâm của nội 

dung nghiên cứu vẫn chƣa đƣợc tiếp cận phân tích một cách toàn diện và có hệ thống, đó 

là: vai trò của chính quyền địa phƣơng trong hoạt động kết nối vùng; chủ trƣơng, thiết 

chế chính sách, cơ chế quản trị điều phối chung giữa các địa phƣơng về hoạt động kết nối 

vùng; sự tham gia của thành phần tƣ nhân (doanh nghiệp) và các tổ chức liên quan vào 

hoạt động kết nối phát triển du lịch; tiêu chí đánh giá hoạt động liên kết; cấu trúc mạng 

lƣới liên kết và mức độ liên kết giữa các thành phần tƣ nhân và các bên liên quan; tác 

động của kết nối vùng đến kết quả và hiệu quả hoạt động du lịch. 

 - Nội hàm nghiên cứu kết nối vùng trong phát triển du lịch theo hƣớng bền vững, 

là gì, cũng nhƣ việc sử dụng các tiêu chí nào để đánh giá vẫn là một câu hỏi đang còn bỏ 

ngõ chƣa có lời giải đáp thấu đáo và rõ ràng trên phƣơng diện lý luận cũng nhƣ thực tiễn 

trong các nghiên cứu trƣớc đây. 

 - Đặc biệt, khi đặt trong ngữ cảnh liên kết vùng để phát triển du lịch ở một địa 

phƣơng cụ thể nhƣ tỉnh Quảng Bình thì đây là chủ đề chƣa đƣợc nghiên cứu một cách có 

hệ thống và toàn diện trên cả cấp độ vĩ mô (thể chế, chính sách) lẫn vi mô (doanh 

nghiệp). Từ thực tiễn đó, tác giả cho rằng, đề tài Luận án “Kết nối vùng trong phát triển 

du lịch tỉnh Quảng Bình theo hướng bền vững” kỳ vọng sẽ lấp đƣợc một phần khoảng 

trống này trong nghiên cứu. 
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PHẦN III. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KẾT NỐI VÙNG  

TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

1.1. Vùng và kết nối vùng trong phát triển du lịch 

1.1.1. Khái niệm vùng 

Trong chính sách phát triển kinh tế, vùng/lãnh thổ là một trong những khái niệm 

gây nhiều tranh cãi, nhất là khi liên quan đến một lĩnh vực cụ thể nào đó. Lý do chủ yếu 

của thực trạng này là các lĩnh vực khác nhau đều có những cách tiếp cận, những tiêu chí 

đôi khi khác nhau khi đánh giá các mặt mạnh, mặt hạn chế để hoạch định phƣơng cách 

phát triển. Hơn nữa, trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, ranh giới 

“vùng” của sự phát triển càng trở nên lỏng lẻo với các phạm vi không gian rộng, hẹp rất 

khác nhau [35]. 

Thuật ngữ “vùng” đƣợc sử dụng khá phổ biến với nhiều cách tiếp cận khác nhau. 

Khái niệm “vùng” bắt nguồn từ “regio” chữ Latinh, có nghĩa là một cảnh quan, lãnh thổ, 

diện tích, nghĩa là một phần của bề mặt trái đất. Vùng đƣợc hiểu theo nghĩa là một khu 

vực; là một hệ thống không gian đƣợc phân định, đƣợc thể hiện bằng một đơn vị hành 

chính thống nhất có tổ chức nhằm phân biệt nó với một vùng khác (Abler và cộng sự, 

1972 [42], Gregory và cộng sự, 2009 [65]; Klapka và cộng sự, 2013 [75].  

Từ điển tiếng Việt (1994) định nghĩa: Vùng là phần đất đai, hoặc là khoảng không 

gian tương đối rộng có những đặc điểm nhất định về tự nhiên và xã hội, phân biệt với các 

phần khác ở xung quanh [20]. Lê Bá Thảo (1998) định nghĩa: Vùng là một bộ phận của quốc 

gia có một sắc thái đặc thù nhất định, hoạt động như một hệ thống, có mối quan hệ tương 

đối chặt chẽ giữa các thành phần cấu tạo nên nó và có mối quan hệ chọn lọc với khoảng 

không gian bên ngoài [34].  

Một số trƣờng phái quan niệm vùng thiên về cấu trúc kinh tế, có nghĩa là bố trí cơ 

cấu kinh tế trên một không gian lãnh thổ nhất định [34]. Một cách tiếp cận khác lại thiên về 

địa chính trị, xem vùng kinh tế là đặc trƣng của các nhóm xã hội có liên quan đến các quá 

trình kinh doanh của các chủ thể kinh tế [34]. Nguyễn Văn Khánh và cộng sự (2017) cho 

rằng, vùng là một không gian nhƣ một khu vực nông thôn, thành phố hoặc địa điểm có tính 

thứ bậc, trong đó mỗi vùng bao gồm một vài thành phố có thứ hạng cao hơn nhiều thành 
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phố có quy mô và cấp độ phát triển thấp hơn [16]. Nhƣ vậy khái niệm vùng đƣa ra ở đây 

đƣợc hiểu theo cách tiếp cận về vùng địa lý, không gian, lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính. 

Trong thực tế có nhiều cách phân loại vùng khác nhau, có thể: vùng tự nhiên (sinh 

thái) có chung địa hình địa mạo; vùng hành chính, có địa giới và cấp bậc hành chính xác 

định; vùng kinh tế, với mạng lƣới kinh tế cùng chung động lực phát triển [12]. Nếu một 

vùng kết hợp đặc điểm kinh tế và xã hội đƣợc gọi là vùng kinh tế - xã hội. Theo Harvey 

(2011), các vùng kinh tế xã hội là sự sắp xếp thể chế tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt 

động của những dòng chảy khác nhau (hàng hóa, dịch vụ) qua không gian và thời gian 

[67]. Cũng theo quan điểm này, khái niệm vùng kinh tế - xã hội đã đƣợc nêu rõ trong 

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản 

lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội: là một bộ phận của lãnh thổ quốc gia, 

gồm một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các hoạt động kinh tế - xã hội 

tương đối độc lập, thực hiện sự phân công lao động xã hội của cả nước. Đây là loại vùng 

phục vụ việc hoạch định chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo lãnh thổ 

cũng như để quản lý các quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên mỗi vùng của đất nước 

[2]. Nghị định này cũng đƣa ra khái niệm vùng kinh tế trọng điểm: là một bộ phận của 

lãnh thổ quốc gia, hội tụ các điều kiện và yếu tố phát triển thuận lợi, có tiềm lực kinh tế 

lớn, giữ vai trò động lực, đầu tàu thúc đẩy sự phát triển chung của cả nước. Theo đó, 

toàn bộ lãnh thổ Việt Nam đƣợc phân thành 06 vùng kinh tế - xã hội [2]. 

Theo Luật quy hoạch 2017 của Việt Nam, vùng là một bộ phận của lãnh thổ quốc 

gia bao gồm một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lân cận gắn với một số lưu vực 

sông hoặc có sự tương đồng về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, lịch sử, dân cư, kết 

cấu hạ tầng và có mối quan hệ tương tác tạo nên sự liên kết bền vững với nhau [25]. 

Dựa vào các khái niệm có liên quan đã đƣợc đề cập ở trên, quan điểm của tác giả 

cho rằng: Vùng là một bộ phận của lãnh thổ quốc gia, được tổ chức thành các đơn vị hành 

chính cấp địa phương (tỉnh, thành phố) hoặc liên địa phương với hệ thống các ngành kinh tế 

hoạt động trong khuôn khổ định chế, luật pháp và có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau 

thông qua hợp tác, trao đổi các nguồn lực, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ giữa các vùng. Nhƣ 

vậy, tùy theo đối tƣợng, mục đích và phạm vi nghiên cứu, vùng có thể đƣợc xác định theo 

nhiều cách khác nhau, có thể đƣợc giới hạn là một địa phƣơng hoặc cũng có thể là nhiều địa 

phƣơng trong một vùng kinh tế - xã hội của một quốc gia. 
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1.1.2. Khái niệm vùng du lịch 

Cho đến nay, trên thế giới cũng nhƣ ở Việt Nam vẫn chƣa có khái niệm thống nhất 

về vùng du lịch mà tùy theo từng cách tiếp cận, các nhà nghiên cứu đƣa ra các khái niệm 

riêng [12]. Jerome (2019) cho rằng, thuật ngữ vùng du lịch đã đƣợc các nghiên cứu trƣớc 

đây tiếp cận theo địa lý du lịch từ những năm 1980 và 1990, nhƣng họ thƣờng thận trọng 

trong việc định nghĩa vùng du lịch [72]. Barbaza (1970) khi phân tích về tổ chức không 

gian du lịch trên bờ biển đã coi vùng du lịch là một vùng đồng nhất và liên tục, “hoàn 

toàn bị chi phối bởi chức năng du lịch”, nhƣng không thể biện minh cho sự kết nối giữa 

các điểm du lịch là sự hiện diện của một vùng du lịch [48].  

Năm 1972, Brunet xem xét rằng khu vực du lịch tạo thành một nhóm các địa điểm 

với đặc điểm một hoạt động du lịch [54]. Theo đó, vùng du lịch không thể là vùng mở 

rộng của một hiện tƣợng, có thể “chỉ là nhóm các địa điểm trên bản đồ mà ở đó du lịch là 

hoạt động chủ yếu”. Theo Brunet, vùng du lịch đƣợc xác định bởi một môi trƣờng tự 

nhiên và khí hậu nhất định, một vị trí trong mối quan hệ với các thành phố, trong đó hoạt 

động du lịch giữ vai trò quan trọng và hệ thống cơ sở hạ tầng, thƣơng mại, công nghiệp, 

hoạt động nông nghiệp ít nhiều bị ảnh hƣởng bởi du lịch; dân số, xã hội và thậm chí cả 

hoạt động chính trị, tất cả đƣợc liên kết với nhau và tạo thành một phức hợp khác với hay 

phân biệt với các khu phức hợp lân cận. 

Năm 1975, Reynaud cũng nhận thấy rằng khái niệm về một vùng du lịch với ngụ ý 

rằng đó là một khu vực nhất định, ở đó du lịch là hoạt động chủ đạo [87]. Theo Reynaud, 

hình ảnh định trƣớc, cảm nhận trƣớc và đƣợc chỉ định trong thời gian lƣu trú của khách 

du lịch là tiêu chí để xác định đó là vùng du lịch. Trong khi đó, Corna (1968) coi vùng du 

lịch là một khu vực có thể đƣợc phân định bởi đặc điểm riêng, thu hút dòng ngƣời dành 

một phần thời gian rảnh rỗi và thu nhập kiếm đƣợc ở nơi khác [55].  

Simon (2017) cho rằng, vùng du lịch là vùng tập hợp các địa điểm du lịch có quy 

mô lớn, trong đó du lịch thực sự là hoạt động chính, và du lịch không nhất thiết phải là 

một hoạt động đơn lẻ [94]. 

Ở Việt Nam, cho đến nay, trong các tài liệu nghiên cứu cũng nhƣ văn bản chính 

sách của nhà nƣớc thƣờng xuyên đề cập đến thuật ngữ “Vùng du lịch”, nhƣng khái niệm 

vùng du lịch thì chƣa đƣợc nêu rõ. Trƣớc hết, trong các văn bản quản lý nhà nƣớc, khi 

đƣa vấn đề vùng vào việc quy hoạch phát triển du lịch ở Việt Nam thì “Vùng du lịch” đã 
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đƣợc xác định và tổ chức theo không gian lãnh thổ dựa trên các điều kiện về tự nhiên, 

văn hóa, xã hội và có khác với vùng kinh tế - xã hội. Quy hoạch tổng thể phát triển du 

lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định rõ không gian du lịch 

của lãnh thổ nƣớc ta đƣợc tổ chức thành 07 vùng du lịch [4], gồm: vùng Trung du, miền 

núi Bắc Bộ; vùng đồng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc; vùng Bắc Trung Bộ; vùng 

Duyên hải Nam Trung Bộ; vùng Tây Nguyên; vùng Đông Nam Bộ; và vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long. Nhƣ vậy, khác với vùng kinh tế - xã hội, khi phân theo vùng du lịch, 

vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung đã đƣợc phân tách thành 2 vùng, gồm 

vùng Bắc Trung Bộ và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (Chi tiết ở phụ lục 3). Riêng các 

vùng còn lại vẫn không có sự khác biệt với vùng kinh tế - xã hội. 

Theo Hoàng Văn Hoa (2019), đặc trƣng của mỗi vùng du lịch đƣợc thể hiện qua 

sự chuyên môn hóa của vùng, bắt nguồn từ nhu cầu du lịch và số lƣợng du khách với khả 

năng (tài nguyên, cơ sở hạ tầng) của vùng. Nói cách khác, vùng du lịch là một hệ thống 

thống nhất của các đối tƣợng và hiện tƣợng tự nhiên, nhân văn, xã hội, bao gồm hệ thống 

lãnh thổ du lịch và môi trƣờng kinh tế - xã hội xung quanh với sự chuyên môn hóa nhất 

định trong lĩnh vực du lịch, tạo nên bản sắc của vùng. Về phƣơng diện lãnh thổ, vùng du 

lịch thƣờng có diện tích lớn, bao gồm nhiều tỉnh. Theo nghĩa rộng, vùng du lịch còn có 

thể bao gồm các khu vực không du lịch (điểm dân cƣ, các khu vực không có tài nguyên 

và cơ sở du lịch nhƣng có mối quan hệ chặt chẽ với kinh tế du lịch) [12].   

Trên cơ sở các khái niệm, quan điểm về vùng du lịch đƣợc đƣa ra trong các tài liệu 

trƣớc đây, trong giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài luận án này, khái niệm vùng du lịch 

đƣợc hiểu: là một bộ phận của lãnh thổ quốc gia, gồm một tỉnh hay một số tỉnh và thành 

phố, được cấu thành bởi các điểm du lịch, trung tâm du lịch có tính chuyên môn hóa cao về 

du lịch, với điều kiện tự nhiên, văn hóa và tài nguyên du lịch có những đặc điểm chung, tạo 

nên các sản phẩm du lịch đặc trưng riêng của vùng so với vùng du lịch khác.  

Từ khái niệm này, quan điểm của tác giả cho rằng, tùy vào điều kiện, trình độ phát 

triển của mỗi quốc gia trong từng thời kỳ, vùng du lịch đƣợc xác định theo những tiêu chí 

khác nhau và cấp độ khác nhau. Khi sự phát triển của ngành du lịch đạt đến một trình độ 

hay cấp độ cao thì vùng du lịch có thể đƣợc tổ chức theo không gian lãnh thổ mang tính 

tập trung cao, với các địa điểm du lịch có quy mô lớn, trong đó du lịch thực sự là hoạt 

động chính (nhƣ cách định nghĩa của Simon, 2017). Đặt trong điều kiện phát triển du lịch 

ở Việt Nam hiện nay, chúng tôi cho rằng vùng du lịch đƣợc tổ chức theo không gian du 
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lịch và vẫn dựa trên nền tảng không gian lãnh thổ của vùng kinh tế - xã hội là chủ yếu. 

Điều này có nghĩa rằng, vùng du lịch ở Việt Nam chƣa thể bóc tách riêng biệt với vùng 

kinh tế - xã hội, bởi vì quy mô của các điểm du lịch và các trung tâm du lịch ở hầu hết 

các địa phƣơng vẫn còn hạn chế, tính chuyên môn hóa chƣa cao, và đặc biệt sự phân bố 

các điểm du lịch còn khá rời rạc mà nguyên nhân chính là điều kiện cơ sở hạ tầng giao 

thông chƣa có tính kết nối; hạ tầng du lịch thiếu đồng bộ.  

Mặc dù có sự khác nhau về điều kiện phát triển mà việc xác định vùng du lịch có 

sự khác nhau giữa từng quốc gia, nhƣng xét trên bình diện tổng thể thì việc phân vùng du 

lịch có thể dựa vào 03 tiêu chí:  

Thứ nhất, Tài nguyên du lịch: Trong lĩnh vực du lịch, tài nguyên du lịch là một 

trong những yếu tố quan trọng nhất tạo vùng, có ảnh hƣởng đến việc tổ chức lãnh thổ du 

lịch, đến việc hình thành chuyên môn hóa các vùng du lịch và hiệu quả kinh tế của hoạt 

động du lịch. Tài nguyên du lịch bao gồm tài nguyên tự nhiên và tài nguyên nhân văn, 

không chỉ tác động tới sự hình thành, phát triển mà còn tác động đến cả cấu trúc chuyên 

môn hóa của vùng [12]. 

Thứ hai, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch: Đây là yếu tố 

quan trọng để biến những tiềm năng của tài nguyên du lịch thành hiện thực, để hình thành 

và phát triển vùng du lịch. Trong cơ sở hạ tầng, mạng lƣới và phƣơng tiện giao thông có 

vai trò quan trọng. Đồng thời, để đảm bảo cho hoạt động ở vùng du lịch, cần có cơ sở vật 

chất cần thiết nhƣ hệ thống khách sạn, nhà hàng, camping, cửa hiệu, khu vui chơi giải trí 

.v.v., phục vụ cho việc ăn nghỉ của khách du lịch [12]. 

Thứ ba, trung tâm tạo vùng: Mỗi vùng du lịch phải có ít nhất một trung tâm tạo 

vùng, có sức hút mạnh mẽ các lãnh thổ xung quanh. Trung tâm tạo vùng có nguồn tài 

nguyên du lịch phong phú, đƣợc khai thác sử dụng ở mức độ cao và có cơ sở vật chất kỹ 

thuật tƣơng ứng để thỏa mãn nhu cầu của khách du lịch [12].  

Để thống nhất về phạm vi nghiên cứu của đề tài luận án tiến sĩ, tác giả tiếp cận 

“Vùng du lịch” theo cách phân định của Chính phủ Việt Nam tại văn bản Quy hoạch tổng 

thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 [4]. Điều này có 

nghĩa rằng, khi nghiên cứu về kết nối vùng trong phát triển du lịch ở tỉnh Quảng Bình, 

nội vùng sẽ đƣợc xác định là vùng Bắc Trung bộ, gồm 6 tỉnh (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà 

Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế); ngoại vùng là những địa phƣơng 
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thuộc 6 vùng du lịch còn lại hoặc cũng có thể là những địa phƣơng hay quốc gia nằm 

ngoài lãnh thổ của Việt Nam. 

1.1.3. Khái niệm kết nối vùng  

Trƣớc khi trình bày khái niệm kết nối vùng, tác giả làm rõ thuật ngữ "kết nối" về 

phƣơng diện ngữ nghĩa.  

Từ điển tiếng Việt đã giải thích nghĩa của từ "kết nối": làm cho các phần đang 

tách rời được nối liền lại, gắn liền lại với nhau. Trong khi đó, Từ điển tiếng Anh giải 

thích thuật ngữ "kết nối (connection)" có nghĩa là: một mối quan hệ mà trong đó ngƣời, 

sự vật hoặc ý tƣởng đƣợc liên kết, tức là liên kết với các sự vật khác. Cũng theo Từ điển 

tiếng Anh, các từ đồng nghĩa với "kết nối", gồm: liên kết (link); mối quan hệ 

(relationship); quan hệ (relation); sự liên quan (relatedness); interrelation (tƣơng quan, 

tƣơng tác) [120]. Trong đó, thuật ngữ "liên kết" đƣợc ƣu tiên sử dụng đầu tiên để thay thế 

"kết nối". "Liên kết" đƣợc từ điển tiếng Anh giải thích rằng: là mối quan hệ giữa 2 sự vật 

hoặc tình huống, nhấn mạnh đến sự ảnh hưởng của sự vật này đến sự vật kia và ngược 

lại. Với tính chất có thể thay thế giữa 2 thuật ngữ này, nhiều nghiên cứu trƣớc đây đã sử 

dụng thuật ngữ "liên kết vùng" thay vì "kết nối vùng", do đó trong phạm vi nghiên cứu 

luận án, cụm từ "kết nối vùng" cũng đƣợc hiểu theo nghĩa "liên kết vùng" hoặc đƣợc sử 

dụng để diễn đạt hàm ý "liên kết vùng". Vậy, kết nối (liên kết) vùng là gì?  

Trong tác phẩm “Những nguyên lý kinh tế học”, Perroux (1950) đã đƣa ra khái 

niệm liên kết kinh tế theo cách tiếp cận tính lan tỏa dựa vào các cực tăng trƣởng [83]. 

Quan điểm của ông là thiết lập các vùng có các ngành với các doanh nghiệp lớn có sức 

hút mạnh, tức là tập trung các hoạt động kinh tế ở những khu vực năng động nhất tạo nên 

"cực tăng trƣởng" của vùng. Các cực tăng trƣởng này có sức lan tỏa, và sức hút dòng 

hàng hóa nguyên liệu và lao động trong các khu vực khác của vùng và ngoài vùng. Sự tác 

động lan tỏa này sẽ thúc đẩy hình thành không gian liên kết kinh tế và mạng lƣới buôn 

bán, và hình thành một tập hợp các liên kết kinh tế giữa cực tăng trƣởng và các vùng 

xung quanh. Đây có thể là những quan niệm đầu tiên trong liên kết kinh tế dựa vào sự lan 

tỏa của các cực tăng trƣởng. Tuy nhiên, đây cũng chính là những tiền đề quan trọng để 

hình thành nên trƣờng phái nghiên cứu về kết nối vùng trong phát triển kinh tế [13]. 

Dựa trên những quan điểm của Perroux, tác giả Boudeville (1974) đã phân tích 

các vấn đề quy hoạch phát triển vùng dựa trên các lợi thế phát triển và cực tăng trƣởng. 
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Jacques cho rằng “tính phụ thuộc lẫn nhau của các ngành trong phát triển thƣơng mại và 

sản xuất sẽ thúc đẩy liên kết vùng phát triển” [50]. Liên kết vùng trong phát triển kinh tế 

chính là dựa trên lợi thế kinh tế theo qui mô, từ đó giảm chi phí và tăng năng lực cạnh 

tranh. 

Tiếp cận theo quan điểm kinh tế học, Hirschman (1958) cho rằng: “Liên kết vùng là 

quá trình liên kết ngược và xuôi các dòng chảy thị trường hàng hóa diễn ra trên một không 

gian lãnh thổ nhất định” [68].  

Nguyễn Văn Khánh và cộng sự (2017) đã đƣa ra khái niệm liên kết vùng, tiểu vùng: 

là một chuỗi các hoạt động hợp tác, liên kết sâu rộng về các mặt kinh tế, xã hội và văn hóa 

của các chủ thể khác nhau trên cơ sở tự nguyện vì những lợi ích chung của các bên tham 

gia, được tiến hành trên một khoảng không gian xác định (không gian địa lý, không gian văn 

hóa, không gian phát triển kinh tế…) [16]. Trần Thị Thu Hƣơng (2017) cho rằng, liên kết 

vùng là sự hợp tác và chia sẻ thông tin, nguồn lực, hoạt động và khả năng của các tổ 

chức trong vùng nhằm đạt được mục tiêu chung (hay kết quả đầu ra chung) mang lại lợi 

ích chung cho toàn vùng mà không một tổ chức riêng lẻ nào có thể đạt được [15]. Ngoài 

ra, tác giả Trần Thị Thu Hƣơng đã định nghĩa về liên kết các địa phƣơng trong vùng: là 

mối quan hệ tương tác, qua lại giữa các chính quyền địa phương cấp tỉnh trong vùng 

(hay còn gọi là liên kết nội vùng). Đây là hình thức liên kết giữa hai hay nhiều chính 

quyền địa phƣơng cấp tỉnh trong một vùng nhằm mang lại lợi ích cho các bên và lợi ích 

chung cho toàn vùng mà không một chính quyền địa phƣơng riêng lẻ nào có thể giải 

quyết đƣợc. Nhƣ vậy, liên kết vùng là một khái niệm rộng, bao hàm rất nhiều chủ thể 

tham gia liên kết (nhƣ: chính quyền địa phƣơng, trƣờng học, viện nghiên cứu, doanh 

nghiệp, các tổ chức xã hội,..)  [15].   

Hoàng Văn Hoa (2019) đƣa ra khái niệm liên kết vùng: là việc hợp tác giữa các 

chủ thể nhằm biến tiềm năng và lợi thế so sánh thành lợi thế cạnh tranh của vùng thông 

qua việc hình thành một không gian kinh tế chung theo hƣớng tập trung nguồn lực nhằm 

tạo ra quy mô và chuyên môn hóa sản xuất trong vùng [12]. 

Nguyễn Quốc Toàn (2020) cho rằng: liên kết vùng trong phát triển kinh tế là tổng 

thể các hoạt động hợp tác giữa các chủ thể sản xuất kinh doanh và/hoặc các chủ thể chính 

quyền cùng các đơn vị đào tạo, nghiên cứu, tài chính… trong toàn vùng nhằm thiết lập 

các mô hình liên kết kinh tế, xây dựng thể chế điều phối vùng, nâng cao chất lƣợng các 
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hoạt động hỗ trợ nhƣ giáo dục đào tạo, cơ sở hạ tầng… để cải thiện hiệu quả kinh tế toàn 

vùng, thúc đẩy năng lực cạnh tranh vùng, phát triển các ngành kinh tế động lực và phát 

huy sức lan tỏa kinh tế của lãnh thổ trọng điểm trong vùng [32].  

Quan điểm của tác giả cho rằng: kết nối vùng là quá trình hợp tác, liên kết giữa một 

địa phương với một hay nhiều địa phương khác trong cùng một vùng kinh tế - xã hội hay 

vùng du lịch (kết nối nội vùng) hoặc với một hay nhiều địa phương khác ngoài vùng kinh tế 

- xã hội/vùng du lịch (kết nối ngoại vùng), được tổ chức thực hiện bởi các chủ thể nhà 

nước (giữa các chính quyền trung ương, địa phương) hoặc tư nhân (giữa các doanh 

nghiệp, tổ chức) nhằm hình thành một không gian kinh tế chung theo hướng tập trung 

nguồn lực hoặc chuyên môn hóa sản xuất mang lại lợi ích cho các bên tham gia quá trình 

liên kết.  

Nhƣ vậy, kết nối vùng thực chất là phát triển mối quan hệ giữa không gian kinh tế 

với không gian tự nhiên, sinh thái, xã hội và không gian chính sách, thể chế để tạo ra lợi 

thế cạnh tranh cho toàn vùng, cho mỗi địa phƣơng trong vùng khi tham gia các hoạt động 

liên kết vùng. Kết nối vùng làm tăng khả năng kết nối về mặt không gian kinh tế - tự 

nhiên và kinh tế - xã hội; tăng hiệu quả quản lý vĩ mô và vi mô của các bộ, ngành, địa 

phƣơng và doanh nghiệp; tạo lợi thế so sánh trong cạnh tranh và động lực phát triển để 

phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả và bền vững và đặc biệt là mang lại lợi ích cho tất cả 

các bên tham gia liên kết. 

Mặt khác, trong điều kiện toàn cầu hóa, mối quan hệ hợp tác giữa các quốc gia trở 

nên cởi mở hơn, đƣợc diễn ra ở cấp độ song phƣơng (giữa 2 quốc gia) lẫn đa phƣơng 

(giữa nhiều quốc gia), và đạt đến một mức độ cao nhất là hình thành cộng đồng kinh tế 

(ví dụ nhƣ liên minh Châu Âu EU, ASEAN, ...) thì phạm vi hoạt động kết nối vùng đƣợc 

diễn ra theo tính chất xuyên biên giới, tức là giữa một địa phƣơng/vùng của quốc gia này 

với quốc gia khác. Khi đó kết nối vùng đã làm phá vỡ những rào cản về mặt kỹ thuật 

cũng nhƣ thiết chế giữa các quốc gia; sự hiện hữu về đƣờng biên giới quốc gia lúc này 

chỉ mang tính chất phân định phạm vi lãnh thổ và quyền tài phán của từng quốc gia, 

nhƣng không còn là rào cản của quá trình hợp tác, liên kết vùng, mà thay vào đó là các 

văn bản cam kết hợp tác giữa các bên sẽ đƣợc xây dựng trên tinh thần thống nhất chung 

phù hợp với các thông lệ quốc tế, tạo cơ hội giao thƣơng hàng hóa, đi lại giữa các quốc 

gia, trong đó có hoạt động du lịch.   
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1.1.4. Kết nối vùng trong phát triển du lịch 

Đến nay, khái niệm kết nối vùng trong phát triển du lịch cũng đƣợc đề cập trong 

một số tài liệu khoa học và văn bản quản lý nhà nƣớc ở Việt Nam. Trƣớc hết, trong một 

số văn bản quản lý của nhà nƣớc có đề cập đến một số hàm ý liên quan đến kết nối, liên 

kết vùng trong phát triển du lịch, cụ thể: 

Chiến lƣợc phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 có nêu 

rõ quan điểm phát triển du lịch theo hƣớng liên kết vùng “…Phát huy tối đa tiềm năng, lợi 

thế quốc gia về yếu tố tự nhiên và văn hóa dân tộc, thế mạnh đặc trưng các vùng, miền trong 

cả nước; tăng cường liên kết phát triển du lịch” [3]. Tƣơng tự, quan điểm của Chính phủ 

trong bản Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030 (ban hành theo Quyết định số 2350/QĐ-TTg ngày 

24/12/2014) có đề cập đến kết nối vùng: “…Tăng cường liên kết phát triển du lịch giữa 

các địa phương trong vùng để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh về du lịch chung toàn 

vùng” [5]. Đặc biệt, trong bản quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Phong 

Nha – Kẻ Bàng đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 2128/QĐ-

TTg ngày 29/12/2017 đã nêu rõ quan điểm và giải pháp: Thúc đẩy kết nối liên vùng, liên 

ngành; mở rộng và đa dạng hóa các hình thức liên kết với các điểm du lịch khác trong 

tỉnh Quảng Bình; với các điểm, các khu du lịch quốc gia khác trong vùng du lịch Bắc 

Trung Bộ và liên kết các di sản thế giới trong khu vực Đông Nam Á; với các địa phương 

trong vùng Duyên hải miền Trung và cả nước [6]. 

Đề tài nghiên cứu của tác giả Hoàng Văn Hoa (2019) đã nêu rõ khái niệm liên kết 

vùng, tiểu vùng du lịch, đó là một khoảng không gian mà ở đó các chủ thể du lịch tiến 

hành các hoạt động hợp tác, liên kết sâu rộng về các hoạt động du lịch và các ngành/lĩnh 

vực liên quan trên cơ sở tự nguyện vì những lợi ích chung của các bên tham gia. Liên kết 

vùng, tiểu vùng phát triển du lịch là một mục tiêu và nội dung quan trọng trong phát triển 

kinh tế vùng, đồng thời là một yếu tố thúc đẩy thực thi các chính sách liên kết vùng ở 

những khu vực địa lý có chung đặc điểm tự nhiên, văn hóa xã hội và tài nguyên du lịch, 

có thể kết nối, hợp tác phát triển du lịch [12]. 

Theo tác giả Hoàng Văn Hoa, liên kết vùng du lịch bao gồm liên kết nội vùng và 

liên kết liên vùng. Liên kết nội vùng là sự hợp tác, hỗ trợ và phân công giữa các á vùng 

(nếu có), các tiểu vùng và các địa phƣơng trong vùng dựa trên những lợi thế so sánh của 
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từng á vùng (nếu có), tiểu vùng và từng địa phƣơng nhằm mục tiêu thực hiện thành công 

các định hƣớng chiến lƣợc phát triển du lịch chung của vùng, thúc đẩy sự phát triển du 

lịch của chính các á vùng (nếu có), tiểu vùng và các địa phƣơng trong vùng. 

Liên kết liên vùng là sự hợp tác và phân công giữa vùng du lịch dựa trên những lợi 

thế so sánh của từng vùng nhằm mục tiêu thực hiện thành công các định hƣớng chiến 

lƣợc phát triển du lịch, góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển du lịch của chính các 

vùng du lịch đó. Thông thƣờng liên kết liên vùng đƣợc thực hiện giữa hai vùng có địa 

giới liền kề. 

Nội hàm của liên kết vùng du lịch chính là hợp tác và phân công giữa các bên tham 

gia trong với một số lĩnh vực du lịch chủ yếu, bao gồm: 1) hợp tác phân bố lại nguồn lực, 

điều chỉnh quy hoạch phát triển phù hợp với thế mạnh của từng địa phƣơng trong vùng 

trong từng giai đoạn phát triển; ii) liên kết trong phát triển sản phẩm du lịch, đặc biệt là 

các sản phẩm đặc trƣng của nhóm các địa phƣơng, của các tiểu vùng trong vùng hoặc 

giữa hai vùng du lịch liền kề; iii) liên kết trong xúc tiến quảng bá và phát triển thƣơng 

hiệu điểm đến và sản phẩm du lịch; iv) liên kết thiết lập sự thống nhất về không gian du 

lịch vùng (hệ thống điểm, tuyến du lịch) thông qua phát triển hạ tầng kết nối lãnh thổ; v) 

liên kết trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực; vi) liên kết trong việc huy động vốn đầu 

tƣ và xây dựng cơ chế chính sách để đầu tƣ phát triển du lịch chung của vùng; vii) hợp 

tác cải thiện môi trƣờng kinh doanh và đầu tƣ, nâng cao năng lực cạnh tranh vùng du 

lịch; viii) hợp tác xây dựng hệ thống thông tin và trao đổi thông tin du lịch phục vụ các 

mục tiêu phát triển du lịch của vùng; và ix) liên kết bảo vệ môi trƣờng đối với các vấn đề 

môi trƣờng mang tính vùng, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu trong lĩnh vực du 

lịch [12].  

Tóm lại, khái niệm liên kết vùng trong phát triển du lịch do tác giả Hoàng Văn Hoa 

đƣa ra là khá rộng, mang tính chất phổ quát cả một vùng. Nếu nhƣ đặt trong điều kiện cụ 

thể của một địa phƣơng (nhƣ trƣờng hợp nghiên cứu trong đề tài Luận án tiến sĩ là tỉnh 

Quảng Bình) thì liên kết (kết nối) vùng đƣợc thực hiện và diễn ra ở phạm vi nào? Kết nối 

giữa một địa phƣơng (địa phƣơng đang đƣợc nghiên cứu) với một hay nhiều địa phƣơng 

trong cùng một vùng (vùng kinh tế - xã hội hay vùng du lịch) hay với một hoặc nhiều địa 

phƣơng khác ngoài vùng (kết nối ngoại vùng) trong cùng một quốc gia (trong nƣớc) hay 

phạm vi quốc tế? Đây chính là những câu hỏi chƣa đƣợc làm sáng tỏ.  
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Quan điểm của tác giả cho rằng, khái niệm kết nối vùng trong phát triển du lịch có 

nội hàm rất rộng, tùy theo mục đích, đối tƣợng nghiên cứu mà khái niệm kết nối vùng 

trong phát triển du lịch có thể đƣợc hiểu và diễn tả theo từng góc độ và phạm vi khác 

nhau. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài luận án tiến sĩ, kết nối vùng trong phát triển 

du lịch đƣợc hiểu: là một trong những hoạt động kết nối vùng trong phát triển kinh tế - xã 

hội nói chung, là quá trình hợp tác, liên kết giữa các bên liên quan (chính quyền địa 

phương, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, …) của một địa phương với một hay nhiều 

địa phương khác trong cùng một vùng du lịch hay ngoài vùng du lịch để thực hiện các 

hoạt động xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch; phát triển các tour, tuyến du lịch; thu hút 

đầu tư; đào tạo nguồn nhân lực, …, góp phần khai thác hiệu quả các nguồn lực thuộc về 

lợi thế của từng địa phương, từng vùng và mang lợi ích cho các bên tham gia.  

Theo đó, nội dung nghiên cứu đề tài luận án chỉ giới hạn ở việc tập trung phân tích, 

đánh giá các hoạt động kết nối vùng trong phát triển du lịch giữa tỉnh Quảng Bình với 

một hay nhiều địa phƣơng khác trong cùng một vùng du lịch hay ngoài vùng du lịch trên 

lãnh thổ của Việt Nam là chủ yếu. Riêng, đối với các hoạt động kết nối quốc tế (nếu có) 

chỉ đƣợc đánh giá khái quát nhằm làm rõ thêm bức tranh toàn cảnh về kết nối vùng trong 

phát triển du lịch ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.  

1.2. Nội dung, hình thức kết nối vùng trong phát triển du lịch  

1.2.1. Nội dung kết nối vùng trong phát triển du lịch  

Theo các nghiên cứu trƣớc đây, kết nối vùng trong phát triển du lịch thƣờng tập trung 

vào các nội dung chủ yếu nhƣ: xây dựng khung pháp lý chung giữa các bên (quốc gia) tham 

gia hợp tác, liên kết [100], [64]; phát triển cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực [100], [64], [109]; 

bảo tồn; các vấn đề thông quan biên giới [100]; kết nối vùng để quảng bá, giới thiệu sản 

phẩm du lịch (marketing du lịch) [105], [64]; Phát triển sản phẩm du lịch, thu hút đầu tƣ 

[64], [109]. Tƣơng tự, các nghiên cứu ở trong nƣớc cũng chỉ ra những nội dung liên kết, hợp 

tác vùng trong phát triển du lịch, gồm: cơ chế chính sách; phát triển nguồn nhân lực [108]; 

phát triển sản phẩm; xúc tiến, quảng bá du lịch [108], [9]. 

Mặt khác, trong các văn bản quản lý nhà nƣớc ở Việt Nam đã đề cập khá nhiều nội 

dung hợp tác, kết nối vùng trong phát triển du lịch, cụ thể nhƣ: Quy hoạch phát triển du lịch 

và phát triển nhân lực du lịch: “…Phối hợp, liên kết trong công tác quy hoạch, quản lý quy 

hoạch, quản lý tài nguyên, phát triển nhân lực du lịch, …”  [5]; Phát triển sản phẩm du 
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lịch, xây dựng và quảng bá thƣơng hiệu du lịch: “...Phát huy thế mạnh và tăng cường liên 

kết giữa các vùng, miền, địa phương hướng tới hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng theo 7 

vùng kinh tế, bao gồm: Vùng trung du, miền núi Bắc Bộ; Vùng đồng bằng sông Hồng và 

Duyên hải Đông Bắc; Vùng Bắc Trung Bộ; Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ; Vùng Tây 

Nguyên; Vùng Đông Nam Bộ; và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long”; "…tập trung phát triển 

thương hiệu du lịch quốc gia trên cơ sở phát triển thương hiệu du lịch vùng, địa phương, 

doanh nghiệp du lịch và thương hiệu sản phẩm du lịch,…" [3]; “… xây dựng các chương 

trình du lịch chung của vùng, liên kết trong quảng bá xúc tiến du lịch vùng” [5]. 

Tóm lại, nội dung kết nối vùng trong phát triển du lịch là rất đa dạng, tùy thuộc vào 

cấp độ, mục đích giữa các bên tham gia vào quá trình kết nối vùng. Với tên đề tài luận án 

tiến sĩ mà tôi đã lựa chọn "Kết nối vùng trong phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình theo hƣớng 

bền vững", tức là nghiên cứu ở cấp độ kết nối giữa một địa phƣơng (tỉnh Quảng Bình) với 

các địa phƣơng trong vùng hoặc ngoài vùng du lịch, do đó trong phạm vi nghiên cứu luận án, 

kết nối vùng trong phát triển du lịch theo hƣớng bền vững bao gồm những nội dung chính 

nhƣ sau: 

Phát triển và đa dạng hóa sản phẩm du lịch: Về phƣơng diện lý thuyết cũng nhƣ 

thực tiễn, phát triển sản phẩm là một trong những hoạt động quan trọng trong marketing nói 

chung và marketing du lịch nói riêng. Chiến lƣợc phát triển sản phẩm đƣợc hiểu là việc cung 

ứng các sản phẩm mới hoặc sản phẩm đƣợc sửa đổi đến các phân khúc thị trƣờng hiện tại; 

trong khi đa dạng hóa sản phẩm là chiến lƣợc đƣa sản phẩm mới đến thị trƣờng mới [45]. 

Thông qua kết nối vùng, các doanh nghiệp lữ hành có thể hợp tác để cung cấp các tour du 

lịch trọn gói có khả năng cạnh tranh bao gồm nhiều loại hình du lịch khác nhau và cung cấp 

những sản phẩm dịch vụ này ở trên phạm vi thị trƣờng rộng lớn hơn [105]. Thực hiện đƣợc 

điều này là bởi vì mỗi vùng có thế mạnh riêng về tài nguyên du lịch để đƣa danh mục các sản 

phẩm đặc trƣng của địa phƣơng, vùng hay của quốc gia vào các tour du lịch liên kết giữa các 

bên. Kết nối vùng sẽ góp phần làm giảm sự phụ thuộc vào các hãng lữ hành quốc tế, tăng 

hiệu quả khai thác tài nguyên du lịch, giải quyết tính thời vụ trong du lịch, do đó kết nối 

vùng đƣợc xem là công cụ để phát triển ngành du lịch đạt đƣợc sự bền vững [90]; [101]. 

Liên quan đến nội dung này, các nhà khoa học cũng nhƣ các nhà hoạch định chính sách ở 

Việt Nam đã có đồng quan điểm về kết nối vùng trong phát triển sản phẩm du lịch: đó là 

các địa phƣơng trong cùng một vùng kinh tế - xã hội cần phá bỏ tƣ duy du lịch “tỉnh ta”, 

độc lập, chia cắt, thậm chí cạnh tranh theo kiểu xung đột với các địa phƣơng khác trong 

vùng, thay vào đó là chú trọng thiết kế các chuỗi du lịch liên kết nội vùng” [31].  
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Liên kết vùng trong phát triển và đa dạng hóa sản phẩm du lịch bao hàm liên kết 

phát triển sản phẩm du lịch vùng và liên kết hình thành chuỗi sản phẩm du lịch. Rõ ràng 

những lợi thế và sự khác biệt về tài nguyên du lịch giữa các địa phƣơng là tiền đề quan 

trọng để thúc đẩy liên kết phát triển sản phẩm du lịch vùng mang tính chất tổng hợp, tạo sự 

khác biệt và mang lại giá trị trải nghiệm cho du khách. Việc hình thành sản phẩm du lịch 

vùng đồng nghĩa với sự tham gia liên kết giữa các chủ thể vi mô (các doanh nghiệp và tổ 

chức kinh doanh sản phẩm du lịch) sẽ tạo thành một mạng lƣới liên kết chặt chẽ, đƣợc biểu 

hiện dƣới hình thức liên kết chuỗi sản phẩm du lịch. Đích đến của nội dung liên kết này là 

nhằm tạo ra những sản phẩm có chất lƣợng cao, ổn định với mức giá hợp lý, giúp cho các 

sản phẩm liên kết phát triển bền vững, khai thác hiệu quả các tour du lịch [12].   

Một trong những nội dung không thể thiếu trong quá trình tham gia hoạt động kết 

nối vùng để phát triển sản phẩm và đa dạng hóa sản phẩm du lịch đó chính là xây dựng 

hình ảnh và thƣơng hiệu du lịch chung cho cả các bên cùng tham gia liên kết [105]. Hình 

ảnh, thƣơng hiệu du lịch dùng chung phải thể hiện đƣợc nét đặc trƣng và đại diện cho các 

sản phẩm du lịch của các bên tham gia liên kết vùng. 

Xúc tiến du lịch: Đây là hoạt động nghiên cứu thị trƣờng, tổ chức tuyên truyền, 

quảng bá, vận động nhằm tìm kiếm thúc đẩy cơ hội phát triển và thu hút du lịch [21]. Xúc 

tiến du lịch cũng là một trong những hoạt động của marketing du lịch, đƣợc các bên tham gia 

vào quá trình liến kết, hợp tác vùng sử dụng nhƣ một nỗ lực chung để đạt nhiều lợi ích cho 

ngành du lịch [105]. Chiến dịch quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch đƣợc thực hiện chung 

của các bên tham gia liên kết, hợp tác vùng, có thể quảng cáo chung trên các tạp chí, trang 

báo lớn có uy tín, bản đồ du lịch, xây dựng website quảng bá chung hoặc sử dụng các sự kiện 

hội chợ du lịch [105], [99], [100]. Bằng cách này sẽ giúp mở rộng quy mô chƣơng trình 

quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch, tiết kiệm nhiều chi phí so với việc một bên tự thực 

hiện chƣơng trình quảng bá sản phẩm du lịch [105]. 

Kết nối vùng trong xúc tiến đầu tƣ vào lĩnh vực du lịch cũng đƣợc xem là một trong 

những nội dung quan trọng nằm trong hoạt động xúc tiến du lịch. Thông qua các kênh đối 

thoại khác nhau từ chƣơng trình xúc tiến du lịch, các địa phƣơng có nhiều cơ hội nhận đƣợc 

sự quan tâm của các nhà đầu tƣ đến tìm hiểu, nghiên cứu đầu tƣ các dự án du lịch. 

Kết nối giao thông phục vụ du lịch: Có thể cho rằng, yếu tố đóng góp vào sự thành 

công của hoạt động kết nối vùng trong phát triển du lịch đó chính là việc thiết lập đƣợc mạng 
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lƣới giao thông liên tỉnh, liên vùng phục vụ đắc lực cho việc vận chuyển, đi lại của khách du 

lịch. Phần lớn các chƣơng trình hợp tác, liên kết trong lĩnh vực giao thông phục vụ du lịch 

thƣờng tập trung vào việc mở các đƣờng hàng không, tuyến đƣờng biển và đƣờng bộ kết nối 

liên thông với các trung tâm, khu du lịch trọng điểm của địa phƣơng, vùng. Ở cấp độ quốc tế, 

các quốc gia còn chú trọng đến việc khai thông và đơn giản hóa các thủ tục nhập cảnh, rút 

ngắn thời hạn cấp thị thực hoặc miễn thị thực cho một số nƣớc đối tác quan trọng [64].  

Đào tạo nguồn nhân lực du lịch: Nhằm đạt đƣợc các mục tiêu hợp tác kết nối vùng, 

yêu cầu cấp bách đặt ra cho ngành du lịch của mỗi địa phƣơng là phải đảm bảo nguồn 

nhân lực đủ về số lƣợng, đạt chuẩn về chất lƣợng, phải hội đủ kiến thức kinh tế thị 

trƣờng, kiến thức về văn hóa, lịch sử, địa lý, pháp luật, an ninh, an toàn, ngoại giao…, 

đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành du lịch trong điều kiện hội nhập quốc tế, liên kết và 

hợp tác vùng, địa phƣơng. Rõ ràng, hợp tác, liên kết đào tạo nguồn nhân lực du lịch là nội 

dung không thể thiếu trong các chƣơng trình hợp tác kết nối vùng phát triển du lịch, 

thƣờng đƣợc thể hiện ở một số nội dung nhƣ: chƣơng trình trao đổi sinh viên quốc tế 

trong lĩnh vực du lịch (hợp tác giữa các quốc gia); liên kết đào tạo giữa nhà nƣớc – nhà 

trƣờng – nhà doanh nghiệp, trong đó cơ quan nhà nƣớc (chính quyền địa phƣơng) tạo lập 

hành lang pháp lý, hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo liên kết triển 

khai các chƣơng trình đào tạo, thậm chí mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với doanh 

nghiệp du lịch trong đào tạo, trao đổi nhân lực ngành du lịch. 

1.2.2. Hình thức kết nối vùng trong phát triển du lịch 

Thực tế cho thấy, kết nối vùng trong phát triển du lịch đƣợc thể hiện qua nhiều hình 

thức khác nhau, tùy thuộc vào mục tiêu, nội dung, chủ thể tham gia vào quá trình hợp tác, kết 

nối vùng. Trong phạm vi nghiên cứu luận án này, kết nối vùng trong phát triển du lịch đƣợc 

biểu hiện theo 2 hình thức chủ yếu sau đây: 

Kết nối vùng mang tính tự nguyện: Các hình thức hợp tác, liên kết mang tính tự 

nguyện đƣợc diễn ra một cách tự nhiên, khách quan trong quá trình phát triển du lịch, 

trƣớc hết là từ các trung tâm du lịch, khu du lịch của các địa phƣơng trong một vùng hay 

ngoài vùng. Chủ thể chính của loại hình liên kết này là các doanh nghiệp du lịch, điển 

hình nhất là các hãng lữ hành, các doanh nghiệp kinh doanh điểm đến. Đây là loại liên 

kết giữa doanh nghiệp ở một địa phƣơng với doanh nghiệp của một địa phƣơng khác 

trong vùng hay ngoài vùng (liên kết theo chiều ngang) và mang tính thị trƣờng, gồm các 
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giao dịch mua bán, các loại hợp đồng, các văn bản hợp tác liên kết đƣợc ký kết giữa các 

bên tham gia, … 

Ngoài ra, trong những năm gần đây, xu hƣớng hợp tác, liên kết giữa các địa 

phƣơng trong vùng hoặc giữa địa phƣơng của vùng này với địa phƣơng của một vùng 

khác đƣợc thực hiện bởi chủ thể chính quyền địa phƣơng, sở du lịch mang tính chất tự 

nguyện đang diễn ra khá phổ biến nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch, tạo môi 

trƣờng và cơ chế cho các doanh nghiệp, tổ chức du lịch tham gia hợp tác, phát triển sản 

phẩm du lịch. Với hình thức này, chính quyền địa phƣơng có thể tổ chức thực hiện qua 

các diễn đàn đối thoại, hội nghị hợp tác, liên kết, … 

Kết nối vùng theo quan hệ phân cấp chính quyền giữa trung ương và địa phương: 

Đây là hình thức kết nối mang tính mệnh lệnh hành chính (bắt buộc) và chủ thể chính là 

các cấp quản lý theo thứ bậc trên - dƣới (liên kết dọc). Hình thức này đƣợc sử dụng trong 

thống nhất quản lý, quy hoạch phát triển du lịch toàn vùng (quy hoạch khu du lịch quốc 

gia); xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó 

có lĩnh vực du lịch; bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi 

trƣờng. Kết nối vùng theo hình thức này đƣợc thực hiện dựa trên cơ chế phân cấp quản lý 

vùng kinh tế - xã hội. Điều này có thể đƣợc dẫn chứng qua việc thành lập Ban chỉ đạo 

vùng ở Việt Nam nhƣ: Vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, … 

1.3. Quan điểm kết nối vùng trong phát triển du lịch theo hƣớng bền vững 

1.3.1. Khái niệm phát triển du lịch bền vững 

Thuật ngữ "Phát triển bền vững" đã đƣợc đƣa ra trong Báo cáo của Ủy ban 

Bruntdland vào năm 1987: Phát triển bền vững là sự phát triển không chỉ đáp ứng nhu cầu 

của thế hệ hiện tại mà bao gồm khả năng đáp ứng cho các thế hệ tƣơng lai”. Phát triển bền 

vững dựa trên ba trụ cột: phát triển kinh tế, bảo vệ môi trƣờng và phát triển xã hội [53].  

Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), phát triển du lịch bền vững đƣợc định 

nghĩa là tất cả các hình thức hoạt động, quản lý và phát triển du lịch đều hƣớng đến việc 

bảo tồn tính toàn vẹn của tự nhiên, kinh tế và xã hội và đảm bảo duy trì các tài nguyên 

thiên nhiên và văn hóa [107]. Phát triển du lịch bền vững đáp ứng nhu cầu của khách du 

lịch hiện tại và các khu vực tiếp nhận, đồng thời bảo vệ và nâng cao cơ hội cho tƣơng lai. 

Điều này có nghĩa rằng việc quản lý tất cả các nguồn tài nguyên theo cách mà các nhu 

cầu kinh tế, xã hội và thẩm mỹ có thể đƣợc đáp ứng trong khi duy trì tính toàn vẹn của 
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văn hóa, các quá trình sinh thái thiết yếu, sự đa dạng sinh học và các hệ thống hỗ trợ sự 

sống. Du lịch bền vững có nghĩa là du lịch mang lại hiệu quả kinh tế nhƣng không phá 

hủy các nguồn tài nguyên mà tƣơng lai ngành du lịch sẽ phụ thuộc vào các nguồn tài 

nguyên đó, đặc biệt là môi trƣờng vật chất và cơ cấu xã hội của cộng đồng chủ nhà [107. 

Luật Du lịch của Việt Nam (2017) cũng nêu rõ khái niệm phát triển du lịch bền 

vững: là sự phát triển du lịch đáp ứng đồng thời các yêu cầu về kinh tế - xã hội và môi 

trƣờng, bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia hoạt động du lịch, không làm 

tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu về du lịch trong tƣơng lai [24].  

Tổ chức du lịch thế gới đã đƣa ra 03 nguyên tắc phát triển du lịch bền vững, bao gồm: 

Thứ nhất, sử dụng tối ƣu các nguồn tài nguyên môi trƣờng - là yếu tố quan trọng 

trong phát triển du lịch, duy trì các quá trình sinh thái thiết yếu và giúp bảo tồn di sản 

thiên nhiên và đa dạng sinh học [97]. 

Thứ hai, tôn trọng tính xác thực về văn hóa - xã hội của các cộng đồng chủ nhà, 

bảo tồn các giá trị truyền thống và di sản văn hóa do chính họ xây dựng, đồng thời góp 

phần vào sự hiểu biết và khoan dung giữa các nền văn hóa [97]. 

Thứ ba, đảm bảo các hoạt động kinh tế lâu dài, khả thi, mang lại lợi ích kinh tế - 

xã hội cho tất cả các bên liên quan đƣợc phân bổ công bằng, bao gồm các cơ hội việc làm 

và thu nhập ổn định và các dịch vụ xã hội cho cộng đồng chủ nhà, và góp phần xóa đói 

giảm nghèo [97]. 

Tóm lại, phát triển du lịch bền vững là một trong những nội dung của phát triển 

bền vững, đó là sự phát triển dựa vào 03 trụ cột chính, gồm: kinh tế - xã hội và môi 

trƣờng. Trong đó, sự bền vững về kinh tế là tiêu chí cơ bản, làm nền tảng để thực hiện 

đƣợc mục tiêu bền vững văn hóa – xã hội và môi trƣờng. Rõ ràng, khác với một số ngành 

và lĩnh vực kinh tế khác, đầu vào của ngành du lịch phần lớn phụ thuộc nhiều vào tài 

nguyên tự nhiên và nhân văn, do đó nguyên tắc sử dụng tối ƣu các nguồn tài nguyên môi 

trƣờng và đảm bảo tính toàn vẹn các giá trị văn hóa – xã hội của cộng đồng là những yêu 

cầu không thể thiếu khi thực hiện mục tiêu phát triển du lịch bền vững. 

1.3.2. Mối quan hệ giữa kết nối vùng và phát triển du lịch bền vững 

Đã có rất nhiều nghiên cứu trƣớc đây đề cập đến những lợi ích mang lại từ hoạt 

động kết nối vùng và chỉ ra những hàm ý về mối quan hệ giữa kết nối vùng và phát triển 
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du lịch bền vững. Nguyễn Văn Khánh và cộng sự (2017) lập luận rằng, kết nối vùng có ý 

quan trọng đối với sự phát triển của từng địa phƣơng, của từng vùng và quốc gia [16]. Ở 

cấp độ địa phƣơng, kết nối vùng cho phép khai thác, bảo tồn và phát huy những tiềm 

năng/thế mạnh của từng địa phƣơng, các ngành, lĩnh vực nhằm mang lại nguồn lực phát 

triển kinh tế - xã hội bền vững và lâu dài. Ở cấp độ vùng, liên kết vùng sẽ cho phép kết 

nối các giá trị nhằm tạo ra sự trung chuyển những nguồn lực không chỉ bù đắp khoảng 

cách phát triển mà còn tạo ra động lực phát triển đồng đều giữa các địa phƣơng, các 

ngành/lĩnh vực trên một phạm vi xác định. Trên bình diện quốc gia, liên kết vùng, tiểu 

vùng là cơ sở để thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia [16].  

Theo Bramwell và Lane (2000), sự hợp tác liên kết giữa các bên liên quan trong 

các mạng lƣới du lịch đƣợc cho là cần thiết và có thể đảm bảo sự xem xét đầy đủ hơn các 

khía cạnh xã hội, văn hoá, môi trƣờng, kinh tế và chính trị khác nhau ảnh hƣởng đến phát 

triển bền vững [52]. Timur và Get (2008) lập luận rằng sự tham gia vào quá trình lập kế 

hoạch du lịch của nhiều bên liên quan có thể giúp thúc đẩy phát triển bền vững bởi sự gia 

tăng tính hiệu quả trong việc sử dụng các nguồn lực chung, đảm bảo sự công bằng và hài 

hòa lợi ích giữa các bên [102]. Trong khi đó, Lazzereti và Pettrilo (2006) cho rằng liên 

kết giữa các bên liên quan từ các lĩnh vực khác nhau sẽ mang lại cơ hội lớn hơn trong 

việc tiếp cận tích hợp các chiến lƣợc phát triển mà điều này sẽ thúc đẩy du lịch bền vững 

[77]. 

Nhƣ vậy, quan điểm của tác giả cho rằng, kết nối vùng và phát triển du lịch có mối 

liên hệ rất chặt chẽ, tương hỗ và bổ sung cho nhau. Kết nối vùng là cơ sở tạo ra tiền đề 

quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển du lịch theo hướng bền vững. Ngược lại, phát 

triển du lịch bền vững được xem là mục tiêu và kết quả mong đợi mà các bên liên quan 

(cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức du lịch) hướng đến khi thực hiện 

hợp tác, liên kết vùng. Khi ngành du lịch đạt đƣợc sự bền vững trong quá trình phát triển 

sẽ tiếp thêm động lực và tạo dựng niềm tin để các bên liên quan càng thắt chặt mối quan 

hệ liên kết vùng càng lâu dài và bền vững hơn. Xét trên bình diện lãnh thổ vùng, mỗi địa 

phƣơng, vùng hay rộng hơn là mỗi quốc gia đều có những lợi thế nhất định về nguồn lực 

đƣợc khai thác và sử dụng cho mục đích phát triển du lịch, đó là các nguồn lực tự nhiên 

(tài nguyên du lịch tự nhiên), nguồn lực xã hội (nhân lực, hệ thống cơ sở hạ tầng). Kết 

nối vùng chính là một trong những giải pháp phát triển du lịch tiết kiệm nhƣng hiệu quả 

khi mà biên giới du lịch giữa các địa phƣơng, mỗi quốc gia đã không còn hiện hữu, thay 
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vào đó là một điểm đến chung thống nhất với sự đa dạng sản phẩm dựa trên lợi thế riêng 

biệt vùng miền. Điều này có nghĩa rằng, tùy theo đặc điểm, điều kiện tự nhiên, vị trí địa 

lý và xuất phát điểm trong phát triển kinh tế xã hội mà mỗi địa phƣơng, vùng và quốc gia 

có thể tạo ra lợi thế tuyệt đối hay lợi thế so sánh. Chính vì vậy, thông qua kết nối vùng sẽ 

cho phép các bên khai thác hiệu quả các nguồn lực và lợi thế sẵn có của nhau thay vì chỉ 

phát triển bó hẹp trong phạm vi riêng lẻ của từng địa phƣơng, từng vùng và từng quốc gia 

– là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng quá tải và áp lực đối với tài nguyên 

du lịch.  

Mặt khác, ở cấp độ doanh nghiệp, các nguồn lực quan trọng đối với doanh nghiệp 

hiện nay thƣờng là tài sản vật chất và kiến thức chuyên sâu (tài sản vô hình), nên việc tổ 

chức và tận dụng hiệu quả các mối quan hệ trong mạng lƣới du lịch sẽ tạo ra năng lực 

động có giá trị và giúp nâng cao lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững cho doanh 

nghiệp. Hơn thế nữa, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du 

lịch về doanh số bán hàng, nhà cung cấp, thông tin, khả năng phát triển và tiếp cận với 

các công ty khác tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch quy mô vừa và nhỏ có cơ hội 

để giảm thiểu bất lợi do quy mô hạn chế. Điều này hàm ý rằng chỉ có kết nối vùng mới 

giúp các tác nhân trong mạng lƣới du lịch có cơ hội tiếp cận các dịch vụ lẫn nhau để cùng 

phát triển bền vững và lâu dài, bất kể là tác nhân có quy mô hoạt động lớn hay nhỏ. 

1.3.3 Nội hàm kết nối vùng trong phát triển du lịch theo hƣớng bền vững 

Tiếp cận khái niệm về kết nối vùng và quan điểm phát triển du lịch bền vững, 

trong phạm vi nghiên cứu luận án, tác giả cho rằng: kết nối vùng trong phát triển du lịch 

theo hƣớng bền vững là định hƣớng phát triển có tính chiến lƣợc dài hạn nhằm đƣa ngành 

du lịch của địa phƣơng, của toàn vùng và của cả nƣớc phát triển theo chiều sâu, phù hợp 

với xu thế phát triển du lịch ở trên thế giới, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch về những 

sản phẩm du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm. Kết nối vùng trong phát triển du lịch theo 

hƣớng bền vững là một trong những giải pháp hành động để thực hiện đƣợc mục tiêu 

phát triển du lịch bền vững, là bƣớc chuyển mình của ngành du lịch sang một giai đoạn 

phát triển mới, hƣớng đến sự bền vững về kinh tế, văn hóa xã hội và môi trƣờng, cụ thể:  

Kết nối vùng trong phát triển du lịch theo hướng bền vững về kinh tế: Trên bình 

diện vùng hay địa phƣơng, mục tiêu cuối cùng khi tham gia vào quá trình liên kết vùng 

để phát triển du lịch đó chính là khai thác đƣợc các thế mạnh về tài nguyên du lịch giữa 
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các địa phƣơng, tận dụng những lợi thế của nhau giữa các địa phƣơng về điều kiện cơ sở 

hạ tầng, đón nhận làn sóng đầu tƣ, giúp tăng trƣởng ngành du lịch của địa phƣơng. Sự 

bền vững trong phát triển du lịch ở cấp độ địa phƣơng hay vùng đƣợc thể hiện qua sự 

tăng trƣởng giá trị của ngành du lịch, góp phần làm tăng thu nhập bình quân đầu ngƣời 

của địa phƣơng (GRDP), cơ cấu kinh tế chuyển dịch sang hƣớng dịch vụ du lịch.  

Xét ở góc độ tƣ nhân, kết nối vùng trong phát triển du lịch sẽ giúp các doanh 

nghiệp, tổ chức hay cá nhân (hộ gia đình) chuyển đổi mô hình hoạt động kinh doanh của 

mình theo hƣớng chuyên môn hóa, giảm giá thành, nâng cao chất lƣợng dịch vụ, đồng 

thời chia sẻ khách, chia sẻ lợi nhuận, chia sẻ các rủi ro. Thay vì trở thành những đối thủ 

cạnh tranh hoặc thậm chí có thể xung đột lợi ích nhƣ trƣớc đây thì việc tham gia liên kết 

sẽ làm cho mạng lƣới các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trở thành 

những đối tác hợp tác để gia tăng chuỗi giá trị cung ứng sản phẩm du lịch, đẩy mạnh kết 

nối tour, tăng tuyến điểm, tăng lƣợng khách và tăng hiệu quả kinh doanh du lịch, mở 

rộng không gian hoạt động.  

Một điểm quan trọng hơn hết khi tham gia vào hoạt động kết nối vùng trong phát 

triển du lịch theo hƣớng bền vững về kinh tế đó chính là sự bình đẳng trong phân phối lợi 

ích cho các bên tham gia, kể cả ở cấp độ địa phƣơng cũng nhƣ thành phần tƣ nhân. Tham 

gia vào kết nối vùng trong phát triển du lịch phải mang lại cho tất cả những lợi ích thiết 

thực cho các bên tham gia, cùng khai thác lợi thế của nhau về các nguồn lực sẵn có ở mỗi 

địa phƣơng, vùng. Chỉ khi đạt đƣợc sự bình đẳng trong phân phối lợi ích thì mới giúp cho 

quá trình kết nối vùng đạt đƣợc sự bền vững lâu dài. 

Kết nối vùng trong phát triển du lịch theo hướng bền vững về văn hóa – xã hội: 

Thực tế cho thấy, mỗi địa phƣơng trong một vùng hoặc giữa các vùng miền khác nhau 

đều sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa với những nét đặc trƣng riêng. Chính vì vậy, sự đa 

dạng về văn hóa vùng miền đã tạo ra cơ hội lớn cho ngành du lịch phát triển các sản 

phẩm du lịch văn hóa, du lịch tìm hiểu và trải nghiệm những giá trị truyền thống, lịch sử 

của từng địa phƣơng, từng vùng, miền. Điều này đồng nghĩa rằng, kết nối vùng sẽ cho 

phép các doanh nghiệp xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm du lịch văn hóa, tạo ra những sản 

phẩm độc đáo, đặc trƣng riêng và tránh đƣợc sự trùng lặp sản phẩm giữa các địa phƣơng. 

Tuy nhiên, khi xét đến sự bền vững về khía cạnh văn hóa xã hội trong phát triển du lịch, 

đòi hỏi hoạt động kết nối vùng phải giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống của địa 

phƣơng; coi các giá trị di sản văn hóa là tài nguyên, đầu vào cho ngành du lịch, những kết 
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quả đạt đƣợc từ hoạt động du lịch phải đƣợc sử dụng để bảo tồn, gìn giữ, vun đắp các giá 

trị văn hóa đó. 

Xét ở góc độ xã hội, kết nối vùng trong phát triển du lịch theo hƣớng bền vững đòi 

hỏi ngành du lịch phải thực sự tạo ra hiệu ứng lan tỏa một cách tích cực đến mọi thành 

phần trong xã hội, vừa giải quyết việc làm cho ngƣời lao động, trong đó trao cơ hội cho 

ngƣời nghèo tham gia vào các hoạt động du lịch cộng đồng và hƣớng đến du lịch đóng 

góp vào nỗ lực chung để xóa đói giảm nghèo bền vững cho các địa phƣơng và toàn vùng. 

Kết nối vùng trong phát triển du lịch theo hướng bền vững về tài nguyên môi 

trường: Nếu nhƣ tiếp cận theo mô hình phát triển truyền thống nhƣ trƣớc đây thì tài 

nguyên du lịch đƣợc xem là trung tâm cho sự phát triển thì mô hình phát triển du lịch 

theo hƣớng bền vững coi cụm ngành là trung tâm để phát triển. Chính vì thế, kết nối vùng 

để hình thành các cụm ngành du lịch sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch 

địa phƣơng và toàn vùng, hạn chế tác động và can thiệp quá mức vào tài nguyên môi 

trƣờng tự nhiên.  

Nhƣ vậy, kết nối vùng trong phát triển du lịch theo hƣớng bền vững là mục tiêu 

dài hạn của tất cả các quốc gia trên thế giới, vừa đặt ra nhiều thách thức không hề nhỏ 

những cũng vừa tạo ra cơ hội để ngành du lịch tự thân đổi mới nhằm đạt đƣợc sự thịnh 

vƣợng chung, xứng danh đúng nhƣ tên gọi "ngành công nghiệp không khói". Quan điểm 

của tác giả cho rằng, để đạt đƣợc sự bền vững trong phát triển du lịch thông qua kết nối 

vùng đòi hỏi ngành du lịch của mỗi địa phƣơng, mỗi vùng hay rộng hơn là mỗi quốc gia 

phải xây dựng lộ trình, chiến lƣợc phát triển cho từng giai đoạn cụ thể, phù hợp với điều 

kiện kinh tế - xã hội của từng địa phƣơng, vùng và quốc gia nhằm tránh trƣờng hợp áp 

dụng một cách nóng vội, hình thức, lãng phí và không thiết thực.  

Mặt khác, đạt đƣợc sự bền vững trong phát triển du lịch thông qua hoạt động kết nối 

vùng đòi hỏi sự nỗ lực của các bên tham gia, trong đó vai trò không thể thiếu của chính 

quyền các cấp (từ trung ƣơng đến địa phƣơng), trong đó Chính phủ đóng vai trò quan trọng 

trong việc tạo ra bối cảnh và khuyến khích các hành động để đạt đƣợc sự bền vững trong 

phát triển du lịch; chính quyền địa phƣơng phải thực sự trở thành diễn đàn để thảo luận và 

thi hành chính sách phát triển bền vững [97]. Việc thực hiện các nguyên tắc phát triển bền 

vững phụ thuộc phần lớn vào sự quyết tâm của địa phƣơng, bởi vì chỉ có chính quyền địa 

phƣơng có thể kiểm soát hầu hết các khía cạnh quy hoạch phát triển du lịch, nắm rõ thông 
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tin chi tiết về tài nguyên thiên nhiên và nguồn nhân lực. Ngƣợc lại, nếu chỉ dựa vào vai trò 

của các thành phần tƣ nhân sẽ khó thực hiện đƣợc mục tiêu phát triển du lịch bền vững. 

Điều này có thể đƣợc giải thích bởi lý do là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch 

luôn tìm cách tối đa hóa lợi nhuận, tiết kiệm chi phí càng nhiều càng tốt – là vấn đề mâu 

thuẩn khi thực hiện các nguyên tắc phát triển du lịch bền vững [97]. 

1.3.4. Tính tất yếu kết nối vùng trong phát triển du lịch theo hƣớng bền vững 

Trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay, xu hƣớng kết nối vùng là một quy luật tất 

yếu của sự phát triển. Theo Golam (2009), toàn cầu hóa và tự do hóa kinh tế đã và đang 

phá vỡ những rào cản giữa các nƣớc, thúc đẩy phát triển nền kinh tế thế giới [64]. Nhiều 

vùng biên giới bị xa lánh trƣớc đây đang trở nên phụ thuộc lẫn nhau và có sự tích hợp 

biên giới giữa từng quốc gia do tác động của toàn cầu hóa và nhận thức mới về chủ nghĩa 

khu vực (regionalism) [64]. Khi biên giới giữa các quốc gia càng cởi mở hơn và không 

đơn thuần là những rào cản vật lý thì việc hợp tác xuyên biên giới trong lĩnh vực du lịch 

và một xu thế tất yếu [64]. Hệ quả của quá trình này chính là sự phát triển và hình thành 

các điểm đến du lịch liên quốc gia trong mỗi khu vực (Ghimire, 2001) [63].  

Mặt khác, cũng giống nhƣ bất kỳ hoạt động kinh tế nào khác, hoạt động kinh 

doanh du lịch rất nhạy cảm về quy mô. Hợp tác giữa các quốc gia gần nhau về mặt địa lý 

có thể giúp tạo ra lợi thế về quy mô nhờ giao thƣơng hàng hóa du lịch và dịch vụ, tiết 

kiệm các chi phí trong quảng bá, tổ chức các tour du lịch, cũng nhƣ đầu tƣ kết cấu hạ 

tầng, chi phí đào tạo, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh (Porter 1998; Roe và cộng 

sự 2004; Sinclair 1998) [95]. Kết nối du lịch giữa các quốc gia có thể mang lại lợi ích 

tổng hợp cho các quốc gia láng giềng từ việc chia sẻ tài nguyên cũng nhƣ những rủi ro; 

tạo điều kiện để các quốc gia trong khu vực cùng thực hiện các chƣơng trình tiếp thị 

chung và tiến tới hình thành cụm du lịch trải dài trong cùng một khu vực (Hjalager 2007 

[69]; Jackson 2006 [71]). 

Khi xem xét trong điều kiện thực tiễn tại Việt Nam, toàn bộ lãnh thổ đƣợc phân 

thành 6 vùng kinh tế - xã hội, trong đó các địa phƣơng trong mỗi vùng có nhiều điểm 

tƣơng đồng về tài nguyên tự nhiên, văn hóa, ẩm thực, nhƣng giữa các vùng có nhiều điểm 

khác biệt, đặc trƣng riêng. Điều này có nghĩa rằng, liên kết vùng sẽ giúp các địa phƣơng 

cùng hợp tác phát triển các sản phẩm du lịch mang tính đặc thù và độc đáo nhằm thu hút 

sự quan tâm của du khách, hạn chế tính cạnh tranh giữa các địa phƣơng trong vùng có 

sản phẩm du lịch giống nhau; tăng giá trị gia tăng cho các sản phẩm du lịch.  
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Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong ngành du lịch và sự thay đổi của nhu cầu du 

khách đang tạo ra những áp lực đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, đòi 

hỏi cần có sự kết nối giữa các vùng, các khu vực nhằm tăng năng lực cạnh tranh và giảm 

chi phí cho du khách. Đây đƣợc xem là yêu cầu về sự thay đổi tƣ duy nhận thức của những 

ngƣời làm du lịch, kể cả chủ thể chính quyền địa phƣơng và các doanh nghiệp du lịch, đó 

là chuyển đổi từ hình thức cạnh tranh sang hợp tác, liên kết với mục tiêu 2 bên cùng có lợi. 

Chỉ có hợp tác, liên kết mới tạo ra đƣợc mô hoạt động của doanh nghiệp lớn hơn, thị 

trƣờng rộng lớn hơn. Bên cạnh đó, sự đa dạng về nhu cầu của du khách đòi hỏi các điểm 

đến khác nhau, các vùng khác nhau, cách chủ thể kinh tế khác nhau cần kết nối để có đƣợc 

sản phẩm đa dạng, phong phú và đáp ứng tốt hơn nhu cầu du khách. Chúng ta không thể 

phủ nhận đƣợc vai trò của sự chuyên môn hóa, tập trung hóa trong cung ứng sản phẩm dịch 

vụ du lịch nhằm tạo ra lợi thế kinh tế theo qui mô, nhƣng nhu cầu của du khách là rất đa 

dạng, do đó con đƣờng tất yếu cho các doanh nghiệp là kết nối, hợp tác để phát triển nhiều 

sản phẩm đa dạng hơn, phong phú hơn, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. 

Kết nối vùng trong phát triển du lịch thể hiện sự phù hợp khách quan với đặc 

điểm, tính chất của sản phẩm du lịch cũng nhƣ nhu cầu của khách du lịch. Theo lý thuyết 

Marketing, hoạt động kinh doanh du lịch thƣờng đƣợc triển khai trên một phạm vi địa lý 

rộng lớn do xuất phát từ đặc điểm của cầu du lịch [11]. Cầu du lịch vừa phân tán, đồng 

thời các dòng di chuyển của khách du lịch lại hƣớng tới nhiều điểm khác nhau nên các 

doanh nghiệp lữ hành thƣờng phải triển khai các hoạt động của mình trên một phạm vi 

địa lý rộng. Điều này cũng gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp lữ hành và thƣờng 

làm tăng chi phí trong việc phân phối sản phẩm cũng nhƣ điều hành các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của mình. Chính vì vậy, kết nối vùng sẽ giúp các doanh nghiệp xây 

dựng các tour du lịch dài ngày trên một phạm vi không gian lãnh thổ rộng lớn của vùng 

và tiết kiệm đƣợc chi phí nhờ liên kết vùng, đồng thời góp phần khai thác hiệu quả các 

nguồn lực về tài nguyên tự nhiên, nhân văn, cơ sở hạ tầng du lịch giữa các địa phƣơng 

trong vùng và ngoài vùng, hạn chế tình trạng trùng lặp về sản phẩm du lịch. Hơn thế nữa, 

hoạt động kinh doanh du lịch mang tính thời vụ rõ nét đối với mỗi địa phƣơng, mỗi vùng, 

trong khi cầu du lịch phụ thuộc rất nhiều vào thời gian rỗi, cách phân bố và sử dụng thời 

gian rỗi của dân cƣ cũng nhƣ điều kiện thời tiết khí hậu. Do vậy, trong kinh doanh du lịch 

nói chung và kinh doanh lữ hành nói riêng tính thời vụ đã trở thành một hiện tƣợng phổ 

biến. Để khắc phục tình trạng này, điều cần thiết phải kết nối vùng để giúp các doanh 
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nghiệp lữ hành thực hiện đa dạng hóa sản phẩm, khai thác trên nhiều phân đoạn thị 

trƣờng hoặc trên nhiều thị trƣờng khác nhau ở mỗi vùng. 

Trên giác độ quản lý ngành, nguyên lý phát triển du lịch hiện nay ở các nƣớc trên 

thế giới đó chính là lấy cụm ngành làm trung tâm thay vì lấy tài nguyên du lịch làm trung 

tâm cho sự phát triển. Porter (1998) cho rằng cụm ngành là sự tập trung về mặt địa lý của 

các doanh nghiệp có mối liên hệ với nhau, của các nhà cung ứng chuyên biệt, nhà cung 

cấp dịch vụ, và các thể chế liên kết, hỗ trợ (các trƣờng đại học, cục tiêu chuẩn và hiệp hội 

thƣơng mại) trong các ngành, lĩnh vực cụ thể, không chỉ cạnh tranh mà còn hợp tác với 

nhau” [84]. Theo đó, hai trụ cột quan trọng của khái niệm cụm ngành là sự tập trung về 

mặt địa lý của hoạt động kinh tế và tính liên kết, liên quan [21]. Để thực hiện đƣợc 

nguyên tắc này, việc tăng cƣờng kết nối vùng đƣợc xem là giải pháp trọng tâm giúp hình 

thành các cụm ngành du lịch giữa các địa phƣơng trong vùng [18]. Rõ ràng, nếu chỉ dựa 

vào lợi thế về điều kiện tự nhiên của mỗi địa phƣơng có đƣợc để thực hiện chính sách ƣu 

đãi kêu gọi đầu tƣ, mà thiếu sự liên kết để tạo ra những lợi thế nhằm tối ƣu hóa nguồn lực 

hữu hạn thì khó có thể đẩy mạnh phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của toàn vùng. 

1.4. Các nhân tố ảnh hƣởng đến kết nối vùng trong phát triển du lịch theo hƣớng 

bền vững 

 Đã có rất nhiều nghiên cứu trong và ngoài nƣớc chỉ ra những nhân tố ảnh hƣởng 

đến kết nối vùng trong phát triển du lịch, trong đó có những nhân tố ảnh hƣởng tích cực 

và cũng có nhiều nhân tố tác động tiêu cực, trở thành các rào cản đối với quá trình hợp 

tác, liên kết vùng. Dựa vào kết quả nghiên cứu tổng quan tài liệu, tác giả khái quát thành 

một số nhóm nhân tố chủ yếu sau đây: 

1.4.1. Nhóm nhân tố chính sách 

Chính sách luôn đóng vai trò quan trọng trong kết nối vùng để phát triển. Tuy 

nhiên, phải nhìn nhân một cách khách quan rằng kết nối và liên kết là dựa trên nguyên tắc 

tự nguyện, công bằng và cùng có lợi. Trong điều kiện các cơ quan quản lý liên vùng 

không tồn tại, các chính sách vùng đóng một vai trò quan trọng, tạo hành lang pháp lý 

hay môi trƣờng cho các chủ thể liên kết. Nếu nhƣ thiếu chính sách kết nối vùng sẽ dẫn 

đến các chƣơng trình hợp tác liên kết đều mang tính hình thức, không khả thi; các chƣơng 

trình liên kết chỉ là sự ký kết giữa các chính quyền địa phƣơng hơn là một văn bản pháp 

qui nào để có thể quản lý và điều chỉnh. Trong nghiên cứu của Hoàng Văn Hoa và cộng 
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sự (2018) đã chỉ ra rằng hoạt động kết nối du lịch các tỉnh Bắc Bộ mở rộng chỉ là sự ký 

kết hợp tác về qui tắc, hình thức và nội dung hợp tác giữa chính quyền 8 tỉnh trong vùng 

[108]. Một ví dụ khác là hành lang kinh tế Đông Tây khi kết nối các tỉnh Việt Nam với 

các các tỉnh của Lào, Thái Lan cũng đang thiếu những hành lang hay chính sách hỗ trợ 

vững chắc cho quá trình kết nối [109]. 

Từ những phân tích trên, có thể thấy rằng chính sách là một trong những nhân tố 

có thể vừa tăng cƣờng hay kìm hãm tính kết nối giữa các vùng, các ngành và các chủ thể 

trong trong tiến trình phát triển. Hạn chế của chính sách vùng xuất phát từ sự thiếu chủ 

thể quản lý hành chính vùng. Điều này dẫn đến không có một chính sách chung cho các 

vùng, các địa phƣơng hay thiếu sự phối hợp giữa các địa phƣơng trong xây dựng các 

chính sách phát triển. Vì vậy, thiếu hành lang pháp lý để thúc đẩy kết nối các vùng. 

1.4.2. Nhóm nhân tố điều kiện tự nhiên trong phân bố nguồn tài nguyên 

 Các điều kiện tự nhiên, đặc biệt là các tài nguyên du lịch là một trong những nhân 

tố quan trọng để hình thành các sản phẩm du lịch.  

 Trong nghiên cứu của Imali và cộng sự (2012), các nhà nghiên cứu đã xác định 

các yếu tố ảnh hƣởng đến sự liên kết hƣớng đến tăng cƣờng sự cạnh tranh trong du lịch 

gồm có nhiều nhân tố khác nhau [70]. Tuy nhiên, tài nguyên du lịch và phân bố tài 

nguyên du lịch là yếu tố cốt lõi, và quan trọng. Trong nhân tố tài nguyên này, tác giả 

cũng đã chia ra hai nhóm tài nguyên khác nhau đó là tài nguyên đƣợc kế thừa, ƣu đãi 

gồm tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên di sản hay văn hóa. Nhóm tài nguyên thứ hai 

đó là tài nguyên tự tạo bao gồm nhƣ cơ sở hạ tầng du lịch, các sự kiện đặc biệt, trung tâm 

mua sắm, giải trí. Nhóm nhân tố này mỗi vùng miền, mỗi địa phƣơng là có sự ƣu đã và 

tích lũy khác nhau. Vì thế, có thể tạo nên sự đa dạng trong sản phẩm và đa dạng trong các 

điều kiện cung cấp dịch vụ. Điều này vừa tạo ra sự cạnh tranh lẫn nhau nhƣng cũng là 

nhân tố thúc đẩy sự hợp tác, liên kết, kết nối để có thể có các sản phẩm hay các dịch vụ 

có thể bổ trợ lẫn nhau. Từ đó, tạo ra sự canh tranh của vùng với các vùng khác. 

 Tƣơng tự, Frolova (2017) và cộng sự; và Daniela (2015) cũng chỉ ra ra, sự ƣu đãi 

khác nhau về tài nguyên thiên nhiên sẽ tạo ra cho các vùng, các địa phƣơng có những lợi 

thế so sánh khác nhau [61], [58]. Điều này sẽ thúc đẩy xu hƣớng liên kết trong phát triển 

du lịch giữa các vùng, các địa phƣơng khác nhau. Sự liên kết này chủ yếu theo xu hƣớng 

hỗ trợ sản phẩm, hỗ trợ dịch vụ để từ đó có thể cung cấp cho du khách các sản phẩm một 

cách đa dạng hơn. 
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 Nghiên cứu thực tế của Margarita và các cộng sự (2017) cũng đã chỉ ra những yếu 

tố tác động đến kết nối hay hình thành các nhóm trong phát triển du lịch ở Ukraina [79]. 

Nhóm tác giả đã chỉ ra rằng thành phần tài nguyên cũng là nhân tố hình thành nên các kết 

trong du lịch nhƣ liên kết, hợp tác, hộ trợ lẫn nhau.  

 Dựa theo những phân tích trên, có thể khẳng định rằng sự thiên phú và ƣu đã khác 

nhau của tài nguyên thiên nhiên khác nhau giữa các vùng, khu vực là điều kiện để tạo ra 

những lợi thế cạnh trạnh giữa các vùng và các khu vực. Điều này cũng dẫn đến sự chuyên 

môn hóa trong phát triển các dịch vụ du lịch. Tuy nhiên, do du cầu du khách là khá đa 

dạng, phong phú. Vì vậy, sự khác nhau trong tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tài 

nguyên du lịch là nhân tố để thúc đẩy quá trình kết nối trong phát triển du lịch. 

1.4.3. Nhóm nhân tố nội tại và trình độ của các chủ thể liên kết 

 Theo Imali và cộng sự (2012), điều kiện hiện tại của các chủ thể ngành sẽ xác định 

mức độ hợp tác của các chủ thể. Mức độ phát triển và nguồn lực nội tại của họ sẽ là điều 

kiện xác định lợi ích của họ trong hợp tác [70]. Nhóm tác giả đã chỉ ra rằng hợp tác và 

liên kết chỉ xảy ra theo hai xu hƣớng. Xu hƣớng thứ nhất đó là hợp tác của các chủ thể có 

sự tƣơng đồng về nguồn lực nhƣng có thể ở các thị trƣờng khác nhau hay cung ứng các 

sản phẩm có thể hỗ trợ lẫn nhau. Xu hƣớng thứ hai là hợp tác của các chủ thể có các 

nguồn lực khác nhau nhƣng lại cung ứng các sản phẩm ở những phân khúc thị trƣờng 

khác nhau.  

 Nguồn lực nội tại hữu hình đó chính là hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, bao 

gồm hệ thống giao thông, phƣơng tiện vận tải và hệ thống cơ sở dịch vụ lƣu trú. Đây 

đƣợc xem là tài nguyên nhân tạo, là tiền đề để phát triển ngành du lịch. Trong đó, hệ 

thống giao thông là tài sản đầu tƣ công, đƣợc quản lý bởi khu vực nhà nƣớc, trực tiếp là 

chủ thể chính quyền địa phƣơng, có ảnh hƣởng rất lớn đến việc hợp tác kết nối vùng 

trong phát triển du lịch. Hệ thống giao thông có kết cấu đồng bộ, có khả năng kết nối 

giữa các địa phƣơng, trung tâm du lịch và toàn vùng là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy 

quá trình hợp tác liên kết vùng trong phát triển du lịch. Nghiên cứu của Golam (2009) chỉ 

ra rằng, hệ thống giao thông yếu kém cả đƣờng bộ, đƣờng sắt và hàng không là rào cản 

lớn nhất đối với quá trình phát triển du lịch liên vùng, liên quốc gia ở các nƣớc thuộc khu 

vực Nam Á [64]. Ở cấp độ doanh nghiệp, hệ thống cơ sở lƣu trú (khách sạn, khu khỉ 

dƣỡng, homestay, …) cũng đƣợc đánh giá là yếu tố có mức độ tác động không nhỏ đến 
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quá trình kết nối vùng. Nếu nhƣ một địa phƣơng có hệ thống cơ sở lƣu trú hiện đại, đáp 

ứng nhu cầu của du khách, đồng thời có hệ thống giao thông đồng bộ sẽ trở thành hạt 

nhân và trung tâm liên kết vùng, tạo ra những lợi thế so sánh đáng kể đối với các địa 

phƣơng khác trong vùng. Ngƣợc lại, hệ thống cơ sở hạ tầng yếu kém sẽ không đủ sức hấp 

dẫn cho việc kết nối vùng, làm giảm năng lực cạnh tranh du lịch của địa phƣơng, toàn 

vùng. Theo kết quả nghiên cứu của Golam (2009), sự nghèo nàn về hệ thống cơ sở lƣu 

trú và các dịch vụ đi kèm đã làm cho năng lực cạnh tranh toàn vùng Nam Á giảm sút 

nhiều, thấp hơn so với các quốc gia Đông Nam Á, là những thách thức đối với những nỗ 

lực hợp tác phát triển du lịch liên vùng [64].    

 Ngoài ra, nguồn lực tài chính cũng là một trong những yếu tố ảnh hƣởng đến kết 

nối vùng trong phát triển du lịch. Ngân sách quốc gia và các nguồn quỹ tài chính đƣợc 

huy động và đóng góp từ cộng đồng doanh nghiệp là nguồn lực tài chính đƣợc sử dụng 

cho các mục đích trong lĩnh vực du lịch, trong đó phần lớn chi cho việc xúc tiến, quảng 

bá, tiếp thị du lịch. Tosun (2005) cho rằng, khi không có đủ nguồn lực tài chính để hỗ trợ 

tiếp thị du lịch xuyên biên giới thì bất kỳ những nỗ lực hợp tác, liên kết nào cũng không 

đạt đƣợc hiệu quả và tính bền vững không cao [105].  

1.4.4. Vấn đề an ninh và an toàn của các điểm đến du lịch 

 Trong một báo cáo về du lịch và lữ hành của Diễn đàn kinh tế thế giới (2008), an 

ninh, an toàn là mối quan tâm hàng đầu đối với du khách, đồng thời là tiêu chí quan trọng 

để đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành du lịch [111]. Chính vì vậy, khi nghiên cứu về 

sự hợp tác liên kết du lịch ở khu vực Nam Á, Golam (2009) cho rằng, sự bất ổn về chính 

trị và an ninh khu vực đã làm đổ vỡ những nỗ lực hợp tác phát triển du lịch tại các quốc 

gia Nam Á; nhiều quốc gia đã đƣa vào danh sách các điểm đến du lịch không an toàn 

nhằm khuyến cáo công dân hạn chế đến du lịch, trong đó tập trung chủ yếu ở khu vực 

Nam Á, dẫn đến các chƣơng trình xúc tiến du lịch hầu nhƣ bị thất bại [64]. Cùng với chủ 

đề này, nghiên cứu của Tosun (2005) cho rằng, sự nhạy cảm về yếu tố chính trị do lịch sử 

để lại và những tranh chấp về đảo Síp đã làm mất niềm tin giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ 

trong việc thực thi các chính sách kết nối du lịch giữa 2 nƣớc, trong đó có hoạt động 

marketing du lịch [105]. 

 Nhƣ vậy, vấn đề an ninh, an toàn tại điểm đến du lịch là mối quan tâm chung 

không chỉ của bản thân khách du lịch mà còn của chính quyền địa phƣơng, của chính phủ 
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các quốc gia trên thế giới khi thực thi các chính sách phát triển du lịch. An ninh, an toàn 

điểm đến du lịch phụ thuộc vào tình hình chính trị ở mỗi quốc gia và toàn khu vực, có 

tầm ảnh hƣởng rất lớn đến việc thực hiện các chƣơng trình hợp tác, kết nối vùng du lịch. 

Chỉ có sự đảm bảo về an ninh, an toàn điểm đến mới tạo dựng đƣợc một hình ảnh tích 

cực trong cảm nhận của khách du lịch, góp phần xây dựng thƣơng hiệu du lịch của địa 

phƣơng, vùng và quốc gia, rộng hơn là cho toàn khu vực.   

1.5. Thực tiễn kết nối vùng trong phát triển du lịch ở một số nƣớc trên thế giới và 

Việt Nam 

Dựa trên các nguồn tài liệu tham khảo khác nhau, trong phạm vi nghiên cứu này, tác 

giả giới thiệu tóm tắt một số mô hình hợp tác kết nối vùng trong phát triển du lịch ở một 

số khu vực và quốc gia trên thế giới cũng nhƣ một số địa phƣơng tại Việt Nam. Những 

mô hình hợp tác đƣợc giới thiệu trong luận án này gắn liền với nội dung nghiên cứu đề 

tài luận án, có thể làm bài học kinh nghiệm cho việc thực thi các chƣơng trình kết nối 

vùng trong phát triển du lịch ở địa bàn nghiên cứu tỉnh Quảng Bình. Có thể kể đến mô 

hình liên kết trong hoạt động marketing du lịch giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ; kết nối vùng 

xuyên biên giới giữa Phần Lan và Thụy Điển; mô hình liên kết giữa 03 địa phƣơng Thừa 

Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam; Liên kết khai thác lợi thế du lịch khác biệt giữa tỉnh 

Khánh Hòa và Lâm Đồng; Liên kết phát triển du lịch giữa doanh nghiệp lữ hành, vận tải 

và kinh doanh điểm đến tại Việt Nam (Xem chi tiết ở phụ lục 4). 

Trên cơ sở tham khảo những kinh nghiệm trong hợp tác liên kết phát du lịch của 

các nƣớc trên thế giới và một số địa phƣơng ở Việt Nam, nghiên cứu này rút ra một số 

kết luận và bài học kinh nghiệm đối với việc đẩy mạnh kết nối vùng trong phát triển du 

lịch ở tỉnh Quảng Bình nhƣ sau: 

- Hầu hết các nƣớc trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia có nền công nghiệp du 

lịch phát triển đã sớm chú trọng đến việc liên kết phát triển du lịch nhằm tạo ra sức mạnh 

tổng hợp cho ngành du lịch trong việc xây dựng các sản phẩm du lịch có tính liên ngành, 

liên vùng, đồng thời tạo ra giá trị gia tăng đối với các ngành sản xuất, dịch vụ khác trong 

nền kinh tế nhƣ vận tải, nông nghiệp, đào tạo, y tế, … 

- Việc đẩy mạnh hợp tác kết nối vùng trong phát triển du lịch ở các nƣớc trên thế giới 

đều đƣợc triển khai thực hiện ở cả cấp độ vĩ mô và vi mô. Ở cấp độ vĩ mô (phạm vi ngành), 

Chính phủ, cơ quan đầu ngành về quản lý du lịch có vai trò quan trọng trong việc xây dựng 

các chiến lƣợc, chƣơng trình hành động trong liên kết vùng phát triển du lịch đối từng giai 
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đoạn, đồng thời làm tiên phong trong việc giới thiệu quảng bá, xúc tiến hợp tác quốc tế, hỗ 

trợ cho các doanh nghiệp trong liên kết phát triển du lịch. 

- Việc đẩy mạnh kết nối vùng trong phát triển du lịch đã mang lại nhiều sản phẩm 

du lịch độc đáo, hấp dẫn nhằm thu hút du khách, gia tăng thời gian lƣu trú của du khách 

(chủ yếu là khách quốc tế). Hơn thế nữa, việc liên kết phát triển du lịch ở các nƣớc trên 

thế giới đã góp phần quan trọng trong việc khai thác tối đa lợi thế về các loại tài nguyên 

du lịch ở các địa phƣơng, bao gồm tài nguyên du lịch tự nhiên, tài nguyên du lịch sinh 

thái, tài nguyên du lịch - lịch sử văn hóa. Minh chứng rõ nhất đó là liên kết phát triển các 

sản phẩm du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm 

văn hóa của các địa phƣơng. 

- So với các nƣớc trên thế giới, kết nối vùng trong phát triển du lịch ở Việt Nam 

đƣợc thực hiện muộn hơn và hiện nay một số địa phƣơng, đặc biệt là nhiều doanh nghiệp 

vẫn chƣa nhận thức đƣợc tầm quan trọng cũng nhƣ những lợi ích mang lại từ việc hợp tác 

liên kết trong phát triển du lịch. Một số địa phƣơng có ngành du lịch phát triển đã coi 

trọng đến việc liên kết phát triển du lịch, ví dụ nhƣ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng 

Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, các tỉnh Miền núi phía Bắc, Thừa Thiên Huế, 

Đà Nẵng, Quảng Nam ,…Nhiều mô hình liên kết đã và đang đƣợc áp dụng ở các địa 

phƣơng, các doanh nghiệp và phát huy hiệu quả, chẳng hạn nhƣ liên kết phát triển du lịch 

giữa 3 tỉnh, thành: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam với chủ đề “Ba địa phƣơng 

- một điểm đến”; Chƣơng trình hợp tác liên kết giữa tỉnh Khánh Hóa và Lâm Đồng hay là 

mô hình liên kết giữa Công ty Viettravel, Air Mekong và Long Beach Resort. Tuy nhiên, 

mức độ liên kết vẫn còn thấp, hình thức liên kết còn đơn điệu, chƣa đi vào thực chất, tình 

trạng “mệnh ai nấy làm” và sự phát triển du lịch mang tính phong trào còn rất phổ biến, 

tạo ra sự trùng lặp về các sản phẩm du lịch giữa các địa phƣơng. 

- Đối với tỉnh Quảng Bình, mặc dù là địa phƣơng có nhiều lợi thế và tiềm năng để 

phát triển du lịch, nhƣng so với nhiều tỉnh, thành trong cả nƣớc thì ngành du lịch Quảng 

Bình khá non trẻ, hình thành và phát triển muộn hơn, điều này đồng nghĩa rằng kinh 

nghiệm về kết nối hợp tác vùng trong phát triển du lịch là khá hạn chế, thậm chí đây là 

nội dung khá mới đối với các cơ quan, ban ngành của chính quyền địa phƣơng cũng nhƣ 

các doanh nghiệp làm du lịch. Chính vì thế, dựa vào những kinh nghiệm đi trƣớc của các 

nƣớc trên thế giới cũng nhƣ ở một số địa phƣơng ở trong nƣớc, Quảng Bình cần định vị 

thƣơng hiệu du lịch của địa phƣơng, trong đó xác định sản phẩm du lịch chủ lực và mang 

những đặc trƣng riêng trên cơ sở khai thác lợi thế về tài nguyên du lịch (trong đó chủ yếu 
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là tài nguyên du lịch tự nhiên), từ đó có kế hoạch thực hiện hiện các hoạt động kết nối 

vùng trong phát triển và đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Điều cần thiết nhất đối với ngành 

du lịch Quảng Bình là xác định các đối tác (địa phƣơng, trung tâm du lịch) để tham gia 

các chƣơng trình liên kết, tránh dàn trải nhằm tập trung nguồn lực cho các hoạt động kết 

nối mang tính thiết thực hơn. Mặt khác, dựa vào hệ thống giao thông hiện có, đặc biệt là 

Cảng hàng không Đồng Hới để xúc tiến mở rộng các chƣơng trình kết nối vùng với 

những đối tác chiến lƣợc, đặc biệt là hƣớng đến các trung tâm du lịch trong khu vực 

Đông Nam Á. 
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CHƢƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 

Quảng Bình là một trong 6 tỉnh nằm ở vùng Bắc Trung Bộ của Việt Nam, có tọa độ 

địa lý ở phần đất liền từ 17
0
05’02” đến 18

0
05’12” vĩ độ Bắc và 105

0
36’55” đến 106

0
59’37” 

kinh độ Đông; phía Bắc giáp tỉnh Hà Tĩnh, phía Nam giáp tỉnh Quảng Trị, phía Đông giáp 

biển Đông và phía Tây giáp với nƣớc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (Phụ lục 5). 

Quảng Bình có vị trí rất thuận tiện cho việc hợp tác, trao đổi thƣơng mại với các 

tỉnh và các nƣớc trong khu vực nhƣ Lào, Thái Lan, Campuchia. Tỉnh có đƣờng bờ biển 

dài 116,04 km ở phía Đông và có chung biên giới với Lào 201,87 km ở phía Tây, có cảng 

Hòn La, cảng Hàng không Đồng Hới, Quốc lộ 1A và đƣờng Hồ Chí Minh, đƣờng sắt Bắc 

Nam, quốc lộ 12 và tỉnh lộ 20, 16 chạy từ Đông sang Tây qua cửa khẩu Quốc tế Cha Lo 

và một số cửa khẩu phụ khác nối liền với Nƣớc CHDCND Lào. 

Tính đến cuối năm 2019, Quảng Bình có tổng diện tích đất tự nhiên là 800.003ha 

(Niên giám thống kê 2019), trong đó tỷ trọng đất nông nghiệp chiếm đến 90,05% và diện 

tích đất phi nông nghiệp chỉ chiếm 6,98% trong tổng diện tích đất tự nhiên, tƣơng ứng 

khoảng 55,87 nghìn ha (Phụ lục 6).    

Quảng Bình nằm trong khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa, hàng năm thƣờng 

xuyên chịu ảnh hƣởng trực tiếp của bão nhiệt đới và áp thấp nhiệt đới từ Tây Bắc Thái 

Bình Dƣơng và Biển Đông vào các tháng 8 và tháng 9. Có thể cho rằng, điều kiện khí hậu 

của Quảng Bình gây khó khăn nhiều đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng 

nói chung và hoạt động du lịch nói riêng. Thời gian hè thƣờng rất ngắn khiến cho du lịch 

của Quảng Bình tƣơng đối kém hấp dẫn so với những các tỉnh duyên hải ở vùng Nam 

Trung Bộ. Trong khi đó, mùa mƣa thƣờng kéo dài và xuất hiện các đợt rét, các trận bão 

và lũ lụt đã gây ảnh hƣởng tiêu cực đến ngành du lịch, đặc biệt đối với các điểm du lịch 

gắn với biển. 

2.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội 

Theo số liệu niên giám thống kê của tỉnh Quảng Bình năm 2019, dân số trung bình 

của tỉnh là 896,60 nghìn ngƣời. Mật độ dân số tập trung cao nhất tại thành phố Đồng Hới 

với 859 ngƣời/km
2
 và thấp nhất là huyện Minh Hóa với 37 ngƣời/km

2
. Tỷ lệ dân số khu 
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vực nông thôn chiếm phần lớn trong cơ cấu dân số của tỉnh, đồng thời có xu hƣớng giảm 

dần qua các năm, nhƣng vẫn còn ở mức cao (Phụ lục 7). Lực lƣợng lao động của Quảng 

Bình trong năm 2019 có 516.097 ngƣời, chiếm khoảng 58% tổng dân số của tỉnh. Lao 

động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong các ngành kinh tế năm 2019 của tỉnh Quảng 

Bình là 510.643 ngƣời, trong đó khu vực kinh tế nhà nƣớc chiếm 11,49%, khu vực kinh 

tế ngoài nhà nƣớc chiếm 88,25%, khu vực có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài chiếm khoảng 

0,26%. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ từ sơ cấp nghề trở lên của 

tỉnh Quảng Bình đạt 24,9%. 

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2019 tính theo giá hiện hành đạt 

39.155,4 tỷ đồng, tăng 7,34% so với năm 2018 (theo giá so sánh 2010); GRDP bình quân 

đầu ngƣời đạt 43,67 triệu đồng. Xét về cơ cấu GRDP cho thấy, khu vực nông, lâm nghiệp 

và thủy sản chiếm 19,41%; khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm 24,51%; dịch vụ 

chiếm 54,46%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 3,56%. Trong 3 khu vực kinh 

tế, chỉ có khu vực dịch vụ đạt tốc độ tăng trƣởng cao hơn năm trƣớc; còn lại khu vực 

công nghiệp – xây dựng và nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt tốc độ tăng trƣởng thấp hơn 

so với năm trƣớc. 

 

(Nguồn: Tổng Cục thống kê Việt Nam) 

Hình 2.1. Thu nhập bình quân đầu ngƣời của Quảng Bình  

và các tỉnh miền trung năm 2019 

Xét trên bình diện tổng thể, Quảng Bình vẫn là một tỉnh nghèo, nền kinh tế đang 

trong giai đoạn phát triển, sức sản xuất và năng lực cạnh tranh thấp, do đó thu nhập của 

ngƣời dân vẫn còn thấp hơn nhiều so với các địa phƣơng trong cả nƣớc. Theo số liệu của 
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Tổng Cục thống kê năm 2019, thu nhập bình quân đầu ngƣời/tháng của tỉnh Quảng Bình 

mới chỉ ở mức 2,9 triệu đồng, đứng ở vị trí số 11 trong số 14 tỉnh, thành ở khu vực miền 

Trung xếp theo mức thu nhập từ cao xuống thấp. 

2.2. Quan điểm tiếp cận nghiên cứu và khung phân tích 

2.2.1. Quan điểm tiếp cận nghiên cứu  

  Thứ nhất, nghiên cứu kết nối vùng trong phát triển du lịch đƣợc tiếp cận theo quan 

điểm hệ thống. Điều này có nghĩa rằng, cần đặt sự phát triển ngành du lịch trong mối liên 

hệ với hệ thống các ngành kinh tế khác của địa phƣơng, toàn vùng và của cả nƣớc; coi đó 

nhƣ là một hệ quả tất yếu của quá trình hợp tác, kết nối vùng từ sự nỗ lực của chính quyền 

địa phƣơng và sự đồng hành của các doanh nghiệp du lịch. Mặt khác, khi phân tích, đánh 

giá kết nối vùng trong phát triển du lịch cần phải xem xét trong mối quan hệ tƣơng tác với 

các chính sách quy hoạch phát triển vùng, quy hoạch phát triển hệ thống giao thông- là 

điều kiện cần (tiền đề) của kết nối vùng trong phát triển du lịch; đồng thời làm rõ các yếu 

tố (bên trong và bên ngoài) ảnh hƣởng đến hoạt động kết nối vùng trong phát triển du lịch. 

  Thứ hai, nghiên cứu kết nối vùng trong phát triển du lịch đƣợc tiếp cận theo quan 

điểm toàn diện. Kết nối vùng trong phát triển du lịch cần đƣợc nhìn nhận theo các góc độ, 

từ tổng thể nền kinh tế đến ngành du lịch; từ vai trò của chính quyền địa phƣơng cũng 

nhƣ khu vực tƣ nhân (các doanh nghiệp); từ kết nối nội vùng đến ngoại vùng. Cách tiếp 

cận phân tích này vừa phản ánh rõ về bức tranh chung vừa thấy đƣợc vai trò, xu hƣớng 

của từng bộ phận cấu thành, từ đó có thể tìm thấy các gợi ý chính sách (giải pháp) phát 

triển phù hợp. 

  Thứ ba, kết nối vùng trong phát triển du lịch theo hƣớng bền vững đƣợc xem xét 

trong mối quan hệ biện chứng giữa lƣợng và chất, giữa trƣớc mắt và lâu dài. Nhƣ đã trình 

bày ở chƣơng 1, kết nối vùng trong phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình theo hƣớng bền 

vững là mục tiêu có tính chiến lƣợc lâu dài cần phải đạt đƣợc, do đó nghiên cứu cần xem 

xét giữa việc hợp tác kết nối vùng nhằm mở rộng quy mô của ngành du lịch (thay đổi về 

lƣợng) và nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ du lịch gắn liền với việc gìn giữ, bảo tồn 

các giá trị di sản văn hóa, mang lại phúc lợi cho cộng đồng xã hội và đặc biệt là bảo vệ 

đƣợc môi trƣờng sinh thái (tức thay đổi về chất).  

  Thứ tư, kết nối vùng trong phát triển du lịch đƣợc nghiên cứu trong mối quan hệ 

biện chứng giữa lý luận với thực tiễn về kết nối vùng trong phát triển du lịch. Lý luận là 
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cơ sở định hƣớng để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Ngƣợc lại, thực tiễn là 

mạch nguồn của lý luận. Vì thế, khi nghiên cứu kết nối vùng trong phát triển du lịch cần 

kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn; giữa yêu cầu đặt ra với điều kiện lịch sử cụ thể 

của từng vùng, địa phƣơng; thực hiện kết nối vùng với quan điểm phát triển du lịch theo 

hƣớng bền vững. 

2.2.2. Khung phân tích  

Dựa vào cơ sở lý thuyết đã đƣợc đề cập ở chƣơng 1 và quan điểm tiếp cận nghiên 

cứu, tác giả đề xuất khung phân tích (nghiên cứu) kết nối vùng trong phát triển du lịch 

tỉnh Quảng Bình theo hƣớng bền vững. Khung nghiên cứu này mô tả và giải thích một 

cách logic về các mối quan hệ phụ thuộc, tƣơng tác và quy định lẫn nhau giữa các thành 

phần (khái niệm, biến số) của nội dung nghiên cứu.  

 

(Nguồn: đề xuất của tác giả) 

Hình 2.2. Khung phân tích kết nối vùng trong phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình 

theo hƣớng bền vững 

Khung phân tích có 3 thành phần chính, gồm: 1) Nội dung kết nối vùng; 2) Các 

yếu tố ảnh hƣởng đến kết nối vùng; 3) Mục tiêu, kết quả kết nối vùng đƣợc thể hiện qua 
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sự phát triển của ngành du lịch tỉnh Quảng Bình theo hƣớng bền vững. Theo khung phân 

tích này, kết nối vùng đƣợc nghiên cứu ở 2 cấp độ (phạm vi), gồm kết nối nội vùng và kết 

nối ngoại vùng, trong đó luận án sẽ tập trung phân tích các hoạt động hợp tác, kết nối 

phát triển du lịch giữa tỉnh Quảng Bình với các địa phƣơng trong vùng du lịch Bắc Trung 

Bộ (nội vùng); và giữa tỉnh Quảng Bình với các địa phƣơng khác ngoài vùng Bắc Trung 

Bộ (ngoại vùng). Luận án đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng kết nối vùng ở cả 2 phạm 

vi (nội vùng và ngoại vùng) trên bình diện vĩ mô (quản lý nhà nƣớc) với 4 nội dung chủ 

yếu nhƣ đã trình bày ở chƣơng 1, gồm: kết nối trong phát triển và đa dạng hóa sản phẩm; 

xúc tiến du lịch; kết nối giao thông phục vụ du lịch; và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ 

du lịch; Phân tích mạng lƣới liên kết du lịch giữa các doanh nghiệp du lịch, các bên liên 

quan trong nội bộ tỉnh Quảng Bình và ngoài tỉnh Quảng Bình nhằm làm rõ thêm bức 

tranh kết nối vùng trong phát triển du lịch ở cấp độ vi mô (doanh nghiệp).  

Vận dụng những phƣơng pháp phù hợp, luận án sẽ đánh giá những kết quả đạt 

đƣợc từ hoạt động hợp tác kết nối vùng, tác động đến kết quả và hiệu quả hoạt động du 

lịch và đóng góp vào sự tăng trƣởng và phát triển của ngành du lịch tỉnh Quảng Bình theo 

hƣớng bền vững trên 3 khía cạnh: kinh tế - văn hóa, xã hội – môi trƣờng sinh thái, đồng 

thời phân tích những yếu tố ảnh hƣởng đến kết nối vùng. Dựa vào kết quả nghiên cứu, 

luận án sẽ đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy kết nối vùng trong phát triển du lịch ở 

tỉnh Quảng Bình theo hƣớng bền vững. 

Từ khung phân tích này, có 04 giả thuyết nghiên cứu đƣợc đặt ra, cụ thể:  

Giả thuyết 1: Trên giác độ quản lý nhà nƣớc, đã có các thiết chế cần thiết để thực 

hiện hoạt động kết nối vùng trong phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình. 

Giả thuyết 2: Có sự hợp tác liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp và các bên 

liên quan trong phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình. 

Giả thuyết 3: Hoạt động kết nối vùng trong phát triển du lịch tạo ra những tác 

động tích cực đến kết quả và hiệu quả hoạt động du lịch tỉnh Quảng Bình theo hƣớng bền 

vững. 

Giả thuyết 4: Kết nối vùng trong phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình chịu sự ảnh 

hƣởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, gồm các yếu tố tích cực (tạo ra những cơ hội để thúc đẩy 

liên kết hợp tác vùng) và yếu tố tiêu cực (rào cản đối với kết nối vùng). 
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2.3. Quy trình nghiên cứu 

 Trên cơ sở khung phân tích và dựa vào mục tiêu nghiên cứu đặt ra, tác giả xây 

dựng quy trình nghiên cứu đề tài luận án tiến sĩ, với 6 bƣớc: 1) Xác định vấn đề nghiên 

cứu; 2) Nghiên cứu tổng quan tài liệu; 3) Tổng hợp các lý thuyết liên quan và xây dựng 

khung phân tích nghiên cứu; 4) Thu thập số liệu phục vụ cho việc phân tích nghiên cứu; 

5) Tổng hợp và xử lý số liệu; 6) Viết báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài luận án. Chi tiết 

được thể hiện ở Phụ lục 8. 

2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.4.1. Nghiên cứu định tính 

Mục đích của nghiên cứu định tính là nhằm xác định vấn đề nghiên cứu, đề xuất 

mục tiêu nghiên cứu. Bên cạnh đó, nghiên cứu định tính sẽ giúp kiểm chứng cơ sở lý luận 

và hoàn thiện khung phân tích nghiên cứu đề tài luận án; tổng hợp và cấu trúc các ý kiến 

nổi trội từ kết quả tham vấn chuyên gia và phỏng vấn sâu nhằm tìm ra các giải đáp cho 

những vấn đề về nguyên nhân và giải pháp. Theo đó, nghiên cứu định tính đƣợc thực 

hiện với 02 các phƣơng pháp: 1) Phƣơng pháp tổng hợp và phân tích dữ liệu định tính; 2) 

Phƣơng pháp phỏng vấn chuyên sâu. Chi tiết được thể hiện ở Phụ lục 9. 

2.4.2. Nghiên cứu định lƣợng 

 Cùng với nghiên cứu định tính, trong phạm vi đề tài luận án, tác giả đã sử dụng 

phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng nhằm lƣợng hóa các dữ liệu đƣợc thu thập thành 

những chỉ tiêu thống kê, chỉ số đo lƣờng các hiện tƣợng phù hợp với mục đích nghiên 

cứu, từ đó giúp luận giải vấn đề nghiên cứu một cách thuyết phục. Bên cạnh đó, nghiên 

cứu định lƣợng có ý nghĩa quan trọng trong việc kiểm chứng các giả thuyết nghiên cứu, 

trả lời đƣợc các câu hỏi nghiên cứu bằng những con số thống kê. Nghiên cứu định lƣợng 

đƣợc sử dụng trong nghiên cứu này gồm có các phƣơng pháp sau đây:     

2.4.2.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu 

a) Số liệu thứ cấp: đƣợc thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm: 

- Các thông tin thứ cấp từ Tổng cục Thống kê, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch; 

Tổng Cục Du lịch, UBND tỉnh Quảng Bình, Cục thống kê, Sở Du lịch và các Sở, ban 

ngành khác có liên quan,...   
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- Thông tin từ các Hội nghị, Hội thảo về liên kết phát triển du lịch giúp tác giả 

nắm rõ hơn những thuận lợi, khó khăn trong thời gian qua và những định hƣớng, giải 

pháp đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch trong thời gian tới.  

- Các luận án, luận văn, sách, tạp chí, bài báo khoa học... trong và ngoài nƣớc liên 

quan nội dung kết nối vùng phát triển du lịch tại các trƣờng đại học, Thƣ viện Quốc gia, 

các trang web chuyên ngành trong và ngoài nƣớc. 

Những thông tin này đƣợc sử dụng chủ yếu để nghiên cứu những vấn đề mang tính 

hệ thống và tổng quan về thực trạng kết nối vùng trong phát triển du lịch ở các cấp độ khác 

nhau (quốc gia, vùng, miền), ở các nội dung hợp tác kết nối vùng (phát triển và đa dạng 

hóa sản phẩm; kết nối hệ thống giao thông; xúc tiến du lịch, ...), các mô hình kết nối. Số 

liệu thứ cấp bao gồm số lƣợng khách du lịch, doanh thu du lịch, số lƣợng cơ sở kinh doanh 

dịch vụ du lịch, hệ thống hạ tầng phục vụ du lịch, .... 

b) Số liệu sơ cấp: Nhằm đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu, tác giả tiến hành thu thập 

số liệu sơ cấp thông qua điều tra các doanh nghiệp, các đơn vị và tổ chức liên quan đến 

du lịch. Để thu thập đƣợc số liệu sơ cấp, nghiên cứu này tiến hành xác định đối tƣợng 

điều tra; kích thƣớc mẫu và chọn mẫu điều tra; và thiết kế bảng hỏi, cụ thể nhƣ sau: 

- Đối tƣợng điều tra:  

+ Nhóm đối tượng thứ nhất: Lựa chọn 05 đối tƣợng để điều tra phỏng vấn, gồm: 

1) các doanh nghiệp lữ hành; 2) cơ sở dịch vụ lƣu trú; 3) doanh nghiệp vận chuyển; 4) 

nhà hàng và 5) cơ sở đào tạo. Mục đích điều tra khảo sát 05 đối tƣợng này là nhằm thu 

thập số liệu, thông tin và các ý kiến đánh giá liên quan đến liên kết du lịch, phục vụ cho 

việc phân tích mạng lƣới liên kết du lịch giữa các doanh nghiệp du lịch, các đơn vị, tổ 

chức (các bên liên quan) trong lĩnh vực du lịch bên trong tỉnh Quảng Bình và ngoài tỉnh 

Quảng Bình; đánh giá tác động của kết nối vùng đến hiệu quả hoạt động của các doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch. 

+ Nhóm đối tượng thứ hai: Tác giả tiến hành điều tra phỏng vấn khách du lịch đến 

thăm quan tại Quảng Bình nhằm mục đích thu thập các ý kiến đánh giá về chất lƣợng sản 

phẩm du lịch và các dịch vụ đi kèm; nhu cầu liên kết phát triển các sản phẩm và tour du 

lịch. Những ý kiến đánh giá của khách du lịch đƣợc sử dụng để phân tích thực trạng liên 

kết sản phẩm du lịch; tiềm năng phát triển sản phẩm du lịch; cơ hội để thúc đẩy kết nối 

vùng trong phát triển du lịch.  
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- Xác định kích thƣớc mẫu và chọn mẫu điều tra: Việc xác định kích thƣớc 

mẫu và cách thức chọn mẫu điều tra đƣợc trình bày chi tiết ở Phụ lục 10. Kết quả có 117 

mẫu điều tra đƣợc thu thập đảm bảo tính hợp thức và đƣa vào phân tích nghiên cứu. 

- Thiết kế bảng hỏi: 

Có 2 bảng hỏi điều tra (phiếu điều tra) dành cho 2 nhóm đối tƣợng đã đƣợc đề cập 

ở trên, gồm: 1) bảng hỏi điều tra doanh nghiệp, các đơn vị và tổ chức liên quan đến hoạt 

động du lịch; 2) bảng hỏi điều tra khách du lịch. Chi tiết được thể hiện ở Phụ lục 11. 

2.4.2.2. Phƣơng pháp tổng hợp, xử lý và phân tích số liệu 

Trên cơ sở số liệu và thông tin đƣợc thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, nghiên 

cứu này sử dụng phƣơng pháp phân tổ thống kê để hệ thống hoá và tổng hợp tài liệu theo 

các tiêu thức phù hợp với mục đích nghiên cứu. Trong đó, toàn bộ số liệu thứ cấp đƣợc 

nhập vào file Excel để thuận tiện cho việc xử lý, tính toán và biểu thị ở dạng bảng số liệu 

và biểu đồ. Đối với số liệu về doanh thu du lịch lữ hành đƣợc thu thập từ Cổng thông tin 

điện tử của Tổng Cục thống kê Việt Nam (trích xuất file Excel), nghiên cứu này tiến hành 

nhập vào phần mềm Stata để phục vụ cho việc phân tích tƣơng quan không gian.  

Đối với nguồn số liệu sơ cấp thông qua điều tra khảo sát, tác giả tiến hành kiểm tra 

làm sạch số liệu trên phiếu điều tra và thiết kế hệ thống (form) nhập liệu trực tiếp bằng 

phần mềm SPSS nhằm thuận tiện cho việc tính toán, thống kê dữ liệu với độ chính xác cao 

và nhanh chóng. Ngoài ra, số liệu điều tra đƣợc nhập vào phần mềm SPSS cũng đƣợc trích 

xuất dƣới dạng file Excel để đƣa vào phân tích mạng lƣới liên kết trên phần mềm Ucinet.  

2.4.2.3. Phƣơng pháp thống kê mô tả 

Phƣơng pháp này đƣợc dùng để nghiên cứu những đặc trƣng về mặt lƣợng (quy 

mô, kết cấu, quan hệ tỷ lệ, trình độ phổ biến) của đối tƣợng đƣợc khảo sát, kết hợp với 

việc đối chiếu các chỉ tiêu, các hiện tƣợng kinh tế nhằm tiếp cận bản chất (nội dung) kết 

nối vùng trong phát triển du lịch đặt trong điều kiện lịch sử cụ thể ở địa bàn nghiên cứu. 

Theo đó, Luận án sẽ sử dụng các kỹ thuật lập bảng thống kê, biểu đồ nhằm tóm tắt dữ 

liệu thu thập và phục vụ cho việc phân tích nội dung nghiên cứu. 

2.4.2.4. Phƣơng pháp chu i dữ liệu thời gian 

Phƣơng pháp này đƣợc vận dụng để phân tích động thái (biến động theo thời gian) 

về: số lƣợng khách và doanh thu du lịch; quy mô, tăng trƣởng du lịch, cơ cấu, trình độ 

phát triển,  …làm căn cứ đánh giá thành công và hạn chế của quá trình phát triển du lịch, 

kết nối vùng trong phát triển du lịch ở tỉnh Quảng Bình. 
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2.4.2.5. Phƣơng pháp phân tích mạng lƣới xã hội 

 Nghiên cứu này tiếp cận phƣơng pháp phân tích mạng lƣới để đo lƣờng mối liên 

kết hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch và các bên liên quan trong lĩnh vực du lịch tại 

tỉnh Quảng Bình và giữa tỉnh Quảng Bình với các địa phƣơng ngoài tỉnh và quốc tế thông 

qua tính toán và phân tích, đánh giá các chỉ tiêu nhƣ quy mô mạng lƣới, hệ số cố kết, hệ 

số trung tâm mạng lƣới.  

Dữ liệu thu thập đƣợc phân tích bằng phần mềm UCINET 6.0 nhằm tính toán các 

đặc tính của mạng lƣới và xác định cấu trúc tổng thể của mạng lƣới hợp tác giữa các bên 

liên quan trong mạng lƣới du lịch (Chi tiết được trình bày ở phụ lục 12).   

2.4.2.6. Phƣơng pháp phân tích tƣơng quan không gian 

Nhằm đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu, đề tài luận án sử dụng phƣơng pháp phân 

tích tƣơng quan không gian thông qua chỉ số Moran’s I tổng thể (Global Moran’s I) và 

Moran’s địa phƣơng/bộ phận (Local Moran’s I) để đánh giá mối tƣơng quan không gian 

về doanh thu du lịch lữ hành giữa tỉnh Quảng Bình với các địa phƣơng trong vùng Bắc 

Trung Bộ (nội vùng) và Duyên hải Nam Trung Bộ, sau đây gọi chung là vùng Trung Bộ.  

 Quan điểm vận dụng phƣơng pháp này là xem doanh thu du lịch lữ hành nhƣ một 

chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động của ngành du lịch địa phƣơng, đồng thời đặt trong 

mối liên hệ với hoạt động kết nối vùng du lịch giữa Quảng Bình và các tỉnh, thành ở 

vùng Trung Bộ. Điều này có nghĩa rằng, doanh thu du lịch là biến kết quả và chịu tác 

động từ các chƣơng trình phát triển du lịch, trong đó có hoạt động kết nối vùng giữa 

Quảng Bình và các địa phƣơng. Nếu kết quả phân tích chỉ ra bằng chứng có sự tƣơng 

quan không gian cùng chiều về doanh thu du lịch lữ hành giữa các địa phƣơng thì hoạt 

động kết nối vùng đã có tác động đến doanh thu du lịch (kết quả hoạt động) theo hƣớng 

tích cực, tức là tạo ra hiệu ứng lan tỏa doanh thu du lịch giữa tỉnh Quảng Bình và các địa 

phƣơng ở khu vực miền Trung. Chi tiết về phương pháp này được trình bày ở Phụ lục13 

2.5. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu  

 Nhằm đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu, luận án này sử dụng 05 nhóm chỉ tiêu nghiên 

cứu khác nhau, bao gồm: 1) Nhóm các chỉ tiêu phản ánh quy mô, trình độ phát triển 

ngành du lịch; 2) Nhóm các chỉ tiêu phản ánh tăng trƣởng ngành du lịch; 3) Nhóm các 

chỉ tiêu phản ánh thực trạng kết nối vùng phát triển du lịch; 4) Nhóm chỉ tiêu đo lƣờng 

mức độ liên kết giữa các bên liên quan trong mạng lƣới du lịch; 5) Nhóm các chỉ tiêu phản 

ánh tính bền vững trong phát triển du lịch (chi tiết được trình bày ở phụ lục 14). 



63 

CHƢƠNG 3. THỰC TRẠNG KẾT NỐI VÙNG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

TỈNH QUẢNG BÌNH THEO HƢỚNG BỀN VỮNG 

3.1. Tổng quan các vùng du lịch ở Việt Nam 

Nhƣ đã trình bày ở chƣơng 1, Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định rõ không gian du lịch của lãnh thổ nƣớc ta 

đƣợc tổ chức thành 07 vùng du lịch, gồm: vùng Trung du và miền núi phía Bắc; vùng 

đồng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc; vùng Bắc Trung bộ; vùng Duyên hải Nam 

Trung bộ; vùng Tây Nguyên; vùng Đông Nam bộ; và vùng Tây Nam bộ (chi tiết được 

trình bày ở phụ lục 15).  

 

 

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của các sở du lịch địa phương) 

Hình 3.1. Số lƣợng khách và doanh thu du lịch của một số địa phƣơng trọng điểm 

thuộc các vùng du lịch tại Việt Nam năm 2019 

Sự khác nhau về điều kiện tài nguyên du lịch, hệ thống cơ sở hạ tầng và nguồn lực 

của mỗi địa phƣơng dẫn đến sự phát triển du lịch ở Việt Nam có sự chênh lệch khá lớn về 

khả năng thu hút du khách giữa các vùng miền, địa phƣơng. Tổng hợp từ báo cáo của các 

sở du lịch của các địa phƣơng cho thấy, vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông 

Bắc và vùng Đông Nam Bộ dẫn đầu về lƣợng khách du lịch đến tham quan, trong đó Hà 

Nội (Vùng ĐBSH&DHĐB) và thành phố Hồ Chí Minh (Vùng ĐNB) là 2 trung tâm du 

lịch lớn của vùng cũng nhƣ cả nƣớc với hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, là cửa ngõ đi 
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vào của khách du lịch quốc tế khi đến Việt Nam đã tạo ra những lợi thế nhất định so với 

các địa phƣơng và các vùng khác về khả năng thu hút khách du lịch. Năm 2019, tổng 

lƣợng khách du lịch đến thành phố Hồ Chí Minh là 41,27 triệu lƣợt khách, trong đó 

khách quốc tế là trên 9,6 triệu lƣợt, tổng thu du lịch đạt trên 140 nghìn tỷ đồng, chiếm 

khoảng 87% tổng doanh thu du lịch toàn vùng ĐNB; Hà Nội thu hút đƣợc khoảng 29 

triệu lƣợt khách, trong đó có khoảng 7 triệu lƣợt khách quốc tế, với tổng doanh thu du 

lịch đạt đƣợc 103,8 nghìn tỷ đồng (chiếm 70,59% vùng ĐBSH&DHĐB). 

Đối với vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Đà Nẵng và Khánh Hòa là 2 trung tâm du 

lịch lớn của vùng thu hút nhiều du khách trong và ngoài nƣớc đến thăm quan, nghỉ 

dƣỡng. Số liệu thống kê từ sở du lịch cho biết, tổng lƣợng khách du lịch đến Đà Nẵng 

năm 2019 ƣớc tính đạt khoảng 8,7 triệu lƣợt, trong đó khách quốc tế khoảng 3,5 triệu 

lƣợt khách, tổng thu từ du lịch ƣớc tính gần 31 nghìn tỷ đồng, chiếm 31,8% tổng thu du 

lịch toàn vùng DHNTB; tiếp đến Khánh Hòa (chủ yếu là thành phố Nha Trang) với 7 

triệu lƣợt khách (trong đó 50% là khách quốc tế) và tổng doanh thu du lịch đạt 27,1 nghìn 

tỷ đồng (chiếm 27,8%). Trong khi đó, ở vùng BTB thì Thừa Thiên Huế và Thanh Hóa là 

2 địa phƣơng thu hút đƣợc nhiều khách du lịch, trong đó Thừa Thiên Huế dẫn đầu về 

lƣợng khách quốc tế, trong khi Thanh Hóa thu hút đƣợc nhiều khách nội địa. Năm 2019, 

tổng thu từ du lịch của Thừa Thiên Huế đạt trên 12 nghìn tỷ đồng (chiếm 25% toàn vùng) 

và Thanh Hóa là 14,5 nghìn tỷ đồng (chiếm 30,2% của vùng).  

Nếu nhƣ xem xét về khả năng thu hút khách du lịch quốc tế cho thấy, vùng 

ĐBSH&DHĐB, Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ và DH Nam Trung Bộ có khả năng thu 

hút đƣợc nhiều khách quốc tế đến thăm quan du lịch so với vùng Trung du miền núi Bắc 

Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long, trong đó tập trung vào các địa điểm quen 

thuộc nhƣ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Hiện nay, Hà Nội đang trở thành điểm đến 

hấp dẫn đối với khách quốc tế (một phần vì đó là cửa ngõ vào Việt Nam), cùng với đó là 

các thành phố có bãi biển nhƣ Đà Nẵng và Nha Trang (Khánh Hòa). Các tỉnh nhƣ Quảng 

Nam (với Phố Cổ Hội An), Quảng Ninh (Vịnh Hạ Long) và Thừa Thiên Huế (Cố Đô 

Huế) nhìn chung vẫn giữ đƣợc vị thế điểm đến quen thuộc (Xem phụ lục 16). Mặc dù 

chƣa có tiêu chí hoặc chỉ tiêu chính xác về phân khúc “thị trƣờng khách đại chúng” ở 

Việt Nam, nhƣng du khách tiếp tục có xu hƣớng lựa chọn những điểm đến đã định hình, 

gồm: nơi phù hợp cho hầu hết các gói du lịch; có yếu tố đô thị chi phối; và thƣờng có các 

hình thức lƣu trú đa dạng và mức giá phù hợp với nhiều tầng lớp du khách. 
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Số liệu thống kê trên đây đã cho thấy sự phân bố lƣợng khách du lịch chƣa đồng 

đều giữa các vùng du lịch ở trên lãnh thổ Việt Nam. Các trung tâm du lịch lớn với hệ 

thống cơ sở hạ tầng tốt, giao thông thuận tiện vẫn chiếm lĩnh thị trƣờng khách du lịch, 

trong đó tập trung phần lớn ở vùng đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc (chủ 

yếu Hà Nội, Quảng Ninh) và vùng Đông Nam Bộ (tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh). 

Tuy nhiên, các trung tâm du lịch này đã và đang đối diện với tình trạng quá tải du lịch 

ngày càng gia tăng, đặc biệt trong các tháng có sự trùng lặp về mùa du lịch của khách 

trong nƣớc và quốc tế, bao gồm Bà Rịa – Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, 

Khánh Hòa, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Ninh Bình, Quang Nam và các địa phƣơng khác. 

Trong đó đáng chú ý là Quảng Bình cũng đƣợc xếp vào nhóm địa phƣơng có mật độ du 

khách trong các mùa cao điểm là khá cao, mặc dù chƣa phải là điểm đến thu hút nhiều 

khách du lịch so với các địa phƣơng khác (xem phụ lục 17). Điều này cho thấy tính mùa 

vụ du lịch ở Quảng Bình là rất rõ nét và du lịch Quảng Bình đang rơi vào xu hƣớng “du 

lịch đại chúng” dẫn đến tình trạng quá tải vào mùa cao điểm (tập trung từ tháng 4 – tháng 

9 hàng năm). 

Bảng 3.1. Tổng thu từ du lịch theo vùng ở Việt Nam năm 2019 

Vùng du lịch 

Tổng thu 
Doanh thu du lịch  

lữ hành 

Giá trị  

(Tỷ đồng) 

Tỷ trọng  

(%) 

Giá trị  

(Tỷ đồng) 

Tỷ trọng  

(%) 

Trung du và miền núi Bắc Bộ 34.221 6,72 387 0,88 

ĐB sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc 147.045 28,86 11.300 25,54 

Bắc Trung Bộ 48.108 9,44 819 1,85 

Duyên hải Nam Trung Bộ 97.473 19,13 3.288 7,43 

Tây Nguyên 15.645 3,07 141 0,32 

Đông Nam Bộ 161.193 31,64 27.312 61,73 

Đồng bằng sông Cửu Long 40.043 7,86 993 2,24 

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của các sở du lịch các địa phương và Tổng cục thống kê) 

Sự chênh lệch về khả năng thu hút khách du lịch đã dẫn đến doanh thu du lịch 

cũng có sự khác biệt đáng kể giữa các vùng du lịch. Với việc dẫn đầu về lƣợng khách du 

lịch, vùng Đông Nam Bộ đạt đƣợc mức doanh thu du lịch cao nhất cả nƣớc trong giai 

trong năm 2019, đạt ở mức 161,2 nghìn tỷ đồng (trong đó doanh thu du lịch lữ hành ƣớc 

tính đạt trên 27 nghìn tỷ đồng); tiếp đến là vùng đồng bằng Sông Hồng và Duyên hải 

Đông Bắc với 147 nghìn tỷ đồng; đứng thứ 3 là vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (97 

nghìn tỷ đồng). Xếp ở vị trí thứ 5 là vùng Bắc Trung Bộ, với tổng doanh thu du lịch đạt 
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trên 48 nghìn tỷ đồng, chiếm 9,44% tổng thu du lịch của cả nƣớc và doanh thu du lịch lữ 

hành đạt 819 nghìn tỷ đồng, chỉ chiếm 1,9% tổng doanh thu du lịch lữ hành của cả nƣớc.  

3.2. Khái quát tình hình phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình 

3.2.1. Nguồn lực và lợi thế so sánh phát triển du lịch 

 Trên cơ sở phân tích những đặc điểm về nguồn lực (xem chi tiết tại Phụ lục 18), có 

thể nhận thấy những lợi thế so sánh về du lịch của tỉnh Quảng Bình so với các địa 

phƣơng khác, bao gồm: 

Thứ nhất, Du lịch di sản văn thiên nhiên thế giới VQG PNKB : Có thể khẳng định 

đây là lợi thế tuyệt đối để Quảng Bình phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù của địa 

phƣơng. 

Thứ hai, Du lịch biển, đặc biệt là du lịch nghỉ dưỡng biển: Đây cũng đƣợc xem là 

tiềm năng và lợi thế du lịch của tỉnh Quảng Bình khi vùng biển Quảng Bình đƣợc đánh 

giá là có nhiều bãi biển đẹp, với đặc sản hải sản Quảng Bình đƣợc du khách rất ƣa 

chuộng, đặc biệt là khách trong nƣớc đến từ các tỉnh phía Bắc. 

Thứ ba, Vị tr  địa lý: Quảng Bình nằm trong vùng mặt tiền của Việt Nam, nhìn ra biển 

Đông, có vị trí địa lý thuận lợi, có ý nghĩa chiến lƣợc về liên kết du lịch Bắc - Nam, Đông - 

Tây; có quan hệ chặt chẽ với Lào, Đông Bắc Thái Lan và Myanmar. Đặc điểm này cho 

phép Quảng Bình thực hiện kết nối du lịch thuận lợi với các vùng/địa phƣơng khác trong 

nƣớc (thông qua hệ thống đƣờng quốc lộ, đƣờng sắt xuyên Việt và sân bay) cũng nhƣ với 

khu vực và quốc tế bằng đƣờng bộ (cửa khẩu quốc tế Cha Lo). 

3.2.2. Lƣợng khách và doanh thu du lịch 

Theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, trong giai đoạn 2017 – 2019, số 

lƣợng khách du lịch đến Quảng Bình tăng lên nhanh chóng qua các năm, bao gồm cả 

khách nội địa và quốc tế. Nếu nhƣ năm 2017 tổng lƣợng khách du lịch đến Quảng Bình 

(gồm cả khách lƣu trú và không lƣu trú) ƣớc đạt khoảng 3.300 lƣợt (trong đó 100 lƣợt 

khách quốc tế) thì đến năm 2019 tổng lƣợng khách đến du lịch tại Quảng Bình là 5 triệu 

lƣợt khách, tăng 51,52% so với năm 2017, trong đó lƣợng khách quốc tế đạt 270 lƣợt 

(tăng 2,7 lần so với năm 2017).  

Hiện nay, du lịch Quảng Bình chủ yếu tập trung khai thác các sản phẩm du lịch 

gắn với Di sản thế giới VQG PNKB và du lịch biển, với 2 trung tâm du lịch trọng điểm 
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của tỉnh, gồm Khu du lịch VQG PNKB và thành phố Đồng Hới. Mặc dù du lịch Quảng 

Bình vẫn hình thành nên các cụm du lịch theo đúng nghĩa, nhƣng dựa vào bản đồ du lịch 

có thể phân thành 03 cụm du lịch cơ bản, gồm: cụm phía bắc (gồm các điểm du lịch gắn 

với di tích lịch sử, văn hóa và du lịch biển: Đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Đèo Ngang, 

Vũng Chùa – Đảo Yến; Làng Bích họa Cảnh Dƣơng; Bãi Đá Nhảy; thành phố Đồng 

Hới); cụm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng (hệ thống hang động: Phong Nha, Động Thiên 

Đƣờng, Sơn Đoòng; Suối Nƣớc Moọc; Sông Chày – Hang tối, ...); Cụm du lịch phía 

Nam: Suối Bang; Chùa Hoằng Phúc; Nhà lƣu niệm Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp.  

Mặc dù lƣợng khách du lịch đến Quảng Bình đã có sự tăng trƣởng liên tục trong 

nhiều năm, nhƣng xét về cơ cấu cho thấy khách du lịch đến Quảng Bình chủ yếu vẫn là 

khách nội địa, trong khi tỷ lệ khách quốc tế còn khá khiếm tốn (chỉ chiếm khoảng 5% 

tổng lƣợt khách đến thăm quan du lịch trong giai đoạn 2017 - 2019).  

 

(Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo của Sở Du lịch Quảng Bình) 

Hình 3.2. Số lƣợng khách du lịch đến Quảng Bình giai đoạn 2017 – 2019 

Báo cáo từ Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, khách du lịch quốc tế đến Quảng 

Bình chủ yếu tập trung vào các thị trƣờng truyền thống nhƣ: Asean, Hàn Quốc, Nhật Bản, 

các nƣớc trong khối EU, khu vực Bắc Mỹ (đặc biệt là thị trƣờng Mỹ), Nga và Đông Âu. 

Đặc điểm khách du lịch quốc tế khi đến Quảng Bình chủ yếu là để thăm quan hệ thống 

hang động, khám phá du lịch sinh thái ở Vƣờn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng; đồng thời 

số ngày lƣu trú bình quân từ 2 – 3 ngày và có mức chi tiêu cao. Ngƣợc lại, khách du lịch 

nội địa chủ yếu là thị trƣờng khu vực Bắc Bộ (đặc biệt là Hà Nội), thị trƣờng các đô thị khu 
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vực miền Trung (Huế, Đà Nẵng), thị trƣờng khách du lịch từ TP. Hồ Chí Minh và các đô 

thị lớn phía Nam, với số ngày du lịch ngắn (bình quân khoảng 1 – 2 ngày) và chi tiêu ở 

mức thấp. 

 

(Nguồn: Niên giám Thống kê tỉnh Quảng Bình) 

Hình 3.3. Số lƣợng khách du lịch nội địa đến Quảng Bình giai đoạn 2010 – 2019 

Xét về lƣợng khách theo đơn vị kinh doanh phục vụ, số lƣợng khách du lịch nội 

địa do các cơ sở lƣu trú phục vụ đạt ở mức 758 nghìn lƣợt trong năm 2017 và đến năm 

2019 tăng lên 965 nghìn lƣợt khách, tốc độ tăng trƣởng bình quân trong giai đoạn này đạt 

ở mức 2,72%/năm. Điểm đáng chú ý ở đây là khách du lịch nội địa đến Quảng Bình 

trong năm 2016 đã giảm mạnh do ảnh hƣởng của sự cố môi trƣờng biển bởi hoạt động xả 

thải gây ô nhiễm từ nhà máy gang thép Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh. 

Nếu nhƣ so sánh với một số địa phƣơng trong vùng Bắc Trung Bộ thì khả năng 

thu hút khách du lịch đến Quảng Bình vẫn còn thấp hơn nhiều so với tỉnh Thừa Thiên 

Huế và thậm chí thấp hơn tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Đặc biệt, khi đối sánh với với các 

địa phƣơng vùng Duyên hải Nam Trung Bộ thì số lƣợng khách đến các tỉnh thành nhƣ Đà 

Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa và Bình Thuận cao gấp nhiều lần so với 

Quảng Bình, trong đó có cả khách du lịch quốc tế. Điều này cho thấy việc tăng cƣờng 

liên kết địa phƣơng, liên kết vùng (trong đó ƣu tiên các trung tâm du lịch lân cận nhƣ 

Huế, Đà Nẵng, Hội An) nhằm phát triển các tour du lịch và dẫn khách du lịch (đặc biệt là 

khách quốc tế) đến với Quảng Bình. 
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(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thống kê của các địa phương) 

Hình 3.4. Tổng số lƣợt khách du lịch đến các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ 

và Duyên hải Nam Trung Bộ 

Cùng với sự tăng trƣởng về lƣợng khách du lịch, tổng thu từ du lịch (tổng thu xã 

hội do ngành du lịch tạo ra) của tỉnh Quảng Bình cũng tăng lên hàng năm. Báo cáo của 

Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết tổng thu xã hội từ du lịch của tỉnh Quảng Bình năm 

2019 đạt trên 5,7 nghìn tỷ đồng, trong đó thu từ dịch vụ ăn uống chiếm đến 70,25% 

(tƣơng ứng 4,04 nghìn tỷ đồng); thu từ dịch vụ lƣu trú đạt khoảng 326 tỷ đồng (chiếm 

5,7%); và các dịch vụ khác (gồm vận tải khách du lịch, phí thăm quan, phí dịch vụ 

khác,...) đạt 1,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 24,08%.  

 

(Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo của Sở Du lịch Quảng Bình  

và Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình) 

Hình 3.5. Tổng thu từ du lịch của tỉnh Quảng Bình  
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Nhƣ vậy, so với các địa phƣơng trong vùng Bắc Trung Bộ, doanh thu du lịch tỉnh 

Quảng Bình vẫn còn thấp hơn nhiều (xếp ở vị trí thứ 4/6 địa phƣơng). Hơn nữa, nếu so 

với các tỉnh thành thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ thì Quảng Bình bị nhiều địa 

phƣơng bỏ xa về chỉ tiêu tổng doanh thu từ khách du lịch. Hiện nay, Đà Nẵng là địa 

phƣơng có doanh thu du lịch cao nhất vùng (xấp xỉ 31 nghìn tỷ đồng trong năm 2019), 

chiếm đến 31,8% tổng thu từ du lịch toàn vùng, xếp ở vị trí thứ 2 là Khánh Hòa (27,1 

nghìn tỷ đồng), tiếp đến là Quảng Nam (khoảng 14 nghìn tỷ đồng tỷ đồng). 

 

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thống kê của các địa phương) 

Hình 3.6. Tổng thu từ du lịch của các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ 

và Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2019 

3.3. Kết nối vùng trong phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình  

3.3.1. Chủ trƣơng của chính quyền địa phƣơng về hợp tác kết nối vùng phát triển 

du lịch  

 Trên bình diện quản lý nhà nƣớc về du lịch, chủ trƣơng tăng cƣờng hợp tác song 

phƣơng và đa phƣơng để kết nối vùng du lịch đã đƣợc đƣa vào trong các văn bản chính 

sách quan trọng của tỉnh Quảng Bình cũng nhƣ của Chính phủ. Trƣớc hết phải kể đến 

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và tầm nhìn đến 

năm 2025 đã nêu rõ mục tiêu phát triển các tuyến du lịch liên địa phƣơng và liên vùng, 

gồm: Tuyến du lịch theo Quốc lộ 1A (Tuyến du lịch Con đƣờng di sản miền Trung); 

Tuyến du lịch theo đƣờng Hồ Chí Minh (Tuyến du lịch hệ thống đƣờng Hồ Chí Minh 

huyền thoại); Tuyến đƣờng biển kết nối Quảng Bình với Quảng Ninh (Hạ Long), Hải 

Phòng ở phía Bắc, Đà Nẵng, Nha Trang… ở phía Nam. Đặc biệt, Quy hoạch tổng thể 

phát triển Khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 đã 

định hƣớng 03 nội dung cần đạt đƣợc gồm: thị trƣờng khách du lịch, định hƣớng phát 
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triển các tuyến du lịch và giải pháp liên kết phát triển du lịch. Tất cả những định hƣớng 

này đã nêu rõ chủ trƣơng đẩy mạnh kết nối vùng – là giải pháp để thúc đẩy phát triển 

ngành du lịch của tỉnh Quảng Bình; đồng thời đây là định hƣớng có tính chiến lƣợc, làm 

cơ sở pháp lý để tỉnh Quảng Bình xây dựng các chƣơng trình hành động và lộ trình thực 

hiện cho từng giai đoạn cụ thể (Chi tiết được trình bày ở phụ lục 19). 

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nƣớc về du lịch, Sở Du lịch là đơn vị trực tiếp 

tham mƣu UBND tỉnh Quảng Bình trong việc xây dựng, tổ chức các chƣơng trình kết nối 

vùng; làm cầu nối và kêu gọi Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp tham gia vào các 

chƣơng trình liên kết hợp tác với các địa phƣơng, vùng nhằm thúc đẩy phát triển ngành 

du lịch. Các chƣơng trình hợp tác kết nối vùng đã đƣợc tỉnh Quảng Bình triển khai thực 

hiện thông qua ký kết các văn bản ghi nhớ hợp tác song phƣơng lẫn đa phƣơng với nhiều 

địa phƣơng trong vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, các trung tâm du lịch 

trong cả nƣớc (nhƣ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, …) và đặc biệt một số địa phƣơng, 

trung tâm du lịch của các nƣớc trong khu vực nhƣ Lào và Thái Lan (Chi tiết được trình 

bày ở phụ lục 20).  

3.3.2. Thực trạng mô hình kết nối vùng trong phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình 

Trong những năm gần đây, ở Quảng Bình đã bắt đầu hình thành một số mô hình kết 

nối vùng trong phát triển du lịch, bao gồm cả nội vùng, ngoại vùng và kết nối quốc tế, có thể 

kể đến nhƣ: mô hình hợp tác phát triển du lịch 4 tỉnh Bắc miền Trung (Thanh Hóa – Nghệ 

An – Hà Tĩnh – Quảng Bình); mô hình liên kết giữa 3 tỉnh Quảng Bình – Quảng Trị - Thừa 

Thiên Huế; liên kết giữa Quảng Bình – Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng – Quảng Nam; mô hình 

liên kết hợp tác phát triển du lịch 05 địa phƣơng (Hà Nội – Quảng Bình – Thừa Thiên Huế - 

Đà Nẵng - Quảng Nam); Chƣơng trình liên kết hợp tác du lịch giữa Quảng Bình và thành 

phố Hà Nội; Mô hình hợp tác giữa tỉnh Quảng Bình với tỉnh Khăm Muộn, tỉnh 

Savannakhet trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Liên kết, hợp tác phát triển du 

lịch giữa Hàn Quốc và Quảng Bình; Tuyến du lịch sinh thái nối Thái Lan, Lào và Việt 

Nam. Bên cạnh các mô hình liên kết, ngành Du lịch Quảng Bình còn xúc tiến thực hiện 

mở các đƣờng bay quốc tế, nhƣ: Đƣờng bay quốc tế Đồng Hới - Chiang Mai (Thái Lan) 

nhằm thực hiện các cơ hội hợp tác phát triển du lịch giữa Quảng Bình và các tỉnh Bắc 

Trung Bộ Việt Nam với Chiang Mai và các tỉnh phía Bắc Thái Lan; đƣờng bay Đồng Hới 

- Cát Bi, Hải Phòng. Có thể khái quát 03 mô hình kết nối vùng điển hình đã đƣợc thực 

hiện trong nhiều năm trở lại đây tại Quảng Bình, cụ thể nhƣ sau: 



72 

Thứ nhất, Mô hình hợp tác phát triển du lịch 4 tỉnh Bắc miền Trung gồm Thanh 

Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình: 

Hoạt động hợp tác phát triển du lịch 04 tỉnh Bắc miền Trung đƣợc triển khai từ 

đầu năm 2016 với sự hỗ trợ kỹ thuật của Dự án “Chƣơng trình phát triển năng lực du lịch 

có trách nhiệm với môi trƣờng và xã hội” (Dự án EU-ESRT). Mục đích của chƣơng trình 

hợp tác này là hình thành cơ chế chính sách chung nhằm khuyến khích phát triển sản 

phẩm du lịch mang tính đặc trƣng của từng địa phƣơng, nâng cao chất lƣợng dịch vụ, tạo 

điều kiện cho các hãng lữ hành khảo sát mở rộng thị trƣờng du lịch; tăng cƣờng hợp tác 

đầu tƣ các dự án về du lịch liên vùng hƣớng tới phát triển du lịch bền vững và xóa đói 

giảm nghèo. 

Kể từ khi thực hiện ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác, các địa phƣơng đã thực 

hiện các hoạt động liên kết nhƣ tổ chức quản lý điểm đến đa thành phần; phát triển đối 

thoại công-tƣ; tăng cƣờng vai trò của Hiệp hội Du lịch tỉnh; phát triển du lịch có trách 

nhiệm; quảng bá điểm đến vùng và đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực nguồn nhân lực 

phục vụ du lịch. Một trong những nội dung liên kết có tính thiết thực nhất đó là phát triển 

tuyến du lịch “Con đường di sản miền Trung” từ thành Nhà Hồ (Thanh Hóa) đến Phong 

Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình); xây dựng tour du lịch “Theo dấu chân các danh nhân, anh 

hùng” đi qua 4 tỉnh; phát triển sản phẩm du lịch liên địa phƣơng “Con đƣờng sinh thái, 

văn hóa tâm linh Bắc miền Trung gắn với du lịch có trách nhiệm và bền vững”. 

Về cơ chế hợp tác, các địa phƣơng đã thành lập Ban điều phối phát triển du lịch 4 tỉnh 

Bắc miền Trung, gồm Ban chỉ đạo (lãnh đạo cấp tỉnh), Tổ thƣờng trực (lãnh đạo cấp sở) và 

Tổ giúp việc (lãnh đạo và cán bộ cấp phòng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở 

Du lịch. Ban điều phối hoạt động theo cơ chế trƣởng ban luân phiên giữa các địa phƣơng 

nhằm làm đầu mối trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động, báo cáo đánh giá kết quả hoạt 

động hàng năm. 

Thứ hai, Mô hình liên kết phát triển du lịch giữa tỉnh Quảng Bình với thành phố Hà 

Nội: 

Tăng cƣờng liên kết du lịch với thành phố Hà Nội đƣợc xem là hƣớng đi triển 

vọng để tạo sự đột phá trong phát triển ngành du lịch tỉnh Quảng Bình không chỉ trong 

ngắn hạn mà còn tƣơng lai dài hạn. Điều này đã đƣợc chứng minh qua thực tiễn phát triển 

du lịch Quảng Bình trong nhiều năm trở lại đây, đó là lƣợng du khách nội địa đến Quảng 
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Bình có tới hơn 60% đƣợc đến từ thành phố Hà Nội và các tỉnh miền Bắc (theo kết quả 

phỏng vấn chuyên sâu tại Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình). Thị trƣờng Hà Nội với dân số 

hơn 10 triệu ngƣời, có quy mô đô thị ngày càng phát triển cùng tiềm năng du lịch của 

một Thủ đô nghìn năm văn hiến sẽ là nơi “cung ứng” trung chuyển khách du lịch rất lý 

tƣởng cho Quảng Bình. Chính vì vậy, kể từ năm 2014 đến nay, thành phố Hà Nội đã 

đƣợc tỉnh Quảng Bình xác định và đánh giá nhƣ một đối tác chiến lƣợc cần đƣợc ƣu tiên 

hợp tác liên kết nhằm tổ chức các hoạt động xúc tiến, giới thiệu quảng bá sản phẩm du 

lịch, thu hút nhà đầu tƣ và đặc biệt là phát triển các tour du lịch để dẫn khách từ thị 

trƣờng rộng lớn ở khu vực phía Bắc đến với Quảng Bình.  

Nội dung liên kết giữa 2 địa phƣơng này khá đa dạng, có thể kể đến nhƣ: xúc tiến 

du lịch (thông qua tổ chức các hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch, hội chợ du lịch quốc tế 

hàng năm; hội nghị xúc tiến đầu tƣ các dự án phát triển du lịch); xây dựng tour du lịch 

đƣa khách từ Hà Nội đi du lịch Quảng Bình, đồng thời thiết lập các tour du lịch kết nối 

giữa Hà Nội với các trung tâm du lịch lớn ở vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải 

Đông Bắc (Quảng Ninh, Hải Phòng) đến với Quảng Bình; chia sẻ kinh nghiệm trong tổ 

chức quản lý điểm đến, đào tạo nguồn nhân lực du lịch.  

Về phƣơng thức liên kết, Sở Du lịch của 2 địa phƣơng đã thực hiện ký kết bằng 

văn bản thỏa thuận hợp tác liên kết ở cấp độ địa phƣơng mang tính chất định hƣớng, tạo 

lập cơ chế liên kết cho các bên liên quan. Trên cơ sở đó, nhiều đơn vị, tổ chức và doanh 

nghiệp cũng thực hiện ký kết các văn bản, chƣơng trình liên kết đồng cấp, gồm: hợp tác 

giữa Hiệp hội Du lịch Quảng Bình và Hiệp hội Du lịch Hà Nội; hợp tác giữa Trung tâm 

thông tin xúc tiến du lịch Quảng Bình và Câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội, và các 

doanh nghiệp hai bên cùng ký kết các biên bản hợp tác, trao đổi kế hoạch điểm đến du 

lịch Quảng Bình cho các doanh nghiệp Hà Nội và khu vực phía Bắc. 

Thứ ba, Mô hình liên kết hợp tác phát triển du lịch 05 địa phƣơng “Hà Nội – Quảng 

Bình – Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng – Quảng Nam”: 

Cuối năm 2019, tại cuộc họp tổng kết và triển khai hoạt động liên kết phát triển du 

lịch năm 2020, Sở du lịch của 5 địa phƣơng đã thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác 

liên kết phát triển du lịch với các nội dung chủ yếu sau đây: 

Mục đ ch hợp tác liên kết: Tập trung tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng và 

các sản phẩm dịch vụ du lịch của 5 địa phƣơng; tăng cƣờng liên kết hợp tác trao đổi kinh 
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nghiệm trong công tác quản lý nhà nƣớc về các lĩnh vực: xây dựng chính sách, phát triển du 

lịch, phát triển sản phẩm du lịch, môi trƣờng du lịch, phát triển nguồn nhân lực, hoạt động lữ 

hành, hƣớng dẫn viên và lƣu trú du lịch. 

Nội dung hợp tác liên kết: Chƣơng trình liên kết hợp tác giữa 5 địa phƣơng tập trung 

vào 04 nội dung chủ yếu, gồm: quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch; đào tạo nghiệp vụ và 

quản lý nhà nƣớc; liên kết phát triển sản phẩm; liên kết về xúc tiến quảng bá. Trong số 04 nội 

dung này, liên kết về xúc tiến quảng bá du lịch là nội dung trọng tâm và đƣợc thực hiện 

thƣờng xuyên theo kế hoạch đƣợc xây dựng hàng năm. Điển hình của nội dung xúc tiến 

quảng bá du lịch là phối hợp tham gia gian hàng chung tại Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam 

đƣợc tổ chức hàng năm tại Hà Nội (VITM), và Hội chợ du lịch quốc tế ITE đƣợc tổ chức tại 

thành phố Hồ Chí Minh. 

Phương thức hợp tác liên kết: Thống nhất chủ trƣơng, kế hoạch và nội dung hợp tác; 

đóng góp kinh phí để triển khai các hoạt động, trong đó tập trung chủ yếu vào hoạt động xúc 

tiến du lịch của 05 địa phƣơng; mỗi địa phƣơng thực hiện cơ chế luân phiên làm trƣởng 

nhóm liên kết của năm, đồng thời kêu gọi hiệp hội du lịch của mỗi địa phƣơng tham gia làm 

cầu nối để các doanh nghiệp du lịch tiếp xúc gặp gỡ để thúc đẩy các hoạt động hợp tác đầu 

tƣ, phát triển sản phẩm du lịch. 

3.3.3. Cơ chế điều phối kết nối vùng trong phát triển du lịch tại tỉnh Quảng Bình  

Tính đến nay, hoạt động kết nối vùng trong phát triển du lịch tại tỉnh Quảng Bình 

cũng nhƣ các địa phƣơng khác ở vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung bộ chƣa 

thiết lập một cơ chế liên kết theo hình thức bắt buộc đƣợc điều phối bởi Hội đồng vùng 

do Chính phủ hay Bộ ngành chỉ đạo thực hiện. Thay vào đó, việc liên kết hợp tác giữa 

các địa phƣơng trong vùng đƣợc thực hiện theo cơ chế liên kết tự nguyện đƣợc lập ra trên 

cơ sở sáng kiến của lãnh đạo các địa phƣơng trong vùng với việc thành lập Ban điều phối 

phát triển du lịch, trong đó cử luân phiên từng địa phƣơng làm trƣởng nhóm hợp tác. 

Điều này có thể dẫn chứng qua mô hình hợp tác kết nối du lịch vùng Bắc Trung Bộ và 

giữa Quảng Bình với các tỉnh thành nhƣ Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng 

Nam (Chi tiết được trình bày ở phụ lục 21). Ban Điều phối đƣợc thành lập trên cơ sở hiệp 

thƣơng giữa các sở du lịch địa phƣơng nhằm làm đầu mối xây dựng kế hoạch hoạt động, 

tổ chức triển khai các hoạt động chung theo cơ chế luân phiên từng Sở du lịch sẽ đảm 

nhận trƣởng ban điều phối trong một năm.  
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Kết quả phỏng vấn tại Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho thấy, cơ chế kết nối vùng 

trong phát triển du lịch giữa tỉnh Quảng Bình với các địa phƣơng khác trong vùng và 

ngoại vùng chủ yếu dựa vào vai trò của các Sở du lịch trực tiếp chỉ đạo, điều hành các 

hoạt động hợp tác liên kết với đầu mối là ban điều phối chung. Ngoài ra, sự tham gia của 

Hiệp hội du lịch ở các địa phƣơng có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối cộng đồng 

doanh nghiệp du lịch của từng địa phƣơng để cùng đồng hành tham gia các chƣơng trình 

liên kết vùng, trong đó phải kể đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính để hình thành quỹ 

điều phối và triển khai các chƣơng trình hoạt động.    

Có thể cho rằng, Ban Điều phối du lịch vùng hiện nay không phải là một định chế 

trong hệ thống tổ chức nhà nƣớc, không phải là một tổ chức đƣợc Nhà nƣớc công nhận và 

liên kết phát triển du lịch chƣa thực sự xuất phát từ yêu cầu liên kết dựa trên sự chuyên 

môn hóa hay phân công lao động theo chuỗi giá trị du lịch chung của vùng trong điều 

kiện vận hành của cơ chế thị trƣờng. Ban Điều phối vùng không có quyết định (hoặc chủ 

trì phối hợp quyết định) các dòng ngân sách hỗ trợ của nhà nƣớc đối với phát triển hạ 

tầng và xúc tiến quảng bá du lịch vùng nhƣ một điểm đến thống nhất. Với cơ chế nhƣ 

hiện nay thì việc thực hiện liên kết vùng chỉ dừng lại ở cấp độ quản lý nhà nƣớc, các hiệp 

hội du lịch. Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp chƣa thực sự bắt tay liên kết với nhau để 

tạo ra những sản phẩm chung của vùng, liên kết trong đầu tƣ và đào tạo nguồn nhân lực 

phục vụ khai thác các sản phẩm du lịch chung của vùng. 

3.3.4. Phân tích nội dung kết nối vùng trong phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình 

 Trong phần này, luận án sẽ tập trung phân tích thực trạng kết nối vùng trong phát 

triển du lịch ở tỉnh Quảng Bình theo 04 nội dung trọng tâm, gồm: kết nối vùng trong xúc 

tiến du lịch; phát triển và đa dạng hóa sản phẩm du lịch; kết nối hệ thống giao thông phục 

vụ du lịch và đào tạo nguồn nhân lực. Nguồn số liệu đƣợc sử dụng để phân tích bao gồm 

cả số liệu thứ cấp và sơ cấp (kết quả điều tra phỏng vấn bằng bảng hỏi từ các đối tƣợng 

liên quan nhƣ đã trình bày ở chƣơng 2) và kết hợp sử dụng kết quả phỏng vấn chuyên 

sâu. Kết quả phân tích sẽ giúp đánh giá toàn diện về thực trạng kết nối vùng trong phát 

triển du lịch tỉnh Quảng Bình, từ đó chỉ ra những hạn chế, tồn tại, làm cơ sở cho việc đề 

xuất các giải pháp hoàn thiện.  

3.3.4.1. Kết nối vùng trong xúc tiến du lịch 

Dựa trên các báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho thấy, xúc tiến du lịch là 

một trong những nội dung cốt lõi đƣợc tỉnh Quảng Bình đặc biệt quan tâm khi tham gia 
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vào hoạt động hợp tác kết nối vùng, trong đó chủ yếu tập trung vào 2 nội dung chính, 

gồm: quảng bá và giới thiệu sản phẩm du lịch; hoạt động xúc tiến đầu tƣ du lịch.  

Đối với hoạt động quảng bá và giới thiệu sản phẩm du lịch, đây là hoạt động đƣợc 

thực hiện ở phạm vi nội vùng lẫn ngoại vùng. Ở phạm vi kết nối nội vùng và liên vùng 

trên lãnh thổ Việt Nam (tức kết nối trong phạm vi vùng Bắc Trung Bộ và giữa một số địa 

phƣơng trong vùng với địa phƣơng ngoài vùng), tỉnh Quảng Bình đã tham gia ký kết 

nhiều văn bản hợp tác liên kết với các tỉnh thành chủ yếu nhƣ: Chƣơng trình hợp tác giữa 

Quảng Bình - Hà Tĩnh – Nghệ An và Thanh Hóa; Hợp tác giữa Quảng Bình – Thừa 

Thiên Huế - Đà Nẵng và Quảng Nam. Các chƣơng trình hợp tác liên kết này đã đƣợc cụ 

thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, có thể kể đến nhƣ Hội chợ du lịch quốc tế Việt 

Nam VITM tại Hà Nội đƣợc tổ chức định kỳ hàng năm với chủ đề "Bốn địa phương một 

điểm đến"; tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế ITE tại TP. Hồ Chí Minh; tham gia Hội 

thảo kết nối đầu tƣ phát triển du lịch Hà Tĩnh; các Hội thảo khoa học và Hội nghị kích 

cầu du lịch với các tỉnh phía Bắc; phối hợp tổ chức đón các đoàn Famtrip, Presstrip trong 

nƣớc và quốc tế khảo sát tuyến điểm du lịch. 

Bảng 3.2. Một số hoạt động xúc tiến du lịch trọng điểm 

thuộc chƣơng trình hợp tác kết nối vùng của tỉnh Quảng Bình 

Các chƣơng trình xúc tiến du lịch 
Địa phƣơng, vùng, quốc gia tham gia 

liên kết 

Năm bắt đầu  

triển khai 

 Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam – 

VITM 

Quảng Bình - Thừa Thiên Huế - Đà 

Nẵng - Quảng Nam 
2018 

 Hội chợ du lịch quốc tế ITE HCMC  Quảng Bình - Thành phố Hồ Chí Minh 2019 

 Quảng Bình trong lòng Hà Nội Quảng Bình - Thành phố Hà Nội 2017 

 Hội nghị xúc tiến du lịch tại các tỉnh 

Đông Bắc Thái Lan 

Quảng Bình - Chiang Mai và 

Nakhomphanom, Thái Lan 
2012 

(Nguồn: Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình) 

Việc tham gia gian hàng chung Hội chợ và các Hội nghị đã tạo đƣợc hiệu ứng tích 

cực trong việc quảng bá hình ảnh du lịch chung của các địa phƣơng tham gia liên kết, tạo 

cơ hội kêu gọi đầu tƣ, giúp các doanh nghiệp của các tỉnh tham gia liên kết tìm kiếm các 

đối tác, giới thiệu, chào bán các sản phẩm, dịch vụ du lịch. Hoạt động tuyên truyền, 

quảng bá du lịch đƣợc chú trọng thông qua việc xây dựng đƣờng dẫn liên kết các trang 

website của Sở du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá 
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các sự kiện tiêu biểu của các địa phƣơng, nhƣ: Lễ hội hang động Quảng Bình với chủ đề 

Quảng Bình – Bí ẩn bất tận, Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn; Lễ hội Bà Triệu, Lễ hội Lam 

Kinh (Thanh Hóa); Lễ hội biển Cửa Lò; Lễ hội biển Thiên Cầm,….; sản xuất bản đồ 

chung du lịch của các tỉnh; viết bài, đăng tin, trên các ấn phẩm, bản tin chuyên ngành. 

Ở phạm vi kết nối ngoại vùng, tỉnh Quảng Bình đã sớm thực hiện ký kết hợp tác 

với thành phố Hà Nội nhằm tăng cƣờng thu hút khách du lịch ở thị trƣờng phía Bắc. Có 

thể kể đến mô hình hợp tác giữa Sở Du lịch Quảng Bình với Sở Du lịch Hà Nội, Hiệp hội 

Du lịch Quảng Bình với Câu lạc bộ lữ hành UNESCO và Hiệp hội du lịch Hà Nội để 

phối hợp tổ chức các hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch định kỳ hàng năm. Ngoài ra, các 

hoạt động quảng bá du lịch Quảng Bình ra thị trƣờng quốc tế có sự chuyển biến lớn, đã 

chủ động phối hợp với Tổng cục Du lịch Việt Nam, Tổng cục Du lịch Thái Lan, Hiệp hội 

Du lịch Chiang Mai, Sở Du lịch, Sở VHTTDL các tỉnh liên kết tổ chức giới thiệu hình 

ảnh điểm đến du lịch Quảng Bình tại các nƣớc Thái Lan, Anh, Nhật Bản, Mỹ, Úc và các 

thị trƣờng tiềm năng khác. Đặc biệt là việc tổ chức phát động thị trƣờng khách du lịch tại 

Chiang Mai (Thái Lan), xúc tiến du lịch tại Vƣơng quốc Anh. Điểm nổi bật nhất phải kể 

đến đó chính là Công ty Oxalis adventure đã liên kết với hãng phim Hollywood (Mỹ) để 

đƣa đoàn làm phim đến VQG PNKB nhằm giới thiệu quảng bá hình ảnh ra thế giới thông 

qua các bộ phim "Bom tấn" nổi tiếng; các doanh nghiệp đồng hành với Sở Du lịch Quảng 

Bình để thực hiện ký kết hợp đồng với Google Art and Culture và trở thành đối tác chiến 

lƣợc trong việc quảng bá sản phẩm du lịch tại VQG PNKB.  

Khi đƣợc hỏi về cảm nhận của các doanh nghiệp lữ hành và kinh doanh khách sạn 

đối với các hoạt động xúc tiến du lịch do chính quyền địa phƣơng tổ chức, phần lớn 

những ngƣời đại diện doanh nghiệp tham gia trả lời phỏng vấn đều nghi nhận vai trò của 

chính quyền địa phƣơng trong các trong các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm và 

xúc tiến du lịch tỉnh Quảng Bình thông qua chƣơng trình hợp tác kết nối vùng (Chi tiết 

được trình bày ở phụ lục 22). Trong đó, không thể không kể đến những nỗ lực từ Sở Du 

lịch tỉnh Quảng Bình trong việc phát động và kết nối với các doanh nghiệp và Hiệp hội 

du lịch tỉnh Quảng Bình cùng đồng hành đẩy mạnh các chƣơng trình hợp tác song 

phƣơng lẫn đa phƣơng với các địa phƣơng để thực hiện giới thiệu, quảng bá du lịch và 

kêu gọi đầu tƣ. Thông qua các hoạt động kết nối vùng, thƣơng hiệu du lịch Quảng Bình 

đã có đƣợc sự lan tỏa rộng rải đến các địa phƣơng, các nhà kinh doanh dịch vụ du lịch và 

đặc biệt là du khách trong và ngoài nƣớc.  
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Cùng với các hoạt động liên kết quảng bá sản phẩm du lịch, kết nối vùng trong 

xúc tiến đầu tƣ vào lĩnh vực du lịch ở tỉnh Quảng Bình cũng đƣợc triển khai thực hiện 

trong nhiều năm trở lại đây. Hàng năm, tỉnh Quảng Bình đã tích cực tham gia các diễn 

đàn, hội nghị xúc tiến đầu tƣ với các địa phƣơng ở vùng Bắc Trung Bộ và các tỉnh miền 

Trung – Tây Nguyên do Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ chủ trì phối hợp với các địa phƣơng để 

tổ chức, có thể kể đến nhƣ: Hội nghị xúc tiến đầu tƣ vào khu vực Bắc Trung Bộ; Hội nghị 

gặp gỡ Nhật Bản – Khu vực Bắc Trung Bộ 2019. Ngoài ra, kết nối vùng trong xúc tiến 

đầu tƣ cũng đƣợc lồng ghép qua các Hội chợ du lịch đƣợc tổ chức tại Hà Nội, thành phố 

Hồ Chí Minh, Hội nghị phát triển du lịch vùng (nhƣ Hội nghị phát triển du lịch miền 

Trung – Tây Nguyên năm 2019). Việc liên kết tham gia các diễn đàn, hội nghị và các sự 

kiện quảng bá xúc tiến du lịch đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp, các nhà đầu tƣ trong 

và ngoài nƣớc có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với chính quyền địa phƣơng, đặc biệt là các 

doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình cùng hợp tác xúc tiến đầu tƣ vào lĩnh vực du lịch.  

Theo số liệu báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Quảng Bình, trong giai đoạn 

2015 – 2019, tổng số dự án phát triển du lịch của các nhà đầu tƣ tƣ nhân đƣợc UBND 

tỉnh Quảng Bình phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ là 60 dự án, với tổng vốn đầu tƣ đăng ký là 

18.364,57 tỷ đồng, chiếm gần 70% tổng vốn đầu tƣ vào tất cả các lĩnh vực của tỉnh (Chi 

tiết ở phụ lục 23). Tuy nhiên, phần lớn các dự án đầu tƣ phát triển du lịch đến từ các 

doanh nghiệp trong tỉnh, trong khi số dự án đến từ các nhà đầu tƣ ngoài tỉnh Quảng Bình 

còn rất hạn chế, đặc biệt là chƣa có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. Trong giai đoạn 2015 – 2019, 

chỉ có 5 nhà đầu tƣ đến từ các địa phƣơng ở trong nƣớc, trong đó 03 nhà đầu tƣ ở Hà Nội; 

01 nhà đầu tƣ đến từ tỉnh Nghệ An và 01 nhà đầu tƣ đến từ tỉnh Bình Thuận. Mặc dù số 

dự án đến từ các nhà đầu tƣ ngoại tỉnh chỉ chiếm 8%, nhƣng tổng vốn đầu tƣ của các 

doanh nghiệp này là khá cao, chiếm đến 45,79% tổng vốn đầu tƣ của các doanh nghiệp 

vào lĩnh vực du lịch của tỉnh. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc thu hút nhà đầu 

tƣ từ bên ngoài đối với sự phát triển ngành du lịch tỉnh Quảng Bình và sự cần thiết phải 

tăng cƣờng kết nối trong xúc tiến đầu tƣ với các địa phƣơng trong cả nƣớc cũng nhƣ quốc 

tế nhằm thu hút đƣợc các nhà đầu tƣ có chất lƣợng và uy tín.  
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Bảng 3.3. Số lƣợng dự án và quy mô vốn đầu tƣ của các doanh nghiệp  

trong nƣớc vào lĩnh vực du lịch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 – 2019 

         ĐVT: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Tổng số Dự án 23 132 103 105 67 

Số DA du lịch 2 32 3 17 8 

Tỷ lệ % số DA du lịch 8,70 24,24 2,91 16,19 11,94 

Số DA của nhà đầu tư ngoại tỉnh  2 1 1 1 

2. Tổng vốn 1.072,14 12.665,73 5.986,61 3.546,60 3.085,47 

Lĩnh vực du lịch 13,25 9.688,70 3.888 2.190 2.584,62 

Vốn đầu tư bình quân 1 DA 6,63 302,77 1.296,00 128,82 323,08 

Tỷ lệ % vốn đầu tư du lịch 1,24 76,50 64,94 61,75 83,77 

Vốn của nhà đầu tư ngoại tỉnh  1.170 357,018 4.882 2.000 

(Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình) 

Nhƣ vậy, các hoạt động kết nối vùng trong xúc tiến du lịch ở tỉnh Quảng Bình 

hiện nay mới chỉ mang lại một số kết quả tích cực trong việc giới thiệu, quảng bá sản 

phẩm du lịch, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp lữ hành gặp gỡ, trao đổi hợp tác để xây 

dựng và phát triển các tour du lịch đến Quảng Bình. Trong khi đó, tác động từ quá trình 

kết nối vùng đối với thu hút vốn đầu tƣ phát triển triển du lịch vẫn chƣa thực sự rõ nét. 

Điều này đƣợc thể hiện qua số lƣợng dự án du lịch đến từ các nhà đầu tƣ ngoài tỉnh 

Quảng Bình rất khiêm tốn, đặc biệt là sự thiếu vắng của các nhà đầu tƣ quốc tế. Lý giải 

về nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong thu hút đầu tƣ hiện nay ở tỉnh Quảng Bình đã 

đƣợc ghi nhận từ ý kiến phản ánh của cán bộ quản lý và lãnh đạo của một doanh nghiệp 

du lịch ở tỉnh Quảng Bình: 

“Mặc dù đã có rất nhiều diễn đàn, hội nghị xúc tiến đầu tư được tổ chức theo 

vùng trên cơ sở liên kết, hợp tác đồng tổ chức, nhưng suy cho cùng tư duy của các địa 

phương hiện nay vẫn còn đặt nặng về thành t ch thu hút được nhiều dự án đầu tư mà 

không dựa trên thế mạnh đặc thù của nhau để phát triển, cùng có lợi; tính trạng rập 

khuôn và cạnh tranh nhau vẫn còn khá phổ biến ở các tỉnh miền Trung” [Kết quả phỏng 

vấn chuyên sâu tại Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình].   

“Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực du lịch ở 

tỉnh gặp khó khăn là do môi trường đầu tư chưa được hoàn thiện, trong đó phải kể đến 
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các ch nh sách thu hút đầu tư chưa đủ sức hấp dẫn, chậm cải cách thủ tục hành chính, 

nhân du lịch thiếu về số lượng lẫn chất lượng. Đây là những rào cản lớn đối với tỉnh 

Quảng Bình trong việc thu hút vốn đầu tư từ khu vực tư nhân” [Kết quả phỏng vấn lãnh 

đạo của một doanh nghiệp lữ hành tại tỉnh Quảng Bình]. 

3.3.4.2. Kết nối vùng trong phát triển và đa dạng hóa sản phẩm du lịch 

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và tầm nhìn 

đến năm 2025 (ban hành theo Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 12/08/2011) đã xác 

định sản phẩm du lịch của tỉnh Quảng Bình gồm 2 nhóm chính, bao gồm nhóm sản phẩm 

đặc thù và nhóm sản phẩm quan trọng, trong đó ngành du lịch Quảng Bình đã đƣa vào khai 

thác chủ yếu 2 dòng sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm đặc thù, gồm sản phẩm du lịch gắn với 

Di sản thế giới VQG PNKB và Du lịch gắn với biển đƣợc phát triển trên cơ sở khai thác hệ 

thống tài nguyên du lịch biển trải dài theo dọc bờ biển của tỉnh Quảng Bình. Ngoài ra, thời 

gian gần đây tỉnh Quảng Bình cũng đã cung cấp cho du khách một số sản phẩm du lịch quan 

trọng nhƣ Du lịch sinh thái mạo hiểm với các sản phẩm chính nhƣ khám phá Động Sơn 

Đòong; Tham quan di tích lịch sử, văn hóa (Chi tiết được trình bày ở phụ lục 24). 

Bên cạnh việc thực hiện các chính sách đa dạng hóa sản phẩm du lịch dựa trên 

nguồn tài nguyên của tỉnh (nội lực), Quảng Bình đã đẩy mạnh các hoạt động liên kết vùng 

trong phát triển sản phẩm du lịch. Bằng chứng là giữa tỉnh Quảng Bình với các địa phƣơng 

trong nƣớc đã phối hợp tổ chức các đoàn Famtrip, Presstrip đến khảo sát để phát triển các 

sản phẩm dịch vụ du lịch, qua đó đã hình thành nên một số tour du lịch hấp dẫn, mang đặc 

trƣng riêng của vùng, địa phƣơng khi tham gia vào các chƣơng trình liên kết vùng.   

Trƣớc hết, phải kể đến sản phẩm du lịch “Con đường di sản miền Trung” lần đầu 

tiên đƣợc thiết lập nhằm kết nối các di sản nổi bật nhất của 03 tỉnh Quảng Bình – Thừa 

Thiên Huế - Quảng Nam, bao gồm: VQG PNKB (Quảng Bình), Cố đô Huế với 2 di sản 

là Quần thể di tích Cố đô Huế và Nhã nhạc cung đình Huế (Thừa Thiên Huế), Thánh địa 

Mỹ Sơn và phố cổ Hội An (Quảng Nam). Đến nay, không chỉ giới hạn ở 3 địa phƣơng 

trong mục tiêu ban đầu tham gia vào chuỗi liên kết mà các địa phƣơng khác ở vùng Bắc 

Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ nhƣ Thanh Hóa, Đà Nẵng, Khánh Hòa… cũng đã 

tham gia và phát huy tiềm năng, đem lại nhiều kết quả tích cực, đóng góp vào tăng 

trƣởng kinh tế địa phƣơng, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, quảng bá 

hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế.  
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Bảng 3.4. Một số sản phẩm du lịch liên địa phƣơng ở vùng Bắc Trung Bộ 

và Duyên hải Nam Trung Bộ 
Địa phƣơng, vùng, quốc gia  

tham gia liên kết 
Sản phẩm du lịch liên địa phƣơng 

 Quảng Bình – Thừa Thiên Huế - Quảng 

Nam 

 Quảng Bình – Quảng Trị - Thừa Thiên Huế 

 Con đƣờng Di sản miền Trung 

 Quảng Bình – Quảng Trị - Thừa Thiên Huế 
 Hoài niệm về chiến trƣờng xƣa 

 Đƣờng Hồ Chí Minh huyền thoại 

 Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng 

Bình - Quảng Trị -Thừa Thiên Huế 

 Con đƣờng sinh thái, văn hóa tâm linh Bắc miền 

Trung gắn với du lịch có trách nhiệm và bền 

vững. 

 Quảng Bình – Thái Nguyên  Từ thủ đô Gió ngàn về Quê hƣơng Đại tƣớng 

(Nguồn: Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình) 

Bên cạnh đó, Quảng Bình đã tham gia liên kết với Quảng Trị và Thừa Thiên Huế 

và xây dựng sản phẩm đặc trƣng chung của khu vực Bình - Trị - Thiên theo các chủ đề: 

“Con đường di sản miền Trung”, “Hoài niệm về chiến trường xưa”, “Đường Hồ Chí 

Minh huyền thoại”; và kết nối với các tỉnh phía Bắc Trung Bộ nhƣ Hà Tĩnh, Nghệ An và 

Thanh Hóa xây dựng sản phẩm “Con đường sinh thái, văn hóa, tâm linh Bắc miền Trung 

gắn với du lịch có trách nhiệm và bền vững” thu hút đƣợc một số lƣợng lớn khách du 

lịch trong nƣớc và quốc tế đến với khu vực.  

Mặc dù chính sách liên kết sản phẩm du lịch ở cấp độ vùng đã đƣợc chú trọng 

trong những năm gần đây ở tỉnh Quảng Bình, nhƣng trong thực tế kết quả đạt đƣợc 

không cao. Một trong những điểm yếu trong liên kết phát triển sản phẩm du lịch của tỉnh 

Quảng Bình với các địa phƣơng trong vùng và ngoại vùng đó chính là chƣa xây dựng 

thƣơng hiệu sản phẩm du lịch dùng chung, chƣa có bộ nhận diện thƣơng hiệu sản phẩm 

du lịch liên địa phƣơng, liên vùng, dẫn đến việc tổ chức quảng bá, giới thiệu sản phẩm du 

lịch gặp nhiều khó khăn, không tạo đƣợc hiệu ứng lan tỏa đến khách du lịch, đặc biệt là 

khách quốc tế. 

Nếu nhƣ xem xét các sản phẩm du lịch của tỉnh Quảng Bình trong mối tƣơng quan 

với các tỉnh thành lân cận ở khu vực miền Trung thì sự trùng lặp về sản phẩm là rất phổ 

biến. Điều này có thể dẫn chứng qua các sản phẩm du lịch ở vùng Bắc Trung Bộ và Duyên 

hải Nam Trung Bộ (BTB&DHNTB), đó là những sản phẩm du lịch đều đƣợc phát triển 

dựa trên 2 nguồn tài nguyên chính, bao gồm tài nguyên du lịch tự nhiên và du lịch nhân 

văn, dẫn đến các sản phẩm du lịch của các tỉnh BTB&DHNTB không có sự khác biệt 



82 

nhiều so với sản phẩm du lịch ở tỉnh Quảng Bình. Đơn cử nhƣ trƣờng hợp sản phẩm du 

lịch biển: Với đƣờng bở biển dài chiếm phần lớn bờ biển của cả nƣớc, các tỉnh thành vùng 

BTB&DHNTB đều phát triển các sản phẩm du lịch biển và khá giống nhau về loại hình du 

lịch (Phụ lục 25). Sự trùng lặp về sản phẩm du lịch này đã khiến cho sức hút du khách đến 

với miền Trung nói chung, trong đó có tỉnh Quảng Bình nói riêng chƣa thực sự mạnh mẽ.  

Mặt khác, sản phẩm du lịch của tỉnh Quảng Bình có khả năng liên kết cao với các 

tỉnh thành lân cận hầu hết tập trung chủ yếu vào sản phẩm du lịch thăm quan hang động 

thuộc khu vực Vƣờn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Kết quả điều tra cho thấy, một số 

chƣơng trình du lịch dành cho du khách của một số trung tâm du lịch lớn nhƣ Hà Nội, 

Hải Phòng, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh đến với Quảng Bình cũng tập trung khai thác 

các sản phẩm du lịch sinh thái thuộc Vƣờn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng nhƣ: tham 

quan Động Thiên Đƣờng; Zipline Sông Chày hang tối. Trong khi đó, các sản phẩm du 

lịch thuộc dòng sản phẩm quan trọng nhƣ du lịch văn hóa chƣa đƣợc khai thác một cách 

có hiệu quả, điều này phản ánh tính liên kết của những sản phẩm này là chƣa cao. Tuy 

nhiên, điểm yếu lớn nhất của sản phẩm du lịch hang động ở tỉnh Quảng Bình là sức chứa 

thấp và một số sản phẩm rất kén du khách (điển hình nhƣ du lịch khám phá hang Sơn 

Đoòng), điều này dẫn đến sự quá tải đối với những sản phẩm du lịch tham quan hang 

động vào những mùa cao điểm: 

“Mặc dù Quảng Bình được đánh giá là địa phương có thế mạnh về các sản phẩm 

du lịch hang động ở Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, nhưng sức chứa của hệ 

thống hang động là tương đối thấp, dẫn đến tình trạng quá tải trong mùa cao điểm du 

lịch, có rất nhiều tour du lịch phải hủy bỏ vào những mùa cao điểm (từ tháng 4 đến tháng 

7). Điều này được giải thích bởi lý do là tại trung tâm du lịch Vườn Quốc gia Phong Nha 

– Kẻ Bàng chưa có nhiều sản phẩm du lịch thay thế, vì vậy đã làm áp lực đối với các sản 

phẩm du lịch thăm quan hang động. Trong khi đó, trung tâm du lịch ở thành phố Đồng 

Hới cũng như các địa phương khác trong tỉnh chưa có các sản phẩm thay thế nhằm liên 

kết, thu hút du khách trong mùa cao điểm. Rõ ràng, Quảng Bình đang bị lãng phí các 

nguồn lực cũng như các cơ hội trong phát triển du lịch do thiếu cụm liên kết ngành” [Kết 

quả phỏng vấn chuyên sâu tại Oxalis Adventure tour].  

Tổng hợp số liệu từ Cục thống kê tỉnh Quảng Bình cho thấy, số lƣợng khách du 

lịch đến PNKB chủ yếu tập trung vào các điểm đến nhƣ Động Phong Nha, Động Thiên 

Đƣờng, Suối nƣớc Moọc, Sông Chày – Hang tối (là những sản phẩm du lịch đã đƣợc đƣa 
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vào khai thác nhiều năm và thu hút phần lớn khách nội địa), trong khi đó nhiều sản phẩm 

mới và những sản phẩm du lịch từ 2 – 3 ngày chƣa thể thu hút đƣợc nhiều khách du 

khách đến tham quan (Xem phụ lục 26). 

Kết quả điều tra phỏng vấn tại các doanh nghiệp lữ hành cũng đã chỉ ra những điểm 

yếu trong liên kết sản phẩm du lịch ở tỉnh Quảng Bình, cụ thể: Mật độ điểm đến du lịch 

được phân bố ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tương đối thấp; khoảng cách từ trung tâm 

du lịch thành phố Đồng Hới đến các điểm du lịch như Phong Nha – Kẻ Bàng hoặc Vũng 

Chùa – Đảo Yến tương đối xa và không có các điểm du lịch để lấp những khoảng trống 

trên quãng đường di chuyển của du khách. Đây ch nh là nguyên nhân ch nh dẫn đến số 

ngày lưu trú của khách du lịch đến Quảng Bình là rất thấp.  

Một điểm yếu khác của ngành du lịch tỉnh Quảng Bình đó chính là các dịch vụ 

phụ trợ cho các sản phẩm du lịch chƣa đƣợc phát triển, điều này đã dẫn đến tính đơn điệu 

của sản phẩm du lịch của tỉnh Quảng Bình, làm cho du khách cảm thấy tẻ nhạt khi đến 

tham quan tại các điểm đến du lịch: “Tại các điểm đến du lịch văn hóa như Khu lăng mộ 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và du lịch tâm linh Chùa Hoằng Phúc, vào những thời điểm 

dịp Lễ, Tết, số lượng du khách thập phương đến thăm quan có thể lên đến từ 40-50 nghìn 

người, nhưng phần lớn trong số đó là chỉ là hình thức ghé thăm và mức chi tiêu của số 

du khách này là không nhiều do thiếu các dịch vụ đi kèm tại các điểm đến. Như vậy, 

người dân địa phương tại các điểm đến du lịch chưa được hưởng lợi nhiều từ ngành du 

lịch do dịch vụ phụ trợ cho sản phẩm du lịch chưa được phát triển” [Kết quả phỏng vấn 

chuyên sâu tại Công ty TNHH Thông tin và Du lịch Netin]. 

Có thể dẫn chứng qua cơ cấu doanh thu của các sản phẩm du lịch tại VQG PNKB, 

cụ thể nhƣ các sản phẩm của Trung tâm du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng mặc dù có lƣợt 

tham quan nhiều nhất và đóng góp lớn nhất vào tổng doanh thu của toàn vƣờn, nhƣng khi 

xem xét cơ cấu doanh thu thì nguồn chủ yếu từ phí tham quan, trong khi thu phí dịch vụ 

là không đáng kể (với 41,14 tỷ đồng, chiếm 39,40%); trƣờng hợp tƣơng tự ở sản phẩm du 

lịch Động Thiên Đƣờng (thu phí dịch vụ chỉ chiếm 16,62%). Đây cũng chính là đặc điểm 

chung của ngành du lịch Quảng Bình khi chƣa hình thành đƣợc một cụm ngành du lịch 

để tạo nên tính liên kết bên trong tỉnh Quảng Bình. Rõ ràng chỉ một mình khu vực VQG 

PNKB là chƣa đủ để phát triển du lịch mà đòi hỏi sự phát triển đồng bộ của các trung 

tâm du lịch khác ở trên địa bàn tỉnh, hay nói cách khác cần phát triển theo hƣớng cụm 

ngành du lịch.  
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Bảng 3.5. Doanh thu của một số sản phẩm du lịch 

ở Vƣờn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng năm 2019 

Sản phẩm du lịch Lƣợt khách 

Doanh thu 

(Tỷ đồng) 

Phí  

tham quan 

Phí  

dịch vụ 

1. Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng 

602.715 
63,28 

(60,6%) 

41,14  

(39,40%) 

Động Phong Nha 

Động Tiên Sơn 

Suối Nƣớc Moọc 

Sông Chày - Hang Tối 

Phong Nha 4500m 

2. Khu du lịch Động Thiên Đƣờng 254.332 
55,25 

(83,38%) 

11,01 

(16,62%) 

(Nguồn: Cục thống kê Quảng Bình) 

Rõ ràng, trong bối cảnh hiện nay, liên kết sản phẩm du lịch ở tỉnh Quảng Bình chủ 

yếu tập trung vào nhóm sản phẩm du lịch đặc thù nhƣ du lịch khám phá hang động và du 

lịch biển. Điều này hàm ý một chính sách quan trọng đối với ngành du lịch của tỉnh 

Quảng Bình là phải coi sản phẩm du lịch đặc thù (du lịch tham quan và khám phá hang 

động, Vƣờn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) là sản phẩm trung tâm của sự liên kết, tạo 

hiệu ứng lan tỏa để đẩy mạnh liên kết với các địa phƣơng, các doanh nghiệp và các đối 

tác quốc tế. Ngƣợc lại, ngành du lịch Quảng Bình vẫn chƣa có các chính sách liên kết sản 

phẩm du lịch văn hóa, tâm linh và các sản phẩm du lịch quan trọng khác. Những hạn chế 

này là nguyên nhân dẫn đến sức hấp dẫn sản phẩm du lịch Quảng Bình trong lòng du 

khách là rất thấp, sản phẩm du lịch vẫn còn mang tính đơn điệu.  

Theo kết quả khảo sát 300 du khách đến du lịch ở Quảng Bình, có 97 du khách trả 

lời có ý định quay trở lại du lịch ở Quảng Bình, chiếm tỷ lệ 32,17% (xem phụ lục 27). 

Trong số 97 du khách tham gia trả lời phỏng vấn, khi đƣợc hỏi về sự lựa chọn các sản 

phẩm du lịch sau khi tiếp tục trở lại du lịch Quảng Bình, tỷ lệ khách du lịch trả lời đồng ý 

với ý kiến về tiếp tục trở lại thăm quan các điểm đến du lịch gắn với văn hóa, lịch sử và 

tâm linh chỉ chiếm 30,83%; đặc biệt chỉ có 15,83% đồng ý tiếp tục sử dụng sản phẩm du 

lịch lễ hội tại Quảng Bình. Riêng đối với sản phẩm du lịch khám phá hang động luôn có 

sức hấp dẫn và thu hút du khách, với tỷ lệ quay trở lại thăm quan chiếm đến 75%. Trong 

số 203 du khách không có ý định quay trở lại du lịch Quảng Bình, khi đƣợc hỏi lý do 

khiến họ không quay lại du lịch chủ yếu đƣợc giải thích bởi sản phẩm du lịch chƣa phong 

phú, với số ngƣời đồng ý quan điểm này là 164 ngƣời, chiếm đến 80,79%. Ngoài ra có 

thêm 3 lý do khác nhƣ sự không hài lòng về thái độ phục vụ của nhân viên du lịch (chiếm 
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tỷ lệ 14,86%) và 3,61% cho rằng giá cả đắt đỏ, thông tin không rõ ràng; chỉ có khoảng 

0,74% ngƣời trả lời cho rằng chất lƣợng môi trƣờng chƣa đảm bảo. 

Tóm lại, các chƣơng trình hợp tác kết nối vùng trong thời gian qua tại Quảng Bình 

vẫn chƣa thể tạo ra những chuyển biến tích cực đúng nhƣ kỳ vọng. Đánh giá của các 

doanh nghiệp cho thấy việc thực thi phát triển sản phẩm du lịch vùng, liên vùng và liên 

địa phƣơng đằng sau những văn bản đả đƣợc ký kết là chƣa có; những sản phẩm đã đƣợc 

ngành du lịch và các doanh nghiệp Quảng Bình cũng nhƣ các địa phƣơng tham gia hợp 

tác liên kết vẫn chƣa đóng góp nhiều vào sự tăng trƣởng của lƣợng khách du lịch và 

doanh thu du lịch (xem phụ lục 28). Những hạn chế này đã làm cho tính bền vững trong 

hợp tác kết nối vùng để phát triển sản phẩm du lịch dùng chung là chƣa cao, đặt ra nhiều 

thách thức đối với ngành du lịch tỉnh Quảng Bình và các địa phƣơng khác trong vùng, đòi 

hỏi sự cần thiết phải tìm ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả trong liên kết phát triển 

sản phẩm du lịch vùng. 

3.3.4.3. Kết nối hệ thống giao thông liên vùng phục vụ du lịch 

Một trong những yếu tố góp phần tạo nên sự thành công cho hoạt động kết nối 

vùng trong phát triển du lịch đó chính là hệ thống giao thông có khả năng kết nối liên địa 

phƣơng và liên vùng, hỗ trợ đắc lực cho việc vận chuyển hành khách, tiết kiệm thời gian 

và chi phí. Xác định đƣợc tầm quan trọng đó, ngành du lịch tỉnh Quảng Bình đã đẩy 

mạnh các hoạt động hợp tác liên kết vùng, liên địa phƣơng nhằm thiết lập các tuyến 

đƣờng giao thông quan trọng, huyết mạch phục vụ vận chuyển hành khách du lịch từ các 

thị trƣờng truyền thống, gồm cả đƣờng bộ, đƣờng biển, đƣờng sắt và đặc biệt là hàng 

không (chi tiết được trình bày ở phụ lục 29).  

Ngoài 2 tuyến đƣờng bay nội địa đã đƣợc thiết lập kể từ khi cảng hàng không 

Đồng Hới chính thức đi vào hoạt động từ năm 2008, UBND tỉnh Quảng Bình đã tích cực 

trong việc liên kết, hợp tác với TP. Hải Phòng và hãng hàng không Jestar để thiết lập 

thêm tuyến đƣờng hàng không bằng dịch vụ hàng không giá rẻ kết nối giữa Sân bay 

Đồng Hới và Cát Bi của tỉnh Hải Phòng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của khách 

du lịch khi đến với Quảng Bình cũng nhƣ kết nối với các điểm du lịch khác ở các tỉnh 

thành phía Bắc. Đây là tuyến đƣờng hàng không đƣợc triển khai trong khuôn khổ chƣơng 

trình hợp tác giữa UBND tỉnh Quảng Bình, thành phố Hải Phòng và Hãng Jestar Pacific, 

thể hiện những quyết tâm của ngành du lịch Quảng Bình trong việc tăng cƣờng liên kết 

với ngành giao thông vận tải nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch. Theo đánh giá của các 
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nhà quản lý, việc thiết lập tuyến đƣờng hàng không này là rất cấp thiết, bởi vì nhu cầu 

của khách du lịch nội địa đến từ các tỉnh phía Bắc đối với điểm đến du lịch Quảng Bình 

là rất cao, đồng thời giúp kết nối giữa điểm đến du lịch Quảng Bình với các điểm đến du 

lịch lớn của Hải Phòng, Quảng Ninh và Hà Nội.  

Bảng 3.6. Các tuyến hàng không tại Sân bay Đồng Hới, Quảng Bình 

Tuyến bay 
Năm thiết 

lập 

Công suất 

 đáp ứng 

Tổng lƣợt khách 

 đến và đi  

năm 2018 

Đồng Hới - TP. HCM và ngƣợc lại 2015 

500.000 lƣợt 

khách 

534.856 lƣợt 

khách 

Đồng Hới - Hà Nội và ngƣợc lại 2008 

Đồng Hới - Hải Phòng và ngƣợc lại 2017 

Đồng Hới - Chiang Mai và ngƣợc lại 2017 

(Nguồn: https://www.vietnamairport.vn/donghoiairport/) 

Đặc biệt, UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã xúc tiến hợp tác với tỉnh Chiang Mai, 

Thái Lan để mở đƣờng bay thẳng Chiang Mai – Đồng Hới và đã chính thức đi vào hoạt 

động kể từ ngày 11/08/2017. Đây là đƣờng bay quốc tế đầu tiên đƣợc thiết lập tại Quảng 

Bình và cũng là đƣờng bay quốc tế trực tiếp đầu tiên và duy nhất đến nay tại Việt Nam đến 

Chiang Mai. Việc thiết lập tuyến đƣờng hàng không này góp phần tích cực đối với sự phát 

triển của ngành du lịch tỉnh Quảng Bình khi Chiang Mai là trung tâm du lịch lớn thứ hai 

của Thái Lan với gần 10 triệu khách du lịch (năm 2016), cũng là điểm trung chuyển khách 

du lịch từ Thái Lan đến các nƣớc khu vực ASEAN. Nhƣ vậy, đến tại thời điểm này, cảng 

hàng không Đồng Hới – Quảng Bình đã có 4 đƣờng bay đƣợc kết nối với 4 trung tâm du 

lịch lớn, bao gồm TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng và Chiang Mai của Thái Lan. 

Về đƣờng bộ, trong khuôn khổ chƣơng trình hợp tác giữa Quảng Bình với một số 

địa phƣơng của nƣớc CHDCND Lào về xây dựng các tour du lịch quốc tế, tuyến đƣờng 

quốc lộ 12A kết nối giữa quốc lộ 1A (đoạn qua thị xã Ba Đồn) đi cửa khẩu Cha Lo trên 

biên giới Việt - Lào đang đƣợc đầu tƣ nâng cấp nhằm thu hút khách du lịch từ Lào và mở 

rộng sang các tỉnh Đông Bắc của Thái Lan và Myanmar đến Quảng Bình. Việc phát triển 

tuyến đƣờng bộ này sẽ tạo điều kiện hết sức thuận lợi để Quảng Bình đƣa vào khai thác 

các tour du lịch quốc tế, trƣớc hết là kết nối với tỉnh Khăm Muộn và một số tỉnh, thành 

phố của Lào nhƣ: Đồng Hới – Thakhek; Đồng Hới - Thakhek – Bolikhamsai; Đồng Hới – 

Savannakhet; Đồng Hới – Vientiane. 
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Mặc dù chính quyền địa phƣơng đã có nhiều nỗ lực để kết nối các tuyến đƣờng 

giao thông phục vụ phát triển ngành du lịch trong nhiều năm trở lại đây, nhƣng đánh giá 

tổng thể cho thấy hệ thống giao thông kết nối giữa Quảng Bình với các vùng và trung tâm 

du lịch chƣa đáp ứng nhu cầu đi lại của khách du lịch. Trƣớc hết, cơ sở hạ tầng của hệ 

thống cảng biển đang trong tình trạng kém phát triển, lý do là hoạt động sản xuất công 

nghiệp và trao đổi thƣơng mại không phát triển, thiếu tính liên kết với ngành du lịch để 

phát triển dịch vụ vận tải khách du lịch bằng đƣờng biển, đƣờng sông. Riêng đối với 

ngành đƣờng sắt, với hệ thống giao thông đƣợc đầu tƣ xây dựng bởi thực dân Pháp đã 

trên một thế kỷ nhƣng vẫn chƣa có sự thay đổi về cơ sở hạ tầng và công nghệ, cộng với 

cơ chế quản lý độc quyền, còn mang nặng về tƣ duy bao cấp, do đó chất lƣợng dịch vụ 

vận chuyển hành khách bằng đƣờng sắt, trong đó có khách du lịch là rất thấp, kém hấp 

dẫn so với các loại hình dịch vụ vận tải khác. Chính vì vậy, việc kết nối vùng dựa vào hệ 

thống giao thông đƣờng sắt càng trở nên khó khăn hơn đối với tỉnh Quảng Bình.   

Kết quả điều tra 300 khách du lịch cho thấy, phƣơng tiện đƣợc các khách du lịch 

sử dụng để đến du lịch tại Quảng Bình chủ yếu là sử dụng phƣơng tiện ô tô, với tỷ lệ sử 

dụng chiếm đến 68,03%; tiếp đến là tàu hỏa (16,58%) và 12,92% du khách sử dụng 

đƣờng hàng không (Xem phụ lục 30). Nhƣ vậy, loại hình giao thông đƣờng bộ có tính 

kết nối cao giữa du khách và các điểm đến du lịch Quảng Bình, trong khi đó những loại 

hình giao thông khác vẫn chƣa đáp ứng nhu cầu đi lại của khách du lịch. Chẳng hạn nhƣ 

trƣờng hợp sân bay Đồng Hới: mặc dù đã thiết lập đƣợc 4 đƣờng bay kết nối với các 

trung tâm du lịch lớn (bao gồm 3 đƣờng bay nội địa và 1 đƣờng bay quốc tế), nhƣng tần 

suất các chuyến bay đến Đồng Hới vẫn còn thấp. Tính đến thời điểm hiện nay đã có 4 

hãng hàng không tham gia vào đƣờng bay tại sân bay Đồng Hới đi TP. Hồ Chí Minh, 

Hà Nội, Hải Phòng và Chiang Mai (Thái Lan), trong đó hầu hết là các hàng không giá 

rẻ, với 2 chuyến bay/ngày (bao gồm cả chuyến đi và đến). Hiện nay, công suất thiết kế 

của sân bay Đồng Hới chỉ mới đáp ứng khoảng 500 nghìn lƣợt khách, tuy nhiên thực tế 

cho thấy kể từ khi đi vào hoạt động đến nay thì số lƣợt khách đi và đến thông qua sân 

bay Đồng Hới đều thấp hơn so với công suất thiết kế (chỉ có ngoại trừ trong năm 2018). 

 Nếu so với lƣợng khách du lịch đến Quảng Bình trong những năm gần đây thì 

sân bay Đồng Hới chƣa thể đáp ứng nhu cầu của khách du lịch trong và ngoài nƣớc. 

Nhƣ vậy, so với những trung tâm du lịch khác ở các tỉnh DHMT nhƣ Đà Nẵng, Thừa 

Thiên Huế, Nha Trang thì khả năng kết nối giao thông bằng đƣờng hàng không phục vụ 
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khách du lịch vẫn còn thấp. Đặc biệt, Sân bay Đồng Hới chƣa thực hiện các chính sách 

tham gia liên minh đƣờng bay nội địa để thu hút khách du lịch, trong khi hiện nay một 

số sân bay ở miền Trung đã thực hiện đƣợc điều này trong nhiều năm trở lại đây, đơn 

cử nhƣ Huế và Đà Nẵng. 

 

(Nguồn: Cục hàng không Việt Nam) 

Hình 3.7. Số lƣợt khách đi và đến qua sân bay Đồng Hới tỉnh Quảng Bình 

 

Rõ ràng, để sân bay Đồng Hới trở thành trung tâm trung chuyển lớn phục vụ 

khách du lịch không dễ thực hiện trong bối cảnh hiện nay khi sản phẩm du lịch của tỉnh 

Quảng Bình vẫn chƣa đa dạng để đủ sức hấp dẫn đối với du khách. Hơn thế nữa, trong 

bối cảnh nền kinh tế của Quảng Bình vẫn chƣa thực sự phát triển để có thể trở thành 

trung tâm kinh tế - văn hóa – chính trị - giáo dục và khoa học thuộc tầm cỡ lớn ở khu vực 

miền Trung nhằm thu hút các doanh nhân, chuyên gia và những thành phần khác trong xã 

hội đến giao dịch kinh doanh và tham gia các sự kiện lớn có tính chất thƣờng xuyên, góp 

phần tăng nhu cầu đi lại bằng đƣờng hàng không đến với Sân bay Đồng Hới. Điều này 

đồng nghĩa rằng, việc đẩy mạnh kết nối vùng trong phát triển du lịch trên cơ sở khai thác 

đƣờng hàng không vẫn chƣa đạt đƣợc hiệu quả nhƣ kỳ vọng. 

3.3.4.4. Kết nối vùng trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch 

 Theo báo cáo của Sở Du lịch, tính đến năm 2019, tỉnh Quảng Bình có gần 6.000 

lao động trực tiếp, hơn 12.000 lao động gián tiếp trong lĩnh vực du lịch, 297 hƣớng dẫn 

viên du lịch đang làm việc cho các doanh nghiệp lữ hành. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động đƣợc 

đào tạo đúng chuyên môn chỉ chiếm 36%, số lao động có chuyên môn khác chiếm 64%; 

lao động có thể làm việc ngay sau khi tuyển dụng chƣa cao; số lao động phải đào tạo lại 

chiếm tỷ lệ tƣơng đối lớn. 
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Qua điều tra phỏng vấn doanh nghiệp cho thấy, hoạt động liên kết trong đào tạo 

nguồn nhân lực du lịch chỉ đƣợc thực hiện chủ yếu ở các doanh nghiệp có quy mô lớn, đó 

là các đơn vị lữ hành quốc tế và các cơ sở lƣu trú đạt chuẩn từ 3 sao trở lên. Có thể kể 

đến mô hình liên kết đào tạo giữa khu nghỉ dƣỡng Sun Spa Resort thuộc Tập đoàn Trƣờng 

Thịnh với các cơ sở đào tạo ngoài tỉnh (nhƣ Trƣờng Cao đẳng nghề du lịch Huế; Furama 

Resort Đà Nẵng và một số khách sạn lớn ở Hà Nội). Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp du 

lịch có quy mô nhỏ chƣa chú trọng đến hoạt động liên kết đào tạo nguồn nhân lực cho 

đơn vị mình, một mặt là do hạn chế về nguồn lực, mặt khác do tính không ổn định về 

nhân lực. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang đối diện với tình trạng thiếu nhân lực trong 

mùa cao điểm du lịch và thừa nhân lực trong mùa thấp điểm, điều này đã tác động không 

nhỏ đến việc giữ chân ngƣời lao động, làm ảnh hƣởng đến việc xây dựng kế hoạch đào tạo 

nguồn nhân lực mang tính dài hạn và bền vững. Có thể dẫn chứng qua một ý kiến trả lời 

phỏng vấn của một chủ kinh doanh nhà hàng phục vụ các tour du lịch ở Đồng Hới: 

“Cái khó của mỗi mùa du lịch luôn là tuyển dụng. Ngoại trừ một số  t nhân sự 

“cứng” gắn bó nhiều năm thì năm nào chúng tôi cũng phải tuyển thêm người. Để đáp 

ứng cho công việc nhanh nhất, chúng tôi lại phải tổ chức đào tạo “nóng” nhưng cứ tầm 

2, 3 tháng các bạn lại nghỉ việc. Câu chuyện tuyển dụng lại tiếp diễn”. [Kết quả phỏng 

vấn chuyên sâu tại Nhà hàng Biển Đông, thành phố Đồng Hới]. 

Xét trên bình diện quản lý nhà nƣớc, tỉnh Quảng Bình vẫn chƣa có định hƣớng 

chiến lƣợc liên kết giữa các cơ sở đào tạo và các đơn vị, doanh nghiệp du lịch trong đào tạo 

nguồn nhân lực, đặc biệt là chính sách hợp tác kết nối vùng trong đào tạo nguồn nhân lực 

chƣa đƣợc chú trọng. Theo ghi nhận từ kết quả điều tra, phỏng vấn chuyên sâu tại các 

doanh nghiệp du lịch ở tỉnh Quảng Bình, hầu hết các doanh nghiệp không có nhu cầu hợp 

tác, liên kết đào tạo nguồn nhân lực du lịch với các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh. Điều 

này đƣợc giải thích bởi lý do là các cơ sở đào tạo ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chƣa đáp 

ứng về chất lƣợng đào tạo; thiếu về đội ngũ, chuyên gia trong lĩnh vực du lịch, cũng nhƣ 

trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo chƣa đảm bảo, do đó chƣa tạo đƣợc sức hấp 

dẫn, thu hút các doanh nghiệp trong việc hợp tác, liên kết đào tạo. Mặt khác, ở Quảng Bình 

chƣa có bất kỳ một cơ sở đào tạo chuyên biệt về lĩnh vực du lịch (chỉ có một số ngành và 

chuyên ngành đào tạo du lịch ở trong các cơ sở đào tạo (xem phụ lục 31), do đó năng lực 

cũng nhƣ kinh nghiệm trong tổ chức đào tạo ngành du lịch là rất hạn chế, dẫn đến ngƣời 

học sau khi tốt nghiệp vẫn chƣa đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp.   
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Bảng 3.7. Số lƣợng lao động trong lĩnh vực du lịch ở thành phố Đồng Hới 

ĐVT: Người 

Chỉ tiêu 2010 2015 2016 2019 

Tốc độ 

tăng BQ 

(%/năm) 

Cơ cấu 

(%) năm 

2019 

Tổng số lao động ngành du lịch 7.957 9.336 9.663 10.130 3,51   

Theo trình độ  

Đại học và sau đại học 1.182 1.540 1.594 1.771 5,95 17,48 

Cao đẳng 758 930 1.010 1.001 4,05 9,88 

Trung cấp 1.512 1.895 1.986 2.116 4,92 20,89 

Sơ cấp, bồi dƣỡng nghiệp vụ 980 1.036 1.087 1.184 2,74 11,69 

Chƣa qua đào tạo 3.525 3.935 3.986 4.058 2,03 40,06 

Theo ngành đào tạo (tính từ sơ cấp trở lên) 

Ngành du lịch 1.710 2.084 2.191 2.403 4,98 39,58 

Ngành khác 2.722 3.317 3.486 3.669 4,36 60,42 

(Nguồn: Số liệu điều tra du lịch – Chi cục Thống kê Đồng Hới) 

Có thể dẫn chứng về hiện trạng số lƣợng và chất lƣợng lao động trong ngành du 

lịch ở thành phố Đồng Hới – là trung tâm du lịch lớn của tỉnh Quảng Bình. Báo cáo thống 

kê cho thấy, tỷ lệ lao động trong ngành du lịch ở Đồng Hới chƣa qua đào tạo chiếm đến 

40%, trong khi tỷ lệ đại học và sau đại học còn khá khiêm tốn (chiếm 17%). Đặc biệt, 

trong tổng số lao động đã qua đào tạo (tính từ sơ cấp trở lên) nhƣng không đúng ngành 

thì có đến 60. Đây cũng là thực trạng chung của hầu hết các doanh nghiệp du lịch ở trên 

địa bàn tỉnh Quảng Bình khi sử dụng phần lớn lực lƣợng lao động trái ngành, dẫn đến 

thiếu chuyên môn nghiệp vụ; thái độ, phong cách phục vụ thiếu tính chuyên nghiệp. 

3.3.5. Thực trạng liên kết giữa các doanh nghiệp và các bên liên quan trong phát 

triển du lịch tỉnh Quảng Bình 

3.3.5.1. Tình hình liên kết giữa các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch ở tỉnh 

Quảng Bình  

Theo kết quả tổng hợp số liệu điều tra khảo sát các đơn vị kinh doanh dịch vụ du 

lịch ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2019, có khoảng 72,45% doanh nghiệp đã thực 

hiện các hoạt động liên kết với các đối tác. Tùy theo từng lĩnh vực kinh doanh, tỷ lệ 

doanh nghiệp tham gia các hoạt động liên kết trong phát triển du lịch cũng khác nhau. 

Đối với các đơn vị lữ hành, tỷ lệ doanh nghiệp tham gia liên kết là 100%; trong khi tỷ lệ 

này ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng là 78% và cở sở lƣu trú là 63,93% (Chi tiết 

ở phụ lục 32).  
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Nếu nhƣ xét về quy mô doanh nghiệp, các doanh nghiệp quy mô vừa có tỷ lệ tham 

gia liên kết cao hơn nhiều so với các doanh nghiệp nhỏ (tƣơng ứng 69,8% so với 21,3%). 

Điều này cho thấy nhu cầu mở rộng đầu tƣ kinh doanh cũng nhƣ điều kiện về nguồn lực 

của các doanh nghiệp có ảnh hƣởng rất lớn đến quyết định tham gia vào các hoạt động 

hợp tác liên kết trong phát triển du lịch ở tỉnh Quảng Bình, đồng thời đây cũng chính là 

thực trạng chung hiện nay ở các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong cả nƣớc. 

Liên kết trong phát triển sản phẩm du lịch và các dịch vụ đi kèm (lƣu trú, vận 

chuyển và ăn uống) đƣợc các doanh nghiệp ƣu tiên thực hiện, với tỷ lệ tham gia là 

90,2%; tiếp đến là liên kết để thực hiện hoạt động xúc tiến, quảng bá và giới thiệu sản 

phẩm du lịch (có khoảng 37,5% doanh nghiệp tham gia) và thấp nhất là liên kết đào tạo 

nguồn nhân lực (khoảng 22% doanh nghiệp). Qua điều tra cho thấy, hầu hết các doanh 

nghiệp kinh doanh lữ hành và các cơ sở lƣu trú quy mô lớn (các khách sạn 4 – 5 sao) đều 

liên kết với các doanh nghiệp thƣơng mại điện tử nhằm quảng bá sản phẩm trên các 

Website du lịch nổi tiếng nhƣ “tripadvisor.com”; “agoda.com”. Đặc biệt, một số cơ sở 

homestay (điển hình nhƣ Jungle Boss Homestay và Phong Nha Farmstay) có sự liên kết 

rất chặt chẽ với các đối tác chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến sản phẩm du 

lịch trên thế gới để đặt phòng trực tuyến dành cho du khách quốc tế (telegraph.co.uk; 

lonelyplanet.com...). Điển hình trong số các doanh nghiệp lữ hành ở Quảng Bình là Công 

ty TNHH MTV Chua Me Đất (Oxalis Adventure Tours) đã thực hiện nhiều chƣơng trình 

liên kết với các hãng truyền thông lớn trên thế giới nhằm quảng bá các sản phẩm du lịch 

của Công ty: 

“Oxalis có nhiều chương trình tuyên truyền quảng bá trên tạp chí của thế giới 

như National Geographic, New York Times. Đặc biệt, trong tháng 8/2015, Công ty 

Oxalis đã phối hợp với Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) mời 

đoàn làm phim Chanel 5 của Singapore thực hiện phóng sự về hang Sơn Đoòng cùng 

một số địa phương khác trên toàn quốc và được trình chiếu trên kênh tiếng Anh của 

Đài Truyền hình Singapore vào tháng 01/2016. Gần đây nhất, Công ty đã liên kết với 

hãng phim Hollywood (Mỹ) để đưa đoàn làm phim đến Phong Nha – Kẻ Bàng nhằm giới 

thiệu quảng bá hình ảnh VQG PNKB ra thế giới thông qua các bộ phim "Bom tấn" nổi 

tiếng.” [Kết quả phỏng vấn chuyên sâu tại Oxalis Adventure Tours]. 
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(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2019) 

Hình 3.8. Hình thức tổ chức kết nối vùng 

trong phát triển du lịch của các doanh nghiệp Quảng Bình 

Về hình thức liên kết, có khoảng 11% doanh nghiệp lựa chọn giải pháp đồng hành 

tham gia các chƣơng trình chung của Sở Du lịch và Hiệp hội du lịch tỉnh Quảng Bình; 

25,05% doanh nghiệp lựa chọn theo hình thức tự tổ chức; và có đến 63,6% doanh nghiệp 

kết hợp đồng thời cả 2 hình thức trên. Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch tổng thể của Sở Du 

lịch, Hiệp hội du lịch và các doanh nghiệp đã tiến hành xây dựng các chƣơng trình hoạt 

động và đóng góp kinh phí để tham gia các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm du 

lịch ở các địa phƣơng, các trung tâm du lịch ở trong và ngoài nƣớc. Qua điều tra, các ý kiến 

doanh nghiệp đều cho rằng, việc tham gia các chƣơng trình kết nối vùng do Sở Du lịch chủ 

trì tổ chức đã giúp tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp, đồng thời có nhiều cơ hội đƣợc 

gặp gỡ, tiếp xúc và thỏa thuận cơ chế hợp tác với nhiều đối tác, đặc biệt là những đối tác 

tiềm năng có nguồn lực mạnh ở các trung tâm du lịch lớn trong và ngoài nƣớc.  

Sau đây là ghi nhận ý kiến trả lời của đại diện Công ty TNHH Thông tin và Du 

lịch Netin: “Khoảng từ tháng 12 hàng năm, các doanh nghiệp du lịch tỉnh Quảng Bình 

đều xây dựng các chương trình kết nối vùng trong xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch để 

báo cáo Hiệp hội Du lịch tỉnh và đăng ký tham gia các chương trình chung do Sở Du lịch 

Quảng Bình tổ chức. Việc tham gia chương trình chung này là thường niên và giúp các 

hãng lữ hành như chúng tôi có nhiều thuận lợi trong việc tiếp cận các thị trường du lịch 

lớn trong và ngoài nước”. 

Khi đƣợc hỏi về hình thức thực hiện kết nối vùng, hầu hết các doanh nghiệp cho 

rằng, việc liên kết giữa các doanh nghiệp đƣợc thực hiện qua sự thỏa thuận nhƣng không 

đƣợc thể hiện bằng văn bản, tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 
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vận tải, dịch vụ ăn uống. Điều này cho thấy liên kết giữa các doanh nghiệp vẫn chƣa 

đƣợc tổ chức thực hiện chặt chẽ, thiếu sự cam kết thỏa thuận bằng các hợp đồng và văn 

bản pháp lý nhằm ràng buộc trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi giữa các bên khi tham 

gia hợp tác liên kết.  

3.3.5.2. Phân tích mạng lƣới liên kết giữa các bên liên quan trong phát triển du lịch 

Kết quả xử lý số liệu bằng phần mềm Ucinet đã tính toán các chỉ số đo lƣờng mức 

độ liên kết du lịch giữa các bên liên quan trong nội bộ tỉnh Quảng Bình (mạng lƣới liên 

kết nội bộ) và liên kết giữa các bên liên quan bên trong và ngoài tỉnh Quảng Bình (mạng 

lƣới liên kết tổng thể), đồng thời trích xuất sơ đồ cấu trúc mạng lƣới liên kết.   

Bảng 3.8. Các chỉ số đo lƣờng cấu trúc tổng thể của mạng lƣới 

Chỉ số đo lƣờng 
Liên kết bên trong tỉnh 

Quảng Bình 

Liên kết bên trong và 

ngoài tỉnh Quảng Bình 

Tổng số tác nhân trong mạng 

lƣới (nodes) 
119 132 

Số tác nhân không có liên kết 27 27 

Tổng số liên kết (ties) 273 772 

Số liên kết bình quân (Avg 

Degree) 
2,294 5,848 

Mật độ (Density) 0,019 0,045 

Khoảng cách trung bình (Avg 

Distance) 
3,348 2,419 

Độ lệch chuẩn khoảng cách 

(SD Distance) 
1,122 0,749 

(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2019 được xử lý bằng phần mềm Ucinet) 

Trƣớc hết, xem xét mạng lƣới liên kết nội bộ tỉnh Quảng Bình cho thấy có 92/119 

(77,31%) tác nhân tham gia vào mạng lƣới liên kết du lịch trong nội bộ tỉnh Quảng Bình 

và đã thiết lập 273 mối liên kết. Bình quân một tác nhân thực hiện khoảng 2 mối liên kết 

hợp tác với các đối tác. Khoảng cách trung bình giữa 2 tác nhân là 3,4; có nghĩa rằng 

trung bình số bƣớc để một tác nhân đến với tác nhân khác trong mạng lƣới là lớn hơn 3 

bƣớc. Hệ số cố kết hay mật độ liên kết của mạng lƣới liên kết du lịch bên trong tỉnh 

Quảng Bình là 0,019; tức là xác suất tồn tại mối liên kết giữa 2 tác nhân ngẫu nhiên bất 

kỳ bên trong mạng lƣới liên kết này là 1,9%.  

Ở mạng lƣới liên kết tổng thể, có 772 mối quan hệ liên kết đƣợc thiết lập trong số 

132 tác nhân và nhóm tác nhân đƣợc đƣa vào phân tích trong nghiên cứu này. Bình quân 
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một tác nhân thực hiện 6 mối quan hệ liên kết, cao gấp 2 lần so với mạng lƣới liên kết nội 

bộ. Bên cạnh đó, trung bình số bƣớc để một tác nhân đến với tác nhân khác trong mạng 

lƣới là 2 bƣớc. Tỷ lệ hay xác suất tồn tại mối liên kết giữa 2 tác nhân ngẫu nhiên bất kỳ 

trong mạng lƣới tổng thể này là 4,5%.  

Rõ ràng, các chỉ số trên đây phản ánh cấu trúc mạng lƣới liên kết du lịch ở tỉnh 

Quảng Bình (gồm cả mạng lƣới liên kết nội bộ và mạng lƣới liên kết tổng thể) còn khá 

rời rạc, mật độ liên kết thấp. 

 
(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2019 được xử lý bằng phần mềm Ucinet) 

Hình 3.9. Sơ đồ cấu trúc mạng lƣới liên kết du lịch bên trong tỉnh Quảng Bình 

Quan sát sơ đồ cấu trúc mạng lƣới liên kết du lịch bên trong tỉnh Quảng Bình cho 

thấy hầu hết các doanh nghiệp lữ hành có nhiều mối liên kết với các bên liên quan và 

đƣợc phân bố tập trung ở khu vực trung tâm của mạng lƣới. Bên cạnh đó, các cơ sở dịch 

vụ lƣu trú, vận chuyển cũng có mối liên kết khá chặt chẽ với các hãng lữ hành, trong đó 

chủ yếu là các cơ sở dịch vụ lƣu trú quy mô lớn (chủ yếu là khách sạn từ 4 – 5 sao), trong 

khi hệ thống các khách sạn từ 1 – 2 sao và các homestay đều có mức độ liên kết rất thấp 

và đƣợc phân bố ở phía ngoài rìa của mạng lƣới.  

Mặt khác, sơ đồ cấu trúc mạng lƣới liên kết nội bộ tỉnh Quảng Bình còn cho thấy 

vị trí của các đơn vị liên quan nhƣ cơ sở đào tạo, làng nghề và đơn vị quản lý di tích lịch 
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sử, văn hóa đếu nằm ở xa trung tâm mạng lƣới, phản ánh mức độ liên kết giữa các doanh 

nghiệp du lịch với những đơn vị này trên địa bàn tỉnh Quảng Bình còn khá mờ nhạt, thiếu 

sự gắn kết chặt chẽ. Kết quả nghiên cứu này một lần nữa kiểm chứng và khẳng định lại 

về sự hiện hữu của khoảng trống trong hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch và các đơn vị 

liên quan bên trong tỉnh Quảng Bình.  

(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2019 được xử lý bằng phần mềm Ucinet) 

Hình 3.10. Sơ đồ tổng thể cấu trúc mạng lƣới liên kết các bên liên quan  

trong phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình 

Ở sơ đồ tổng thể cấu trúc mạng lƣới liên kết du lịch bên trong và bên ngoài tỉnh 

Quảng Bình, kết quả cho thấy các hãng lữ hành đến từ các địa phƣơng có thế mạnh về du 

lịch trong cả nƣớc đều có sự kết nối khá chặt chẽ với doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lƣu trú 

và dịch vụ vận chuyển tại tỉnh Quảng Bình, trong đó các hãng lữ hành Hà Nội có nhiều 

mối liên kết và nằm ở vị trí trung tâm của mạng lƣới. Ở khu vực miền Trung, các hãng lữ 

hành đến từ Huế, Đà Nẵng đang dẫn đầu về số mối liên kết với các doanh nghiệp và các 

bên liên quan tại tỉnh Quảng Bình. Mặc dù nằm ở vị trí địa lý xa nhất trong số các địa 

phƣơng đƣợc đƣa vào phân tích trong nghiên cứu này, nhƣng các doanh nghiệp lữ hành 

đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập đƣợc nhiều mối liên kết hợp tác với các đơn vị 

lữ hành ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.  
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Khác với các cơ sở đào tạo ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, nhiều cơ sở đào tạo 

ngoài tỉnh Quảng Bình đã thiết lập đƣợc nhiều mối quan hệ hợp tác trong cung ứng dịch 

vụ đào tạo nhân lực cho các doanh nghiệp du lịch Quảng Bình, với vị trí nằm gần trung 

tâm mạng lƣới và có nhiều mối liên kết với các doanh nghiệp lữ hành và cơ sở dịch vụ 

lƣu trú quy mô lớn.  

Theo kết quả thống kê các chỉ số đo lƣờng đặc tính liên kết của cấu trúc mạng,  

doanh nghiệp lữ hành, khách sạn 5 sao là 02 nhóm tác nhân có cƣờng độ kết nối cao nhất. 

Đây là các doanh nghiệp đại diện cho tính trung tâm của mạng lƣới du lịch bên trong tỉnh 

Quảng Bình do có cƣờng độ trao đổi liên kết với nhiều nhóm tác nhân bên trong và bên 

ngoài tỉnh Quảng Bình. Ngƣợc lại, hệ thống khách sạn 1 sao, 2 sao và homestay là những 

nhóm tác nhân có cƣờng độ liên kết thấp nhất.  

Kết quả thống kê cũng cho thấy các doanh nghiệp lữ hành Hà Nội có cƣờng độ 

liên kết cao nhất trong số các tác nhân bên ngoài tỉnh Quảng Bình tham gia vào mạng 

lƣới liên kết. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lữ hành đến từ Huế, Đà Nẵng cũng có 

cƣờng độ liên kết khá cao, tiếp đến là các hãng lữ hành đến từ thành phố Hồ Chí Minh và 

Thanh Hóa, trong khi cƣờng độ liên kết của các hãng lữ hành đến từ các địa phƣơng khác 

vẫn còn thấp, đặc biệt là các hãng lữ hành quốc tế chƣa thể hiện đƣợc tính liên kết với các 

doanh nghiệp du lịch Quảng Bình.   

Xem xét sự chênh lệch giữa liên kết đến và đi cho thấy, lữ hành Quảng Bình, các 

homestay và cơ sở đào tạo có xu hƣớng tạo lập thêm các liên kết hợp tác ra bên ngoài 

hơn là họ nhận đƣợc liên kết từ các tác nhân khác. Mặc dù không đƣợc đánh giá cao về 

cƣờng độ liên kết nhƣ doanh nghiệp lữ hành và các tác nhân khác trong mạng lƣới, nhƣng 

hệ thống cơ sở đào tạo và đặc biệt là loại hình dịch vụ homestay đã có sự chủ động tìm 

kiếm đối tác để hợp tác cùng có lợi. Thực tế cho thấy, liên kết hợp tác trong đào tạo nhân 

lực du lịch đƣợc các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đặc biệt quan tâm trong 

nhiều năm trở lại đây, coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển ngành 

nghề và mở rộng quy mô đào tạo. Tuy nhiên, do năng lực và kinh nghiệm về đào tạo du 

lịch còn hạn chế, cùng với sự cạnh tranh của các cơ sở bên ngoài tỉnh Quảng Bình đã 

khiến cho các cơ sở đào tạo ở Quảng Bình gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận 

đƣợc các doanh nghiệp du lịch, hay nói cách khác là ít nhận đƣợc các liên kết vào từ các 

doanh nghiệp. Đối với các homestay, phần lớn những homestay có chủ sở hữu là ngƣời 

nƣớc ngoài nhƣ đã đề cập ở phần trƣớc hoặc là đơn vị trực thuộc các doanh nghiệp lữ 
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hành thì đã làm tốt khâu tìm kiếm thị trƣờng, đàm phán với các doanh nghiệp để đón 

khách đến lƣu trú tại cơ sở của họ, do đó việc có nhiều liên kết ra ở các homestay này là 

hoàn toàn hợp lý. Ngƣợc lại, các homestay do hộ gia đình làm chủ sở hữu và phát triển  

một cách tự phát thì hoàn toàn rất bị động trong các hoạt động tìm kiếm đối tác để liên 

kết, mà trong đó phần nhiều là do năng lực kinh doanh và sự hiểu biết về cách tiếp cận thị 

trƣờng còn rất hạn chế. 

Ngoại trừ doanh nghiệp lữ hành ở tỉnh Quảng Ninh và các hãng lữ hành quốc tế, 

còn lại các doanh nghiệp lữ hành đến từ các địa phƣơng khác ở trong nƣớc đều có số liên 

kết ra cao hơn so với liên kết vào, tức là các doanh nghiệp lữ hành bên ngoài tỉnh Quảng 

Bình chủ động tạo lập liên kết thay vì họ chỉ nhận liên kết từ các doanh nghiệp ở tỉnh 

Quảng Bình. Trong đó, doanh nghiệp lữ hành ở Hà Nội và Đà Nẵng có mức chênh lệch 

giữa hệ số liên kết vào và ra là lớn nhất, lần lƣợt tƣơng ứng là -0,237 và -0,214. 

 Về chỉ số trung tâm cận kề, kết quả cho thấy doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lƣu 

trú đạt chuẩn 4-5 sao tại Quảng Bình có hệ số trung tâm cận kề cao nhất trong số các 

doanh nghiệp và đơn vị liên quan bên trong tỉnh Quảng Bình. Với kết quả này thì có thể 

kết luận rằng các đơn vị lữ hành và cơ sở kinh doanh dịch vụ lƣu trú quy mô lớn đã thể 

hiện vai trò trung tâm trong việc kết nối với các tác nhân khác, đồng thời những doanh 

nghiệp này sẽ có nhiều thông tin và có nhiều uy thế tạo ra tầm ảnh hƣởng và sức lan tỏa 

lên toàn bộ mạng lƣới. Đối với các nhóm tác nhân bên ngoài tỉnh Quảng Bình, Lữ hành 

Hà Nội và Đà Nẵng là 2 nhóm tác nhân có hệ số trung tâm cận kề đi ra (out-closeness) 

tƣơng đồng nhau và cao hơn so với các nhóm tác nhân khác, điều này có nghĩa là các 

hãng lữ hành này có tổng số bƣớc của đoạn đƣờng ngắn nhất là ít hơn so với các tác nhân 

khác để tiếp cận và đi đến hợp tác liên kết với các doanh nghiệp Quảng Bình. Ngƣợc lại, 

mặc dù hệ số trung tâm cận kề đi ra thấp hơn so với hãng lữ hành Hà Nội và Đà Nẵng, 

nhƣng các doanh nghiệp lữ hành đến từ Huế có hệ số trung tâm cận kề đi vào (In-

Closeness) cao nhất (0,366), tức là số bƣớc của đoạn đƣờng ngắn nhất để các doanh 

nghiệp Quảng Bình đi đến liên kết hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành Huế là ít hơn so 

với các hãng lữ hành khác. Tƣơng tự, các cơ sở đào tạo ngoài Quảng Bình đang thể hiện 

vai trò là cửa ngõ để các doanh nghiệp du lịch Quảng Bình tiếp cận liên kết hợp tác trong 

đào tạo nguồn nhân lực, với hệ số trung tâm cận kề đi vào bằng 0,340.    
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Bảng 3.9. Các chỉ số đo lƣờng tính trung tâm của mạng lƣới liên kết du lịch  

tỉnh Quảng Bình 

Tác nhân 

Hệ số trung tâm 

trực tiếp 
Chênh 

lệch giữa 

liên kết đi 

vào và ra 

Hệ số trung tâm 

cận kề 
Hệ số 

trung 

tâm 

giữa 
Đi ra Đi vào Đi ra Đi vào 

Lữ hành Q. Bình 0,134 0,108 -0,026 0,311 0,315 0,018 

Khách sạn 5 sao tại Q. Bình 0,114 0,132 0,018 0,314 0,322 0,007 

Khách sạn 4 sao tại Q. Bình 0,069 0,090 0,022 0,305 0,315 0,004 

Khách sạn 3 sao tại Q. Bình 0,029 0,077 0,048 0,292 0,312 0,001 

Khách sạn 2 sao tại Q. Bình 0,007 0,023 0,016 0,225 0,240 0,000 

Khách sạn 1 sao tại Q. Bình 0,004 0,006 0,002 0,209 0,203 0,000 

Homestay tại Q. Bình 0,007 0,006 -0,001 0,208 0,191 0,000 

Nhà hàng tại Q. Bình 0,013 0,032 0,019 0,256 0,283 0,000 

DN Vận chuyển Q. Bình 0,039 0,055 0,015 0,264 0,270 0,001 

Cơ sở đào tạo Q. Bình 0,031 0,014 -0,017 0,267 0,238 0,000 

Làng nghề 0,015 0,023 0,008 0,265 0,277 0,000 

Đơn vị QL di tích, V. hóa 0,031 0,038 0,007 0,263 0,287 0,001 

Lữ hành quốc tế 0,038 0,046 0,008 0,273 0,280 0,002 

Lữ hành Hà Nội 0,527 0,290 -0,237 0,357 0,339 0,085 

Lữ hành Quảng Ninh 0,069 0,069 0,000 0,290 0,304 0,003 

Lữ hành Hải Phòng 0,061 0,038 -0,023 0,284 0,284 0,002 

Lữ hành Thanh Hóa 0,214 0,061 -0,153 0,321 0,294 0,013 

Lữ hành Nghệ An 0,130 0,099 -0,031 0,305 0,313 0,007 

Lữ hành Huế 0,443 0,427 -0,016 0,347 0,366 0,126 

Lữ hành Đà Nẵng 0,466 0,252 -0,214 0,350 0,336 0,055 

Lữ hành Quảng Nam 0,176 0,107 -0,069 0,313 0,312 0,009 

Lữ hành Nha Trang 0,168 0,046 -0,122 0,309 0,278 0,016 

Lữ hành Đà Lạt 0,076 0,038 -0,038 0,289 0,283 0,001 

Lữ hành TP. Hồ Chí Minh 0,252 0,221 -0,031 0,329 0,333 0,029 

Cơ sở đào tạo ngoài QB 0,145 0,244 0,099 0,313 0,340 0,028 

(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2019 được xử lý bằng phần mềm Ucinet) 

 Về chỉ số trung tâm giữa, các doanh nghiệp lữ hành tại Quảng Bình có hệ số trung 

tâm giữa cao nhất trong số các doanh nghiệp và các bên liên quan trong nội bộ tỉnh 

Quảng Bình, thể hiện vai trò làm cầu nối để các doanh nghiệp bên trong và bên ngoài tỉnh 

Quảng Bình liên kết hợp tác. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lữ hành đến từ Huế giữ vị trí 

số 1 về hệ số trung tâm giữa (0,126), thể hiện mức độ ảnh hƣởng và tạo ra sức lan tỏa lớn 

nhất đến toàn bộ mạng lƣới liên kết du lịch Quảng Bình. Kết quả này có thể đƣợc giải 

thích bởi lý do là sự gần gũi về địa lý, cộng với giao thông đi lại khá thuận tiện bằng 

đƣờng bộ và đƣờng sắt đã giúp cho các doanh nghiệp lữ hành ở Huế dễ dàng xây dựng 

các tour du lịch kết nối giữa 2 điểm di sản lớn của miền Trung.  
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3.4. Tác động của kết nối vùng đến kết quả và hiệu quả hoạt động du lịch tỉnh 

Quảng Bình 

 Đánh giá tác động của kết nối vùng đến kết quả và hiệu quả hoạt động du lịch là 

nội dung khá rộng và có tính chất phức tạp, đòi hỏi việc vận dụng phƣơng pháp đánh giá 

phải phù hợp với dữ liệu thu thập cũng nhƣ đặc điểm của địa bàn nghiên cứu, đặc biệt kết 

quả đánh giá vừa phản ánh đƣợc hiện trạng, xu thế phát triển một cách khách quan và 

thuyết phục bằng các chỉ tiêu định lƣợng. Chính vì vậy, dựa vào đặc điểm, sự sẵn có (khả 

năng thu thập tốt nhất) nguồn số liệu thứ cấp và sơ cấp, trong phạm vi nghiên cứu này, 

tác giả thực hiện phân tích định lƣợng và kết hợp định tính nhằm làm rõ sự tác động của 

kết nối vùng đến kết quả và hiệu quả hoạt động du lịch tỉnh Quảng Bình trên 2 phƣơng 

diện: (1) sự tác động đến doanh thu du lịch; và (2) tác động đến hiệu quả hoạt động của 

các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch ở tỉnh Quảng Bình.  

3.4.1. Tác động của kết nối vùng đến doanh thu du lịch Quảng Bình 

Nhƣ đã trình bày ở chƣơng 2, quan điểm vận dụng phƣơng pháp này là xem doanh 

thu du lịch lữ hành nhƣ một chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động của ngành du lịch địa 

phƣơng và đặt trong mối liên hệ với hoạt động kết nối vùng du lịch giữa Quảng Bình và 

các tỉnh, thành ở vùng Trung Bộ (bao gồm vùng Bắc Trung Bộ và vùng Duyên hải Nam 

Trung Bộ). Điều này có nghĩa rằng, doanh thu du lịch là biến kết quả và chịu tác động từ 

các chƣơng trình phát triển du lịch, trong đó có hoạt động kết nối vùng giữa Quảng Bình 

và các địa phƣơng. Nếu kết quả phân tích chỉ ra bằng chứng có sự tƣơng quan không gian 

cùng chiều về doanh thu du lịch lữ hành giữa các địa phƣơng thì hoạt động kết nối vùng 

đã có tác động đến doanh thu du lịch (kết quả hoạt động du lịch) theo hƣớng tích cực, tức 

là tạo ra hiệu ứng lan tỏa doanh thu du lịch giữa tỉnh Quảng Bình và các địa phƣơng ở 

khu vực miền Trung.  

Kết quả xử lý số liệu cho thấy, chỉ số Moran’s I tổng thể về doanh thu du lịch lữ 

hành của các địa phƣơng vùng Trung Bộ giai đoạn 2012 – 2019 đều lớn hơn 0 và có ý 

nghĩa thống kê khá cao (chi tiết tại Phụ lục 2), tức là có sự tƣơng quan không gian cùng 

chiều về doanh thu du lịch lữ hành giữa các địa phƣơng trong toàn vùng. Tuy vậy, chỉ số 

tƣơng quan không gian vẫn còn thấp và có xu hƣớng giảm dần trong giai đoạn 2017 - 

2019. Nếu nhƣ giai đoạn 2013 – 2016, chỉ số Moran’s I tổng thể vùng giao động trong 

khoảng 0,140 – 0,149 với biên độ thấp, nhƣng từ năm 2017 đến 2019 có sự sụt giảm đáng 

kể. Kết quả này phần nào phản ánh đúng xu thế dòng khách du lịch lữ hành ở các tỉnh 
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miền Trung trong thời gian qua, đó là khách du lịch đến khu vực miền Trung phần lớn là 

khách nội địa với đặc điểm là tự tổ chức các chuyến đi ngắn ngày thay vì đặt tour du lịch 

qua các hãng lữ hành và đang trở thành xu hƣớng chung hiện nay. Đây chính là một trong 

những thách thức không nhỏ đặt ra đối với các doanh nghiệp lữ hành trong việc liên kết 

phát triển các tour du lịch liên địa phƣơng và liên vùng.  

 

(Nguồn: Số liệu của Tổng cục thống kê Việt Nam được xử lý bằng Stata) 

Hình 3.11. Chỉ số Moran’s I tổng thể về doanh thu du lịch lữ hành của các địa 

phƣơng thuộc vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ 

  Khi phân tích chỉ số Moran’s I địa phƣơng cho thấy, có sự phân cụm rõ nét về 

doanh thu du lịch lữ hành ở vùng Trung Bộ. Trong đó, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và 

Quảng Nam là 3 địa phƣơng đƣợc xếp vào góc phần tƣ thứ HH (cao – cao) trên biểu đồ 

phân tán Moran Scatterplot, tức là vùng có doanh thu du lịch lữ hành cao hơn so với các 

địa phƣơng lân cận, phản ánh sự liên kết khá chặt chẽ giữa 3 địa phƣơng này. Trong thực 

tế, cả 3 địa phƣơng Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam có tỷ lệ khách du lịch quốc 

tế cao hơn nhiều so với các tỉnh khác ở khu vực miền Trung, cụ thể: Quảng Nam 

(59,72%), Thừa Thiên Huế (45,46%) và Đà Nẵng (40,53%). Đây là 3 địa phƣơng có lợi 

thế về tài nguyên du lịch, có vị trí địa lý tiếp giáp với nhau và nằm trên tuyến du lịch 

miền Trung – Tây Nguyên, nơi tập trung 6 di tích đƣợc thế giới công nhận, từ lâu đã có 

sự kết nối 2 di sản lớn (Kinh thành Huế - Phố cổ Hội An). Để khai thác tiềm năng du 

lịch, nơi hội tụ các di sản văn hóa và thắng cảnh thiên nhiên thuận lợi cho sự phát triển du 

lịch văn hóa di sản và du lịch sinh thái, tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam đã 

xây dựng chƣơng trình liên kết “3 địa phương 1 điểm đến”, với nhiều nội dung quan 

trọng đã đƣợc ký kết hợp tác và tổ chức thực hiện, nhƣ: Nâng cao vai trò của hiệp hội về 

đối thoại công - tƣ; xây dựng cơ chế chính sách và quản lý nhà nƣớc; hợp tác trong lĩnh 
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vực thông tin du lịch; đầu tƣ và phát triển sản phẩm cũng nhƣ quảng bá cho sản phẩm của 

địa phƣơng; đào tạo và phát triển du lịch. 

 

(Nguồn: Số liệu của Tổng cục thống kê Việt Nam được xử lý bằng Stata) 

Hình 3.12. Biểu đồ phân tán chỉ số Moran’s I địa phƣơng về doanh thu du lịch lữ 

hành vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2012 và 2019 

 Trong khi đó, Quảng Bình và các địa phƣơng còn lại ở vùng Bắc Trung Bộ, Duyên 

hải Nam Trung Bộ (ngoại trừ Khánh Hòa) đƣợc định vị vào góc phần tƣ LL (thấp – thấp), 

tức là địa phƣơng có doanh thu du lịch lữ hành thấp và các địa phƣơng lân cận cũng thấp 

trong suốt giai đoạn 2012 – 2019. Nhƣ vậy, tính liên kết địa phƣơng và liên kết vùng 

trong phát triển du lịch của những địa phƣơng này (trong đó có Quảng Bình) là rất thấp, 

chƣa tạo ra đƣợc hiệu ứng lan tỏa để thúc đẩy tăng trƣởng doanh thu du lịch cho toàn 

vùng. Kết quả này trùng hợp với nội dung phân tích nhƣ đã trình bày ở phần trƣớc, càng 

bổ sung thêm bằng chứng để kết luận rằng, sự trùng lặp về sản phẩm và việc áp dụng các 

mô hình phát triển khá giống nhau là thực trạng chung của nhiều địa phƣơng ở khu vực 

miền Trung, điều đó thể hiện sự chia cắt và phân mảnh trong phát triển du lịch, dẫn đến 

các nguồn lực không đƣợc sử dụng một cách hiệu quả.   

 Tóm lại, kết nối vùng trong phát triển du lịch ở khu vực miền Trung (bao gồm cả 

vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ) tập trung vào cụm du lịch Thừa Thiên 

Huế - Đà Nẵng – Quảng Nam. Điều này hàm ý một chính sách quan trọng đối với tỉnh 

Quảng Bình đó chính là việc xác định cụm liên kết ƣu tiên với 3 địa phƣơng Thừa Thiên 

Huế - Đà Nẵng – Quảng Nam trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế của Di sản 

Vƣờn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng để phát triển tour du lịch liên địa phƣơng theo 

chƣơng trình “Con đƣờng di sản miền Trung”, góp phần tạo sự khác biệt và tính độc đáo 

của sản phẩn du lịch vùng, tiến tới xây dựng thƣơng hiệu du lịch của cụm liên kết này. 
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3.4.2. Tác động của kết nối vùng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp và cơ 

sở kinh doanh dịch vụ du lịch ở tỉnh Quảng Bình 

 Nhằm đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu, trong phần này luận án thực hiện đánh giá 

tác động của kết nối vùng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp và cơ sở kinh 

doanh dịch vụ du lịch ở tỉnh Quảng Bình (sau đây gọi chung là doanh nghiệp), hoạt động 

trong 04 lĩnh vực chủ yếu, gồm: lữ hành, lƣu trú, vận tải và nhà hàng. Phƣơng pháp đƣợc 

sử dụng trong nghiên cứu này là thống kê mô tả dựa trên nguồn số liệu điều tra khảo sát 

các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch. Có 6 tiêu chí đƣợc sử dụng để đánh 

giá tác động của việc tham gia kết nối vùng đến hiệu quả hoạt động của các doanh 

nghiệp, bao gồm: 1) Chia sẻ kiến thức, thông tin và nguồn lực; 2) giảm chi phí xúc tiến, 

quảng bá; 3) nâng cao năng lực cạnh tranh; 4) mở rộng quy mô kinh doanh; 5) Phát triển 

sản phẩm mới; 6) Tăng doanh thu và lợi nhuận. Các ý kiến đánh đƣợc thực hiện bằng 

cách cho điểm bằng thang Likert 5 mức độ, trong đó, mức 1 thể hiện quan điểm hoàn 

toàn không đồng ý, mức 5 thể hiện quan điểm hoàn toàn đồng ý. 

 

(Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát doanh nghiệp) 

Hình 3.13. Đánh giá của doanh nghiệp về tác động của kết nối vùng đến hiệu quả 

hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch ở tỉnh Quảng Bình 
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Kết quả thống kê cho thấy, các ý kiến đánh giá của doanh nghiệp đã ghi nhận một 

số lợi ích khi tham gia vào các hoạt động kết nối vùng, đó là giúp các doanh nghiệp có cơ 

hội chia sẻ kiến thức, trao đổi thông tin và nguồn lực để thực hiện các hoạt động kinh 

doanh. Điều này đƣợc thể hiện qua mức điểm đánh giá về tiêu chí “Chia sẻ kiến thức, 

thông tin và nguồn lực” đạt trên 4 điểm, trong đó điểm đánh giá của các doanh nghiệp lữ 

hành là 4,26; của các cơ sở lƣu trú (4,22 điểm); của các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà 

hàng là 4,18 điểm và đơn vị vận tải là 3,16 điểm. Ngoài ra, tiêu chí “Giảm chi phí xúc 

tiến, quảng bá” cũng đƣợc các doanh nghiệp đánh giá tích cực, với mức điểm đánh giá 

trên 4 điểm, tức là việc tham gia các hoạt động kết nối vùng đã giúp doanh nghiệp tiết 

kiệm đƣợc chi phí xúc tiến, quảng bá giới thiệu sản phẩm du lịch.    

Tuy nhiên, 4 tiêu chí còn lại không đƣợc các doanh nghiệp đánh giá cao, đó là 

những tiêu chí liên quan đến nâng cao năng lực cạnh tranh; mở rộng quy mô hoạt động; 

phát triển sản phẩm mới, đặc biệt là tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp. 

Trung bình điểm đánh giá của các tiêu chí này chỉ ở dƣới mức 3,5 điểm, ngoại trừ điểm 

đánh giá của doanh nghiệp lữ hành đối với tiêu chí “Tăng doanh thu và lợi nhuận” đạt 

mức 4,08 điểm.    

Nhƣ vậy, xét trên bình diện chung thì việc tham gia các hoạt động kết nối vùng 

trong phát triển du lịch mới chỉ mang lại một số kết quả bƣớc đầu, trong đó chủ yếu là tạo 

điều kiện để các doanh nghiệp gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin và cùng 

hợp tác trong việc giới thiệu quảng bá sản phẩm dịch vụ du lịch. Kết quả này một lần nữa 

khẳng định rằng thực trạng hợp tác liên kết giữa các doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình với 

các doanh nghiệp và đối tác bên ngoài tỉnh Quảng Bình phần lớn mới chỉ dừng lại ở mức 

độ trao đổi thông tin, chia sẻ và dẫn khách du lịch sử dụng một số dịch vụ cơ bản trong 

các tour, tuyến du lịch đến Quảng Bình nhƣ: thăm quan, lƣu trú, ăn uống và vận chuyển. 

Trong khi đó, việc liên kết trong đầu tƣ, trong đào tạo nhân lực và phát triển sản phẩm 

dịch vụ hoặc liên kết ở cấp độ đối tác chiến lƣợc, liên doanh liên kết là chƣa đƣợc thực 

hiện một cách sâu rộng và phổ biến. Mặt khác, phạm vi tác động của kết nối vùng là khá 

hẹp, mới chỉ giới hạn trong lĩnh vực lữ hành. Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực lƣu trú, dịch vụ ăn uống, vận chuyển hành khách chƣa đón nhận đƣợc những lợi ích 

từ quá trình tham gia kết nối vùng mà nguyên nhân trực tiếp đó chính là mức độ tham gia 

liên kết của những doanh nghiệp này là chƣa cao, nhất là các doanh nghiệp và cơ sở kinh 

doanh quy mô nhỏ.    
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3.5. Đánh giá tính bền vững trong phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình  

 Nhƣ đã trình bày trong chƣơng 1, câu hỏi nghiên cứu đặt ra trong luận án này đó 

chính là kết quả phát triển du lịch ở tỉnh Quảng Bình có đạt đƣợc theo hƣớng bền vững 

trên cơ sở thực hiện các chính sách, chƣơng trình hợp tác kết nối vùng? Để trả lời đƣợc 

câu hỏi quan trọng này, tác giả tiếp túc đi sâu phân tích, đánh giá tính bền vững trong 

phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình dựa vào một số chỉ tiêu kinh tế, xã hội và môi trƣờng 

nhƣ thu nhập của ngành du lịch, tỷ trọng và mức độ đóng của ngành du lịch vào GRDP, 

cơ hội việc làm cho ngƣời dân địa phƣơng, và một số vấn đề liên quan đến môi trƣờng 

sinh thái. Nguồn số liệu đƣợc đƣa vào phân tích bao gồm cả số liệu thứ cấp và sơ cấp. 

 

(Nguồn: Tổng cục thống kê, Việt Nam) 

Hình 3.14. GRDP bình quân đầu ngƣời của các tỉnh, thành miền Trung năm 2018 

Về kinh tế: Theo báo cáo của Cục thống kê Quảng Bình, tổng sản phẩm trên địa 

bàn tỉnh (GRDP) năm 2019 tính theo giá hiện hành đạt 39.155,4 tỷ đồng, tăng 7,34% so 

với năm 2018 (theo giá so sánh 2010); GRDP bình quân đầu ngƣời đạt 43,67 triệu đồng. 

Nếu nhƣ so sánh với các địa phƣơng trong vùng BTB&DHMT thì thu nhập bình quân 

đầu ngƣời của tỉnh Quảng Bình đứng thứ 13/14 tỉnh thành (cao hơn Nghệ An); thấp hơn 

so với mức thu nhập bình quân chung của vùng BTB&DHMT và các vùng kinh tế khác 

trong cả nƣớc; xếp thứ 50/63 tỉnh thành về GRDP bình quân đầu ngƣời. Điều này phản 

ánh Quảng Bình vẫn là một tỉnh nghèo, đời sống kinh tế của phần nhiều ngƣời dân vẫn 

gặp nhiều khó khăn, đặt ra nhiều thách thức không nhỏ đối với chính quyền địa phƣơng.  

Mặc dù khu vực dịch vụ chiếm 54,46% trong GRDP của tỉnh năm 2019 tính theo 

giá hiện hành và đạt đƣợc tốc độ tăng trƣởng cao trong nhiều năm, nhƣng mức độ đóng 

góp của ngành du lịch vào GRDP của tỉnh Quảng Bình vẫn còn thấp. Tổng hợp và tính 
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toán từ số liệu niên giám thống kê cho thấy, tỷ lệ doanh thu du lịch/GRDP của tỉnh 

Quảng Bình bằng khoảng 11 – 14% trong giai đoạn 2015 – 2019. Tuy nhiên, khi bóc tách 

GRDP dịch vụ lƣu trú và ăn uống (kể cả những dịch vụ không gắn liền với du lịch) thì 

mức độ đóng góp này vào tổng sản phẩm GRDP tỉnh Quảng Bình chƣa đến 5%; trong khi 

đó, tỷ lệ đóng góp trực tiếp của ngành du lịch vào GDP của cả nƣớc trong năm là 9% 

(Phụ lục 33).   

 

(Nguồn: Tính toán từ số liệu Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình)  

Hình 3.15. Đóng góp của ngành du lịch vào GRDP của tỉnh Quảng Bình 

Rõ ràng, sự phát triển của ngành du lịch tỉnh Quảng Bình hiện nay vẫn chƣa tƣơng 

xứng với tiềm năng và lợi thế về tài nguyên du lịch, sức lan tỏa và khả năng tạo ra hiệu 

ứng đối với sự tăng trƣởng kinh tế của tỉnh Quảng Bình vẫn còn thấp. Nếu nhƣ viện dẫn 

vào nội dung quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và tầm nhìn 

đến năm 2025 thì sự phát triển của ngành du lịch tỉnh Quảng Bình không đạt đƣợc mục 

tiêu đề ra. Theo nội dung quy hoạch, mục tiêu đến năm 2020, mức đóng góp của ngành 

du lịch vào GRDP của tỉnh là 2%. Điều này cũng đặt ra nhiều thách thức không nhỏ đối 

với chính quyền địa phƣơng tỉnh Quảng Bình khi ngành du lịch đƣợc xác định là ngành 

kinh tế mũi nhọn. 

Về xã hội: Mặc dù mức độ đóng góp của ngành du lịch đối với sự tăng trƣởng 

kinh tế của Quảng Bình chƣa nhiều, nhƣng có thể cho rằng tác động lan tỏa đối với cộng 

đồng xã hội là đáng ghi nhận. Trƣớc hết, ngành du lịch đã tạo ra nhiều việc làm cho 

ngƣời dân địa phƣơng, với khoảng 6000 lao động trực tiếp và gần 12000 lao động gián 

tiếp (Báo cáo của Sở Du lịch, 2019). Một báo cáo năm 2019 của Ngân hàng thế giới về 

cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam (chuyên đề đặc biệt: Phát triển du lịch Việt 

Nam) cho biết, các địa phƣơng nghèo đều có mức tăng trƣởng của ngành du lịch khá 

ngoạn mục, điều này cho thấy du lịch đang là ngành kinh tế quan trọng tạo điều kiện để 
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phân bố thu nhập từ địa bàn giàu đến địa bàn nghèo ở Việt Nam, trong đó có tỉnh Quảng 

Bình (Phụ lục 34). So với các địa phƣơng đƣợc xếp vào nhóm có mức thu nhập hộ gia 

đình thấp, Quảng Bình có mức tăng trƣởng du lịch tƣơng đối cao, điều này sẽ góp phần 

không nhỏ đối với quá trình giảm nghèo của địa phƣơng. 

Đặc biệt, tác động của ngành du lịch đối với một bộ phận dân cƣ vùng nông thôn 

Quảng Bình đã trở nên rõ nét, mang lại nhiều lợi ích thiết thực và đóng góp vào những nỗ 

lực giảm nghèo của địa phƣơng. Điều này có thể dẫn chứng qua sự phát triển mô hình du 

lịch cộng đồng tại vùng đệm VQG PNKB, trong đó tập trung phần lớn ở huyện Bố Trạch, 

tỉnh Quảng Bình. Theo số liệu thống kê năm 2019, trên địa bàn huyện Bố Trạch có 122 

cơ sở kinh doanh dịch vụ lƣu trú theo mô hình homestay, farmstay. Trong đó, có nhiều 

mô hình phát triển thành công, thu hút hàng trăm lƣợt khách mỗi ngày, phần lớn là du 

khách nƣớc ngoài nhƣ: Chày Lập Farmstay, Phong Nha Farmstay, Pepper House 

Homstay, Hồ Khanh Homestay, Jungle Boss Homestay. Ngoài các mô hình Homestay, 

Farmstay còn có các mô hình kinh doanh sản phẩm dịch vụ du lịch khác nhƣ: dịch vụ ăn 

uống, thuê xe đạp leo núi, hoạt động dã ngoại, tham gia các hoạt động sản xuất nông 

nghiệp với ngƣời dân bản địa. Mặc dù mô hình du lịch cộng đồng mới phát triển trong 

khoảng thời gian gần đây, quy mô còn nhỏ, nhƣng loại hình du lịch này đã góp phần 

không nhỏ trong việc tạo việc làm và tăng thu nhập cho cƣ dân bản địa, trong đó phần lớn 

là lao động có kỹ năng thấp và ở khu vực nông thôn.  

 

(Nguồn: Số liệu điều tra các hộ kinh doanh dịch vụ homestay năm 2019) 

Hình 3.16. Tác động xã hội của mô hình du lịch cộng đồng 

tại vùng đệm VQG PNKB 

Kết quả điều tra phỏng vấn các hộ kinh doanh homestay cho thấy, phần lớn số 

lƣợng thành viên của hộ tham gia vào du lịch cộng đồng homestay là từ 2 – 3 thành viên, 
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đồng thời cũng có 4-5 lao động trong gia đình làm du lịch cộng đồng, với công việc chính 

nhƣ: quản lý, nhân viên phục vụ, hƣớng dẫn, phục vụ các dịch vụ trải nghiệm và vận 

chuyển (xem phụ lục 35). Hơn nữa, lợi ích của mô hình du lịch cộng đồng đƣợc các hộ 

gia đình này đánh giá cao ở một số khía cạnh xã hội khác nhƣ ngƣời dân có cơ hội để học 

ngoại ngữ phục vụ khách du lịch quốc tế; cơ sở hạ tầng, đƣờng giao thông, hệ thống nƣớc 

sạch, năng lƣợng điện phần nào đã đƣợc cải thiện, trong đó kể cả nhà cửa của ngƣời dân 

đã đƣợc sửa sang nâng cấp nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ.  

Tuy nhiên, tác động của du lịch cộng đồng về khía cạnh xã hội cũng xuất hiện một 

số vấn đề không tích cực, trong đó phần lớn ngƣời dân tham gia trả lời phỏng vấn cho rằng 

sự phát triển du lịch cộng đồng đã làm tăng chi phí sinh hoạt so với trƣớc đây; sự xuất hiện 

của văn hóa khác dẫn đến sự thay đổi về lối sống của cộng đồng cũng khác nhiều so với lối 

sống bản địa nhƣ trƣớc đây; nguy cơ chia rẽ trong cộng đồng do cạnh tranh và trùng lặp ý 

tƣởng về cách làm du lịch cộng đồng. Đặc biệt, vấn đề quan trọng hơn cả đó chính là cơ 

hội cho ngƣời nghèo đƣợc tham gia vào loại hình du lịch này vẫn còn hạn chế, phần nhiều 

là do quy mô kinh doanh của du lịch cộng đồng chƣa đủ lớn, trình độ học vấn, hiểu biết 

của đại bộ phận ngƣời dân ở các khu vực nông thôn còn khá hạn chế. 

Về môi trƣờng: Xét trên bình diện tổng thể, các sản phẩm du lịch ở tỉnh Quảng 

Bình hiện nay phần lớn vẫn dựa vào việc khai thác tài nguyên tự nhiên, trong đó tập trung 

ở khu vực VQG PNKB – Di sản thiên nhiên thế giới. Chính vì vậy, bên cạnh đặt mục tiêu 

về tăng trƣởng kinh tế của ngành du lịch thì vấn đề bảo tồn môi trƣờng sinh thái tự nhiên 

cũng rất đƣợc quan tâm. 

Ghi nhận từ kết quả điều tra phỏng vấn cho thấy, tại các điểm đến du lịch đã xuất 

hiện các dấu hiệu ô nhiễm môi trƣờng cục bộ do quá trình phát thải các loại tiêu chuẩn 

sau tiêu dùng của du khách vẫn chƣa đƣợc thu gom, xử lý kịp thời, đặc biệt là việc xả thải 

từ hệ thống các nhà hàng, cơ sở lƣu trú tại các trung tâm du lịch thành phố Đồng Hới và 

khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng. Tuy nhiên, nếu nhƣ so sánh với các trung tâm du lịch lớn 

trong vùng và cả nƣớc thì hệ thống tuyến điểm du lịch, cũng nhƣ mật độ cơ sở lƣu trú, 

dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chƣa đủ nhiều, do 

đó tác động của hoạt động du lịch đến môi trƣờng theo chiều hƣớng tiêu cực tại các điểm 

đến chƣa xảy ra trên phạm vi diện rộng.  
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(Nguồn: Số liệu điều tra khách du lịch năm 2019) 

Hình 3.17. Đánh giá cảm nhận của khách du lịch về môi trƣờng 

tại các điểm du lịch ở tỉnh Quảng Bình 

Vấn đề đáng quan tâm nhất hiện nay về khía cạnh môi trƣờng tự nhiên đó chính là 

việc bảo tồn nguyên vẹn giá trị Di sản thiên nhiên thế giới VQG PNKB. Nhƣ đã trình bày 

ở phần trƣớc, các sản phẩm du lịch ở khu vực VQG PNKB phần lớn đƣợc liệt vào nhóm 

sản phẩm du lịch đại trà nhƣ Động Phong Nha, Động Thiên Đƣờng, Suối nƣớc Moọc, 

Sông Chày – Hang tối. Đây là những sản phẩm du lịch có sức chứa thấp, thêm nữa là sản 

phẩm đƣợc khách du lịch nội địa lựa chọn tham quan khi đến Quảng Bình, điều này dẫn 

đến tình trạng quá tải vào mùa cao điểm và cũng đồng nghĩa tác động đến môi trƣờng 

sinh thái của Di sản thiên nhiên thế giới VQG PNKB.   

 Nhƣ vậy, du lịch Quảng Bình vẫn đang trong giai đoạn phát triển, sức lan tỏa của 

ngành đối với kinh tế - xã hội của địa phƣơng chƣa đủ lớn. Từ thực tiễn này, các chính 

sách hợp tác kết nối vùng trong phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình chủ yếu tập trung 

trọng tâm vào việc đạt mục tiêu tăng trƣởng về lƣợng của ngành du lịch, trong khi chƣa 

chú trọng đến tăng trƣởng về chất, hay nói cách khác là chƣa gắn liền với mục tiêu phát 

triển du lịch theo hƣớng bền vững.  

3.6. Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến kết nối vùng trong phát triển du lịch tỉnh 

Quảng Bình  

3.6.1. Các yếu tố tích cực tạo ra cơ hội kết nối vùng trong phát triển du lịch tỉnh 

Quảng Bình 

Dựa vào kết quả phỏng vấn chuyên sâu và thu thập các thông tin số liệu thứ cấp, 

nghiên cứu này nhận diện và tóm lƣợc một số yếu tố đã và đang tạo ra những cơ hội cho 
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ngành du lịch Quảng Bình có thể đón nhận và nắm bắt đƣợc để đẩy mạnh kết nối vùng du 

lịch, bao gồm: 1) Bối cảnh khu vực và trong nƣớc; 2) Vị thế của du lịch vùng; 3) Chính 

sách vĩ mô. 

3.6.1.1. Bối cảnh khu vực và trong nƣớc 

Nhu cầu du lịch luôn tăng trên phạm vi toàn cầu và xu thế dịch chuyển dòng khách 

du lịch quốc tế từ khu vực châu Âu sang khu vực châu Á - Thái Bình Dƣơng là xu thế rõ 

rệt và không thể đảo ngƣợc. Trong đó, Đông Nam Á là địa bàn có mức tăng trƣởng du 

lịch vào loại lớn nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dƣơng.  

Năm 2019, Châu Á và Thái Bình Dƣơng đón 360,6 triệu lƣợt khách quốc tế, chiếm 

24,7% tổng lƣợng khách quốc tế toàn cầu. Trong bối cảnh hầu hết các khu vực trên thế 

giới tăng trƣởng chậm lại, khu vực châu Á và Thái Bình Dƣơng vẫn duy trì tăng trƣởng 

mức 3,7%. Trong đó, tăng trƣởng của Châu Á và Thái Bình Dƣơng đƣợc thúc đẩy nhờ 

vào động lực từ khu vực Đông Nam Á (+6,7%) và Nam Á (+7,4%) (Phụ lục 36). Đây là 

cơ hội để du lịch Việt Nam phát triển và sự phát triển du lịch Quảng Bình không phải là 

ngoại lệ nhất là khi tỉnh Quảng Bình có vị trí địa lý thuận lợi. 

So với các quốc gia đang phát triển khác ở Đông Nam Á, lƣợng khách du lịch quốc 

tế ở Việt Nam tăng mạnh đã tạo điều kiện để quốc gia chiếm lĩnh thị phần về cầu du lịch 

trong khu vực, đƣa số khách lên sát mức hàng đầu trong khu vực. Trong 5 năm và 10 

năm qua, tăng trƣởng về lƣợt khách quốc tế vào Việt Nam liên tục cao hơn so với đối thủ 

cạnh tranh là các quốc gia đang phát triển tại Đông Nam Á. Rõ ràng, Việt Nam đã và 

đang từng bƣớc chiếm lĩnh thị phần, không chỉ tính trên tổng lƣợt du khách đến với các 

quốc gia đang phát triển ở trong khu vực, mà cả trên tổng lƣợng khách đến toàn bộ khu 

vực Đông Á, bao gồm cả các thị trƣờng du lịch lớn hơn và phát triển nhƣ Singapore, 

Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Điều này tạo ra nhiều cơ hội lớn để du lịch Quảng 

Bình đẩy mạnh kết nối các vùng, trung tâm du lịch lớn trong nƣớc nhằm thu hút lƣợng 

khách du lịch quốc tế.  

Nếu nhƣ xét theo thị trƣờng gửi khách quốc tế đến Việt Nam thì khu vực Đông 

Bắc Á dẫn đầu về số lƣợng khách đến Việt Nam trong năm 2019, trong đó Trung Quốc 

xếp thứ nhất với 5,8 triệu lƣợt (tăng 16,9%); tiếp theo lần lƣợt là Hàn Quốc với 4,3 triệu 

lƣợt khách (+23,1%); Nhật Bản 952 nghìn lƣợt (+15,2%), Đài Loan 927 nghìn lƣợt 

(+29,8%). Mỹ và Nga tiếp tục duy trì vị trí thứ 5 và 6 với mức tăng trƣởng 8,6% và 6,6%. 
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Malaysia xếp ở vị trí thứ 7 với tăng trƣởng 2 con số (+12,2%). Đáng chú ý, Thái Lan đã 

vƣợt qua Úc để đứng ở vị trí thứ 8 sau một năm tăng trƣởng đột phá (+45,9%). Anh duy 

trì vị trí thứ 10, tăng ở mức ổn định 5,7% (Phụ lục 37, 38). 

3.6.1.2. Vị thế của du lịch vùng  

Quảng Bình nằm ở vị trí trung tâm của vùng du lịch Bắc Trung Bộ và gần với vùng 

Duyên hải Nam Trung Bộ - là những vùng có tốc độ tăng trƣởng cao về lƣợng khách và 

doanh thu du lịch trong nhiều năm liền. Với những lợi thế và nguồn lực phát triển nhƣ đã 

phân tích, du lịch luôn có vị thế là ngành kinh tế quan trọng trong chiến lƣợc phát triển 

kinh tế - xã hội của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ, do đó du lịch đƣợc 

xem là ngành kinh tế mũi nhọn của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ. 

Ở cấp độ địa phƣơng, tùy thuộc vào đặc điểm tự nhiên, tiềm năng tài nguyên du lịch 

và các nguồn lực có liên quan, ngay từ những năm 2000, nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ƣơng trong vùng, trong đó có Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Bình 

Thuận đã xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lƣợc phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phƣơng.  

 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ báo cáo của các Sở du lịch địa phương) 

Hình 3.18. Đóng góp trực tiếp của du lịch vào GRDP ở một số địa phƣơng 

vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 

Với tiềm năng du lịch phong phú, đa dạng và đặc sắc, đặc biệt là du lịch biển đảo, 

du lịch di sản ngay từ trong chiến lƣợc phát triển Việt Nam, ngay từ giai đoạn 1995 - 

2010, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ đã đƣợc xác định là “tƣơng lai” 

của du lịch Việt Nam. Nói một cách khác là cùng với thời gian, vai trò vùng trọng điểm 

của du lịch Việt Nam là vùng phía Bắc với trung tâm thủ đô Hà Nội và vùng phía Nam 
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với trung tâm là Thành phố Hồ Chí Minh sẽ “chuyển dần” sang vùng Trung Bộ (Bắc 

Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ) với trung tâm của vùng là Đà Nẵng, Nha Trang 

- Khánh Hòa và Thừa Thiên Huế. 

3.6.1.3. Chính sách vĩ mô 

Trong những năm gần đây, ngành du lịch Quảng Bình đang đứng trƣớc những thời 

cơ hết sức thuận lợi để phát triển, đồng thời chủ động thực hiện liên kết ngành nhằm gia 

tăng sức mạnh tổng hợp và khai thác tối đa tiềm năng về tài nguyên du lịch của địa 

phƣơng. Những cơ hội này đƣợc tạo ra bởi các chính sách, chiến lƣợc phát triển ở tầm vĩ 

mô của nhà nƣớc. Trƣớc hết phải kể đến việc ban hành Chiến lƣợc phát triển du lịch Việt 

Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 

30/12/2011 của Thủ tƣớng Chính phủ, với quan điểm “Phát triển du lịch trở thành ngành 

kinh tế mũi nhọn; du lịch chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu GDP, tạo động lực 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”. Đặc biệt, Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tổng 

thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại 

Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 11/11/2013; và gần đây nhất là phê duyệt Quy hoạch 

tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến 

năm 2030 (ban hành theo Quyết định số 2128/QĐ-TTg ngày 29/12/2017). Đây chính là 

những khung chính sách quan trọng mang tính định hƣớng chiến lƣợc rõ ràng, làm cơ sở 

để tỉnh Quảng Bình cũng nhƣ các địa phƣơng khác trong cả nƣớc đẩy mạnh phát triển 

ngành du lịch trong một môi trƣờng hợp tác liên kết ngành, liên kết vùng một cách chặt 

chẽ và bền vững. 

 Trên bình diện quản lý nhà nƣớc về phát triển du lịch, UBND tỉnh Quảng Bình đã 

có nhiều nỗ lực trong việc hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nƣớc về lĩnh vực du lịch theo 

hƣớng chuyên môn hóa và chuyên nghiệp hóa. Điều này đƣợc thể hiện qua việc thành lập 

Sở du lịch tỉnh Quảng Bình trên cơ sở chia tách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trƣớc 

đây (ban hành theo Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 25/08/2016). Việc thành lập 

Sở du lịch tỉnh Quảng Bình tạo ra nhiều cơ hội để các hoạt động kinh doanh dịch vụ du 

lịch của tỉnh đƣợc quản lý và điều tiết bởi cơ quan chuyên môn, chủ động trong các hoạt 

động xúc tiến, quảng bá và liên kết phát triển ngành du lịch.  

Về chiến lƣợc phát triển ngành, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quy hoạch 

tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 (tại 



112 

Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 12/08/2011), với mục tiêu chung đƣợc xác định 

“Đưa Quảng Bình trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của Việt Nam, tương 

xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh; tập trung khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế 

mạnh để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn…”. Đặc biệt, Tỉnh ủy 

Quảng Bình đã ban hành Chƣơng trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

việc phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, giai đoạn 2021 – 2025 

(số 01-Ctr/TU, ngày 09/12/2020), điều này đã thể hiện rõ quyết tâm của chính quyền địa 

phƣơng trong việc đẩy mạnh phát triển ngành du lịch trong thời gian tới. Nhƣ vậy, kể từ 

đây ngành du lịch Quảng Bình đã có đƣợc khung chính sách phát triển rõ ràng và có định 

hƣớng, tạo điều kiện đẻ ngành du lịch đƣợc quan tâm đầu tƣ phát triển. Sự ra đời của văn 

bản chính sách quan trọng này là cơ sở để các ngành kinh tế khác thực hiện hoạch định 

các chính sách phát triển của ngành gắn với phát triển du lịch.  

Bản Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2025 (ban hành theo Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 12/08/2011) đã 

xác định sản phẩm du lịch của tỉnh Quảng Bình gồm 2 nhóm chính, bao gồm nhóm sản 

phẩm đặc thù và nhóm sản phẩm quan trọng. Trong đó, nhóm sản phẩm đặc thù gồm có 2 

dòng sản phẩm, bao gồm (1) - Du lịch gắn với Di sản thế giới Vƣờn Quốc gia (VQG) 

Phong Nha - Kẻ Bàng (gồm 6 loại sản phẩm); (2) – Du lịch gắn với biển (với 3 loại sản 

phẩm). Đối với nhóm sản phẩm quan trọng gồm 6 dòng sản phẩm, bao gồm: (1) – Du lịch 

thƣơng mại gắn với cửa khẩu (gồm 3 loại sản phẩm); (2) – Du lịch sinh thái và mạo hiểm 

(6 loại sản phẩm); (3) – Du lịch văn hóa lịch sử (gồm 4 loại sản phẩm); (4) – Du lịch văn 

hóa (gồm 2 loại sản phẩm); (5) – Du lịch nghỉ dƣỡng, chữa bệnh (gồm 2 loại sản phẩm) và; 

(6) – Du lịch MICE. Đây chính là định hƣớng quan trọng để các doanh nghiệp kinh doanh 

điểm đến, các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh thực hiện liên kết phát triển nhiều 

sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách trong và ngoài nƣớc 

khi đến du lịch tại tỉnh Quảng Bình.   

3.6.2. Các yếu tố tạo ra rào cản kết nối vùng trong phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình 

Trong phần này, tác giả cũng tiếp cận từ kết quả đánh giá, phân tích thực trạng và 

dựa vào các số liệu thông tin thứ cấp thu thập đƣợc, số liệu điều tra khảo sát và kết quả 

phỏng vấn chuyên sâu, nghiên cứu khái quát một số yếu tố tiêu cực tạo ra những rào cản 

đối với quá trình kết nối vùng trong phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình, với những vấn đề 

cốt lõi sau đây: 
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3.6.2.1. Tính mùa vụ trong du lịch tỉnh Quảng Bình 

Quảng Bình nằm trong khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa với đặc trƣng của khí 

hậu phía Bắc và phía Nam. Thời gian hè thƣờng rất ngắn khiến cho du lịch của Quảng 

Bình tƣơng đối kém hấp dẫn so với những các tỉnh duyên hải ở vùng Nam Trung Bộ. 

Trong khi đó, mùa mƣa thƣờng kéo dài và xuất hiện các đợt rét, các trận bão và lũ lụt đã 

gây ảnh hƣởng tiêu cực đến ngành du lịch, đặc biệt đối với các điểm du lịch gắn với biển.  

Chính vì vậy, khách du lịch đến Quảng Bình hầu hết tập trung vào mùa hè, chủ 

yếu là các tháng 4, 5, 6 và 7, ngƣợc lại các tháng khác trong năm số lƣợt khách du lịch 

giảm xuống nhiều, đặc biệt là những tháng vào thời kỳ tời tiết có mƣa, bão nhƣ tháng 9 

và 10. Điều này phản ánh du lịch Quảng Bình có tính mùa vụ rất cao do chịu tác động 

trực tiếp của yếu tố thời tiết, khí hậu. Rõ ràng, tình mùa vụ trong phát triển du lịch là một 

trong những điểm yếu của ngành du lịch Quảng Bình, đồng thời là yếu tố cản trở rất lớn 

đối với việc đẩy mạnh kết nối vùng trong phát triển du lịch. 

 
(Nguồn: Cục thống kê Quảng Bình) 

Hình 3.19. Số lƣợng khách du lịch đến Phong Nha – Kẻ Bàng theo tháng 

trong năm 2018 

3.6.2.2. Nguồn lực phát triển du lịch 

Thứ nhất, nhƣ đã phân tích ở phần trƣớc, Quảng Bình đƣợc đánh giá là địa 

phƣơng nằm ở vị trí huyết mạch quan trọng trên các tuyến giao thông của quốc gia, 

nhƣng thực tế cho thấy công suất hoạt động và năng lực trung chuyển của hệ thống giao 

thông vẫn còn thấp, chƣa phát huy hết tiềm năng lợi thế sẵn có về vị trí địa lý có tính 

chiến lƣợc này. Đơn cử là cảng hàng không Đồng Hới mới chỉ đƣa vào khai thác 04 

đƣờng bay với các hãng giá rẻ, bao gồm Đồng Hới – Hà Nội; Đồng Hới – TP. Hồ Chí 
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Minh; và gần đây là Đồng Hới – Hải Phòng và Đồng Hới – Chiang Mai. Bên cạnh đó, 

cảng Hòn La đƣợc biết đến là cảng nƣớc sâu có khả năng tiếp nhận nhiều tàu vận tải cỡ 

lớn, trong đó có tàu vận tải khách du lịch quốc tê, nhƣng đến nay Cảng Hòn La vẫn chƣa 

hoạt động có hiệu quả do nhiều công trình hạng mục quan trọng vẫn chƣa đƣợc đầu tƣ.  

Một điểm yếu khác trong kết nối vùng để phát triển hệ thống giao thông phục vụ 

du lịch còn đƣợc thể hiện ở hệ thống bến xe và dịch vụ vận tải khách du lịch bằng các 

phƣơng tiện Taxi, xe buýt ở bên trong tỉnh Quảng Bình không đƣợc phát triển một cách 

đồng bộ. Theo báo cáo của Sở du lịch Quảng Bình năm 2019, trên địa bàn tỉnh hiện có 5 

hãng taxi với trên 350 đầu xe và cùng với hệ thống xe vận chuyển khách du lịch từ 4 – 45 

chỗ (Phụ lục 39). Với số lƣợng nhƣ hiện nay thì vẫn chƣa đáp ứng nhu cầu của khách du 

lịch khi đến thăm quan tại Quảng Bình.  

Đơn cử nhƣ trƣờng hợp thành phố Đồng Hới – trung tâm du lịch của tỉnh Quảng 

Bình, mặc dù số lƣợng phƣơng tiện ô tô trong thời gian gần đây đã tăng nhanh qua từng 

năm, nhƣng theo đánh giá của các doanh nghiệp cũng nhƣ các nhà làm quản lý ngành du 

lịch thì số lƣợng phƣơng tiện ô tô chƣa đáp ứng nhu cầu đi lại của khách du lịch, đặc biệt 

là những ngày cao điểm. Đặc biệt hơn, một số loại phƣơng tiện vận chuyển thân thiện với 

môi trƣờng (là loại phƣơng tiện đƣợc khách quốc tế ƣa chuộng) chƣa thực sự phát triển. 

Tính đến năm 2019, tổng số ô tô điện ở trên địa bàn thành phố Đồng Hới chỉ có 40 chiếc, 

đáp ứng đƣợc khoảng 360 ghế ngồi. Thực trạng này đƣợc phản ánh qua ý kiến trả lời 

phỏng vấn của đại diện doanh nghiệp lữ hành tại Quảng Bình: 

“Các hãng lữ hành ở Huế khi đặt tour cho du khách đến thăm quan ở Quảng Bình 

đều phải tự bố trí xe du lịch của Huế để phục vụ khách du lịch cho cả chuyến hành trình, 

thay vì thuê xe dịch vụ du lịch ở Quảng Bình do chi ph  cao hơn nhiều, điều này xuất phát 

từ nguyên nhân chủ yếu là số lượng xe chuyên phục vụ du lịch ở Quảng Bình còn quá  t” 

[Kết quả phỏng vấn chuyên sâu tại các doanh nghiệp lữ hành]. 

Nhƣ vậy, tình trạng kém phát triển của hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình đang là rào cản và thách thức lớn đối với việc tăng cƣờng kết nối liên ngành, 

liên vùng, liên quốc gia trong phát triển du lịch ở tỉnh Quảng Bình.    

Thứ hai, tỉnh Quảng Bình đang thiếu các khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm, 

cơ sở lƣu trú và khu nghỉ dƣỡng cao cấp và các dịch vụ hỗ trợ phục vụ khách. Theo báo 

cáo của Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình (năm 2019), trên địa bàn toàn tỉnh có 370 cơ sở lƣu 

trú du lịch, trong đó có 3 khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao, 6 khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 
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sao, 11 khách sạn 3 sao, 19 khách sạn 2 sao, 15 khách sạn 1 sao cùng hệ thống các nhà 

nghỉ du lịch, homestay, farmstay với khoảng 5.200 buồng, khoảng 10.200 giƣờng. Tỷ lệ 

các cơ sở lƣu trú đạt tiêu chuẩn đẳng cấp quốc gia và quốc tế ở tỉnh Quảng Bình vẫn còn 

thấp, hiện tại mới chỉ có khoảng 23% các cơ sở lƣu trú đạt tiêu chuẩn, trong khi có đến 

77% các cơ sở lƣu trú chƣa đƣợc công nhận về tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (Xem 

phụ lục 40). Các cơ sở lƣu trú chủ yếu tập trung tại thành phố Đồng Hới và Khu Du lịch 

Phong Nha – Kẻ Bàng. Nhìn chung, hệ thống cơ sở lƣu trú phục vụ khách du lịch của 

tỉnh Quảng Bình đang trong giai đoạn phát triển, với đặc điểm phổ biến là quy mô nhỏ, 

thiếu các dịch vụ bổ trợ, chất lƣợng dịch vụ vẫn còn thấp hơn nhiều so với một số địa 

phƣơng ở khu vực miền Trung nhƣ Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam,.... 

 Thứ ba, Quảng Bình vẫn là một tỉnh nghèo, nền kinh tế đang trong giai đoạn phát 

triển, do đó tiềm lực kinh tế chƣa đủ mạnh, ngân sách eo hẹp và phụ thuộc nhiều vào 

nguồn ngân sách trung ƣơng, dẫn đến việc huy động vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản, cơ sở 

hạ tầng (trong đó có hạ tầng du lịch, các di tích lịch sử, ...) bằng nguồn ngân sách nhà 

nƣớc gặ nhiều khó khăn. Trong suốt nhiều năm qua, Quảng Bình luôn đƣợc xếp vào 

nhóm các địa phƣơng bội chi ngân sách nhà nƣớc do thu ngân sách không đủ bù chi (thu 

ngân sách nhà nƣớc năm 2019 trên địa bàn tỉnh là 9.073 tỷ đồng, trong khi chi ngân sách 

lên đến 19.495 tỷ đồng). 

 

(Nguồn: Cục thống kê Quảng Bình) 

Hình 3.20. Tỷ lệ vốn đầu tƣ thực hiện vào lĩnh vực dịch vụ 

trong tổng vốn đầu tƣ toàn xã hội ở tỉnh Quảng Bình 

Trong khi nguồn vốn đầu tƣ công hết sức hạn hẹp, thì việc huy động vốn đầu tƣ từ 

khu vực tƣ nhân vào lĩnh vực du lịch cũng gặp nhiều khó khăn. Nhƣ đã đề cập ở phần 
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trƣớc, mặc dù vốn đăng ký vào các dự án du lịch tăng nhanh qua các năm, nhƣng vốn đầu 

tƣ thực hiện để triển khai các dự án vẫn còn chậm. Điều này cho thấy việc hiện đại hóa cơ 

sở hạ tầng để phát triển du lịch ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đang diễn ra khá chậm, làm 

cản trở cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch, đồng thời là rào cản lớn 

đối với việc đẩy mạnh các hoạt động kết nối vùng trong phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình.  

3.6.2.3. Thiếu liên kết giữa du lịch với các ngành kinh tế 

Thứ nhất, Cùng với lợi thế về tài nguyên du lịch tự nhiên, Quảng Bình cũng đƣợc 

đánh giá là địa phƣơng có nhiều di tích văn hóa đặc sắc (Phụ lục 41), nhƣng đến nay, 

ngành du lịch Quảng Bình mới chỉ đƣa vào khai thác một số sản phẩm du lịch gắn với tài 

nguyên du lịch tự nhiên, trong khi các sản phẩm du lịch gắn với tài nguyên du lịch nhân 

văn nhƣ di sản văn hóa, di tích lịch sử, làng nghề truyền thống còn rất hạn chế. Điều này 

bắt nguồn từ nguyên nhân chủ yếu là chƣa có gắn kết giữa việc bảo tồn các giá trị văn hóa, 

khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống với phát triển du lịch. Nhiều dự án tu bổ 

di tích đƣợc thực hiện nhƣng vẫn thiếu sự đầu tƣ đồng bộ cho di tích, từ tu bổ kiến trúc, nội 

thất tới tôn tạo cảnh quan sân vƣờn. Cơ sở hạ tầng tại các di tích còn yếu, hệ thống giao 

thông đến di tích không thuận lợi, thậm chí việc tiếp cận một số di tích còn rất khó khăn, 

nhất là các di tích ở miền núi.  

Thứ hai, sản phẩm các làng nghề truyền thống ở Quảng Bình vẫn còn đơn điệu, 

nghèo nàn, không đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nƣớc. Rõ ràng, tài 

nguyên du lịch nhân văn của Quảng Bình đang bị bỏ ngõ, chƣa khai thác một cách hiệu 

quả đối với nguồn tài nguyên này. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến sự đơn điệu của sản 

phẩm du lịch Quảng Bình, là yếu tố cản trở đối với việc xúc tiến đẩy mạnh liên kết phát 

triển du lịch mang tính bền vững. 

Theo đánh giá của các nhà quản lý du lịch ở tỉnh Quảng Bình, giữa làng nghề 

truyền thống và lĩnh vực du lịch ở tỉnh Quảng Bình không có sự liên kết rõ ràng, hoạt 

động sản xuất kinh doanh sản phẩm làng nghề truyền thống mới chỉ quan tâm đến thị 

trƣờng đầu ra mà chƣa coi trọng đến việc xây dựng thƣơng hiệu một số sản phẩm thu hút 

khách du lịch đến với làng nghề. Kết quả phỏng vấn chuyên sâu cho thấy, những hạn chế, 

yếu kém trong việc gắn kết giữa các làng nghề truyền thống với hoạt động du lịch ở trên 

địa bàn tỉnh Quảng Bình xuất phát từ các nguyên nhân chủ yếu sau đây: 
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Tỉnh Quảng Bình đang thiếu chính sách liên kết phát triển du lịch giữa làng nghề 

và ngành du lịch, cụ thể là UBND tỉnh Quảng Bình chƣa có quy hoạch phát triển một số 

làng nghề truyền thống trọng điểm để đƣa vào các tour du lịch; chƣa tạo ra cơ chế khuyến 

khích để các chủ cơ sở làng nghề và các doanh nghiệp lữ hành cùng nhau hợp tác, liên 

kết xây dựng các tour, tuyến du lịch đến với làng nghề. 

Chất lƣợng, mẫu mã của hầu hết các sản phẩm làng nghề truyền thống ở tỉnh Quảng 

Bình còn kém hấp dẫn, không thể thu hút sự quan tâm của khách du lịch. Điều này có thể 

đƣợc giải thích bởi lý do là các nghệ nhân dân gian cũng nhƣ những ngƣời lao động trong 

các làng nghề chƣa đƣợc đào tạo qua trƣờng lớp mà chỉ làm theo kinh nghiệm. 

“Khi Công ty Du lịch Netin tổ chức cho du khách đến thăm quan làng nghề nước 

mắm Nhân Trạch, điều phản cảm đầu tiên đối với du khách đó là các dụng cụ (thùng) ủ 

mắm đều làm bằng nhựa không thân thiện với môi trường và có hại đối với sức khỏe, cho 

dù hương vị và chất lượng nước mắm khá tốt. Rõ ràng, có nhiều vấn đề cần phải được 

giải quyết nếu muốn các làng nghề truyền thống trở thành điểm du lịch” [Kết quả phỏng 

vấn chuyên sâu tại Công ty Du lịch Netin]. 

Phần lớn các làng nghề truyền thống ở tỉnh Quảng Bình đều tập trung chủ yếu ở 

các vùng nông thôn, nơi có điều kiện về cơ sở hạ tầng giao thông còn lạc hậu, kém phát 

triển, do đó làm cản trở đến việc kết nối các tuyến, điểm du lịch đến với các làng nghề. 

Với sự hạn chế về vốn kinh doanh, hầu hết các cơ sở sản xuất tại các làng nghề ở 

tỉnh Quảng Bình không có điều kiện đầu tƣ xây dựng và quảng bá thƣơng hiệu sản phẩm; 

trình độ quản lý sản xuất - kinh doanh của các chủ cơ sở còn ở mức thấp, đa số các chủ 

cơ sở không đƣợc đào tạo kiến thức về quản trị kinh doanh, dẫn đến thiếu một chiến lƣợc 

marketing cho sản phẩm của mình. Nhiều làng nghề là ngƣời sản xuất, thậm chí cả chính 

quyền địa phƣơng vẫn coi nhẹ việc xây dựng thƣơng hiệu mà chủ yếu dựa vào yếu tố 

truyền thống, tiếng tăm của làng nghề (xem chi tiết ở phụ lục 42).  

Thứ ba, sự ra đời của các loại hình du lịch cộng đồng đã tạo ra một bƣớc ngoặt 

quan trọng đối với ngành du lịch Quảng Bình, khẳng định sự lớn mạnh và thƣơng hiệu du 

lịch Quảng Bình. Đặc điểm của loại hình du lịch này là sự kết hợp giữa du lịch nghỉ 

dƣỡng và du lịch nông nghiệp tại các làng quê thuộc vùng đệm Vƣờn quốc gia Phong 

Nha – Kẻ Bàng, với mục đích phục vụ chủ yếu là du khách quốc tế. Đây là hƣớng phát 

triển đúng đắn nhằm tăng cƣờng quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của địa 
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phƣơng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ đối với khu vực nông nghiệp, nông 

thôn tỉnh Quảng Bình; đồng thời đây cũng đƣợc xem là hƣớng phát triển mang tính bền 

vững (nhƣ đã đƣợc đề cập ở phần trƣớc), giúp giải quyết đƣợc việc làm cho ngƣời dân ở 

vùng nông thôn, tạo cơ hội cho ngƣời nghèo tiếp cận vào ngành du lịch, cải thiện sinh kế 

và tăng thu nhập. 

Tuy nhiên, việc phát triển mô hình du lịch cộng đồng còn mang tính chất tự phát, 

chƣa có quy hoạch và định hƣớng phát triển rõ ràng từ phía UBND tỉnh Quảng Bình, hay nói 

cách khác là thiếu sự liên kết giữa ngành du lịch và ngành nông nghiệp. Qua điều tra khảo 

sát, các chủ homestay và farmstay đều cho rằng, thiếu vốn đầu tƣ, hệ thống điện lƣới nông 

thôn kém phát triển cũng nhƣ điều kiện môi trƣờng, nƣớc sạch chƣa đảm bảo là những rào 

cản rất lớn đối với sự phát triển du lịch cộng đồng. Ngoại trừ một số mô hình farmstay do 

ngƣời nƣớc ngoài làm chủ, phần lớn những chủ homestay còn lại đều do những ngƣời dân 

địa phƣơng làm chủ với sự hạn chế về kỹ năng quản lý, điều hành kinh doanh và kỹ năng 

ngoại ngữ, trong khi đó chính quyền địa phƣơng vẫn chƣa có các chính sách hỗ trợ về đào 

tạo, bồi dƣỡng và tập huấn cho những ngƣời làm du lịch theo mô hình này (xem chi tiết ở 

phụ lục 43).  

“Quảng Bình vẫn chưa có một mô hình du lịch cộng đồng theo đúng nghĩa, phần 

lớn là do các doanh nghiệp đầu tư hoặc sự tiếp cận bước đầu của một số người dân địa 

phương. Du lịch cộng đồng tức là phải có sự tham gia của một cộng đồng dân cư (một 

nhóm, thôn, bản, làng...), trong đó, t nh liên kết giữa các hộ dân được đặt lên hàng đầu, 

sự phân công vai trò trách nhiệm cũng mang ý nghĩa then chốt, sẽ có những hộ làm lưu 

trú tại gia, hộ làm hướng dẫn, quảng bá hình ảnh, hộ sẽ cung cấp ẩm thực...Tuy nhiên, 

hiện tại mô hình du lịch cộng đồng ở Quảng Bình chưa thực hiện được các yêu cầu đặt 

ra của loại hình du lịch này” [Kết quả phỏng vấn chuyên sâu tại Sở Du lịch]. 

3.6.2.4. Năng lực của các công ty lữ hành 

  Về phƣơng diện lý thuyết cũng nhƣ thực tiễn, các công ty lữ hành đóng vai trò 

quan trọng trong hoạt động liên kết và đƣợc xem là trung tâm phân phối, tạo ra cơ chế 

liên kết cho các bên liên quan nhƣ khách sạn, đơn kinh doanh dịch vụ ăn uống, vận tải và 

điểm đến du lịch. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các đơn vị kinh doanh lữ hành vẫn chƣa thể 

hiện đƣợc vai trò làm cầu nối cung – cầu ở trên thị trƣờng du lịch tỉnh Quảng Bình. Kết 

quả thống kê cho thấy, nếu nhƣ năm 2017 tỷ trọng khách du lịch do các đơn vị lữ hành 
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phục vụ khi đến du lịch Quảng Bình chiếm khoảng 22% thì đến năm 2019 tỷ lệ này giảm 

xuống còn 17%; còn lại 83% là do khách du lịch tự tổ chức đi du lịch theo gia đình hoặc 

các nhóm nhỏ mà không theo một số tuyến du lịch lữ hành nhất định. Do tỷ trọng khách 

du lịch lữ hành thấp dẫn đến doanh thu lữ hành cũng rất thấp, cụ thể là tỷ trọng doanh thu 

lữ hành chỉ chiếm 5% trong tổng doanh thu của toàn ngành du lịch Quảng Bình trong 

năm 2019 (Phụ lục 44).  

Điều này phản ánh Quảng Bình chƣa phát triển mạnh du lịch lữ hành để liên kết 

với các điểm du lịch khác bên ngoài tỉnh nhằm thu hút du khách đến với Quảng Bình. 

Đây cũng là hệ quả bắt nguồn từ nguyên nhân chủ yếu là quy mô hoạt động của các đơn 

vị lữ hành còn nhỏ, khả năng cạnh tranh kém nên chƣa đủ sức phát triển thêm các tuyến 

du lịch mới. Việc phát triển các tuyến du lịch lữ hành ghé qua Quảng Bình phụ thuộc 

nhiều vào các công ty lữ hành ở các địa phƣơng khác. Kết quả tổng hợp số liệu điều tra 

hoàn toàn trùng hợp với thông tin thứ cấp vừa đƣợc đề cập ở trên liên quan đến vai trò 

của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trong tổng số 

300 khách du lịch đƣợc điều tra thì có đến 84,1% du khách tự tổ chức đi du lịch, còn lại 

15,9% số khách du lịch đi theo tour của các công ty du lịch (Phụ lục 45). Nhƣ vậy, năng 

lực hoạt động của các doanh nghiệp lữ hành đang đặt ra nhiều vấn đề thách thức đối với 

ngành du lịch tỉnh Quảng Bình trong việc đẩy mạnh hoạt động liên kết du lịch. 
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CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG KẾT NỐI VÙNG  

TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH QUẢNG BÌNH 

4.1. Quan điểm, mục tiêu và định hƣớng kết nối vùng trong phát triển du lịch tỉnh 

Quảng Bình 

4.1.1. Quan điểm 

Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, sản phẩm du lịch mang tính liên ngành và liên 

vùng, đặc biệt là sản phẩm du lịch hoàn chỉnh đòi hỏi phải sử dụng các loại đầu vào khác 

nhau của các ngành và lĩnh khác trong nền kinh tế. Chính vì vậy, kết nối vùng trong phát 

triển du lịch là một yêu cầu tất yếu và khách quan đối với tỉnh Quảng Bình. Đặc biệt, khi 

ngành du lịch Quảng Bình đƣợc xác định là ngành kinh tế mũi nhọn thì việc đẩy mạnh kết 

nối vùng trong phát triển du lịch càng trở nên cần thiết. 

Khi xem xét ở cấp độ vùng, kết nối vùng trong phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình 

cần phải đƣợc thực hiện song hành giữa liên kết nội vùng và liên kết ngoại vùng, trong đó 

đẩy mạnh liên kết nội vùng là tiền đề quan trọng để tăng cƣờng liên kết ngoại vùng; phù 

hợp với chiến lƣợc và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam, định hƣớng phát 

triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung Bộ, vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung và thống 

nhất với các quy hoạch ngành khác có liên quan trên địa bàn. 

Kết nối vùng trong phát triển du lịch phải theo hƣớng bền vững, phát huy tối đa lợi 

thế so sánh trong phát triển để có đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế trong khi vẫn 

bảo tồn đƣợc các giá trị tự nhiên và văn hóa, tạo nhiều cơ hội việc làm và tăng thu nhập 

cho cộng đồng địa phƣơng. 

Liên kết, hợp tác vùng, liên vùng và quốc tế là nội dung quan trọng, xuyên suốt 

đối với phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình; Phát triển du lịch chuyển từ “Điểm” (từng địa 

phƣơng) sang “Vùng”; từ “Số lƣợng” sang “Chất lƣợng”, có trọng tâm, trọng điểm; tập 

trung phát triển theo hƣớng nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp để đảm bảo sản 

phẩm du lịch có thƣơng hiệu và tính cạnh tranh cao đáp ứng yêu cầu của thị trƣờng. 

Kết nối vùng trong phát triển du lịch trên tinh thần tự nguyện, bình đẳng và cùng 

chung lợi ích giữa các địa phƣơng, tổ chức, doanh nghiệp; có bƣớc đi thích hợp, theo 

từng giai đoạn, mục tiêu cụ thể trên cơ sở lựa chọn những nội dung, lĩnh vực trọng điểm 

phát triển du lịch của các địa phƣơng và của toàn vùng. 
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4.1.2. Mục tiêu 

 Phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình trở thành trung tâm du lịch động lực của du 

lịch Bắc Trung Bộ và điểm đến du lịch có sức hấp dẫn và kết nối với các vùng, địa 

phƣơng ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và các trung tâm du lịch lớn của cả nƣớc và 

các quốc gia lân cận. Cơ sở đặt ra mục tiêu này là dựa vào tiềm năng về tài nguyên du 

lịch và lợi thế so sánh, cùng với những cơ hội phát triển nhƣ đã đề cập ở chƣơng 3, đó là 

Quảng Bình hội tụ đầy đủ các yếu tố và điều kiện thuận lợi để phát triển thành điểm du 

lịch động lực của du lịch vùng Bắc Trung Bộ vào những năm 2030. 

Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có đóng góp tích cực 

đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng và vùng. Khai thác tối đa tiềm năng, lợi 

thế để phát triển du lịch Quảng Bình trở thành điểm đến hấp dẫn du khách, đặc biệt là 

khách quốc tế về du lịch di sản. Tập trung đầu tƣ xây dựng 02 trung tâm du lịch gắn với 

di sản thiên nhiên thế giới VQG PNKB và đô thị thành phố Đồng Hới theo hƣớng hiện 

đại của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ; Phấn đấu đến năm 2025, khu 

du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng đáp ứng các tiêu chí và đƣợc công nhận là khu du lịch 

quốc gia; thành phố Đồng Hới trở thành trọng điểm du lịch của Vùng Bắc Trung Bộ; du 

lịch tỉnh Quảng Bình trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế của địa 

phƣơng, đóng góp quan trọng vào sự tăng trƣởng kinh tế của vùng và cả nƣớc.  

Xây dựng và định vị thƣơng hiệu “Du lịch Quảng Bình” gắn với những hình ảnh 

chủ đạo, độc đáo, mang đậm bản sắc. Tiếp tục khẳng định Quảng Bình là điểm đến hàng 

đầu tại Việt Nam và trung tâm du lịch mạo hiểm của khu vực Đông Nam Á. Giai đoạn 

2021 - 2025, tổng số khách du lịch đạt từ 25 – 28 triệu lƣợt khác, tốc độ tăng bình quân 

từ 10 – 12%/năm. Đến năm 2025, tổng số khách du lịch đến Quảng Bình đạt 7 – 8 triệu 

lƣợt khách, trong đó khách quốc tế chiếm từ 10 – 20% [38].  

4.1.3. Định hƣớng 

- Hợp tác phân bố lại nguồn lực, điều chỉnh quy hoạch phát triển phù hợp với thế mạnh 

của tỉnh Quảng Bình trong từng giai đoạn phát triển; 

- Liên kết trong phát triển sản phẩm du lịch, đặc biệt các sản phẩm đặc thù của tỉnh 

Quảng Bình với các địa phƣơng, trong đó ƣu tiên trực tiếp là các tỉnh Bắc Trung Bộ và 

Duyên hải Nam Trung Bộ. 
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- Liên kết trong hoạt động xúc tiến quảng bá và phát triển thƣơng hiệu điểm đến và 

sản phẩm du lịch Quảng Bình với các sản phẩm du lịch của các địa phƣơng tham gia 

chuỗi liên kết; 

- Liên kết thiết lập sự thống nhất về không gian du lịch vùng (hệ thống điểm, tuyến 

du lịch) thông qua phát triển hạ tầng kết nối lãnh thổ tỉnh Quảng Bình với các địa phƣơng 

khác trong vùng và ngoài vùng; 

- Tiếp tục đẩy mạnh liên kết giữa Quảng Bình với các địa phƣơng Thanh Hóa, Nghệ 

An, Hà Tĩnh; giữa Quảng Bình với tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng 

Nam để đảm bảo liên kết phát triển sản phẩm du lịch “Con đường di sản miền Trung” đi 

vào thực chất; giữa Quảng Bình với Hà Nội nhằm dẫn khách du lịch nội địa và quốc tế từ 

các tỉnh, thành phía Bắc. 

- Ƣu tiên liên kết tiểu vùng trong phát triển hạ tầng kết nối các điểm đến du lịch với 

trung tâm vùng là thành phố Thanh Hóa, Vinh (tiểu vùng ở phía Bắc) và thành phố Huế 

(tiểu vùng ở phía Nam) và ngoại vùng là thành phố Đà Nẵng, Hà Nội và thành phố Hồ 

Chí Minh để tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch trải nghiệm đầy đủ những giá trị 

cảnh quan, tự nhiên và văn hóa của vùng, qua đó góp phần nâng mức chi tiêu trung bình 

và kéo dài ngày lƣu trú trung bình của khách du lịch đến Quảng Bình. 

4.2. Giải pháp kết nối vùng phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình 

4.2.1. Giải pháp đổi mới cơ chế, chính sách kết nối vùng 

 Trong điều kiện Ban Điều phối du lịch theo vùng (liên kết giữa Quảng Bình với 

các địa phƣơng ở Bắc Trung Bộ, …) không phải là một định chế trong hệ thống tổ chức 

nhà nƣớc, không phải là một tổ chức đƣợc Nhà nƣớc công nhận và liên kết phát triển du 

lịch chƣa thực sự xuất phát từ yêu cầu liên kết dựa trên sự chuyên môn hóa hay phân 

công lao động theo chuỗi giá trị du lịch chung của vùng trong điều kiện vận hành của cơ 

chế thị trƣờng, một trong những vấn đề mấu chốt cần tháo gỡ để liên kết phát triển du 

lịch giữa tỉnh Quảng Bình với các địa phƣơng trong vùng và ngoài vùng đi vào thực chất 

là việc nâng cao vai trò của Ban Điều phối vùng trong việc quyết định (hoặc chủ trì phối 

hợp quyết định) các dòng ngân sách hỗ trợ của nhà nƣớc đối với phát triển hạ tầng và xúc 

tiến quảng bá du lịch vùng nhƣ một điểm đến thống nhất. Dòng ngân sách này từ nay chỉ 

tập trung ƣu tiên đối với các dự án mang tính vùng, thay vì đƣợc Bộ VHTTDL phân bổ 

cho từng địa phƣơng để thực hiện các dự án riêng lẻ mang tính cục bộ. Thực tế cho thấy 
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liên kết phát triển du lịch giữa tỉnh Quảng Bình với các vùng, các địa phƣơng chỉ đƣợc 

tăng cƣờng có hiệu quả nếu nhƣ các dự án phát triển du lịch nói chung, đặc biệt là các dự 

án phát triển hạ tầng và xúc tiến quảng bá du lịch mang tính vùng đƣợc tôn trọng và thực 

hiện trong thực tế. 

Trong thời gian tới, cần thiết lập kênh đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Quảng Bình với 

các địa phƣơng tham gia hợp tác kết nối và các bộ ngành chức năng có liên quan để 

thống nhất nhận thức, qua đó có đƣợc sự đồng thuận mang tính tự nguyện của các chủ thể 

liên kết (các địa phƣơng) trên cơ sở “tầm nhìn” về những lợi ích dài hạn khi tham gia kết 

nối phát triển du lịch. Khi xem xét đến vấn đề lợi ích cần có sự bình đẳng giữa các chủ 

thể, đồng thời kết hợp hài hòa những lợi ích trƣớc mắt và lâu dài.  

Cần tách biệt giữa liên kết mang ý chí chính trị giữa đại diện chính quyền địa 

phƣơng với liên kết mang tính kinh tế giữa chủ thể là các doanh nghiệp du lịch. Về bản 

chất liên kết du lịch nói chung và liên kết phát triển sản phẩm du lịch nói riêng là liên kết 

hƣớng tới các mục tiêu kinh tế, vì vậy nòng cốt của kết nối vùng phải là các doanh nghiệp 

du lịch mà đại diện là Hiệp hội Du lịch vùng hoặc Hiệp hội Du lịch các địa phƣơng khi 

tham gia vào quá trình hợp tác kết nối để phát triển du lịch. Cùng với đó cần có sự cam 

kết của chính quyền các địa phƣơng trong vùng để tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế chính 

sách, môi trƣờng pháp lý cho việc thực hiện liên kết. 

Thành lập cơ sở dữ liệu du lịch chung toàn vùng hoặc giữa các địa phƣơng tham 

gia kết nối với tỉnh Quảng Bình trên cơ sở ứng dụng công nghệ “Điện toán đám mây” 

(Cloud Computing) và “Dữ liệu lớn” (Big Data). Các địa phƣơng có trách nhiệm cung 

cấp đầy đủ các dữ liệu du lịch địa phƣơng mình theo một “khung” yêu cầu chung và có 

quyền truy cập hoặc sử dụng dữ liệu chung toàn vùng cho mục đích nghiên cứu phát triển 

du lịch, kết nối sản phẩm - dịch vụ du lịch của địa phƣơng mình với các địa phƣơng khác 

trong vùng. 

4.2.2. Giải pháp liên kết xúc tiến giới thiệu và quảng bá thƣơng hiệu du lịch  

  Để tăng cƣờng liên kết phát triển du lịch, đòi hỏi ngành du lịch tỉnh Quảng Bình phải 

thực hiện các chƣơng trình xúc tiến, quảng bá và giới thiệu sản phẩm du lịch của tỉnh, đồng 

thời sớm xây dựng và định vị thƣơng hiệu du lịch Quảng Bình. Thực hiện đƣợc việc làm này 

sẽ tạo cơ hội cho các sản phẩm du lịch Quảng Bình tiếp cận đƣợc các thị trƣờng trong và 

ngoài nƣớc, khách du lịch cũng nhƣ các doanh nghiệp du lịch sẽ biết nhiều hơn về sản phẩm 
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du lịch Quảng Bình, điều này sẽ thu hút các đối tác thực hiện các chƣơng trình liên kết với 

ngành du lịch cũng nhƣ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch ở trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình.  

 Việc đẩy mạnh chƣơng trình xúc tiến quảng bá và phát triển thƣơng hiệu du lịch 

Quảng Bình đòi hỏi phải có sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nƣớc, hiệp hội du 

lịch và các doanh nghiệp. Trƣớc hết, UBND tỉnh Quảng Bình cần phải phát huy vai trò 

của Sở Du lịch, Hiệp hội du lịch Quảng Bình trong việc thực hiện các chƣơng trình xúc 

tiến quảng bá sản phẩm và phát triển thƣơng hiệu du lịch Quảng Bình. Bên cạnh đó, 

UBND tỉnh Quảng Bình cần tạo ra cơ chế hợp tác giữa các doanh nghiệp, hiệp hội du lịch 

Quảng Bình và Sở du lịch tỉnh Quảng Bình trong quảng bá giới thiệu sản phẩm du lịch. 

 Tiếp tục duy trì thời điểm đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch 

Quảng Bình vào dịp cuối năm và đầu năm (từ tháng 12 đến tháng 03), vì đây là thời 

điểm chƣa vào mùa du lịch, do đó các doanh nghiệp sẽ có nhiều thời gian hơn để xây 

dựng các chiến lƣợc, chính sách quảng bá sản phẩm du lịch đến du khách và các đối tác 

trong và ngoài nƣớc. 

 Cần xây dựng và quảng bá thƣơng hiệu sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh đã đƣợc 

đƣa vào quy hoạch nhƣ: các sản phẩm du lịch gắn với Vƣờn quốc gia Phong Nha – Kẻ 

Bàng, du lịch gắn với biển. Đây đƣợc xem là giải pháp quan trọng cần sớm đƣợc thực 

hiện trƣớc khi thực hiện các chƣơng trình liên kết xúc tiến, quảng bá liên vùng. 

 Việc đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá giới thiệu sản phẩm du lịch 

Quảng Bình cần phải đƣợc xác định các nhóm thị trƣờng có thể hƣớng đến khai thác sử 

dụng các gói sản phẩm du lịch Quảng Bình. Việc xác định rõ thị trƣờng giúp tránh lãng 

phí các nguồn lực cho địa phƣơng cũng nhƣ các doanh nghiệp du lịch.    

Tiếp tục duy trì hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch theo phƣơng thức truyền thống 

với sự hiện diện các địa phƣơng trong vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Hà 

Nội, thành phố Hồ Chí Minh tại các hội chợ, sự kiện du lịch trong nƣớc và quốc tế, với 

sự tham gia của đoàn đại diện vùng du lịch để triển khai các hoạt động quảng bá hình 

ảnh, sản phẩm du lịch đặc thù của vùng với tƣ cách là điểm đến thống nhất và các địa 

phƣơng trong vùng. Đẩy mạnh liên kết với các kênh truyền thông uy tín trong nƣớc và 

quốc tế để quảng bá về du lịch vùng nói chung và tỉnh Quảng Bình cũng nhƣ các địa 

phƣơng tham gia liên kết nói riêng. 
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Trong thời gian tới, hình thức và nội dung xúc tiến quảng bá cần đƣợc xây dựng và 

thực hiện riêng biệt cho mỗi thị trƣờng/nhóm thị trƣờng mục tiêu dựa trên “Cầu” về sản 

phẩm du lịch và đặc điểm tiếp nhận thông tin của từng loại thị trƣờng/nhóm thị trƣờng.  

Xây dựng thƣơng hiệu du lịch tỉnh Quảng Bình và các địa phƣơng tham gia liên kết 

thể hiện đƣợc lợi thế nổi trội của địa phƣơng, của vùng về du lịch du lịch di sản, du lịch 

lịch sử văn hóa, một điểm đến thân thiện và an toàn. 

Đẩy mạnh E-Marketing du lịch trên nền tảng ứng dụng internet, điện thoại thông 

minh với các công nghệ thực tế ảo cho phép khách du lịch có đƣợc thông tin về điểm đến 

một cách đầy đủ và nhanh nhất và có thể “tƣơng tác” một cách sống động nhất với mọi 

điểm đến trong tỉnh Quảng Bình và các vùng liên kết du lịch. 

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tổ chức các sự kiện, lễ hội du lịch tại tỉnh Quảng Bình 

trên cơ sở liên kết chặt chẽ với các địa phƣơng trong vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải 

Nam Trung Bộ. Thay vì độc lập tổ chức, các sự kiện hoặc lễ hội du lịch ở tỉnh Quảng Bình, 

trong thời gian tới cần đƣợc liên kết theo “chuỗi” mang tính vùng hoặc cụm địa phƣơng 

trong vùng dựa trên kế hoạch chung đƣợc các địa phƣơng trong vùng thống nhất.  

Cho phép thực hiện thí điểm thành lập “Quỹ xúc tiến du lịch vùng” hoặc trong khối 

liên kết giữa Quảng Bình với các địa phƣơng bằng nguồn thu từ huy động nguồn lực xã 

hội (doanh nghiệp du lịch) và thí điểm thu 01 USD/đêm/khách du lịch quốc tế lƣu trú tại 

các thành phố nhƣ Đồng Hới, Thanh Hóa, Vinh, Huế, ... dƣới dạng “Thuế địa phƣơng” 

(Local tax) nhƣ nhiều nƣớc ở châu Âu, Nhật Bản, Malaysia,… đã thực hiện. Mục đích 

duy nhất của quỹ là sử dụng cho hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch của các địa phƣơng 

khi tham gia vào các hoạt động liên kết. 

4.2.3. Giải pháp tăng cƣờng liên kết sản phẩm du lịch 

Nhƣ đã đề cập ở chƣơng 3, ngành du lịch ở tỉnh Quảng Bình mới chỉ dừng lại ở 

việc khai thác một số sản phẩm du lịch đặc thù dựa vào tài nguyên tự nhiên đó là Vƣờn 

quốc gia Phong Nha – Kẻ Bảng và một số sản phẩm du lịch biển. Điều này có nghĩa là 

sản phẩm du lịch ở tỉnh Quảng Bình vẫn còn đơn điệu, chƣa đƣợc đa dạng hóa theo nhiều 

chủng loại khác nhau để thu hút khách du lịch trong và ngoài nƣớc. Trong khi nguồn tài 

nguyên du lịch nhân văn vẫn đang ở dạng tiềm năng, chƣa đƣợc khai thác, sử dụng một 

cách có hiệu quả. Hạn chế này có thể đƣợc giải thích bởi lý do là ngành du lịch Quảng 
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Bình đang thiếu chính sách liên kết sản phẩm du lịch. Chính vì thế, đẩy mạnh liên kết sản 

phẩm trong phát triển du lịch càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh hiện nay, cụ thể:  

Ngành du lịch tỉnh Quảng Bình khẩn trƣơng định vị thƣơng hiệu du lịch của tỉnh 

nhằm tạo điểm nhấn du lịch và sức hấp dẫn đối với du khách cũng nhƣ các doanh nghiệp 

trong và ngoài nƣớc thực hiện liên kết và thiết kế các tour du lịch đến Quảng Bình. 

 Trên cơ sở các sản phẩm du lịch đặc thù và các sản phẩm du lịch quan trọng đã 

đƣợc quy hoạch đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025, ngành du lịch Quảng Bình cần 

đẩy mạnh phát triển hệ thống sản phẩm du lịch có tính liên kết cao để tạo ra các sản phẩm 

du lịch tổng hợp mang lại giá trị gia tăng cao và kéo dài thời gian lƣu trú của khách du 

lịch. Theo đó, ngành du lịch Quảng Bình cần đẩy mạnh phát triển 2 trung tâm du lịch 

chính mang tính đặc thù của địa phƣơng, bao gồm trung tâm du lịch ở khu vực Vƣờn 

quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và trung tâm du lịch biển (lấy du lịch biển ở thành phố 

Đồng Hới làm hạt nhân).  

Ngành du lịch tỉnh Quảng Bình cần đẩy mạnh phát triển một số sản phẩm du lịch 

quan trọng nhƣ văn hóa, du lịch làng nghề nhằm tạo thành những sản phẩm du lịch vệ tinh, 

góp phần lấp các khoảng trống trên các tuyến đƣờng di chuyển của du khách từ Trung tâm 

du lịch thành phố Đồng Hới đến các điểm du lịch khác trong tỉnh. Ví dụ nhƣ phát triển sản 

phẩm du lịch làng nghề chế biến nƣớc mắm Nhân Trạch, du lịch biển và thƣởng thức hải 

sản ở Đá Nhảy thuộc huyện Bố Trạch trên tuyến du lịch kết nối giữa thành phố Đồng Hới 

với điểm đến du lịch Vũng Chùa – Đảo Yến, ... 

Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch quan trọng nhƣ du lịch làng nghề, du lịch 

lễ hội, tìm hiểu văn hóa cộng đồng địa phƣơng, du lịch sa mạc. Ngoài ra, ngành du lịch 

Quảng Bình cần lồng ghép phát triển các sản phẩm du lịch homestay, farmstay trong các 

làng nghề, kết hợp du lịch cộng đồng. Thực hiện đƣợc giải pháp này sẽ góp phần làm giảm 

những áp lực cho những sản phẩm du lịch ở Vƣờn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng vào 

những mùa cao điểm du lịch.  

  Hiện tại cũng nhƣ trong thời gian tới, ngành du lịch tỉnh Quảng Bình rất khó để lựa 

chọn phát triển các sản phẩm du lịch gắn với di sản văn hóa và làng nghề truyền thống, đây 

chính là rào cản lớn đối với việc thực hiện chính sách liên kết đối với dòng sản phẩm du 

lịch này. Chính vì vậy, tỉnh Quảng Bình nên lựa chọn các sản phẩm du lịch đặc thù gắn với 

tài nguyên du lịch tự nhiên để phát triển theo chiều sâu nhằm tăng cƣờng khả năng kết nối 
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vùng. Bên cạnh đó, từng bƣớc xây dựng và phát triển một số sản phẩm du lịch văn hóa 

mang nét đặc trƣng riêng của vùng đất Quảng Bình và có khả năng liên kết với các sản 

phẩm du lịch gắn với di sản thiên nhiên thế giới Vƣờn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng nhƣ: 

Tìm hiểu và khám phá văn hóa cộng đồng ngƣời Arem và Ma Coong; Khám phá thiên 

nhiên Hóa Sơn-hang Rục Mòn.  

Dựa vào định hƣớng sản phẩm đã đƣợc đề cập ở phần trƣớc, tỉnh Quảng Bình cần 

tiếp tục tăng cƣờng liên kết hợp tác với các tỉnh trong khối liên kết Hà Nội – Quảng Bình 

– Quảng Nam – Đà Nẵng – Thừa Thiên Huế; các tỉnh thuộc “Con đường di sản Miền 

Trung”; các tỉnh trong khối Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam bộ; các 

tỉnh trên hành lang kinh tế Đông Tây; các tỉnh thuộc 3 nƣớc Việt Nam - Lào - Thái Lan 

sử dụng chung đƣờng 12 để phát triển các sản phẩm du lịch. Phát huy có hiệu quả các 

chƣơng trình hợp tác phát triển du lịch đã ký kết với các địa phƣơng. Phối hợp với Hiệp 

hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Châu Á - Thái Bình Dƣơng (PATA) và các 

doanh nghiệp lữ hành lớn trong cả nƣớc và khu vực Châu Á - Thái Bình Dƣơng để kết 

nối và chủ động xây dựng các sản phẩm du lịch mới của Quảng Bình. 

Điều cần thiết đối với tỉnh Quảng Bình hiện nay là nên đƣa ra một chiến lƣợc phát 

triển du lịch mang tính tổng hợp liên vùng và liên ngành, dựa trên nền tảng cốt lõi nhất là 

tài nguyên du lịch tự nhiên (hệ thống hang động, biển) nhằm khai thác một cách có hiệu 

quả tài nguyên du lịch đặc thù của địa phƣơng, tránh trùng lắp trong việc hình thành các 

sản phẩm du lịch, nhất là các sản phẩm về du lịch biển; cần nhìn nhận lại một số quan 

điểm chủ đạo trong mối liên kết vùng để tiến đến một sự hợp tác toàn diện và có hiệu quả 

khi hình thành chiến lƣợc phát triển sản phẩm du lịch của tỉnh. 

Liên kết sản phẩm dịch vụ du lịch phải gắn với tuyến điểm của vùng Bắc Trung 

Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và cả nƣớc. Bên cạnh đó, không ngừng mở rộng quan hệ 

với các hãng lữ hành quốc tế, đặc biệt chú trọng tour du lịch Đông Dƣơng (Lào - Đông 

Bắc Thái Lan). Để thực hiện đƣợc giải pháp này, tỉnh Quảng Bình cần chú trọng đến việc 

đầu tƣ xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ và có tính kết nối cao. 

4.2.4. Giải pháp hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối vùng trong phát triển du lịch 

Ngành giao thông vận tải cần bám sát Chƣơng trình hành động của Ban Thƣờng 

vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch và Quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh Quảng Bình; 

quy hoạch phát triển du lịch vùng nhằm tiếp tục rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch 
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các tuyến đƣờng giao thông kết nối các điểm du lịch trọng điểm, tạo điều kiện cho việc 

thiết lập các tour, tuyến du lịch có tính kết nối cao. 

Dựa vào các cụm du lịch đã đƣợc quy hoạch, ngành giao thông vận tải cần thực 

hiện quy hoạch tổng thể và chi tiết mạng lƣới giao thông kết nối nhằm có kế hoạch huy 

động và sử dụng các nguồn vốn đầu tƣ phát triển giao thông. Tại các trung tâm du lịch và 

vùng đô thị (nhƣ thành phố Đồng Hới, Khu vực Vƣờn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, 

...), Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình cần sớm thiết lập thêm các tuyến, điểm xe 

buýt nội thành Đồng Hới, các tuyến từ thành phố Đồng Hới đến các điểm du lịch, ga 

đƣờng sắt, sân bay Đồng Hới nhằm tạo điều kiện thuận lợi đi lại cho khách du lịch. 

Qua điều tra khảo sát cho thấy, tại các trung tâm du lịch nhƣ Đồng Hới và khu vực 

Vƣờn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đang thiếu các điểm, bến đỗ xe phục vụ chuyên 

biệt cho hoạt động du lịch; thiếu điểm dừng chân du lịch trên các tuyến đƣờng quốc lộ, 

do đó ngành giao thông vận tải cần sớm thực hiện quy hoạch một số điểm đỗ xe du lịch 

trọng điểm nhằm tạo không gian thuận tiện cho các phƣơng tiện trong việc đƣa đón 

khách du lịch đến với Quảng Bình. 

Trên cơ sở Đề án Tăng cƣờng kết nối hàng không với các thị trƣờng nguồn khách 

du lịch đã đƣợc Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 22/01/2019), 

trong thời gian tới tỉnh Quảng Bình cần đẩy mạnh khai thác hiệu quả 4 tuyến đƣờng bay 

đã đƣợc thiết lập làm cơ sở để tiến tới nâng cấp sân bay Đồng Hới thành sân bay quốc tế; 

mở rộng kết nối với các sân bay nội địa khác theo định hƣớng thị trƣờng vùng du lịch di 

sản kết hợp nghỉ dƣỡng miền Trung mà Đề án của Chính phủ phê duyệt. Đặc biệt, Sân 

bay Đồng Hới cần nghiên cứu, xúc tiến việc tham gia liên minh đƣờng bay nội địa để thu 

hút khách du lịch (có thể học tập mô hình liên minh đƣờng bay Huế - Đà Lạt). Thực hiện 

đƣợc giải pháp này sẽ góp phần khắc phục đƣợc những hạn chế nhƣ hiện nay ở sân bay 

Đồng Hới. 

Kết quả nghiên cứu ở Chƣơng 3 đã chỉ ra rằng, giao thông vận tải đƣờng thủy ở 

tỉnh Quảng Bình còn nhiều hạn chế, trong khi Quảng Bình có nhiều hệ thông sông ngòi 

có khả năng kết nối giữa các điểm du lịch. Chính vì thế, ngành giao thông tỉnh Quảng 

Bình cần ƣu tiên đẩy mạnh phát triển một số tuyến giao thông đƣờng thủy phục vụ khách 

du lịch đến thăm quan các điểm du lịch khảo cứu lịch sử, tìm hiểu các giá trị văn hóa độc 

đáo của từng miền quê dọc theo các dòng sông nhƣ tuyến du lịch đôi bờ sông Gianh, 
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tuyến du lịch đôi bờ sông Son, tuyến du lịch Đại Giang – Tam Lu cũng nhƣ những làn 

điệu dân ca, các lễ hội truyền thống với trọng tâm là các lễ hội dân gian nhƣ Lễ hội Rằm 

tháng Ba Minh Hóa, Lễ hội đập trống của ngƣời Ma Coong, ca trù, hò khoan Lệ Thủy. 

4.2.5. Giải pháp kết nối vùng trong đào tạo nguồn nhân lực du lịch 

  Đối với tỉnh Quảng Bình, cần nghiên cứu quy hoạch và định hƣớng đầu tƣ hệ 

thống cơ sở đào tạo và dạy nghề có trọng điểm, tập trung nâng cao chất lƣợng đào tạo, 

tránh mở rộng và dàn trải về số lƣợng; chú trọng phát triển một số chuyên ngành đào tạo 

trong lĩnh vực du lịch tại Trƣờng Đại học Quảng Bình ngang tầm với một số trƣờng đại 

học trọng điểm ở khu vực miền Trung nhƣ Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng.  

 UBND tỉnh Quảng Bình có thể lựa chọn một số cơ sở đào tạo nghề tốt nhất hiện 

tại để quy hoạch phát triển các mô hình đào tạo nguồn nhân lực du lịch theo đơn đặt hàng 

của doanh nghiệp nhƣ: Trƣờng Cao đẳng nghề Quảng Bình; Trƣờng Trung cấp du lịch – 

Công nghệ số 9 và Trƣờng Trung cấp kinh tế Quảng Bình. 

 Tỉnh Quảng Bình cần xác định và lựa chọn một số cơ sở đào tạo trọng điểm ở trên 

địa bàn tỉnh để phát triển các chƣơng trình đào tạo nguồn nhân lực du lịch đáp ứng nhu 

cầu của các doanh nghiệp. Theo đó, quy hoạch phát triển một số ngành và chuyên ngành 

đào tạo trong lĩnh vực du lịch ở bậc đại học và sau đại học tại Trƣờng Đại học Quảng 

Bình; nghiên cứu lựa chọn các trƣờng cao đẳng và trung cấp nghề và Trƣờng Trung cấp 

Kinh tế Quảng Bình để xây dựng một số chƣơng trình đào tạo nghề du lịch gắn với nhu 

cầu của các doanh nghiệp du lịch ở trên địa bàn tỉnh.   

 Phát triển hệ thống cơ sở đào tạo gắn với du lịch trƣớc hết đòi hỏi cả ba chủ thể: 

cơ quan quản lý nhà nƣớc (UBND tỉnh, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở du lịch, …) và các cơ 

sở đào tạo cần thống nhất quan điểm, chủ trƣơng phát triển du lịch và phát triển nguồn 

nhân lực du lịch, tránh trƣờng hợp “mệnh ai nấy làm”, trùng lặp về các ngành nghề đào 

tạo giữa các trƣờng và cơ sở đào tạo nghề và cạnh tranh không lành mạnh. Trong đó, lấy 

nhu cầu của doanh nghiệp du lịch làm nhân tố trung tâm của việc thực hiện quy hoạch. 

Tăng cƣờng năng lực dự báo nhu cầu nhân lực du lịch trong các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ du lịch của tỉnh, trên cơ sở đó đƣa ra lộ trình xây dựng và thực hiện chiến lƣợc 

phát triển nguồn nhân lực phù hợp với bối cảnh phát triển du lịch của địa phƣơng. 

 Về hợp tác kết nối vùng, với hệ thống cơ sở đào tạo hiện có ở vùng Bắc Trung Bộ, 

trong đó tập trung chủ yếu ở Huế, do đó trong thời gian tới ngành du lịch tỉnh Quảng 
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Bình cần tăng cƣờng hợp tác với các địa phƣơng để đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực 

du lịch; hợp tác đào tạo hƣớng dẫn viên dành cho khách du lịch tiếng hiếm cho các địa 

phƣơng tham gia hợp tác liên kết nhằm đáp ứng nhu cầu hiện nay khi lƣợng khách du 

lịch tiếng hiếm (Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, …) đến Quảng Bình và các địa 

phƣơng trong vùng ngày càng tăng. 

   Trên cơ sở Ban điều phối du lịch vùng đã đƣợc thành lập, các địa phƣơng cần 

thống nhất chủ trƣơng khuyến khích các cơ sở đào tạo du lịch quốc tế đặt cơ sở đào tạo 

du lịch tại các địa phƣơng, vùng; liên kết giữa cơ sở đào tạo du lịch trong nƣớc và quốc 

tế đào tạo lao động trong vùng (đào tạo tại các địa phƣơng trong vùng hoặc tại nƣớc 

ngoài); Tăng cƣờng hợp tác với các tổ chức quốc tế, các nƣớc nhằm hỗ trợ nâng cao 

chất lƣợng nhân lực du lịch cho vùng; Xây dựng cơ sở dữ liệu lớn (big-data) về nguồn 

nhân lực du lịch vùng bao gồm hệ thống dữ liệu, thông tin chia sẻ về nhu cầu lao động 

việc làm và nguồn cung cấp; Tìm kiềm nguồn vốn hỗ trợ (cho vay ƣu đãi, tài trợ không 

hoàn lại) cho các chƣơng trình đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lƣợng cao. 

Áp dụng “Khung tham chiếu trình độ ASEAN (AQRF)” trong xây dựng chƣơng 

trình đào tạo du lịch. Mục đích của AQRF là tạo điều kiện so sánh, đối chiếu các trình độ 

xuyên quốc gia; hỗ trợ công nhận các trình độ; thúc đẩy học tập suốt đời; khuyến khích 

phát triển các cách tiếp cận quốc gia để hợp thức kết quả học tập ngoài giáo dục chính 

quy; thúc đẩy dịch chuyển lao động;  khuyến khích sự lƣu động của giáo dục và ngƣời 

học; dẫn đến các hệ thống trình độ đƣợc hiểu biết tốt hơn; tăng cƣờng các hệ thống trình 

độ có chất lƣợng cao hơn. 

4.2.6. Giải pháp tăng cƣờng liên kết giữa các doanh nghiệp lữ hành  

Một thực tế hiện nay ở Quảng Bình là hầu hết các công ty lữ hành chƣa đủ năng 

lực để tự thiết kế và tổ chức tour, thay vào đó là chỉ nhận tour thông qua các công ty lữ 

hành lớn ngoại tỉnh hoặc chỉ đáp ứng một khâu nhỏ lẻ ở trong tour, dẫn đến tình trạng rất 

bị động và phụ thuộc hoàn toàn vào các công ty lữ hành khác. Đặc biệt hơn, chƣa có mối 

liên kết giữa các doanh nghiệp lữ hành, các doanh nghiệp hoạt động mang tính cạnh tranh 

không lành mạnh “mệnh ai nấy làm”, còn có tình trạng phá giá vào mùa du lịch. Chính vì 

vậy, việc đẩy mạnh liên kết giữa các doanh nghiệp lữ hành càng trở nên cấp thiết trong 

bối cảnh hiện nay.  
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Các đơn vị lữ hành ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cần chủ động trong việc liên 

kết với các Câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để thiết lập liên 

minh bán hàng, xây dựng nhiều chƣơng trình đƣa khách đến với Quảng Bình cũng nhƣ 

chia sẻ kinh nghiệm trong điều hành và quản lý tour. Để thực hiện đƣợc điều này, về phía 

Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch Quảng Bình cần phát huy vai trò làm cầu nối liên kết với 

các Câu lạc bộ này để xúc tiên các chƣơng trình hợp tác liên kết. 

Hiệp hội du lịch Quảng Bình cần tạo ra cầu nối trung gian để các doanh nghiệp lữ 

hành có sự đồng thuận cao trong việc xác định tiếng nói chung nhằm xây dựng những sản 

phẩm du lịch hấp dẫn, mang nét đặc trƣng riêng của địa phƣơng. Bên cạnh đó, giữa các 

doanh nghiệp cần có các thỏa thuận cam kết đảm bảo thống nhất giá tour vừa mang tính 

cạnh trang, vừa đảm bảo chất lƣợng dịch vụ. Việc kết nối giữa các doanh nghiệp lữ hành 

sẽ tạo ra khối kết nối với những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lƣu trú, ẩm thực, .... 

Mặt khác, từ mối liên kết này, việc quảng bá văn hóa, du lịch Quảng Bình sẽ đến với du 

khách một cách rộng rãi hơn. 

Bên cạnh việc thực hiện liên kết giữa các doanh nghiệp lữ hành nội tỉnh, bản thân 

mỗi doanh nghiệp lữ hành ở Quảng Bình cần chủ động tăng cƣờng hợp tác với các công 

ty lữ hành ngoại tỉnh, trong đó ƣu tiên tập trung các công ty lữ hành ở phía Bắc và lữ 

hành quốc tế bởi vì khách du lịch Quảng Bình chủ yếu đến từ các tỉnh phía Bắc và nƣớc 

ngoài. Tuy nhiên, để thực hiện đƣợc giải pháp này, các doanh nghiệp lữ hành phải hợp 

tác liên kết với các doanh nghiệp kinh doanh điểm đến nhằm tăng cƣờng quảng bá sản 

phẩm du lịch đến với các công ty lữ hành ngoại tỉnh và đặc biệt là khách du lịch. 

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành cần nghiên cứu và phát triển dịch 

vụ “land tour” với các công ty, đối tác lữ hành của các trung tâm du lịch lớn ở trong nƣớc 

nhƣ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và các công ty lữ hành quốc tế nhằm tăng cƣờng liên kết 

thu hút khách du lịch. 

4.2.7. Giải pháp kết nối vùng trong phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trƣờng 

 Tăng cƣờng hoạt động bảo vệ môi trƣờng du lịch với việc nâng cao năng lực và 

hiệu lực quản lý nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng trong lĩnh vực du lịch; nghiên cứu bổ 

sung và hoàn thiện hệ thống chính sách khuyến khích phát triển du lịch “Du lịch xanh” 

với nòng cốt là du lịch sinh thái với sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phƣơng.  
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Khuyến khích phát triển loại hình/sản phẩm du lịch thân thiện với môi trƣờng, theo 

đó cần khuyến khích ƣu tiên phát triển du lịch “xanh”, du lịch sinh thái, du lịch có trách 

nhiệm gắn với gìn giữ và phát huy các giá trị tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng. Đây cũng 

chính là việc phát huy lợi thế so sánh của tỉnh Quảng Bình cũng nhƣ các địa phƣơng và 

vùng khi tham gia vào khối hợp tác liên kết trong phát triển du lịch. 

Tăng cƣờng năng lực quản lý “sức chứa” đối với các khu, điểm du lịch tự nhiên, theo 

đó sẽ hạn chế đƣợc tác động của hoạt động du lịch đến tài nguyên và môi trƣờng tự nhiên, 

góp phần bảo tồn các giá trị sinh thái và đa dạng sinh học. Điều này đồng nghĩa với việc 

cần nâng cao năng lực quản lý điểm đến, đặc biệt là đối với các điểm đến du lịch có ý 

nghĩa vùng và quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và các địa phƣơng tham gia liên kết.  

Khuyến khích và tăng cƣờng trồng cây ở các khu, điểm du lịch, theo đó sẽ không 

chỉ góp phần làm tăng sức hấp dẫn của cảnh quan, môi trƣờng du lịch mà còn góp phần 

làm tăng tỷ lệ phủ xanh và qua đó hạn chế sự phát tán khí CO2 ra khí quyển. Khuyến 

khích tiết kiệm năng lƣợng, nƣớc và sử dụng năng lƣợng thay thế trong hoạt động du 

lịch, theo đó du lịch sẽ góp phần tích cực trong nỗ lực tiết kiệm tài nguyên và hạn chế 

lƣợng thải ra môi trƣờng.   

Tiến hành rà soát, điều chỉnh lại các chính sách, chiến lƣợc và các quy hoạch từ tổng 

thể tới chi tiết phù hợp với thực tế tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) ở tỉnh Quảng 

Bình nói chung và trong lĩnh vực du lịch nói riêng. Đặc biệt các địa phƣơng trong vùng 

liên kết cần thực hiện nghiên cứu về mức độ bị tổn thƣơng của du lịch dƣới tác động của 

BĐKH nhƣ Đà Nẵng đã thực hiện để làm căn cứ đƣa ra các khuyến cáo đối với các nhà 

đầu tƣ xây dựng các khu du lịch ven biển để giảm thiểu rủi ro do tác động của BĐKH. 

Đẩy mạnh phối hợp liên vùng trong hoạt động ứng phó với BĐKH, theo đó cần gắn 

nội dung này trong phát triển liên vùng thực hiện chiến lƣợc, kế hoạch và các dự án phát 

triển du lịch. Cần coi vấn đề BĐKH cũng là một tiêu chí trong thẩm định dự án phát triển 

du lịch ở cấp độ địa phƣơng và vùng.  

Xây dựng cơ chế/chính sách phù hợp với đặc thù của từng địa phƣơng để đảm bảo 

một phần từ thu nhập du lịch nói chung trên địa bàn sẽ “quay lại” hỗ trợ cho phát triển 

cộng đồng và góp phần để cộng đồng có điều kiện tự đứng ra tổ chức cung cấp một số 

dịch vụ du lịch; hỗ trợ cho công tác bảo vệ phát triển tài nguyên, môi trƣờng du lịch và 

bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa tại địa phƣơng đó.   
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Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng mô hình du lịch cộng đồng và cơ chế cụ thể phù hợp 

với đặc thù kinh tế - xã hội và tập quán sinh hoạt của cộng đồng trên các vùng địa lý khác 

nhau nhằm tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển du lịch cộng đồng; cho sự 

tham gia của cộng đồng vào hoạt động phát triển du lịch nhƣ hỗ trợ cho vay vốn với lãi 

suất ƣu đãi, hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề du lịch, cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ 

hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch,… 
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PHẦN IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

Từ kết quả phân tích nghiên cứu của đề tài Luận án “Kết nối vùng trong phát 

triển du lịch tỉnh Quảng Bình theo hướng bền vững”, tác giả đƣa ra một số kết luận 

nhƣ sau: 

Chủ đề kết nối vùng trong phát triển du lịch đã thực sự thu hút sự quan tâm nghiên 

cứu của nhiều học giả, các nhà khoa học. Nếu nhƣ ở nƣớc ngoài, các nghiên cứu về kết 

nối vùng trong phát triển du lịch là khá đa dạng thì ở Việt Nam chủ đề này vẫn còn nhiều 

khoảng trống để nghiên cứu, đặc biệt là khi nghiên cứu về kết nối vùng trong phát triển 

du lịch đƣợc thực hiện tại một địa phƣơng là những khoảng trống về lý luận và thực tiễn 

cần đƣợc làm sáng tỏ. Trên cơ sở tiếp cận và vận dụng các phƣơng pháp nghiên cứu phù 

hợp, luận án đã tập trung phân tích, đánh giá thực trạng kết nối vùng trong phát triển du 

lịch tỉnh Quảng Bình trên phƣơng diện vĩ mô (quản lý nhà nƣớc trong các hoạt động kết 

nối vùng) và bình diện vi mô (liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch, các bên liên 

quan); tác động của kết nối vùng đến kết quả và hiệu quả hoạt động du lịch ở tỉnh Quảng 

Bình; tính bền vững trong phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình dựa trên các hoạt động hợp 

tác kết nối vùng; những yếu tố ảnh hƣởng đến kết nối vùng trong phát triển du lịch tỉnh 

Quảng Bình. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, Chính quyền địa phƣơng và các doanh nghiệp du 

lịch tỉnh Quảng Bình đã nhận thức đƣợc tầm quan trọng của kết nối vùng đối với sự phát 

triển ngành du lịch. Điều đó đã thể hiện bằng các quan điểm, mục tiêu và giải pháp đƣợc 

nêu rõ trong các chƣơng trình, chính sách phát triển du lịch của tỉnh Quảng Bình, cũng 

nhƣ sự tham gia hợp tác liên kết địa phƣơng từ phía cơ quan quản lý, hiệp hội du lịch, 

doanh nghiệp và các bên liên quan trong các hoạt động xúc tiến du lịch, kết nối giao 

thông vận tải, phát triển sản phẩm du lịch và đào tạo nhân lực. Cơ chế hợp tác liên kết 

giữa Quảng Bình và các địa phƣơng trong khối liên kết đã đƣợc thực thi thông qua việc 

thành lập Ban điều phối hợp tác phát triển du lịch nhằm thống nhất trong việc xây dựng 

chƣơng trình, kế hoạch hoạt động hợp tác chung. 

Cùng với vai trò định hƣớng, đƣa ra các chủ trƣơng trong kết nối vùng từ phía chính 

quyền địa phƣơng (UBND tỉnh Quảng Bình và Sở Du lịch), Hiệp hội du lịch đã trở thành 

cầu nối quan trọng giữa chính quyền địa phƣơng và các doanh nghiệp du lịch ở trên địa bàn 
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tỉnh để việc huy động và chia sẻ các nguồn lực cùng tham gia các hoạt động liên kết xúc 

tiến, quảng bá du lịch. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch cũng tự tổ chức các 

hoạt động hợp tác liên kết doanh nghiệp ở ngoài tỉnh nhằm xây dựng và phát triển sản 

phẩm dịch vụ du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, tất cả vì mục tiêu hợp tác cùng có lợi. 

Từ những chƣơng trình hợp tác kết nối vùng du lịch, các sản phẩm du lịch liên 

vùng đã đƣợc hình thành và đƣa vào khai thác nhƣ “Con đƣờng di sản miền Trung”; 

“Hoài niệm chiến trƣờng xƣa”; “Đƣờng Hồ Chí Minh huyền thoại”; “Con đƣờng sinh 

thái, văn hóa tâm linh Bắc miền Trung”. Bên cạnh đó, các tuyến đƣờng hàng không đƣợc 

thiết lập mở ra nhiều cơ hội để thu hút và phân phối dòng khách du lịch từ các vùng và 

trung tâm du lịch lớn trong và ngoài nƣớc đến với Quảng Bình (Đồng Hới – Cát Bi; 

Đồng Hới – Chiang Mai, Thái Lan) 

Tuy nhiên, kết nối vùng trong phát triển du lịch giữa tỉnh Quảng Bình với các địa 

phƣơng trong vùng, ngoài vùng còn nặng hình thức; sự phối hợp giữa du lịch với các 

ngành liên quan còn bất cập. Cách quản lý điểm đến hiện nay vẫn đƣợc thực hiện theo sự 

phân chia địa giới và tổ chức hành chính; cơ chế chính sách giữa Quảng Bình với các địa 

phƣơng chƣa đồng bộ; chƣa có đƣợc sự liên kết trong xây dựng và điều phối chung toàn 

vùng hoặc giữa Quảng Bình với các địa phƣơng tham gia liên kết về chiến lƣợc phát 

triển, quy hoạch, đầu tƣ, phát triển du lịch và quản trị tài nguyên du lịch dẫn đến sự thiếu 

thống nhất về thể chế chính sách, thu hút đầu tƣ, phân bổ nguồn lực, thiết lập hạ tầng du 

lịch chung, liên kết phụ trợ giữa các doanh nghiệp du lịch trong vùng. 

Kết nối vùng trong phát triển du lịch ở tỉnh Quảng Bình mới chỉ dừng lại ở cấp độ 

quản lý nhà nƣớc, các hiệp hội du lịch trong hoạt động xúc tiến quảng bá và trao đổi kinh 

nghiệm về quản lý và đào tạo nguồn nhân lực; hoặc chỉ đƣợc thực hiện qua những 

chuyến trao đổi, famtrip khảo sát và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, hỗ trợ và chia sẻ 

nguồn lực trong quảng bá du lịch, cung cấp, trao đổi thông tin. Trong khi đó, giữa Quảng 

Bình và các địa phƣơng trong khối liên kết chƣa có các chƣơng trình, nội dung hành động 

cụ thể để thúc đẩy quá trình hợp tác đi vào thực chất. 

Mức độ liên kết giữa các doanh nghiệp du lịch và các bên liên quan trong nội bộ 

tỉnh Quảng Bình và kể cả bên ngoài tỉnh Quảng Bình (kết nối vùng) vẫn còn thấp. Các 

doanh nghiệp lữ hành Quảng Bình chƣa thể hiện vai trò trung tâm kết nối với các tác 

nhân bên ngoài tỉnh Quảng Bình, thay vào đó là sự phụ thuộc và chịu sự chi phối của các 
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hãng lữ hành đến từ các trung tâm du lịch lớn trong nƣớc. Giữa doanh nghiệp du lịch 

Quảng Bình và các hãng lữ hành quốc tế chƣa có sự liên kết chặt chẽ để trực tiếp dẫn 

khách du lịch quốc tế đến Quảng Bình. Chƣa có sự gắn kết giữa các doanh nghiệp du lịch 

với các làng nghề truyền thống và các đơn vị quản lý di tích lịch sử, văn hóa ở trên địa 

bàn tỉnh Quảng Bình. Hệ thống cơ sở đào tạo ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đang mất đi 

vị thế trong mạng lƣới liên kết với các doanh nghiệp để cung cấp các sản phẩm và dịch 

vụ đào tạo nhân lực ngành du lịch, thay vào đó là các cơ sở đào tạo ngoài tỉnh Quảng 

Bình đã khẳng định đƣợc vị thế của mình trong mạng lƣới liên kết du lịch. Chính vì vậy, 

tác động hay sức lan tỏa của kết nối vùng đến kết quả và hiệu quả hoạt động du lịch tỉnh 

Quảng Bình là chƣa cao. Quảng Bình vẫn đƣợc xếp vào cụm các địa phƣơng có doanh 

thu du lịch thấp và khả năng kết nối còn hạn chế. Hoạt động kết nối vùng mới chỉ mang 

lại một số lợi ích bƣớc đầu nhƣ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp chia sẻ và trao đổi thông 

tin, kinh nghiệm; hợp tác thiết kế các tour, tuyến du lịch đến Quảng Bình.     

Hoạt động liên kết, hợp tác giữa Quảng Bình với các địa phƣơng và vùng chƣa 

chú trọng đến vấn đề phát triển du lịch bền vững. Kết quả phân tích tính bền vững trong 

phát triển du lịch ở tỉnh Quảng Bình cho thấy, tác động của ngành du lịch đối với tăng 

trƣởng kinh tế của tỉnh Quảng Bình vẫn còn thấp, mức độ đóng góp vào tổng sản phẩm 

GRDP của tỉnh chƣa đến 2%; ngƣời dân hƣởng lợi từ kết quả phát triển du lịch chƣa 

đƣợc nhiều. Vấn đề cần đƣợc quan tâm nhất hiện nay là những sản phẩm du lịch ở 

VQGPNKB có sức chứa thấp, thƣờng đối diện tình trạng quá tải vào mùa cao điểm, gây 

ảnh hƣởng đến môi trƣờng sinh thái của Di sản thiên nhiên thế giới VQG PNKB, đặt ra 

thách thức đối với việc duy trì và bảo tồn tính toàn vẹn của các giá trị di sản trong quá 

trình phát triển du lịch.   

Đánh giá trong dài hạn cho thấy, ngành du lịch Quảng Bình đang có nhiều cơ hội và 

tiềm năng lớn để đẩy mạnh kết nối vùng trong phát triển du lịch, trƣớc hết là Quảng Bình 

nằm trên tuyến hành trình khám phá di sản miền Trung, đồng thời nguồn tài nguyên du lịch 

của Quảng Bình vẫn đang có nhiều tiềm năng để phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, 

tạo sức hấp dẫn đối với du khách cũng nhƣ các đối tác trong và ngoài nƣớc nhằm tăng 

cƣờng liên kết sản phẩm du lịch. Cùng với đó là nhu cầu du lịch ngày càng tăng trên phạm 

vi toàn cầu và xu thế dịch chuyển dòng khách đến các nƣớc châu Á; các chính sách vĩ mô 

của nhà nƣớc đang tạo ra khung pháp lý quan trọng, làm cơ sở để tỉnh Quảng Bình đẩy 

mạnh phát triển ngành du lịch trong một môi trƣờng hợp tác kết nối vùng một cách chặt 
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chẽ và bền vững. Tuy nhiên, ngành du lịch Quảng Bình cũng đối diện với những rào cản 

và thách thức lớn trong việc đẩy mạnh các hoạt động liên kết, trƣớc hết là tính mùa vụ 

cao của ngành du lịch Quảng Bình do điều kiện thời tiết không thuận lợi; các nguồn lực 

đầu tƣ cho ngành du lịch của tỉnh Quảng Bình còn hạn chế; năng lực của các đơn vị lữ 

hành vẫn còn thấp, chƣa thể hiện đƣợc vai trò hạt nhân trong liên kết phát triển du lịch. 

Căn cứ kết quả nghiên cứu, đề tài luận án đã đƣa ra quan điểm, mục tiêu, định 

hƣớng kết nối vùng trong phát triển du lịch ở tỉnh Quảng Bình và đề xuất 7 nhóm giải 

pháp tăng cƣờng kết nối vùng trong phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình theo hƣớng bền 

vững, góp phần tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đƣa du lịch trở thành ngành 

kinh tế mũi nhọn của tỉnh Quảng Bình, là một trong những trung tâm du lịch lớn của 

vùng Bắc Trung Bộ trong giai đoạn phát triển mới. Ngoài ra, Luận án còn đề xuất một số 

kiến nghị đối với nhà nƣớc các cấp và Hiệp hội doanh nghiệp du lịch về tăng cƣờng kết nối 

vùng trong phát triển du lịch ở địa bàn nghiên cứu (Xem chi tiết tại phụ lục số 46). 

Mặc dù đã đạt đƣợc một số kết quả nghiên cứu nhất định, nhƣng do nội hàm 

nghiên cứu về kết nối vùng trong phát triển du lịch khá rộng, cùng với sự hạn chế về điều 

kiện thời gian, nguồn lực và năng lực bản thân, do đó một số nội dung nghiên cứu vẫn 

chƣa đƣợc giải quyết, cụ thể:  

Nghiên cứu kết nối vùng trong phát triển du lịch đƣợc giới hạn trong phạm vi lãnh 

thổ của Việt Nam, trong khi kết nối vùng có tính chất xuyên biên giới (là xu thế chủ đạo 

trong bối cảnh hội nhập kinh tế) chƣa đƣợc đề tài luận án đƣa vào nghiên cứu;  

Khi phân tích về mạng lƣới liên kết giữa các doanh nghiệp, các bên liên quan, đề 

tài luận án mới chỉ tiếp cận điều tra thu thập số liệu từ các doanh nghiệp và các bên liên 

quan ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, do đó các thông tin số liệu mới phản ánh đƣợc một 

chiều, chƣa có thông tin phản chứng để đo lƣờng và kiểm định về mức độ liên kết và 

nhận diện đầy đủ cấu trúc mạng lƣới liên kết trong phát triển du lịch. 

Việc sử dụng phƣơng pháp phân tích tƣơng quan không gian trong nghiên cứu này 

mới chỉ dừng lại ở góc độ lƣợng hóa chỉ số tƣơng quan và phân cụm không gian liên kết, 

mà chƣa xây dựng đƣợc mô hình kinh tế lƣợng để làm rõ tác động của các yếu tố đến kết 

quả hoạt động du lịch của một địa phƣơng và các địa phƣơng lân cận. Tác động của kết 

nối vùng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mới chỉ dừng lại ở việc 

phân tích thống kê mô tả dựa trên các ý kiến trả lời phỏng vấn của doanh nghiệp; trong 
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khi vấn đề này cần phải đƣợc phân tích bằng mô hình kinh tế lƣợng để lƣợng hóa những 

tác động của kết nối vùng. 

Khi nghiên cứu về kết nối vùng trong phát triển du lịch ở cấp độ doanh nghiệp, đề 

tài luận án chƣa tiếp cận phân tích theo chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị sản phẩm du lịch 

để từ đó phân tích lợi ích - chi phí giữa các tác nhân tham gia vào chuỗi liên kết.   

Hy vọng đây là những hƣớng gợi mở cho các nghiên cứu trong thời gian tới của 

tác giả nói riêng và những nhà nghiên cứu quan tâm đến chủ đề kết nối vùng trong phát 

triển du lịch. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1. Kết quả phân tích mạng lƣới liên kết bằng phần mềm Ucinet 

 
DISPLAY 

----------------------------------------------------------------------

---------- 

 

Input dataset:                          Qb-coh 

(C:\Users\Administrator.37KW80748EX8356\Desktop\Qb-coh 

 

 

Whole network measures 

 

                                  1  

                                 Qb  

                          ---------  

    1         # of nodes    119.000  

    2          # of ties    273.000  

    3         Avg Degree      2.294  

    4      Indeg H-Index      7.000  

    5       K-core index      5.000  

    6 Deg Centralization      0.152  

    7 Out-Centralization      0.117  

    8  In-Centralization      0.074  

    9         Indeg Corr      0.052  

   10        Outdeg Corr      0.132  

   11            Density      0.019  

   12         Components     65.000  

   13    Component Ratio      0.542  

   14      Connectedness      0.381  

   15      Fragmentation      0.619  

   16            Closure      0.033  

   17       Avg Distance      3.348  

   18      Prop within 3      0.202  

   19           # w/in 3   2840.000  

   20        SD Distance      1.122  

   21           Diameter      7.000  

   22       Wiener Index  17904.000  

   23     Dependency Sum  12557.000  

   24            Breadth      0.867  

   25        Compactness      0.133  

   26    Small Worldness             

   27            Mutuals      0.002  

   28        Asymmetrics      0.034  

   29              Nulls      0.963  

   30    Arc Reciprocity      0.117  

   31   Dyad Reciprocity      0.062  

 

 

31 rows, 1 columns, 1 levels. 

 

-------------------------------------- 

Running time: 00:00:01 seconds. 

Output generated: 05 Jun 21 10:52:31 
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DISPLAY 

----------------------------------------------------------------------

---------- 

 

Input dataset:                          Qb-cent 

(C:\Users\Administrator.37KW80748EX8356\Desktop\Qb-cent 

 

 

Centrality Measures 

 

                           1     2     3     4     5  

                       OutDe Indeg OutCl InClo Betwe  

                           g         ose    se    en  

                       ----- ----- ----- ----- -----  

    1           LHQB1  0.144 0.085 0.214 0.202 0.061  

    2           LHQB2  0.085 0.068 0.209 0.194 0.032  

    3           LHQB3  0.051 0.076 0.205 0.208 0.045  

    4           LHQB4  0.102 0.034 0.188 0.184 0.016  

    5           LHQB5  0.102 0.076 0.219 0.206 0.054  

    6           LHQB6  0.093 0.076 0.203 0.214 0.046  

    7           LHQB7  0.068 0.059 0.195 0.205 0.029  

    8           LHQB8  0.076 0.068 0.212 0.206 0.042  

    9           LHQB9  0.068 0.034 0.202 0.188 0.022  

   10          LHQB10  0.068 0.042 0.200 0.201 0.018  

   11          LHQB11  0.119 0.127 0.205 0.213 0.056  

   12          LHQB12  0.042 0.059 0.198 0.199 0.015  

   13          LHQB13  0.051 0.042 0.198 0.202 0.028  

   14          LHQB14  0.051 0.017 0.201 0.187 0.012  

   15          LHQB15  0.093 0.025 0.207 0.182 0.010  

   16          LHQB16  0.059 0.076 0.193 0.202 0.019  

   17          LHQB17  0.085 0.059 0.208 0.205 0.031  

   18           KS5*1  0.051 0.068 0.205 0.207 0.043  

   19           KS5*2  0.034 0.085 0.203 0.215 0.038  

   20           KS5*3  0.042 0.017 0.201 0.194 0.008  

   21           KS4*1  0.034 0.017 0.202 0.191 0.018  

   22           KS4*2  0.051 0.051 0.203 0.203 0.019  

   23           KS4*3  0.042 0.017 0.210 0.186 0.011  

   24           KS4*4  0.042 0.042 0.206 0.200 0.017  

   25           KS4*5  0.034 0.034 0.191 0.201 0.009  
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   26           KS4*6  0.034 0.000 0.199 0.125 0.000  

   27           KS3*1  0.034 0.034 0.193 0.205 0.014  

   28           KS3*2  0.034 0.059 0.199 0.206 0.023  

   29           KS3*3  0.000 0.085 0.125 0.211 0.000  

   30           KS3*4  0.025 0.025 0.195 0.189 0.002  

   31           KS3*5  0.034 0.008 0.196 0.181 0.003  

   32           KS3*6  0.000 0.017 0.125 0.190 0.000  

   33           KS3*7  0.017 0.008 0.195 0.181 0.001  

   34           KS3*8  0.008 0.008 0.187 0.189 0.003  

   35           KS3*9  0.000 0.017 0.125 0.187 0.000  

   36          KS3*10  0.000 0.136 0.125 0.224 0.000  

   37           KS2*1  0.008 0.042 0.169 0.200 0.006  

   38           KS2*2  0.000 0.000 0.125 0.125 0.000  

   39           KS2*3  0.000 0.085 0.125 0.223 0.000  

   40           KS2*4  0.008 0.000 0.180 0.125 0.000  

   41           KS2*5  0.000 0.000 0.125 0.125 0.000  

   42           KS2*6  0.008 0.000 0.192 0.125 0.000  

   43           KS2*7  0.000 0.008 0.125 0.182 0.000  

   44           KS2*8  0.008 0.000 0.178 0.125 0.000  

   45           KS2*9  0.000 0.017 0.125 0.192 0.000  

   46          KS2*10  0.000 0.025 0.125 0.206 0.000  

   47          KS2*11  0.008 0.000 0.184 0.125 0.000  

   48          KS2*12  0.000 0.102 0.125 0.217 0.000  

   49          KS2*13  0.000 0.000 0.125 0.125 0.000  

   50           KS1*1  0.000 0.000 0.125 0.125 0.000  

   51           KS1*2  0.008 0.008 0.180 0.168 0.000  

   52           KS1*3  0.000 0.034 0.125 0.197 0.000  

   53           KS1*4  0.000 0.000 0.125 0.125 0.000  

   54           KS1*5  0.017 0.000 0.188 0.125 0.000  

   55           KS1*6  0.000 0.000 0.125 0.125 0.000  

   56           KS1*7  0.008 0.000 0.192 0.125 0.000  

   57           KS1*8  0.000 0.000 0.125 0.125 0.000  

   58           KS1*9  0.008 0.000 0.171 0.125 0.000  

   59          KS1*10  0.000 0.000 0.125 0.125 0.000  

   60          KS1*11  0.008 0.000 0.184 0.125 0.000  

   61             Ho1  0.000 0.000 0.125 0.125 0.000  

   62             Ho2  0.017 0.025 0.194 0.194 0.009  

   63             Ho3  0.000 0.017 0.125 0.196 0.000  

   64             Ho4  0.034 0.025 0.203 0.189 0.008  

   65             Ho5  0.000 0.000 0.125 0.125 0.000  

   66             Ho6  0.000 0.000 0.125 0.125 0.000  

   67             Ho7  0.008 0.017 0.183 0.198 0.002  

   68             Ho8  0.008 0.000 0.184 0.125 0.000  

   69             Ho9  0.000 0.000 0.125 0.125 0.000  

   70            Ho10  0.000 0.000 0.125 0.125 0.000  

   71            Ho11  0.000 0.000 0.125 0.125 0.000  

   72            Ho12  0.000 0.008 0.125 0.190 0.000  

   73            Ho13  0.008 0.000 0.186 0.125 0.000  

   74            Ho14  0.008 0.000 0.190 0.125 0.000  

   75            Ho15  0.000 0.000 0.125 0.125 0.000  

   76            Ho16  0.000 0.000 0.125 0.125 0.000  

   77            Ho17  0.000 0.000 0.125 0.125 0.000  

   78            Ho18  0.000 0.000 0.125 0.125 0.000  

   79            Ho19  0.008 0.000 0.186 0.125 0.000  

   80            Ho20  0.000 0.000 0.125 0.125 0.000  

   81            Ho21  0.008 0.000 0.188 0.125 0.000  

   82            Ho22  0.000 0.000 0.125 0.125 0.000  

   83            Ho23  0.034 0.000 0.202 0.125 0.000  
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   84            Ho24  0.000 0.000 0.125 0.125 0.000  

   85            Ho25  0.000 0.000 0.125 0.125 0.000  

   86            Ho26  0.008 0.000 0.182 0.125 0.000  

   87            Ho27  0.008 0.000 0.184 0.125 0.000  

   88             NH1  0.017 0.017 0.183 0.198 0.002  

   89             NH2  0.000 0.017 0.125 0.196 0.000  

   90             NH3  0.000 0.000 0.125 0.125 0.000  

   91             NH4  0.000 0.017 0.125 0.177 0.000  

   92             NH5  0.017 0.025 0.197 0.190 0.005  

   93             NH6  0.000 0.034 0.125 0.207 0.000  

   94             NH7  0.000 0.017 0.125 0.196 0.000  

   95             NH8  0.017 0.000 0.191 0.125 0.000  

   96             NH9  0.000 0.017 0.125 0.189 0.000  

   97            NH10  0.017 0.017 0.183 0.198 0.002  

   98            NH11  0.000 0.000 0.125 0.125 0.000  

   99            NH12  0.017 0.017 0.183 0.198 0.002  

  100            NH13  0.000 0.017 0.125 0.188 0.000  

  101            NH14  0.008 0.025 0.175 0.199 0.005  

  102             VC1  0.008 0.017 0.181 0.170 0.002  

  103             VC2  0.034 0.034 0.200 0.185 0.005  

  104             VC3  0.093 0.042 0.213 0.196 0.023  

  105             VC4  0.034 0.017 0.197 0.172 0.002  

  106             VC5  0.000 0.000 0.125 0.125 0.000  

  107             VC6  0.059 0.025 0.193 0.189 0.007  

  108             VC7  0.000 0.000 0.125 0.125 0.000  

  109             VC8  0.034 0.034 0.196 0.193 0.007  

  110             VC9  0.059 0.008 0.208 0.183 0.003  

  111            VC10  0.000 0.000 0.125 0.125 0.000  

  112            VC11  0.034 0.059 0.199 0.201 0.020  

  113            VC12  0.051 0.051 0.196 0.201 0.008  

  114          ĐT_QB1  0.051 0.008 0.204 0.184 0.009  

  115          ĐT_QB2  0.017 0.000 0.190 0.125 0.000  

  116          ĐT_QB3  0.042 0.017 0.199 0.198 0.011  

  117          ĐT_QB4  0.025 0.034 0.190 0.197 0.007  

  118    Làng nghề QB  0.017 0.025 0.195 0.200 0.003  

  119 ĐVQL di tích VH  0.034 0.042 0.190 0.211 0.015  

 

119 rows, 5 columns, 1 levels. 

 

-------------------------------------- 

Running time: 00:00:01 seconds. 

Output generated: 05 Jun 21 10:54:39 
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---------------------------------------------------------------------- 

 

Input dataset:                          a-coh 

(C:\Users\Administrator.37KW80748EX8356\Desktop\a-coh 

Whole network measures 

                                  1  

                                  a  

                          ---------  

    1         # of nodes    132.000  

    2          # of ties   1212.000  

    3         Avg Degree      9.182  

    4      Indeg H-Index     19.000  

    5       K-core index     10.000  
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    6 Deg Centralization      0.363  

    7 Out-Centralization      0.360  

    8  In-Centralization      0.360  

    9         Indeg Corr      0.205  

   10        Outdeg Corr      0.205  

   11            Density      0.070  

   12         Components     28.000  

   13    Component Ratio      0.206  

   14      Connectedness      0.632  

   15      Fragmentation      0.368  

   16            Closure      0.179  

   17       Avg Distance      2.229  

   18      Prop within 3      0.613  

   19           # w/in 3  10608.000  

   20        SD Distance      0.675  

   21           Diameter      4.000  

   22       Wiener Index  24342.000  

   23     Dependency Sum  13422.000  

   24            Breadth      0.683  

   25        Compactness      0.317  

   26    Small Worldness             

   27            Mutuals      0.070  

   28        Asymmetrics      0.000  

   29              Nulls      0.930  

   30    Arc Reciprocity      1.000  

   31   Dyad Reciprocity      1.000  

 

31 rows, 1 columns, 1 levels. 

 

-------------------------------------- 

Running time: 00:00:01 seconds. 

Output generated: 05 Jun 21 10:55:32 

UCINET 6.721 Copyright (c) 2002-2021 Analytic Technologies 

 
MULTIPLE CENTRALITY MEASURES 

----------------------------------------------------------------------

---------- 

Input dataset:                          a 

(C:\Users\Administrator.37KW80748EX8356\Desktop\a 



PL 6 

Output dataset:                         a-cent 

(C:\Users\Administrator.37KW80748EX8356\Desktop\a-cent 

Treat data as:                          Auto-detect 

For valued data:                        Use tie strengths when 

possible 

Type of scores to output:               Normalized 

Undefined dist in closeness:            replace with max dist + 1 

 

 

Network Sheet 1 is directed? YES 

Centrality Measures 

 

                                  1     2     3     4     5  

                              OutDe Indeg OutCl InClo Betwe  

                                  g         ose    se    en  

                              ----- ----- ----- ----- -----  

    1                  LHQB1  0.237 0.176 0.325 0.327 0.040  

    2                  LHQB2  0.153 0.130 0.313 0.320 0.021  

    3                  LHQB3  0.137 0.137 0.322 0.323 0.040  

    4                  LHQB4  0.160 0.099 0.308 0.313 0.014  

    5                  LHQB5  0.137 0.099 0.314 0.308 0.014  

    6                  LHQB6  0.122 0.137 0.309 0.320 0.020  

    7                  LHQB7  0.122 0.107 0.306 0.318 0.017  

    8                  LHQB8  0.122 0.115 0.317 0.313 0.021  

    9                  LHQB9  0.122 0.069 0.305 0.310 0.016  

   10                 LHQB10  0.122 0.084 0.308 0.317 0.007  

   11                 LHQB11  0.191 0.153 0.318 0.314 0.028  

   12                 LHQB12  0.069 0.092 0.298 0.309 0.003  

   13                 LHQB13  0.107 0.076 0.305 0.308 0.010  

   14                 LHQB14  0.099 0.061 0.307 0.315 0.010  

   15                 LHQB15  0.145 0.069 0.317 0.305 0.008  

   16                 LHQB16  0.092 0.107 0.300 0.315 0.011  

   17                 LHQB17  0.145 0.130 0.309 0.323 0.023  

   18                  KS5*1  0.137 0.160 0.317 0.326 0.011  

   19                  KS5*2  0.084 0.153 0.310 0.327 0.005  

   20                  KS5*3  0.122 0.084 0.314 0.314 0.004  

   21                  KS4*1  0.053 0.076 0.303 0.316 0.002  

   22                  KS4*2  0.053 0.107 0.301 0.322 0.005  

   23                  KS4*3  0.046 0.076 0.302 0.311 0.001  

   24                  KS4*4  0.061 0.092 0.309 0.315 0.004  

   25                  KS4*5  0.099 0.115 0.303 0.317 0.007  

   26                  KS4*6  0.099 0.076 0.312 0.310 0.006  

   27                  KS3*1  0.038 0.084 0.294 0.316 0.002  

   28                  KS3*2  0.046 0.092 0.292 0.321 0.003  

   29                  KS3*3  0.015 0.130 0.294 0.323 0.001  

   30                  KS3*4  0.038 0.076 0.278 0.310 0.001  

   31                  KS3*5  0.061 0.069 0.302 0.310 0.004  

   32                  KS3*6  0.015 0.069 0.287 0.309 0.000  

   33                  KS3*7  0.023 0.038 0.298 0.308 0.000  

   34                  KS3*8  0.015 0.023 0.290 0.292 0.000  

   35                  KS3*9  0.023 0.046 0.289 0.308 0.000  

   36                 KS3*10  0.015 0.145 0.294 0.322 0.001  

   37                  KS2*1  0.023 0.038 0.271 0.277 0.000  

   38                  KS2*2  0.000 0.000 0.167 0.167 0.000  

   39                  KS2*3  0.015 0.084 0.287 0.313 0.000  

   40                  KS2*4  0.015 0.015 0.284 0.290 0.000  

   41                  KS2*5  0.000 0.000 0.167 0.167 0.000  

   42                  KS2*6  0.008 0.000 0.267 0.167 0.000  
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   43                  KS2*7  0.000 0.008 0.167 0.266 0.000  

   44                  KS2*8  0.015 0.015 0.291 0.276 0.000  

   45                  KS2*9  0.000 0.015 0.167 0.265 0.000  

   46                 KS2*10  0.000 0.023 0.167 0.279 0.000  

   47                 KS2*11  0.008 0.000 0.265 0.167 0.000  

   48                 KS2*12  0.008 0.107 0.257 0.313 0.000  

   49                 KS2*13  0.000 0.000 0.167 0.167 0.000  

   50                  KS1*1  0.000 0.000 0.167 0.167 0.000  

   51                  KS1*2  0.008 0.008 0.251 0.253 0.000  

   52                  KS1*3  0.000 0.038 0.167 0.276 0.000  

   53                  KS1*4  0.000 0.000 0.167 0.167 0.000  

   54                  KS1*5  0.015 0.008 0.260 0.243 0.000  

   55                  KS1*6  0.000 0.000 0.167 0.167 0.000  

   56                  KS1*7  0.008 0.000 0.267 0.167 0.000  

   57                  KS1*8  0.000 0.000 0.167 0.167 0.000  

   58                  KS1*9  0.008 0.008 0.254 0.232 0.000  

   59                 KS1*10  0.000 0.000 0.167 0.167 0.000  

   60                 KS1*11  0.008 0.008 0.263 0.231 0.000  

   61                    Ho1  0.000 0.000 0.167 0.167 0.000  

   62                    Ho2  0.031 0.038 0.269 0.276 0.001  

   63                    Ho3  0.000 0.031 0.167 0.293 0.000  

   64                    Ho4  0.053 0.053 0.284 0.287 0.002  

   65                    Ho5  0.000 0.000 0.167 0.167 0.000  

   66                    Ho6  0.000 0.000 0.167 0.167 0.000  

   67                    Ho7  0.008 0.015 0.261 0.266 0.000  

   68                    Ho8  0.008 0.000 0.265 0.167 0.000  

   69                    Ho9  0.000 0.000 0.167 0.167 0.000  

   70                   Ho10  0.000 0.000 0.167 0.167 0.000  

   71                   Ho11  0.000 0.000 0.167 0.167 0.000  

   72                   Ho12  0.000 0.008 0.167 0.257 0.000  

   73                   Ho13  0.008 0.000 0.256 0.167 0.000  

   74                   Ho14  0.008 0.000 0.261 0.167 0.000  

   75                   Ho15  0.000 0.000 0.167 0.167 0.000  

   76                   Ho16  0.000 0.000 0.167 0.167 0.000  

   77                   Ho17  0.000 0.000 0.167 0.167 0.000  

   78                   Ho18  0.000 0.000 0.167 0.167 0.000  

   79                   Ho19  0.008 0.000 0.256 0.167 0.000  

   80                   Ho20  0.000 0.000 0.167 0.167 0.000  

   81                   Ho21  0.008 0.000 0.259 0.167 0.000  

   82                   Ho22  0.000 0.000 0.167 0.167 0.000  

   83                   Ho23  0.038 0.008 0.300 0.272 0.000  

   84                   Ho24  0.000 0.000 0.167 0.167 0.000  

   85                   Ho25  0.000 0.000 0.167 0.167 0.000  

   86                   Ho26  0.008 0.000 0.256 0.167 0.000  

   87                   Ho27  0.008 0.000 0.265 0.167 0.000  

   88                    NH1  0.023 0.046 0.293 0.308 0.000  

   89                    NH2  0.008 0.023 0.279 0.304 0.000  

   90                    NH3  0.000 0.000 0.167 0.167 0.000  

   91                    NH4  0.015 0.038 0.290 0.305 0.000  

   92                    NH5  0.031 0.038 0.299 0.306 0.000  

   93                    NH6  0.015 0.046 0.289 0.308 0.000  

   94                    NH7  0.015 0.031 0.289 0.304 0.000  

   95                    NH8  0.015 0.038 0.260 0.296 0.000  

   96                    NH9  0.000 0.031 0.167 0.306 0.000  

   97                   NH10  0.023 0.046 0.293 0.308 0.000  

   98                   NH11  0.000 0.000 0.167 0.167 0.000  

   99                   NH12  0.015 0.023 0.260 0.288 0.000  

  100                   NH13  0.008 0.031 0.282 0.291 0.000  
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  101                   NH14  0.008 0.053 0.252 0.310 0.000  

  102                    VC1  0.008 0.092 0.253 0.310 0.000  

  103                    VC2  0.038 0.076 0.290 0.305 0.001  

  104                    VC3  0.099 0.061 0.313 0.309 0.002  

  105                    VC4  0.038 0.069 0.300 0.305 0.001  

  106                    VC5  0.000 0.000 0.167 0.167 0.000  

  107                    VC6  0.061 0.076 0.298 0.308 0.002  

  108                    VC7  0.000 0.000 0.167 0.167 0.000  

  109                    VC8  0.061 0.107 0.305 0.316 0.005  

  110                    VC9  0.069 0.015 0.304 0.295 0.000  

  111                   VC10  0.000 0.000 0.167 0.167 0.000  

  112                   VC11  0.046 0.053 0.304 0.274 0.001  

  113                   VC12  0.053 0.107 0.300 0.313 0.002  

  114                 ĐT_QB1  0.046 0.008 0.275 0.252 0.000  

  115                 ĐT_QB2  0.015 0.000 0.266 0.167 0.000  

  116                 ĐT_QB3  0.038 0.015 0.268 0.266 0.001  

  117                 ĐT_QB4  0.023 0.031 0.259 0.265 0.000  

  118           Làng nghề QB  0.015 0.023 0.265 0.277 0.000  

  119        ĐVQL di tích VH  0.031 0.038 0.263 0.287 0.001  

  120                LH Q.tế  0.038 0.046 0.273 0.280 0.002  

  121              LH.Hà Nội  0.527 0.290 0.357 0.339 0.085  

  122          LH Quảng Ninh  0.069 0.069 0.290 0.304 0.003  

  123           LH Hải Phòng  0.061 0.038 0.284 0.284 0.002  

  124           LH Thanh Hóa  0.214 0.061 0.321 0.294 0.013  

  125             LH Nghệ An  0.130 0.099 0.305 0.313 0.007  

  126                 LH Huế  0.443 0.427 0.347 0.366 0.126  

  127             LH Đà Nẵng  0.466 0.252 0.350 0.336 0.055  

  128           LH Quảng Nam  0.176 0.107 0.313 0.312 0.009  

  129           LH Nha Trang  0.168 0.046 0.309 0.278 0.016  

  130              LH Đà Lạt  0.076 0.038 0.289 0.283 0.001  

  131              LH TP.HCM  0.252 0.221 0.329 0.333 0.029  

  132 Cơ sở đào tạo ngoài QB  0.145 0.244 0.313 0.340 0.028  

 

 

132 rows, 5 columns, 1 levels. 

 

 

-------------------------------------- 

Running time: 00:00:01 seconds. 

Output generated: 05 Jun 21 11:00:32 

UCINET 6.721 Copyright (c) 2002-2021 Analytic Technologies 
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Phụ lục 2. Kết quả phân tích tƣơng quan không gian bằng phần mềm Stata 

 
  ___  ____  ____  ____  ____ (R) 

 /__    /   ____/   /   ____/ 

___/   /   /___/   /   /___/   13.0   Copyright 1985-2013 StataCorp LP 

  Statistics/Data Analysis            StataCorp 

                                      4905 Lakeway Drive 

     MP - Parallel Edition            College Station, Texas 77845 USA 

                                      800-STATA-PC        http://www.stata.com 

                                      979-696-4600        stata@stata.com 

                                      979-696-4601 (fax) 

Notes: 

      1.  (/v# option or -set maxvar-) 5000 maximum variables 

 

. use "C:\Users\Admin\Desktop\a.dta", clear 

 

. use "C:\Users\Admin\Desktop\b.dta", clear 

 

. use "C:\Users\Admin\Desktop\a.dta", clear 

 

. sum Y_2012 Y_2013 Y_2014 Y_2015 Y_2016 Y_2017 Y_2018 Y_2019 

 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

      Y_2012 |        14    89.61429    158.9948        1.5      621.4 

      Y_2013 |        14      100.45    176.4573        1.3      686.7 

      Y_2014 |        14    129.8929    254.8461        1.6      987.1 

      Y_2015 |        14       159.2    302.7557        1.9     1166.4 

      Y_2016 |        14    197.4286    380.7951          2     1461.6 

-------------+-------------------------------------------------------- 

      Y_2017 |        14    226.0214    417.0184        2.3     1597.2 

      Y_2018 |        14    264.6071    498.0205        2.5     1905.6 

      Y_2019 |        14    293.6786    552.3153        2.9     2113.3 

 

. spatwmat using C:\Users\Admin\Desktop\b.dta,name(W) standardize 

 

The following matrix has been created: 

 

1. Imported binary weights matrix W (row-standardized) 

   Dimension: 14x14 

 

. spatgsa Y_2012 Y_2013 Y_2014 Y_2015 Y_2016 Y_2017 Y_2018 Y_2019,weights(W) moran 

 

Measures of global spatial autocorrelation 

 

Weights matrix 

-------------------------------------------------------------- 

Name: W 

Type: Imported (binary) 

Row-standardized: Yes 

-------------------------------------------------------------- 

 

Moran's I 

-------------------------------------------------------------- 

          Variables |    I      E(I)   sd(I)     z    p-value* 

--------------------+----------------------------------------- 

             Y_2012 |  0.109  -0.077   0.111   1.670   0.047 

             Y_2013 |  0.147  -0.077   0.120   1.872   0.031 

             Y_2014 |  0.142  -0.077   0.104   2.109   0.017 

             Y_2015 |  0.140  -0.077   0.118   1.839   0.033 

             Y_2016 |  0.149  -0.077   0.121   1.871   0.031 

             Y_2017 |  0.132  -0.077   0.131   1.588   0.056 

             Y_2018 |  0.096  -0.077   0.129   1.337   0.091 

             Y_2019 |  0.095  -0.077   0.129   1.329   0.092 

-------------------------------------------------------------- 

*1-tail test 

. spatlsa Y_2012 ,weight(W) moran id(Tinh) graph (moran) symbol(id) 

Measures of local spatial autocorrelation 

Weights matrix 
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-------------------------------------------------------------- 

Name: W 

Type: Imported (binary) 

Row-standardized: Yes 

-------------------------------------------------------------- 

Moran scatterplot (Moran's I = 0.109)
Y_2012

W
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. spatlsa Y_2019 ,weight(W) moran id(Tinh) graph (moran) symbol(id) 

Measures of local spatial autocorrelation 

Weights matrix 

-------------------------------------------------------------- 

Name: W 

Type: Imported (binary) 

Row-standardized: Yes 

-------------------------------------------------------------- 

Moran scatterplot (Moran's I = 0.095)
Y_2019
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Phụ lục 3. Tổ chức không gian du lịch theo vùng ở Việt Nam 

Vùng Trọng điểm du lịch 

Vùng 

trung 

du, miền 

núi Bắc 

Bộ 

1. Sơn La - Điện Biên: gắn với Mộc Châu, hồ Sơn La, cửa khẩu quốc tế Tây Trang, 

di tích lịch sử Điện Biên Phủ và Mƣờng Phăng. 

2. Lào Cai gắn với cửa khẩu quốc tế Lào Cai, khu nghỉ mát Sa Pa, Phan Xi Phăng và 

vƣờn quốc gia Hoàng Liên. 

3. Phú Thọ gắn với lễ hội Đền Hùng và hệ thống di tích thời đại Hùng Vƣơng, du 

lịch hồ Thác Bà. 

4. Thái Nguyên - Lạng Sơn gắn với hồ Núi Cốc, di tích ATK Định Hóa, Tân Trào, 

khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, khu nghỉ mát Mẫu Sơn. 

5. Hà Giang gắn với công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, cảnh 

quan Mèo Vạc, Mã Pí Lèng, Na Hang… 

Vùng 

đồng bằng 

sông 

Hồng và 

duyên hải 

Đông Bắc 

1. Thủ đô Hà Nội gắn với hệ thống di tích lịch sử văn hóa nội thành và các cảnh quan 

tự nhiên vùng phụ cận. 

2. Quảng Ninh - Hải Phòng gắn với cảnh quan biển đảo Đông Bắc đặc biệt là Hạ 

Long - Cát Bà, Vân Đồn, Đồ Sơn. 

3. Ninh Bình gắn với Tam Cốc - Bích Động, Hoa Lƣ, Tràng An, Vân Long, Cúc 

Phƣơng, Tam Chúc - Ba Sao và quần thể di tích, cảnh quan vùng phụ cận. 

Vùng Bắc 

Trung Bộ 

1. Thanh Hóa và phụ cận gắn với điểm du lịch quốc gia Thành Nhà Hồ, Lam Kinh, 

Bến En và đô thị du lịch Sầm Sơn. 

2. Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh gắn với Cửa Lò, Kim Liên, Đồng Lộc, cửa khẩu Cầu 

Treo, núi Hồng - sông Lam, Xuân Thành… 

3. Quảng Bình - Quảng Trị gắn với Phong Nha - Kẻ Bàng, biển Cửa Tùng - Cửa 

Việt, đảo Cồn Cỏ, cửa khẩu Lao Bảo và hệ thống di tích chiến tranh chống Mỹ. 

4. Thừa Thiên Huế gắn với hệ thống di sản văn hóa cố đô Huế và cảnh quan thiên 

nhiên Lăng Cô - Cảnh Dƣơng, Bạch Mã, Tam Giang… 

Vùng 

Duyên hải 

Nam 

Trung Bộ 

1. Đà Nẵng - Quảng Nam gắn với Sơn Trà, Hải Vân, Hội An, Mỹ Sơn… 

2. Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa gắn với các bãi biển Phƣơng Mai, Đầm Ô 

Loan, mũi Đại Lãnh, vịnh Nha Trang, Cam Ranh,… 

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

Vùng Tây 

Nguyên 

1. Thành phố Đà Lạt gắn với hồ Tuyền Lâm, Đan Kia - Suối Vàng. 

2. Đắk Lắk gắn với vƣờn quốc gia Yokđôn và không gian văn hóa cồng chiêng Tây 

Nguyên. 

3. Gia Lai - Kon Tum gắn với cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Măng Đen, Yaly. 

Vùng 

Đông 

Nam Bộ 

1. Thành phố Hồ Chí Minh gắn với khu rừng sác Cần Giờ và hệ thống di tích lịch sử 

văn hóa nội thành. 

2. Tây Ninh gắn với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, núi bà Đen, hồ Dầu Tiếng. 

3. Thành phố Vũng Tàu gắn với Long Hải, Phƣớc Hải, Côn Đảo. 

Vùng 

đồng bằng 

Sông Cửu 

Long 

1. Tiền Giang - Bến Tre gắn với du lịch miệt vƣờn Thới Sơn. 

2. Cần Thơ - Kiên Giang gắn với biển đảo Phú Quốc, Hà Tiên. 

3. Đồng Tháp - An Giang gắn với Tứ giác Long Xuyên, vƣờn quốc gia Tràm Chim. 

4. Cà Mau gắn với U Minh - Năm Căn - mũi Cà Mau. 

(Nguồn: Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020,  

tầm nhìn đến năm 2030, Ch nh Phủ, 2013) 



PL 12 

Phụ lục 4. Thực tiễn kết nối vùng trong phát triển du lịch ở một số nƣớc trên thế 

giới và Việt Nam 

1. Trên thế giới 

1.1. Hợp tác xuyên biên giới trong lĩnh vực du lịch tại vùng Oresun 

Oresund là một khu vực liên vùng bao gồm miền nam Thụy Điển và miền đông 

Đan Mạch [66]. Về phía Thụy Điển, nó bao gồm tỉnh Skane, và về phía Đan Mạch, nó 

bao gồm các tỉnh Sjalland, Lolland, Falster, Mon và Bornholm. Toàn vùng có tổng cộng 

79 thành phố tự trị và hình thành ba hội đồng khu vực Skane, Huvudstaden (Kopenhamn 

và các khu vực lân cận), và Sjalland. Số lƣợng dân cƣ trong toàn khu vực đã vƣợt qua 3,9 

triệu ngƣời trong quý 3 năm 2015.  

Về phát triển du lịch, (Thụy Điển) chiếm khoảng 9,1% (5,1/56,4 triệu) lƣợt khách 

lƣu trú tại Thụy Điển vào năm 2014; vùng Huvudstaden và Sjalland chiếm hơn 54,1% 

tổng số lƣợng khách lƣu trú tại Đan Mạch. Có thể khẳng định rằng vùng Oresund có một 

vai trò quan trọng đối với ngành du lịch ở cả hai quốc gia do có nhiều điểm du lịch nổi 

tiếng. Vùng Huvudstaden và Sjalland (Đan Mạch) có Vƣờn Tivoli, tác phẩm điêu khắc 

Nàng tiên cá, Nyhamn với kênh đào và nhà hàng, phố mua sắm lâu đời và lâu đời 

Stroget, Cung điện Amalienborg với Đội cận vệ Hoàng gia, Bảo tàng Nghệ thuật Hiện 

đại Louisiana, và Lâu đài Kronborg ở Helsingor đƣợc biết đến từ Xóm của Shakespeare. 

Trong số các điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Skane (Thụy Điển), có thể kể đến di tích cổ 

Ales Stenar, Turning Torso-tòa nhà chọc trời cao nhất ở Bắc Âu, Cầu Oresund dài 16km, 

Cung điện Sofiero và khu vƣờn, Bảo tàng Malmo với lâu đài phục hƣng Bắc Âu đƣợc 

bảo tồn lâu đời nhất, Lund Nhà thờ lớn, hòn đảo nhỏ Hven nằm giữa các quốc gia, và 

Hovs Hallar và Kullaberg với cảnh quan ven biển dốc.  

 Về kết nối vùng: với lợi thế về tài nguyên du lịch, Thụy Điển và Đan Mạch đã thiết 

lập các chƣơng trình hợp tác, kết nối vùng trong phát triển du lịch. Oresundskomiteen là 

nền tảng chính thức cho hợp tác chính trị khu vực ở Vùng Oresund kể từ năm 1993. Vào 

ngày đầu tiên của tháng 1 năm 2016, Oresundskomiteen và Greater Copenhagen đã hợp tác 

hình thành nền tảng xuyên biên giới mới có tên là Ủy ban Copenhagen và Skane, gồm 12 

tổ chức thành viên, trong đó có 3 hội đồng khu vực, 2 chính quyền địa phƣơng và 7 thành 

phố. Năm lĩnh vực hợp tác đã đƣợc thiết lập, bao gồm hỗ trợ tiếp thị chung cho 

“Copenhagen”, hƣớng tới một cơ sở hạ tầng quốc tế hiện đại, hỗ trợ và thu hút các nhà đầu 

tƣ, khách du lịch, doanh nghiệp, làm việc cho một khu vực tăng trƣởng bền vững và hội 

nhập, và tạo ra một chiến lƣợc kinh doanh thƣơng mại và công nghiệp. Mục tiêu đến năm 
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2020, phấn đấu trở thành một điểm đến du lịch nổi tiếng, thu hút khách du lịch, đầu tƣ và 

cung cấp các hoạt động văn hóa đa dạng với chất lƣợng cao. 

 Đặc điểm đầu tiên thể hiện sự kết nối trong phát triển du lịch ở Oresund đó chính 

là hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, trong đó phải kể đến sân bay Kastrup với chức năng 

vận chuyển hành khách của 2 nƣớc Thụy Điển và Đan Mạch trong toàn vùng Oresund. 

Ngoài ra, Cầu Oresund là nút giao thông quan trọng kết nối giữa Malmo (Thụy Điển) và 

Kopenhamn (Đan Mạch). 

 Kể từ khi thành lập Ủy ban Copenhagen và Skane, nhiều chƣơng trình dự án đã 

đƣợc thực thi, chẳng hạn nhƣ Dự án mang tên "Hubs" dành cho các thành phố nhỏ để tận 

dụng cơ hội đón nhận dòng khách du lịch từ các thành phố lớn với mục đích làm giảm 

tình trạng quá tải lƣợng khách du lịch tại các trung tâm chính và phân luồng khách du 

lịch đến tham quan các điểm đến khác của vùng Oresund. Ngoài ra, có các dự án du lịch 

bằng xe đạp với bản đồ chung và đƣờng dành cho xe đạp; dự án “Granslosa dagar" (đƣợc 

hiểu là những ngày không biên giới), theo đó ngƣời dân và khách du lịch có thể đi lại 

miễn phí bằng phà giữa Helsingborg và Helsingor trong một khoảng thời gian giới hạn. 

Mục đích của dự án này là khuyến khích ngƣời dân Đan Mạch đến thăm Helsingborg và 

Skane và ngƣợc lại. Một dự án ở quy mô song phƣơng hơn là Trung tâm Tổ chức Sự kiện 

Oresund với mục đích phát triển chiến lƣợc tổ chức sự kiện cho toàn khu vực.  

Ở quy mô liên địa phƣơng, thị trƣởng thành phố Helsingborg và Helsingor đã có 

chƣơng trình nghị sự để thảo luận về một chiến lƣợc phát triển du lịch dài hạn. Cả hai 

thành phố bến cảng này cùng nhau tham gia Cruise Baltic để thu hút các tour du thuyền. 

Helsingor trở thành một “điểm hẹn” cho Helsingborg, có nghĩa là thành phố sẽ cung cấp 

thông tin du lịch về Helsingborg. Sự hợp tác chặt chẽ giữa hai thành phố này chứng tỏ 

rằng có một ý chí hợp tác mạnh mẽ. Một dự án quy mô nhỏ khác là tuyến phà trong mùa 

hè giữa Nyhavn ở Kopenhamn và đảo Ven bên ngoài Landskrona. Đây là một dự án rất 

thành công khi rất nhiều cƣ dân Đan Mạch đến du ngoạn trong ngày đến hòn đảo này. 

1.2. Hợp tác, liên kết vùng trong hoạt động marketing du lịch giữa Thổ Nhĩ Kỳ và 

Hy Lạp 

Bỏ qua những vấn đề lịch sử chính trị giữa 2 nƣớc, kể từ năm 2000, Bộ ngoại giao 

của Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký kết thỏa thuận hợp tác du lịch, đồng thời có sự đồng 

hành của các doanh nghiệp du lịch ở 2 nƣớc, đƣa ra nhiều sáng kiến trong hoạt động 
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marketing du lịch [105]. Theo đó, cả 2 quốc gia đã thi hành chính sách đơn giản hóa thủ 

tục nhập cảnh cho khách du lịch; sử dụng chung website du lịch gồm cả 2 ngôn ngữ Hy 

Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ; hợp tác xuất bản các ấn phẩm, tài liệu giới thiệu quảng bá sản phẩm 

du lịch của 2 nƣớc. 

Kết nối vùng trong hoạt động marketing du lịch giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp có 

thể dẫn chứng qua việc một số địa phƣơng ở vùng bờ biển Aegean của Thổ Nhĩ Kỳ và 

các hòn đảo của Hy Lạp đã hợp tác, liên kết để thực hiện các chƣơng trình marketing du 

lịch [81]. Nhiều sáng kiến của thị trƣởng địa phƣơng, các tổ chức văn hóa và trƣờng đại 

học ở cả 2 bên đã đƣợc thực thi, trong đó phải kể đến việc đơn giản hóa thủ tục xuất nhập 

cảnh giữa 2 nƣớc. Công dân Hy Lạp không cần phải làm visa khi đến du lịch ở Thổ Nhĩ 

Kỳ; ngƣợc lại, Hy Lạp là quốc gia thuộc khối EU và thực hiện Hiệp ƣớc Schengen, do đó 

đòi hỏi công dân Thổ Nhĩ Kỳ phải có thị thực nhập cảnh. Để khắc phục đƣợc thực trạng 

này, kể từ năm 2012, Hy Lạp cho phép khách du lịch từ Thổ Nhĩ Kỳ đến du lịch tại các 

hòn đảo của Hy Lạp trên vùng biển Aegean đƣợc cấp visa tại cửa khẩu nhập cảnh. Ngoài 

ra, công dân Thổ Nhĩ Kỳ khi đến du lịch, tham quan trên các hòn đảo phía Đông biển 

Aegean (Lesvos, Chios, Samos, Kos, Rhodes, Symi, Kastelorizo) thì đƣợc miễn làm visa 

tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán và họ đƣợc cấp thị thực tạm thời tại hải cảng. Điều này 

cho phép công dân Thổ Nhĩ Kỳ và những ngƣời hợp pháp ở Thổ Nhĩ Kỳ đi du lịch đến 

các hòn đảo của Hy Lạp trong một tuần [105].  

Mặt khác, nhiều doanh nghiệp du lịch và cơ sở lƣu trú của cả hai bên đã thực hiện 

các cuộc tiếp xúc để lựa chọn giải pháp có thể phối hợp thu hút khách du lịch trong và 

ngoài nƣớc. Sự hợp tác nhƣ vậy đã thành công trong việc thu hút khách du lịch từ một 

quốc gia khác. Bên cạnh đó, một số công ty lữ hành cung cấp các tour du lịch kết nối 

giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp gồm các sản phẩm du lịch bổ sung kể cả ngắn ngày và dài 

ngày; cung cấp các sản phẩm tƣơng đồng nhƣ lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và ẩm thực. 

Kể từ năm 2018, các áp phích quảng bá sản phẩm du lịch đều có cả 2 ngôn ngữ Hy Lập 

và Thổ Nhĩ Kỳ; thậm chí tại các bức tƣờng, cửa sổ của hầu hết cửa hàng ở tỉnh Edirne 

của Thổ Nhĩ Kỳ đều có ngôn ngữ Hy Lạp [105]. 

2. Tại Việt Nam 

2.1. Liên kết vùng du lịch giữa 3 tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam 

 Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam là 3 địa phƣơng nằm trên trục di sản có 

rất nhiều tiềm năng về du lịch [119], [21]. Cả 3 địa phƣơng này đều sở hữu những bãi 
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biển đẹp vào loại nhất nhì thế giới; 4 di sản văn hóa thế giới, bao gồm: Cố đô Huế, Nhã 

nhạc cung đình Huế, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn; những khu sinh thái sinh quyển, 

rừng quốc gia phong phú đa dạng về chủng loại động thực vật… Với những lợi thế về tài 

nguyên du lịch kể trên, các địa phƣơng đã tạo ra những sản phẩm du lịch mang đặc trƣng 

riêng, nhƣ: các làng nghề thủ công truyền thống tranh làng Sình, hoa giấy Thanh Tiên 

(Thừa Thiên - Huế), đá mỹ nghệ Non Nƣớc (Đà Nẵng), dệt thổ cẩm của ngƣời Cơ Tu 

(Quảng Nam).  

Tuy nhiên, việc phát triển riêng lẻ không đem lại những “cú hích” về du lịch cho 

cả 3 tỉnh Thừa Thiên - Huế - Đà Nẵng và Quảng Nam [119]. Xuất phát từ thực trạng đó, 

năm 2006, cả 3 địa phƣơng này đã thực hiện cơ chế hợp tác trong xây dựng sản phẩm liên 

vùng và xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch. Theo đó, ngành du lịch của 3 địa phƣơng 

này đã ký kết nhiều biên bản hợp tác liên kết phát triển du lịch. Nhiều chƣơng trình 

quảng bá đã đƣợc 3 địa phƣơng phối hợp xây dựng chiến lƣợc cùng xúc tiến: “Đà 

Nẵng biển gọi”, “Hành trình Di sản”- Quảng Nam, “Lăng cô huyền thoại biển” - Thừa 

Thiên Huế; “Ba địa phƣơng - một điểm đến”… Cùng với đó, các chƣơng trình tham gia 

hội chợ, giới thiệu sản phẩm du lịch cũng đƣợc mở rộng trong và ngoài nƣớc. Chỉ riêng 

năm 2015, công tác xúc tiến quảng bá đƣợc đẩy mạnh đến các thị trƣờng nhƣ TP. Hồ Chí 

Minh, Hà Nội, Cần Thơ, các tỉnh Tây Nam Bộ; tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt 

Nam - VITM Hà Nội, Hội chợ Du lịch ITE-HCM, Hội chợ JATA và chƣơng trình giới 

thiệu du lịch 3 địa phƣơng tại Nhật Bản [119]. 

Mặt khác, các địa phƣơng cũng thƣờng xuyên trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, 

cung cấp thông tin về tình hình phát triển du lịch, chƣơng trình tour, các điểm đến và sản 

phẩm du lịch mới để giới thiệu đến các doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc cũng nhƣ trên 

các phƣơng tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, các địa phƣơng cùng phối hợp thực hiện 

việc hỗ trợ hƣớng dẫn viên du lịch đối với việc triển khai các tour du lịch dành cho du 

khách đến từ các thị trƣờng tiếng hiếm nhƣ: Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan; xúc tiến mở 

thêm các đƣờng bay quốc tế mới nhƣ: Hồng Kông – Đà Nẵng, Busan – Đà Nẵng; thành lập 

các Tổ công tác phát triển du lịch… cũng đƣợc các địa phƣơng phối hợp thực hiện một 

cách hiệu quả. 

Trong khuôn khổ Chƣơng trình ESRT (Chƣơng trình Phát triển Năng lực Du lịch 

có Trách nhiệm với Môi trƣờng và Xã hội, do Cộng đồng Châu Âu tài trợ), 3 địa phƣơng 

đã xây dựng và lấy ý kiến về việc hình thành 3 nhóm sản phẩm du lịch chung gồm: con 
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đƣờng di sản, nghỉ dƣỡng biển, con đƣờng sinh thái và du lịch cộng đồng. Các địa 

phƣơng cũng đã tổ chức các lớp tập huấn về du lịch cho các cán bộ quản lý nhà nƣớc và 

doanh nghiệp du lịch địa phƣơng, đồng thời cử cán bộ tham gia các khóa tập huấn ngắn 

hạn trong và ngoài nƣớc với mục đích nâng cao chất lƣợng dịch vụ phục vụ khách du 

lịch; tổ chức hội thảo xúc tiến hợp tác quốc tế trong đào tạo du lịch tại miền Trung, góp 

phần nâng cao chất lƣợng đào tạo về du lịch trong vùng. 

2.2. Liên kết khai thác lợi thế du lịch khác biệt giữa tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng 

 Khánh Hòa là một tỉnh duyên hải nằm ở khu vực Nam Trung Bộ, giáp với tỉnh 

Lâm Đồng về phía Tây Nam, với trung tâm du lịch rất nổi tiếng là thành phố Nha Trang. 

Trong khi đó, Lâm Đồng là một trong 5 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, đồng thời 

là tỉnh duy nhất ở Tây Nguyên không có đƣờng biên giới quốc tế, với trung tâm du lịch 

không kém nổi tiếng so với Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa đó là thành phố Đà Lạt, cách 

cảng biển Nha Trang khoảng 135 km (vi.wikipedia.org). Nằm ở vị trí địa lý khác nhau về 

vùng miền, do đó giữa Khánh Hòa và Lâm Đồng có sự khác biệt về tài nguyên du lịch 

(chủ yếu là tài nguyên du lịch tự nhiên) nhƣng có thể bổ trợ cho nhau, tạo ra các sản 

phẩm du lịch độc đáo và đặc trƣng. Nhận thức đƣợc những lợi thế đó, trong những năm 

qua cả hai địa phƣơng này đã có sự hợp tác, liên kết trong phát triển du lịch. Đà Lạt và 

Nha Trang là hai thƣơng hiệu du lịch nổi tiếng và lâu đời, có những thuận lợi về vị trí địa 

lý và sự khác biệt về môi trƣờng cảnh quan tự nhiên. Mối quan hệ hợp tác hai bên là hành 

động tự phát giữa trong cộng đồng doanh nghiệp từ trƣớc khi có sự hợp tác giữa các 

ngành và chính quyền địa phƣơng.  

 Khánh Hòa và Lâm Đồng đã chính thức hợp tác trong phát triển du lịch từ năm 

2011 (chƣơng trình hợp tác liên kết phát triển du lịch giai đoạn 2011 – 2015) và hiện nay 

đang đƣợc tiếp nối cho giai đoạn 2016 – 2020 [118]. Các cơ quan quản lý nhà nƣớc, Hiệp 

hội Du lịch của 2 địa phƣơng đã tích cực tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá; xây 

dựng các nội dung liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch góp phần thúc đẩy hợp 

tác hiệu quả, với các sản phẩm du lịch mới chuyên biệt của vùng miền. Thông qua các sự 

kiện văn hóa, du lịch do hai địa phƣơng tổ chức nhƣ Festival Hoa Đà Lạt, Festival Biển 

Nha Trang và một số chƣơng trình, lễ hội khác, các doanh nghiệp du lịch 2 địa phƣơng đã 

có nhiều chƣơng trình khuyến mãi dƣới nhiều hình thức nhƣ: giảm giá dịch vụ từ 10 - 30%, 

nâng cao chất lƣợng dịch vụ để phục vụ du khách, đặc biệt giảm giá nối kết tour giữa Lâm 

Đồng - Khánh Hòa đối với du khách đến trực tiếp bằng đƣờng hàng không quốc tế Cam 
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Ranh. Từ tháng 5/2016, Tạp chí What’s on của Công ty TNHH Du lịch Mãi Xanh (tỉnh 

Khánh Hòa) đã xuất bản tạp chí What’s on Đà Lạt (định kỳ phát hành 1 số/quý), phát hành 

miễn phí đến du khách đã góp phần quảng bá hình ảnh du lịch 2 địa phƣơng.  

Các đơn vị lữ hành đã liên kết để thiết kế nhiều tour, tuyến du lịch đặc trƣng của hai 

địa phƣơng và đã đƣợc khai thác hiệu quả, nhƣ: Tour du lịch lễ hội, sự kiện (Festival Hoa 

Đà Lạt, Festival Biển Nha Trang,…); Tour nghiên cứu về du lịch sinh thái (Vƣờn Quốc gia 

Bidoup - Núi Bà, Khu bảo tồn Biển Vịnh Nha Trang,…); Tour văn hóa, lịch sử, tài nguyên 

nhân văn (du lịch khám phá kiến trúc Châu Âu là Trƣờng Cao đẳng sƣ phạm, Ga Đà Lạt, 

văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Di tích Tháp Bà Ponagar, Thành cổ Diên Khánh,...); 

Tour du lịch thể thao mạo hiểm biển – núi (xe đạp địa hình, vƣợt thác…, lƣớt ván, dù lƣợn, 

lặn biển,…).  

  Thông qua các chƣơng trình hợp tác liên kết, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có thêm 

2 dự án do nhà đầu tƣ từ tỉnh Khánh Hòa thực hiện với tổng số vốn khoảng 1.000 tỷ đồng 

là Công ty CP Hoàng Gia Đà Lạt (đầu tƣ vào Khách sạn Palace Đà Lạt, Đà Lạt Du Parc, 

sân golf Đà Lạt); Công ty CP Hoàn Cầu Đà Lạt (đầu tƣ Khu du lịch Dinh I đã hoàn thành 

và đƣa vào hoạt động giai đoạn 1). Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có dự án tại Khu du lịch 

Suối Lùng do Công ty Ngọc Thiên Long từ Lâm Đồng đầu tƣ với tổng số vốn trên 100 tỷ 

đồng; hay Công ty Dalat Star đang đầu tƣ một công trình đất sét ở Khánh Hòa. 

2.3. Liên kết phát triển du lịch giữa doanh nghiệp lữ hành, vận tải và kinh doanh 

điểm đến tại Việt Nam 

Trong những năm gần đây, một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch ở 

trong nƣớc đã triển khai các chƣơng trình liên kết với các doanh nghiệp có liên quan nhƣ 

vận tải, các đơn vị kinh doanh điểm đến du lịch nhằm thiết kế các tour du lịch có chi phí 

hợp lý, mang lại lợi ích thiết thực cho các bên tham gia. Điển hình là mô hình liên kết 

giữa Công ty du lịch Vietravel Hà Nội với hãng hàng không Air Mekong và Khu du lịch 

nghỉ dƣỡng cao cấp Long Beach Resort. 

Kể từ khi hãng hàng không Air Mekong đƣa vào khai thác đƣờng bay thẳng từ Hà 

Nội đến đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang (tháng 04/2011), Công ty Vietravel đã hợp 

tác liên kết với hãng hàng không Air Mekong và khu du lịch nghỉ dƣỡng cao cấp Long 

Beach Resort để xây dựng sản phẩm tour du lịch trọn gói đến đảo Ngọc (Phú Quốc) 4 

ngày - 3 đêm dành cho du khách quốc tế và nội địa. Các cam kết, thỏa thuận trong liên 
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kết phát triển du lịch giữa 3 doanh nghiệp này đƣợc thực hiện theo nguyên tắc: Khu nghỉ 

dƣỡng Long Beach Resort là đơn vị chịu trách nhiệm thực thi chính sách giảm giá dịch 

vụ nhƣng vẫn đảm bảo chất lƣợng dịch vụ cho khách hàng; Vietravel đảm nhận công tác 

tiếp thị khách hàng, đồng thời đóng vai trò làm cầu nối trung gian phân phối khách hàng 

cho Air Mekong và Long Beach Resort. Trong khi đó, Air Mekong là đơn vị chịu trách 

nhiệm giới thiệu, quảng bá chính sách cung cấp dịch vụ cho Long Beach Resort [116]. 

Với tour du lịch này đã đem lại lợi ích không chỉ cho 3 bên tham gia, mà còn cho 

cả du khách, thể hiện ở chỗ: 1) Du khách đƣợc giảm giá 2 triệu VNĐ và hƣởng các dịch 

vụ du lịch với chất lƣợng cao cấp không hề suy giảm; 2) Khu nghỉ dƣỡng Long Beach 

mới khai trƣơng đƣợc du khách trong và ngoài nƣớc biết đến nhờ Vietravel mà không 

cần chi phí quảng cáo, tăng đƣợc thu nhập nhờ lấp đầy các phòng trống và quan trọng 

hơn là tạo đƣợc sức cầu ổn định cho khu nghỉ dƣỡng; 3) Hãng Air Mekong có trụ sở 

đóng tại sân bay Phú Quốc tạo đƣợc sức cầu thƣờng xuyên ổn định, nhờ đó mà giảm 

đƣợc chi phí, tăng đƣợc lợi nhuận nhờ qui mô du khách ngày càng tăng, đồng thời giảm 

đƣợc chi phí quảng cáo; và 4) Công ty du lịch Vietravel tăng đƣợc khả năng bán sản 

phẩm của mình [116].  

Xét trên bình diện xã hội, mô hình liên kết này đã đem lại lợi ích cho xã hội và các 

chủ thể tham gia là vô cùng to lớn, cụ thể nhƣ: 1) Cung cấp cho xã hội một loại sản phẩm 

đƣợc tạo bởi công nghệ, kỹ thuật hiện đại với nhiều lợi ích to lớn; 2) Giúp những ngƣời có 

mức thu nhập trung bình trở lên có thể hƣởng dụng dịch vụ du lịch cao cấp mà không đợi 

có những thay đổi căn bản về thu nhập; và 3) Giúp các doanh nghiệp giảm đƣợc chi phí, 

tăng đƣợc lợi nhuận, chống đỡ đƣợc các cú sốc giá cả trong phạm vi quốc gia khu vực hoặc 

quốc tế. Liên kết này trở thành 79 hình thức kinh doanh hiện đại và tiên tiến, giúp cho quá 

trình hội nhập kinh tế giữa các quốc gia nhanh hơn và sâu hơn [116]. Thực chất đây là một 

phƣơng thức giúp các quốc gia có trình độ phát triển kinh tế khác nhau đi tới nhất thể hóa 

kinh tế, thúc đẩy quá trình toàn cầu hoá kinh tế nhanh hơn.  
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Phụ lục 5. Bản đồ hành chính tỉnh Quảng Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: www.google.com/maps) 
 

Phụ lục 6. Tình hình sử dụng đất tại tỉnh Quảng Bình năm 2019 

 
(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2020) 

 

Phụ lục 7. Tổng dân số và cơ cấu dân số tỉnh Quảng Bình theo giới tính và khu vực 

           ĐVT: Nghìn người 

Năm 

Theo giới Theo khu vực 

Nam Nữ Thành thị Nông thôn 

SL % SL % SL % SL % 

2017 443,30 50,05 442,42 49,95 182,30 20,58 703,42 79,42 

2018 446,81 50,14 444,33 49,86 185,16 20,78 705,97 79,22 

2019 449,91 50,18 446,69 49,82 188,19 20,99 708,41 79,01 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2019) 

 

 

http://www.google.com/maps
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Phụ lục 8. Quy trình nghiên cứu 

 Trên cơ sở khung phân tích và dựa vào mục tiêu nghiên cứu đặt ra, tác giả xây 

dựng quy trình nghiên cứu đề tài luận án tiến sĩ nhƣ sau: 

  

(Nguồn: Đề xuất của tác giả) 

Quy trình nghiên cứu luận án 



PL 21 

1) Xác định vấn đề nghiên cứu là bƣớc đầu tiên của quy trình nghiên cứu đề tài 

luận án tiến sĩ. Trên cơ sở ý tƣởng nghiên cứu, tác giả đã tham vấn ý kiến của giảng 

viên hƣớng dẫn khoa học và các chuyên gia (giảng viên của Bộ môn Thƣơng mại và 

Kinh doanh quốc tế, Khoa Quản trị kinh doanh thuộc Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học 

Huế), một số cán bộ quản lý của Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình và đại diện một số doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; từ đó đƣa ra tên đề 

tài nghiên cứu. Ở bƣớc này, các câu hỏi nghiên cứu đƣợc hình thành trên cơ sở ý tƣởng 

nghiên cứu và tên đề tài luận án, đồng thời dựa trên các thông tin ban đầu về thực tiễn 

các hoạt động kết nối vùng trong phát triển du lịch tại tỉnh Quảng Bình để đặt ra các câu 

hỏi nghiên cứu, làm cơ sở đề xuất mục tiêu nghiên cứu phù hợp với điều kiện thực tiễn 

tại tỉnh Quảng Bình. 

2) Nghiên cứu tổng quan tài liệu là bƣớc thứ 2 đƣợc thực hiện nhằm tổng hợp, 

đánh giá các kết quả nghiên cứu ở trong và ngoài nƣớc liên quan đến đề tài luận án, từ đó 

chỉ ra những khoảng trống trong nghiên cứu. Ở bƣớc này, tác giả vận dụng phƣơng pháp 

tổng hợp và phân tích dữ liệu định tính nhằm sàng lọc, lựa chọn tài liệu và đánh giá, phân 

tích kết quả nghiên cứu, bao gồm: thu thập, sàng lọc và tổng hợp tài liệu theo từng chủ đề 

nghiên cứu; tiến hành đọc và cấu trúc, tóm lƣợc các kết quả nghiên cứu chính. 

3) Trên cơ sở kết quả nghiên cứu tổng quan, tác giả tiến hành tổng hợp các lý 

thuyết liên quan về chủ đề kết nối vùng trong phát triển du lịch và đƣa ra quan điểm riêng 

đối vớ chủ đề nghiên cứu đề tài luận án, từ đó xây dựng khung phân tích nghiên cứu. 

4) Nhằm đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu và dựa vào khung phân tích, tác giả tiến 

hành thu thập số liệu phục vụ cho việc phân tích nghiên cứu. Theo đó, có 2 nguồn số liệu 

cần đƣợc thu thập, gồm số liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp (được trình bày chi tiết ở phần 

phương pháp thu thập số liệu).  

 5) Trên cơ sở nguồn số liệu đƣợc thu thập, nghiên cứu tiến hành thiết kế bảng nhập 

liệu (Template) để chuyển tải các dữ liệu thông tin và số liệu điều tra vào Chƣơng trình 

Excel và phần mềm SPSS nhằm thuận tiện cho việc tính toán và thống kê số liệu theo các 

tiêu thức phù hợp với mục đích nghiên cứu. Trong nghiên cứu này, ngoài việc sử dụng kỹ 

thuật thống kê mô tả thông thƣờng, tác giả đi sâu phân tích mạng lƣới liên kết du lịch nhằm 

đo lƣờng mức độ liên kết và mô tả cấu trúc mạng lƣới liên kết giữa các doanh nghiệp, các 

đơn vị và tổ chức liên quan đến lĩnh vực du lịch với sự hỗ trợ bằng phần mềm Ucinet. 

 6) Dựa vào kết quả xử lý số liệu, tác giả tiến hành viết báo cáo kết quả nghiên cứu 

đề tài luận án. 

 



PL 22 

Phụ lục 9. Nghiên cứu định tính 

Mục đích của nghiên cứu định tính là nhằm xác định vấn đề nghiên cứu, đề xuất 

mục tiêu nghiên cứu. Bên cạnh đó, nghiên cứu định tính sẽ giúp kiểm chứng cơ sở lý luận 

và hoàn thiện khung phân tích nghiên cứu đề tài luận án; tổng hợp và cấu trúc các ý kiến 

nổi trội từ kết quả tham vấn chuyên gia và phỏng vấn sâu nhằm tìm ra các giải đáp cho 

những vấn đề về nguyên nhân và giải pháp. Theo đó, nghiên cứu định tính đƣợc thực 

hiện với các phƣơng pháp sau: 

1. Phƣơng pháp tổng hợp và phân tích dữ liệu định tính 

Mục đích của việc sử dụng phƣơng pháp này là nhằm kiểm chứng những vấn đề, 

quan điểm khác nhau chƣa có sự thống nhất giữa các nhà khoa học, từ đó giúp nhận ra 

những khoảng trống của các nghiên cứu trƣớc, những lĩnh vực nào cần phải nghiên cứu 

hoặc chứng minh thêm, và đặc biệt phƣơng pháp này sẽ giúp xâu chuỗi dữ liệu để rút ra 

nhận định, đánh giá và kết luận nghiên cứu. 

Trong phần Mở đầu, Chƣơng 1 và Chƣơng 2, phƣơng pháp này đã đƣợc tác giả 

vận dụng để tổng hợp các tài liệu nghiên cứu liên quan, giúp nhận biết khoảng trống 

nghiên cứu; hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về kết nối vùng trong phát triển du 

lịch; luận giải nội hàm nghiên cứu và xây dựng khung phân tích. Ở chƣơng 3, phƣơng 

pháp tổng hợp và phân tích dữ liệu định tính cũng đƣợc sử dụng để sàng lọc và cấu trúc 

các ý kiến nổi trội (take note) từ kết quả phỏng vấn chuyên sâu các nhà quản lý, các 

doanh nghiệp để đƣa vào diễn giải bổ sung thêm số liệu định lƣợng nhằm làm sinh động 

vấn đề nghiên cứu. Ở Chƣơng 4, phƣơng pháp này đƣợc sử dụng để tổng hợp và phân 

tích quan điểm của nhà nƣớc, chính quyền địa phƣơng liên quan đến nội dung kết nối 

phát triển du lịch cũng nhƣ các ý kiến đề xuất từ kết quả điều tra phỏng vấn để xem xét 

đƣa vào phần giải pháp thúc đẩy các hoạt động kết nối vùng trong phát triển du lịch ở 

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

 Phƣơng pháp tổng hợp và phân tích dữ liệu định tính đƣợc thực hiện theo 3 cách 

thức, gồm: Đọc, ghi chép và sàng lọc thông tin dữ liệu. Trong đó, đọc tài liệu đƣợc xem 

là cách thức hay bƣớc đầu tiên cần đƣợc tiến hành trên cơ sở các nguồn tài liệu, dữ liệu 

đƣợc thu thập. Trong khi đó, ghi chép cũng đƣợc thực hiện song hành với quá trình đọc 

tài liệu; đồng thời ghi chép cũng đƣợc thực hiện trong quá trình phỏng vấn chuyên sâu, 

tham vấn ý kiến chuyên gia. Sàng lọc là một trong những công việc quan trọng để chọn 
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lọc và cấu trúc các ý kiến thảo luận từ kết quả phỏng vấn chuyên sâu; kỹ thuật này cũng 

sử dụng trong quá trình sàng lọc tài liệu, phân nhóm tài liệu theo từng chủ đề nghiên cứu. 

2. Phƣơng pháp phỏng vấn chuyên sâu  

Phƣơng pháp phỏng vấn chuyên sâu (Key informant interviews – KII) đƣợc sử dụng 

để thu thập các thông tin định tính liên quan đến thực trạng kết nối vùng phát triển du lịch 

và các gợi ý chính sách đẩy mạnh kết nối vùng từ các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch. 

Nội dung phỏng vấn tập trung vào đánh giá thực trạng tiềm năng du lịch, thực trạng về 

quản lý các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; các chƣơng trình hợp 

tác, kết nối vùng du lịch.  

Phƣơng pháp lựa chọn mẫu có chủ đích (purposeful sampling) đƣợc sử dụng trong 

nghiên cứu nhằm lựa chọn các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động du lịch 

tham gia phỏng vấn. Ngoài ra, phƣơng pháp chọn mẫu “snowball sampling” (ngƣời đƣợc 

phỏng vấn giới thiệu, gợi ý các chuyên gia khác để nghiên cứu viên liên hệ phỏng vấn) sẽ 

giúp nghiên cứu viên xác định thêm các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm tham gia phỏng 

vấn. Điều này sẽ giúp các thông tin thu thập đƣợc chính xác, đầy đủ và tin cậy hơn. Có 

10 cuộc phỏng vấn chuyên sâu đã đƣợc thực hiện tại các cơ quan quản lý, doanh nghiệp 

và đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch ở tỉnh Quảng Bình, bao gồm: Sở Du lịch; Sở Công 

thƣơng; Khách sạn Sài Gòn – Quảng Bình; Khách sạn Mƣờng Thanh – Quảng Bình; 

Khách sạn Công đoàn; Trung tâm Phong Nha Kẻ Bàng; Công ty Du lịch Netin; Oxalis 

Adventure tour; Khu nghỉ dƣỡng Sun Spa Resort; Phong Nha Farmstay. 

Phụ lục 10. Xác định kích thƣớc mẫu và chọn mẫu điều tra 

+ Đối với điều tra các doanh nghiệp và các tổ chức liên quan đến du lịch: Kết quả 

tổng hợp số liệu và thông tin thứ cấp cho thấy, tính đến cuối năm 2019 ở Quảng Bình có 

370 cơ sở lƣu trú (từ khách sạn 1 sao – 5 sao, hệ thống nhà nghỉ và loại hình lƣu trú 

homestay); 24 doanh nghiệp lữ hành đang hoạt động. Với tổng thể mẫu lớn, do đó việc tiến 

hành điều tra sẽ gặp nhiều khó khăn do hạn chế về khả năng di chuyển trên không gian địa 

lý khá rộng lớn. Vì vậy, nghiên cứu xác định cỡ mẫu điều tra dựa vào công thức của Slovin 

(1960)
1
.  

                                           
1
Áp dụng công thức xác định cỡ mẫu điều tra của Slovin (1960): n=N/(1+Ne2). Trong đó: n – cỡ mẫu điều tra; N – 

tổng số DN thực tế ở Q. Bình; e – sai số kỳ vọng (10%). 
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Riêng đối với các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống, dịch vụ vận tải khách du 

lịch và cơ sở homestay, do số lƣợng các doanh nghiệp và cơ sở này khá nhiều và sự đa 

dạng các loại hình kinh doanh nên nghiên cứu quyết định chọn cỡ mẫu điều tra dựa vào 

phƣơng pháp chọn mẫu thuận tiện. Theo đó, tác giả tiến hành điều tra các doanh nghiệp 

kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi và một số doanh nghiệp chuyên vận tải khách du 

lịch (tức là không điều tra những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải tổng hợp). Đối 

với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, tác giả chỉ lựa chọn điều tra những nhà hàng đạt 

tiêu chuẩn kinh doanh dịch vụ ăn uống dành cho khách du lịch tại thành phố Đồng Hới và 

khu vực Phong Nha. Trong khi đó, tác giả tiếp cận trên trang www.quangbinhtravel.vn 

(đƣợc điều hành và quản lý bởi Công ty Du lịch NETIN – 01 đơn vị lữ hành có trụ sở tại 

thành phố Đồng Hới) để lựa chọn những cơ sở homestay có công bố thông tin dịch vụ 

cho khách du lịch. Ngoài ra, tác giả cũng tiến hành chọn mẫu thuận tiện đối với cơ sở đào 

tạo tại tỉnh Quảng Bình có các chuyên ngành về du lịch để điều tra phỏng vấn (gồm 

Trƣờng Đại học Quảng Bình; Trƣờng Cao đẳng nghề Quảng Bình; Trƣờng Trung cấp Du 

lịch- Công nghệ số 9; Trƣờng Trung cấp kinh tế). 

Phân bổ mẫu điều tra các doanh nghiệp, đơn vị và tổ chức 

liên quan đến lĩnh vực du lịch 

Phân loại DN 
Mẫu tổng 

thể (N) 

Cỡ mẫu điều 

tra (n) 

Số phiếu 

hợp thức 

I. Xác định cỡ mẫu điều tra bằng công thức của Slovin 

1. Cơ sở lƣu trú 54 47 43 

Khách sạn 5 sao 3 3 3 

Khách sạn 4 sao 6 6 6 

Khách sạn 3 sao 11 10 10 

Khách sạn 2 sao 19 16 13 

Khách sạn 1 sao 15 13 11 

2. Lữ hành 24 19 17 

II. Chọn mẫu thuận tiện 

1. Homestay   30 27 

2. Nhà hàng   16 14 

3. Vận chuyển   13 12 

4. Cơ sở đào tạo   4 4 

Tổng số mẫu điều tra (I+II)   130 117 

(Nguồn: Tác giả t nh toán từ dữ liệu thứ cấp) 

Trên cơ sở danh sách các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch ở tỉnh Quảng Bình 

đƣợc cung cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, Sở Du lịch, tác giả lựa chọn ngẫu nhiên các 

doanh nghiệp, tổ chức và tiến hành liên hệ để phỏng vấn trực tiếp hoặc gửi bảng câu hỏi 
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qua email. Để số liệu điều tra đảm bảo tính so sánh giữa các khu vực địa lý (trung tâm du 

lịch) của tỉnh Quảng Bình, nghiên cứu này tiến hành lựa chọn 5 địa phƣơng có thế mạnh về 

du lịch để tiến hành điều tra, bao gồm: thành phố Đồng Hới, huyện Bố Trạch, Quảng 

Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy, trong đó tập trung chủ yếu ở 2 trung tâm du lịch chính, 

gồm thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch (khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng).  

Dựa vào kết quả điều tra, nghiên cứu tiến hành sàng lọc và loại bỏ những phiếu 

điều tra không hợp thức trƣớc khi đƣa vào phân tích số liệu. Kết quả đã xác định có 117 

phiếu điều tra hợp thức đƣợc đƣa vào phân tích.  

+ Đối với điều tra khách du lịch: Do tổng thể mẫu (số lƣợng khách du lịch) đến 

thăm quan tại Quảng Bình tƣơng đối lớn và tính di chuyển thƣờng xuyên của khách du 

lịch nên phƣơng pháp chọn mẫu thuận tiện đã đƣợc áp dụng. Tác giả lựa chọn các điểm 

du lịch, khách sạn và sân bay Đồng Hới để tiến hành điều tra bằng bảng câu hỏi thông 

qua phƣơng pháp phỏng vấn trực tiếp. Tổng số phiếu phát ra là 350 phiếu, sau khi thu về 

và tiến hành sàng lọc, loại bỏ những phiếu không hợp lệ, kết quả tổng hợp đƣợc 300 

phiếu điều tra khách du lịch để đƣa vào phân tích.  

Phụ lục 11. Thiết kế bảng hỏi 

Có 2 bảng hỏi điều tra (phiếu điều tra) dành cho 2 nhóm đối tƣợng đã đƣợc đề cập 

ở trên, gồm: 1) bảng hỏi điều tra doanh nghiệp, các đơn vị và tổ chức liên quan đến hoạt 

động du lịch; 2) bảng hỏi điều tra khách du lịch, cụ thể: 

+ Bảng hỏi điều tra doanh nghiệp, các đơn vị và tổ chức được cấu trúc thành 04 

phần chính: 1) Tình hình tham gia các hoạt động liên kết, nội dung và hình thức thực hiện 

liên kết; 2) Mức độ liên kết với các đối tác; 3) Đánh giá tác động của hoạt động liên kết đến 

hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; 4) Thông tin về doanh nghiệp, đơn vị và tổ chức.  

Trong đó, nội dung trọng tâm của bảng hỏi tập trung ở phần thứ 2 (Đánh giá mức 

độ liên kết với các đối tác). Để đo lƣờng mức độ liên kết giữa các tác nhân trong mạng 

lƣới, các giá trị đo lƣờng đƣợc gán cho các bên liên kết. Mức độ của mối quan hệ hợp tác 

của một tác nhân với các tác nhân khác đƣợc xác định với 5 mức độ: thấp nhất là 0, tƣơng 

ứng với không có quan hệ hợp tác; “1” tƣơng ứng với hợp tác trao đổi thông tin; “2” 

tƣơng ứng với hợp tác kinh doanh; “3” tƣơng ứng với hợp tác quan hệ đối tác; và “4” là 

mức độ hợp tác cao nhất – nhƣợng quyền thƣơng hiệu [36].   
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Khác với phƣơng pháp phân tích biến số, khi phân tích mạng lƣới xã hội, dữ liệu 

thu thập là loại dữ liệu quan hệ nên 05 đối tƣợng đƣợc lựa chọn điều tra phỏng vấn (là 

những doanh nghiệp, đơn vị liên quan tại Quảng Bình) chƣa phải mang tính đại diện cho 

mạng lƣới cần nghiên cứu giống nhƣ trong phân tích biến số. Thông thƣờng, cách thức 

chọn mẫu trong nghiên cứu mạng lƣới là chọn mẫu liên hoàn (snowballing). Với cách 

thức chọn mẫu này, một doanh nghiệp du lịch ở Quảng Bình khi tham gia trả lời phỏng 

vấn sẽ đƣợc hỏi “Doanh nghiệp đã và đang tham gia hợp tác kết nối với doanh nghiệp 

nào trong tỉnh Quảng Bình và những doanh nghiệp nào ngoài tỉnh Quảng Bình, vui lòng 

cho biết tên doanh nghiệp cụ thể….”. Theo cách tiếp cận này, quá trình phỏng vấn sẽ thu 

thập đƣợc nhiều đối tƣợng bên ngoài mẫu điều tra đã đƣợc lựa chọn (tức là ngoài 05 đối 

tƣợng nêu trên), đặc biệt là những doanh nghiệp du lịch ngoài tỉnh Quảng Bình.  

Với tính chất phức tạp của dữ liệu trong phân tích mạng lƣới xã hội và điều kiện 

khả năng không cho phép để tiếp cận điều tra những doanh nghiệp bên ngoài tỉnh Quảng 

Bình, phạm vi luận án giới hạn đối tƣợng bên ngoài mà các doanh nghiệp du lịch Quảng 

Bình đã và đang tham gia liên kết hợp tác kinh doanh bằng cách xác định và hiển thị 

danh sách cho trƣớc về các nhóm doanh nghiệp du lịch và các đơn vị liên quan ngoài tỉnh 

Quảng Bình. Theo đó, câu hỏi điều tra phỏng vấn đƣợc cấu trúc lại dƣới dạng: “Doanh 

nghiệp đã và đang tham gia hợp tác kết nối với những doanh nghiệp nào ngoài tỉnh 

Quảng Bình, vui lòng đánh dấu vào những doanh nghiệp dưới đây: Doanh nghiệp lữ 

hành ở Hà Nội, doanh nghiệp lữ hành ở Huế, Cơ sở đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh, 

…..?”. Dựa vào kết quả phỏng vấn chuyên sâu với các cán bộ quản lý du lịch tại Quảng 

Bình và tham vấn ý kiến của đại diện các doanh nghiệp du lịch tiêu biểu và Hiệp hội du 

lịch tỉnh Quảng Bình, nghiên cứu này giới hạn xác định danh sách doanh nghiệp và tổ 

chức liên quan bên ngoài tỉnh Quảng Bình đƣợc các doanh nghiệp du lịch tỉnh Quảng 

Bình tham gia hợp tác, liên kết, gồm: các hãng lữ hành quốc tế, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải 

Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Nha Trang, Đà Lạt và TP. Hồ 

Chí Minh; các cơ sở đào tạo ngoài tỉnh Quảng Bình. Ngoài ra, nghiên cứu này cũng bổ 

sung thêm 02 nhóm tác nhân bên trong tỉnh Quảng Bình để đƣa vào phân tích mạng lƣới 

liên kết, gồm: cơ sở làng nghề và đơn vị quản lý di tích lịch sử, văn hóa. Chi tiết về bảng 

câu hỏi đƣợc trình bày nhƣ sau: 
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BẢNG HỎI ĐIỀU TRA KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP DU LỊCH VÀ CÁC BÊN LIÊN 

QUAN THAM GIA MẠNG LƢỚI LIÊN KẾT DU LỊCH TỈNH QUẢNG BÌNH 

 

K nh thưa quý Anh (chị)! 

 Trước hết, xin được phép giới thiệu đến quý anh (chị), tôi là hiện là nghiên cứu sinh của 

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế và đang triển khai thực hiện nghiên cứu Đề tài luận án 

tiến sĩ “Kết nối vùng trong phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình theo hướng bền vững”. Để có 

cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu, rất mong quý anh (chị) – là những người đại diện các doanh 

nghiệp du lịch ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, các đơn vị, tổ chức liên quan (sau đây gọi chung 

là đơn vị) cung cấp các thông tin và số liệu về tình hình kinh doanh dịch vụ du lịch và sự tham 

gia hợp tác liên kết của đơn vị mình với các đối tác trong lĩnh vực du lịch. Chúng tôi bảo đảm 

rằng các thông tin thu thập được chỉ sử dụng cho mục đ ch nghiên cứu mà không vì mục đ ch 

nào khác. Những kết luận được công bố là kết qủa khảo sát chung ở các địa bàn điều tra, hoàn 

toàn không mang tính cá nhân của quý anh (chị) và đơn vị; đồng thời đây sẽ là tài liệu quan 

trọng để các nhà hoạch định chính sách tỉnh Quảng Bình, đơn vị của anh (chị) tham khảo, xây 

dựng các chính sách phát triển du lịch và hoạt động kinh doanh hiệu quả và bền vững hơn trong 

thời gian tới.  

Xin trân trọng cảm ơn quý anh (chị)! 

PHẦN I. TÌNH HÌNH THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT, NỘI DUNG VÀ 

HÌNH THỨC THỰC HIỆN LIÊN KẾT 

 Trƣớc khi đi vào chi tiết từng câu hỏi, chúng tôi xin phép đƣợc làm rõ thuật ngữ “Liên 

kết” trong phát triển du lịch ở cấp độ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và đơn vị (sau đây gọi 

chung là đơn vị): Liên kết đƣợc hiểu là hợp tác hay kết nối giữa các đơn vị để thực hiện các hoạt 

động kinh doanh dịch vụ và các hoạt động khác có liên quan nhằm mang lại lợi ích cho các bên 

tham gia vào quá trình liên kết. Trong phạm vi đề tài này, mức độ liên kết đƣợc thể hiện ở 4 

mức: 1 = Hợp tác trao đổi thông tin; 2 = Hợp tác kinh doanh; 3 = Hợp tác quan hệ đối tác; 4 

= Nhượng quyền thương hiệu. 

1. Trong 3 năm vừa qua, đơn vị của quý anh (chị) có tham gia liên kết với các đơn vị khác để 

thực hiện các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và các hoạt động khác có liên quan hay 

không?  

□ Có     □ Không 

2. Nếu có, Anh (chị) vui lòng cho biết các nội dung liên kết đã đƣợc thực hiện?  

□ Xúc tiến, giới thiệu sản phẩm du lịch 

□ Liên kết phát triển sản phẩm du lịch (xây dựng tour, tuyến du lịch)  

□  Liên kết cung ứng các dịch vụ liên quan (lƣu trú, vận chuyển, ăn uống) 

□ Liên kết đào tạo nhân lực phục vụ du lịch 

3. Quá trình liên kết có đƣợc thực hiện bằng văn bản cam kết, hợp đồng thỏa thuận hay không?  
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□ Có     □ Không 

4. Đơn vị của anh (chị) đã thực hiện liên kết với những đơn vị ở trong tỉnh hay ngoài tỉnh Quảng 

Bình?  

 □ Trong tỉnh Q. Bình     □ Ngoài tỉnh Q. Bình           □ Cả trong và ngoài tỉnh Q. 

Bình 

5. Anh (chị) vui lòng cho biết cách thức tổ chức các hoạt động liên kết với những đối tác ngoài 

tỉnh Quảng Bình?  

□ Tham gia các hoạt động liên kết địa phƣơng/vùng do Sở DL và Hiệp hội DLQ.Bình 

chủ trì tổ chức 

□ Tự tổ chức  

□ Kết hợp cả 2 hình thức 

PHẦN II. MỨC ĐỘ LIÊN KẾT VỚI CÁC ĐỐI TÁC 

6. Anh (chị) vui lòng cho biết mức độ liên kết với từng đối tác bên trong tỉnh Quảng Bình?  

Trong đó, các mức độ liên kết gồm có: 1 = Liên kết trao đổi thông tin; 2 = Liên kết kinh 

doanh; 3 = Liên kết ở cấp độ quan hệ đối tác; 4 = Liên kết ở cấp độ nhượng quyền thương 

hiệu  

 

Tên và địa chỉ của đối tác liên kết (Vui lòng ghi 

rõ, tên và địa chỉ đối tác theo từng lĩnh vực 

tƣơng ứng cụ thể dƣới đây) 

Mức độ liên kết từ 

phía đơn vị của 

anh/chị đối với đơn 

vị đối tác 

 

Mức độ liên kết 

từ phía đối tác 

đối với đơn vị 

của anh/chị 

I. Lữ hành Quảng Bình 

1… 1 2 3 4  1 2 3 4 

2… 1 2 3 4  1 2 3 4 

3… 1 2 3 4  1 2 3 4 

4… 1 2 3 4  1 2 3 4 

II. Khách sạn 5 sao tại Q. Bình 

1… 1 2 3 4  1 2 3 4 

2… 1 2 3 4  1 2 3 4 

3… 1 2 3 4  1 2 3 4 

4… 1 2 3 4  1 2 3 4 

III. Khách sạn 4 sao tại Q. Bình 

1… 1 2 3 4  1 2 3 4 
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Tên và địa chỉ của đối tác liên kết (Vui lòng ghi 

rõ, tên và địa chỉ đối tác theo từng lĩnh vực 

tƣơng ứng cụ thể dƣới đây) 

Mức độ liên kết từ 

phía đơn vị của 

anh/chị đối với đơn 

vị đối tác 

 

Mức độ liên kết 

từ phía đối tác 

đối với đơn vị 

của anh/chị 

2… 1 2 3 4  1 2 3 4 

3… 1 2 3 4  1 2 3 4 

IV. Khách sạn 3 sao tại Q. Bình 

1… 1 2 3 4  1 2 3 4 

2… 1 2 3 4  1 2 3 4 

3… 1 2 3 4  1 2 3 4 

V. Khách sạn 2 sao tại Q. Bình 

1… 1 2 3 4  1 2 3 4 

2… 1 2 3 4  1 2 3 4 

3… 1 2 3 4  1 2 3 4 

VI. Khách sạn 1 sao tại Q. Bình 

1… 1 2 3 4  1 2 3 4 

2… 1 2 3 4  1 2 3 4 

3… 1 2 3 4  1 2 3 4 

VII. Homestay tại Q. Bình 

1… 1 2 3 4  1 2 3 4 

2… 1 2 3 4  1 2 3 4 

3… 1 2 3 4  1 2 3 4 

VIII. Nhà hàng tại Q. Bình 

1… 1 2 3 4  1 2 3 4 

2… 1 2 3 4  1 2 3 4 

3… 1 2 3 4  1 2 3 4 

IX. DN Vận chuyển Q. Bình 

1… 1 2 3 4  1 2 3 4 
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Tên và địa chỉ của đối tác liên kết (Vui lòng ghi 

rõ, tên và địa chỉ đối tác theo từng lĩnh vực 

tƣơng ứng cụ thể dƣới đây) 

Mức độ liên kết từ 

phía đơn vị của 

anh/chị đối với đơn 

vị đối tác 

 

Mức độ liên kết 

từ phía đối tác 

đối với đơn vị 

của anh/chị 

2… 1 2 3 4  1 2 3 4 

3… 1 2 3 4  1 2 3 4 

X. Cơ sở đào tạo Q. Bình 

1… 1 2 3 4  1 2 3 4 

2… 1 2 3 4  1 2 3 4 

3… 1 2 3 4  1 2 3 4 

XI. Làng nghề 1 2 3 4  1 2 3 4 

XII. Đơn vị quản lý di tích, văn hóa 1 2 3 4  1 2 3 4 

 

7. Anh (chị) vui lòng cho biết mức độ liên kết với từng nhóm đối tác bên ngoài tỉnh Quảng 

Bình?  

Trong đó, các mức độ liên kết gồm có: 1 = Liên kết trao đổi thông tin; 2 = Liên kết kinh 

doanh; 3 = Liên kết ở cấp độ quan hệ đối tác; 4 = Liên kết ở cấp độ nhượng quyền thương 

hiệu  

 

Tên và địa chỉ của đối tác liên kết 

Mức độ liên kết từ 

phía đơn vị của 

anh/chị đối với đơn 

vị đối tác 

 

Mức độ liên kết 

từ phía đối tác 

đối với đơn vị 

của anh/chị 

Lữ hành quốc tế 1 2 3 4  1 2 3 4 

Lữ hành Hà Nội 1 2 3 4  1 2 3 4 

Lữ hành Quảng Ninh 1 2 3 4  1 2 3 4 

Lữ hành Hải Phòng 1 2 3 4  1 2 3 4 

Lữ hành Thanh Hóa 1 2 3 4  1 2 3 4 

Lữ hành Nghệ An 1 2 3 4  1 2 3 4 

Lữ hành Huế 1 2 3 4  1 2 3 4 

Lữ hành Đà Nẵng 1 2 3 4  1 2 3 4 

Lữ hành Quảng Nam 1 2 3 4  1 2 3 4 
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Tên và địa chỉ của đối tác liên kết 

Mức độ liên kết từ 

phía đơn vị của 

anh/chị đối với đơn 

vị đối tác 

 

Mức độ liên kết 

từ phía đối tác 

đối với đơn vị 

của anh/chị 

Lữ hành Nha Trang 1 2 3 4  1 2 3 4 

Lữ hành Đà Lạt 1 2 3 4  1 2 3 4 

Lữ hành TP. Hồ Chí Minh 1 2 3 4  1 2 3 4 

Cơ sở đào tạo ngoài QB 1 2 3 4  1 2 3 4 

 

PHẦN III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐẾN HIỆU 

QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 

8. Anh (chị) vui lòng cho biết những tác động (hay kết quả) mang lại từ việc tham gia liên kết 

đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đơn vị và tổ chức trong thời gian qua? Bằng cách 

khoanh tròn vào các ô lựa chọn tƣơng ứng về mức độ đồng ý của quý anh (chị): 1 = Rất 

không đồng ý; ...5= Rất đồng ý 

Tiêu chí Mức độ đồng ý 

Chia sẻ kiến thức, thông tin, nguồn lực 1 2 3 4 5 

Giảm chi phí xúc tiến, quảng bá 1 2 3 4 5 

Nâng cao năng lực cạnh tranh 1 2 3 4 5 

Mở rộng quy mô hoạt động 1 2 3 4 5 

Phát triển sản phẩm mới 1 2 3 4 5 

Tăng doanh thu và lợi nhuận 1 2 3 4 5 

 

9. Anh (chị) đánh giá nhƣ thế nào về quá trình tổ chức và kết quả thực hiện hoạt động kết nối 

vùng trong xúc tiến du lịch do tỉnh Quảng Bình triển khai trong thời gian qua? Bằng cách 

khoanh tròn vào các ô lựa chọn tƣơng ứng về mức độ hài lòng của quý anh (chị): 1 = Rất 

không hài lòng; ...5= Rất hài lòng 

Tiêu chí Mức độ hài lòng 

Vai trò của chính quyền địa phƣơng  1 2 3 4 5 

Mục tiêu, chiến lƣợc kết nối trong xúc tiến du lịch 1 2 3 4 5 

Cơ chế hợp tác giữa Q. Bình với các địa phƣơng 1 2 3 4 5 

Sƣ phối hợp giữa chính quyền, hiệp hội du lịch và các DN 1 2 3 4 5 

Xác định vùng và địa phƣơng liên kết trong xúc tiến du lịch 1 2 3 4 5 

Sự thiết thực của các chƣơng trình 1 2 3 4 5 

Tác động tích cực đối với các doanh nghiệp 1 2 3 4 5 

Tác động đến làn sóng đầu tƣ vào du lịch Quảng Bình 1 2 3 4 5 

Hiệu ứng lan tỏa thƣơng hiệu du lịch Quảng Bình 1 2 3 4 5 

 

10. Anh (chị) đánh giá nhƣ thế nào về kết quả hoạt động kết nối vùng trong phát triển và đa 

dạng hóa sản phẩm du lịch do chính quyền địa phƣơng và các doanh nghiệp phối hợp triển 
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khai trong thời gian qua? Bằng cách khoanh tròn vào các ô lựa chọn tƣơng ứng về mức độ 

đồng ý của quý anh (chị): 1 = Rất không đồng ý; ...5= Rất đồng ý 

Tiêu chí Mức độ đồng ý 

Tính khả thi của việc phát triển sản phẩm sau khi ký kết văn bản hợp tác  1 2 3 4 5 

Sản phẩm đã phát huy những lợi thế về tài nguyên du lịch của tỉnh QB 1 2 3 4 5 

Sản phẩm mang nét đặc trƣng của vùng và tạo đƣợc thƣơng hiệu riêng 1 2 3 4 5 

Sản phẩm thu hút nhiều khách du lịch 1 2 3 4 5 

Sản phẩm tạo ra giá trị gia tăng cao cho ngành du lịch 1 2 3 4 5 

Sự bền vững của các sản phẩm  1 2 3 4 5 

 

11. Câu hỏi dành cho các hộ gia đình kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng (DLCĐ) theo loại 

hình Homestay:  

11.1. Anh (chị) cho biết các hoạt động du lịch cộng đồng mà hộ gia đình đang tham gia 

hiện nay? Vui lòng đánh dấu “X” vào các ô tƣơng ứng. 

 

□ Dịch vụ lƣu trú 

□ Tổ chức trò chơi dân gian cho du khách 

□ Kinh doanh sản phẩm địa phƣơng 

□ Hƣớng dẫn viên 

□ DV trải nghiệm các hoạt động SX N.nghiệp 

□ Biểu diễn nghề truyền thống 

 

11.2. Anh (chị) cho biết số lao động gia đình đang tham gia vào các hoạt động du lịch 

cộng đồng? 

 

□ 1 thành viên    □ 4 – 5 thành viên 

□ 2 – 3 thành viên    □ 6 thành viên trở lên 

11.3. Anh (chị) đánh giá nhƣ thế nào về những tác động của các hoạt động DLCĐ đối 

với đời sống xã hội hiện nay tại địa phƣơng? Bằng cách khoanh tròn vào các ô lựa 

chọn tƣơng ứng về mức độ đồng ý của quý anh (chị): 1 = Rất không đồng ý; ...5= 

Rất đồng ý 

Tiêu chí Mức độ đồng ý 

Tạo việc làm  1 2 3 4 5 

Cải thiện thu nhập 1 2 3 4 5 

Có cơ hội biết đƣợc ngoại ngữ 1 2 3 4 5 

Cải tạo cơ sở hạ tầng, nhà cửa 1 2 3 4 5 

Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa 1 2 3 4 5 

Ngƣời nghèo có cơ hội đƣợc tham gia  1 2 3 4 5 

Sự xuất hiện của các văn hóa khác 1 2 3 4 5 

Sự thay đổi về lối sống của cộng đồng theo chiều hƣớng tiêu cực 1 2 3 4 5 

Chi phí sinh hoạt gia tăng 1 2 3 4 5 

Nguy cơ chia rẽ trong cộng đồng 1 2 3 4 5 

 



PL 33 

12. Câu hỏi dành cho đơn vị lữ hành: Anh (chị) đánh giá nhƣ thế nào về hoạt động du lịch cộng 

đồng hiện nay ở Quảng Bình theo các tiêu chí đƣợc đƣa ra dƣới đây? Bằng cách chấm điểm 

theo thang điểm 10: 1 = Rất kém; ....; 5 = Trung bình; ...; 10= Rất tốt 

Tiêu chí Điểm 

Cơ sở hạ tầng giao thông kết nối  

Hệ thống điện đƣợc đảm bảo  

Chất lƣợng nƣớc sạch  

Chất lƣợng môi trƣờng  

Năng lực điều hành của chủ cơ sở  

Vốn kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ của chủ cơ sở  

Sản phẩm du lịch có tính nguyên gốc  

Sự độc đáo của sản phẩm  

Tính sẵn có của các loại dịch vụ đi kèm  

 

13. ......................................................................................................................... Các ý 

kiến đề xuất của các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức tham gia trả lời phỏng vấn: Để tăng 

cƣờng liên kết phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới, anh (chị) vui lòng đề 

xuất 03 gợi ý cụ thể và quan trọng nhất: 

1.  ..............................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

2.  ..............................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

3.  ..............................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

PHẦN IV. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC  

1. Tên doanh nghiệp, đơn vị: ……………………………………………………………... 

2. Địa chỉ: ............................................................................................................................   

3. Địa chỉ website (nếu có): .................................................................................................  

4. Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động? 

 Lữ hành           Dịch vụ lƣu trú        Dịch vụ vận chuyển            Ăn uống  Đào 

tạo 
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5. Nếu là doanh nghiệp dịch vụ lƣu trú, anh (chị) vui lòng cho biết quy mô hoạt động 

 Khách sạn 5 sao   Khách sạn 4 sao   Khách sạn 3 sao 

 Khách sạn 2 sao    Khách sạn 1 sao   Homestay  

6. Anh (chị) vui lòng cho biết số năm hoạt động của doanh nghiệp, đơn vị? 

   dƣới 5 năm   5 - 10 năm    lớn hơn 10 năm 

7. Quy mô vốn của doanh nghiệp, đơn vị 

7.1. Số vốn hiện tại của doanh nghiệp/đơn vị trong khoảng: 

 dƣới 500 triệu VNĐ  500 triệu đến 1 tỷ VNĐ   1 tỷ đến 5 tỷ VNĐ 

 5 tỷ đến 10 tỷ VNĐ      trên 10 tỷ VNĐ 

7.2. Doanh thu bình quân của doanh nghiệp/đơn vị 3 năm gần đây: 

 dƣới 1 tỷ VNĐ   1 tỷ đến 5 tỷ VNĐ  5 tỷ đến 10 tỷ VNĐ 

 10 tỷ đến 20 tỷ VNĐ  trên 20 tỷ VNĐ 

7.3. Tổng số lao động của doanh nghiệp: ………(ngƣời) 

8. Loại hình doanh nghiệp:  

 Kinh doanh hộ gia đình    Doanh nghiệp tƣ nhân  

  Công ty hợp danh    Hợp tác xã    

  Công ty cổ phần    Doanh nghiệp Nhà nƣớc 

 Công ty liên doanh    Công ty 100% vốn nƣớc ngoài   

Công ty TNHH    Đơn vị sự nghiệp  

Xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của Ông/Bà! 

+ Bảng hỏi điều tra khách du lịch: gồm có 4 phần: 1) Thông tin chung về chuyến 

đi của du khách; 2) Đánh giá mức độ hài lòng của du khách khi sử dụng sản phẩm dịch 

vụ du lịch; 3) Nhu cầu của du khách về liên kết sản phẩm du lịch; 4) Thông tin về khách 

du lịch. Nội dung trọng tâm của bảng hỏi này đƣợc thể hiện ở phần thứ 2 và thứ 3, là 

những câu hỏi xoay quanh những vấn đề liên quan đến chất lƣợng sản phẩm du lịch và 

liên kết sản phẩm du lịch. Các ý kiến đánh giá của khách du lịch đƣợc lƣợng hóa bằng 

cách cho điểm theo thang Likert 5 mức độ, trong đó 1= Hoàn toàn không hài lòng/hoàn 

toàn không đồng ý; 2 = Không hài lòng/Không đồng ý; 3 = Bình thƣờng; 4 = Hài 

lòng/đồng ý; 5 = Rất hài lòng/rất đồng ý. Bảng hỏi chi tiết đƣợc thể hiện cụ thể nhƣ sau:  
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PHIẾU ĐIỀU TRA VÀ PHỎNG VẤN KHÁCH DU LỊCH ĐẾN THĂM QUAN TẠI 

QUẢNG BÌNH 

K nh thưa quý Anh (chị)! 

 Trước hết, xin được phép giới thiệu đến quý anh (chị), tôi là hiện là nghiên 

cứu sinh của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế và đang triển khai thực hiện 

nghiên cứu Đề tài luận án tiến sĩ “Kết nối vùng trong phát triển du lịch tỉnh 

Quảng Bình theo hướng bền vững”. Để có cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu, rất 

mong quý anh (chị) – là những khách du lịch đến thăm quan, nghỉ dưỡng tại tỉnh 

Quảng Bình, vui lòng chia sẻ một số ý kiến về chất lượng sản phẩm du lịch và các 

dịch vụ liên quan tại điểm đến Quảng Bình. Chúng tôi bảo đảm rằng các thông tin 

thu thập được chỉ sử dụng cho mục đ ch nghiên cứu mà không vì mục đ ch nào 

khác. Những kết luận được công bố là kết qủa khảo sát chung ở các địa bàn điều 

tra, hoàn toàn không mang tính cá nhân của quý anh (chị); đồng thời đây sẽ là tài 

liệu quan trọng để các nhà hoạch định chính sách tỉnh Quảng Bình, các doanh 

nghiệp, đơn vị liên quan tham khảo, xây dựng các chính sách phát triển du lịch 

mang tính bền vững hơn trong thời gian tới.  

 Xin trân trọng cảm ơn quý anh (chị)! 

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHUYẾN ĐI CỦA DU KHÁCH 

1. Anh (chị) đến thăm Quảng Bình theo hình thức nào?  

 Đi theo đoàn, tập thể tổ chức  

 Đi cùng bạn bè hoặc gia đình 

 Đi ghép tour do công ty du lịch tổ chức 

 Khác ………………………………. 

2. Mục đ ch chuyến du lịch của Anh (chị) ở Quảng Binh là gì? (Có thể nhiều hơn một lựa chọn) 

 Đi nghĩ dƣỡng, giải trí  

 Thăm thân nhân, bạn bè 

 Đi dự hội nghị  

 Kết hợp nghĩ dƣỡng, hội nghị  

 Kết hợp nghỉ dƣỡng và thăm thân nhân, bạn bè 

 Thƣởng thức các món ẩm thực, đặc sản, lễ hội 

 Khác ………………………………. 

3. Thời gian lưu trú của Anh (chị) là bao lâu?  

 1 ngày  

 2-3 ngày 

 4-5 ngày 
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 Trên 5 ngày 

4. Các địa điểm Anh (chị) đã đến viếng thăm? (Có thể đánh giá nhiều hơn một lựa chọn) 

 Động Phong Nha 

 Bãi Biễn Nhật Lệ 

 Mộ Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp 

 Hang Tám Cô 

 Bãi biển Đá Nhảy 

 Khác ............... 

PHẦN II. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ 

DU LỊCH 

1. Xin Anh (chị) vui lòng cho biết mức độ đồng ý của các Anh (chị) về các phát biểu dƣới đây 

sau khi trải nghiệm du lịch tại Quảng Bình. Xin đánh số thích hợp theo qui ƣớc sau: 1: Hoàn 

toàn không đồng ý       2: Không đồng ý      3: Không có ý kiến   4: Đồng ý      5: Hoàn toàn đồng 

ý 

  

1. Chất lƣợng của các tour du lịch đáng tin cậy      

2. Giá cả tour du lịch rẻ hơn tại các nơi khác      

3. Giá cả các tour phù hợp với chất lƣợng của nó      

4. Tiết kiệm tiền nhờ có nhiều chƣơng trình khuyến mãi hấp dẫn      

5. Phong cảnh thiên nhiên hấp dẫn      

6. Bờ biển đẹp      

7. Khí hậu thuận lợi      

8. Hệ động thực vật phong phú      

9. Các món ăn đặc sản ngon      

10. Hoạt động vui chơi giải trí (khu vui chơi, spa…) đa dạng      

11. Quà lƣu niệm phong phú      

12. Cơ sở hạ tầng (sân bay, tàu, xe) có vị trí thuận tiện      

13. Hƣớng dẫn viên am hiểu, ngoại ngữ tốt      

14. Điểm đến an ninh trật tự và ổn định về chính trị      

15. Năng lực quản lý và kiểm soát giá cả sản phẩm, dịch vụ du lịch 

của chính quyền địa phƣơng tốt 
     

 

2. Anh (chị) đánh giá nhƣ thế nào về hoạt động du lịch cộng đồng hiện nay ở Quảng Bình theo 

các tiêu chí đƣợc đƣa ra dƣới đây? Bằng cách chấm điểm theo thang điểm 10: 1 = Rất 

kém; ....; 5 = Trung bình; ...; 10= Rất tốt 

Tiêu chí Điểm 

Cơ sở hạ tầng giao thông kết nối  
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Hệ thống điện đƣợc đảm bảo  

Chất lƣợng nƣớc sạch  

Chất lƣợng môi trƣờng  

Năng lực điều hành của chủ cơ sở  

Vốn kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ của chủ cơ sở  

Sản phẩm du lịch có tính nguyên gốc  

Sự độc đáo của sản phẩm  

Tính sẵn có của các loại dịch vụ đi kèm  

3.  Anh (chị) sẽ làm gì khi hài lòng với một sản phẩm du lịch nào đó?  

 Kể, giới thiệu với ngƣời thân 

 Chia sẻ trên mạng Internet 

 Tổ chức cho bạn bè, ngƣời thân đi tiếp lần sau 

 Không làm gì cả 

PHẦN IV. NHU CẦU CỦA DU KHÁCH VỀ LIÊN KẾT SẢN PHẨM DU LỊCH 

1. Trong thời gian tới, nếu có cơ hội trở lại tham quan Quảng Bình, Anh (chị) sẽ chọn sản phẩm 

dịch vụ/nhóm sản phẩm du lịch nào dưới đây: 

 Chỉ đi du lịch vùng biển (tắm biển, nghỉ dƣỡng) (1) 

 Khám phá các hang/động (động Phong Nha..)  (2) 

 Thăm các di tích lịch sử, văn hóa (Ví dụ:Mộ Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp, Hang Tám Cô) 

(3) 

 Tham gia các lễ hội tại địa phƣơng (4) 

 Kết hợp (1) và (2) 

 Kết hợp (1) và (3) 

 Kết hợp (2) và (3) 

 Kết hợp (1); (2) và (3) 

 Kết hợp (1); (2); (3) và (4) 

2. Lý do nào quan trọng nhất để Anh (chị) quyết định khi sử dụng đồng thời nhiều sản phẩm dịch 

vụ du lịch 

 Tiết kiệm thời gian 

 Tiết kiệm chi phí 

 Có thể kết hợp đƣợc nhiều mục đích trong cùng một chuyến đi  

3. Theo Anh (chị), khoảng thời gian đi du lịch tai Quảng Bình bao nhiêu là đủ? 

 1 ngày  

 2 - 4 ngày 

 4 - 6 ngày 

 Trên 6 ngày 

PHẦN V. THÔNG TIN CHUNG VỀ DU KHÁCH 

1. Anh (chị) thuộc nhóm tuổi nào dưới đây? 
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 Từ 18 - 30 tuổi      Từ  41 - 50 tuổi 

 Từ 31 - 40 tuổi       Trên 50 tuổi 

2. Giới tính 

  Nam                    Nữ 

3.Nghề nghiệp 

 Doanh nhân      Cán bộ - CNV             Sinh viên  

 Khác ………………. 

4. Thu nhập cá nhân (trung bình tháng): 

  < 5 triệu đồng                  10 – 15 triệu đồng 

  5,0 – 10 triệu đồng          > 15 triệu đồng 

5. Trình độ học vấn:.  

 Trung học     Trên đại học 

 Đại học, cao đẳng    Khác 

6. Anh (chị) hiện đang sinh sống ở đâu? 

 Miền Bắc  

 Bắc Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến TT-Huế) 

 Nam Trung bộ (từ Đà nẵng đến Ninh Thuận) 

 Tây Nguyên 

 Miền Nam 

 Khách quốc tế 

7.  Anh/ chị đã biết hoặc từng nghe nói đến Quảng Bình qua những phương tiện thông tin nào ? 

(có thể chọn nhiều đáp án) 

 Từng đến (hoặc ở) Quảng Bình 

 Bạn bè, ngƣời thân giới thiệu  

 Biết qua báo chí, ti vi, Internet…  

 Biết qua các món đặc sản, lễ hội 

 

Xin trân trọng cám ơn sự chia sẻ của quý anh (chị) 

Phụ lục 12. Phƣơng pháp phân tích mạng lƣới xã hội 
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 Trƣớc khi giới thiệu phƣơng pháp phân tích mạng lƣới xã hội SNA (Social 

network analysis), tác giả luận án làm rõ khái niệm về mạng lƣới xã hội (Social network) 

dựa trên kết quả nghiên cứu tổng quan tài liệu.  

Một cách chung nhất, có thể định nghĩa mạng lƣới xã hội là một tập hợp các mối 

quan hệ giữa các thực thể xã hội (gọi chung là các tác nhân). Các thực thể xã hội này 

không nhất thiết chỉ là các cá nhân mà còn là các nhóm xã hội, các tổ chức, các thiết chế, 

các công ty xí nghiệp và cả các quốc gia. Các mối quan hệ giữa các tác nhân cũng có thể 

mang nhiều nội dung khác nhau từ sự tƣơng trợ, trao đổi thông tin cho đến việc trao đổi 

hàng hóa, trao đổi các dịch vụ…[37]. 

Từ định nghĩa này, phƣơng pháp phân tích mạng lƣới xã hội (SNA) nhƣ là một tập 

hợp các phƣơng pháp chọn mẫu, thu thập và xử lý dữ kiện (data), các khái niệm, các lý 

thuyết nhằm mô tả và phân tích các mối quan hệ giữa các tác nhân trong mạng lƣới, các 

quy luật hình thành và biến chuyển của những mối quan hệ đó, và nhất là làm sáng tỏ 

những ảnh hƣởng của các mối quan hệ xã hội (hay cấu trúc của mạng lƣới) đối với hành 

vi của các tác nhân. Phƣơng pháp này đƣợc thực hiện để mô tả cấu trúc của các mối quan 

hệ (biểu thị bằng các liên kết) giữa các tác nhân nhất định (biểu thị bằng các nút), và áp  

dụng kỹ thuật định lƣợng để xác định các chỉ  số liên quan và đƣa ra các kết quả cho việc 

nghiên cứu các đặc điểm của tổng thể mạng lƣới và vị trí của các tác nhân trong cấu trúc 

mạng lƣới du lịch [36]. SNA hoàn toàn khác với lối phân tích “biến số” (variable 

analysis) thƣờng đƣợc dùng trong các nghiên cứu xã hội học thực nghiệm (thƣờng đƣợc 

biểu hiện dƣới dạng phân tích hồi quy tƣơng quan) [37]. Khác biệt lớn nhất giữa 2 

phƣơng pháp này đó là khác biệt về định đề xuất phát trong nghiên cứu: nếu trọng tâm 

của lối phân tích biến số là chú ý đến các đặc trƣng/thuộc tính (attributes) dân số học và 

kinh tế - xã hội của các tác nhân nhƣ tuổi tác, giới tính, tôn giáo, dân tộc, nghề nghiệp, 

học vấn, thu nhập… và xem hành vi của các tác nhân nhƣ bị qui định bởi những đặc 

trƣng đó. Ngƣợc lại, SNA lại quan niệm khác khi cho rằng chính các quan hệ xã hội, mối 

quan hệ giữa các tác nhân mới là yếu tố quyết định đến hành vi chứ không phải là các đặc 

trƣng của các tác nhân; đồng thời sự khác biệt giữa các tác nhân cũng không do các đặc 

trƣng quyết định, nhƣng chính cái cấu trúc của các quan hệ xã hội sẽ quyết định.  

Khi phân tích mạng lƣới xã hội, các nhà nghiên cứu thƣờng sử dụng các hệ số chủ 

yếu sau đây: 
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- Hệ số cố kết mạng lưới hay còn gọi là mật độ (density/cohesion): Hệ số cố kết 

mô tả mức độ gắn kết toàn thể các tác nhân trong mạng lƣới. Khi hệ số cố kết của mạng 

lƣới càng lớn, mức độ gắn kết, sự chặt chẽ của các mối quan hệ giữa các tác nhân trong 

mạng lƣới cũng càng lớn, và do đó, sự tƣơng trợ, hỗ trợ… giữa các tác nhân cũng càng 

nhiều, càng hiệu quả hơn, sự điều tiết của mạng lƣới đối với hành vi của tác nhân cũng 

cũng mạnh mẽ hơn và ngƣợc lại. Vậy làm sao để đo đƣợc hệ số cố kết này? Một cách 

tổng quát, tính cố kết của mạng lƣới là tỷ lệ giữa tổng các mối liên hệ thực tế trong mạng 

lƣới và tổng các mối quan hệ lý thuyết của nó (tức là tổng các mối quan hệ có thể có của 

mạng). Công thức tính nhƣ sau: D = k/(n(n-1))/2. Trong đó k là tổng các mối quan hệ 

thực tế của mạng lƣới; n(n-1)/2 là tổng các mối quan hệ lý thuyết của mạng lƣới. 

Giá trị của hệ số này nằm trong khoảng (0, 1) và càng gần tới 1 thì tính cố kết của 

mạng lƣới càng mạnh và do đó sự tƣơng trợ, sự thông tin… giữa các thành viên trong 

mạng lƣới đƣợc diễn ra càng tốt và ngƣợc lại. Chẳng hạn nhƣ trong mạng lƣới gồm bốn 

tác nhân ABCD nhƣ hình dƣới đây, hệ số cố kết của mạng lƣới bằng 0,67 [37]. Theo 

Scott, hệ số cố kết của mạng lƣới phụ thuộc vào số lƣợng tác nhân của nó, tức là khi càng 

có nhiều tác nhân thì hệ số cố kết của nó càng nhỏ và ngƣợc lại [92]. 

 

 

 

 

(Nguồn: Lê Minh Tiến, 2006 [37]) 

Mạng lƣới có một quan hệ phụ 

- Tính trung tâm (Centrality): Bên cạnh việc đo lƣờng hệ số cố kết của cả mạng 

lƣới, trong phân tích mạng lƣới, các nhà nghiên cứu còn đo lƣờng vị trí của từng tác nhân 

trong mạng lƣới, bởi dù mạng lƣới có tính cố kết cao nhƣng không phải mọi tác nhân đều 

có vị trí hay “quyền lực” nhƣ nhau trong mạng lƣới [37]. Để đo lƣờng sự hơn kém giữa 

các tác nhân trong mạng, nhà nghiên cứu sẽ tiến hành đo lƣờng các hệ số thể hiện tính 

trung tâm (centrality) của các tác nhân trong mạng lƣới, tác nhân nào có tính trung tâm 

càng lớn thì sẽ càng có vị trí càng cao, quyền lực càng lớn và sức tác động đến các tác 

nhân khác càng mạnh. Trong số các chỉ số đo lƣờng tính trung tâm của tác nhân, ba số do 

A B 

C D 
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Freeman phát triển vào năm 1979 là thƣờng xuyên đƣợc các nhà nghiên cứu sử dụng nhất 

[59], bao gồm:  

+ Hệ số trung tâm trực tiếp hay còn gọi là hệ số trung tâm cấp bậc (degree 

centrality): Hệ số này sẽ giúp chúng ta đo lƣờng đƣợc số lƣợng của các mối quan hệ trực 

tiếp của một tác nhân nào đó với các thành viên khác trong mạng lƣới. Giá trị của hệ số 

này nằm trong khoảng (0, 1) và khi giá trị càng gần tới 1 thì tính trung tâm trực tiếp của 

tác nhân càng lớn, tức là càng nằm ở vị trí trung tâm của mạng lƣới. Công thức tính nhƣ 

sau: Cd = k/(n-1). Trong đó k là tổng số các mối quan hệ trực tiếp của tác nhâni; n là tổng 

số tác nhân trong mạng lƣới. 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Lê Minh Tiến, 2006 [37]) 

Mạng lƣới có có mƣới tác nhân 

Với mạng lƣới nhƣ trên, tác nhân số 5 là ngƣời có hệ số trung tâm trực tiếp cao 

nhất trong mạng lƣới là 0,67 (có 6 quan hệ trực tiếp), và đứng ở vị trí kế tiếp là tác nhân 

số 4 với hệ số trung tâm trực tiếp là 0,45. Khi một tác nhân nào đó có hệ số trung tâm 

trực tiếp lớn nhất trong mạng lƣới (nhƣ tác nhân số 5 bên trên) thì tác nhân đó sẽ đƣợc 

gọi là “hub” (cái rốn) của mạng. Đây là một hệ số khá quan trọng bởi nó thể hiện ƣu thế 

của tác nhân trong mạng lƣới. Tại sao tác nhân có nhiều ƣu thế? Bởi vì khi có nhiều các 

mối quan hệ (tức tính trung tâm trực tiếp cao) thì tác nhân càng có nhiều “lựa chọn” để 

thỏa mãn các nhu cầu của mình, càng ít bị phụ thuộc, càng có nhiều cơ hội khai thác 

đƣợc “nguồn lực” trong mạng lƣới và càng có nhiều cơ may để đóng vai trò là “kẻ thứ ba 

hƣởng lợi” do có nhiều cơ may là “kẻ phân xử” khi các tác nhân khác mâu thuẫn với 

nhau [37].  
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+ Hệ số trung tâm lân cận hay còn gọi là hệ số trung tâm cận kề (Closeness 

centrality): Điểm yếu của hệ số trung tâm trực tiếp là chỉ tính các mối quan hệ trực tiếp 

của tác nhân mà thôi nên chƣa chắc tác nhân có hệ số trung tâm trực tiếp cao là ngƣời 

“gần gũi” với mọi thành viên khác trong mạng. Tính gần gũi hay lân cận cũng là một 

trong những tiêu chí quan trọng thể hiện vị thế của tác nhân trong mạng, bởi một tác nhân 

càng gần gũi với các thành viên trong mạng lƣới bao nhiêu thì tác nhân đó càng dễ có 

nhiều thông tin, càng có nhiều uy thế và do đó càng dễ gây ảnh hƣởng lên toàn bộ mạng 

lƣới. Để đo lƣờng hệ số này, chúng ta sẽ tính tổng số “bƣớc” (step) của “đoạn đƣờng” 

ngắn nhất (geodesic path) mà tác nhân phải “đi” để đến đƣợc với tất cả các thành viên 

khác trong mạng lƣới. Hệ số này cũng có giá trị từ 0 đến 1, càng gần đến 1 thì tác nhân 

càng gần với mọi thành viên khác trong mạng lƣới, tức đoạn đƣờng phải đi để đến với 

mọi tác nhân khác càng ngắn và ngƣợc lại. Công thức tính hệ số này nhƣ sau: Cc = (n-

1)/∑d(x, y). Trong đó n là tổng số tác nhân trong mạng lƣới; ∑d(x, y) là tổng số bƣớc của 

đoạn đƣờng ngắn nhất mà tác nhâni phải đi để đên với mọi tác nhân trong mạng lƣới.  

Với mạng lƣới có 10 tác nhân nhƣ ở trên, để đi đến mọi tác nhân khác trong mạng 

lƣới, tác nhân số 4 và số 5 là hai tác nhân có số bƣớc phải đi là ít nhất với chỉ 14 bƣớc, do 

đó hai tác nhân này cũng có cùng hệ số trung tâm lân cận là 0,64; trong khi hai tác nhân 

số 1 và số 2 là hai tác nhân có tổng số bƣớc nhiều nhất là 26 bƣớc nên hệ số trung tâm 

trung lân cận cũng thấp nhất là 0,35 [37].  

+ Hệ số trung tâm trung gian hay còn gọi là hệ số trung tâm giữa (Betweeness 

centrality): Theo quan điểm của Freeman, một tác nhân nào đó trong mạng lƣới có thể ít 

gắn kết với các thành viên khác trong mạng lƣới (tức hệ số trung tâm trực tiếp thấp), cũng 

không “gần gũi” với mọi thành viên trong mạng lƣới (tức hệ số trung tâm lân cận thấp), 

nhƣng lại là “cầu nối” (bridge), là “nhà trung gian” cần thiết trong mọi cuộc trao đổi 

trong mạng lƣới. Nếu một tác nhân đóng đƣợc vai trò trung gian càng lớn trong mạng 

lƣới, tác nhân đó sẽ càng ở vị trí thuận lợi trong việc “kiểm soát” mọi giao dịch, mọi 

thông tin trong mạng lƣới; tác nhân đó cũng tác động đến mạng lƣới một cách dễ dàng 

bằng cách thanh lọc hoặc “lái” thông tin lƣu chuyển trong mạng lƣới theo hƣớng có lợi 

cho mình nếu muốn; đồng thời tác nhân đó cũng đứng ở vị trí tốt nhất để thúc đẩy sự phối 

hợp giữa các thành viên khác trong mạng lƣới. Hệ số này cũng có giá trị từ 0 đến 1. Khi 

một tác nhân nào đó có hệ số trung tâm trung gian càng gần đến 1 thì số lƣợng quan hệ 

giữa các tác nhân khác phải “thông qua” tác nhân này càng nhiều và do đó ảnh hƣởng của 
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tác nhân cũng càng lớn. Cách tính hệ số trung tâm trung gian nhƣ sau: CB = n(j, z; x)/[(n-

1)(n-2)/2]. Trong đó: n(j, z; x) là tổng số lần làm trung gian của tác nhâni; n là tổng số tác 

nhân trong mạng lƣới.  

Trong mạng lƣới có 10 tác nhân nhƣ trên, tác nhân số 4 có hệ số trung tâm trung 

gian cao nhất là 0,50 bởi tổng số lần mà tác nhân này đóng vai trò trung gian cho các mối 

quan hệ giữa các tác nhân trong mạng lƣới là 18 lần (18/36); tác nhân số 3 có hệ số trung 

tâm trung gian cao thứ hai là 0,42 (15/36). Nhƣ vậy, tác nhân số 4 là tác nhân có ảnh 

hƣởng mạnh nhất trong mạng bởi tác nhân này kiểm soát đến 50% các mối quan hệ giữa 

các tác nhân khác trong mạng; tác nhân số 3 đứng thứ hai với tầm kiểm soát là 42% [37].  

Phụ lục 13. Phƣơng pháp phân tích tƣơng quan không gian 

 Theo lý thuyết thống kê không gian, có mối tƣơng quan hiện hữu giữa các vị trí 

địa lý, khoảng cách càng gần thì mối tƣơng quan càng mạnh và ngƣợc lại, khoảng cách 

càng xa thì mối tƣơng quan càng yếu. Các phƣơng pháp đƣợc sử dụng để kiếm tra mối 

tƣơng quan không gian là chỉ số Moran’s I, thống kê G, hệ số Geary, tỷ lệ khả năng xảy 

ra LR, kiểm định Wald, sai số không gian nhân tử Lagrang (LMerr) và hệ số nhân tử 

Lagrangian LMlag dùng để kiểm tra đỗ trễ không gian (Jong và cộng sự, 2010) [73]. 

Trong số các phƣơng pháp này, chỉ số Moran’s I thƣờng đƣợc sử dụng phổ biến nhất, 

đƣợc chia thành Moran’s I tổng thể (Global Moran’s I) và Moran’s I bộ phận (Local 

Moran’s I) để đo lƣờng sự tƣơng quan của giá trị thuộc tính của một đối tƣợng trong các 

vùng không gian liền kề (Ying, 2000) [112]. Phƣơng trình của chỉ số Moran’s I tổng thể 

nhƣ sau: 

  

   

Trong đó:  xi là giá trị quan sát của đơn vị (đối tƣợng) không gian thứ i 

 là giá trị trung bình của các xi 

  n là số giá trị quan sát của các đơn vị không gian 

  wij là phần tử dòng i, cột j của ma trận trọng số không gian W đã 

đƣợc chuẩn hóa. 
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Gọi n là số đơn vị hay đối tƣợng không gian, khi đó ma trận trọng số không gian 

(W) là ma trận cấp (n x n) đối xứng, dƣơng với phần tử tại vị trí i, j là wij. Giá trị wij là 

trọng số không gian cho từng cặp vị trí i, j xác định mối tƣơng quan giữa 2 đơn vị (đối 

tƣợng hay địa phƣơng) i, j. Quy ƣớc rằng, các phần tử nằm trên đƣờng chéo chính của ma 

trận trọng số bằng 0 (wij = 0). 

 

Trong nghiên cứu thực nghiệm, ma trận trọng số không gian đƣợc xây dựng dựa 

trên khoảng cách địa lý hoặc sự tiếp giáp giữa các địa phƣơng. Theo đó, đề tài luận án 

này sử dụng ma trận trọng số không gian tiếp giáp bậc nhất để đƣa vào phân tích tƣơng 

quan không gian. Coughlin và Segev (2000) cho rằng: một địa phƣơng I có chung đƣờng 

biên với địa phƣơng j (i≠j) gọi là có tƣơng quan không gian với nhau [56]. Khi đó, mỗi 

phần tử của ma trận trọng số không gian đƣợc xác định nhƣ sau: 

 

Giá trị chỉ số Moran’s I dao động trong đoạn [-1, 1]. Chỉ số Moran’s I >0 chỉ ra sự 

tƣơng quan dƣơng; ngƣợc lại, tƣơng quan âm nếu chỉ số Moran’s I <0. Chỉ số Moran’s I 

càng gần ±1 thì tƣơng quan càng cao. Tuy nhiên, chỉ số Moran’s I tổng thể không thể 

đánh giá đƣợc cấu trúc tự tƣơng quan không gian, tức là không cho biết cụ thể địa 

phƣơng nào nằm trong cụm không gian có giá trị thuộc tính cao hay thấp. Để khắc phục 

đƣợc điều này, chỉ số Moran’s I bộ phận đƣợc sử dụng để tính toán chỉ số tƣơng quan 

từng đơn vị và phân cụm không gian. 

 

 

Khi phân tích tự tƣơng quan không gian cục bộ (dựa vào chỉ số Moran’s I cục bộ), 

biểu đồ phân tán Moran (Moran Scatterplot) đƣợc sử dụng để kiểm tra tính bất ổn định 

trong không gian cục bộ (Anselin, 1996) [44]. Biểu đồ này có 2 trục, trục tung thể hiện 
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giá trị độ trễ không gian Wz so với giá trị ban đầu z, và đƣợc chia thành 4 góc phần tƣ 

khác nhau tƣơng ứng với 4 kiểu liên kết không gian cục bộ giữa 1 địa phƣơng với các địa 

phƣơng lân cận, cụ thể: 

Góc phần tƣ thứ I ký hiệu là HH (cao – cao): một địa phƣơng có giá trị thuộc tính 

cao và đƣợc bao quanh bởi các địa phƣơng lân cận cũng có giá trị thuộc tính cao. Góc 

phần tƣ thứ II là LH (thấp - cao): một địa phƣơng có giá trị thuộc tính thấp và tiếp giáp 

với các địa phƣơng có giá trị thuộc tính cao. Góc phần tƣ thứ III ký hiệu là LL (thấp - 

cao): một địa phƣơng có giá trị thuộc tính thấp đƣợc bao quanh bởi các địa phƣơng có giá 

trị thuộc tính cũng thấp. Góc phần tƣ thứ IV là HL (cao – thấp): một địa phƣơng có giá trị 

thuộc tính cao và tiếp giáp với các địa phƣơng có giá trị thuộc tính thấp.  

W
z 

Góc phần tƣ II 

LH 

Góc phần tƣ I 

HH 

Góc phần tƣ III 

LL 

Góc phần tƣ IV 

HL 

       Z 

(Nguồn: Anselin, 1996) 

Biểu đồ phân tán Moran 

Nhƣ vậy, góc phần tƣ I và III đề cập đến tự tƣơng quan không gian cùng chiều, tức 

là phân cụm không gian các địa phƣơng có giá trị thuộc tính tƣơng tự nhau. Trong khi đó, 

các góc phần tƣ thứ II và IV đại diện cho tự tƣơng quan không gian âm, có nghĩa là phân 

cụm không gian các địa phƣơng có giá trị thuộc tính khác nhau.  

Phụ lục 14. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu  

1. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh quy mô, trình độ phát triển ngành du lịch 

 - Số lƣợng khách du lịch quốc tế: là số lƣợng công dân nƣớc ngoài và ngƣời Việt 

Nam thƣờng trú hoặc làm việc tại một quốc gia khác đến Quảng Bình với thời gian liên 

tục ít hơn 12 tháng và mục đích chính không tiến hành các hoạt động nhằm đem lại thu 

nhập và kiếm sống ở nơi đến trên lãnh thổ Việt Nam, đƣợc tính bằng số lƣợt (lần) đến 

Quảng Bình của mỗi ngƣời đó trong 1 năm dƣơng lịch [14]. 
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 - Số lƣợng khách du lịch nội địa: là số lƣợng công dân Việt Nam, ngƣời nƣớc 

ngoài thƣờng trú hoặc làm việc tại Việt Nam đi ra khỏi môi trƣờng sống thƣờng xuyên 

của mình để đến một nơi khác ở trong lãnh thổ tỉnh Quảng Bình với thời gian liên tục ít 

hơn 12 tháng (tính theo số lƣợt/lần đi của mỗi ngƣời) với mục đích chính không tiến hành 

các hoạt động nhằm đem lại thu nhập và kiếm sống ở nơi đến [14]. 

 - Doanh thu du lịch lữ hành: là số tiền các cơ sở kinh doanh du lịch lữ hành thu từ 

kết quả thực hiện các hoạt động tổ chức thực hiện các chƣơng trình du lịch trọn gói hoặc 

không trọn gói phục vụ khách nội địa và khách quốc tế; cung cấp thông tin du lịch; tƣ vấn, 

lập kế hoạch du lịch và hƣớng dẫn khách du lịch kể cả đại lý du lịch cho đơn vị khác [10]. 

- Chi tiêu du lịch (còn gọi là chi tiêu của khách du lịch): là “tổng số tiền thanh toán 

cho việc mua sắm hàng hóa và dịch vụ cũng nhƣ đồ có giá trị khác để sử dụng trong các 

chuyến đi du lịch”, bao gồm các chi tiêu trực tiếp từ bản thân họ cũng nhƣ các chi phí đã 

đƣợc chi trả hoặc chi trả bởi ngƣời khác (Có thể là bạn bè, ngƣời thân, cơ quan, doanh 

nghiệp, bảo hiểm, chính phủ... ). Không bao gồm các loại thanh toán của khách du lịch 

liên quan tới thuế, lợi nhuận, mua sắm các tài sản tài chính và phi tài chính....[1]. 

- Tổng thu từ khách du lịch: là tổng số tiền chi tiêu của khách du lịch (Khách du lịch 

quốc tế đến, khách du lịch quốc tế đi và khách du lịch nội địa) trong lãnh thổ Việt Nam. 

Tiêu dùng của khách du lịch ngoài lãnh thổ Việt Nam không đƣợc tính vào chỉ tiêu này [1]. 

- Vốn đầu tƣ cho hoạt động du lịch: đƣợc xác định là vốn đầu tƣ tạo ra tài sản cố 

định: là chi phí làm tăng thêm giá trị tài sản cố định, bao gồm vốn đầu tƣ nâng cấp cải tạo 

trang thiết bị, phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tƣ nâng cấp, cải tạo đƣờng xá, cầu cống, 

cảnh quan, môi trƣờng... Chỉ tiêu đƣợc tổng hợp trên phạm vi cả nƣớc, theo tỉnh/thành 

phố trong kỳ báo cáo [1]. 

- Ngoài ra, Luận án sử dụng một số chỉ tiêu phản ánh quy mô của ngành du lịch 

nhƣ: số lƣợng cơ sở lƣu trú, vận chuyển, nhà hàng phục vụ du lịch; số lƣợng doanh 

nghiệp lữ hành, đại lý du lịch. 

2. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh tăng trƣởng ngành du lịch 

   - Lƣợng tăng (giảm) tuyệt đối: Là chỉ tiêu đánh giá sự thay đổi tuyệt đối về mức 

độ hiện tƣợng qua thời gian nhƣ: số lƣợng khách, doanh thu du lịch lữ hành, tổng thu từ 
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khách du lịch... Đó là hiệu số giữa hai mức độ của hiện tƣợng trong dãy số. Tùy theo 

chiều hƣớng phát triển của hiện tƣợng mà chỉ tiêu này có thể mang dấu (+) hay (-)  [19]. 

 - Tốc độ phát triển: Là chỉ tiêu tƣơng đối dùng để nêu lên tốc độ, xu hƣớng phát 

triển của các hiện tƣợng nhƣ: số lƣợng khách, doanh thu du lịch lữ hành, tổng thu từ 

khách du lịch... trong một thời gian nhất định. Chỉ tiêu này chính là số tƣơng đối động 

thái, tính đƣợc bằng cách so sánh giữa hai mức độ của một chỉ tiêu trong dãy số giữa hai 

mốc thời gian [19]. 

 - Tốc độ tăng (giảm): Chỉ tiêu này phản ánh qua thời gian hiện tƣợng đã tăng 

(giảm) bao nhiêu lần hay bao nhiêu phần trăm. Trong thực tế chỉ tiêu này còn đƣợc gọi là 

mức tăng trƣởng.  

 Các công thức đƣợc sử dụng để tính toán trong quá trình thực hiện đề tài bao gồm: 

tốc độ tăng (giảm) liên hoàn, tốc độ tăng (giảm) định gốc và tốc độ tăng (giảm) bình quân. 

Nếu biết các tốc độ phát triển, ta có thể tính các tốc độ tăng (giảm) theo các công thức: 

 Tốc độ tăng hoặc giảm (%) = Tốc độ phát triển (%) – 100 [19]. 

3. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh thực trạng kết nối vùng phát triển du lịch 

  Nhằm đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu, đề tài sử dụng các chỉ tiêu phân tích, đánh 

giá định tính nhằm luận giải, tìm kiếm, khám phá những kết quả đạt đƣợc, những tồn tại, 

hạn chế của kết nối vùng trong phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình. Các tiêu chí đánh giá 

định tính đƣợc sử dụng trong nghiên cứu này đƣợc cấu trúc dƣới dạng các phát biểu ở 

dạng câu khẳng định. Các đối tƣợng tham gia trả lời phỏng vấn có thể trả lời bằng cách 

khoanh tròn vào ô lựa chọn đối với những câu (phát biểu) cho sẵn gắn với các phƣơng án 

trả lời thông qua sử dụng thang đo Likert 5 mức độ: 1 = Hoàn toàn không đồng ý; 2 = 

Không đồng ý; 3 = Bình thƣờng; 4 = Đồng ý; 5 = Rất đồng ý; hoặc thang điểm đánh giá 

từ 1 = rất yếu và đến 10 = rất tốt.  

Để sử dụng các tiêu chí đánh giá định tính, đề tài sử dụng phƣơng pháp phỏng vấn 

chuyên sâu và phỏng vấn bán cấu trúc đối với các bên liên quan nhƣ: cán bộ Sở Du lịch; 

lãnh đạo các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch nhằm thu thập những thông tin định 

tính, các ý kiến phản hồi từ những ngƣời đƣợc trả lời phỏng vấn. Kết quả phân tích định 

tính là cơ sở quan trọng để thực hiện phân tích định lƣợng. 
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4. Nhóm chỉ tiêu đo lƣờng mức độ liên kết giữa các bên liên quan trong mạng lƣới du 

lịch   

 Nhƣ đã trình bày ở phƣơng pháp phân tích mạng lƣới xã hội, nghiên cứu này sử 

dụng các chỉ tiêu sau đây để đo lƣờng mức độ liên kết giữa các doanh nghiệp và các bên 

liên quan trong lĩnh vực du lịch tại Quảng Bình và các doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 

doanh nghiệp lữ hành ngoài tỉnh Quảng Bình, cụ thể:  

- Hệ số cố kết mạng lƣới hay còn gọi là mật độ (density/cohesion). 

- Tính trung tâm (Centrality): gồm Hệ số trung tâm trực tiếp hay còn gọi là hệ số 

trung tâm cấp bậc (degree centrality); Hệ số trung tâm lân cận hay còn gọi là hệ số trung 

tâm cận kề (Closeness centrality); và Hệ số trung tâm trung gian hay còn gọi là hệ số 

trung tâm giữa (Betweeness centrality): 

Công thức tính và ý nghĩa từng chỉ tiêu này đã đƣợc trình bày ở tiểu mục phƣơng 

pháp phân tích mạng lƣới xã hội. 

5. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh tính bền vững trong phát triển du lịch 

  - Chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu ngƣời (GRDP/ngƣời): Đây là chỉ tiêu kinh tế 

tổng hợp quan trọng, phản ánh toàn bộ kết quả hoạt động cuối cùng trong năm của một 

địa phƣơng. Trong phạm vi nghiên cứu luận án này, tác giả sử dụng chỉ tiêu GRDP/ngƣời 

nhằm đánh giá chất lƣợng tăng trƣởng kinh tế của tỉnh Quảng Bình. 

  - Chỉ tiêu doanh thu du lịch/GRDP và GRDP dịch vụ lƣu trú và ăn uống/GRDP: 

phản ánh mức độ đóng góp của ngành du lịch vào tăng trƣởng kinh tế của tỉnh Quảng 

Bình, phục vụ cho việc phân tích, đánh giá tính bền vững trong phát triển du lịch ở khía 

cạnh kinh tế. 

Phụ lục 15. Các vùng du lịch ở Việt Nam 

Vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ (TDMNBB) gồm 14 tỉnh, thành phố: Hòa Bình, 

Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc 

Kạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Giang. Đây là vùng du lịch có thế mạnh 

về các sản phẩm đặc trƣng nhƣ: Du lịch về nguồn, tham quan tìm hiểu bản sắc văn hóa 

dân tộc; hệ sinh thái núi cao, hang động, trung du; Nghỉ dƣỡng núi; nghỉ cuối tuần; du 

lịch biên giới gắn với thƣơng mại cửa khẩu. 
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Vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc (ĐBSH&DHĐB) gồm 11 

tỉnh/thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dƣơng, Hƣng Yên, Thái Bình, Hà 

Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hải Phòng và Quảng Ninh. Vùng đồng bằng sông Hồng và 

duyên hải Đông Bắc đang sở hữu các sản phẩm du lịch có thế mạnh nhƣ: Du lịch văn hóa 

gắn với văn minh lúa nƣớc sông Hồng; du lịch biển đảo; du lịch MICE (Hội họp, khuyến 

thƣởng, hội nghị, triển lãm); du lịch lễ hội, tâm linh; du lịch cuối tuần, vui chơi giải trí 

cao cấp. 

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

Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, với các sản phẩm đặc trƣng nhƣ: tham 

quan di sản, di tích lịch sử văn hóa; du lịch biển, đảo; tham quan, nghiên cứu hệ sinh thái; 

du lịch biên giới gắn với các cửa khẩu. 

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (DHNTB) gồm 8 tỉnh, thành phố: Thành phố  Đà 

Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình 

Thuận Đây là vùng có thế mạnh về các sản phẩm đặc trƣng nhƣ: du lịch biển, đảo; du lịch 

tham quan di tích (hệ thống di sản) kết hợp du lịch nghiên cứu bản sắc văn hóa (văn hóa 

Chăm, các dân tộc thiểu số ở Đông Trƣờng Sơn); du lịch MICE (Hội họp, khuyến 

thƣởng, hội nghị, triển lãm). 

Vùng Tây Nguyên (TN) gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm 

Đồng, gồm có các sản phẩm đặc trƣng nhƣ: du lịch văn hóa Tây Nguyên; tham quan tìm 

hiểu bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên; nghỉ dƣỡng núi; tham quan nghiên cứu hệ 

sinh thái cao nguyên gắn với các sản vật hoa, cà phê, voi; du lịch biên giới gắn với cửa 

khẩu và tam giác phát triển. 

Vùng Đông Nam Bộ (ĐNB) gồm 6 tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà 

Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dƣơng, Bình Phƣớc, Tây Ninh. Đây là vùng du lịch 

trọng điểm của cả nƣớc, với trung tâm du lịch hàng đầu là thành phố Hồ Chí Minh, gồm 

có các sản phẩm đặc trƣng: du lịch MICE; du lịch văn hóa, lễ hội, giải trí; du lịch nghỉ 

dƣỡng biển, du lịch giải trí cuối tuần, du lịch thể thao, du lịch mua sắm; du lịch biên giới 

gắn với cửa khẩu. 

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) gồm 13 tỉnh, thành phố: Thành phố 

Cần Thơ, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, 

Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tiền Giang, Hậu Giang. Các sản phẩm đặc trƣng gồm có: 

du lịch sinh thái (miệt vƣờn, đất ngập nƣớc); du lịch biển, đảo; du lịch văn hóa, lễ hội. 
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Phụ lục 16. Những điểm đến phổ biến của du khách quốc tế ở Việt Nam 

 
(Nguồn: Chuyên đề đặc biệt: Phát triển du lịch Việt Nam, World Bank, 2019) 

Phụ lục 17. Tỷ lệ khách du lịch tính trên đầu ngƣời ở một số địa phƣơng 

 

(Nguồn: Chuyên đề đặc biệt: Phát triển du lịch Việt Nam, World Bank, 2019) 

Phụ lục 18. Nguồn lực và lợi thế so sánh phát triển du lịch 

Nguồn lực phát triển du lịch của một lãnh thổ thƣờng bao gồm 03 nhóm yếu tố chủ 

yếu là: tiềm năng tài nguyên du lịch, hệ thống hạ tầng du lịch và nguồn nhân lực. Đối với 

tỉnh Quảng Bình, đã có rất nhiều nhà nghiên cứu, học giả đánh giá là địa phƣơng có tiềm 

năng tài nguyên du lịch đa dạng và phong phú, trong đó tài nguyên du lịch tự nhiên đã 

đƣợc quốc tế công nhận. 

Quảng Bình đƣợc thiên nhiên ƣu đãi, có rừng, biển, sông và nhiều cảnh quan đẹp, 

với chiều dài dọc bờ biển là 116 km có nhiều bãi tắm đẹp nhƣ: Vũng Chùa – Đảo Yến 

(Nơi yên nghỉ của cố Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp), Đá Nhảy, biển Nhật Lệ, Hải Ninh… 
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có điều kiện thuận lợi để xây dựng phát triển các tổ hợp nghỉ dƣỡng biển, vui chơi giải trí 

cao cấp. Vùng ven biển có nhiều di tích lịch sử văn hóa nhƣ: Đèo Ngang, đèo Lý Hòa, 

cửa biển Nhật Lệ với quần thể di tích và danh thắng của TP. Đồng Hới… Đặc biệt, 

Quảng Bình có Di sản Thiên nhiên thế giới Vƣờn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, giá trị 

nổi bật nhất về địa chất, địa mạo đá vôi phức tạp ở Đông Nam Á với những hang động 

tuyệt đẹp nổi tiếng nhƣ Động Phong Nha, Động Thiên Đƣờng và Sơn Đoòng, động lớn 

nhất thế giới (đƣợc tạp chí Business Insider xếp vào danh sách 12 hang động kỳ vỹ nhất 

thế giới), nơi chứa đựng các giá trị nổi bật toàn cầu về tính da dạng sinh học và các hệ 

sinh thái tự nhiên. Gần đây, chuyên mục du lịch của tờ The New York Times (Mỹ) đã 

bình chọn Quảng Bình của Việt Nam đứng thứ 08, trong tốp 52 điểm đến hấp dẫn nhất 

thế giới và là điểm đến hấp dẫn nhất Châu Á năm 2014, đây là một điểm nhấn quan trọng 

đối với phát triển du lịch Quảng Bình trong thời gian tới [38]. 

Khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng có hệ thống hang động kỳ vỹ đƣợc mệnh danh là 

“Vƣơng quốc hang động” nơi tiềm ẩn nhiều điều mới lạ và hấp dẫn nhƣ: Động Phong 

Nha, hang Tiên Sơn, hang Tối, hang Én, hang Vòm và hang Thung… trong đó có động 

Phong Nha nổi bật với chiều dài khảo sát gần 8 km, chủ yếu là sông ngầm và đƣợc đánh 

giá là một trong những cảnh quan đẹp nhất với các đặc trƣng: Có sông ngầm đẹp nhất, 

cửa hang cao nhất và rộng nhất, hồ nƣớc ngầm đẹp nhất, hang khô rộng và đẹp nhất, hệ 

thống thạch nhũ kỳ ảo và tráng lệ nhất, hang nƣớc dài nhất. Đây là tiềm năng, lợi thế phát 

triển du lịch của tỉnh Quảng Bình. Ngoài ra, Quảng Bình còn có Suối nƣớc khoáng Bang 

với nhiệt độ tự nhiên lến đến 105
oC

, có hàm lƣợng khoáng chất tốt, có thể sản xuất nƣớc 

giải khát cao cấp; địa thế đẹp để xây dựng vùng này trở thành khu du lịch sinh thái nghỉ 

dƣỡng và chữa bệnh cho ngƣời cao tuổi. Bên cạnh đó, Quảng Bình có nhiều di tích lịch 

sử cách mạng đƣờng Hồ Chí Minh có giá trị đặc biệt về tâm linh và danh thắng thu hút 

đƣợc khách du lịch nhƣ đƣờng Trƣờng Sơn huyền thoại, cổng Trời, khe Gát, hang Tám 

Cô, phà Xuân Sơn, Long Đại, Quán Hàu, ngã tƣ Thạch Bàn [38]. 

Quảng Bình là vùng đất giao thoa văn hóa của 02 Miền Nam – Bắc. Trong lịch sử 

hình thành, đấu tranh dựng nƣớc và giữ nƣớc, nơi đây còn lƣu giữ đƣợc nhiều di tích văn 

hóa lịch sử, nhƣ giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể rất thuận lợi để kết hợp phát triển 

nhiều lại hình du lịch. Nơi đây đã sinh ra nhiều vị danh nhân anh hùng nổi tiếng về cuộc 

đời và sự nghiệp đã góp phần làm thay đổi diện mạo lịch sử đất nƣớc nhƣ: Thƣợng đẳng 

Thần Nguyễn Hữu Cảnh, ngƣời đi mở cõi phía Nam; Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp và 

nhiều ngƣời con ƣu tú khác… đã gắn liền với 02 cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm… 
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 Để có thể tiếp cận khai thác đƣợc những giá trị tài nguyên du lịch và biến những 

giá trị đó thành sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách thì hệ thống hạ 

tầng đóng vai trò hết sức quan trọng. Đây cũng đƣợc xem là nguồn lực để phát triển du 

lịch của bất kỳ lãnh thổ nào và Quảng Bình cũng không phải là ngoại lệ. 

Trong những năm qua, hệ thống hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông ở Quảng 

Bình đã đƣợc đầu tƣ nâng cấp, từng bƣớc hiện đại hóa để phục vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, trong đó có du lịch của tỉnh. So với địa phƣơng khác trong vùng Bắc Trung Bộ, 

Quảng Bình có hệ thống giao thông khá đa dạng bao gồm hệ thống đƣờng bộ, đƣờng sắt, 

đƣờng biển và đƣờng hàng không thuận lợi, tạo điều kiện phục vụ phát triển du lịch. 

Toàn tỉnh có 6.690 km đƣờng bộ (chỉ tính quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ), trong đó quốc lộ 

1A và đƣờng Hồ Chí Minh là những tuyến đƣờng giao thông huyết mạch quan trọng; đặc 

biệt tỉnh Quảng Bình có cảng hàng không Đồng Hới đã thiết lập đƣợc 4 đƣờng bay kết 

nối với những trung tâm du lịch lớn ở trong nƣớc và khu vực Đông Nam Á. Đây chính là 

cơ sở và điều kiện cần để Quảng Bình đẩy mạnh liên kết với các địa phƣơng trong việc 

xây dựng và phát triển các tour, tuyến du lịch liên tỉnh, liên vùng, liên quốc gia.  

Theo số liệu thống kê năm 2019, Quảng Bình có trên 500 nghìn ngƣời trong độ tuổi 

lao động, chiếm gần 60% tổng dân số của tỉnh. Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm 

việc đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ từ sơ cấp nghề trở lên chiếm 24,9%. Đây là 

nguồn lực rất quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nói chung và cho phát triển du 

lịch nói riêng của tỉnh Quảng Bình. Hoạt động đào tạo nhân lực du lịch tập trung ở 

Trƣờng Đại học Quảng Bình và các trƣờng cao đẳng và trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh. 

Phụ lục 19. Chủ trƣơng của nhà nƣớc và tỉnh Quảng Bình về kết nối vùng trong 

phát triển du lịch 

Văn bản,  

chính sách 

Năm 

ban 

hành 

Nội dung 

Quy hoạch 

tổng thể phát 

triển du lịch 

tỉnh Quảng 

Bình đến năm 

2020 và tầm 

nhìn đến năm 

2025 

2011 

Phát triển các tuyến du lịch liên địa phƣơng và liên vùng, 

gồm:  

- Tuyến du lịch theo Quốc lộ 1A: Tuyến du lịch Con đƣờng di 

sản miền Trung;  

- Tuyến du lịch theo đƣờng Hồ Chí Minh: Tuyến du lịch hệ 

thống đƣờng Hồ Chí Minh huyền thoại; 

- Tuyến đƣờng biển kết nối Quảng Bình với Quảng Ninh (Hạ 

Long), Hải Phòng ở phía Bắc, Đà Nẵng, Nha Trang… ở phía 

Nam. 

Quy hoạch 

tổng thể phát 
2017 

* Định hƣớng phát triển thị trƣờng khách du lịch: 

- Thị trƣờng khách du lịch quốc tế: 
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Văn bản,  

chính sách 

Năm 

ban 

hành 

Nội dung 

triển Khu du 

lịch quốc gia 

Phong Nha - 

Kẻ Bàng, tỉnh 

Quảng Bình 

đến năm 

2030  

Tập trung khai thác thị trƣờng khách du lịch theo chuyến trọn 

gói với các sản phẩm du lịch tổng hợp, kết hợp với các địa 

phƣơng khác trên tuyến miền Trung và tuyến Bắc - Nam. 

- Thị trƣờng nội địa: Củng cố, duy trì thị trƣờng khách du lịch 

truyền thống (khách đi theo chuyến du lịch trên tuyến Bắc - 

Nam, khách đi theo tuyến du lịch kết nối với các tỉnh Bắc 

Trung Bộ).  

* Định hƣớng phát triển các tuyến du lịch: 

- Tuyến liên kết quốc tế: Kết nối Khu DLQG Phong Nha - Kẻ 

Bàng để đón khách quốc tế qua đầu mối giao thông quốc tế 

của tỉnh Quảng Bình từ: sân bay Đồng Hới, ga đƣờng sắt 

Đông Hới, cảng biển Hòn La. Kết nối với các nƣớc Đông 

Dƣơng thông qua tuyến đƣờng bộ xuyên Á đến cửa khẩu quốc 

tế Cha Lo và Cà Roòng. 

- Tuyến du lịch liên tỉnh, liên vùng: kết nối Khu DLQG Phong 

Nha - Kẻ Bàng với các tỉnh, thành phố trong cả nƣớc để đón 

khách du lịch thông qua cảng biển Hòn La, cảng sông Ranh, 

các cảng du lịch trên sông Son, sân bay Đồng Hới, ga đƣờng 

sắt Đồng Hới, đƣờng Hồ Chí Minh, các tuyến quốc lộ 1A, 

12A, QL15...; liên kết hợp tác với các trung tâm du lịch lớn 

của quốc gia trên tuyến du lịch “Con đƣờng di sản miền 

Trung”. 

* Giải pháp liên kết phát triển du lịch: 

Mở rộng và đa dạng hóa các hình thức liên kết với các điểm 

du lịch khác trong tỉnh Quảng Bình; với các điểm, các Khu 

DLQG khác trong vùng du lịch Bắc Trung Bộ theo “Con 

đƣờng di sản Miền Trung”. Tăng cƣờng hợp tác, liên kết với 

các trọng điểm du lịch trên tuyến Ninh Bình - Thanh Hóa -

Quảng Bình và liên kết các di sản thế giới trong khu vực Đông 

Nam Á; với các địa phƣơng trong vùng Duyên hải miền Trung 

và cả nƣớc để trao đổi kinh nghiệm về quản lý phát triển khu 

du lịch, liên kết đào tạo nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 

du lịch, khai thác thị trƣờng khách du lịch, quảng bá xúc tiến 

du lịch thông qua các sự kiện văn hóa, du lịch, 
(Nguồn: Tổng hợp từ Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình đến 

năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025; và Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch  

quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030) 

 



PL 54 

Phụ lục 20. Một số vùng và địa phƣơng trọng điểm đƣợc tỉnh Quảng Bình lựa chọn 

hợp tác kết nối trong phát triển du lịch 

Vùng, địa phƣơng  

Mức độ kết nối vùng theo từng nội dung
 (*)

 

Xúc 

tiến du 

lịch 

Phát triển và 

đa dạng hóa 

sản phẩm DL 

Kết nối hệ 

thống giao 

thông 

Đào tạo 

nguồn 

nhân lực 

Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh) +++ +++ + N 

Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam +++ +++ + + 

Hà Nội +++ +++ ++ + 

Hải Phòng ++ + +++ N 

TP. Hồ Chí Minh +++ ++ + + 

Thái Lan ++ + +++ + 

Lào + ++ +++ + 

(*) Đánh giá mức độ kết nối (liên kết) được dựa trên các báo cáo của Sở Du lịch và tổng hợp từ kết quả phỏng vấn 

chuyên sâu: mức độ thấp (+); Mức độ trung bình (++); Mức độ cao (+++) ; Chưa thực hiện (N) 

(Nguồn: Tổng hợp từ các báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình  

và kết quả phỏng vấn chuyên sâu) 

 

 

Phụ lục 21. Cơ chế hợp tác kết nối du lịch vùng Bắc Trung Bộ và giữa Quảng Bình 

với một số địa phƣơng ngoài vùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của Ban điều phối hợp tác phát triển du lịch 4 tỉnh 

Bắc miền Trung; kết quả phỏng vấn chuyên sâu) 

Sở Du lịch 

Quảng Bình 

Ban điều phối 

Hiệp hội du lịch 

Quảng Bình 

Sở Du lịch 

các địa phƣơng 

Hiệp hội du lịch 

các địa phƣơng 

Doanh nghiệp kinh 

doanh dịch vụ du lịch 

Quảng Bình 

Doanh nghiệp kinh 

doanh dịch vụ du lịch 

của các địa phƣơng 
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Phụ lục 22. Tổng hợp ý kiến đánh giá của các doanh nghiệp lữ hành và kinh doanh 

khách sạn về chƣơng trình kết nối vùng trong xúc tiến du lịch do UBND tỉnh Quảng 

Bình phát động tổ chức 

 

(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2019) 

Phụ lục 23. Bản đồ thể hiện vị trí của các dự án du lịch ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 

2015 - 2019 

 
 

(Nguồn: Do tác giả định vị dựa trên dữ liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình 

cung cấp, với sự hỗ trợ Google My Maps) 
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Phụ lục 24. Định hƣớng các sản phẩm du lịch tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và 

tầm nhìn đến năm 2025 

Sản phẩm đặc thù Sản phẩm quan trọng 

 Du lịch gắn với Di sản thế giới VQG PNKB: 

- Tham quan hệ thống hang động. 

- Tham quan cảnh quan Vƣờn Quốc gia theo 

các tuyến đi bộ. 

- Tham quan hệ thống di tích lịch sử cách 

mạng. 

- Du lịch sinh thái với các hoạt động chính: Du 

ngoạn trên sông, nghiên cứu sinh thái, dã 

ngoại... 

- Du lịch văn hóa tộc ngƣời. 

- Du lịch mạo hiểm, khám phá. 

 Du lịch gắn với biển: 

- Du lịch biển: Tắm biển, thể thao nƣớc... 

- Du lịch nghỉ dƣỡng biển: Tại các khu nghỉ 

dƣỡng. 

- Du lịch văn hóa gắn với các làng chài, các 

vùng biển... 

 

 Du lịch gắn với thương mại cửa khẩu: 

- Du lịch mua sắm. 

- Du lịch caravan. 

- Du lịch vui chơi giải trí cao cấp… 

 Du lịch sinh thái và mạo hiểm với các sản 

phẩm chính: 

- Tham quan hang động. 

- Khám phá các dòng sông. 

- Khám phá đầm phá Hạc Hải 

- Du lịch sinh thái. 

- Đi bộ, leo núi... 

 Du lịch văn hóa lịch sử: Với các sản phẩm 

chính: 

- Tham quan di tích lịch sử. 

- Tham quan hệ thống di tích cách mạng. 

- Các chuyến du khảo lịch sử, hoài niệm chiến 

trƣờng xƣa. 

- Du lịch theo tuyến đƣờng Hồ Chí Minh. 

 Du lịch văn hóa gồm các sản phẩm chính: 

- Du khảo văn hóa truyền thống: Ca trù, ẩm 

thực... 

- Du lịch gắn với tìm hiểu danh nhân lịch sử. 

 Du lịch nghỉ dưỡng, chữa bệnh: 

- Du lịch nghỉ dƣỡng nƣớc khoáng nóng. 

- Du lịch nghỉ dƣỡng sinh thái rừng. 

 Du lịch MICE (hội nghị, hội thảo) với các 

sản phẩm: 

- Các sự kiện du lịch lớn mang tầm vóc quốc 

gia và quốc tế. 

(Nguồn: Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình đến năm 2020,  

tầm nhìn đến năm 2025) 

Phụ lục 25. Các sản phẩm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải NTB 

 
(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của các Sở Du lịch ở miền Trung) 
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Phụ lục 26. Tổng hợp số lƣợt khách du lịch tại các điểm đến ở Vƣờn quốc gia Phong 

Nha – Kẻ Bàng 

 

 

(Nguồn: Cục thống kê Quảng Bình) 
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Phụ lục 27. Sự lựa chọn điểm đến của khách du lịch nếu tiếp tục trở lại tham quan 

du lịch tại Quảng Bình 

Chỉ tiêu Số lƣợng 
Tỷ lệ 

(%) 

Khả năng quay trở lại du lịch Quảng Bình của du khách     

Quay trở lại 97 32,17 

-         Du lịch lễ hội tại địa phương 15
*
 15,83 

-         Du lịch tâm linh, văn hóa và lịch sử 30
*
 30,83 

-         Khám phá hang động 73
*
 75,00 

-         Du lịch biển (tắm biển và nghỉ dưỡng) 57
*
 59,17 

Không quay trở lại 203 67,83 

Lý do không quay trở lại     

- Giá cả đắt đỏ và thông tin không rõ ràng 7 3,61 

- Chất lƣợng môi trƣờng kém 2 0,74 

- An ninh không đảm bảo 0 0,00 

- Thái độ phục vụ của nhân viên du lịch kém 30 14,86 

- Sản phẩm du lịch chƣa phong phú 164 80,79 

Ghi chú: * câu hỏi có nhiều phương án trả lời 

(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2019) 

Phụ lục 28. Tổng hợp ý kiến đánh giá của các doanh nghiệp về kết nối vùng trong 

phát triển sản và đa dạng hóa sản phẩm du lịch ở Quảng Bình 

 

 

(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2019) 
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Phụ lục 29. Bản đồ thể hiện các tuyến đƣờng giao thông kết nối giữa Quảng Bình 

với các tỉnh thành ở Việt Nam và cửa khẩu quốc tế 

 

(Nguồn: https://indochinapost.com) 

Phụ lục 30. Phƣơng tiện giao thông đƣợc khách du lịch sử dụng khi đến du lịch 

Quảng Bình 

 

(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2019) 

https://indochinapost.com/
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Phụ lục 31. Hệ thống cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch ở tỉnh Quảng Bình năm 

2019 

Cơ sở đào tạo 
Ngành, chuyên ngành  

đào tạo du lịch 
Bậc đào tạo 

Quy mô 

tuyển 

sinh BQ 

năm 

Trƣờng Đại học Quảng 

Bình 

Tiếng Anh Du lịch - Thƣơng mại Đại học 60 

Văn hóa - Du lịch Cao đẳng 40 

Trƣờng Cao đẳng nghề 

Quảng Bình 

Hƣớng dẫn du lịch CĐ, Trung cấp, Sơ cấp 100 

Kỹ thuật chế biến món ăn CĐ, Trung cấp, Sơ cấp 100 

Trƣờng Trung cấp Du lịch 

- Công nghệ số 9 

Quản trị khách sạn Trung cấp và sơ cấp 100 

Kỹ thuật chế biến món ăn Trung cấp và sơ cấp 50 

Nghiệp vụ nhà hang Trung cấp và sơ cấp 50 

Trƣờng Trung cấp Kinh tế Hƣớng dẫn du lịch Trung cấp 50 

Các trung tâm dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn Sơ cấp 130 

(Nguồn: Tổng hợp từ kênh thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo tại Quảng Bình) 

Phụ lục 32. Tỷ lệ doanh nghiệp ở Quảng Bình tham gia mạng lƣới liên kết du lịch 

 

(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2019) 

 



PL 61 

Phụ lục 33. Đóng góp trực tiếp của du lịch vào GDP của Việt Nam giai đoạn 2015 - 

2019 

 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ số liệu Tổng cụ thống kê và Báo cáo thường niên 

du lịch Việt Nam 2019, Tổng cục du lịch) 

Phụ lục 34. Mối quan hệ giữa tăng trƣởng doanh thu du lịch với thu nhập hộ gia 

đình theo đầu ngƣời hàng tháng 

 

(Nguồn: Chuyên đề đặc biệt: Phát triển du lịch Việt Nam, World Bank, 2019) 
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Phụ lục 35. Sản phẩm dịch vụ và mức độ tham gia của lao động gia đình vào hoạt 

động du lịch cộng đồng 

 

(Nguồn: Số liệu điều tra các hộ kinh doanh dịch vụ homestay năm 2019) 

 

Phụ lục 36. Tăng trƣởng khách quốc tế đến các khu vực Châu Á và Thái Bình 

Dƣơng 

 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ số liệu Báo cáo thường niên du lịch  

Việt Nam 2019, Tổng cục du lịch) 
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Phụ lục 37. Xu hƣớng về lƣợt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và một số nƣớc 

trong khu vực Đông Nam Á 

 

 

(Nguồn: Chuyên đề đặc biệt: Phát triển du lịch Việt Nam, World Bank, 2019) 

Phụ lục 38. Số lƣợng và tăng trƣởng khách năm 2019 từ các thị trƣờng gửi khách 

quốc tế nhiều nhất đến Việt Nam 

 

(Nguồn: Báo cáo thường niên du lịch Việt Nam 2019, Tổng cục du lịch) 
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Phụ lục 39. Số lƣợng ô tô vận chuyển phục vụ khách du lịch tại thành phố Đồng Hới 

Loại xe ô tô 
2010 2015 2019 

Số xe Số ghế Số xe Số ghế Số xe Số ghế 

Ô tô khách trên 14 ghế 338 4351 509 6256 680 7974 

Ô tô khách từ 5 – 14 ghế 138 1242 167 1503 192 1728 

Ô tô khách dƣới 5 ghế 87 348 179 716 270 1080 

Ô tô điện 4 36 13 117 40 360 

(Nguồn: Chi Cục thống kê thành phố Đồng Hới) 

Phụ lục 40. Số lƣợng cơ sở lƣu trú 4 – 5 sao của các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và 

Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2019 

Địa phƣơng 

Số cơ sở lƣu trú du lịch Số buồng 

5 sao 

Căn hộ 

du lịch 5 

sao 

4 

sao 

Tổng 

cộng 
5 sao 

Căn hộ 

du lịch 

5 sao 

4 sao 
Tổng 

cộng 

Thanh Hóa 3 
 

5 8 5.768 
 

829 6.597 

Nghệ An 2 
 

8 10 643 
 

1.251 1.894 

Hà Tĩnh 1 
 

2 3 311 
 

338 649 

Quảng Bình 3 
 

6 9 573 
 

796 1.369 

Quảng Trị 
  

2 2 
  

273 273 

Thừa Thiên-Huế 6 
 

12 18 1.266 
 

1.392 2.658 

Đà Nẵng 21 1 36 58 5.623 864 5.044 11.531 

Quảng Nam 7 
 

23 30 1.754 
 

2.615 4.369 

Quảng Ngãi 
  

3 3 
  

285 285 

Bình Định 1 
 

6 7 515 
 

706 1.221 

Phú Yên 3 
 

2 5 491 
 

169 660 

Khánh Hòa 25 3 27 55 9.317 2635 4.653 16.605 

Ninh Thuận 
  

1 1 
  

122 122 

Bình Thuận 3 
 

27 30 335 
 

2.598 2.933 

Tổng cộng 75 4 160 239 26.596 3.499 21.071 51.166 

(Nguồn: Báo cáo thường niên du lịch Việt Nam 2019, Tổng cục du lịch) 

Phụ lục 41. Số lƣợng các di tích đã đƣa vào phục vụ hoạt động du lịch ở tỉnh Quảng 

Bình 

Các loại di tích Tổng số 
Phục vụ du lịch 

Số lƣợng Tỷ lệ % 

- Khảo cổ 2 1 50,00 

- Lịch sử 83 16 19,28 

- Lịch sử - văn hóa 6 1 16,67 

- Kiến trúc – Nghệ thuật  – Tôn giáo 3 2 66,67 

Tổng cộng 94 20 21,28 

(Nguồn: Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Quảng Bình) 
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Phụ lục 42. Những rào cản phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch ở tỉnh 

Quảng Bình 

 

 

 (Nguồn: Tổng hợp kết quả phỏng vấn chuyên sâu của các nhà quản lý du lịch địa 

phương và doanh nghiệp lữ hành ở tỉnh Quảng Bình năm 2019) 

Phụ lục 43. Tổng hợp điểm đánh giá của đối tƣợng điều tra về du lịch cộng đồng ở 

Quảng Bình 

 

(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2019) 



PL 66 

Phụ lục 44. Số lƣợt khách và doanh thu lữ hành ở Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2019 

Chỉ tiêu ĐVT 
2017 2018 2019 

SL % SL % SL % 

1. Tổng số lƣợt khách 1000 lƣợt 3.300 100 3.900 100 5.000 100 

- Khách lữ hành 1000 lƣợt 730 22,11 807 20,70 852 17,05 

2. Tổng doanh thu Tỷ đồng 3.706 100 4.485 100 5.750 100 

- Doanh thu lữ hành Tỷ đồng 216,7 5,85 268,9 6,00 288 5,01 

 (Nguồn: Tác giả tổng hợp số liệu từ báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình và Niên 

giám thống kê tỉnh Quảng Bình) 

 

Phụ lục 45. Hình thức đi du lịch của du khách đến Quảng Bình 

 

 (Nguồn: Số liệu điều tra khách du lịch năm 2019) 

Phụ lục 46. Kiến nghị 

1. Đối với Chính phủ 

Chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch Đầu tƣ và các bộ, ngành 

liên quan nghiên cứu mô hình thể chế quản trị vùng để tham mƣu Chính phủ xem xét và 

ban hành Quy chế hoạt động tổ chức (thí điểm) quản lý vùng trong lĩnh vực du lịch. 

Xem xét quyết định công nhận Ban Điều phối hợp tác vùng trong phát triển du 

lịch hiện nay là tổ chức có tƣ cách pháp nhân nhằm triển khai thực hiện hiệu quả cơ chế 

điều phối liên kết phát triển vùng. 

Chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ, nghiên cứu tham mƣu lồng ghép các định 

hƣớng và giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch vùng đƣợc đề xuất vào các chƣơng trình, 

kế hoạch phát triển du lịch quốc gia giai đoạn đến 2025, định hƣớng đến năm 2030 

2.2. Đối với các địa phƣơng tham gia liên kết 

Chỉ đạo các Sở ngành chức năng thuộc quyền quản lý, nghiên cứu tham mƣu lồng 

ghép các định hƣớng và giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong khối liên kết hợp tác 
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đƣợc đề xuất vào các chƣơng trình, kế hoạch phát triển du lịch của địa phƣơng giai đoạn 

đến 2025, định hƣớng đến năm 2030. 

Chú trọng, tạo điều kiện bố trí nguồn kinh phí hằng năm thực hiện: xúc tiến quảng 

bá, xây dựng tour tuyến, đaò tạo nhân lực, tổ chức các chƣơng trình, hội thi, hội nghị, hội 

thảo,… 

Áp dụng công nghệ thông tin trong việc kết nối, trao đổi trực tuyến giữa các tổ 

công tác địa phƣơng nhằm tăng cƣờng trao đổi, thảo luận thƣờng xuyên hơn về công tác 

triển khai các hoạt động chung. 

2.3. Đối với tỉnh Quảng Bình 

Sớm xây dựng và định vị thƣơng hiệu du lịch Quảng Bình. Thực hiện đƣợc việc 

làm này sẽ tạo cơ hội cho các sản phẩm du lịch Quảng Bình tiếp cận đƣợc các thị trƣờng 

trong và ngoài nƣớc, khách du lịch cũng nhƣ các doanh nghiệp du lịch sẽ biết nhiều hơn 

về sản phẩm du lịch Quảng Bình, điều này sẽ thu hút các đối tác thực hiện các chƣơng 

trình hợp tác, liên kết.  

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tƣ về du lịch đang triển khai; tạo điều 

kiện thuận lợi để các nhà đầu tƣ sớm hoàn thành xây dựng và đƣa vào khai thác các dự án 

đầu tƣ về cơ sở lƣu trú, trung tâm thƣơng mại, khu vui chơi giải trí, đặc biệt là các dự án 

trọng điểm tạo sự phát triển bứt phá. Kiên quyết xử lý, thu hồi những dự án chậm tiến độ 

hoặc đã cấp phép nhƣng không đầu tƣ để thu hút các nhà đầu tƣ có tiềm năng và năng lực 

đầu tƣ vào lĩnh vực dịch vụ du lịch.  

2.4. Đối với Hiệp hội du lịch Quảng Bình 

Tăng cƣờng kết nối giữa các doanh nghiệp du lịch tỉnh Quảng Bình trong việc 

tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Quảng Bình tại các Hội chợ du lịch do 

các địa phƣơng trong khối liên kết tổ chức hàng năm. 

  Xây dựng các chƣơng trình, kế hoạch hoạt động hàng năm và từng giai đoạn cụ 

thể để có kế hoạch huy động nguồn lực tài chính cho việc tổ chức triển khai các chƣơng 

trình liên kết, hợp tác kết nối vùng trong phát triển du lịch. 

Kêu gọi các doanh nghiệp đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong kinh doanh dịch vụ du 

lịch, thống nhất mức giá dịch vụ; chia sẻ và phân phối lƣợng khác du lịch trong mùa cao 

điểm.   


