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n i֝ v½ng ĽԜ phát tri Ԝn du l c֗h  ֫t n֕h QuӶng Bình ra sao? CӸu trúc  mӴng lҼ֧i liên k Ԓt và m cֵ 

Ľ֥ liên k Ԓt gi aֻ các doanh nghi p֓ và t  ֡ ch cֵ liên quan trong phát tri Ԝn du l c֗h tӴi t n֕h 

QuӶng B³nh nhҼ thԒ nào?  T§c Ľn֥g c aֳ kԒt n i֝ v½ng ĽԒn hi u֓ quӶ hoӴt Ľn֥g c aֳ doanh 

nghi p֓? Tính bԚn v nֻg trong phát tri Ԝn du l c֗h d aֽ trên các hoӴt Ľn֥g h p֯ tác k Ԓt n i֝ vùng 

c aֳ t n֕h QuӶng Bình?  ņ©u l¨ nh nֻg cҺ hi֥ và rào c Ӷn kԒt n i֝ vùng trong phát tri Ԝn du l c֗h  ֫

t n֕h QuӶng Bình ? GiӶi ph§p n¨o ĽԜ ĽӼy mӴnh kԒt n i֝ vùng trong phát tri Ԝn du l c֗h  ֫ t n֕h 

QuӶng B³nh theo hҼn֧g bԚn v nֻg? 

4������ �Õ �L���W�m�ç ng và ph �¥ m vi nghiŒn c�í u 
4.1. ���Õ�L���W�m�ç�Q�J���Q�J�K �L�r�Q���F�í�X  
 L¨ nhֻng vӸn ĽԚ lĨ luԀn v¨ thֽc ti֑n vԚ kԒt n֝i v½ng trong ph§t triԜn du l֗ch ֫ t֕nh 

QuӶng B³nh theo hҼ֧ng bԚn vֻng. 

4.2. �3�K�¥ �P���Y�L���Q�J�K�L�r�Q���F�í�X  
 - PhӴm vi kh¹ng gian: C§c hoӴt Ľ֥ng kԒt n֝i v½ng trong ph§t triԜn du l֗ch ֫ tr°n Ľ֗a 

b¨n t֕nh QuӶng B³nh (kԒt n֝i n֥i v½ng v¨ ngoӴi v½ng); ĽiԚu tra khӶo s§t c§c ĽҺn v֗ kinh 

doanh d֗ch vֱ du l֗ch Ľang hoӴt Ľ֥ng tӴi QuӶng B³nh v¨ kh§ch du l֗ch ĽԒn thŁm quan tӴi 

c§c ĽiԜm ĽԒn du l֗ch t֕nh QuӶng Bình.  

 - PhӴm vi th֩i gian: s֝ li֓u thֵ cӸp ĽҼ֯c thu thԀp trong giai ĽoӴn 2010 ï 2019. S֝ 

li֓u sҺ cӸp ĽҼ֯c thu thԀp trong 2 nŁm 2017 và 201 9. 

 - PhӴm vi n֥i dung:  

 VΖ nίi dung kΔt nΧi v½ng: Ph©n t²ch, Ľ§nh gi§ 04 n֥i dung c֝t l»i, g֟m: 1) kԒt n֝i 

vùng trong hoӴt Ľ֥ng x¼c tiԒn du l֗ch; 2) kԒt n֝i v½ng trong ph§t triԜn v¨ Ľa dӴng h·a sӶn 

phӼm du l֗ch; 3) kԒt n֝i h֓ th֝ng giao th¹ng phֱc vֱ du l֗ch; 4) kԒt n֝i v½ng trong Ľ¨o tӴo 

ngu֟n nh©n lֽc phֱc vֱ du l֗ch.  

 VΖ phͧm vi kΔt nΧi v½ng: Nghi°n cֵu kԒt n֝i v½ng trong phӴm vi l«nh th֡ qu֝c gia, 

g֟m c§c hoӴt Ľ֥ng kԒt n֝i giֻa t֕nh QuӶng B³nh v֧i c§c Ľ֗a phҼҺng trong các vùng du l֗ch 

֫ tr°n l«nh th֡ cֳa Vi֓t Nam, cֱ thԜ: 1) phӴm vi n֥i v½ng (c§c Ľ֗a phҼҺng v½ng BԂc Trung 

B )֥; 2) phӴm vi ngoӴi v½ng, g֟m: Duy°n hӶi Nam Trung B֥ (chֳ yԒu ņ¨ NԈng v¨ QuӶng 

Nam); v½ng Ľn֟g sông H n֟g và duyên h Ӷi ņ¹ng BԂc (Hà N i֥, HӶi Phòng) ; v½ng ņ¹ng 

Nam B  ֥(thành ph  ֝H  ֟Chí Minh) .  

 V Ζ c h ν th Θ tham gia h o tͧ Ľίng k Δt n Χi vùng:  TiԒp cԀn ph©n t²ch Ľ§nh gi§ vai tr¸ caֳ 

chính quyԚn Ľ֗a phҼҺng (c§c cҺ quan quӶn lý) trên g i§c Ľ ֥quӶn lĨ nh¨ nҼc֧ vào ho Ӵt Ľn֥g 

kԒt n i֝ vùng trong phát tri Ԝn du l c֗h t n֕h QuӶng Bình. Phân tích s  ֽtham gia c aֳ các doanh 

nghi p֓, t  ֡ch cֵ liên quan vào ho Ӵt Ľn֥g kԒt n i֝ vùng trong phát tri Ԝn du l c֗h.  

5. ���y�Q�J���J �y�S���F �ë a lu�± n Æn 
5.1. �9�Å���O�ê���O�X�±�Q  

- LuԀn §n Ľ« ĽҼa ra quan ĽiԜm, khái ni m֓ kԒt n i֝ vùng và k Ԓt n i֝ vùng trong phát 

triԜn du l c֗h; quan ĽiԜm kԒt n i֝ vùng trong phát tri Ԝn du l c֗h theo hҼn֧g bԚn v nֻg. Xác 

Ľ֗nh các n i֥ dung nghiên c uֵ kԒt n i֝ vùng trong phát tri Ԝn du l c֗h t n֕h QuӶng Bình theo 

hҼ֧ng bԚn v nֻg.  

 - LuԀn §n Ľ« laֽ ch n֙ cách ti Ԓp cԀn, xây d nֽg khung ph©n t²ch, phҼҺng ph§p nghi°n 

c uֵ và h  ֓th n֝g ch  ֕tiêu nghiên c uֵ phù h p֯ nhԄm ĽӴt ĽҼc֯ m cֱ tiêu nghiên c uֵ ĽԚ ra. Trong 

Ľ·, LuԀn §n Ľ« ĽԚ xuӸt phҼҺng ph§p nghi°n cuֵ Ľ֗nh lҼn֯g bԄng k׃ thuԀt phân tích m Ӵng lҼi֧ 

nhԄm Ľ§nh gi§ v¨ l¨m r» cӸu trúc m Ӵng lҼi֧, m cֵ Ľ֥ liên k Ԓt gi aֻ các doanh nghi p֓ du l c֗h và 

các bên liên quan trong n i֥ b  ֥t n֕h QuӶng Bình và ngoài t n֕h QuӶng Bình.   

�����������9�Å���W�K�õ�F���W�L�É�Q  
- Ph©n t²ch, Ľ§nh gi§ to¨n din֓ th cֽ trӴng kԒt n i֝ vùng trong phát tri Ԝn du l c֗h t n֕h 

QuӶng Bình : t  ַvi c֓ khái quát các vùng du l c֗h; cҺ chԒ h p֯ tác vùng du l c֗h; các hình th cֵ, 

ch  ֳthԜ tham gia kԒt n i֝ vùng, n i֥ dung kԒt n i֝ vùng trong phát tri Ԝn du l c֗h.  
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(N gu Ωn: T Ϋng h ιp t ρ B áo cáo c νa S ε D u  l Πch  Qu nͩg Bìn h )  

Hình 3.2. �6�Õ���O�m�ç�Q�J���N�K�i�F�K���G�X  �O�Ï�F�K���ÿ�Ã�Q���4�X�§�Q�J���%�u�Q�K���J�L�D�L���ÿ�R�¥�Q���������� �� �±  2019 
T n֡g thu xã h i֥ t  ַdu l c֗h c aֳ t n֕h QuӶng B³nh nŁm 2019 ĽӴt trên  5,7 nghìn t  ׁĽ֟ng, 

trong Ľ· thu t ַd c֗h v  ֱŁn un֝g chiԒm ĽԒn 70,25% (tҼҺng nֵg 4,04 nghìn t  ׁĽ֟ng); thu t  ַ

d c֗h v  ֱlҼu tr¼ ĽӴt khoӶng 326 t  ׁĽ֟ng (chiԒm 5,7%); và các d c֗h v  ֱ khác (g m֟ vԀn tӶi 

khách du l c֗h, ph² thŁm quan, ph² dc֗h v  ֱkhác, ...) ĽӴt 1,4 nghìn t  ׁĽ֟ng, chiԒm 24,08%.  

 

(N gu Ωn: T Ϋng h ιp t ρ B áo cáo c νa S ε D u  l Πch  Qu nͩg Bìn h   

và Niên giá m th Χn g kê t Ξnh Qu nͩ g Bình )  

Hình 3.5. �7�Ù�Q�J���W�K�X���W�ï���G�X���O�Ï�F�K���F�ë�D���W�Í�Q�K���4�X�§ �Q�J���%�u�Q�K��  
3. 3 . K Ԓt n i֝ vùng trong phát tri Ԝn du l c֗h t n֕h Qu Ӷng Bình   

3.3 .1. Chֳ trҼҺng cֳa ch²nh quyԚn Ľ֗a phҼҺng vԚ h֯p t§c k Ԓt n֝i v½ng ph§t triԜn du l֗ch  

 Ch  ֳtrҼҺng hp֯ t§c song phҼҺng v¨ Ľa phҼҺng ĽԜ kԒt n i֝ vùng du l c֗h Ľ« ĽҼc֯ ĽҼa 

v¨o trong c§c vŁn bӶn chính sách quan tr n֙g c aֳ t n֕h QuӶng Bình và  c aֳ Chính ph ,ֳ nhҼ: 

Quy hoӴch t n֡g thԜ phát tri Ԝn du l c֗h t n֕h QuӶng B³nh ĽԒn nŁm 2020 v¨ tӺm nh³n ĽԒn nŁm 

2025 Ľ« n°u r» mcֱ tiêu phát tri Ԝn các tuy Ԓn du l c֗h li°n Ľa֗ phҼҺng v¨ li°n v½ng; Quy 

hoӴch t n֡g thԜ phát tri Ԝn Khu du l c֗h qu c֝ gia Phong Nha - KԎ Bàng, t n֕h QuӶng B³nh ĽԒn 

nŁm 2030 Ľ« Ľn֗h hҼn֧g phát tri Ԝn các tuy Ԓn du l c֗h và gi Ӷi pháp liên k Ԓt phát tri Ԝn du l c֗h.  
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���������������&�k���F�K �Ã  �ÿ�L �Å u ph�Õ i k �Ã t n �Õ i vøng trong phÆt tri�Ç n du l�Ï ch t�¥ i t �Í nh Qu�§ ng Bình  
HoӴt Ľn֥g kԒt n i֝ vùng trong phát tri Ԝn du l c֗h tӴi t n֕h QuӶng B³nh cȈng nhҼ c§c Ľa֗ 

phҼҺng kh§c  ֫vùng B Ԃc Trung B ,֥ Duyên h Ӷi Nam Trung b  ֥chҼa thiԒt lԀp m t֥ cҺ chԒ liên 

kԒt theo hình th cֵ bԂt bu c֥ ĽҼc֯ ĽiԚu ph i֝ b i֫ H i֥ Ľn֟g vùng do Chính ph  ֳhay B  ֥ngành 

ch  ֕ĽӴo th cֽ hi n֓. Thay v¨o Ľ·, vic֓ liên k Ԓt h p֯ tác gi aֻ c§c Ľa֗ phҼҺng trong v½ng ĽҼc֯ 

th cֽ hi n֓ theo cҺ chԒ liên k Ԓt t  ֽnguy n֓ ĽҼc֯ lԀp ra tr°n cҺ s ֫sáng ki Ԓn c aֳ l«nh ĽӴo các 

Ľ֗a phҼҺng trong v½ng vi֧ vi c֓ thành l Ԁp Ban ĽiԚu ph i֝ phát tri Ԝn du l c֗h, trong Ľ· c ֹluân 

phiên t nַg Ľa֗ phҼҺng l¨m trҼn֫g nhóm h p֯ tác. Tuy nhiên, Ban ņiԚu ph i֝ không ph Ӷi là 

m t֥ Ľn֗h chԒ trong h  ֓ th n֝g t  ֡ch cֵ nh¨ nҼc֧, không ph Ӷi là m t֥ t  ֡ch cֵ ĽҼc֯ Nh¨ nҼc֧ 

công nh Ԁn v¨ li°n kԒt ph§t triԜn du l֗ch.  

3.3.3�����3�K�k�Q���W�t�F�K�� �Q�Ý�L���G�X�Q�J���N�Ã�W���Q�Õ�L���Y�•�Q�J���W�U�R�Q�J���S�K�i�W���W�U�L�Ç�Q���G�X���O�Ï�F�K���W�Í�Q�K���4�X�§ �Q�J���%�u�Q�K  
3.3.3.1. K �Ã t n �Õ i vøng trong xœc ti�Ã n du l �Ï ch 

Xúc ti Ԓn du l c֗h là m t֥ trong nh nֻg n i֥ dung ĽҼc֯ ngành du l c֗h t n֕h QuӶng Bình  

ĽԊc bi t֓ quan tâm khi tha m gia vào ho Ӵt Ľn֥g h p֯ tác k Ԓt n i֝ vùng , trong Ľ· ch ֳ yԒu tԀp 

trung vào vi c֓ quӶng bá và gi i֧ thi u֓ sӶn phӼm du l c֗h thông qua  ký k Ԓt nhiԚu vŁn bӶn h p֯ 

tác liên k Ԓt v i֧ các t n֕h trong vùng B Ԃc Trung B ,֥ m t֥ s  ֝t n֕h thành lân c Ԁn  ֫vùng Duyên 

hӶi Nam Trung B  ֥ và m t֥ s  ֝Ľ֗a phҼҺng  ֫v½ng ņn֟g BԄng Sông H n֟g và Duyên H Ӷi 

ņ¹ng BԂc (ĽiԜn hình là Hà N i֥).  

3.3.2.2. K �Ã t n �Õ i vøng trong phÆt tri�Ç �Q���Y�j���ÿ�D���G �¥ ng hóa s�§ n ph� m du l�Ï ch 
QuӶng B³nh Ľ« ĽӼy mӴnh các ho Ӵt Ľn֥g liên k Ԓt vùng trong phát tri Ԝn sӶn phӼm du 

l c֗h, có thԜ kԜ ĽԒn nhҼ: ñCon Ľ̯γng di s nͩ m i Ζn Trungò kԒt n i֝ các di s Ӷn n i֡ bԀt nhӸt c aֳ 

03 t n֕h QuӶng Bình ï Th aַ Thiên Hu Ԓ - QuӶng Nam; liên k Ԓt v i֧ QuӶng Tr  ֗và Th aַ Thiên 

HuԒ và xây d nֽg sӶn phӼm ĽԊc trҼng chung caֳ khu v cֽ Bình - Tr  ֗- Thiên theo các ch  ֳĽԚ: 

ñCon Ľ̯γng  di s nͩ mi Ζn Trungò, ñHo¨i niΜm v Ζ c h i Δn tr̯γng x̯aò, ñņγ̯ng H Ω Ch í Mi nh 

huy Ζn tho iͧò; và k Ԓt n i֝ v i֧ các t n֕h phía BԂc Trung B  ֥nhҼ H¨ Tǫnh, Ngh ֓An và Thanh 

Hóa xây d nֽg sӶn phӼm ñCon Ľ̯γng sinh th§i, vŁn h·a, t©m linh Bͽc mi Ζn Trung g ͽn v αi  

du l Πch có t rách nh i Μm và b Ζn v υngò.  

�%�§�Q�J������ 4�� ���0�Ý�W���V�Õ���V�§�Q���S�K� �P���G�X���O�Ï�F�K���O�L�r�Q���ÿ�Ï�D���S�K�m�k�Q�J���ã ���Y�•�Q�J���%�³ �F���7�U�X�Q�J���%�Ý  

�Y�j���'�X�\ �r�Q���K�§�L���1�D�P���7�U�X�Q�J���%�Ý  
�� �Ï �D���S�K�m�k�Q�J�����Y�•�Q�J�����T�X �Õ c gia  
tham gia liŒn k�Ã t S�§ n ph� m du l �Ï �F�K���O�L�r�Q���ÿ �Ï �D���S�K�m�k�Q�J  

�ƒ  QuӶng Bình ï Th aַ Thiên Hu Ԓ - QuӶng 

Nam 

�ƒ  QuӶng Bình ï QuӶng Tr  ֗- Th aַ Thiên Hu Ԓ 
¶ Con ĽҼn֩g Di sӶn miԚn Trung 

�ƒ  QuӶng Bình ï QuӶng Tr  ֗- Th aַ Thiên Hu Ԓ 
¶ Hoài ni m֓ vԚ chiԒn trҼn֩g xҼa 

¶ ņҼ֩ng H  ֟Chí Minh huyԚn thoӴi 

�ƒ  Thanh Hóa - Ngh  ֓An - H¨ Tǫnh - QuӶng 

Bình - QuӶng Tr  ֗-Th aַ Thiên Hu Ԓ 

¶ Con ĽҼn֩g sinh th§i, vŁn h·a t©m linh BԂc miԚn 

Trung gԂn v i֧ du l c֗h có trách nhi m֓ và b Ԛn 

v nֻg. 

�ƒ  QuӶng Bình ï Thái Nguyên  ¶ T  ַth  ֳĽ¹ Gi· ng¨n vԚ Qu° hҼҺng ņӴi tҼn֧g 

(N gu Ωn: S ε D u  l Πc h  t Ξn h Qu nͩg B ình )  
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���������� ���i�Q�K�� �J�L�i�� �W�i�F�� �ÿ �Ý ng c�ë a k�Ã t n �Õ �L�� �Y�•�Q�J�� �ÿ �Ã n hi �Ë u qu�§  ho�¥ �W�� �ÿ �Ý ng c�ë a cÆc doanh nghi�Ë p 
du l �Ï ch 

Các ý ki Ԓn Ľ§nh gi§ caֳ doanh nghi p֓ Ľ« ghi nhԀn m t֥ s  ֝ l i֯ ích khi tham gia vào 

các ho Ӵt Ľn֥g kԒt n i֝ v½ng, Ľ· l¨ gi¼p c§c doanh nghi p֓ c· cҺ hi֥ chia sԎ kiԒn th cֵ, trao Ľi֡ 

thông tin và ngu n֟ l cֽ ĽԜ th cֽ hi n֓ các ho Ӵt Ľn֥g kinh doanh. Vi c֓ tham gia các ho Ӵt Ľn֥g 

kԒt n i֝ v½ng Ľ« gi¼p doanh nghip֓ tiԒt ki m֓ ĽҼc֯ chi phí xúc ti Ԓn, quӶng bá gi i֧ thi u֓ sӶn 

phӼm du l c֗h.  

Tuy nhiên, h oӴt Ľn֥g liên k Ԓt trong ĽӺu tҼ, trong Ľ¨o tӴo nhân l cֽ và phát tri Ԝn sӶn 

phӼm d c֗h v  ֱhoԊc liên k Ԓt  ֫ cӸp Ľ֥ Ľ֝i tác chi Ԓn lҼc֯, liên doanh liên k Ԓt l¨ chҼa ĽҼc֯ 

th cֽ hi n֓ m t֥ cách sâu r n֥g và ph  ֡biԒn. MԊt khác, ph Ӵm vi t§c Ľn֥g c aֳ kԒt n i֝ vùng là 

khá h Ԍp, m i֧ ch  ֕gi i֧ hӴn trong lǫnh vcֽ l  ֻhành. Nhi Ԛu doanh nghi p֓ hoӴt Ľn֥g trong lǫnh 

v cֽ lҼu tr¼, dc֗h v  ֱŁn un֝g, vԀn chuyԜn h¨nh kh§ch chҼa Ľ·n nhԀn ĽҼc֯ nh nֻg l i֯ ích t  ַ

quá trình tham gia k Ԓt n i֝ vùng mà nguyên nhân tr cֽ tiԒp Ľ· ch²nh l¨ mcֵ Ľ֥ tham gia liên 

kԒt c aֳ nh nֻg doanh nghi p֓ n¨y l¨ chҼa cao, nhӸt là các doanh nghi p֓ v¨ cҺ s ֫kinh doanh 

quy mô nh .֛     

 

(N gu Ωn: S Χ li Μu ĽiΖu tr a kh oͩ sát doanh nghi Μp)  

Hình 3.11. ���i�Q�K���J�L�i���F �ë a doanh nghi�Ë p v�Å  �W�i�F���ÿ �Ý ng c�ë a k�Ã t n �Õ �L���Y�•�Q�J���ÿ �Ã n hi �Ë u 
qu�§  ho�¥ �W���ÿ �Ý ng kinh doanh d�Ï ch v�é  du l �Ï ch �ã  t �Í nh Qu�§ ng Bình 

3.5�������i�Q�K  giÆ �W�t�Q�K���E�Å�Q���Y�ó�Q�J���W�U�R�Q�J���S�K�i�W���W�U�L�Ç�Q���G�X���O�Ï�F�K���W�Í�Q�K�� �4�X�§�Q�J�� �%�u�Q�K��  
V �Å  kinh t �Ã : MԊc dù khu v cֽ d c֗h v  ֱchiԒm 54,46% trong GRDP c aֳ t n֕h nŁm 2019 

tính theo giá hi n֓ h¨nh v¨ ĽӴt ĽҼc֯ t c֝ Ľ֥ tŁng trҼn֫g cao trong nhiԚu nŁm, nhҼng mcֵ Ľ֥ 

Ľ·ng g·p caֳ ngành du l c֗h vào GRDP c aֳ t n֕h QuӶng Bình vӾn còn th Ӹp.  

V �Å  xª h �Ý i:  T§c Ľn֥g c aֳ ngành du l c֗h Ľi֝ v i֧ m t֥ b  ֥phԀn d©n cҼ v½ng n¹ng th¹n 

QuӶng B³nh Ľ« tr ֫nên rõ nét, mang l Ӵi nhiԚu l i֯ ích thiԒt th cֽ v¨ Ľ·ng g·p v¨o nhnֻg n  ֣


