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Abstract: The Scenic Landscape Complex of Trang An was the fi rst mixed heritage site of 
Vietnam and  South East Asia that was recognised by UNESCO as one of the World Cultural and 
Natural Heritage. The developments of the tourism scene has not only contributed to the economy 
of the local residents but also helps to establish the connection between the diff erent parties in-
volved. In addition, it also creates various opportunities for cultural exchange as well as promotes 
the overall image of the destination. However, the expansion of tourism also leads to a number of 
setbacks for the local economy as well as the socio-cultural scene and the environment of the heri-
tage site. In order to ensure the sustainable development of Trang An Scenic Landscape Complex, 
striking a balance between the process of conservation and development is of the utmost priority 
so that the current demands of tourists and the local community will be fulfi lled and at the same 
time do not interfere with the ability to provide for the future generations. 
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1. Introduction 

Being the fi rst mixed heritage site 
of Vietnam and Southeast Asia to be rec-
ognised by UNESCO as a World Cultur-
al and Natural Heritage, Trang An (SLC) 
Scenic Landscape Complex stretches over 
12,000 hectares under administrative ad-
dresses of 5 districts, cities of Ninh Binh 
province. Trang An SLC is an unique and 
interesting destination with a harmoni-
ous combination between beautiful natu-
ral landscapes and rich cultural heritage. 
Through tourism activities and events as 
well as the rich scene of history, culture, 
nature and stunning aesthetics, the overall 
image of Trang An SLC has been wide-

ly conveyed to the general public, both 
domestically and internationally, thus 
bringing in  signifi cant sources of income, 
contributing to the local economic devel-
opment. Over the past few years, along 
with the ever increasing number of tour-
ists coming to Trang An SLC, the confl ict 
between the process of conservation and 
development has become more and more 
apparent. In order to ensure the sustainable 
development of Trang An SLC, the issue 
of harmonizing the relationship between 
conservation and development needs to 
be addressed so that “the current demands 
are fulfi lled without aff ecting or  interfer-
ing with the ability to meet the needs of 
the future generations” (WCED, 1987) 
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according to the principles of sustainable 
development.

2. Sustainable tourism develop-
ment - Tourism activities on Scenic 
Landscape Complex of Trang An  and 
their impacts 

According to the World Tourism Or-
ganization - UN-WTO, the act of sustain-
able tourism development must take into 
account  diff erent aspects of economic, 
socio-cultural and environmental impacts, 
in addition to balancing the benefi ts of the 
parties involved, namely the local commu-
nities and businesses both for the present 
and future (UN-WTO, 2010). Sustainable 
tourism development requires the harmo-
ny between diff erent interactive systems 
including: Economy - Create prosperity 
for the community and economic effi  -
ciency for all stakeholders; Socio-cul-
ture - Respect for equality, contribute to 
creating peace and human development; 
Recognize and respect  diff erent cultural 
backgrounds, preserve the cultural values; 
Environment - Protect and manage natural 
resources;  minimize environmental pol-
lution, conserve  diverse in biology and 
natural heritages.

3. Economic impacts of tourism 
activities

The reality of tourism development 
at attractions has proven that economics 
is an important aspect, most concerned 
because tourism contributes to creating 
investment opportunities, employment 
opportunities and increasing the income 
therefore alleviating poverty in the local 
community at the tourist destinations. 
With globally outstanding  values   in cul-
ture, aesthetic beauty and geomorphology, 
in recent years, Trang An SLC has become 

†  Statistics of  Ninh Binh Tourism Department

one of the most attractive tourist destina-
tions in Vietnam. During the period from 
2010 to 2019, the number of tourists com-
ing to Ninh Binh increased rapidly with an 
average annual growth rate of 11% , av-
erage revenue increased 23.6% per year. 
In 2018, Trang An SLC welcomed more 
than 6.25 million visitors, an increase of 
2% compared to 2017, of which domes-
tic tourists accounted for over 5.52 mil-
lion. The number of international visitors 
reached over 731 thousand arrivals, rose 
by 2% and 2.8%, respectively compared 
to 2017. In 2019, the number of domestic 
tourists reached over 5.56 million, inter-
national visitors reached approximately 
760 thousand arrivals, revenue from tour-
ism alone reached 867.5 billion VNĐ†. 

Tourism also changes the overall 
economic structure and at the same time, 
diversifi es the jobs market of local com-
munities. In many tourist destinations such 
as the ancient Capital of Hoa Lu, SLC 
of Trang An - Tam Coc - Bich Dong, the 
economic structure has changed from ag-
riculture and handicraft to services. Many 
households who used to live off  of by farm-
ing and breeding have switched to provid-
ing tourism-related services with many 
occupations such as: boating, selling sou-
venirs, photographing, tour guiding, work-
ing as staff  at restaurants, hotels, home stay 
businesses, ... The average growth rate of 
labor participating directly and indirectly 
in the tourism sector in Ninh Binh over 
the past 10 years - from 2010 to 2019 is 
estimated to have increased about 26% per 
year. Many fi elds are formed or developed 
as a result of the development of tourism, 
which support  the growth of tourism prod-
ucts such as: construction, transportation, 
accommodation, retail, fi nance ..., espe-
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cially production activities of Traditional 
craft villages such as Van Lam embroider-
ies, Kim Son sedge mat, Phuc Loc carpen-
try, Ninh Van stone... thrive by introducing 
and the selling of products to tourists and 
visitors. Income of local residents in tour-
ist attractions has increased - per capita to 
about 5 million VND/month, contributing 
to improving the economy of the local res-
idents. It can be seen clearly that tourism 
has made a signifi cant contribution to the 
socio-economic development of the locali-
ty, although there are also signs of a wealth 
gap between the rich and the poor as the 
income gap tends to widen. 

4. Socio - cultural impacts of tour-
ism activities

In addition to economic, tourism ac-
tivities also have many positive socio-cul-
tural impacts. Through union activities, so-
cial activities associated with tourism, the 
residential community in Trang An SLC 
is ever more connected. Tourism activities 
also create cultural exchange opportunities 
between domestic and international tour-
ists, help to further promot Trang An tour-
ism image, enhance the pride of the local 
community, reinforce the tradition of lov-
ing one’s homeland as well as one’s coun-
try. In addition, the coordination between 
the state management agencies of culture 
and tourism at all levels, businesses and 
local residents at heritage sites in manage-
ment activities, in grasping the situation to 
ensure  communal security as well as the 
implementation of the Code of Conduct of 
Civilized Tourism in the tourist attracting 
areas and destinations in Trang An QTDT, 
is done quite well.   knowledge about her-
itage protection, behavioral communica-
tion skills, cultural and civilized lifestyle 
in tourism activities of a part of the local 
community in the Core region of the SLC 
is enhanced through participation in a 
number of training courses organized by 

the Department of Tourism, the District 
People’s Committee, Trang An SLC Man-
agement Board. Some discussions between 
the Management Board and street vendors, 
photographers, and motorbike taxi drivers 
have been carried out in order to reorganize 
and put the service providing businesses 
into order. According to a research in 04 
borough in the heritage Core region (Ninh 
Hai, Truong Yen, Ninh Van, Ninh Xuan), 
in recent years, tourism related activities 
has not increased the rate of crime and so-
cial evils in the locality. In particular, the 
habit of smoking in the past, which existed 
in some areas of the Truong Yen borough,  
decreased signifi cantly after the tourism 
development had created more job oppor-
tunities for the residents. There is no longer 
begging or pickpocketing delinquency tak-
ing place at tourist attractions.

However, the current state of vio-
lating laws in construction and in tourism 
businesses still happened and has not been 
completely overcome. Dozens of cases of 
individuals disregarding the law and build-
ing without a permit or with the incorrect 
permit, spontaneously changing the pur-
pose of the use of land, doing business 
without a permit or without ensuring the 
conditions for tourism business right in 
Core regions of the SLC, are consequenc-
es of pursuing economic benefi ts. In addi-
tion, the fact that the quantity and quality of 
the labor force in the tourism sector don’t 
keep up with the growth in the number of 
tourists will aff ect their ability to serve the 
needs of tourists. Thus, it can  clearly be 
seen that tourism activities have basically 
implemented the principles of sustainable 
socio-cultural development, but the issue 
of order in construction and tourism busi-
ness needs to be re-addressed, and fi rmly 
maintained, the human resources for tour-
ism must also  be improved both qualita-
tively and quantitatively.
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5. Environmental impacts of tour-
ism activities 

In terms of environment, sustain-
able development requires protecting and 
managing natural resources, conserving  
biodiversity and natural heritages and 
minimizing environmental pollution. Ac-
cording to Mr. Pham Sinh Khanh, Vice 
Chairman of Trang An SLC, awareness 
and action on environmental protection 
in Trang An SLC of businesses and the 
local residents has been improved sig-
nifi cantly. This is the result of integrating 
and thoroughly understanding legal doc-
uments on environmental management 
and protection, conservation and promo-
tion of heritage values   into the communal 
conventions; training courses on heritage 
and environmental protection, especial-
ly in core communes such as Ninh Hai, 
Ninh Thang ... for tourist accommodation 
establishments, tourist service businesses 
and residents. In addition, some business-
es also have diverse methods of contrib-
uting to environmental protection such as 
linking the interests of workers with re-
sponsibility for environmental protection, 
assigning people to care for trees and pay-
ing remuneration. 

However, besides the bright spots in 
environmental protection activities, as for 
most tourist destinations, it has been shown 
that tourism development often entails en-
vironmental consequences, Trang An SLC 
in this case is of no exception. Because 
the goals and motivations of the parties in-
volved in tourism related activities are very 
diff erent, thus making the process of manag-
ing and protecting the environment  as well 
as the conservation and promotion of the 
heritage very diffi  cult. In 2018, the Trang 
An SLC Management Board discovered 
and made a written request to authorities 
and local government to handle 06 cases of 
violations of the reserve forests and envi-

ronmental landscapes in Ninh Hai, Truong 
Yen, and Son Ha communes. In general, 
the environmental protection activities of 
businesses, especially the food and bever-
age businesses, still lack initiative, not pay-
ing attention to waste treatment. During the 
festival season, the amount of waste sharp-
ly increases (due to tourists overload) and 
is collected, processed and burned right in 
the Core zone of the heritage , aff ecting the 
soil, water and air environment and causing 
problems in the overall aethestic of the des-
tinations, especially in the two communes 
Truong Yen and Ninh Xuan. In addition, the 
cases of illegal exploitation of fi rewood, ex-
ploitation of ornamental plants, ornamental 
stones, and hunting of wild animals have 
not been completely resolved. Thus, despite 
progress in the protection of landscapes and 
heritage environments, the task of develop-
ing tourism  harmoniously and environmen-
tally sustainable  is still a big challenge for 
all participants at Trang An SLC.

6. Harmonize interactive systems 
- Sustainable tourism development in 
Scenic Landscape Complex of Trang An

There is no denying the signifi cant 
contribution that tourism brings to the 
development in all aspects of socio-eco-
nomic life in Trang An SLC. However, 
from the viewpoint of sustainable devel-
opment, the positive impact on all aspects, 
especially the economic aspect is only one 
of the conditions contributing to the suc-
cess of sustainable tourism development. 
Sustainable tourism development requires 
harmony among all interactions, includ-
ing economic, socio-cultural and environ-
mental.

The current state of tourism devel-
opment in Trang An SLC shows that, be-
sides the meaningful contributions, there 
are still many limitations - a consequence 
of the tourism development process, espe-
cially in terms of culture - social and envi-
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ronmental such as diff erentiation between 
the rich and the poor, deterioration of 
service quality, the quality of the natural 
environment, especially in the peak sea-
son. The main cause of these shortcom-
ings is identifi ed by the perception of the 
role and importance of heritage protection 
associated with sustainable tourism de-
velopment and the livelihoods of a part of 
the local population and of the commune 
authorities is still limited; lacking  initia-
tive and tenacity in the act of coordination 
between the authorities, local government 
and businesses in solving and handling vi-
olations, especially in the construction of 
houses and business establishments and 
the services provided by the local resi-
dents; The process of research and iden-
tifi cation of key markets as well as the 
ability to space and diversify the fl ow of 
customers are not really eff ective. There-
fore, it is necessary to have measures to 
solve these problems, in order to ensure 
conditions for sustainable tourism devel-
opment.

Improving management  

The state government still continues 
to perfect the management mechanism and 
management model at tourist sites in the 
heritage area. In particular, it is necessary to 
strengthen the implementation of manage-
ment tasks, professional tasks, inspection 
assignment, and supervision of the obser-
vance of legal regulations in tourism acti-
vities, construction order and tourism busi-
nesses at Trang An SLC. As for the tourism 
and heritage management agencies, local 
authorities must resolutely handle violations 
in the construction of houses and service es-
tablishments associated with tourism of the 
local residents; to put an end to the illegal 
exploitation of natural resources, hunting of 
wild animals and other acts of environmen-
tal encroachment in the heritage area.

Partnering and cooperating:

 Trang An SLC Management Board 
continues to work closely with relevant 
agencies, businesses, local authorities 
and especially communities in the heri-
tage area to monitor and grasp the overall 
situation of protecting and promoting the 
legacy of the heritage. Moreover, Trang 
An SLC Management Board also works 
with local authorities to ensure securi-
ty, order, safety, hygiene, environmental 
landscape on inland waterways, roads, 
protect reserve forests, protect biodiversi-
ty; coordinate with businesses in guiding 
tourists and local residents to ensure the 
implementation of the Code of Civilized 
Tourism Conduct in tourist spots and at-
tractions; coordinate with the authorities 
in guiding the households in the heritage 
site to strictly comply with the regulations 
on housing construction and business 
permits. Promote connection in training, 
retraining both managerial and general 
workers of training institutions, tourism 
related businesses and enterprises. 

Training and retraining human re-
source: 

Focusing on the task of training and 
retraining to improve the quality of hu-
man resources for the occupation of her-
itage management; workforce planning 
in the fi eld of tourism, assess the training 
requirements for the current workforce in 
order to have a plan to foster profession-
al skills, foreign languages   ... associated 
with specifi c job positions. At the same 
time, determine the requirement for quan-
tity, quality and structure of tourism hu-
man resources in the short, medium and 
long term periods to develop appropriate 
training plans and programs.

Doing research:

Research of the market needs to be 
invested in in order to build a solid sci-
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entifi c basis, identify suitable key mar-
kets, and prioritize quality over quantity. 
In addition, in order to avoid the issue of 
overloading which leads to negative en-
vironmental consequences, it is essenti-
al that the process of researching the ca-
pacity of each specifi c tourist area in the 
heritage area be carried out. In addition, 
there needs to be research to assess the 
environmental impact of tourism activi-
ties in order to devise a plan to make the 
most of tourism within the capacity of 
the environment. Finally, it is necessary 
to focus on research, development and 
diversifi cation of tourism products, with 
emphasis on green tourism products, 
ecotourism in diff erent tourist destinati-
ons in the heritage region to simultane-
ously address the diverse needs of the 
market, and to both diversify and space 
the fl ow of tourists while creating more 
livelihoods for local people, and contri-
buting to protecting the environment of 
the heritage site.

Educating and promoting:

Promote the task of propagating, 
providing extensive training courses on 
heritage conservation and attaching the 
valuable heritage with sustainable tourism 
development. Publicizing is not only for 
individuals who are directly involved in 
tourism activities but also needs to be car-
ried out on a large scale, by the local au-
thorities, local residents and related busi-
nesses located in the heritage area with the 
aim to raise awareness, adjusting behavior 
in the process of interacting with the heri-
tage environment in general.

‡ According to the guidelines for the implementation of the World Heritage Convention of the 
UNESCO, Cultural and Natural Heritage are invaluable and irreplaceable assets. It  not only belongs 
to a nation, but also belongs to the humanity in general

7. Conclusion

Nationwide, Ninh Binh is one of the 
pioneering localities in building a set of reg-
ulations in all fi elds to manage the mixed 
heritage site of Trang An SLC. In addition to 
other results in the conservation and promo-
tion of the heritage, this is a good sign show-
ing the determination of the government and 
management units in their eff orts of harmo-
nizing the relationship between conservation 
and development. With the consensus of all 
parties involved in tourism activities in Trang 
An in the process of resolving existing limita-
tions, tourism will have suffi  cient conditions 
for sustainable development so that Trang An 
SLC can forever be an invaluable asset of hu-
manity‡.
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PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG 
TẠI ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH DI SẢN THẾ GIỚI  - QUẦN THỂ 

DANH THẮNG TRÀNG AN

Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Anh Quân*
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Tóm tắt: Quần thể danh thắng Tràng An là di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và 
Đông Nam Á được UNESCO ghi danh là di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới. Du lịch phát 
triển đã mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho cộng đồng địa phương, góp phần củng cố mối 
liên kết giữa bên tham gia cũng như tạo ra cơ hội giao lưu văn hoá, quảng bá hình ảnh địa 
phương và đất nước. Tuy nhiên, du lịch phát triển cũng kéo theo những hệ luỵ nhất định về 
mặt kinh tế, văn hoá-xã hội và môi trường tại điểm đến di sản này. Để đảm bảo sự phát triển 
bền vững tại Quần thể danh thắng Tràng An, mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển phải 
được giải quyết hài hoà sao cho đáp ứng được những nhu cầu hiện tại của du khách và cộng 
đồng địa phương mà không làm ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ 
tương lai. 

Từ khóa: Phát triển bền vững, du lịch, di sản, Tràng An  

* Khoa Du lịch - Trường Đại học Mở Hà Nội

1. Đặt vấn đề

Là di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt 
Nam và Đông Nam Á được UNESCO 
ghi danh là di sản văn hoá và thiên nhiên 
thế giới, Quần thể danh thắng (QTDT) 
Tràng An trải rộng trên 12.000 ha thuộc 
địa giới hành chính của 5 huyện, thành 
phố thuộc tỉnh Ninh Bình. Đây là điểm 
đến du lịch độc đáo có sự kết hợp hài hòa 
của cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ và 
các di sản văn hóa giàu giá trị. Thông qua 
hoạt động du lịch, giá trị lịch sử, văn hóa, 
tự nhiên và thẩm mỹ của QTDT Tràng 
An đã được chuyển tải rộng rãi đến công 
chúng trong nước và quốc tế, mang lại 

nguồn thu không nhỏ góp phần vào sự 
phát triển kinh tế của địa phương. Trong 
những năm qua, cùng với số lượng khách 
du lịch đến QTDT Tràng An ngày càng 
tăng, mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát 
triển cũng ngày càng trở nên rõ rệt hơn. 
Để đảm bảo sự phát triển bền vững cho 
QTDT Tràng An, vấn đề đặt ra là phải 
giải quyết được hài hoà mối quan hệ giữa 
bảo tồn và phát triển sao cho “đáp ứng 
được những nhu cầu hiện tại mà không 
ảnh hưởng, tổn hại đến khả năng đáp 
ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai” 
(WCED, 1987) theo đúng nguyên tắc 
phát triển bền vững. 

Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Mở Hà Nội 72 (10/2020) 7-12
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2. Phát triển du lịch bền vững - 
Hoạt động du lịch tại QTDT Tràng An 
và các tác động

Theo Tổ chức Du lịch Thế giới - 
UN-WTO, phát triển du lịch bền vững phải 
tính đến những tác động về các mặt kinh 
tế, văn hoá-xã hội và môi trường trong 
hiện tại và tương lai, cân bằng lợi ích của 
các bên liên quan gồm khách du lịch, cộng 
đồng dân cư địa phương và doanh nghiệp 
(UN-WTO, 2010). Phát triển du lịch bền 
vững đòi hỏi sự hài hoà giữa các hệ tương 
tác bao gồm: Kinh tế - Tạo nên sự thịnh 
vượng cho cộng đồng và hiệu quả kinh tế 
cho tất cả các bên liên quan; Văn hoá-xã 
hội - Tôn trọng sự bình đẳng, góp phần tạo 
ra hoà bình và phát triển con người; Thừa 
nhận và tôn trọng các nền văn hoá, bảo 
tồn các giá trị văn hoá; Môi trường - Bảo 
vệ, quản lý các nguồn tài nguyên; hạn chế 
đến mức tối thiểu sự ô nhiễm môi trường, 
bảo tồn sự đa dạng sinh học và các di sản 
thiên nhiên. 

3. Tác động về mặt kinh tế của 
hoạt động du lịch

Thực tiễn quá trình phát triển du lịch 
ở các điểm đến đã chứng minh kinh tế là 
một khía cạnh quan trọng, được quan tâm 
hàng đầu bởi du lịch tạo ra các cơ hội đầu 
tư, cơ hội việc làm, tăng thu nhập và giảm 
nghèo ở cộng đồng điểm đến du lịch. Với 
các giá trị nổi bật toàn cầu về văn hóa, vẻ 
đẹp thẩm mỹ và địa chất địa mạo, trong 
những năm qua, QTDT Tràng An đã trở 
thành một điểm đến du lịch có sức thu hút 
khách du lịch vào bậc nhất ở Việt Nam. 
Giai đoạn 2010 - 2019, khách du lịch 

† Số liệu thống kê của Sở Du lịch Ninh Bình
‡ Tính toán theo số liệu thống kê của Sở Du lịch Ninh Bình

đến Ninh Bình tăng nhanh với mức tăng 
trưởng bình quân về lượt khách là 11%/
năm, doanh thu bình quân tăng 23,6%/
năm. Năm 2018, QTDT Tràng An đã đón 
trên 6,25 triệu lượt khách, tăng 2% so với 
năm 2017, trong đó khách nội địa đạt trên 
5,52 triệu lượt, khách quốc tế  đạt trên 731 
nghìn lượt, tăng lần lượt là 2% và 2,8% 
so với năm 2017. Năm 2019, lượng khách 
khách nội địa đạt trên 5,56 triệu lượt, 
khách quốc tế đạt xấp xỉ 760 nghìn lượt, 
doanh thu từ du lịch đạt 867.5 tỷ đồng†. 

Du lịch cũng làm thay đổi cơ cấu 
kinh tế, đa dạng hoá công ăn việc làm của 
cộng đồng dân cư địa phương. Tại nhiều 
điểm du lịch như cố đô Hoa Lư, khu 
danh thắng Tràng An - Tam Cốc - Bích 
Động, cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch từ 
nông nghiệp và tiểu thủ công sang dịch 
vụ. Nhiều hộ gia đình thời kỳ trước chỉ 
sống bằng việc trồng trọt và chăn nuôi đã 
chuyển sang cung cấp các  dịch vụ gắn với 
du lịch với nhiều nghề như: chèo thuyền, 
bán hàng lưu niệm, chụp ảnh, hướng dẫn 
viên, nhân viên nhà hàng, khách sạn, 
kinh doanh lưu trú tại gia,... Tốc độ tăng 
trưởng lao động trung bình tham gia trực 
tiếp và gián tiếp vào lĩnh vực du lịch tại 
Ninh Bình trong vòng 10 năm qua - từ 
năm 2010 đến năm 2019 ước tăng khoảng  
gần 26%/năm‡. Nhiều lĩnh vực được hình 
thành hoặc phát triển theo sự phát triển 
của du lịch, đồng thời bổ trợ cho sản 
phẩm du lịch như xây dựng, vận chuyển, 
lưu trú, bán lẻ, tài chính..., đặc biệt hoạt 
động sản xuất của các làng nghề truyền 
thống như thêu ren Văn Lâm, chiếu cói 
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Kim Sơn, mộc Phúc Lộc, đá Ninh Vân... 
phát triển mạnh mẽ thông qua việc giới 
thiệu và bán các sản phẩm cho khách du 
lịch, tham quan. Thu nhập của dân cư địa 
phương tại các khu, điểm du lịch tăng 
lên - bình quân đầu người khoảng 5 triệu 
đồng/tháng, góp phần cải thiện đời sống 
kinh tế. Có thể thấy, du lịch đã có những 
đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương mặc dù cũng 
có những dấu hiệu về chênh lệch giàu 
nghèo khi khoảng cách thu nhập bắt đầu 
có xu hướng bị nới rộng.

4. Tác động về mặt văn hoá - xã 
hội của hoạt động du lịch

Bên cạnh yếu tố kinh tế, hoạt động 
du lịch cũng có nhiều tác động tích cực 
về mặt văn hoá - xã hội. Thông qua các 
hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội gắn 
với du lịch, cộng đồng dân cư ở khu vực 
QTDT Tràng An kết nối với nhau hơn. 
Hoạt động du lịch cũng đồng thời tạo ra 
các cơ hội  giao lưu văn hóa với khách du 
lịch trong nước và quốc tế, quảng bá hình 
ảnh du lịch Tràng An, tăng cường lòng tự 
hào của cộng đồng địa phương, củng cố 
truyền thống yêu quê hương, đất nước. 
Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà 
nước về văn hoá và du lịch ở các cấp, các 
doanh nghiệp và dân cư địa phương trong 
vùng di sản trong hoạt động quản lý, nắm 
bắt tình hình đảm bảo an ninh trật tự xã hội 
cũng như việc thực hiện Quy tắc ứng xử 
văn minh du lịch tại các khu, điểm du lịch 
trong QTDT Tràng An được thực hiện khá 
tốt. Kiến thức về bảo vệ di sản, kỹ năng 
giao tiếp ứng xử, nếp sống văn hóa, văn 
minh trong hoạt động du lịch của một bộ 
phận cộng đồng địa phương trên địa bàn 
vùng lõi của di sản được nâng cao thông 
qua việc tham gia một số lớp bồi dưỡng 

do Sở Du lịch, Uỷ ban nhân dân Huyện, 
Ban quản lý QTDT Tràng An tổ chức. Một 
số cuộc đối thoại giữa Ban Quản lý với 
người bán hàng rong, thợ chụp ảnh, lái 
xe ôm được thực hiện để chấn chỉnh, đưa 
các hoạt động kinh doanh dịch vụ phục vụ 
khách du lịch đi vào nề nếp. Theo khảo 
cứu ở 04 xã thuộc vùng lõi di sản (Ninh 
Hải, Trường Yên, Ninh Vân, Ninh Xuân), 
trong những năm vừa qua, du lịch không 
làm gia tăng tỷ lệ tội phạm và tệ nạn xã 
hội ở địa phương. Đặc biệt, tệ nạn nghiện 
hút trước đây vốn tồn tại ở một số khu vực 
thuộc xã Trường Yên đã giảm đáng kể sau 
khi du lịch phát triển, tạo ra công ăn việc 
làm cho người dân. Không còn tình trạng 
ăn mày, ăn xin, móc túi diễn ra tại các 
điểm du lịch. 

Tuy nhiên tình trạng vi phạm trật tự 
trong xây dựng và trong kinh doanh du 
lịch vẫn diễn ra và chưa khắc phục được 
triệt để. Hàng chục trường hợp xây dựng 
không có giấy phép hoặc không đúng giấy 
phép được cấp, tự ý chuyển đổi mục đích 
sử dụng đất, kinh doanh du lịch không có 
giấy phép hoặc không đảm bảo đủ các điều 
kiện kinh doanh du lịch ngay trong vùng 
lõi của QTDT mà nguyên nhân sâu xa là 
đều vì lợi ích kinh tế. Ngoài ra, số lượng 
và chất lượng nhân lực lao động trong 
lĩnh vực du lịch không theo kịp sự tăng 
trưởng của lượng khách sẽ ảnh hưởng đến 
khả năng phục vụ nhu cầu khách du lịch. 
Như vậy, có thể thấy, hoạt động du lịch cơ 
bản đã được thực hiện theo các nguyên tắc 
phát triển bền vững về mặt văn hoá - xã 
hội nhưng trật tự trong xây dựng và trong 
kinh doanh du lịch cần phải được thiết lập 
lại và duy trì một cách vững chắc, nguồn 
nhân lực du lịch phải đưược cải thiện về 
chất lẫn về lượng.
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5. Tác động về mặt môi trường 
của hoạt động du lịch

Về khía cạnh môi trường, phát triển 
bền vững đòi hỏi việc bảo vệ, quản lý các 
nguồn tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh 
học, các di sản thiên nhiên và hạn chế 
đến mức tối thiểu sự ô nhiễm môi trường. 
Theo đánh giá của ông Phạm Sinh Khánh, 
Phó Ban QTDT Tràng An, nhận thức và 
hành động trong việc bảo vệ môi trường 
tại QTDT Tràng An của doanh nghiệp 
và người dân đã được cải thiện và tiến 
bộ đáng kể. Đây là kết quả của việc lồng 
ghép và quán triệt các văn bản pháp lý về 
quản lý, bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát 
huy giá trị di sản vào trong hương ước của 
các xã; các lớp tập huấn về về bảo vệ di 
sản và môi trường ảnh quan, đặc biệt ở các 
xã vùng lõi như Ninh Hải, Ninh Thắng... 
cho các cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh 
doanh dịch vụ du lịch và cư dân. Bên cạnh 
đó, một số doanh nghiệp cũng có các hình 
thức đa dạng để góp phần bảo vệ môi 
trường như gắn quyền lợi của người lao 
động với trách nhiệm bảo vệ môi trường, 
giao cho người dân chăm sóc cây rừng và 
trả thù lao. 

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm 
sáng trong hoạt động bảo vệ môi trường, 
cũng như thực tế ở hầu hết các điểm đến 
du lịch đã cho thấy phát triển du lịch 
thường kéo theo những hệ luỵ về  môi 
trường mà QTDT Tràng An không phải là 
ngoại lệ. Do mục tiêu và động cơ của các 
chủ thể tham gia vào hoạt động du lịch rất 
khác nhau nên công tác quản lý, bảo vệ 
môi trường nói riêng, công tác bảo tồn và 
phát huy di sản còn gặp nhiều khó khăn. 
Trong năm 2018, Ban Quản lý QTDT 
Tràng An đã phát hiện và lập biên bản đề 
nghị cơ quan chức năng và chính quyền 
địa phương xử lý 06 trường hợp vi phạm 
rừng đặc dụng và cảnh quan môi trường 

thuộc các xã Ninh Hải, Trường Yên, Sơn 
Hà. Nhìn chung, hoạt động bảo vệ môi 
trường của các cơ sở kinh doanh, đặc biệt 
là kinh doanh ăn uống vẫn thiếu tính chủ 
động, chưa chú trọng đến việc xử lý rác 
thải. Vào mùa lễ hội, lượng rác thải tăng 
lên đột biến (do lượng khách quá tải) và 
được gom, xử lý, đốt ngay trong vùng lõi 
di sản đã làm ảnh hưởng đến môi trường 
đất, nước, không khí và gây mất mỹ quan 
du lịch, đặc biệt ở 02 xã Trường Yên và 
Ninh Xuân. Ngoài ra, tình trạng khai thác 
trái phép gỗ củi, khai thác cây cảnh, đá 
cảnh, săn bắt một số loài động vật hoang 
dã vẫn chưa được giải quyết một cách triệt 
để. Như vậy, mặc dù đã có những tiến 
bộ trong công tác bảo vệ cảnh quan, môi 
trường di sản, nhưng phát triển du lịch 
hài hoà và bền vững về mặt môi trường 
vẫn đang là một thử thách lớn đối với các 
thành phần tham gia tại QTDT Tràng An.

6. Cân bằng các hệ tương tác - 
Phát triển du lịch bền vững tại QTDT 
Tràng An

Không thể phủ nhận sự đóng góp 
đáng kể của du lịch đến sự phát triển trên 
mọi khía cạnh của đời sống kinh tế - xã 
hội tại QTDT Tràng An. Tuy nhiên, theo 
quan điểm phát triển bền vững, tác động 
tích cực trên các phương diện, đặc biệt là 
phương diện kinh tế mới chỉ là một trong 
những điều kiện của phát triển du lịch 
bền vững. Phát triển du lịch bền vững 
đòi hỏi sự hài hoà giữa các tất cả các hệ 
tương tác bao gồm kinh tế, văn hoá-xã 
hội và môi trường. 

Thực trạng phát triển du lịch ở 
QTDT Tràng An đã cho thấy, bên cạnh 
những đóng góp có ý nghĩa, vẫn còn tồn 
tại nhiều hạn chế - là hệ luỵ của quá trình 
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phát triển du lịch mang lại, đặc biệt về mặt 
văn hoá-xã hội và môi trường như phân hoá 
giàu nghèo, suy giảm chất lượng dịch vụ, 
chất lượng môi trường tự nhiên, đặc biệt 
vào mùa cao điểm. Nguyên nhân chính 
của những tồn tại này được xác định là 
bởi nhận thức về vai trò và tầm quan trọng 
trong bảo vệ di sản gắn với phát triển du 
lịch bền vững và sinh kế của một bộ phận 
người dân và của chính quyền cấp xã ở một 
vài xã còn hạn chế; thiếu sự chủ động và 
quyết liệt trong việc phối hợp giữa cơ quan 
chức năng, chính quyền địa phương, doanh 
nghiệp trong giải quyết, xử lý vi phạm, 
nhất là trong việc xây dựng nhà ở và cơ sở 
kinh doanh, dịch vụ du lịch của người dân; 
công tác nghiên cứu và xác định thị trường 
trọng điểm cũng như khả năng dãn cách và 
phân luồng dòng khách chưa thực sự hiệu 
quả. Vì vậy, cần có các biện pháp giải quyết 
những vấn đề này, đảm bảo các điều kiện 
phát triển du lịch bền vững.

Về công tác quản lý: 

Các cơ quan quản lý nhà nước tiếp 
tục hoàn thiện cơ chế quản lý, mô hình 
quản lý tại các điểm du lịch trong khu 
vực di sản. Đặc biệt, cần tăng cường việc 
thực hiện các nhiệm vụ quản lý, nhiệm vụ 
chuyên môn, phân công thực hiện kiểm tra, 
giám sát việc chấp hành các quy định pháp 
lý trong hoạt động du lịch, trong trật tự 
xây dựng và kinh doanh du lịch tại QTDT 
Tràng An. Các cơ quan quản lý du lịch và 
di sản, chính quyền địa phương phải kiên 
quyết xử lý triệt để các vi phạm trong việc 
xây dựng nhà ở và cơ sở kinh doanh dịch 
vụ gắn với du lịch của người dân; chấm 
dứt được tình trạng khai thác trái phép tài 
nguyên tự nhiên, săn bắt một số loài động 
vật hoang dã và các hành vi xâm phạm 
môi trường trong khu vực di sản. 

Về liên kết, hợp tác:

 Ban Quản lý QTDT Tràng An tiếp tục 
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, 
các doanh nghiệp, chính quyền địa phương 
và đặc biệt là cộng đồng dân cư trong vùng 
di sản để theo dõi, nắm bắt tình hình bảo 
vệ và phát huy di sản. Cùng chính quyền 
sở tại đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, vệ 
sinh, cảnh quan môi trường trên các tuyến 
đường nội thủy, đường bộ, bảo vệ rừng đặc 
dụng, bảo vệ đa dạng sinh học; phối hợp 
với doanh nghiệp trong công tác hướng dẫn 
khách du lịch, dân cư địa phương đảm bảo 
việc thực hiện Quy tắc ứng xử văn minh du 
lịch tại các khu, điểm du lịch; phối hợp với 
chính quyền trong công tác hướng dẫn các 
hộ dân trong khu di sản chấp hành đúng các 
quy định về xây dựng nhà ở, cấp phép kinh 
doanh lưu trú. Đẩy mạnh liên kết trong đào 
tạo, bồi dưỡng cả nhân lực quản lý lẫn lao 
động phổ thông giữa các cơ sở đào tạo và  
doanh nghiệp kinh doanh du lịch.

Về đào tạo, bồi dưỡng nhân lực: 

Chú trọng đầu tư cho công tác 
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực về quản lý di sản; quy 
hoạch nhân lực lao động trong lĩnh vực 
du lịch, đánh giá nhu cầu đào tạo đối với 
đội ngũ lao động hiện tại để có kế hoạch 
bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại 
ngữ... gắn với các vị trí công việc cụ thể. 
Đồng thời, xác định nhu cầu về số lượng, 
chất lượng, cơ cấu nguồn nhân lực du 
lịch trong các giai đoạn ngắn, trung và 
dài hạn để xây dựng kế hoạch, chương 
trình đào tạo phù hợp.

Về công tác nghiên cứu:

Các nghiên cứu về thị trường cần 
được đầu tư thực hiện để làm căn cứ khoa 
học vững chắc, xác định các thị trường 
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trọng điểm phù hợp, xác định ưu tiên chất 
lượng thay vì số lượng. Bên cạnh đó, để 
tránh tình trạng quá tải dẫn đến những hệ 
luỵ về môi trường, việc nghiên cứu, xác 
định sức chứa của từng khu điểm du lịch 
cụ thể trong khu vực di sản là hết sức cần 
thiết. Ngoài ra, cần có nghiên cứu đánh giá 
tác động môi trường của du lịch để có các 
phương án khai thác du lịch trong khả năng 
phục hồi của môi trường. Cuối cùng, cần 
tập trung nghiên cứu phát triển, đa dạng 
hoá  các sản phẩm du lịch trong đó chú 
trọng các sản phẩm du lịch xanh, du lịch 
sinh thái ở các khu điểm du lịch khác nhau 
trong di sản để đồng thời vừa phục vụ nhu 
cầu đa dạng của thị trường, vừa phân luồng 
và dãn cách dòng khách, vừa tạo thêm sinh 
kế cho dân cư địa phương, vừa góp phần 
bảo vệ môi trường khu di sản.

Về công tác giáo dục, tuyên truyền:

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập 
huấn sâu rộng về bảo tồn và phát huy giá 
trị di sản, gắn di sản với phát triển du lịch 
bền vững. Hoạt động tuyên truyền không 
chỉ dành cho nhân lực trực tiếp tham gia 
hoạt động du lịch mà cần được thực hiện 
trên diện rộng, cho cả chính quyền, dân cư 
địa phương và các doanh nghiệp có liên 
quan nằm trong khu vực di sản để nâng 
cao nhận thức, điều chỉnh hành vi trong 
quá trình tương tác với môi trường di sản 
nói chung.

7. Kết luận

Trên phạm vi cả nước, Ninh Bình là 
một trong những địa phương tiên phong 
trong việc xây dựng bộ quy chế trên tất cả 

§ Theo hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản thế giới của  UNESCO, Di sản văn hoá và thiên nhiên 
là những tài sản vô giá và không thể thay thế được, không chỉ của một dân tộc, mà còn là của nhân 
loại nói chung.

các lĩnh vực để quản lý di sản QTDT Tràng 
An. Bên cạnh những kết quả khác trong 
công tác bảo tồn và phát huy di sản, đây là 
một dấu hiệu đáng mừng thể hiện sự quyết 
tâm của chính quyền, của các đơn vị quản 
lý trong nỗ lực giải quyết hài hoà mối quan 
hệ giữa bảo tồn và phát triển. Cùng với sự  
đồng thuận của tất cả các thành phần tham 
gia vào hoạt động du lịch ở Tràng An trong 
quá trình giải quyết những hạn chế còn tồn 
tại, du lịch sẽ có đủ điều kiện để phát triển 
một cách bền vững để QTDT Tràng An mãi 
là tài sản vô giá của nhân loại§.
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Abstract: Community based tourism (CBT) development is a topic that is currently of in-
terest to many researchers and managers. In Vietnam, CBT was developed many years ago and 
has been increasingly encouraged to develop. In that context, the study of state management 
for community-based tourism development, especially at the provincial level, has a very im-
portant signifi cance. Although there have been some domestic and foreign studies on this topic, 
however, so far, there has been no comprehensive study on state management activities for CBT 
development in the North-western region. The objective of the paper is to propose a number of 
solutions to improve the state management of CBT development in some Northwestern provinc-
es on the basis of analyzing the current state of CBT development management. Proposed solu-
tions are related to reforming the formulation of strategies, planning, CBT development plans; 
perfecting policies, regulations related to CBT development, and strengthening the inspection, 
examination of CBT development activities.

Keywords: State management, community-based tourism, Northwestern provinces. 

* Faculty of Tourism, Hanoi Open University

1. Introduction

The Northwestern region in this 
study includes 4 provinces of Lai Chau, 
Dien Bien, Son La and Hoa Binh. The re-
gion has a natural area of    3,741.6 km2, 
accounting for 11.3% of the national area. 
The population in 2019 was 2,701,402 peo-
ple, accounting for 2.8% of the country’s 
population. According to “Master plan on 
Vietnam’s tourism development to 2020, 
a vision to 2030”, the Northwest belongs 
to the Northern midland and mountainous 

tourist area. This is an important strategic 
area with great potential and advantages 
for socio-economic development, nation-
al defense and security of the North and 
the whole country. Northwest is also the 
convergence of many unique tourism po-
tentials with typical characteristics of the 
country and people of Vietnam. This is an 
important feature attracting tourists, espe-
cially international ones.

Along with the tourism develop-
ment of the country, in recent years, 

Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Mở Hà Nội 72 (10/2020) 13-25
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tourism activities generally and commu-
nity-based tourism (CBT) particularly 
in the Northwest have seen much pros-
perity, refl ected in the growth of tourism 
development index, tourism products and 
tourism infrastructure. It can be affi  rmed 
that CBT development in the Northwest 
recently has had many positive impacts, 
contributing to the economy of the local 
people.

However, apart from the above 
achievements, CBT development in the 
Northwest has also revealed some lim-
itations, such as: little conservation and 
promotion of indigenous cultural values   
together with exploitation for tourism 
activities. Many Northwestern products 
CBT products are so similar with few 
highlights to express the unique identi-
ty of the local community, making them 
less attractive to tourists.  CBT sites 
have relatively similar operating mod-
els, developed on the basis of replication 
of previous pilot ones. The inheritance 
and lessons learned from the previous 
models help them develop more, how-
ever, many places are still stereotyped, 
not paying enough attention to working 
on surveys and assessing the current 
status of local tourism potential. In ad-
dition, the environmental conditions in 
many CBT sites are not good enough to 
receive tourists, especially those from 
developed countries.

The cause of the above-mentioned 
limitations can be both objective and 
subjective.  The former may include: 
poor accessibility to tourist destina-
tions, lack of supportive policies from 
the State. This has been also shown in 
many domestic and international studies 

for the Northwest and areas with sim-
ilar conditions [10-14]. The latter may 
include: lack of strategic development 
for the whole region, inadequate aware-
ness of CBT leading to incorrect policy 
planning.  Other reasons have also been 
identifi ed such as: lack of researches to 
discover the typical ethnic cultural iden-
tity of the locality to build CBT prod-
ucts, poor tourism resource protection - 
an important factor for building tourism 
products, imbalance in the development 
of economy and tourism, no adequate 
support from the State in propaganda, 
promotion and training human resources 
in CBT activities, etc.

In general, most of the above rea-
sons are closely related to the role of state 
management on CBT in the region. Up 
to now, although there have been many 
studies related to CBT development in 
Northwest [1, 2, 8], there have not been 
any studies nationally or internationally 
about state management on CBT in the 
region.  This study focuses on assessing 
the role and responsibility of state man-
agement for CBT development, analyz-
ing the successes and limitations as well 
as proposing solutions to improve the 
state management for CBT  development 
in some Northwestern provinces (Hoa 
Binh, Son La, and Dien Bien).

2. Theoretical background, data 
and research methodology

* Theoretical background:  

There have many diff erent concepts 
of CBT, in this study, the concept of CBT 
is regarded as a type of tourism which is 
developed on the basis of the community’s 
cultural values, managed, organized and 
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exploited by the community, and bringing 
them benefi ts (Tourism Law 2017)

Many studies on CBT have shown 
that CBT sustainable development re-
quires the participation of all stakehold-
ers, in which the state plays an important 
role. The State is the main subject in the 
process of planning and implementing 
strategies, plans, policies and laws on 
tourism development in general and CBT 
development in particular. 

In this study, the state manage-
ment for CBT development is regarded 
as the process in which the state uses 
its management tools to infl uence CBT 
development to achieve the tourism de-
velopment goals. State management for 
CBT development includes: Developing 
and implementing strategies, planning, 
making plans for CBT development; 
Issuing and implementing policies on 
CBT development; Developing CBT hu-
man resource; State management units 
for CBT, etc. 

* Data and research methodology

Data sources for this research in-
clude secondary data and primary one. 
The former includes documents, reports, 
proposals, projects, statistics, etc.  relat-
ed to CBT development in tourism state 
management agencies at state and provin-
cial level.

The latter was collected through the 
surveys conducted with CBT experts, lo-
cal communities and tourists, including: 
current traffi  c infrastructure, tourism re-
sources tourism human resources, tour-
ism promotion, tourism environment, 
local support policies for those involved 
in CBT development, specifi c and overall 

assessment of state management activities 
on CBT development.

The questionnaires used were de-
signed in printed forms and online ones.  
The survey started from March 2020, and 
by the end of July 2020, 450 responses 
had been collected from tourists, of which 
400 responses from Hoa Binh, 288 from 
Son La and 207 from Dien Bien (each 
guest could make multiple selections). At 
that time, Vietnam did not welcome any 
international visitors due to Covid-19, so 
all respondents were domestic tourists.  
By the end of July 2020, 115 responses 
had been collected from experts, 120 from 
local communities (50 in Hoa Binh, 50 in 
Son La and 20 in Dien Bien).

3. State management activities for 
CBT development in some Northwest-
ern provinces 

3.1. An overview of CBT develop-
ment in some Northwestern provinces 

With the advantage of natural con-
ditions and diversifi ed customs of ethnic 
groups, CBT is paid much attention to fur-
ther develop in Northwestern provinces. 
As of 2019, the total number of CBT sites 
in Hoa Binh, Son La and Dien Bien was 42 
(Hoa Binh: 22, Son La: 10 and Dien Bien: 
10); the total number of households par-
ticipating in CBT activities was 290 (Hoa 
Binh: 174, Son La: 63 and Dien Bien: 53). 
Some typical sites are Giang Mo, Van 
village, Lac village, Tong village, Ai vil-
lage (Hoa Binh), Hua Tat village, Bo vil-
lage, Hum village, Ngoc Chien (Son La), 
Noong Bua, Co Mỵ, Ten, Uva, Pe Luong, 
Phieng Lơi, Him Lam 2 (Dien Bien).

Regarding tourists, the number of 
tourist arrivals to CBT sites is increasing.  
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Accordingly, it brings income for the com-
munity and contributes to the growth of 
the locality’s total tourism revenue.  Ac-
cording to reports from localities, the total 
revenue from CBT of Hoa Binh in 2019 
was 415 billion VND (accounting for 20% 
of the province’s total tourism revenue) 
with an average increase of about 30%/
year from 2015 to 2019. In other locali-
ties, there was also an increase in visitors, 
revenue and employees related to CBT 
(see table 1).

I n general, the Northwest has been 
exploiting its strengths to develop CBT.  
The number of visitors to CBT villages 
gradually increases. CBT has contributed 

to hunger eradication and poverty reduc-
tion, creating new livelihoods for upland 
people. However, besides these achieve-
ments, the development of CBT has also 
revealed certain limitations, related to 
the quality of tourism products, environ-
mental sanitation in CBT sites, human 
resources quality, etc.  The survey shows 
that the importance of natural environ-
mental factors (wastewater, waste, etc.) is 
assessed at 4.2/5, while the real value is 
assessed at about 3.5/5 in 3 provinces; The 
knowledge and skills of people participat-
ing in tourism activities are underestimat-
ed (Hoa Binh: 3.44/5, Son La: 3.3/5 and 
Dien Bien: 3.1/5)

Table 1- Number of visitors and revenue from CBT in some Northwestern provinces, 

2015-2019

Source: Department of Culture, Sports and Tourism, Northwestern provinces
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With the above limitations, in gen-
eral, the satisfaction of tourists in 3 prov-
inces is not high (Hoa Binh: 3.72/5; Son 
La: 3.69/5 and Dien Bien: 3.56/5).

The positive aspects, limitations and 
unsustainable images of CBT develop-
ment mentioned above are to some extent 
the results of state management for CBT 
development, which are specifi cally con-
sidered in the following part.

3.2. Analysis of state management 
for CBT development in some North-
western provinces of Vietnam

- Developing and implementing 
plans, and planning related CBT in the 
provinces

In Northwestern provinces, things 
related to CBT development are often in-
corporated in the local tourism develop-
ment planning. Up to now, all 3 provinces 
of Hoa Binh, Son La and Dien Bien have 
had master plans for tourism develop-
ment. These plans play important roles in 
orienting tourism development in locali-
ties [3-6].

In 2014, Hoa Binh had “Master plan 
for tourism development in Hoa Binh 
province for the period of 2014-2020, 
with a vision to 2030”. The plan was ap-
proved according to Decision No. 2060/
QD-UBND dated 11 December 2014. One 
of the tourism development perspectives 
given in the plan is to focus on developing 
cultural tourism, eff ectively exploiting the 
values   of cultural heritages and cultural 
identities of ethnic groups, particularly 
Muong to improve the specifi city and orig-
inality of tourism products. This is consid-
ered as one of the important orientations 
for CBT development in Hoa Binh. The 

content for CBT development is shown in 
the plan, such as: Preserving the hamlets 
and villages with unique cultural identi-
ties of ethnic groups in Hoa Binh province 
to develop tourism products; Selecting 
suitable hamlets and villages to receive 
tourists, generating stable income for lo-
cal people. 

On the basis of the approved plans, 
Hoa Binh has developed and implemented 
specifi c plans. Up to now, 100% of dis-
tricts and cities have approved and im-
plemented the local tourism development 
project to 2020, with a vision to 2030. The 
plan of developing Mai Chau national 
tourist destination in year 2030 was ap-
proved according to Decision No. 1728 / 
QD-UBND dated July 4, 2016). 

In Son La, the master plan for 
tourism development in Son La prov-
ince for the period of 2007-2015 and 
orientations to 2020 was built in 2007.  
Then, it was adjusted in 2014. CBT 
development is one of the priorities in 
tourism development orientation of the 
province. Accordingly, CBT is oriented 
to develop in 18 communes in 6 districts 
and cities (Moc Chau, Van Ho, Son La 
city, Quynh Nhai, Muong La, and Phu 
Yen).  Based on the approved planning, 
Son La had many activities, one among 
which is planning some key tourism de-
velopment areas, including CBT, such 
as: Tourism development planning in 
Son La hydropower reservoir area to 
2020, vision to 2030, in which CBT de-
velopment was assigned in Luot village 
(Ngoc Chien commune), Quyen village, 
Bon village (Muong Chien commune, 
Quynh Nhai district).



18 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

In 2008, Dien Bien had a Master 
plan for tourism development in Dien 
Bien province until 2020 (Decision No. 
150/ QD-UBND dated January 30, 2008). 
For more than 10 years, there has not been 
any modifi cations or new master plans. 
The limitation in this plan is excluding 
specifi c contents or goals for CBT devel-
opment. However, to orient the province’s 
tourism development, Dien Bien issued 
the resolution and tourism development 
program to 2020, vision to 2030 Those 
documents mention CBT development, 
such as proposing mechanisms to support 
and encourage CBT; building high quality 
cultural villages to welcome tourists. Since 
2015, Dien Bien has received 13 projects 
for tourism development in general and 
CBT in particular with a total capital of 
71 billion VND, of which about 40 billion 
VND is for infrastructure investment.

Master plans and tourism devel-
opment plans in localities show the ac-

tiveness of the local government in state 
management. Planning is an eff ective 
management tool in managing, investing 
and controlling tourism development ac-
tivities. However, generally the content of 
tourism planning has not focused on spec-
ifying objectives and orientation for CBT 
development to promote the advantages 
of each locality. The classifi cation among 
strategies - planning-plans has not been 
clearly stated leading to overlapping im-
plementation or incompatibility, especial-
ly in the fi eld of tourism investment. 

For experts, regarding developing 
and implementing projects and plans re-
lated to CBT development in localities 
(Figure 1), it shows that the highest scores 
fall to A, B, D in Hoa Binh, which are 
not at a good level. Besides, all 7 related 
content in Hoa Binh receive higher points 
than the 2 localities.

Figure 1 - Building and implementing projects and plans related to CBT development in 
some Northwestern provinces

Source: Survey conducted by author
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- Implementing CBT development 
policies

In order to promote CBT develop-
ment, Northwestern provinces have actively 
issued policies, which are present in resolu-
tions. Accordingly, apart from indirect poli-
cies related to assisting tourism development 
including CBT (infrastructure, promotion, 
etc.). The resolutions emphasize legal sup-
port for CBT development to improve the 
living standard of ethnic minorities in the 
provinces.

Concreting the resolutions, CBT 
development policies in Son La province 
were issued under resolution No. 22/2016/
NQ-HDND dated December 14, 2016 of 
the Provincial People’s Committee to fund 
CBT villages and households. As of De-
cember 2019, Son La had assisted 7 CBT 
villages and 23 CBT households. This ex-
hibits the province’s eff orts towards CBT 
development. However, after 3 years of de-
ployment, the disbursement was only 600 
million VND, equal to 10% of local peo-
ple’s needs. The number of supported vil-
lages and households is limited, account-
ing for about 25% of those oriented to CBT 
development in the planning. According to 
Son La Department of Culture, Sports and 
Tourism  [7], the main reason comes from 
low and insuffi  cient  support, which is hard 
for the locals to implement the prescribed 
items, making it less attractive to the locals. 
The disbursement procedure is so compli-
cated, and time - consuming, making it 
hard for villages and households to access 
loans. 

In Dien Bien, CBT development 
policy was given in the Decision No. 
1128/QD-UBND dated 20 September 
2010 on approval of the proposal “Build-

ing the ethnic cultural village to develop 
Dien Bien tourism” in 2015. Accordingly, 
10 villages are invested, and 8 villages are 
upgraded to welcome tourists. The invest-
ment aims at building capability to receive 
tourists. The total investment is 11 billion 
VND, among which 415 million VND 
is for tourism products promotion. After 
the implementation period (2010-2015), 
those policies have generally helped de-
velop CBT and thereby improve local 
people’s living standards, contributing to 
the preservation of ethnic cultural values.  
The proposal “Preserving and developing 
the culture of ethnic minorities in Dien 
Bien associated with socio-economic de-
velopment from 2016 to 2020, orientated 
to 2025” provides support in conserva-
tion for 03 - 05 traditional ethnic cultural 
tourism villages. However, due to the lack 
of resources, many villages have no lon-
ger received tourists with degradation of 
equipment, infrastructure while the reve-
nue from tourism is not enough to make 
it up.

Hoa Binh has not issued any specif-
ic policies directly related to CBT devel-
opment. However, support has been done 
regularly (for musical performance teams 
and CBT households). This support has 
made it easier for CBT households to con-
serve, and promote the value of Muong 
culture and develop CBT.  

Table 2 presents the ideas collected 
from experts on developing and issuing 
CBT development policies in some North-
western provinces. Accordingly, Hoa Binh 
is the highest rated and the lowest rated 
one falls to Dien Bien. Particularly, the 
capacity of human resource and its distri-
bution for CBT development in Dien Bien 
is very low (2.76/5).
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Table 2 - Developing and implementing CBT development policies in some Northwestern 
provinces 

Source: Survey conducted by the author

- Training, fostering and developing 
Human resources, promotion and cooper-
ation in CBT development

Together with investment in devel-
oping infrastructure and tourist engineer-
ing facilities, the Northwestern provinces 
also focus on training and developing hu-
man resources for CBT development.

Orientation on CBT human re-
sources is mentioned in the resolutions 
of the Provincial Commission, the Peo-
ple’s Committee; Master plans for Tour-
ism development, etc. in all Northwestern 
provinces. According to reports of North-
western provinces, many training courses 
were held for CBT households. Between 
2015 and 2019, each Northwest province 
organized from 1-2 large training cours-
es (70-100 participants) and 2-3 small 
training classes for CBT households on 
average yearly. From 2016 to 2019, Son 
La organized 05 tourism skill training 
classes for CBT villages with a total of 75 
participants, Hoa Binh organized about 
10 classes, and Dien Bien had 5 classes. 

The training is primarily about technical 
skills such as reception, tour guiding; op-
erating small-sized tourism accommoda-
tions; housekeeping, food preparing, etc. 
Lecturing people are university faculties 
in the Northwest or from Hanoi and ex-
perts from other institutions. 

To improve capabilities of tourism 
state management offi  cers, Northwestern 
provinces have actively integrated many 
forms of training (in-place training, short-
term training, conferences, seminars, etc.). 

All in all, for the past few years, 
Northwestern provinces have been pro-
active in training and fostering human re-
sources related to CBT development. The 
survey’s result with experts on training, 
fostering and developing CBT human re-
sources in Northwestern provinces is pre-
sented on table 3. Accordingly, the lowest 
one belongs to providing the statistics, 
and evaluating the quality of CBT human 
resources.
Table 3 - Training, fostering and develop-
ing CBT human resources in some North-
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western provinces 

Source: Survey conducted by the author

- State management structure for CBT development
Like other localities across the 

country, for the last 15 years, state man-
agement structure for tourism of the 
Northwest has had certain fl uctuations. In 
2008, the provinces set up Departments 
of Culture, Sports, and Tourism on the 
basis of merging other departments and 
units. After the merger, the Departments 
of Culture, Sports, and Tourism became 
a multi-sector management and opera-
tion unit, with a united structure from the 
city level to the lower ones. By the year 
2017, The Department of Culture, Sports 
and Tourism had conducted innovation 
and rearrangement in its structure at all 
levels, in the direction of merging some 
departments and units. 

In all Northwestern Departments 
of Culture, Sports, and Tourism, tourism 
management offi  ces act as consulting 
agencies, and all inspection tasks belong 
to Departments’ inspectors. Tourism man-
agement offi  ces submit recommendations 
to the Department Director in state man-
agement for all kinds of tourism develop-
ment.

In terms of human resources, North-
western Tourism management offi  ces have 
only 5-7 members, which is insuffi  cient to 
cover all of the duties in challenging situ-
ations.

In general, as well as many other lo-
calities across the country, the instability 
in the tourism management structure has 
negatively infl uenced the development of 
tourism in general and CBT in particular. 
The state management on CBT is largely 
about statistics with limited long-term vi-
sions in tourism development. CBT devel-
opment is quite special, involving many 
factors, especially the empowerment of 
the community, so no matter how the state 
management is organized, the quality of 
tourism staff  in these localities needs to be 
further strengthened.

The assessment from experts on 
the state management structure for CBT 
development is presented on table 4. Ac-
cordingly, the rated content is quite simi-
lar among 3 provinces. 
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Table 4 - State management structure for CBT development in some Northwestern 
provinces 

Source: Survey conducted by the author

-  General assessment of the state 
management for  CBT development in 
some Northwestern provinces

In the past period, despite many 
diffi  culties, the state management for 
CBT development in the Northwestern 
provinces has had considerable success. 
Awareness of tourism and CBT develop-
ment has been enhanced. The provinc-
es have actively organized the guidance 
on implementing legal documents of the 
state for CBT, directing and implementing 
quite eff ectively policies, schemes, and 
projects for CBT development. Tourism 
planning including CBT development has 
been paid with much intention. Despite 
some defects, the planning is generally 
consistent with local realities, which is the 
important element to attract investments 
and implement CBT projects. 

Provinces have tried to improve 
the capability of state structure ensuring 
the effi  ciency and eff ectiveness of state 
management for tourism including CBT. 
Tourism human resources training has 
also been strengthened, facilitating local 
people to improve their skills in tourism.

However, to some extent, concret-
izing and issuing policies for CBT man-
agement are incomplete and not timely 
enough; Some policies are not suitable 
for the local conditions, making it less 
attractive for diff erent stakeholders to 
participate in CBT. Objectives and spe-
cifi c standards for CBT development are 
incomplete, leading to diffi  culties in im-
plementation, evaluation, and statistics of 
CBT development, which act as the basis 
for planning and adjusting CBT develop-
ment policies. In addition, CBT human 
resources at all levels are weak in both 
quantity and quality. Domestic and for-
eign cooperation activities about CBT 
management and development are not 
very eff ective. Regarding inter-regional 
and inner-regional collaboration in tour-
ism, many regional provinces focus heav-
ily on the growth of the province itself, no 
clear linking and exploiting advantages of 
the whole region. 

There are probably many reasons, 
but from the provincial government, the 
key ones are: (1) Awareness of CBT de-
velopment, the role of provincial gov-
ernment in directing and operating CBT 
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development is incomplete; (2) Coordi-
nation among sectors, agencies and de-
partments in localities in developing and 
managing projects, planning related to 
CBT; Developing and allocating invest-
ment resources; Checking and evaluating 
policies related to CBT development are 
not strict enough to utilize the strengths 
of each body in developing and imple-
menting CBT projects, and planning (3) 
The lack of eff ective coordination among 
Northwestern provincial governments in 
managing tourism and CBT development 
leads to overlapped investment, ineff ec-
tiveness  and failure in promoting the 
strengths of each province.

4. Solutions to improve state man-
agement for CBT development in some 
Northwestern provinces of Vietnam

On the basis of Tourism Law 2017, 
Vietnam tourism development strategy to 
2030, Master plan for tourism develop-
ment in Vietnam to 2020 - vision to 2030, 
CBT and tourism development orienta-
tions, and real conditions in Northwestern 
provinces, the following solutions should 
be applied for those provinces to develop 
CBT, and gradually overcome the weak-
nesses in CBT and tourism state manage-
ment:

Firstly, in terms of viewpoints: 1) 
Improving state management for CBT 
development is associated with improv-
ing awareness and  cognition on the role 
of CBT to local tourism development; 2) 
Improving state management for CBT de-
velopment is to optimally exploit tourism 
potential, promote CBT development sus-
tainably contributing to life improvement, 
poverty alleviation and socio-economy 

development of localities in particular and 
in the Northwest in general; 3) Improving 
state management for CBT development 
is to improve   its eff ectiveness and effi  -
ciency in view of the fact that Vietnam 
tourism is oriented to become a leading 
economic sector, and the industrial revo-
lution 4.0 is spreading; 4) Improving state 
management for CBT development must 
be based on experience  in Vietnam and in 
the world.

Secondly, continuing to raise aware-
ness of all stakeholders in tourism activi-
ties, including the local community about 
CBT development; Emphasizing their 
awareness about CBT’s role in enhancing 
people’s lives, protecting the local cultural 
values from the negative impacts of tour-
ism.

Third ly, improving planning and 
proposals related to CBT development in 
association with changes in their content 
and implementation methods; Reviewing, 
developing or adjusting planning and pro-
posals must ensure the principles of CBT 
development, being in line with the mar-
ket’s demands, CBT development trend, 
and local features.

Fourthly, reviewing, and improv-
ing CBT development policies and regu-
lations in accordance with local realities, 
ensuring sustainable CBT development; 
Integrating CBT development regulations 
and policies with those on new rural de-
velopment and others; Focusing on as-
sessing the impact of CBT development 
assistance policies and regulations to 
make them suitable with local features.

Fifthly, strengthening tourism plan-
ning management, investing in tourism in-
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frastructure; facilitating in terms of mech-
anism and policies to attract investment 
for CBT development in the province; 

Sixthly, focusing on investment in 
improving CBT service quality at CBT 
sites; Strictly managing tourism resources, 
developing detailed planning and plans, 
ensuring the formation and exploitation 
of tourism products (reasonable, unique), 
improving the value of CBT products to 
create the competitive advantage.

Seventhly, improving tourism pro-
motion, tied to the market, strengthening 
the connection among Northwest prov-
inces in promoting tourism generally and 
CBT particularly.

Eighthly, continuing to improve 
state management structure for tourism 
and CBT development in Northwest to 
strengthen its eff ectiveness and effi  cien-
cy; Training human resources in tourism 
and CBT management responding to the 
new demand; Continuing reviewing and 
implementing policies related to training, 
fostering and developing CBT human re-
sources to improve its quality.

5. Conclusion

Improving state management for 
CBT development is an important re-
quirement to improve the effi  ciency of 
CBT development in the market economy 
and international integration. The article 
analyzed the current status of state man-
agement for CBT development and pro-
posed a number of solutions to improve 
it in some provinces in the Northwestern 
region. Proposed solutions include: in-
novating strategic planning, tourism de-
velopment plan in general and CBT de-
velopment in particular; improving CBT 

development policies, and regulations; 
strengthening inspection, supervision and 
violations handling in CBT development, 
etc. These solutions need to be done in 
sync and divided into stages. CBT devel-
opment is considered to be suitable with 
social trends, meeting the needs of tour-
ists to explore the unique ethnic culture. 
However, for CBT development, besides 
strengthening the eff ectiveness and effi  -
ciency of state management, the commu-
nity should be aware of its role and respon-
sibilities when participating in tourism 
activities. Apart from that, the community 
must be together with state management 
units protecting indigenous culture - the 
core values of the community, because if 
these values are not protected, we cannot 
develop CBT properly and sustainably.
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Tóm tắt:  Phát triển du lịch cộng đồng là chủ đề hiện đang được nhiều nhà nghiên 
cứu và quản lý quan tâm. Ở Việt Nam, du lịch cộng đồng đã được phát triển cách đây nhiều 
năm và ngày càng  được khuyến khích phát triển. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu quản lý 
nhà nước đối với phát triển du lịch cộng đồng, đặc biệt ở cấp tỉnh, có ý nghĩa hết sức quan 
trọng. Mặc dù đã có một số nghiên cứu trong và ngoài nước về chủ đề này, tuy nhiên, cho 
đến nay, vẫn chưa có nghiên cứu tổng thể nào về hoạt động quản lý nhà nước đối với phát 
triển du lịch cộng đồng ở khu vực Tây Bắc. Mục tiêu của bài báo là đề xuất một số giải pháp 
hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với phát triển du lịch cộng đồng ở môt số tỉnh khu 
vực Tây Bắc trên cơ sở phân tích thực trạng  quản lý phát triển du lịch cộng đồng ở khu vực 
này. Những giải pháp được đề xuất liên quan đến đổi mới công tác xây dựng chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng; hoàn thiện các chính sách, quy định liên quan 
đến phát triển du lịch cộng đồng và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động phát 
triển du lịch cộng đồng.

Từ khóa: Quản lý nhà nước, Du lịch cộng đồng, khu vực Tây Bắc.

* Khoa Du lịch -  Trường Đại học Mở Hà Nội

1. Đặt vấn đề

Khu vực Tây Bắc trong nghiên cứu 
này bao gồm 4 tỉnh Lai Châu, Điện Biên, 
Sơn La và Hòa Bình. Diện tích tự nhiên 
của vùng là 3.741,6 km2 chiếm 11,3% 
diện tích cả nước. Dân số năm 2019 là 
2.701.402  người, chiếm 2,8% dân số cả 
nước. Theo phân vùng trong Quy hoạch 
tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Tây 
Bắc thuộc vùng du lịch trung du, miền núi 
Bắc Bộ. Đây là khu vực có vị trí chiến lược 

quan trọng, có tiềm năng lợi thế to lớn đối 
với phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), 
quốc phòng - an ninh của khu vực Bắc 
Bộ và của cả nước. Tây Bắc cũng là nơi 
hội tụ nhiều tiềm năng du lịch đặc sắc với 
các đặc trưng cơ bản về đất nước và con 
người Việt Nam. Đây chính là đặc điểm 
quan trọng hấp dẫn khách du lịch, đặc biệt 
là khách du lịch quốc tế.

Cùng với sự phát triển du lịch của 
cả nước, những năm gần đây, hoạt động 
du lịch nói chung và du lịch cộng đồng 

Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Mở Hà Nội 72 (10/2020) 26-38
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(DLCĐ) nói riêng ở Tây Bắc đã có nhiều 
khởi sắc, thể hiện ở sự tăng trưởng của các 
chỉ tiêu phát triển du lịch, hệ thống sản 
phẩm du lịch và cơ sở vật chất kỹ thuật 
du lịch. Có thể khẳng định rằng việc phát 
triển du lịch cộng đồng ở Tây Bắc những 
năm qua đã có nhiều tác động tích cực, 
góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa 
đói, giảm nghèo, tạo thêm nguồn sinh kế 
mới và thu nhập cho người dân. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả 
đã đạt được, phát triển DLCĐ Tây Bắc 
cũng đã bộc lộ những hạn chế căn bản như 
vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 
bản địa trong điều kiện khai thác phục vụ 
du lịch vẫn còn hạn chế. Nhiều sản phẩm 
DLCĐ Tây Bắc mang tính đại trà, ít có 
điểm nhấn để thể hiện bản sắc độc đáo của 
cộng đồng địa phương dẫn đến việc không 
tạo được điểm nhấn để thu hút khách. Các 
điểm DLCĐ có mô hình hoạt động tương 
đối giống nhau, phát triển dựa trên cơ sở 
nhân rộng các mô hình thí điểm trước đó. 
Sự kế thừa và rút kinh nghiệm từ mô hình 
hoạt động du lịch trước, sẽ giúp các mô 
hình du lịch sau phát triển hơn, tuy nhiên, 
nhiều nơi vẫn còn mang tính dập khuôn, 
chưa chú ý nhiều đến công tác khảo sát, 
đánh giá thực trạng tiềm năng du lịch 
của địa phương. Bên cạnh đó, điều kiện 
vệ sinh môi trường ở nhiều điểm DLCĐ 
chưa thực sự đảm bảo để đáp ứng phục 
vụ khách du lịch, đặc biệt là khách từ các 
quốc gia phát triển. 

Nguyên nhân của những hạn chế 
nêu trên có thể là các nguyên nhân khách 
quan, nguyên nhân chủ quan. Nguyên 
nhân khách quan có thể là do cơ sở hạ tầng 
kết nối đến các điểm du lịch còn khó khăn 
dẫn đến du khách khó tiếp cận, thiếu chính 
sách hỗ trợ của Nhà nước. Điều này cũng 

đã được chỉ ra ở nhiều nghiên cứu trong 
và ngoài nước đối với khu vực Tây Bắc 
và các khu vực có điều kiện tương đồng 
[9-13]. Nguyên nhân chủ quan đó là phát 
triển DLCĐ thiếu chiến lược cho toàn 
vùng, nhận thức chưa đầy đủ về DLCĐ dẫn 
đến hoạch định sai về chính sách. Nhiều 
nguyên nhân khác cũng được nhận diện 
như thiếu nghiên cứu để phát hiện bản sắc 
văn hóa dân tộc đặc trưng của địa phương 
để xây dựng các sản phẩm DLCĐ, thiếu sự 
quan tâm bảo vệ tài nguyên du lịch - yếu 
tố quan trọng để hình thành sản phẩm du 
lịch nói chung và DLCĐ nói riêng, thiếu 
sự cân bằng giữa phát triển các ngành kinh 
tế với du lịch, chưa có sự hỗ trợ thỏa đáng 
của Nhà nước trong việc tuyên truyền 
quảng bá, trong việc  đào tạo bồi nguồn 
nhân lực trong hoạt động DLCĐ... Nhìn 
chung, phần lớn các nguyên nhân nêu trên 
đều liên quan mật thiết đến vai trò quản lý 
nhà nước (QLNN) về DLCĐ tại khu vực. 

Cho đến nay, mặc dù có nhiều nghiên 
cứu liên quan đến phát triển du lịch cộng 
đồng ở khu vực Tây Bắc [1, 2, 8]..., tuy 
nhiên, chưa thấy có nghiên cứu nào cả ở 
trong và ngoài nước về hoạt động QLNN 
đối với phát triển DLCĐ ở khu vực này.

Nghiên cứu này tập trung đánh giá 
vai trò, trách nhiệm của QLNN đối với 
phát triển DLCĐ, phân tích những thành 
công, hạn chế cũng như đề xuất những 
giải pháp hoàn thiện QLNN đối với phát 
triển DLCĐ của một số tỉnh khu vực Tây 
Bắc (Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên).

2.  Cơ sở lý thuyết, số liệu và 
phương pháp nghiên cứu 

* Cơ sở lý thuyết

Hiện nay có nhiều khái niệm DLCĐ 
khác nhau,  trong nghiên cứu này, khái 
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niệm về DLCĐ được hiểu là loại hình du 
lịch được phát triển trên cơ sở các giá trị 
văn hóa của cộng đồng, do cộng đồng dân 
cư quản lý, tổ chức khai thác và hưởng lợi 
(Luật Du lịch 2017).

Nhiều nghiên cứu về DLCĐ đã chỉ 
ra, để đảm bảo phát triển bền vững DLCĐ, 
cần có sự tham gia của tất cả các bên liên 
quan, trong đó nhà nước đóng vai trò quan 
trọng. Nhà nước là  chủ  thể  chí nh trong quá  
trì nh hoạ ch đị nh, thự c thi chiế n lư ợ c, quy 
hoạ ch, kế  hoạ ch, chí nh sá ch, phá p luậ t về  
phát triển du lịch nói chung và phát triển 
DLCĐ nói riêng. Đâ y là  vai trò  gắ n liề n vớ i 
chứ c nă ng thuộ c về  bả n chấ t củ a nhà  nư ớ c. 
Trong nghiên cứu này,  QLNN đối với phát 
triển DLCĐ được hiểu là quá trình nhà 
nước sử dụng các công cụ quản lý của mình 
để tác động lên quá trình phát triển DLCĐ 
nhằm đạt được các mục tiêu phát triển du 
lịch đã đặt ra. Nội dung   QLNN đối với 
phát triển DLCĐ được thể hiện qua các nội 
dung chính như: Xây dựng và tổ chức thực 
hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát 
triển DLCĐ; Triển khai ban hành và thực 
hiện các chính sách về phát triển DLCĐ; 
Phát triển nguồn nhân lực cho DLCĐ; Bộ 
máy quản lý nhà nước về DLCĐ...

* Số liệu và phương pháp nghiên cứu

Nguồn dữ liệu phục vụ nghiên cứu 
bao gồm số liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp. 
Các số liệu thứ cấp bao gồm các văn bản, 
báo cáo, các đề án, dự án, số liệu thống 
kê... liên quan đến phát triển DLCĐ ở cơ 
quan QLNN về du lịch ở TW và ở các tỉnh 
khu vực Tây Bắc.

Các số liệu sơ cấp được thu thập qua 
điều tra xã hội học đối với các nhóm đối 
tượng:  các chuyên gia, cộng đồng dân cư 
và khách du lịch , bao gồm: hiện trạng hạ 

tầng giao thông, các giá trị tài nguyên du 
lịch, nhân lực du lịch, quảng bá du lịch, môi 
trường du lịch; Các chinh sách hỗ trợ của 
địa phương cho các đối tượng tham gia phát 
triển DLCĐ; Đánh giá cụ thể và tổng thể về 
hoạt động QLNN về phát triển DLCĐ.

Việc điều tra xã hội học được thực 
hiện qua các bảng hỏi, theo hai hình thức 
là  phiếu điều tra trực tiếp bằng văn bản và 
phiếu điều tra theo hình thức trực tuyến. 
Thời gian thực hiện điều tra được bắt đầu 
từ tháng 3 năm 2020. Kết quả, đến hết 
tháng 7/2020, tác giả nhận được 450 trả 
lời đối với phiếu điều tra khách du lịch, 
trong đó có 400 lượt trả lời đối với Hòa 
Bình, 288 lượt trả lời đối với Sơn La và 
207 lượt trả lời đối với Điện Biên (mỗi 
khách có thể đánh giá cho nhiều tỉnh). 
Tại thời điểm điều tra Việt Nam không 
đón khách quốc tế do dịch Covid-19 nên 
toàn bộ 450 người trả lời phiếu khách du 
lịch là khách nội địa. Đối với các phiếu 
điều tra khác, đến hết tháng 7, tác giả nhận 
được 115 lượt trả lời  đối với phiếu điều tra 
chuyên gia, 120 phiếu điều tra cộng đồng 
(50 phiếu ở Hòa Bình, 50 phiếu ở Sơn La 
và 20 phiếu ở Điện Biên).

3. Hoạt động quản lý nhà nước 
đối với phát triển du lịch cộng đồng  tại 
một số tỉnh khu vực Tây Bắc

3.1. Khái quát tình hình phát triển 
du lịch cộng đồng tại một số tỉnh khu vực 
Tây Bắc

Với lợi thế về các điều kiện tự nhiên 
và sự đa dạng về phong tục tập quán các dân 
tộc, DLCĐ là loại hình du lịch được quan 
tâm trong phát triển du lịch của các tỉnh khu 
vực Tây Bắc. Tính đến năm 2019, tổng số 
điểm DLCĐ ở 3 tỉnh Hòa Bình, Sơn La và 
Điện Biên là 42 (Hòa Bình: 22, Sơn La: 10 
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và Điện Biên: 10) với tổng số hộ tham gia 
hoạt động DLCĐ khoảng 290 hộ (Hòa Bình 
174, Sơn La 63 và Điện Biên 53). Một số 
điểm du lịch tiêu biểu là Giang Mỗ, bản Văn, 
bản Lác, bản Tòng, xóm Ải (Hòa Bình); bản 
Hua Tạt, Bản Bó, bản Hụm, Ngọc Chiến 
(Sơn La); Noong Bua, Co Mỵ, Ten, Uva, Pe 
Luông, Phiêng Lơi, Him Lam 2 (Điện Biên).

Về khá ch du lị ch, số lượng khách 
đến các điểm DLCĐ ngày càng gia tăng. 
Sự gia tăng về lượng khách đến các điểm 

DLCĐ đã mang lại nguồn thu nhất định cho 
cộng đồng và đóng góp vào tăng trưởng 
tổng thu du lịch của các địa phương. Theo 
báo cáo của các địa phương, tổng doanh 
thu từ DLCĐ của Hòa Bình năm 2019 là 
415 tỷ đồng (chiếm 20% tổng thu du lịch 
của tỉnh) với mức tăng trung bình khoảng 
30%/năm trong giai đoạn 2015-2019. 
Ở các địa phương khác cũng có sự tăng 
trưởng về khách, doanh thu và việc làm 
liên quan đến DLCĐ (xem bảng 1).

Bảng 1- Số lượt khách và doanh thu từ du lịch cộng đồng của các tỉnh Tây Bắc giai đoạn 
2015-2019

Tỉnh Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018 2019
Hòa Bình Khách DLCĐ (nghìn lượt) 298 315 359 395 471

Tổng thu từ DLCĐ (tỷ đồng) 148 192 231 303 415
Số cơ sở lưu trú cộng đồng (cơ sở) 105 114 130 142 157
Số lao động (người) 210 228 330 417 628

Sơn La Khách DLCĐ (nghìn lượt) 120 180 240 240 250
Tổng thu từ DLCĐ (tỷ đồng) 2 2,2 4 6 10
Số cơ sở lưu trú cộng đồng (cơ sở) 36 40 47 50 50
Số lao động (người) 180 250 250 270 380

Điện Biên Khách DLCĐ (nghìn lượt) 8,20 9,15 8,02 12,07 14,48
Tổng thu từ DLCĐ (tỷ đồng) 1 1,8 2 2,4 2,5
Số cơ sở lưu trú cộng đồng (cơ sở) 17 20 25 26 26
Số lao động (người) 170 200 280 220 225

Lai Châu Khách DLCĐ (nghìn lượt) 0,57 0,65 0,88 0,80 1,00
Tổng thu từ DLCĐ (tỷ đồng) 0,8 0,7 0,7 1 1,5
Số cơ sở lưu trú cộng đồng (cơ sở) 16 17 15 18 20
Số lao động (người) 170 120 150 150 180

Nguồn: Các Sở VHTTDL các tỉnh Tây Bắc

Nhìn chung, Tây Bắc đã và đang 
khai thác được những thế mạnh để phát 
triển DLCĐ. Số lượng khách đến với các 
bản cộng đồng tăng dần lên. DLCĐ đã 
góp phần xóa đói, giảm nghèo, tạo nguồn 
sinh kế mới cho người dân vùng cao. 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã 
đạt được, phát triển DLCĐ Tây Bắc cũng 
đã bộc lộ những hạn chế nhất định, liên 
quan đến chất lượng sản phẩm du lịch, vệ 
sinh môi trường ở các điểm du lịch cộng 
đồng, chất lượng nhân lực DLCĐ... Kết 

quả điều tra khách du lịch cho thấy, tầm 
quan trọng của các yếu tố môi trường tự 
nhiên (nước thải, rác thải...) được đánh giá 
ở mức 4,2/5, trong khi giá trị thực tế được 
đánh giá khoảng 3,5/5 ở cả 3 địa phương 
Tây Bắc;  kiến thức, kỹ năng của người 
dân tham gia hoạt động du lịch được đánh 
giá khá thấp (Hòa Bình: 3,44/5, Sơn La: 
3,3/5 và Điện Biên: 3,1/5).

Với những hạn chế nêu trên, nhìn 
chung mức độ hài lòng của khách DLCĐ 
ở cả 3 địa phương khu vực Tây Bắc là 
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chưa cao (Hòa Bình: 3,72; Sơn La: 3,69 
và Điện Biên: 3,56).

Những mặt tích cực, những hạn 
chế và những biểu hiện không bền vững 
của phát triển DLCĐ nêu trên là kết quả 
của các hoạt động QLNN đối với phát 
triển DLCĐ, được xem xét cụ thể ở nội 
dung sau.

3.2. Phân tích thực trạng quản lý 
nhà nước đối với phát triển du lịch cộng 
đồng của một số tỉnh khu vực Tây Bắc, 
Việt Nam

- X ây dựng và tổ chức thực hiện quy 
hoạch, kế hoạch liên quan đến phát triển 
du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh

Ở các tỉnh khu vực Tây Bắc, các nội 
dung về phát triển DLCĐ thường được 
lồng ghép trong quy hoạch phát triển du 
lịch của địa phương. Cho đến nay, cả 3 
tỉnh Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên đều 
có Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch. 
Các quy hoạch này có vai trò quan trọng 
trong việc định hướng phát triển du lịch ở 
các địa phương [3-6].

Năm 2014, tỉnh Hòa Bình đã xây 
dựng Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch 
tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2014-2020, tầm 
nhìn đến năm 2030. Quy hoạch được phê 
duyệt theo quyết định số 2060/QĐ-UBND 
ngày 11/12/2014. Một trong những quan 
điểm phát triển du lịch đưa ra trong quy 
hoạch là chú trọng phát triển du lịch văn 
hóa, khai thác có hiệu quả giá trị các di 
sản văn hóa và bản sắc văn hóa các dân 
tộc, đặc biệt là dân tộc Mường để nâng 
cao tính đặc thù, độc đáo cho các sản 
phẩm du lịch. Đây được xem là một trong 
những định hướng quan trọng để phát 
triển DLCĐ ở Hòa Bình. Nội dung về phát 
triển DLCĐ được thể hiện cụ thể trong 

quy hoạch như: Bảo tồn các xóm, bản còn 
lưu giữ được bản sắc văn hóa độc đáo các 
dân tộc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, xây 
dựng thành các sản phẩm du lịch phục vụ 
đón khách. Lựa chọn xây dựng các xóm, 
bản hấp dẫn thu hút khách du lịch, mang 
lại thu nhập ổn định cho người dân...Trên 
cơ sở các Quy hoạch được phê duyệt, Hòa 
Bình đã tiến hành xây dựng và ban hành 
các kế hoạch để triển khai. Đến nay, đã có 
100% các huyện, thành phố đã phê duyệt 
và triển khai Đề án phát triển du lịch của 
địa phương đến năm 2020, tầm nhìn đến 
năm 2030. Quy hoạch phát triển Điểm du 
lịch quốc gia Mai Châu đến năm 2030 đã 
được phê duyệt theo quyết định số 1728/
QĐ-UBND ngày 04/7/2016)...

Ở Sơn La, Quy hoạch tổng thể phát 
triển du lịch tỉnh Sơn La giai đoạn 2007-
2015 và định hướng đến năm 2020 được 
xây dựng vào 2007. Sau đó, Quy hoạch 
này đã được điều chỉnh vào năm 2014. 
Phát triển DLCĐ là một trong những nội 
dung ưu tiên trong định hướng phát triển 
du lịch của tỉnh. Theo đó, DLCĐ được 
định hướng phát triển ở 18 xã trên địa bàn 
6 huyện, thành phố (Mộc Châu, Vân Hồ, 
thành phố Sơn La, Quỳnh Nhai, Mường 
La, Phù Yên). Trên cơ sở quy hoạch được 
phê duyệt, Sơn La đã lập kế hoạch triển 
khai mà một trong số các nội dung là xây 
dựng các quy hoạch một số khu vực trọng 
điểm phát triển du lịch, trong đó có DLCĐ 
của tỉnh như Quy hoạch phát triển du lịch 
Vùng lòng hồ thủy điện Sơn La đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó 
xác định phát triển DLCĐ tại bản Lướt 
(xã Ngọc Chiến), bản Quyền, bản Bon (xã 
Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai).

Ở Điện Biên, năm 2008, Quy hoạch 
tổng thể phát triển du lịch tỉnh Điện Biên 
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giai đoạn đến năm 2020 được xây dựng 
(được phê duyệt theo quyết định số 150/
QĐ-UBND ngày 30/1/2008). Mặc dù đã 
hơn 10 năm, đến nay, vẫn chưa có bản 
điều chỉnh hoặc quy hoạch mới nào được 
xây dựng. Điều đáng tiếc trong bản quy 
hoạch này là không đưa vào các nội dung 
cũng như những mục tiêu cụ thể về phát 
triển DLCĐ. Các loại hình và sản phẩm 
du lịch ưu tiên, tổ chức không gian du lịch 
đều không chú ý đến DLCĐ. Tuy nhiên, 
để định hướng phát triển du lịch của 
tỉnh, Điện Biên đã ban hành Nghị quyết 
và Chương trình phát triển du lịch tỉnh 

Điện Biên đến đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2030 trong đó đã có một số nội 
dung liên quan đến phát triển DLCĐ như 
đề xuất ban hành một số cơ chế  hỗ trợ 
về đất đai, tín dụng, đào tạo nguồn nhân 
lực, khuyến khích phát triển DLCĐ; đầu 
tư xây dựng các Bản văn hóa du lịch có 
chất lượng cao phục vụ khách du lịch lưu 
trú và tham quan. Tính từ giai đoạn 2015 
đến nay, Điên Biên đã có 13 dự án đầu tư 
phát triển du lịch nói chung và phát triển 
DLCĐ nói riêng với tổng số vốn là 71 tỷ 
đồng, trong đó khoảng 40 tỷ đồng là đầu 
tư hạ tầng.

Hình 1 - Kết quả khảo sát  về xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch liên quan 

đến phát triển du lịch cộng đồng ở Tây Bắc

Nguồn: Điều tra xã hội học của tác giả 

Việc xây dựng các quy hoạch và 
triển khai các kế hoạch phát triển du lịch 
ở các địa phương cho thấy sự chủ động 
trong hoạt động QLNN của chính quyền 
địa phương. Các quy hoạch được xây dựng 
là công cụ quản lý giúp các địa phương 

trong việc quản lý, đầu tư và kiểm soát các 
hoạt động phát triển du lịch. Tuy nhiên, 
nhìn tổng thể, nội dung của các quy hoạch 
du lịch chưa chú trọng tới việc cụ thể 
hóa mục tiêu, định hướng phát triển của 
DLCĐ trong tổ chức không gian phát triển 



32 Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion

du lịch nhằm phát huy lợi thế của từng địa 
phương. Việc phân định nội dung giữa 
chiến lược - quy hoạch - kế hoạch chưa 
được thể hiện rõ trong quy hoạch du lịch 
dẫn đến việc lập và triển khai kế hoạch 
phát triển du lịch nói chung và DLCĐ nói 
riêng còn nhiều chồng chéo, thiếu thống 
nhất với chiến lược và quy hoạch, nhất 
là trong đầu tư các dự án phát triển du 
lịch nói chung và DLCĐ nói riêng. Kết 
quả khảo sát các chuyên gia về xây dựng 
và triển khai các đề án, quy hoạch liên 
quan đến phát triển du lịch cộng đồng ở 
các địa phương (hình 1) cho thấy các nội 
dung được chấm điểm cao nhất là A, B, D 
ở Hòa Bình cũng chưa đạt mức tốt. Bên 
cạnh đó, cả 7 nội dung liên quan ở Hòa 
Bình đều được chấm điểm cao hơn 2 địa 
phương còn lại.

- Triển khai ban hành và thực hiện 
các chính sách về phát triển du lịch 
cộng đồng 

Để thúc đẩy sự phát triển của DLCĐ, 
các địa phương Tây Bắc đã chủ động ban 
hành định hướng chính sách, thể hiện ở các 
Nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND, HĐND 
tỉnh. Theo đó, ngoài các chính sách gián 
tiếp liên quan đến hỗ trợ phát triển du lịch 
nói chung (hạ tầng, xúc tiến quảng bá...) 
trong đó có DLCĐ, các văn bản nêu trên 
đều nhấn  mạnh nội dung tạo hành lang 
pháp lý cho việc hỗ trợ phát triển DLCĐ 
để cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc 
thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể hóa các Nghị quyết nêu 
trên, chính sách hỗ trợ trực tiếp phát triển 
DLCĐ trên địa bàn tỉnh Sơn La đã được 
ban hành theo Nghị quyết  số 22/2016/
NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La với 

các mức hỗ trợ cụ thể cho các bản, các 
hộ gia đình tham gia phát triển DLCĐ. 
Tính đến tháng 12/2019, Sơn La đã hỗ trợ 
cho 7 bản DLCĐ và 23 hộ gia đình tham 
gia kinh doanh DLCĐ. Sự hỗ trợ này thể 
hiện quan tâm và nỗ lực của tỉnh đối với 
phát triển DLCĐ, tuy nhiên, sau 3 năm 
triển khai, mới giải ngân được 600 triệu 
đồng, bằng 10% nhu cầu của người dân. 
Số lượng bản và hộ gia đình được hỗ trợ 
còn ít, chỉ chiếm khoảng 25% so với tổng 
số bản, hộ gia đình được định hướng phát 
triển DLCĐ nêu trong Quy hoạch. Theo 
kết quả rà soát của Sở VHTTDL Sơn La 
[7], nguyên nhân chính là do mức hỗ trợ 
cho một bản và hỗ trợ cho hộ gia đình là 
quá thấp, không đủ để triển khai thực hiện 
các hạng mục theo quy định nên không 
thu hút được người dân tham gia. Thủ tục 
giải ngân nhiều thang nấc, nhiều văn bản, 
tốn nhiều thời gian khiến các bản và các 
hộ gia đình không tiếp cận được nguồn 
vốn vay. 

Tại Điện Biên, chính sách hỗ trợ 
phát triển DLCĐ được đưa ra trong Quyết 
định số 1128/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 
về phê duyệt đề án Xây dựng Bản văn hóa 
Dân tộc để phát triển Du lịch tỉnh Điện 
Biên đến năm 2015. Theo đó, đề án hỗ 
trợ đầu tư mới 10 bản và nâng cấp 8 bản 
phục vụ đón khách du lịch. Nội dung hỗ 
trợ bao gồm hỗ trợ, xây dựng hoặc cải tạo 
một số hạng mục để có khả năng phục vụ 
khách du lịch. Tổng kinh phí đầu tư là 11 
tỷ đồng, trong đó dành 415 triệu đồng cho 
tuyên truyền, quảng bá về các bản du lịch 
này. Sau thời gian triển khai (2010-2015), 
các chính sách nêu trên nhìn chung đã giúp 
phát triển DLCĐ và qua đó đời sống người 
dân ở nhiều bản được cải thiện, góp phần 
bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc. Mặc dù 
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“Đề án tiếp tục bảo tồn và phát triển văn 
hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với 
phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-
2020, định hướng đến năm 2025” hướng 
tới tiếp tục hỗ trợ bảo tồn 3- 5 bản văn hóa 
- du lịch, tuy nhiên, do thiếu nguồn lực hỗ 
trợ nên hiện nay nhiều bản đã không còn 
đón khách du lịch do trang thiết bị, hạ tầng 
xuống cấp trong khi nguồn thu từ du lịch 
chưa đủ để hỗ trợ ngược lại.

Tỉnh Hòa Bình không ban hành chính 
sách cụ thể nào hỗ trợ trực tiếp cho phát 
triển DLCĐ, tuy nhiên, các hoạt động hỗ trợ 
các trang thiết bị (cho đội văn nghệ và các 
hộ dân làm du lịch cộng đồng) vẫn thường 

xuyên được tổ chức, giúp các hộ đăng ký 
làm DLCĐ có điều kiện bảo tồn, phát huy 
giá trị văn hóa dân tộc Mường và đủ điều 
kiện cơ sở vật chất để phát triển DLCĐ.

Kết quả khảo sát các chuyên gia về 
các nội dung liên quan đến xây dựng và 
ban hành chính sách phát triển DLCĐ ở 
một số tỉnh khu vực Tây Bắc được trình 
bày trên bảng 2. Theo đó, ở cả 6 nội dung, 
Hòa Bình vẫn là địa phương được đánh 
giá cao nhất và Điện Biên là địa phương 
được đánh giá thấp nhất. Đặc biệt, khả 
năng, mức độ bố trí về nguồn lực cho thực 
thi chính sách phát triển DLCĐ ở Điện 
Biên được đánh giá rất thấp (2.76/5).

Bảng 2 - Kết quả khảo sát về xây dựng và ban hành chính sách phát triển DLCĐ ở một số 
tỉnh khu vực Tây Bắc

TT Nội dung Hòa Bình Sơn La Điện Biên

1 Mức độ đầy đủ (đối tượng hưởng thụ, lĩnh vực cần hỗ 
trợ...) của các chính sách 3.53 3.3 3.14

2 Mức độ rõ ràng cụ thể của các chính sách 3.34 3.16 3.08

3
Sự phù hợp của các chính sách với nhu cầu của các 
đối tượng hưởng thụ (hộ gia đình, doanh nghiệp, bán 
hàng...)

3.32 3.08 3.00

4 Khả năng, mức độ bố trí về nguồn lực cho thực thi chính 
sách 3.16 3.00 2.76

5 Sự phù hợp của các chính sách phát triển DLCĐ ở địa 
phương với các chính sách quốc gia về phát triển DLCĐ 3.5 3.32 3.24

6
Sự gắn kết hoặc được lồng ghép của các chính sách, quy 
định về phát triển DLCĐ với các chính sách phát triển 
KTXH khác của địa phương.

3.47 3.3 3.14

Ngu ồn: Điều tra xã hội học của tác giả

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát 
triển nguồn nhân lực, xúc tiến và hợp tá c 
phát triển du lịch cộng đồng

Song song với việc đầu tư phát triển 
về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du 
lịch, các tỉnh Tây Bắc cũng chú trọng đến 
công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân 
lực liên quan đến phát triển DLCĐ.

Định hướng về phát triển nguồn 
nhân lực liên quan đến phát triển DLCĐ 

được đề cập trong các Nghị quyết của 
Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân; Quy hoạch 
tổng thể phát triển du lịch, các kế hoạch 
phát triển du lịch... ở tất cả các địa phương 
Tây Bắc. Triển khai thực hiện định hướng 
và chính sách cụ thể trên, báo cáo của các 
tỉnh Tây Bắc cho thấy, các tỉnh Tây Bắc 
đã tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ năng 
nghề cho các hộ kinh doanh DLCĐ. Giai 
đoạn 2015-2019, trung bình mỗi năm, mỗi 
tỉnh Tây Bắc tổ chức từ 1-2 lớp tập huấn 
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lớn (70-100 người tham gia) và 2-3 lớp 
tập huấn nhỏ về kỹ năng nghề cho các hộ 
kinh doanh tại các địa bàn có phát triển 
DLCĐ. Thực hiện chính sách hỗ trợ cho 
phát triển DLCĐ, trong 3 năm 2016-2019, 
Sơn La đã tổ chức 05 lớp kỹ năng nghề du 
lịch cho các bản DLCĐ với tổng cộng 75 
học viên, Hòa Bình tổ chức khoảng 10 lớp 
và Điện Biên là 5 lớp. Nội dung tập huấn 
chủ yếu là các kỹ năng nghề như kỹ năng 
nghiệp vụ lễ tân; Thuyết minh viên du 
lịch; Hướng dẫn viên du lịch; Vận hành cơ 
sở lưu trú nhỏ; Nghiệp vụ buồng, đặt, giữ 

buồng; Chế biến món ăn... Cán bộ giảng 
dạy là các giảng viên tại các Trường Đại 
học trong khu vực Tây Bắc, Hà Nội và các 
chuyên gia từ các tổ chức khác. 

Đối với các cán bộ QLNN về du 
lịch, để nâng cao trình độ, năng lực tham 
mưu quản lý, các tỉnh Tây Bắc cũng đã 
chủ động kết hợp nhiều hình thức đào 
tạo, cả tại chỗ và gửi đi tham gia các lớp 
đào tạo ngắn hạn, các hội nghị, hội thảo 
chuyên ngành du lịch và trực tiếp về phát 
triển DLCĐ. 

Bảng 3 - Kết quả khảo sát về công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực du 
lịch cộng đồng ở một số tỉnh khu vực Tây Bắc

TT Nội dung Hòa Bình Sơn La Điện Biên

1 Các nội dung hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực DLCĐ thể hiện 
trong các chính sách của địa phương 3.47 3.16 3.14

2
Mức độ phù hợp với thực tế địa phương của các hình thức 
tổ chức, nội dung đào tạo, tập huấn kỹ năng làm du lịch cho 
cộng đồng

3.37 3.22 3.22

3 Mức độ thường xuyên của việc tổ chức đào tạo, tập huấn 
về DLCĐ 3.16 3.05 3.03

4 Mức độ chính xác, đầy đủ của các số liệu thống kê, đánh 
giá chất lượng nguồn nhân lực DLCĐ của cơ quan QLNN 3.00 2.81 2.78

Nguồn: Điều tra xã hội học của tác giả

Nhìn chung, những năm qua, các 
tỉnh Tây Bắc đã chủ động trong việc đào 
tạo, bồi dưỡng nhân lực liên quan đến phát 
triển DLCĐ. Kết quả khảo sát các chuyên 
gia về công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát 
triển nguồn nhân lực DLCĐ ở một số 
tỉnh khu vực Tây Bắc được trình bày trên 
bảng 3, theo đó, điểm đánh giá thấp nhất 
thuộc về nội dung cung cấp số liệu thống 
kê, đánh giá chất lượng nguồn nhân lực 
DLCĐ của cơ quan QLNN.

- Bộ máy quản lý nhà nước đối với 
phát triển du lịch cộng đồng

Cũng như các địa phương khác trên 
cả nước, trong vòng 15 năm trở lại đây, 
bộ máy tổ chức quản lý du lịch của các 
địa phương khu vực Tây Bắc có sự biến 

động nhất định. Năm 2008, các tỉnh trong 
vùng đã thành lập Sở VHTTDL trên cơ 
sở hợp nhất Sở Văn hóa Thông tin, Sở 
Thể dục thể thao, bộ phận quản lý du lịch 
thuộc Sở Thương mại - Du lịch, bộ phận 
Gia đình của Uỷ ban Dân số, Gia đình và 
Trẻ em. Đến năm 2017, các Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch trong vùng lại tiếp 
tục tiến hành đổi mới, sắp xếp lại tổ chức 
bộ máy các cấp, bao gồm cả khối QLNN 
và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng 
thu gọn đầu mối, hợp nhất một số phòng 
ban, đơn vị. Ở tất cả các Sở VHTTDL các 
tỉnh Tây Bắc, bộ phận tham mưu chuyên 
môn về du lịch là Phòng Quản lý du lịch 
và bộ phận thanh tra, kiểm tra chuyên 
ngành du lịch thuộc chức năng của Thanh 
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tra Sở. Các Phòng Quản lý du lịch có chức 
năng tham mưu giúp Giám đốc Sở trong 
công tác quản lý Nhà nước đối với tất cả 
các hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Về 
nhân lực, Phòng Quản lý Du lịch của các 
Sở VHTTDL chỉ có từ 5-7 cán bộ. Có thể 
thấy, với chức năng và nhiệm vụ như vậy, 
nhân lực của các Phòng Quản lý du lịch là 
rất mỏng nhưng lại phải đảm nhận nhiều 
mảng công việc khác nhau nên việc triển 
khai các nhiệm vụ còn nhiều khó khăn. 

Nhìn chung, cũng như nhiều địa 
phương khác trên cả nước, sự không ổn 
định về bộ máy tham mưu quản lý du 
lịch trong thời gian qua đã ảnh hưởng 
không tốt đến sự phát triển của ngành du 
lịch nói chung và DLCĐ nói riêng ở các 

địa phương khu vực Tây Bắc. Công tác 
QLNN về DLCĐ phần lớn mới chỉ dừng 
lại ở việc quản lý con số, tầm nhìn dài hạn 
trong phát triển du lịch còn có những hạn 
chế nhất định. Phát triển DLCĐ có đặc 
thù riêng, liên quan đến nhiều yếu tố, đặc 
biệt là trao quyền tự chủ cho cộng đồng, 
do vậ y dù bộ máy QLNN được tổ chức ở 
dạng nào, chấ t lư ợ ng độ i ngũ  cá n bộ  trong 
ngà nh du lị ch ở các địa phương này cầ n 
phả i đư ợ c tă ng cư ờ ng hơn nữa.

Kết quả đánh giá của các chuyên gia 
về các nội dung liên quan đến Bộ máy quản 
lý nhà nước đối với phát triển du lịch cộng 
đồng được trình bày trên bảng 4. Theo đó, 
các nội dung được đánh giá không chênh 
lệch nhiều đối với 3 địa phương.

Bảng 4 - Kết quả khảo sát các nội dung liên quan đến bộ máy QLNN đối với phát triển du 
lịch cộng đồng ở một số tỉnh khu vực Tây Bắc

TT Nội dung Hòa Bình Sơn La Điện Biên

1 Sự phù hợp của cơ cấu bộ máy QLNN về du lịch địa phương 
hiện nay với yêu cầu quản lý phát triển DLCĐ 3.13 2.92 2.97

2 Năng lực của bộ máy QLNN về du lịch đáp ứng yêu cầu 
quản lý phát triển DLCĐ 3.00 2.86 2.97

3 Mức độ phối hợp giữa các Sở, Ngành... ở địa phương trong 
quản lý phát triển DLCĐ 3.00 2.95 2.86

4 Mức độ phối hợp giữa các cơ quan QLNN ở địa phương và 
TW trong quản lý phát triển DLCĐ 3.21 3.14 3.05

Nguồn: Điều tra xã hội học của tác giả

- Đánh giá chung về th ực trạng quản 
lý nhà nước đối với phát triển du lịch cộng 
đồng ở một số tỉnh khu vực Tây Bắc 

Trong giai đoạn vừa qua, mặc dù 
gặp nhiều khó khăn song công tác QLNN 
đối với phát triển DLCĐ ở các tỉnh Tây 
Bắc đã có bước chuyển biến tích cực, đạt 
được những thành công đáng kể. Nhận 
thức về phát triển du lịch nói chung và 
DLCĐ nói riêng đã được nâng cao. Các 
địa phương đã tích cực tổ chức hướng dẫn 
triển khai các văn bản quy phạm pháp luật 
của Nhà nước về DLCĐ, chỉ đạo xây dựng 
và tổ chức triển khai thực hiện bước đầu 
có hiệu quả các cơ chế, chính sách, đề án, 

dự án phát triển DLCĐ ở các địa phương. 
Công tác xây dựng quy hoạch và kế hoạch 
phát triển du lịch, trong đó có các nội dung 
về phát triển DLCĐ đã được chú trọng. 
Các quy hoạch, kế hoạch này mặc dù còn 
nhiều khiếm khuyết, tuy nhiên, nhìn chung 
phù hợp với thực tế địa phương, là tiền đề 
quan trọng để thu hút đầu tư và triển khai 
các dự án về DLCĐ. Các địa phương cũng 
đã nỗ lực kiện toàn và nâng cao năng lực 
bộ máy để thực hiện tốt công tác QLNN 
đối với phát triển DLCĐ trên địa bàn, tích 
cực triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng 
và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân 
lực cho phát triển DLCĐ được quan tâm 
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và tăng cường, đã tạo điều kiện để các hộ 
gia đình, nhân lực trong các doanh nghiệp 
nâng cao kĩ năng làm du lịch.

Bên cạnh những mặt tích cực đạt 
được, QLNN đối với phát triển DLCĐ tại 
một số tỉnh Tây Bắc trong thời gian qua 
cũng bộc lộ những hạn chế nhất định. Việc 
cụ thể hoá và ban hành các cơ chế, chính 
sách để quản lý phát triển DLCĐ còn chưa 
kịp thời, chưa đầy đủ; nội dung chính sách, 
mức hỗ trợ thể hiện trong chính sách chưa 
phù hợp với điều kiện thực tế nên chưa thu 
hút được các thành phần kinh tế tham gia 
phát triển DLCĐ. Các mục tiêu, chỉ tiêu cụ 
thể về phát triển DLCĐ còn chưa đầy đủ, 
dẫn đến khó khăn cho việc triển khai, đánh 
giá và thống kê các kết quả về phát triển 
DLCĐ làm cơ sở cho hoạch định và điều 
chỉnh chính sách phát triển DLCĐ theo 
từng giai đoạn. Bên cạnh đó, nguồn nhân 
lực DLCĐ cả ở cấp QLNN và lao động tại 
doanh nghiệp ở các địa phương còn thiếu 
về số lượng và yếu về chất lượng. Liên kết 
phát triển du lịch nội vùng và liên kết ngoại 
vùng còn nhiều bất cập, các tỉnh trong 
vùng còn tập trung nhiều cho mục tiêu tăng 
trưởng và phát triển du lịch riêng từng tỉnh 
mà chưa chú trọng đúng mức việc liên kết 
và khai thác lợi thế chung của khu vực, 
thiếu sự hợp tác nội vùng trong xây dựng 
và triển khai chiến lược, quy hoạch, đề án 
về phát triển DLCĐ.

Nguyên nhân của các hạn chế trên 
đến từ nhiều phía, song về phía chính 
quyền các tỉnh do các nguyên nhân chủ 
yếu sau: (1) Nhận thức về phát triển du 
lịch cộng đồng, vai trò của chính quyền 
địa phương cấp tỉnh trong chỉ đạo, điều 
hành phát triển DLCĐ của địa phương 
chưa đầy đủ; (2) Quan hệ phối hợp giữa 
các cơ quan, ban, ngành ở các địa phương 
trong xây dựng và quản lý quy hoạch, đề 
án có liên quan đến DLCĐ; xây dựng và 

phân bổ nguồn lực đầu tư, kiểm tra đánh 
giá của một số chính sách liên quan đến 
phát triển DLCĐ chưa chặt chẽ nên không 
tận dụng được thế mạnh của mỗi cơ quan, 
ngành trong việc xây dựng và triển khai 
các quy hoạch, đề án về phát triển DLCĐ 
(3) Thiếu sự phối hợp hiệu quả giữa chính 
quyền các tỉnh trong vùng trong quản lý 
phát triển du lịch cộng đồng phát triển du 
lịch dẫn đến tình trạng đầu tư chồng chéo, 
không hiệu quả và chưa phát huy được thế 
mạnh của từng địa phương trong vùng.

4. Một số giải pháp hoàn thiện 
quản lý nhà nước đối với phát triển du 
lịch cộng đồng của một số tỉnh khu vực 
Tây Bắc, Việt Nam

Trên cơ sở bối cảnh hiện nay, các 
quy định trong Luật Du lịch 2017, Chiến 
lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 
2030, Quy hoạch tổng thể phát triển du 
lịch Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến 
năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt và các định hướng về phát triển 
du lịch, DLCĐ của các địa phương; căn 
cứ vào điều kiện thực tế tại các tỉnh khu 
vực Tây Bắc, để phát triển DLCĐ, từng 
bước khắc phục các hạn chế, yếu kém 
và nguyên nhân gây ra các hạn chế trong 
quản lý nhà nước của các tỉnh trong vùng 
với phát triển DLCĐ cần thiết thực hiện 
các quan điểm và giải pháp sau:

Trước hết về quan điểm, việc hoàn 
thiện quản lý đối với phát triển DLCĐ ở 
từng địa phương phải được thực hiện theo 
các quan điểm sau: 1) Hoàn thiện QLNN 
đối với phát triển DLCĐ gắn liền với đổi 
mới nhận thức và đổi mới tư duy về vai 
trò của DLCĐ trong bức tranh tổng thể 
về phát triển du lịch địa phương; 2) Hoàn 
thiện QLNN đối với phát triển DLCĐ để 
khai thác tối ưu tiềm năng du lịch, thúc 
đẩy phát triển bền vững DLCĐ; góp phần 
nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo và 
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phát triển KTXH của địa phương nói riêng 
và của cả khu vực Tây Bắc nói chung; 
3) Hoàn thiện QLNN đối với phát triển 
DLCĐ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
QLNN về du lịch nói chung và về DLCĐ 
nói riêng trong bối cảnh du lịch Việt Nam 
được định hướng phát triển thành ngành 
kinh tế mũi nhọn và những tác động hiện 
tại, tương lai của CMCN 4.0; 4) Hoàn 
thiện QLNN đối với phát triển DLCĐ 
phải trên cơ sở tham khảo, vận dụng các 
kinh nghiệm trong công tác QLNN đối với 
DLCĐ trong nước và  trên thế giới.

Hai là, tiếp tục nâng cao nhận thức 
của tất cả các chủ thể tham gia hoạt động 
du lịch, trong đó có cộng đồng địa phương 
về phát triển DLCĐ, đặc biệt nhận thức về 
vai trò của DLCĐ trong việc nâng cao đời 
sống người dân, bảo vệ các giá trị văn hóa 
của các dân tộc dưới những tác động tiêu 
cực của du lịch.

Ba là , hoàn thiện quy hoạch, đề án 
liên quan đến phát triển DLCĐ gắn với 
đổi mới về nội dung và biện pháp triển 
khai. Rà soát, xây dựng mới hoặc điều 
chỉnh các quy hoạch, đề án có liên quan 
đến phát triển du lịch nói chung và DLCĐ 
nói riêng của cả lãnh thổ khu vực Tây Bắc 
và của từng địa phương trong vùng theo 
hướng đảm bảo các nguyên tắc của phát 
triển DLCĐ, phù hợp với nhu cầu của thị 
trường, xu hướng phát triển của DLCĐ và 
đặc điểm đặc thù của địa phương.

Bốn là, rà soát, bổ sung và hoàn 
thiện các chính sách, quy định liên quan 
đến phát triển DLCĐ theo hướng phù hợp 
với thực tế địa phương, bảo đảm phát triển 
DLCĐ bền vững. Lồng ghép các quy định, 
chính sách về phát triển DLCĐ trong các 
chính sách về phát triển nông thôn mới và 
các chính sách hỗ trợ khác của Nhà nước 
trên địa bàn. Chú trọng công tác đánh giá 
tác động của các chính sách hỗ trợ phát 

triển DLCĐ, tác động của các quy định 
về quản lý hoạt động DLCĐ để ban hành 
hoặc điều chỉnh cho hiệu quả hơn và phù 
hợp hơn với đặc thù từng địa phương. 

Năm là, tăng cường công tác quản 
lý quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch; 
tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để 
khuyến khích, thu hút nguồn lực đầu tư 
phát triển DLCĐ trên địa bàn; 

Sáu là, chú trọng đầu tư nâng cao 
chất lượng dịch vụ tại các điểm DLCĐ 
đã và đang khai thác. Quản lý chặt chẽ tài 
nguyên du lịch, xây dựng quy hoạch chi 
tiết, kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm, 
đảm bảo hình thành, khai thác các sản 
phẩm du lịch hợp lý, có tính độc đáo, nâng 
cao giá trị sản phẩm DLCĐ tạo lợi thế 
cạnh tranh thu hút khách.

Bảy là, đẩy mạnh công tác xúc tiến, 
quảng bá du lịch gắn với thị trường, tăng 
cường liên kết các tỉnh Tây Bắc trong xúc 
tiến quảng bá du lịch nói chung và DLCĐ 
nói riêng.

Tám là, tiếp tục xây dựng và hoàn 
thiện bộ máy QLNN đối với hoạt động 
du lịch nói chung và phát triển DLCĐ nói 
riêng tại Tây Bắc nhằm tăng cường hiệu 
lực, hiệu quả trong công tác QLNN đối 
với phát triển DLCĐ. Đào tạo bồi dưỡng 
nâng cao trình độ cho cán bộ QLNN du 
lịch, về quản lý phát triển DLCĐ... đáp 
ứng với nhu cầu trong tình hình mới. Tiếp 
tục rà soát và ban hành các chính sách liên 
quan đến công tác tập huấn, bồi dưỡng và 
phát triển nguồn nhân lực DLCĐ nhằm 
nâng cao chất lượng nhân lực.

5. Kết luận

Hoàn thiện công tác QLNN đối với 
phát triển DLCĐ là yêu cầu quan trọng 
nhằm nâng cao hiệu quả phát triển DLCĐ 
trong điều kiện kinh tế thị trường và hội 
nhập quốc tế hiện nay. Bài báo đã phân 
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tích thực trạng QLNN đối với phát triển 
DLCĐ và đề xuất một số giải pháp hoàn 
thiện QLNN đối với phát triển DLCĐ ở 
một số tỉnh khu vực Tây Bắc. Những  giải 
pháp được đề xuất liên quan đến đổi mới 
công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, 
kế hoạch phát triển du lịch nói chung và 
phát triển DLCĐ nói riêng; hoàn thiện các 
chính sách, quy định liên quan đến phát 
triển DLCĐ và tăng cường công tác thanh 
tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm 
trong hoạt động phát triển DLCĐ... Tất cả 
các giải pháp này cần được thực hiện đồng 
bộ và có giai đoạn. Tuy nhiên, thực tế phát 
triển DLCĐ nói chung và QLNN đối với 
phát triển DLCĐ nói riêng những năm qua 
ở vùng cho thấy, muốn DLCĐ phát triển, 
bên cạnh việc tăng cường hiệu lực, hiệu 
quả của hoạt động QLNN, bản thân cộng 
đồng cũng cần ý thức được vai trò và trách 
nhiệm của mình trong việc tham gia vào 
hoạt động du lịch. Bên cạnh việc tham gia 
vào hoạt động du lịch để nâng cao đời sống, 
cộng đồng phải cùng với cơ quan QLNN 
bảo vệ được văn hoá bản địa - giá trị cốt lõi 
của cộng đồng, bởi nếu không bảo vệ được 
các giá trị này, DLCĐ cũng không thể phát 
triển theo đúng ý nghĩa của nó.
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1. Introduction 

Apart from positive impacts, the neg-
ative impacts of tourism activities in terms 
of economy, culture - society and environ-
ment are not small. This has put tourism 
destinations in the requirements for sus-
tainable management. Tourism destination 
management is an impact that is continu-
ously adjusted by public power, mainly 
through the laws to establish a stable order 
for the activities and social relations aris-
ing in the fi eld of tourism. Developing a 
sustainable tourism destination according 
to the three pillars of sustainability helps 
ensure the harmonization of interests of all 
stakeholders participating in tourism activ-

ities, without compromising the ability to 
meet the demand of tourism in the future. 
Accordingly, in order for the tourism des-
tinations to develop in a sustainable way, 
some suggestions can be considered in-
clude: raising awareness about sustainable 
tourism, preserving natural and cultural 
values, minimizing the impact of tourism 
seasonality or increasing the participation 
of local communities in tourism activities.

2. Tourism destination manage-
ment

2.1. Defi nition

In Vietnam, tourism destination 
management is carried out by state-owned 
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management organizations at diff erent 
levels. Therefore, the concept of tourism 
destination management can be under-
stood as state management in tourism. 
Hence, to clarify the concept of tourist 
destination management, it is necessary to 
clarify the concept of state management in 
tourism. 

According to the most common 
opinions, management is considered as 
a series of activities aimed at organizing 
and directing the managerial entity on a 
managed object to adjust social processes 
and human behaviors in order to maintain 
the stability and development of the man-
agement object to meet the set goals.

From this point of view, the concept 
of state management is understood as a 
special form of social management which 
is carried out by organizations in the state 
apparatus, using state laws to regulate hu-
man behaviors in all fi elds of social life to 
satisfy the legal needs of human beings, 
maintain the stability and development of 
the society. In other words, this is the ex-
ercise of state power carried out by state 
agencies in order to establish a stable or-
der and social development according 
to the goals set by the ruling class. State 
management appears with the appearance 
of the State and changes depending on the 
political regime, socio-economic develop-
ment level of each country.

According to this approach, the 
defi nition of State management on tour-
ism has been clarifi ed by scholars. One 
of them, Tran Nhu Dao (2017) claimed: 
“State management of tourism is seen as 
an organized impact and continuously ad-
justed by public power, mainly through 

laws based on the certain political institu-
tions for tourism processes and activities 
to achieve socio-economic effi  ciency and 
goals set by the nation”

With the above concept, the concept 
of tourism destination management is 
proposed as follows: Tourism destination 
management is an organized and contin-
uously adjusted impact by public power 
through laws to establish a stable order for 
activities and social relations arises in the 
fi eld of tourism sector to achieve the tour-
ism destination’s goals. 

From this concept it is possible to 
determine: 

- Tourist destination management 
subjects are the State’s representative 
agencies or authorized by the State. 

+ The State management agen-
cies on tourism at central level include: 
Ministry of Culture, Sports and Tourism, 
General Department of Tourism and other 
functions; Ministries such as: Ministry of 
Finance, Ministry of Public Security, Min-
istry of Planning and Investment ... 

+ In the locality, in the state appara-
tus structure, there are also similar agen-
cies at the central level such as the Depart-
ment of Culture, Sports and Tourism, the 
Department of Finance, the Public Securi-
ty, the Department of Planning and Invest-
ment ... but only management functions in 
the area and subject to the direction of ver-
tical agencies in the central state apparatus 
structure. 

From this defi nition, we can deter-
mine:

DMO plays an important role in 
leading and coordinating tourism activi-
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ties with a strategic plan. Hence, tourism 
destination management should be ap-
proached with a strategic framework to 
ensure the best tourism destination man-
agement performance.

In order to get the eff ectiveness of 
the tourism destination management, it is 
necessary to build diff erent strategic plans 
for diff erent periods of time to ensure the 
sustainable development with the partici-
pation of all the stakeholders. These plans 
will be regularly accessed and updated.

2.2. Roles of tourism destination 
management

 Tourism destinations management 
plays a signifi cant role in the development 
of tourism destination. Due to the man-
agement, tourism activities develop and 
it leads to the development of the local 
communities in terms of economy, social 
culture and environment. 

Especially, tourism destination 
management activities can help enhance 
the competitiveness of the destination. It 
suitably coordinates the eff orts of devel-
oping tourism destinations so that it will 
be easier for the DMOs to identify the 
management gaps.   This contributes to 
the development of the industry operating 
in an environment which is more and more 
dynamic and full of competitiveness.

Besides, tourism destination man-
agement has a key role in ensuring the 
sustainable development of a tourism des-
tination. An ineff ective destination man-
agement plan will destroy the environment, 
cause socio-cultural confl icts and aff ect 
local communities in the destination. Sus-
tainable tourism development helps man-
age the impacts of tourism activities on the 

environment, economy and social culture 
at the destination. At the same time, it helps 
strengthen tourism resources to meet the 
needs of tourists and local communities not 
only in the present but also in the future.

2.3. Contents of tourism destina-
tion management

According to UNWTO (2007), there 
are 03 main contents in the tourism desti-
nation management. They are:

Creating a suitable environment 
for the development of tourism destination

Creating a suitable environment for 
tourism activities to develop is a funda-
mental and key task of destination man-
agement. The creation of a suitable envi-
ronment will facilitate marketing activities 
as well as providing experiences for visi-
tors to be deployed eff ectively. Before a 
traveler is attracted to a destination’s mar-
keting activities or before they decide to 
choose a destination for their itinerary, it 
is imperative that there is a suitable social, 
economic, and physical environment to 
develop tourism activities. Therefore, the 
establishment of tourism destination man-
agement organizations is essential to the 
most sustainable tourism development. 

The content of creatings suitable en-
vironment for tourism activities is diverse 
but mainly includes:

- Planning and developing tourism 
infrastructure;

- Developing tourism human re-
sources;

- Developing tourism products;

- Developing technologies and sys-
tems to support tourism activities;
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- Developing other supporting in-
dustries.

Tourism destination marketing

Tourism destination marketing is 
activities aimed at attracting tourists to the 
destination. These activities should focus 
on promoting the most attractive char-
acteristics of the destination to potential 
tourists to persuade them to choose the 
destination for their journey. Key func-
tions of destination marketing include:

- Deploying destination branding 
and positioning strategies;

- Deploying promotion campaigns 
to promote business activities, especially 
business activities of small and medium 
tourism enterprises;

- Providing public and transparent 
information services;

- Operating and facilitating custom-
er services;

- Managing customer relationships.

It is not necessary to implement a 
thorough marketing plan for the whole 
destination. It can be deployed in diff erent 
sub-areas with diff erent marketing plans. 
But it must aim at creating a consistent 
positive image for the destination and 
avoid making confl icts for target markets 
in identifying the destination.

Delivery on the ground

Tourism destination management 
helps ensure the quality of services provid-
ed to tourists during their stays at the des-
tination. It includes these following activi-
ties:

- Coordinating and managing tour-
ism activities to bring the highest quality of 

experience to visitors, especially in tourism 
destination’s public areas;

- Developing new products;

- Developing and managing tourism 
events;

- Developing and managing tourist 
attractions;

- Tourism education and training;

- Consulting tourism business;

- Researching and developing tour-
ism strategies.

Normally, tourism destination man-
agement is easily deployed in the public 
sector, within a sub-region, province or city, 
as most tourism infrastructure is funded or 
invested from the state budget. However, in 
order to bring the best experiences to tour-
ists, DMOs need to deploy the management 
in a wide range of areas within the desti-
nation’s administrative boundaries with the 
participation of all the stakeholders. 

3. Sustainable tourism destination 
management

3.1. Concept of sustainable tourism 
destination management

Sustainable tourism destination 
management can be understood as tour-
ism destination management towards the 
goal of sustainable tourism development. 
Therefore, to understand the concept of 
sustainable tourism destination manage-
ment, it is necessary to clarify the concept 
of sustainable tourism development.

 According to Vietnam Tourism Law 
(2017), the concept of sustainable tourism 
development is understood as “the tourism 
development which meets the socio-eco-
nomic and environmental requirements 
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at the same time, ensures the harmony of 
benefi ts of all stakeholders participating 
in tourism activities and does not harm 
the ability to meet tourism needs in the fu-
ture”. In particular, the economic, cultural 
- social and environmental requirements 
can be understood in the interpretation of 
UNWTO (1992) as follows:

- Economic factors: Ensuring 
long-term economic activities, provid-
ing socio-economic benefi ts to all ben-
efi ciaries and equally distributing to all 
stakeholders. The association generates 
stable profi ts and social services for local 
communities, and contributes to poverty 
alleviation.

- Social - Cultural factors: Respect 
the social and cultural authentics of local 
communities, preserve cultural heritages 
and traditional values and contribute to 
mutual understanding and cross-cultural 
exchange.

- Environmental factors: maintain-
ing essential ecological processes, main-
taining natural heritages and natural bio-
diversities.

From this point of view, the concept 
of sustainable tourism destination man-
agement can be understood as the orga-
nized and continuously adjusted impact 
by public power, mainly through the law 
to establish a stable order for activities 
and relationships. a society arises in the 
tourism sector, aiming to develop a sus-
tainable destination in all three economic, 
social and environmental pillars to ensure 
the harmonization of interests of actors 
participating in tourism activities, does 
not prejudice the ability to meet the de-
mand for tourism in the future.

According to this concept of sus-
tainable tourism destination management, 
all of the contents of tourism destination 
management must be deployed with the 
requirements of tourism sustainable de-
velopment. Every tourism destination de-
velopment’s policy and strategy have to 
meet economic, social and environmental 
requirements to ensure the harmonious 
benefi ts for all the stakeholders. 

In this way, present tourism activi-
ties can guarantee the least damage on the 
future tourism demand.

3.2. Model of sustainable tourism 
destination management

Reaching the right balance of eco-
nomic, social and environmental benefi ts 
in the tourism destination development 
is not a simple task. However, according 
to UNWTO (2007), it is shown that the 
VICE model can meet these requirements 
and can help DMOs to develop a destina-
tion management plan.

The VICE model describes desti-
nation management as an interaction be-
tween tourists, tourism industry (tourism 
business organizations), local commu-
nity, and the environment in which tour-
ism interactions take place. In particular, 
the environment can be understood in 
the broadest sense, including natural and 
cultural tourism resources, which are the 
most important material for creating and 
developing tourism products.
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(Source: UNWTO, 2007)

According to this model, DMOs 
are in charge of working with partners to 
build a tourism destination management 
plan in order to:

- Welcoming, serving and bringing 
satisfaction to tourists;  

- Building a prosperous and profi t-
able tourism industry;  

- Attracting participation and bene-
fi ting local communities from tourism ac-
tivities;  

- Protecting and strengthening the 
indegenous environment and culture. 

This model is also used to quickly 
examine the sustainability of tourist des-
tination management plans. Accordingly, 
four questions will be asked to test the 
level of sustainability of the management 
decisions or proposed policies. They are:

- How will this decision/ policy af-
fect the tourists?

- How will these activities aff ect 
tourism business organizations?

- How will these activities aff ect the 
local community?

- How will these activities aff ect the 

natural environment / indigenous culture 
of the tourist destination?

If it is not possible to give a positive 
answer to all four questions above, the 
balance of benefi ts between socio-eco-
nomic- environmental factors has not 
been achieved and therefore the deci-
sions or proposed activities certainly does 
not guarantee sustainability. Hence, in 
parallel with the planning, principles of 
sustainable tourism development should 
always be considered throughout the des-
tination management process to ensure 
the sustainability of tourism activities in 
the destination. In which, the principles 
of sustainable tourism development are 
clearly specifi ed in Article 4 of the Viet-
nam Tourism Law 2017:

- Developing sustainable tourism, 
following the strategy, planning in focus.

- Developing tourism in association 
with conserving and promoting the values 
of national cultural heritages and natural 
resources, exploiting the advantages of 
each locality and strengthening the re-
gional connectivities.

- Ensuring national sovereignty, na-
tional defense, security, social order and 
safety; expanding foreign relationships 
and international integrations, promoting 
the images of the country and people of 
Vietnam.

- Ensuring national interests, com-
munity interests, legitimate rights and in-
terests of tourists, tourism business orga-
nizations and individuals.

- Simultaneously developing do-
mestic and international tourism; respect-
ing and treating tourists equally.
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3.3. Some suggestions for sustain-
able tourism destination management 

3.3.1. Raising awareness of sustain-
able tourism management

 Perception determines action. 
Therefore, in order for developing tour-
ism in a sustainabe way, DMOs need to 
raise awareness about the sustainability of 
tourism activities for: tourists, local com-
munities and other tourism business orga-
nizations. Activities of raising awareness 
can vary from person to person, depend-
ing on the approach, but they should aim 
at raising awareness of the roles and im-
portances of sustainable tourism develop-
ment through proposing Do’s and Don’ts 
for each stakeholder when participating in 
tourism activities at the destination. And 
when the awareness of the implications 
develops, visitors, local communities and 
tourism business organizations will be 
able to practice participating in tourism in 
a responsible and responsive way to real-
ize the sustainable development goals for 
the tourism destination development.

3.3.2. Preserving natural and cul-
tural values

The natural and cultural values   have 
been associated with the local community 
in the tourist destination for a long time. 
This is also the material to create tourism 
products and services for tourists to expe-
rience. Therefore, the preservation of nat-
ural and cultural values   is not only one of 
the core strategies to help tourism destina-
tions preserve their indigenous values, but 
also help ensure the local tourism resourc-
es are exploited responsibly.

In addition to create a suitable legal 
corridor for the protection and manage-

ment of natural and cultural values   that 
cater to tourism, tourism destination man-
agement organizations can directly sup-
port tourist destinations in the preserva-
tion, restoration and degradation of these 
values. The conservation of natural and 
cultural values   should be consulted with 
professional bodies prior to implementa-
tion to ensure the intact conservation of 
inherent values   but can still be exploited 
eff ectively for tourism activities at the 
destination.

In addition, tourism destination 
management organizations can socialize 
activities to protect and promote the nat-
ural and cultural values   of the locality 
through mobilizing capital from organi-
zations, unions, businesses, communities 
and aid from international organizations, 
governmental organizations, and non-gov-
ernmental organizations for the conserva-
tion and promotion of natural and cultural 
values.

3.3.3. Minimize the impact of sea-
sonality in tourism

Seasonality in tourism is a common 
rule in all countries and regions where 
tourism is active. Tourism seasonality is a 
repetitive fl uctuation in the supply and de-
mand of tourism services and goods that 
occurs under the infl uence of certain fac-
tors. Tourism season is a period of a busi-
ness cycle, where there is the highest con-
centration of tourism supply and demand.

Seasonality in tourism creates the 
main season and off -season in tourism. 
In the main season, when the demand for 
tourism increases, the number of tourists 
concentrating in the winter destination 
will stimulate the demand for consump-
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tion and purchase of tourism products and 
services at the destination. This has a direct 
impact in promoting the business of local 
tourism business organizations, providing 
more job opportunities for the local com-
munity, thereby increasing income, con-
tributing to part of improving the quality 
of life of indigenous people. Meanwhile, 
during the low season (off -season), a de-
crease in the number of tourists arriving at 
the destination will give tourism resources 
time to recover, and have opportunities for 
infrastructure and technical infrastructure 
renovated and newly built.

However, in addition to the posi-
tive impacts, tourism seasonality also has 
adverse eff ects on all participants in the 
tourism process, including: local com-
munities, local authorities, tourists and 
tourism business organizations. For local 
communities, during the main season, 
when the demand for tourism is too large, 
it causes an imbalance and instability in 
the transport and infrastructure system, 
technical infrastructure social (traffi  c, 
electricity, water, commercial network 
...), aff ecting the daily life of local people. 
In the off  season, the demand for tourism 
decreases, the seasonal contractors will be 
unemployed and full-time employees also 
have lower income in the low season. In 
addition, the seasonality in tourism also 
creates negative impacts on local authori-
ties because when the demand for tourism 
is too large, it will cause many imbalanc-
es for the protection of public order and 
security of subsistence. At a certain ex-
tent, the seasonality causes diffi  culties for 
state management of tourism activities (at 
the central and local levels). Meanwhile, 
when the demand for tourism decreases, 

the income from taxes and fees brought 
in by tourism also decreases. In addition, 
seasonality in tourism also has a signifi -
cant impact on tourists when participating 
in tourism activities locally. In the main 
season, the number of tourists is crowded, 
the capacity of the destination falls into 
an alarming situation, which will aff ect 
the quality of service provided to visitors, 
thereby greatly aff ecting the experience of 
tourists there. There are also adverse im-
pacts on tourism businesses because sea-
sonality is shown when tourism demand 
increases to a level that exceeds the sup-
ply capacity of tourism businesses. This 
causes an impact on all aspects of busi-
ness activities, especially the quality of 
tourism services, on the organization and 
use of tourism human resources.

Therefore, fi nding ways to prolong 
the tourist season is an eff ective solution to 
minimize the seasonal impact of tourism. 
However, in order to prolong the tourist 
season, it is necessary to look for specifi c 
solutions to improve the attractiveness of 
the destination at extended times. Some of 
the things that need to be considered to de-
termine a destination’s ability to extend the 
tourist season include: Determining which 
type of tourism is suitable to develop over 
an extended period and the possibility of 
combining some diff erent types of tourism 
during that time, determine the value and 
availability of the destination’s tourism 
resources, determine the reception capaci-
ty of tourism facilities and techniques, de-
termine the availability Labor resources, 
research organization experience of other 
domestic and world destinations. After 
determining the potential for prolongation 
of the tourism season, tourism destination 
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management organizations need to deter-
mine what types of tourism can be devel-
oped.

In addition, the readiness to welcome 
tourists all year round for tourist destina-
tions can be enhanced by improving the 
quality and improving the infrastructure 
and facilities - tourism techniques, creating 
interest to better meet the diverse needs of 
visitors. At the same time, tourism desti-
nation management organizations should 
encourage the activeness of tourism busi-
ness organizations in prolonging the tour-
ism season, such as using discounts and 
promotions to stimulate tourists to travel 
outside the main season.

3.3.4. Minimize negative environ-
mental impacts from tourism

Tourism development can bring 
positive impacts to the environment such 
as contributing to enhancing environmen-
tal values, improving environmental qual-
ity or improving people’s understanding 
of the environment in general. . However, 
tourism without good control can also be-
come a cause of problems with wastewa-
ter, waste, air pollution and environmental 
landscape.

Here are some tips to help tourism 
destination management organizations 
control the negative environmental im-
pacts of tourism:

- Determination of destination ca-
pacity: Determining the destination’s 
capacity including mechanical capacity, 
ecological capacity, and social capacity to 
ensure the activities of tourists are with-
in the “ endure “the tourist destination”, 
do not signifi cantly aff ect the daily life of 
the local community, do not pollute the 
environment but still ensure the economic 

benefi ts obtained from tourism activities.

- Control of transport vehicles in 
service of tourism: Emission from trans-
port vehicles for tourism is one of the 
main causes of environmental pollution. 
Therefore, destination management or-
ganizations need to rely on the pollution 
level of each type of vehicle to determine 
the types of vehicles that are allowed to 
circulate for tourism as well as identify 
should be limited to minimize the level of 
environmental pollution.

- Develop a set of guidelines for the 
implementation of regulations on waste 
and wastewater treatment from tourism 
business establishments into the environ-
ment. At the same time, strongly imple-
ment the handling of violations of regu-
lations.

- Label “eco”, label “green” for 
tourism products and services meeting the 
requirements of environmental protection 
to encourage organizations to do business 
in a sustainable direction.

3.3.5. Increase participation of lo-
cal communities in tourism

Ensuring the benefi ts of local com-
munities when participating in tourism 
is one of the fundamental goals of sus-
tainable tourism development. However, 
local communities can only benefi t the 
most from tourism when they participate 
in the provision of products and services 
for tourism activities locally. Therefore, 
increasing the participation of local com-
munities in tourism is essential to ensure 
sustainable tourism development at the 
destination.

Some suggestions for increasing 
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local community participation in tourism 
include:

- Organize training to raise awareness 
of local communities on tourism;

- Organize training to improve tourist 
service skills for local community;

- Enabling local communities to par-
ticipate in decision-making in destination 
tourism development strategies;

- Supporting preferential loans for 
households who have the desire and abil-
ity to participate in activities to provide 
products and services for tourists;

- Support to connect customer markets 
to increase the effi  ciency of business ac-
tivities of local communities...

The role of tourism destination man-
agement organizations is of utmost im-
portance in ensuring the sustainable de-
velopment of tourism in the destination. 
This role cannot be eff ectively realized 
without the coordination of stakeholders 
in tourism. Therefore, it is very important 
to coordinate all stakeholders involved in 
tourism activities at the destination in the 
overall development of the tourism desti-
nation in a sustainable direction.
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Tóm tắt:  Để điểm đến du lịch phát triển một cách bền vững, các tổ chức quản lý điểm 
đến du lịch cần hướng tới việc phát triển điểm đến bền vững ở cả ba trụ cột kinh tế, xã hội và 
môi trường nhằm đảm bảo 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 tương lai. Một số gợi ý cho việc 
quản lý điểm đến du lịch bền vững bao gồm: nâng cao nhận thức về du lịch bền vững, bảo 
tồn các giá trị tự nhiên và văn hóa, giảm thiểu tác động của tính thời vụ trong hoạt động du 
lịch. giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường từ hoạt động du lịch, nâng cao sự hài lòng 
của du khách, tăng cường sự tham gia của cộng đồng địa phương vào hoạt động du lịch.

Từ khóa: điểm đến du lịch, quản lý điểm đến du lịch, phát triển bền vững, quản lý điểm đến 
du lịch bền vững.

* Khoa Du lịch - Trường Đại học Mở Hà Nội 

1. Đặt vấn đề

Bên cạnh những tác động tích cực 
mà du lịch mang lại, những tác động tiêu 
cực mà hoạt động du lịch gây ra cả về 
kinh tế, văn hóa - xã hội và môi trường 
là không nhỏ. Điều này đã đặt ra yêu cầu 
về việc quản lý điểm đến du lịch theo 
hướng bền vững. Đây là sự tác động 
có tổ chức và điều chỉnh liên tục bằng 
quyền lực công, chủ yếu thông qua pháp 
luật nhằm xác lập một trật tự ổn định cho 
các hoạt động, quan hệ xã hội phát sinh 
trong lĩnh vực du lịch, hướng tới việc 
phát triển điểm đến bền vững ở cả ba trụ 
cột kinh tế, xã hội và môi trường nhằm 

đảm bảo 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 tương lai. Theo đó, để 
điểm đến du lịch phát triển một cách bền 
vững, các tổ chức quản lý điểm đến du 
lịch có thể cân nhắc một số gợi ý cho 
việc quản lý điểm đến du lịch như: nâng 
cao  nhận thức về du lịch bền vững, bảo 
tồn các giá trị tự nhiên và văn hóa, giảm 
thiểu tác động của tính thời vụ trong 
hoạt động du lịch. giảm thiểu tác động 
tiêu cực tới môi trường từ hoạt động du 
lịch, nâng cao sự hài lòng của du khách, 
tăng cường sự tham gia của cộng đồng 
địa phương vào hoạt động du lịch.

Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Mở Hà Nội 72 (10/2020) 49-58
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2. Quản l ý điểm đến du lịch

2.1. Khái niệm Quản lý điểm đến 
du lịch

Tại Việt Nam, hoạt động quản lý 
điểm đến du lịch được thực thi bởi các tổ 
chức quản lý nhà nước về du lịch các cấp 
từ Trung ương đến địa phương. Vì vậy, 
khái niệm quản lý điểm đến du lịch có thể 
được hiểu là hoạt động quản lý nhà nước 
về du lịch. Do đó, để làm rõ khái niệm 
quản lý điểm đến du lịch, cần làm rõ khái 
niệm quản lý nhà nước về du lịch. 

Theo quan điểm chung nhất, quản lý 
là được coi là hoạt động nhằm tác động 
một cách có tổ chức và định hướng của 
chủ thể quản lý lên một đối tượng quản 
lý để điều chỉnh các quá trình xã hội và 
hành vi của con người, nhằm duy trì tính 
ổn định và phát triển của đối tượng quản 
lý theo những mục tiêu đã định. Từ đây, 
khái niệm quản lý nhà nước được hiểu là 
một dạng quản lý xã hội đặc biệt, mang 
tính quyền lực nhà nước và sử dụng pháp 
luật nhà nước để điều chỉnh các hành vi 
của con người trên tất cả các lĩnh vực của 
đời sống xã hội do các cơ quan trong bộ 
máy nhà nước thực hiện, nhằm thỏa mãn 
nhu cầu hợp pháp của con người, duy trì 
sự ổn định và phát triển của xã hội. Hay 
nói cách khác, đây là hoạt động thực thi 
quyền lực nhà nước do các cơ quan nhà 
nước thực hiện nhằm xác lập một trật tự 
ổn định, phát triển xã hội theo những mục 
tiêu mà giai cấp cầm quyền đặt ra. Quản lý 
nhà nước xuất hiện cùng với sự xuất hiện 
của Nhà nước và thay đổi phụ thuộc vào 
chế độ chính trị, trình độ phát triển kinh 
tế - xã hội của mỗi quốc gia qua các giai 
đoạn lịch sử khác nhau. 

Từ đây, khái niệm Quản lý nhà nước 
về du lịch đã được các học giả làm rõ. 
Trong đó, Trần Như Đào (2017) cho rằng: 
“Quản lý nhà nước về du lịch được xem 

là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh 
liên tục bằng quyền lực công cộng chủ 
yếu thông qua pháp luật dựa trên nền tảng 
của thể chế chính trị nhất định đối với các 
quá trình, các hoạt động du lịch nhằm đạt 
được hiệu quả và mục tiêu kinh tế - xã hội 
do nhà nước đặt ra”. Như vậy, công cụ 
để thực hiện quản lý nhà nước về du lịch 
chính là các quy định trong các chính sách 
pháp luật của Nhà nước. 

Với khái niệm trên đây, khái niệm 
quản lý điểm đến du lịch được đề xuất như 
sau: Quản lý điểm đến du lịch sự tác động 
có tổ chức và điều chỉnh liên tục bằng 
quyền lực công, chủ yếu thông qua pháp 
luật nhằm xác lập một trật tự ổn định cho 
các hoạt động, quan hệ xã hội phát sinh 
trong lĩnh vực du lịch, hướng tới việc phát 
triển du lịch tại điểm đến theo những mục 
tiêu đã được đặt ra. 

Từ khái niệm này, có thể xác định: 

- Chủ thể quản lý điểm đến du lịch: 
Là các cơ quan đại diện của Nhà nước hoặc 
được Nhà nước trao quyền, ủy quyền. 

+ Các cơ quan quản lý nhà nước 
về du lịch cấp Trung ương bao gồm: Bộ 
Văn hoá Thể thao Du lịch, Tổng cục Du 
lịch cùng các vụ chức năng; Các bộ ngành 
như: Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Kế 
hoạch Đầu tư... 

+ Ở địa phương, trong cơ cấu bộ 
máy nhà nước cũng có các cơ quan tương 
tự như ở cấp trung ương như Sở Văn hóa 
Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Công 
an, Sở Kế hoạch Đầu tư ... nhưng chỉ có 
chức năng quản lý ở địa bàn và chịu sự chỉ 
đạo của các cơ quan ngành dọc trong cơ 
cấu bộ máy nhà nước trung ương. 

- Đối tượng quản lý: Là các hoạt 
động, quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh 
vực du lịch như các đơn vị kinh doanh du 
lịch, khách sạn, khách du lịch...
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Các tổ chức quản lý điểm đến có vai 
trò dẫn dắt, lãnh đạo và điều phối các hoạt 
động du lịch theo một chiến lược chặt chẽ. 
Các tổ chức này kiểm soát hoạt động của 
các bên tham gia tham gia vào hoạt động 
du lịch, tập hợp các nguồn lực và kỹ năng 
chuyên môn để dẫn dắt, điều phối các hoạt 
động của các bên tham gia vào hoạt động 
du lịch trong phạm vi điểm đến. Do đó, 
hoạt động quản lý điểm đến cần phải được 
tiếp cận theo một khung chiến lược nhằm 
liên kết các bên liên quan để đảm bảo hiệu 
quản lý điểm đến một cách tốt nhất.

Nội dung quản lý điểm đến là sự 
quản lý tổng thể tất cả các yếu tố cấu thành 
điểm đến du lịch, bao gồm: Điểm tham 
quan du lịch, cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ 
du lịch, khả năng tiếp cận điểm đến, hình 
ảnh điểm đến, giá cả sản phẩm dịch vụ và 
nguồn nhân lực phục vụ du lịch... Như vậy, 
để hoạt động quản lý điểm đến có hiệu quả, 
cần phải lập kế hoạch và thực hiện quản lý 
ở nhiều giai đoạn khác nhau: Hiện tại, ngắn 
hạn, trung hạn và dài hạn để đảm bảo sự 
phát triển bền vững với sự tham gia của tất 
cả các bên liên quan. Thông thường, một tổ 
chức quản lý điểm đến sẽ chịu trách nhiệm 
xây dựng kế hoạch và họp định kỳ (ví dụ, 
mỗi ba hay sáu tháng) để đánh giá và cập 
nhật tình hình triển khai kế hoạch.

2.2. Vai trò của Quản lý điểm đến 
du lịch

Hoạt động quản lý điểm đến có 
ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển 
điểm đến nói chung và đối với sự phát 
triển du lịch tại điểm đến du lịch nói riêng. 
Thông qua việc quản lý điểm đến, các 
hoạt động kinh doanh du lịch sẽ ngày càng 
phát triển, mang lại nhiều cơ hội phát triển 
kinh tế, văn hóa - xã hội cho cộng đồng 
địa phương cũng như bảo vệ môi trường 
tại điểm đến du lịch. Ngoài ra, hoạt động 
du lịch, nếu được quản lý tốt sẽ giúp thúc 

đẩy các ngành sản xuất/ kinh doanh khác 
phát triển. Bên cạnh đó, nó còn có vai trò 
quan trọng trong việc định hướng và dẫn 
dắt các bên liên quan phát triển hoạt động 
du lịch theo hướng bền vững, mang lại sự 
phát triển hài hòa ở cả ba trụ cột kinh tế, 
văn hóa - xã hội và môi trường. 

Đặc biệt, hoạt động quản lý điểm đến 
còn có thể giúp nâng cao khả năng cạnh 
tranh của điểm đến du lịch với các sản 
phẩm thích ứng với xu hướng và nhu cầu 
ngày càng đa dạng của du khách. Việc quản 
lý điểm đến còn giúp điều phối các nỗ lực 
phát triển du lịch một cách phù hợp, tránh 
trùng lặp cũng như giúp dễ dàng xác định 
được những khoảng trống quản lý cần phải 
được giải quyết. Chính điều này góp phần 
đảm bảo khả năng phát triển của ngành du 
lịch, cho phép tăng cường năng lực cạnh 
tranh của điểm đến du lịch trước những 
thay đổi từ môi trường kinh doanh ngày 
càng năng động và đầy tính cạnh tranh.

Bên cạnh đó, có thể thấy việc lập kế 
hoạch và quản lý điểm đến có vai trò quan 
trọng trong việc đảm bảo sự phát triển bền 
vững cho ngành du lịch nói riêng và cho 
điểm đến du lịch nói chung. Một kế hoạch 
quản lý điểm đến không hiệu quả sẽ phá 
hủy môi trường, gây ra sự xung đột văn hóa 
- xã hội và ảnh hưởng tới cộng đồng địa 
phương tại điểm đến du lịch. Sự phát triển 
du lịch bền vững sẽ giúp quản lý những tác 
động của hoạt động du lịch tới môi trường, 
nền kinh tế và cộng đồng xã hội tại điểm 
đến; đồng thời củng cố tài nguyên du lịch 
nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch 
và cộng đồng địa phương không chỉ trong 
hiện tại mà cả trong tương lai. 

2.3. Nội dung của Quản lý điểm 
đến du lịch

Theo UNWTO (2007), công tác 
quản lý điểm đến du lịch bao gồm 03 nội 
dung chính sau đây:
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Tạo dựng một môi trường thuận lợi

Tạo dựng một môi trường thuận lợi 
cho các hoạt động du lịch phát triển là 
nhiệm vụ nền tảng và then chốt của công 
tác quản lý điểm đến. Việc xây dựng môi 
trường thuận lợi sẽ là iều kiện cho các 
hoạt động marketing cũng như việc cung 
cấp các trải nghiệm cho du khách được 
triển khai một cách hiệu quả. Trước khi 
du khách bị thu hút bởi các hoạt động 
marketing của điểm đến hoặc trước khi họ 
quyết định lựa chọn điểm đến cho hành 
trình của mình thì nhất thiết phải có một 
môi trường xã hội, kinh tế và vật chất 
phù hợp để phát triển du lịch. Vì thế, việc 
thành lập các tổ chức quản lý điểm đến du 
lịch là rất cần thiết để phát triển hoạt động 
du lịch một cách bền vững nhất. Nội dung 
tạo dựng môi trường phù hợp cho các hoạt 
động du lịch rất đa dạng nhưng chủ yếu 
bao gồm:

- Hoạch định và phát triển cơ sở hạ 
tầng phục vụ du lịch;

- Phát triển nguồn nhân lực phục vụ 
du lịch;

- Phát triển sản phẩm du lịch;

- Phát triển công nghệ và các hệ 
thống hỗ trợ hoạt động du lịch;

- Phát triển các ngành kinh tế khác 
có liên quan.

Marketing điểm đến du lịch

Marketing điểm đến du lịch là các 
hoạt động hướng tới việc thu hút khách 
du lịch đến với điểm đến. Các hoạt động 
này nên tập trung xúc tiến và truyền thông 
những yếu tố hấp dẫn nhất đối với các 
khách du lịch tiềm năng để thuyết phục 
họ lựa chọn điểm đến. Các chức năng 
chính của hoạt động marketing điểm đến 
bao gồm:

- Xúc tiến và truyền thông cho điểm 
đến (bao gồm xây dựng thương hiệu và 
hình ảnh tích cực về điểm đến);

- Triển khai các chiến dịch thúc đẩy 
hoạt động kinh doanh, đặc biệt là hoạt 
động kinh doanh của các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ;

- Cung cấp các dịch vụ thông tin 
công khai, minh bạch;

- Điều hành, tạo thuận lợi cho việc 
đặt dịch vụ của khách hàng;

- Quản trị quan hệ khách hàng.

Hoạt động xúc tiến và truyền thông 
không nhất thiết phải theo kế hoạch 
marketing của cả điểm đến mà có thể chia 
nhỏ thành các tiểu khu và mỗi tiểu khu 
lại chịu trách nhiệm riêng cho hoạt động 
marketing của mình. Tuy nhiên, các hoạt 
động này phải hướng đến một hình ảnh 
tích cực và nhất quán, tránh tạo ra sự xung 
đột trong quan niệm của du khách ở thị 
trường mục tiêu.

Cung cấp các dịch vụ tại điểm đến 
du lịch

Quản lý điểm đến giúp đảm bảo chất 
lượng các dịch vụ cung cấp cho khách du 
lịch trong quá trình lưu trú tại điểm đến, 
bao gồm:

- Điều phối và quản lý điểm đến 
nhằm mang lại chất lượng trải nghiệm cao 
nhất cho du khách, đặc biệt là tại các khu 
vực công cộng;

- Phát triển các sản phẩm mới;

- Phát triển và quản lý các sự kiện;

- Phát triển và quản lý các điểm 
tham quan;

- Giáo dục và đào tạo;

- Tư vấn kinh doanh;

- Nghiên cứu và phát triển chiến lược.
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Thông thường, công tác quản lý 
điểm đến dễ dàng được tổ chức trong khu 
vực công, trong phạm vi tiểu vùng, tỉnh 
hoặc thành phố bởi hầu hết cơ sở hạ tầng 
phục vụ du lịch được đầu tư theo ngân 
sách nhà nước. Tuy nhiên, điểm đến du 
lịch cần phải được quản lý trong chỉ giới 
hành chính cụ thể hoặc xung quanh các 
điểm tham quan và chính điểm đến sẽ chịu 
trách nhiệm về chất lượng các trải nghiệm 
của du khách khi họ tham gia vào các hoạt 
động du lịch tại địa phương.

3. Quản lý điểm đến du lịch bền 
vững

3.1. Khái niệm Quản lý điểm đến 
du lịch bền vững

Quản lý điểm đến du lịch bền vững 
có thể được hiểu là hoạt động quản lý điểm 
đến du lịch hướng tới mục tiêu phát triển 
du lịch bền vững. Chính vì thế, để hiểu rõ 
khái niệm Quản lý điểm đến du lịch bền 
vững, trước hết cần phải làm rõ khái niệm 
phát triển du lịch bền vững. 

 Theo Luật Du lịch Việt Nam (2017), 
khái niệm Phát triển du lịch bền vững 
được hiểu là “sự phát triển du lịch đáp ứng 
đồng thời các yêu cầu về kinh tế - xã hội 
và môi trường, 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 tương lai”. Trong 
đó, các yêu cầu về kinh tế, văn hóa - xã hội 
và môi trường có thể được hiểu theo cách 
diễn giải của UNWTO (1992) như sau:

- Về kinh tế: Đảm bảo sự hoạt động 
kinh tế tồn tại lâu dài, cung cấp những lợi 
ích kinh tế xã hội tới tất cả những người 
hưởng lợi và được phân bổ một cách công 
bằng, bao gồm cả những nghề nghiệp và 
cơ hội thu lợi nhuận ổn định và các dịch 
vụ xã hội cho các cộng đồng địa phương, 
và đóng góp vào việc xóa đói giảm nghèo.

- Về văn hóa - xã hội: Tôn trọng 
tính trung thực về xã hội và văn hóa của 
các cộng đồng địa phương, bảo tồn di 
sản văn hóa và các giá trị truyền thống 
đã được xây dựng và đang sống động, và 
đóng góp vào sự hiểu biết và chia sẻ liên 
văn hóa.

- Về môi trường: Sử dụng tốt nhất 
các tài nguyên môi trường đóng vai trò 
chủ yếu trong phát triển du lịch, duy trì 
quá trình sinh thái thiết yếu, và giúp duy 
trì di sản thiên nhiên và đa dạng sinh học 
tự nhiên.

Từ đây, khái niệm Quản lý điểm 
đến du lịch bền vững có thể được hiểu là 
sự tác động có tổ chức và điều chỉnh liên 
tục bằng quyền lực công, chủ yếu thông 
qua pháp luật nhằm xác lập một trật tự ổn 
định cho các hoạt động, quan hệ xã hội 
phát sinh trong lĩnh vực du lịch, hướng tới 
việc phát triển điểm đến bền vững ở cả ba 
trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường nhằm 
đảm bảo 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 tương lai. 

Với khái niệm này, các nội dung 
trong công tác quản lý điểm đến du lịch 
đều sẽ được thực thi theo các yêu cầu của 
phát triển du lịch bền vững. Theo đó, mọi 
quyết định về chính sách, chiến lược phát 
triển du lịch (bao gồm: công tác marketing 
điểm đến du lịch, hoạt động kinh doanh 
sản phẩm, dịch vụ du lịch và tạo dựng môi 
trường thuận lợi cho sự phát triển du lịch 
tại điểm đến) sẽ đều phải đáp ứng được 
các yêu cầu về kinh tế, xã hội và môi 
trường để đảm bảo lợi ích hài hòa cho các 
chủ thể tham gia vào hoạt động du lịch. 
Có như vậy, các hoạt động du lịch ở hiện 
tại mới có thể đảm bảo gây tổn hại ít nhất 
đến khả năng đáp ứng nhu cầu về du lịch 
trong tương lai.  
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3.2. Mô hình Quản lý điểm đến du 
lịch bền vững

Để đạt được sự cân bằng hợp lý về 
lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường trong 
quá trình phát triển điểm đến du lịch không 
phải là một việc đơn giản. Tuy nhiên, thông 
qua các nghiên cứu, UNWTO (2007) đã 
chỉ ra rằng, mô hình VICE có thể đáp ứng 
được các yêu cầu này và có thể giúp các 
tổ chức quản lý điểm đến xây dựng một kế 
hoạch quản lý điểm đến bền vững.

Theo đó, mô hình VICE mô tả việc 
quản lý điểm đến như là một sự tương tác 
giữa du khách, các tổ chức kinh doanh du 
lịch, cộng đồng địa phương và môi trường 
nơi các hoạt động tương tác du lịch diễn 
ra. Trong đó, môi trường có thể được 
hiểu theo nghĩa rộng nhất bao gồm các tài 
nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa, đây 
cũng là chất liệu quan trọng nhất để hình 
thành và phát triển các sản phẩm du lịch 
dành cho du khách. 

(Nguồn: UNWTO, 2007)

Theo mô hình này, vai trò của các tổ 
chức quản lý điểm đến du lịch là làm việc 
với các đối tác và xây dựng một kế hoạch 
quản lý điểm đến nhằm:

- Chào mừng, phục vụ và mang lại 
sự hài lòng cho khách du lịch trong quá 
trình lưu trú tại điểm đến;

- Xây dựng một ngành du lịch thịnh 
vượng, mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho 
địa phương;

- Thu hút sự tham gia và mang lại 
lợi ích cho cộng đồng địa phương;

- Bảo vệ và củng cố các giá trị tự 
nhiên và các giá trị văn hoá bản địa.

Mô hình này cũng được sử dụng để 
kiểm tra nhanh mức độ bền vững của các 
kế hoạch quản lý điểm đến du lịch. Theo 
đó, bốn câu hỏi sẽ được đặt ra nhằm kiểm 
tra mức độ bền vững, đó là:

- Các hoạt động này sẽ ảnh hưởng 
đến du khách như thế nào?

- Các hoạt động này sẽ ảnh hưởng đến 
các tổ chức kinh doanh du lịch như thế nào?

- Các hoạt động này sẽ ảnh hưởng 
đến cộng đồng địa phương như thế nào?

- Các hoạt động này sẽ ảnh hưởng 
đến môi trường tự nhiên/ nền văn hóa bản 
địa của điểm đến du lịch như thế nào?

 Nếu không thể đưa ra câu trả lời 
tích cực cho cả bốn câu hỏi trên thì sự cân 
bằng lợi ích giữa các yếu tố kinh tế - xã hội 
- môi trường chưa được đáp ứng và vì thế, 
các hoạt động được đề xuất trong kế hoạch 
chắc chắn không đảm bảo tính bền vững. 
Do đó, song song với việc lập kế hoạch, các 
nguyên tắc phát triển du lịch bền vững luôn 
cần được xem xét trong suốt quá trình quản 
lý điểm đến để đảm bảo tính bền vững của 
các hoạt động du lịch tại điểm đến. Trong 
đó, nguyên tắc phát triển du lịch bền vững 
được quy định rất rõ trong Điều 4 Luật Du 
lịch Việt Nam 2017:

- Phát triển du lịch bền vững, theo 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, có trọng 
tâm, trọng điểm.

- Phát triển du lịch gắn với bảo tồn 
và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, 
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tài nguyên thiên nhiên, khai thác lợi thế 
của từng địa phương và tăng cường liên 
kết vùng.

- Bảo đảm chủ quyền quốc gia, quốc 
phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, mở 
rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc 
tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người 
Việt Nam.

- Bảo đảm lợi ích quốc gia, lợi ích 
cộng đồng, quyền và lợi ích hợp pháp của 
khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh 
du lịch.

- Phát triển đồng thời du lịch nội 
địa và du lịch quốc tế; tôn trọng và đối xử 
bình đẳng đối với khách du lịch.

3.3. Một số gợi ý về quản lý điểm 
đến du lịch bền vững

3.3.1. Nâng cao nhận thức về du 
lịch bền vững

Nhận thức sẽ quyết định hành động. 
Bởi vậy, để hoạt động du lịch phát triển 
bền vững thì các tổ chức quản lý điểm đến 
cần nâng cao nhận thức về sự bền vững 
trong hoạt động du lịch tại điểm đến, bao 
gồm: du khách, cộng đồng địa phương và 
các tổ chức kinh doanh du lịch. Các hoạt 
động nâng cao nhận thức có thể khác 
nhau cho từng đối tượng, tùy vào cách 
tiếp cận, nhưng đều phải hướng tới việc 
nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan 
trọng của việc phát triển du lịch bền vững 
thông qua những đề xuất về những việc 
nên làm và không nên làm đối với từng 
đối tượng khi tham gia vào hoạt động du 
lịch tại điểm đến. Và khi nhận thức được 
ý nghĩa của việc phát triển du lịch bền 
vững, du khách, cộng đồng địa phương 
và các tổ chức kinh doanh du lịch sẽ có 
thể thực hành tham gia vào hoạt động du 
lịch một cách có trách nhiệm, hướng tới 
việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền 
vững cho điểm đến du lịch.

3.3.2. Bảo tồn các giá trị tự nhiên 
và văn hóa

Các giá trị tự nhiên và văn hóa đã 
gắn bó lâu đời với cộng đồng dân cư địa 
phương tại điểm đến du lịch. Đây cũng là 
chất liệu để hình thành nên các sản phẩm, 
dịch vụ du lịch phục vụ du khách. Chính 
vì thế, việc bảo tồn các giá trị tự nhiên 
và văn hóa không những chỉ là một trong 
những chiến lược cốt lõi giúp điểm đến du 
lịch có thể bảo tồn các giá trị bản địa mà 
còn giúp điểm đến đảm bảo sự khai thác 
có trách nhiệm đối với các tài nguyên du 
lịch tại địa phương. 

Ngoài việc tạo dựng hành lang pháp 
lý phù hợp cho việc bảo vệ và quản lý các 
giá trị tự nhiên và văn hóa, phục vụ cho 
hoạt động du lịch, các tổ chức quản lý 
điểm đến du lịch có thể hỗ trợ trực tiếp các 
điểm đến du lịch trong việc bảo tồn, tu bổ 
và chống xuống cấp các giá trị này. Việc 
bảo tồn các giá trị tự nhiên và văn hóa nên 
được lấy ý kiến của các cơ quan chuyên 
môn trước khi thực thi để đảm bảo việc 
bảo tồn nguyên vẹn các giá trị vốn có song 
vẫn có thể được khai thác một cách hiệu 
quả cho hoạt động du lịch tại điểm đến.

Bên cạnh đó, các tổ chức quản lý 
điểm đến du lịch có thể triển khai công tác 
xã hội hóa các hoạt động bảo vệ và phát 
huy các giá trị tự nhiên và văn hóa của 
địa phương thông qua việc huy động các 
nguồn vốn từ các tổ chức, đoàn thể, doanh 
nghiệp, cộng đồng và nguồn vốn viện trợ 
của các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính 
phủ, phi chính phủ cho hoạt động bảo tồn 
và phát huy các giá trị tự nhiên, văn hóa.

3.3.3. Giảm thiểu tác động của tính 
thời vụ trong hoạt động du lịch

Thời vụ trong du lịch là quy luật 
có tính phổ biến ở tất cả các nước và các 
vùng có hoạt động du lịch. Tính thời vụ du 
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lịch là sự dao động lặp đi, lặp lại đối với 
cung và cầu của các dịch vụ và hàng hoá 
du lịch, xảy ra dưới tác động của các nhân 
tố nhất định. Còn thời vụ du lịch là khoảng 
thời gian của một chu kỳ kinh doanh, mà 
tại đó có sự tập trung cao nhất của cung và 
cầu du lịch.

Tính thời vụ trong du lịch tạo ra 
mùa chính và trái mùa chính trong hoạt 
động du lịch. Vào mùa chính, khi cầu du 
lịch tăng cao, số lượng khách du lịch tập 
trung tại điểm đến đông sẽ kích thích nhu 
cầu tiêu dùng, mua sắm các sản phẩm, 
dịch vụ phục vụ du lịch tại điểm đến. 
Điều này có tác động trực tiếp trong việc 
thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các tổ 
chức kinh doanh du lịch tại địa phương, 
cung cấp thêm nhiều cơ hội việc làm cho 
cộng đồng sở tại, từ đó làm tăng thêm thu 
nhập, góp phần nâng cao chất lượng cuộc 
sống của người dân bản địa. Trong khi đó, 
khi vào mùa thấp điểm (trái mùa chính), 
số lượng khách du lịch đến điểm đến sụt 
giảm sẽ giúp tài nguyên du lịch có thời 
gian để phục hồi, cơ sở vật chất và hạ tầng 
kỹ thuật có cơ hội được cải tạo, xây mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những tác 
động tích cực, tính thời vụ du lịch cũng 
có những ảnh hưởng bất lợi đến các thành 
phần tham gia vào quá trình du lịch, bao 
gồm: cộng đồng địa phương, chính quyền 
địa phương, khách du lịch và các tổ chức 
kinh doanh du lịch. Đối với cộng đồng địa 
phương, vào mùa chính, khi cầu du lịch 
tập trung quá lớn, gây nên sự mất cân đối, 
mất ổn định đối với giao thông vận tải và 
hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật 
phục vụ xã hội (giao thông công chính, 
điện, nước, mạng lưới thương nghiệp...), 
làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt 
hằng ngày của người dân địa phương. Còn 
khi trái mùa, cầu du lịch giảm xuống thì 
những người làm hợp đồng theo thời vụ 

sẽ không còn việc làm, những nhân viên 
toàn thời gian cũng có thu nhập thấp hơn 
vào mùa thấp điểm. Bên cạnh đó, tính thời 
vụ trong du lịch cũng tạo ra nhưng tác 
động bất lợi đến chính quyền địa phương 
bởi khi cầu du lịch tập trung quá lớn sẽ 
gây ra không ít những sự mất thăng bằng 
cho việc bảo vệ trật tự an ninh và an toàn 
xã hội. Ở mức độ nhất định, tính thời vụ 
gây ra những khó khăn cho việc quản lý 
nhà nước đối với hoạt động du lịch (ở cấp 
trung ương và địa phương). Trong khi 
đó, khi cầu du lịch giảm xuống thì những 
khoản thu nhập từ thuế và lệ phí do du lịch 
đem lại củng giảm theo. Ngoài ra, tính 
thời vụ trong du lịch cũng có ảnh hưởng 
không nhỏ tới khách du lịch khi tham gia 
vào hoạt động du lịch tại địa phương. Vào 
mùa chính, số lượng khách du lịch đông, 
sức chứa của điểm đến rơi vào tình trạng 
đáng báo động, sẽ gây ảnh hưởng đến chất 
lượng dịch vụ cung cấp cho du khách, từ 
đó ảnh hưởng lớn tới trải nghiệm của du 
khách tại địa phương. Còn các tác động 
bất lợi đến nhà kinh doanh du lịch bởi 
tính mùa vụ được thể hiện khi cầu du lịch 
tăng tới mức vượt quá khả năng cung cấp 
của các cơ sở kinh doanh du lịch. Điều 
này gây ra sự ảnh hưởng tới mọi mặt của 
hoạt động kinh doanh, đặc biệt là tới chất 
lượng phục vụ du lịch, tới việc tổ chức và 
sử dụng nhân lực du lịch.

Do đó, tìm cách kéo dài mùa du 
lịch là một giải pháp hiệu quả giúp giảm 
thiểu tác động của tính thời vụ trong du 
lịch. Tuy nhiên, để có thể kéo dài mùa du 
lịch, cần tìm kiếm những giải pháp cụ thể 
để nâng cao mức độ hấp dẫn của điểm 
đến vào những thời điểm được kéo dài. 
Một số nội dung cần được xem xét để xác 
định khả năng kéo dài mùa du lịch của 
một điểm đến bao gồm: Xác định thể loại 
du lịch nào phù hợp để phát triển trong 
thời gian được kéo dài và khả năng kết 
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hợp các thể loại du lịch khác nhau trong 
thời gian đó, xác định giá trị và khả năng 
tiếp nhận của tài nguyên du lịch của điểm 
đến, xác định sức tiếp nhận của cơ sở 
vật chất - kỹ thuật du lịch, xác định khả 
năng cung ứng nguồn lao động, nghiên 
cứu kinh nghiệm tổ chức của các điểm 
đến khác trong nước và trên thế giới. Sau 
khi xác định khả năng kéo dài mùa du 
lịch, các tổ chức quản lý điểm đến du lịch 
cần phải xác định có thể phát triển được 
những loại hình du lịch nào. 

Bên cạnh đó, có thể nâng cao sự sẵn 
sàng đón tiếp du khách quanh năm cho 
các điểm du lịch bằng cách nâng cao chất 
lượng và cải tiến hệ thống cơ sở hạ tầng 
và vật chất - kỹ thuật du lịch, tạo khả năng 
thích ứng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa 
dạng của du khách. Đồng thời, các tổ chức 
quản lý điểm đến du lịch cần khuyến khích 
tính chủ động của của các tổ chức kinh 
doanh du lịch trong việc kéo dài thời vụ 
du lịch, chẳng hạn như sử dụng các chính 
sách giảm giá, khuyến mãi để kích cầu du 
khách đi du lịch ngoài mùa chính.

3.3.4. Giảm thiểu tác động tiêu cực 
tới môi trường từ hoạt động du lịch

Việc phát triển du lịch có thể mang 
lại những tác động tích cực cho môi 
trường như góp phần đề cao những giá trị 
của môi trường, nâng cao chất lượng môi 
trường hay góp phần nâng cao hiểu biết 
của người dân nói chung về môi trường. 
Tuy nhiên hoạt động du lịch nếu không 
có sự kiểm soát tốt cũng có thể trở thành 
nguyên nhân gây ra các vấn đề về nước thải, 
rác thải, ô nhiễm không khí và cảnh quan 
môi trường.

Sau đây là một số gợi ý giúp các tổ 
chức quản lý điểm đến du lịch kiểm soát 
các tác động tiêu cực tới môi trường từ 
hoạt động du lịch:

- Xác định sức chứa điểm đến: Việc 
xác định sức chứa của điểm đến bao gồm 
sức chứa cơ học, sức chứa về mặt sinh 
thái, sức chứa về mặt xã hội để đảm bảo 
các hoạt động của du khách nằm trong giới 
hạn “chịu đựng” của điểm đến du lịch, 
không gây ảnh hưởng lớn tới cuộc sống 
hàng ngày của cộng đồng địa phương, 
không gây ô nhiễm môi trường mà vẫn 
đảm bảo được các lợi ích kinh tế thu lại 
được từ hoạt động du lịch.

- Kiếm soát các phương tiện giao 
thông phục vụ du lịch: Khí thải từ các 
phương tiện giao thông phục vụ du lịch 
là một trong những nguyên nhân chính 
dẫn đến ô nhiễm môi trường . Vì vậy, các 
tổ chức quản lý điểm đến cần dựa vào 
mức độ gây ô nhiễm của từng loại hình 
phương tiện giao thông để xác định các 
loại phương tiện được phép lưu thông 
phục vụ hoạt động du lịch cũng như xác 
định các phương tiện nên được hạn chế để 
giảm thiểu mức độ ô nhiễm môi trường.

- Xây dựng bộ hướng dẫn thực thi 
các quy định xử lý rác thải, nước thải từ 
các cơ sở kinh doanh du lịch ra ngoài 
môi trường. Đồng thởi triển khai mạnh 
việc xử lý đối với các trường hợp vi 
phạm quy định.

- Dán nhãn “sinh thái”, nhãn “xanh” 
cho các sản phẩm, dịch vụ du lịch đạt 
yêu cầu về bảo vệ môi trường để khuyến 
khích các tổ chức kinh doanh theo hướng 
bền vững.

3.3.5. Tăng cường sự tham gia của 
cộng đồng địa phương vào hoạt động du lịch

Đảm bảo lợi ích của cộng đồng 
địa phương khi tham gia vào hoạt động 
du lịch là một trong những mục tiêu cơ 
bản của phát triển du lịch bền vững. Tuy 
nhiên, cộng đồng địa phương chỉ có thể 
hưởng lợi nhiều nhất từ hoạt động du lịch 
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khi chính họ tham gia vào việc cung ứng 
các sản phẩm, dịch vụ phục vụ hoạt động 
du lịch tại địa phương. Do đó, việc tăng 
cường sự tham gia của cộng đồng địa 
phương vào hoạt động du lịch là mang 
tính cấp thiết để đảm bảo sự phát triển du 
lịch bền vững tại điểm đến.

Một số gợi ý nhằm tăng cường sự 
tham gia của cộng đồng địa phương vào 
hoạt động du lịch bao gồm:

- Tổ chức tập huấn nâng cao nhận 
thức của cộng đồng địa phương về du lịch;

- Tổ chức tập huấn nâng cao kỹ 
năng phục vụ du khách cho cộng đồng địa 
phương;

- Tạo điều kiện cho cộng đồng địa 
phương tham gia vào việc ra quyết định 
trong các chiến lược phát triển du lịch tại 
điểm đến;

- Hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho các hộ 
dân có mong muốn và khả năng tham gia 
vào các hoạt động cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ phục vụ du khách;

- Hỗ trợ kết nối thị trường khách 
nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động kinh 
doanh của cộng đồng địa phương...

Vai trò của các tổ chức quản lý điểm 
đến du lịch là vô cùng quan trọng trong 
việc đảm bảo sự phát triển du lịch tại điểm 
đến theo hướng bền vững. Vai trò này sẽ 
không thể được thể hiện một cách hiệu 
quả nếu thiếu sự phối hợp của các bên liên 
quan vào hoạt động du lịch. Vì vậy, rất cần 
sự phối hợp của tất các thành phần tham 
gia vào hoạt động du lịch tại điểm đến 
trong nỗ lực phát triển chung của điểm 
đến du lịch theo hướng bền vững.
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Abstract: The authors in this study learnt about online education and student engage-
ment in order to fi nd out fi ve eff ective strategies for promoting student engagement in our 
online English courses. Online education is defi ned as any educational undertaking that pri-
marily utilizes the internet to deliver coursework, assessments and assignments from teacher 
to student. (Ashley, 2019). Whereas, student engagement contains three components: behav-
ioral engagement, emotional engagement and cognitive engagement (Fredricks et al, 2004). 
These three components are interrelated within individuals, so infl uenced by three psycho-
logical needs: autonomy, relatedness and competence (Hew (2014). In online courses, the 
following fi ve factors could engage students: (1) problem-oriented learning with clear and 
comprehensive instructions, (2) instructor accessibility, (3) peer interaction, (4) active learn-
ing, and (5) course resources to address participant learning needs since they are infl uential 
to individual’s selfness. The authors suggested the strategies based on these factors to im-
prove student engagement in online English courses. 

Keywords: online education, student engagement, strategies, promoting, English courses, 
components, psychological needs
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1. Introduction

The rise of the internet and the easy 
access that most students have to com-
puters, smartphones, and Wi-Fi networks 
have powerfully infl uenced education. 
Consequently, online education has been 
considered a key aspect of curriculum in 
many schools. However, for many peo-
ple, the expression “online education” 
is suspicious; both teachers and students 
are reluctant to get involved in any on-

line courses. There has been a continuous 
debate on the topic of online learning vs. 
traditional learning. Such debate emerged 
when online courses were the best option 
during Covid-19 coronavirus epidemic. 
Our authentic experiences, delivering our 
online   English courses and our students’ 
participation in such courses brought out 
the insights into the reluctance arosen. 
The biggest concern is related to the low 
student engagement which might aff ect 
the quality of education. The situation of 
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‘no other choice’ motivated the authors 
to seek for eff ective strategies to promote 
student engagement. Working through the 
past studies, we came across the reliable 
theoretical background about online ed-
ucation and student engagement which 
helped us give out the solution to our 
problems. Although there has been any 
thorough research on the eff ectiveness of 
such strategies, positive feedback from 
our students could be a reliable proof. 

2. Online education

In the last 20 years, the Internet has 
grown from being nearly non-existent into 
the largest, most accessible database of in-
formation ever created. It has changed the 
way people communicate, shop, socialise, 
do business and think about knowledge 
and learning. Much more than just a new 
twist on distance learning, online school-
ing is changing the face of traditional 
classrooms and making education more 
accessible than ever before. 

What is online education? Online 
education is a form of education where 
students use their home computers through 
the internet. Often online graduation and 
course programmes, some of which are 
conducted using digital technologies, are 
provided via the online learning portal of 
the host university.

Computer-based training, Web-
based training, Internet based training, 
online training, e-learning (electronic 
learning), m-learning (mobile learning), 
computer-aided distance education - on-
line education goes by many names and 
comes in a variety of styles. Today, the 
term “online education” can be under-
stood as any educational undertaking 

that primarily utilizes the internet to 
deliver coursework, assessments and as-
signments from teacher to student (Ash-
ley, 2019). 

From this simple definition comes 
an almost infinite number of ways to teach 
and learn outside of traditional classrooms 
and away from college campuses. It can 
include audio, video, text, animations, vir-
tual training environments and live chats 
with teachers. It is a rich learning envi-
ronment with much more flexibility than 
a traditional classroom.

When used to its full potential, on-
line education has been shown to be eff ec-
tive in comparison with pure face-to-face 
instruction. It can be engaging, fun and 
tailored to fit students’ needs. 

3. Student engagement 

Student engagement is considered 
by many educators to be an important as-
pect of a teaching and learning context 
because it can infl uence students’ reten-
tion, learning, achievement test scores 
and graduation (Appleton, Christenson 
& Furlong, 2008; Fredricks, Blumen-
feld & Paris, 2004). Being an abstract 
construct, student engagement has been 
defi ned in various ways. Despite the dif-
ferent defi nitions, scholars have largely 
identifi ed student engagement as a con-
struct that contains three components: 
behavioral engagement, emotional en-
gagement and cognitive engagement 
(Fredricks et al, 2004).

Behavioral or physical engagement 
involves the idea of participation in an 
activity and includes the student complet-
ing an assignment, or attending classes. 
Emotional engagement refers to students’ 
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aff ective responses or feeling towards 
teachers, peers, the course and learning, 
whereas cognitive engagement refers to 
the task-specifi c thinking that a student 
employs while undertaking in an activity 
(Helme & Clarke, 1998). It is important to 
note that in reality these three components 
are dynamically interrelated within the in-

dividual; they are not isolated processes 
(Fredricks et al, 2004).

4. Individuals’ psychological needs

Hew (2014) presented a possible 
model of how the three psychological 
needs might infl uence the three aspects of 
engagement.

Figure 1. How psychological needs infl uence aspects of engagement Hew (2014) 
Autonomy refers to the need for 

freedom or perceived choice over one’s 
action. The need for autonomy provides a 
motivational basis for students’ behavior-
al engagement because an individual can 
choose to participate or not to participate 
in an activity (Skinner, Furrer, Marchand 
& Kindermann, 2008). Individuals need 
to feel that they are acting from their own 
volition and voluntarily participating in 
an activity, instead of being forced into 
doing something. However, the notion of 
autonomy does not imply that guidance 
from an authority is not needed at all. 
For some individuals, having autonomy 
over their own learning may prove to be 
a bane as they may not know how to pro-

ceed in learning a subject matter. It may 
be the case that learner autonomy is best 
achieved when, among other things, the 
teacher acts as a counsellor or a resource 
(Thanasoulas, 2000). Autonomy also pro-
vides a motivational basis for emotional 
engagement because it is reasonable to as-
sume that the sense of psychological free-
dom over course activities would likely to 
engender positive student feelings towards 
the course itself (Skinner et al, 2008).

Relatedness refers to the need for 
an individual to connect with other people 
such as with their peers and the instruc-
tor. It can predict students’ levels of emo-
tional engagement. Frequent interactions 
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between students and students or between 
students and the instructor could lead to 
more positive feelings (ie, stronger emo-
tional engagement) towards the course 
and learning. The level of interactions can 
be infl uenced by the degree of familiari-
ty students have with one another or with 
the instructor (Cheung, Hew & Ng, 2008). 
Students tend to interact more with oth-
er people they are familiar with. This de-
gree of familiarity may be compromised 
in courses with large student numbers 
because it is harder to get to know other 
people more intimately in the class. Con-
sequently, this could lead to fewer student 
interactions and eventually weaker emo-
tional engagement towards the course.

Competence refers to the need for a 
person to master one’s pursuits or learn-
ing (Helme & Clarke, 1998); hence it may 
be considered to be a critical motivation 
factor for students’ cognitive engagement. 

Competence also provides a motivational 
basis for behavioral and aff ective engage-
ment because it is reasonable to assume 
that a sense of mastery about the topic be-
ing studied would encourage a learner to 
further participate in the course activities, 
as well as foster positive learner feelings 
about the course.

5. Infl uential factors on student 
engagement in online courses

Previous research that examined on-
line courses has suggested several factors 
that could infl uence student engagement. 
These factors include course resourc-
es (Sull, 2012)  instructor accessibility 
and passion (Das, 2012), peer interaction 
(Sull, 2012), active learning (Harrington 
& Floyd, 2012) and problem-oriented 
with clear expositions (Kelly, 2012). 

Figure 2. Factors that infl uence student engagement (Hew, 2014) 
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The course resources also play a ma-
jor role in fostering student engagement in 
online courses. The instructors employed 
a wide variety of resources and activities 
such as video lectures, online discussion 
forums and/or chats, quizzes, weekly 
tasks, course readings and links to other 
valuable materials to help engage students 
and maximize their learning. According to 
Bangert (2004), using an array of relevant 
resources and activities is one approach to 
address the diverse range of learning pref-
erences and skills that participants may 
bring to the learning environment.

Instructor accessibility may be de-
fi ned as the extent an instructor is willing 
to interact with course participants. The 
lack of instructor accessibility is probably 
one of the greatest criticisms of large-scale 
education (Warren, Rixner, Greiner & 
Wong, 2014). A high degree of instructor 
accessibility is likely to increase the likeli-
hood of student engagement. On the other 
hand, a low degree of instructor accessibil-
ity could cause students to feel that no one 
is addressing their questions. Moreover, 
one of the most frequently mentioned 
traits of instructors who can motivate their 
students are passionate ones. Specifi cally, 
these instructors exhibited a genuine love 
for subject matters and interest in teaching 
the students.

Peer interactions could encour-
age knowledge sharing and construction 
among participants. Probably the most 
common social component of online 
courses is the discussion forums (War-
ren et al, 2014). 

Engagement is promoted when ac-
tive learning is emphasized and support-
ed. Bonwell and Eison (1991) defi ne ac-
tive learning as any task or activity that 
involves students in doing things and 

thinking about the things they are doing. 

Problem-oriented with clear exposi-
tions is another important factor. The defi -
nition of problem diff ers among various 
scholars. Following Merrill (2002), we 
use the term problem to refer to a range 
of activities, with the most critical charac-
teristic being that the activity is represen-
tative of what a learner might encounter 
in the world. A problem-oriented instruc-
tion is therefore concerned about teaching 
learners the necessary concepts or skills 
in order to understand or solve some real-
world tasks.

6. Strategies for promoting stu-
dent engagement in online English 
courses

Based on the theoretical background 
about online education, student engage-
ment, individuals’ psychological needs, 
infl uential factors on student engagement 
in online courses and their relation, the 
authors worked together to detail what 
should be done in our on English courses. 
The following specifi c strategies are well 
presented: (1) course resources to address 
participant learning needs, (2) instructor 
accessibility, (3) peer interaction, (4) ac-
tive learning, and (5) problem-oriented 
learning with clear and comprehensive in-
structions. The specifi c strategies that can 
be used for each factor are described as 
follows: 

(1) Course resources to address 
participant learning needs

We provided clear course informa-
tion particularly course objectives, course 
duration, assignment instructions, dead-
lines, and estimated workload (ie, hours 
per lesson) so that students knew exactly 
what they were supposed to do, and how 
much eff ort was expected of them.
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In addition, online video lectures 
could be slowed down or speeded up to 
suit students’ listening preference while 
availability of slides was essential for vid-
eo lectures to allow students to review the 
materials.

We tried our best to give out a rich 
resource of relevant course information, 
including suggestions for further readings, 
optional videos or self-study worksheets.

(2) Instructor accessibility and 
passion

We provided a dedicated class ser-
vice that allowed our students to contact 
us for support as soon as possible. In or-
der to avoid being overloaded, we asked 
the leader of each class to select frequent 
questions and spent a specifi c amount of 
time in each online session directly ad-
dressing students’ questions. It was about 
15 minutes or up to 30 minutes. 

Beside that we saved the contact of 
technical support staff  and shared it with 
our students. As a result, we could avoid 
any bad impact on the delivery due to 
technical problems which may seriously 
aff ect students’ engagement.  

Furthermore, being aware of the 
importance of the teacher’s passion, we 
worked at a high level of enthusiasm. 
Luckily, we both shared our great passion 
for tourism and earned a lot of travel expe-
riences, so we not only delivered the les-
sons but also raised  the students’ love for 
the industry.  As a result, many students 
were engaged by the excitement that we 
had about the subject as well as our enthu-
siasm in teaching it.

(3) Peer interaction

We employed panel-style discus-
sions that were spontaneous and not re-

hearsed in google meet rooms, helping 
our students feel like they were in the 
class participating in the dialogue.

We provided our students the op-
portunity in dedicated sub-forums to fol-
low-up or seek clarifi cation from peers re-
garding the review comments received. At 
this step, the application of ‘padlet’ was 
of great help. For example, in one lesson 
of PET 4, all students posted their ideas 
of qualities of good hoteliers on a padlet 
(using the link shared by the teacher). Af-
ter that, we gave them a specifi c period 
of time (5-10 minutes) to respond to their 
classmates’ ideas. Surprisingly, they were 
quite excited; which was concluded based 
on the feedback selected at the end of the 
lesson.

(4) Active learning

We used weekly mini-tasks that 
required students to apply the concepts 
taught. The assignments were carefully 
calibrated to be challenging but not impos-
sible by: (1) ensuring that everything that 
was needed to complete them was covered 
in the lesson, (2) providing a walk-through 
of the strategy required to complete the task 
(guidelines), and (3) providing a template 
that contained a general outline of the task. 
For example, based on our instructions 
and sample application letters, the students 
wrote an application letter after searching 
for a job advertisement and completing a 
resúme. After that we used a required self-
assessment activity as part of a student’s 
mini-task submission. With the aid of a 
grading rubric associated with the particu-
lar work, the students would fi rst evaluate 
their course mates’ task before self-evaluat-
ing their own work. The purpose of self-as-
sessment is for students to judge the quality 
of their own work after they had seen and 
graded their peers’ work.
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Another strategy is that we could 
play a video which was followed by ques-
tions for students’ refl ections; in many les-
sons, a good video both sustained student 
attention and contributed to the achieve-
ment of learning objectives. 

We also used LMS quizzes that test-
ed the relevant concepts taught in a partic-
ular week to provide immediate feedback 
to students on their performance. Quizzes 
contained a mixture of questions that as-
sessed the following types of cognitive pro-
cesses: understanding, analyzing, applying 
and evaluating. What is worth noting is the 
purpose of these quizzes, which was to help 
students review the course content via one 
or more of the following strategies: (1) the 
quizzes reviewed or reinforced the main 
points covered in the lectures, (2) the quiz-
zes gave clear answer explanations, and (3) 
the quizzes allowed multiple retakes of the 
questions.

(5) Problem‐oriented with clear ex-
position

Throughout our lessons, we con-
centrated on something functional in the 
real world. It was incredibly eff ective for 
tourism-related English lessons. When we 
taught the students in PET4, we made a sit-
uation in which a customer with a special 
interest is looking for a good tourism prod-
uct. Our students had to design a Nich tour-
ism product to satisfy the customer. Our 
students were really involved, then during 
the task, they also reinforced their acquisi-
tion of Nich tourism.

However, teachers have to take note 
of the fact that the situation should be 
conducted step by step. Therefore, step-
by-step instruction, providing examples, 
is requested for students’ better compre-
hension and task completion.  

7. Conclusion

This article shared the strategies 
we applied into our English course in the 
second semester of the school year 2019-
2020 to promote student engagement in 
fully online courses. The provision of 
course resources would give students a 
clear idea of what they are actually sup-
posed to do in the course. The availabil-
ity of extra course resources also allows 
students who are interested in a topic to 
explore it further. These cater to a stu-
dent’s need for autonomy. Furthermore, 
the use of various online resources and 
activities also helped students achieve a 
sense of mastery of the topics covered. 
This caters to a student’s need for com-
petence. In addition, instructor accessibil-
ity and peer interactions would foster the 
sense of relatedness which in turn aff ects 
students’ aff ective engagement. Instructor 
and peer interactions could increase stu-
dents’ positive feelings towards a course 
and help them stay engaged. Furthermore, 
an instructor’s enthusiasm in teaching the 
course, as well as his/her willingness to 
interact with students (eg, answer student 
questions) also plays an important role in 
meeting students’ need for competency. 
The use of active learning strategies and 
problem-oriented learning with clear ex-
positions that focus on making meaning-
ful connections to the real world helps 
foster a students’ sense of competence in 
mastering the subject being studied.

We hope to work with our col-
leagues to enhance both our profession-
al skills and the eff ectiveness of online 
courses we may conduct in the future. 
Some strategies are likely to be applied in 
our traditional classrooms as well. 
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Tóm tắt: Tác giả đã tìm hiểu về giáo dục trực tuyến và sự tham gia của sinh viên để tìm 
ra năm chiến lược hiệu quả để thúc đẩy sự tham gia của sinh viên trong các khóa học tiếng 
Anh trực tuyến của mình. Giáo dục trực tuyến được định nghĩa là bất kỳ hoạt động giáo dục 
nào chủ yếu sử dụng internet để cung cấp các tài liệu học, bài đánh giá và bài tập từ giáo 
viên đến sinh viên. (Ashley, 2019). Trong khi đó, sự tham gia của học sinh bao gồm ba thành 
phần: sự tham gia về hành vi, sự tham gia về cảm xúc và sự tham gia về nhận thức (Fredricks 
et al, 2004). Trong mỗi cá nhân, ba thành phần này có mối quan hệ với nhau, do đó bị ảnh 
hưởng bởi ba nhu cầu tâm lý: quyền tự chủ, sự liên quan và năng lực (Hew, 2014). Trong các 
khóa học trực tuyến, năm yếu tố sau có thể thúc đẩy sự tham gia của sinh viên vào các khóa 
tiếng Anh trực tuyến: (1) học tập theo định hướng vấn đề với hướng dẫn rõ ràng và toàn diện, 
(2) khả năng tiếp cận với người hướng dẫn, (3) tương tác lẫn nhau, (4) học tập tích cực và 
(5) tài nguyên khóa học để giải quyết nhu cầu học phù hợp với từng cá nhân.

Từ khóa: giáo dục trực tuyến, chiến lược, khóa học, thúc đẩy, sự tham gia, nhu cầu tâm lý, 
cá nhân

* Khoa Du lịch - Đại học Mở Hà Nội

1. Lời mở đầu

Sự phổ biến của Internet và khả 
năng truy cập dễ dàng và việc hầu hết sinh 
viên sử dụng máy tính, điện thoại thông 
minh và mạng Wi-Fi đã ảnh hưởng mạnh 
mẽ đến giáo dục. Theo đó, giáo dục trực 
tuyến đã được coi là một khía cạnh chính 
của chương trình giảng dạy ở nhiều trường 
học. Tuy nhiên, đối với nhiều người, thuật 
ngữ “giáo dục trực tuyến” còn là một điều 
đầy hoài nghi; nhiều giảng viên và sinh 
viên còn miễn cưỡng tham gia vào các 
khóa học trực tuyến. Giới chuyên môn 
và người học vẫn tranh luận về việc học 
trực tuyến và học truyền thống. Tuy nhiên 

học trực tuyến đã trở thành lựa chọn tốt 
nhất trong thời kỳ đại dịch coronavirus 
Covid-19. Những trải nghiệm chân thực 
của chúng tôi khi cung cấp các khóa học 
tiếng Anh trực tuyến và phản hồi của sinh 
viên khi tham gia vào các khóa học giúp 
chúng tôi hiểu hơn lý do của những do dự 
trên. Một điều chắc chắn là sự tham gia 
của học sinh thấp sẽ ảnh hưởng đến chất 
lượng giáo dục. Tình huống “không có 
lựa chọn nào khác” đã thúc đẩy các tác 
giả tìm kiếm các chiến lược hiệu quả để 
thúc đẩy sự tham gia của sinh viên. Thông 
qua các nghiên cứu trước đây, chúng tôi 
đã tìm thấy nền tảng lý thuyết đáng tin cậy 
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về giáo dục trực tuyến và sự tham gia của 
sinh viên, điều này đã giúp chúng tôi đưa 
ra giải pháp cho các vấn đề của mình. Mặc 
dù chưa có bất kỳ nghiên cứu kỹ lưỡng 
nào về hiệu quả của các chiến lược này, 
phản hồi tích cực từ sinh viên của chúng 
tôi có thể là một bằng chứng đáng tin cậy.

2. Giáo dục trực tuyến

Trong 20 năm qua, Internet đã phát 
triển trở thành nguồn cơ sở dữ liệu dễ tiếp 
cận, ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều khía 
cạnh của cuộc sống. Nó đã thay đổi cách 
mọi người giao tiếp, mua sắm, giao tiếp xã 
hội, kinh doanh và đào tạo. Không chỉ đơn 
thuần là một bước ngoặt mới về đào tạo từ 
xa, học trực tuyến đang thay đổi diện mạo 
của các lớp học truyền thống và giúp giáo 
dục dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. 

Giáo dục trực tuyến là gì? Giáo dục 
trực tuyến là một hình thức giáo dục mà 
người học sử dụng máy tính hoặc thiết 
bị cá nhân, truy cập các dữ liệu học trên 
internet. Một số khóa học trực tuyến được 
thực hiện bằng công nghệ kỹ thuật số; một 
số được cung cấp thông qua cổng thông 
tin học tập trực tuyến của trường đại học 
chủ quản.

Giáo dục trực tuyến có nhiều tên gọi 
và đa dạng của các phong cách: đào tạo 
dựa trên máy tính, đào tạo dựa trên web, 
đào tạo trên Internet, đào tạo trực tuyến, 
e-learning (học điện tử), m-learning (học 
trên thiết bị di động), giáo dục từ xa có 
hỗ trợ của máy tính Tuy nhiên, thuật ngữ 
“giáo dục trực tuyến” có thể được hiểu là 
bất kỳ hoạt động giáo dục nào chủ yếu sử 
dụng internet để cung cấp các bài học, bài 
đánh giá và bài tập từ giáo viên đến người 
học (Ashley, 2019).

Từ khái niệm đơn giản này, chúng 
ta nhận thấy có rất nhiều cách để dạy và 
học bên ngoài các lớp học truyền thống 

và cách xa khuôn viên trường đại học. Nó 
có thể bao gồm âm thanh, video, văn bản, 
hình ảnh động, môi trường đào tạo ảo và 
các cuộc trò chuyện trực tiếp với giáo viên. 
Đây là một môi trường học tập phong phú 
với nhiều tiện ích hơn so với một lớp học 
truyền thống.

Khi được sử dụng hết tiềm năng, 
giáo dục trực tuyến đã được chứng minh 
là có hiệu quả so với hướng dẫn trực tiếp 
đơn thuần. Nó có thể hấp dẫn, vui nhộn và 
phù hợp với nhu cầu của học sinh.

3. Sự tham gia của sinh viên

Sự tham gia của học sinh được nhiều 
nhà giáo dục coi là một khía cạnh quan 
trọng của bối cảnh dạy và học vì nó có thể 
ảnh hưởng đến khả năng duy trì, học tập, 
điểm thi, thành tích và tốt nghiệp của người 
học (Appleton, Christenson & Furlong, 
2008; Fredricks, Blumenfeld & Paris, 
2004). Sự tham gia của học sinh đã được 
định nghĩa theo nhiều cách khác nhau, tuy 
nhiên các học giả phần lớn đã xác định sự 
tham gia của học sinh là một cấu trúc bao 
gồm ba thành phần: sự tham gia về hành vi, 
sự tham gia về cảm xúc và sự tham gia về 
nhận thức (Fredricks et al, 2004).

Sự tham gia về hành vi hoặc thể 
chất liên quan đến việc tham gia vào một 
hoạt động và bao gồm cả việc hoàn thành 
bài tập và việc tham dự các lớp học. Sự 
tham gia về cảm xúc đề cập đến phản ứng 
hoặc cảm giác, tình cảm của người học 
đối với giáo viên, bạn cùng học, khóa 
học và việc học, trong khi sự tham gia về 
nhận thức đề cập đến tư duy nhiệm vụ cụ 
thể mà người học sử dụng khi thực hiện 
một hoạt động (Helme & Clarke, 1998). 
Điều quan trọng cần lưu ý là trên thực 
tế, ba thành phần này liên quan đến nhau 
một cách linh hoạt trong mỗi cá nhân; 
chúng không phải là các quá trình biệt lập 
(Fredricks et al, 2004).
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4. Nhu cầu tâm lý của cá nhân

Hew (2014) đã đưa ra mô hình khả thi về cách ba nhu cầu tâm lý có thể ảnh hưởng đến 
ba khía cạnh của sự tham gia.

Sô đồ 1. Ảnh hưởng của nhu cầu tâm lý lên các khía cạnh của sự tham gia (Hew, 2014) 
Quyền tự chủ đề cập đến nhu cầu tự 

do hoặc lựa chọn nhận thức đối với hành 
động của một người. Nhu cầu tự chủ 
cung cấp cơ sở động lực cho sự tham gia 
hành vi của người học bởi vì một cá nhân 
có thể chọn tham gia hoặc không tham 
gia vào một hoạt động (Skinner, Furrer, 
Marchand & Kindermann, 2008). Các 
cá nhân cần cảm thấy rằng họ đang hành 
động từ ý chí của chính họ và tự nguyện 
tham gia vào một hoạt động, thay vì bị ép 
buộc phải làm một điều gì đó. Tuy nhiên, 
khái niệm về quyền tự chủ không có 
nghĩa là hoàn toàn không cần sự hướng 
dẫn. Đối với một số cá nhân, có quyền 
tự chủ trong việc học của mình có thể là 
một điều khó hiểu vì họ có thể không biết 
cách tiếp cận nội dung học. Quyền tự chủ 
của người học đạt được tốt nhất khi giáo 
viên đóng vai trò như một cố vấn hoặc 
một người tạo động lực (Thanasoulas, 
2000). Quyền tự chủ cũng cung cấp cơ 
sở động lực để gắn kết tình cảm vì có thể 
cho rằng cảm giác tự do về tâm lý trong 

các hoạt động trong khóa học có thể sẽ 
tạo ra cảm xúc tích cực của người học đối 
với chính khóa học (Skinner et al, 2008).

Sự liên quan đề cập đến nhu cầu một 
cá nhân kết nối với những người khác, 
chẳng hạn như với các bạn học và người 
hướng dẫn. Nó có thể dự đoán mức độ gắn 
kết tình cảm của người học. Các tương tác 
thường xuyên giữa người học hoặc giữa 
học sinh và người hướng dẫn có thể dẫn 
đến cảm xúc tích cực hơn (nghĩa là gắn 
kết tình cảm mạnh mẽ hơn) đối với khóa 
học và việc học. Mức độ tương tác có thể 
bị ảnh hưởng bởi mức độ quen thuộc của 
người học với nhau hoặc với người hướng 
dẫn (Cheung, Hew & Ng, 2008). Người 
học có xu hướng tương tác nhiều hơn với 
những người khác mình quen thuộc. Mức 
độ quen thuộc này có thể bị ảnh hưởng 
trong các khóa học có số lượng người học 
lớn vì khó làm quen hơn với những người 
khác trong lớp. Do đó, điều này có thể dẫn 
đến việc giảm tương tác và cuối cùng là 
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sự tương tác tình cảm hướng tới khóa học 
yếu đi.

Năng lực đề cập đến nhu cầu của 
một người để làm chủ việc theo đuổi hoặc 
học tập của một người (Helme & Clarke, 
1998); do đó nó có thể được coi là một yếu 
tố động lực quan trọng cho sự tham gia về 
nhận thức của người học. Năng lực cũng 
cung cấp cơ sở động lực cho sự tham gia 
về hành vi và tình cảm bởi vì có thể cho 
rằng cảm giác thông thạo về chủ đề đang 
được nghiên cứu sẽ khuyến khích người 
học tham gia sâu hơn vào các hoạt động 
của khóa học, cũng như thúc đẩy cảm xúc 
tích cực của người học về khóa học.

5. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự 
tham gia của sinh viên trong các khóa 
học trực tuyến

Nghiên cứu trước đây về các khóa 
học trực tuyến đã gợi ý một số yếu tố có 
thể ảnh hưởng đến sự tham gia của người 
học. Các yếu tố này bao gồm tài nguyên 

khóa học (Sull, 2012) khả năng tiếp cận và 
niềm đam mê của người hướng dẫn (Das, 
2012), tương tác lần nhau giữa người học 
(Sull, 2012), học tập tích cực (Harrington 
& Floyd, 2012) và định hướng vấn đề với 
sự trình bày rõ ràng (Kelly, 2012).

Các tài nguyên khóa học cũng đóng 
vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy 
sự tham gia của sinh viên vào các khóa 
học trực tuyến. Các giảng viên sử dụng 
nhiều nguồn lực và hoạt động khác nhau 
như video bài giảng, diễn đàn thảo luận 
trực tuyến và / hoặc trò chuyện, câu đố, 
nhiệm vụ hàng tuần, bài đọc và liên kết 
đến các tài liệu có giá trị khác để giúp thu 
hút sinh viên và tối đa hóa việc học của 
họ. Theo Bangert (2004), sử dụng một 
loạt các nguồn lực và hoạt động có liên 
quan là một cách tiếp cận để giải quyết các 
sở thích và kỹ năng học tập đa dạng mà 
người tham gia có thể mang lại cho môi 
trường học tập.

Figure 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của người học (Hew, 2014) 
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Khả năng tiếp cận của người hướng 
dẫn có thể được định nghĩa là mức độ người 
hướng dẫn sẵn sàng tương tác với những 
người tham gia khóa học. Việc thiếu khả năng 
tiếp cận của người hướng dẫn có lẽ là một 
trong những lời chỉ trích lớn nhất đối với giáo 
dục quy mô lớn (Warren, Rixner, Greiner & 
Wong, 2014). Khả năng tiếp cận giảng viên ở 
mức độ cao có khả năng làm tăng khả năng 
tham gia của sinh viên. Mặt khác, khả năng 
tiếp cận của người hướng dẫn thấp có thể 
khiến sinh viên cảm thấy rằng không ai giải 
quyết câu hỏi của mình. Hơn nữa, một trong 
những đặc điểm được nhắc đến nhiều nhất 
của những người hướng dẫn có thể thúc đẩy 
sinh viên của họ là những người đam mê. Cụ 
thể, những giảng viên này thể hiện tình yêu 
thực sự đối với các môn học và quan tâm đến 
việc giảng dạy học sinh.

Tương tác lẫn nhau giữa người học 
có thể khuyến khích chia sẻ và xây dựng 
kiến thức giữa những người tham gia. Có 
lẽ thành phần xã hội phổ biến nhất của các 
khóa học trực tuyến là các diễn đàn thảo 
luận (Warren et al, 2014).

Thêm vào đó, sự tham gia được thúc 
đẩy khi học tập tích cực được nhấn mạnh 
và hỗ trợ. Bonwell và Eison (1991) định 
nghĩa học tập tích cực là bất kỳ nhiệm vụ 
hoặc hoạt động nào liên quan đến việc 
người học thực hiện các nhiệm vụ và suy 
nghĩ về những điều họ đang làm.

Định hướng vấn đề với sự trình bày 
rõ ràng là một yếu tố quan trọng khác. 
Theo Merrill (2002), thuật ngữ ‘vấn đề’ 
để chỉ một loạt các hoạt động, với đặc 
điểm quan trọng nhất là hoạt động đại 
diện cho những gì một người học có thể 
gặp phải trong thực tế. Do đó, hướng dẫn 
định hướng vấn đề quan tâm đến việc dạy 
người học các khái niệm hoặc kỹ năng cần 
thiết để hiểu hoặc giải quyết một số nhiệm 
vụ trong thực tế.

6. Các chiến lược thúc đẩy sự 
tham gia của sinh viên trong các khóa 
học tiếng Anh trực tuyến

Dựa trên nền tảng lý thuyết về giáo 
dục trực tuyến, sự tham gia của sinh viên, 
nhu cầu tâm lý của cá nhân, các yếu tố ảnh 
hưởng đến sự tham gia của sinh viên trong 
các khóa học trực tuyến và mối quan hệ 
của các yếu tố này, các tác giả đã làm việc 
cùng nhau để lên kế hoạch chi tiết những 
gì nên làm trong các khóa học tiếng Anh 
của mình Các chiến lược cụ thể sau đây đã 
được áp dụng: (1) tài nguyên khóa học để 
giải quyết nhu cầu học tập của người tham 
gia, (2) khả năng tiếp cận của giảng viên, 
(3) tương tác đồng nghiệp, (4) học tập tích 
cực và (5) học tập theo định hướng vấn đề 
với hướng dẫn rõ ràng và toàn diện. 

(1) Tài nguyên khóa học để giải 
quyết nhu cầu học tập của người tham gia

Chúng tôi đã cung cấp thông tin 
rõ ràng về khóa học, đặc biệt là mục tiêu 
khóa học, thời lượng của khóa học, hướng 
dẫn bài tập, thời hạn và khối lượng công 
việc ước tính (ví dụ số giờ/bài học) để sinh 
viên biết chính xác những gì mình phải 
làm và mức độ nỗ lực.

Ngoài ra, chúng tôi đã điều chỉnh 
tốc độ của bài giảng video trực tuyến để 
phù hợp với năng lực của sinh viên trong 
khi luôn bảo đảm kèm theo các slide trình 
chiếu để sinh viên tiện theo dõi, đối chiếu.

Chúng tôi đã cố gắng hết sức để 
cung cấp một nguồn thông tin phong phú 
về khóa học, bao gồm các gợi ý về các bài 
đọc thêm, video tùy chọn hoặc hướng dẫn 
tự học.

(2) Khả năng tiếp cận và niềm đam 
mê của người hướng dẫn

Chúng tôi đã cung cấp điều mà 
chúng tôi gọi là ‘class service’ để cho phép 
sinh viên liên hệ với mình để được hỗ trợ 
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trong thời gian sớm nhất. Để tránh quá tải, 
chúng tôi đã yêu cầu sinh viên trưởng từng 
lớp chọn lọc những câu hỏi thường gặp và 
dành thời lượng cụ thể trong mỗi buổi trực 
tuyến để giải đáp trực tiếp thắc mắc của 
sinh viên (khoảng 15 - 30 phút)

Bên cạnh đó, chúng tôi đã lưu số 
liên lạc của nhân viên hỗ trợ kỹ thuật và 
chia sẻ với sinh viên. Do đó, chúng tôi có 
thể tránh mọi tác động xấu từ các sự cố kỹ 
thuật có thể ảnh hưởng đến sự tham gia 
của sinh viên.

Hơn nữa, nhận thức được tầm quan 
trọng của niềm đam mê của giáo viên, 
chúng tôi đã làm việc ở mức độ nhiệt tình 
cao. May mắn thay, khi dạy các khóa tiếng 
Anh Du lịch tại Khoa Du lịch - Đại học 
Mở Hà Nội, cả hai chúng tôi đều có chung 
niềm đam mê du lịch và tích lũy được 
nhiều kinh nghiệm du lịch, vì vậy chúng 
tôi không chỉ truyền đạt được bài học mà 
còn khơi dậy tình yêu của sinh viên đối 
với ngành du lịch. Kết quả là, nhiều sinh 
viên đã rất hào hứng tham gia khóa học và 
thể hiện sự cảm kích về sự nhiệt tình của 
chúng tôi trong việc giảng dạy môn học.

(3) Tương tác lẫn nhau giữa người 
học

Chúng tôi đã sử dụng các cuộc thảo 
luận dưới dạng ‘panel discussion’ trong 
các phòng học google meet, giúp sinh 
viên của chúng tôi cảm thấy như họ đang 
ở trong lớp tham gia cuộc đối thoại.

Chúng tôi đã tạo cơ hội cho sinh 
viên của mình có thể theo dõi, đánh giá 
các bài của các bạn khác. Ở bước này, ứng 
dụng ‘padlet’ đã giúp ích rất nhiều. Ví dụ, 
trong một bài học của PET 4, tất cả học 
sinh đã đăng ý kiến của mình về phẩm chất 
của một chủ khách sạn giỏi trên padlet (sử 
dụng liên kết do giáo viên chia sẻ). Sau 
đó, chúng tôi cho các em một khoảng thời 

gian cụ thể (5-10 phút) để phản hồi ý kiến 
của các bạn trong lớp. Đáng ngạc nhiên là 
sinh viên khá hào hứng; điều này được kết 
luận dựa trên phản hồi được chọn ở cuối 
bài học.

(4) Học tập tích cực

Chúng tôi đã sử dụng các nhiệm 
vụ nhỏ hàng tuần yêu cầu sinh viên áp 
dụng các kiến thức, kỹ năng được dạy. 
Các bài tập đã được cân chỉnh cẩn thận 
để trở nên thách thức nhưng không phải 
là không thể đạt được bằng cách: (1) đảm 
bảo rằng mọi thứ cần thiết để hoàn thành 
mỗi nhiệm vụ đều được đề cập trong bài 
học, (2) cung cấp hướng dẫn về chiến 
lược cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ (3) 
cung cấp một ví dụ, mẫu liên quan. Ví dụ: 
dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và các 
lá đơn xin việc mẫu, các sinh viên đã viết 
đơn xin việc ứng tuyển vào vị trí được 
đăng trong quảng cáo tuyển dụng và hoàn 
thành sơ yếu lý lịch. Sau đó, chúng tôi sử 
dụng hoạt động tự đánh giá như một phần 
của việc hoàn thành nhiệm vụ. Với sự trợ 
giúp của phiếu đánh giá chi tiết cho từng 
nhiệm vụ, sinh viên sẽ đánh giá việc hoàn 
thành nhiệm vụ của bạn cùng khóa trước 
khi tự đánh giá công việc của mình. Mục 
đích của việc tự đánh giá là để học sinh 
tự đánh giá chất lượng bài làm của mình 
sau khi các em đã xem và đánh giá bài 
của các bạn khác.

Một chiến lược khác là chúng tôi có 
thể trình chiếu một video kèm các các câu 
hỏi để lấy phản hồi của sinh viên; trong 
nhiều bài học, một video tốt vừa giúp duy 
trì sự chú ý của sinh viên vừa góp phần đạt 
được các mục tiêu học tập.

Chúng tôi cũng sử dụng các câu đố 
được thiết kế sẵn trên hệ thống LMS của 
trường để kiểm tra việc tiếp thu các kiến 
thức và kỹ năng liên quan được giảng dạy 
trong một tuần cụ thể, dựa vào kết quả sẽ 
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cung cấp phản hồi ngay lập tức cho sinh 
viên. Các câu đố bao gồm một hỗn hợp các 
câu hỏi đánh giá các loại quá trình nhận: 
hiểu, phân tích, áp dụng và đánh giá. Điều 
đáng chú ý là mục đích của những câu đố 
này là giúp sinh viên ôn lại nội dung khóa 
học thông qua một hoặc nhiều chiến lược 
sau: (1) câu đố ôn tập hoặc củng cố những 
điểm chính được đề cập trong bài giảng, 
(2) câu đố đưa ra lời giải thích câu trả lời 
rõ ràng, và (3) các câu đố cho phép làm lại 
nhiều câu hỏi.

(5) Định hướng vấn đề với sự giải 
thích rõ ràng

Trong suốt khóa học trực tuyến học 
kỳ II năm học 2019-2020, chúng tôi tập 
trung vào các chủ điểm gắn liền với thực 
tiễn. Điều này cực kỳ hiệu quả cho các 
bài học tiếng Anh liên quan đến du lịch. 
Ví dụ, trong khóa học PET4, chúng tôi đã 
đưa ra một tình huống trong đó một khách 
hàng có mối quan tâm đặc biệt đang tìm 
kiếm một sản phẩm du lịch tốt. Các sinh 
viên của chúng tôi đã phải thiết kế một sản 
phẩm du lịch thuộc nhóm ‘Nich tourism’ 
để làm hài lòng khách hàng. Các sinh viên 
của chúng tôi đã rất hào hứng, sau đó trong 
quá trình thực hiện nhiệm vụ, họ cũng cải 
thiện được kiến thức liên quan.

Tuy nhiên, giáo viên phải lưu ý việc 
khai triển tình huống nên được tiến hành 
từng bước, với hướng dẫn rõ ràng, cung 
cấp các ví dụ để sinh viên hiểu và hoàn 
thành nhiệm vụ tốt hơn.

7. Kết luận

Bài viết này chia sẻ các chiến lược 
mà các tác giả đã áp dụng vào khóa học 
tiếng Anh trực tuyến của mình trong học 
kỳ II năm học 2019-2020 để thúc đẩy 
sự tham gia của sinh viên vào khóa học. 
Việc cung cấp các tài nguyên khóa học đã 
cung cấp cho sinh viên ý tưởng rõ ràng về 

những gì họ thực sự phải làm trong khóa 
học. Sự sẵn có của các tài nguyên khóa 
học bổ sung cũng cho phép sinh viên quan 
tâm đến một chủ đề có thể khám phá thêm. 
Những điều này phục vụ cho nhu cầu tự 
chủ của học sinh. Hơn nữa, việc sử dụng 
các nguồn tài nguyên và hoạt động trực 
tuyến khác nhau cũng giúp sinh viên đạt 
được cảm giác thông thạo các chủ đề được 
đề cập. Điều này đáp ứng nhu cầu năng 
lực của sinh viên. Ngoài ra, khả năng tiếp 
cận của người hướng dẫn (giảng viên) và 
các tương tác lẫn nhau giữa sinh viên cùng 
khóa học sẽ thúc đẩy cảm giác liên quan, 
từ đó ảnh hưởng đến sự tham gia về tình 
cảm của sinh viên. Tương tác giữa giảng 
viên và sinh viên có thể làm tăng cảm giác 
tích cực của sinh viên đối với khóa học 
và giúp họ gắn bó hơn. Hơn nữa, sự nhiệt 
tình của giảng viên trong việc giảng dạy 
khóa học, cũng như sự sẵn sàng tương tác 
với sinh viên (ví dụ: trả lời các câu hỏi 
của sinh viên) cũng đóng một vai trò quan 
trọng trong việc đáp ứng nhu cầu về năng 
lực của sinh viên. Việc sử dụng các chiến 
lược học tập tích cực và học tập theo định 
hướng vấn đề với sự giải thích rõ ràng tập 
trung vào việc tạo ra các kết nối có ý nghĩa 
với thế giới thực giúp thúc đẩy sinh viên 
cảm nhận được năng lực trong việc nắm 
vững chủ đề đang học.

Chúng tôi hy vọng sẽ làm việc với 
các đồng nghiệp của mình để trao đổi về 
các chiến lược mà chúng tôi đã áp dụng 
để nâng cao cả kỹ năng chuyên môn và 
hiệu quả của các khóa học trực tuyến mà 
chúng tôi có thể thực hiện trong tương 
lai. Một số chiến lược cũng có thể được 
áp dụng trong các lớp học truyền thống 
của chúng tôi. Chúng tôi cũng mong 
muốn sẽ có thể tiếp tục các nghiên cứu 
chuyên sâu hơn về nội dung này trong 
tương lai.
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Abstract:  The explosion of the Industrial Revolution 4.0 not only brings opportunities 
but also creates great challenges for Vietnam’s tourism industry, especially in developing hu-
man resources to meet the needs of the tourist market. On the basis of assessing the current 
situation of Vietnamese human resources and analyzing some of the eff ects of Industry 4.0 
on the tourism sector, the article points out some requirements for the development of human 
resources in tourism, that is: Raising awareness of Industry 4.0 and new requirements on 
the capability of the workforce in the tourism sector to actively study and innovate; Com-
pleting guidelines, policies, adjusting planning for human resource development in tourism; 
Improving training capacity, improving the quality of human resource training for tourism 
in training institutions; Improving technological infrastructure and information system of 
the tourism industry; and promoting international cooperation, strengthening public-private 
cooperation in tourism human resource development.
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1. Introduction

Over the past years, with its remark-
able growth rate, tourism has shown a 
“spearhead” role in the country’s econo-
my. From 2015-2019, the number of tour-
ists has gradually increased each year - 
number of international visitors increased 
8.4 times, reaching over 18 million arriv-
als; Domestic tourists tripled, reaching 
85 million arrivals in 2019. Total revenue 
from tourists reached 32.8 billion USD in 
2019, an increase of 7.9 times compared 
to 2015, directly contributing 9.2% into 

GDP. In 2019, Vietnam ranked among the 
top 10 countries with the highest growth 
rate in tourism in the world. Impressive 
development results of the tourism in-
dustry on the one hand are good signals, 
but on the other hand are worrying signs, 
because methods of management, busi-
ness, consumption and labor in the tour-
ism sector will have to rapidly change in 
the context of the 4th industrial revolution 
(Industry 4.0) while Vietnam’s tourism 
human resources still have many limita-
tions both in terms of quantity and quality.
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2. The development context and 
impacts of the industrial revolution on 
the tourism industry

Being identifi ed as a key econom-
ic sector, in recent years, tourism has re-
ceived great attention from the Party and 
the State. Tourism development has been 
identifi ed as the responsibility of the en-
tire political system, all levels, sectors 
and the whole society, and many policies 
have been enacted to facilitate tourism 
in general, tourism and human resourc-
es in particular. Resolution No. 08-NQ / 
TW dated January 16, 2017 of the Minis-
try of Finance on “Develop tourism into 
a key economic sector” also outlines the 
tasks and solutions for tourism develop-
ment, in which the emphasis is made on 
the need  to develop human resources in 
terms of quantity and quality. The resolu-
tion clearly stated: “Promote the applica-
tion of advanced science and technology 
in training and fostering tourism human 
resource development” and “improve the 
quality of human resources in both state 
governance, corporate management and 
labor in tourism”. In addition, in the wide-
spread context of the Industry 4.0 tide, the 
Prime Minister has issued Directive No. 
16 / CT-TTg on strengthening the ability 
to access the Industry 4.0, and has directed 
the implementation of measures to make 
the most of the advantages, while mini-
mizing the negative eff ects of the Industry 
4.0 on Vietnam, in which the mission for 
the tourism industry was set: “Proactively 
review, build plans and key tasks of the 
industry to implement in accordance with 
the development trend of the 4th Industri-
al Revolution”.

As the convergence of a series of 
new technologies, based on the platform 
of connection and digital technology ap-

plied in all areas of life, Industry 4.0 has 
quickly had a profound impact on all areas 
of socio-economic life, tourism included. 
The internet of things can be applied in ac-
commodation and dining services such as: 
creating smart rooms - self-adjusting tem-
perature, lighting, automatic equipment 
in the room. ; predictive failure detection 
of the service equipment system; food in-
ventory tracking and  management ... Ar-
tifi cial intelligence (AI) can be used as a 
virtual assistant to provide information, 
take care of tourists, resolve complaints, 
book automatically ... to increase the qual-
ity of the experience and save time for 
guests. Big data can be used in analyzing 
and selecting target markets, even helping 
businesses personalize each travel product 
and service to perfectly meet the needs of 
travelers. 

The new technologies of Industry 
4.0 applied in the tourism fi eld will create 
a lot of changes in the method of manage-
ment, business, consumption and associ-
ated with new requirements on qualifi ca-
tions, skills and qualities of the workforce 
in the tourism industry. Industry 4.0 will 
change the needs and approaches to tour-
ism of the tourist market; change some 
employment positions in the tourism in-
dustry; and alter some professional stan-
dards in the tourism industry.

Industry 4.0 changes the needs and 
approaches toward tourism of the tourist 
market:

Industry 4.0 dramatically changes 
management and business skills, reduces 
costs and increases tourism services qual-
ity, hence will be a strong driving force to 
stimulate tourism demand. The explosion 
of online technology makes it easy for 
travelers to gain direct access to travel 
products and services from anywhere on 
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a global scale at lower costs. Travel hab-
its, travel behaviors, travel time ... can all 
change. At the same time, the increasing 
demand for personalization in tourism 
products will force the tourism industry 
and its workforce to actively change in 
response.

Industry 4.0 changes a number of 
job positions in the tourism industry:

The results of applying new tech-
nologies in the tourism industry have 
formed new tourism trends such as smart 
travel, virtual reality travel ... thereby cre-
ating new job positions such as marketing 
staff , online sales, consulting and online 
customer care,  online dât analyzing and 
processing ... Meanwhile, some steps in 
the process of “manufacturing” tourism 
products and services will be gradually 
replaced by smart, automated robots such 
as picking up, ticket checking, luggage 
transportation, automatic payment assis-
tance, security protection ... so some pub-
lic may be lost. Namely work such as tick-
et conductors, tour guides, tourist advice 
and care, security staff  ...

Industry 4.0 changes a number of 
profession standards in the tourism in-
dustry:

The increasingly popular appli-
cation of technology in work as well as 
the emergence of new career positions 
requires the workforce in the industry to 
have the qualifi cations and skills to use 
the technologies associated with each 
specifi c career position. Therefore, the 
standards of many professional positions 
will inevitably change, in accordance 
with the requirements of the new situa-
tion, with the actual application of tech-
nology in specifi c job positions. In this 
context, high-quality tourism human re-
sources will become a decisive factor in 

competition and ensure success in tour-
ism operation, management and business.

3. The situation of human resourc-
es in tourism

Tourism human resources can be 
understood as the entire direct or indirect 
workforce with suffi  cient qualifi cations 
and conditions to work in the tourism 
sector. The growth of Vietnam’s tourism 
along with the new requirements posed 
by Industry 4.0 for the tourism industry 
requires the industry to have a human 
resource that ensures both quantity and 
quality. However, the reality shows that 
tourism human resources are lacking in 
quantity and poor in quality.

The shortage of tourism human re-
sources:

According to the Institute for Re-
search and Development of Tourism, with 
the same growth rate as the previous time, 
it is estimated that each year the tourism 
industry needs about 40,000 more work-
ers. In 2018, the whole country had 195 
training institutions in tourism, of which 
there were 80 universities but could only 
supply about 15,000 employees per year.
The demand for human resources operat-
ing in the tourism industry increased by an 
average of about 40% per year, of which, 
the demand for workers with university 
and college degrees accounts for 15%. 
Also according to the forecasts from this 
Institute, by 2025, Vietnam Tourism will 
need to add 620,000 workers, and by 2025 
2,090,000 more.

Quality of human resources for 
tourism:

According to the World Economic 
Forum (WEF)’s Travel and Tourism Com-
petitiveness Report, Vietnam’s human re-
source and labor market competitiveness 
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index was only 4.8 points, ranked 47th / 
140 countries, in the group above average 
in the world and only higher than Laos 
and Cambodia in the ASEAN region. The 
ICT readiness index was only 4.3 points, 
ranked 83/140, in the low average group 
(WEF, 2019). In the ASEAN region, these 
rankings are just ahead of Laos and Cam-
bodia. The ranking indicators refl ect quite 
accurately the current state of the quality 
of tourism human resources in Vietnam. 
According to statistics from the Institute 
of Tourism Research and Development, 
the proportion of workers trained with ex-
pertise in tourism accounts for only 42% 
of the total number of direct workers in 
the industry, 38% of workers are from 
other industries. and about 20% only re-
ceive on-the-job training without formal 
training. Of the workers trained in tour-
ism, only 10% have university and post-
graduate degrees, 50% have elementary 
to intermediate education and 40% only 
receive training through short classes. 
term. Regarding the foreign language lev-
el of tourism human resources, the whole 
industry has about 60% of tourism work-
ers know and can use foreign languages, 
but only 15% can use them fl uently. Re-
garding the level of technology, the whole 
industry has about 60% of the employees 
capable of using computers and equip-
ment for work, but mainly associated with 
simple jobs (Nguyen Van Dinh, 2019).

Thus, it can be seen that the tour-
ism human resource still lacks in quantity 
and still has many limitations in terms of 
quality. Therefore in the face of the rapid 
development of tourism and the impacts 
of the new technology wave around the 
world, it is very urgent to actively improve 
tourism human resources in both quantity 
and quality.

4. Some requirements for the de-
velopment of tourism human resources

First, raising awareness of Industry 
4.0 and new requirements on the capabili-
ty of the workforce in the tourism sector to 
actively study and innovate:

The workforce in the entire indus-
try must be properly aware of Industry 4.0 
and of the impacts of new technologies 
on the tourism industry and on each job 
position. As a result, each person working 
in the industry should be proactive and 
make eff orts in learning and innovating, 
improving knowledge, professional qual-
ifi cations, professional skills, and ability 
to use new technologies. Accordingly, re-
newing thinking and working methods to 
adapt to new requirements, and to ensure 
labor effi  ciency.

Second, perfecting policies, adjust-
ing planning for human resource develop-
ment in tourism to the new situation:

The Government should review, 
adjust, and enact specifi c guidance and 
guidance documents on the tasks of de-
veloping tourism human resources in the 
context of Industry 4.0 such as policies on 
training, remuneration, and commenda-
tion ... to create a favorable legal corridor 
for human resource development. Tourism 
human resource development planning 
needs to be updated and adjusted on the 
forecast results and calculations on im-
pacts of Industry 4.0 on the tourist market, 
on competitors, on labor market (quantify 
new professions that appear, profession 
groups that are eliminated, competencies 
needed for each occupation group) to 
identify specifi c requirements for quantity 
and quality of human resources in the new 
context. 
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Third, improving quality of human 
resources training for tourism in training 
institutions:

Apply a specifi c procedure in tour-
ism training, renovate the program con-
tent, training methods and methods asso-
ciated with the new requirements of the 
labor market. Enhance the application 
of advanced technologies in the training 
of human resources for tourism, and at 
the same time associate training content 
with specifi c requirements and updates of 
groups of employment positions in the in-
dustry. Training institutions should focus 
on training high-quality human resources, 
management personnel at all levels. Links 
between schools and businesses should be 
enhanced and training models in tourism 
businesses need to be deployed, to ensure 
the eff ectiveness of training and retraining 
activities.

Fourth, improving the technology 
infrastructure and information system of 
the tourism industry:

 Improve the technology infrastruc-
ture system to ensure connectivity and 
enhance the ability of workers to access 
and use technology in the industry. At 
the same time, it is necessary to form and 
build a tourism labor market information 
system to promote the supply-demand 
connection, and improve the effi  ciency 
of the labor supply-demand connection in 
the tourism sector.

Fifth, promoting international co-
operation, strengthen public-private co-
operation:

Promote international coopera-
tion activities, strengthen public-private 
cooperation in tourism human resource 
development through expert exchange 
programs, training, retraining and invest-

ment cooperation in training infrastruc-
ture, public infrastructure technology ... 
to improve human resources, improve the 
application of new technologies in man-
agement, tourism business and other jobs.

The development of tourism and the 
explosion of Industry 4.0 not only bring op-
portunities but also create great challenges 
for Vietnam’s tourism industry, especially 
in the development of human resources in 
response to the new situation. By actively 
innovating thoughts and actions in the de-
velopment of human resources in tourism 
- ensuring suffi  cient quantity and ensuring 
the quality of human resources, Vietnam 
tourism really has a solid foundation to 
seize the “spearhead” role in the national 
economy and to develop sustainably.
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Tóm tắt: Sự bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0‡ không chỉ mang lại cơ hội mà 
còn tạo ra những thách thức rất lớn cho ngành du lịch Việt Nam, đặc biệt là trong việc phát triển 
nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu thị trường khách. Trên cơ sở đánh giá thực trạng nguồn 
nhân lực Việt Nam và phân tích một số tác động của cuộc CMCN 4.0 đến lĩnh vực du lịch, bài 
viết chỉ ra một số yêu cầu đối với việc phát triển nguồn nhân lực du lịch, đó là: Nâng cao nhận 
thức về CMCN 4.0 và yêu cầu mới về năng lực của nhân lực lao động trong lĩnh vực du lịch để 
chủ động học tập và đổi mới; Hoàn thiện cơ chế, chính sách, điều chỉnh quy hoạch phát triển 
nguồn nhân lực du lịch; Nâng cao năng lực đào tạo, cải thiện chất lượng đào tạo nguồn nhân 
lực du lịch tại các cơ sở đào tạo; Cải thiện hệ thống hạ tầng công nghệ và hệ thống thông tin của 
ngành du lịch; và Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường hợp tác công tư trong phát triển nhân 
lực du lịch.§

Từ khóa: Phát triển nguồn nhân lực, du lịch, cách mạng công nghiệp 4.0

* Khoa Du lịch - Trường Đại học Mở Hà Nội
† Trường Đại học Quốc gia Hà Nội 
‡ CMCN 4.0
§ Số liệu thống kê của Trung tâm Thông tin Du lịch, Tổng cục Du lịch

1. Đặt vấn đề

Trong những năm qua, với tốc độ 
tăng trưởng vượt bậc, du lịch đã thể hiện 
được vai trò “mũi nhọn” trong nền kinh tế 
của đất nước. Từ năm 2015-2019, số lượng 
khách du lịch tăng dần qua từng năm - 
khách quốc tế tăng gấp 8,4 lần, đạt trên 18 
triệu lượt; khách nội địa tăng gấp 3 lần, đạt 
85 triệu lượt vào năm 2019. Tổng thu từ 
khách du lịch đạt 32,8 tỷ USD năm 2019, 
tăng gấp 7,9 lần so với năm 2015, đóng góp 
trực tiếp 9,2% vào GDP§. Năm 2019, Việt 

Nam đứng trong top 10 quốc gia có tốc độ 
tăng trưởng về du lịch cao nhất thế giới. 
Kết quả phát triển ấn tượng của ngành du 
lịch một mặt là những tín hiệu đáng mừng, 
nhưng mặt khác lại là dấu hiệu đáng lo, 
bởi phương thức quản lý, kinh doanh, tiêu 
dùng, lao động trong lĩnh vực du lịch sẽ 
phải thay đổi nhanh chóng trong bối cảnh 
của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 
(CMCN 4.0) trong khi nguồn nhân lực du 
lịch Việt Nam còn nhiều hạn chế cả về số 
lượng lẫn chất lượng.
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2. Bối cảnh phát triển và những 
tác động của cách mạng công nghiệp 
đến ngành du lịch

Được xác định là một ngành kinh tế 
trọng điểm, trong những năm qua, du lịch 
nhận được mối quan tâm rất lớn của Đảng 
và Nhà nước. Phát triển du lịch được xác 
định là trách nhiệm của cả hệ thống chính 
trị, các cấp, các ngành và của toàn xã hội. 
Nhiều chính sách đã được ban hành tạo điều 
kiện cho du lịch nói chung, nhân lực du lịch 
nói riêng phát triển.  Nghị quyết số 08-NQ/
TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về 
“Phát triển Du lịch trở thành ngành Kinh tế 
mũi nhọn” cũng đã đề ra nhiệm vụ và giải 
pháp phát triển du lịch, trong đó nhấn mạnh 
đến yêu cầu phát triển nguồn nhân lực về số 
lượng và chất lượng. Nghị quyết đã nêu rõ: 
“Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ 
tiên tiến trong đào tạo bồi dưỡng phát triển 
nguồn nhân lực du lịch” và “nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực cả về quản lý nhà 
nước, quản trị doanh nghiệp và và lao động 
nghề du lịch”. 

Bên cạnh đó, trong bối cảnh lan 
rộng của làn sóng CMCN 4.0, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-
TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận 
cuộc CMCN 4.0, chỉ đạo tổ chức thực 
hiện các giải pháp nhằm tận dụng tối đa 
các lợi thế, đồng thời giảm thiểu những 
tác động tiêu cực của cuộc CMCN 4.0 
đối với Việt Nam, trong đó đặt ra nhiệm 
vụ cho ngành Du lịch: “Chủ động rà soát, 
xây dựng kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm 
của ngành để tổ chức triển khai phù hợp 
với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4”. 

Là sự hội tụ của một loạt các công 
nghệ mới, ra đời dựa trên nền tảng kết 

nối và công nghệ số được ứng dụng trong 
mọi lĩnh vực của đời sống, CMCN 4.0 
đã nhanh chóng tác động sâu rộng đến 
mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, 
trong đó có du lịch. Internet kết nối vạn 
vật (Internet of thing) có thể ứng dụng 
trong dịch vụ lưu trú vă ăn uống như: tạo 
ra các phòng lưu trú thông minh - tự điều 
chỉnh nhiệt độ, ánh sáng, các trang thiết bị 
tự động trong phòng; dự đoán bảo trì, bảo 
dưỡng, phát hiện hỏng hóc của hệ thống 
các thiết bị phục vụ; theo dõi quản lý thực 
phẩm tồn kho... Trí tuệ nhân tạo (Artifi cil 
interlligence) có thể ứng dụng trong vai 
trò trợ lý ảo để cung cấp thông tin, chăm 
sóc khách du lịch, giải quyết phàn nàn, đặt 
chỗ tự động... để gia tăng chất lượng trải 
nghiệm và tiết kiệm thời gian cho khách. 
Dữ liệu lớn tập trung (Big data) có thể 
ứng dụng trong việc phân tích và lựa chọn 
thị trường mục tiêu, thậm chí giúp doanh 
nghiệp cá nhân hoá được từng sản phẩm 
và dịch vụ du lịch để đáp ứng hoàn hảo 
nhu cầu của du khách. 

Có thể thấy, những công nghệ mới 
của CMCN 4.0 ứng dụng trong lĩnh vực 
du lịch sẽ tạo ra rất nhiều thay đổi trong 
phương thức quản lý, kinh doanh, tiêu 
dùng và gắn với những đòi hỏi mới về 
trình độ, kỹ năng, phẩm chất của nhân 
lực lao động trong ngành du lịch. CMCN 
4.0  sẽ làm thay đổi nhu cầu và phương 
thức tiếp cận du lịch của thị trường 
khách, thay đổi một số vị trí việc làm 
trong ngành du lịch và làm thay đổi một 
số tiêu chuẩn nghề nghiệp trong ngành 
du lịch.

CMCN 4.0 làm thay đổi nhu cầu 
và phương thức tiếp cận du lịch của thị 
trường khách: 
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CMCN 4.0 làm thay đổi mạnh mẽ 
kỹ năng quản trị, kinh doanh, là giảm giá 
thành và tăng chất lượng dịch vụ du lịch 
nên sẽ là động lực mạnh mẽ để kích cầu 
du lịch. Sự bùng nổ của công nghệ trực 
tuyến giúp du khách dễ dàng tiếp cận trực 
tiếp với sản phẩm và dịch vụ du lịch ở bất 
cứ địa điểm nào trên phạm vi toàn cầu với 
chi phí thấp hơn. Thói quen du lịch, hành 
vi du lịch, thời gian du lịch... đều có thể 
thay đổi. Đồng thời, nhu cầu về tính cá 
nhân hoá trong các sản phẩm du lịch có xu 
hướng gia tăng sẽ buộc ngành du lịch và 
nhân lực lao động trong ngành phải chủ 
động thay đổi để đáp ứng.

CMCN 4.0 làm thay đổi một số vị trí 
việc làm trong ngành du lịch: 

Kết quả của việc áp dụng những 
công nghệ mới trong ngành du lịch đã 
hình thành nên những xu hướng du lịch 
mới như du lịch thông minh, du lịch thực 
tế ảo... từ đó tạo ra các vị trí công việc 
mới như nhân viên marketing trực tuyến, 
tư vấn và bán hàng trực tuyến, chăm sóc 
khách hàng trực tuyến, kỹ thuật viên phân 
tích và xử lý dữ liệu trực tuyến... Trong khi 
đó, một số khâu trong quy trình “sản xuất” 
sản phẩm và dịch vụ du lịch sẽ dần được 
thay thế bằng robot thông minh và tự động 
hoá như đón khách, soát vé, vận chuyển 
hành lý, hỗ trợ thanh toán tự động, bảo vệ 
an ninh... nên có thể làm mất đi một số 
vị trí công việc truyền thống trong ngành 
như nhân viên soát vé, hướng dẫn viên du 
lịch, tư vấn viên và nhân viên chăm sóc 
khách du lịch, nhân viên an ninh...

CMCN 4.0 làm thay đổi một số tiêu 
chuẩn nghề nghiệp trong ngành du lịch: 

Việc ứng dụng công nghệ ngày càng 
phổ biến trong công việc cũng như sự xuất 

hiện của các vị trí nghề nghiệp mới đòi 
hỏi nhân lực lao động trong ngành phải 
có trình độ và kỹ năng sử dụng thành thạo 
các công nghệ gắn với từng vị trí nghề 
nghiệp cụ thể. Vì thế, tiêu chuẩn của các 
vị trí nghề nghiệp chắc chắn sẽ có những 
thay đổi, phù hợp với yêu cầu của tình 
hình mới, của thực tế ứng dụng công nghệ 
vào các vị trí công việc cụ thể. Trong bối 
cảnh này, nguồn nhân lực du lịch chất 
lượng cao sẽ trở thành yếu tố quyết định 
trong cạnh tranh và đảm bảo sự thành 
công trong công tác điều hành, quản lý, 
kinh doanh du lịch. 

3. Thực trạng nguồn nhân lực 
du lịch

Nguồn nhân lực du lịch có thể hiểu 
là toàn bộ lực lượng lao động trực tiếp và 
gián tiếp có đủ khả năng và các điều kiện 
tham gia lao động trong lĩnh vực du lịch. 
Sự tăng trưởng nhanh chóng của du lịch 
Việt Nam cùng với những yêu cầu cấp thiết 
đặt ra từ cuộc CMCN 4.0 đối với ngành du 
lịch đòi hỏi phải ngành phải có một nguồn 
nhân lực đảm bảo cả về số lượng lẫn chất 
lượng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nguồn 
nhân lực du lịch Việt Nam đang thiếu về 
số lượng và yếu về chất lượng. 

Sự thiếu hụt nguồn nhân lực du lịch:

Theo dự báo của Viện Nghiên cứu 
Phát triển du lịch, với đà tăng trưởng như 
thời gian qua, ước tính mỗi năm ngành du 
lịch cần thêm khoảng 40.000 lao động. 
Năm 2018, cả nước có 195 cơ sở đào tạo 
về du lịch, trong đó có 80 trường đại học 
nhưng chỉ đáp ứng được khoảng 15.000 
lao động mỗi năm. Nhu cầu về nhân lực 
hoạt động trong ngành du lịch tăng bình 
quân khoảng 40% năm, trong đó, nhu cầu 
lao động có trình độ đại học, cao đẳng 
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chiếm 15%. Cũng theo dự báo của Viện 
này, đến năm 2025, ngành Du lịch Việt 
Nam sẽ cần bổ sung 620.000 lao động, 
năm 2025 cần thêm khoảng 2.090.000 
lao động.  

Chất lượng nguồn nhân lực du lịch:

Theo Báo cáo xếp hạng năng lực 
cạnh tranh ngành lữ hành và du lịch của 
Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF, chỉ số cạnh 
tranh về nguồn nhân lực và thị trường lao 
động của Việt Nam chỉ đạt 4,8 điểm, xếp 
hạng 47/140 quốc gia, thuộc nhóm trung 
bình cao trên thế giới và chỉ cao hơn Lào 
và Campuchia trong khu vực ASEAN. Chỉ 
số xếp hạng về mức độ sẵn sàng về công 
nghệ thông tin và truyền thông chỉ đạt 4,3 
điểm, xếp hạng 83/140, thuộc nhóm trung 
bình thấp (WEF, 2019). Trong khu vực 
ASEAN, các thứ hạng này chỉ được xếp 
trước  trước Lào và Campuchia. 

Các chỉ số xếp hạng phản ánh khá 
chính xác thực trạng chất lượng nguồn 
nhân lực du lịch ở Việt Nam. Theo thống 
kê của Viện Nghiên cứu và phát triển du 
lịch, tỷ lệ lao động qua đào tạo chuyên 
môn về du lịch chỉ chiếm 42% tổng số 
lao động trực tiếp trong toàn ngành, 38% 
lao động được chuyển sang từ các ngành 
khác và khoảng 20% chỉ được huấn luyện 
tại chỗ mà không qua đào tạo chính quy. 
Trong số lao động qua đào tạo chuyên 
môn về du lịch, chỉ có 10% có trình độ 
đại học và sau đại học, 50% có trình độ 
từ sơ cấp đến trung cấp và 40% chỉ được 
bồi dưỡng thông qua các lớp ngắn hạn. 
Về trình độ ngoại ngữ của nguồn nhân lực 
du lịch, toàn ngành có khoảng 60% nhân 
lực lao động du lịch biết và sử dụng được 
ngoại ngữ, nhưng chỉ 15% trong số này có 
thể sử dụng thành thạo. Về trình độ công 

nghệ, toàn ngành có khoảng 60% lao động 
có khả năng sử dụng máy tính và các thiết 
bị phục vụ công việc, nhưng chủ yếu gắn 
với các công việc giản đơn (Nguyễn Văn 
Đính, 2019). 

Như vậy, có thể thấy nguồn nhân lực 
du lịch còn thiếu hụt rất lớn về số lượng 
và còn nhiều hạn chế về mặt chất lượng. 
Trước sự phát triển nhanh chóng của dòng 
khách du lịch, trước những tác động của 
làn sóng công nghệ mới trên toàn cầu, 
việc chủ động phát triển nguồn nhân lực 
du lịch cả về số lượng lẫn chất lượng là hết 
sức cấp thiết.

4. Một số yêu cầu đặt ra đối với 
việc phát triển nguồn nhân lực du lịch 

Thứ nhất, nâng cao nhận thức về 
CMCN 4.0 và yêu cầu mới về năng lực 
của nhân lực lao động trong lĩnh vực du 
lịch để chủ động học tập và đổi mới: 

Đội ngũ nhân lực trong toàn ngành 
phải nhận thức được đúng đắn về CMCN 
4.0 và ý thức được sự tác động của làn sóng 
công nghệ mới lên ngành du lịch, lên từng 
vị trí việc làm là tất yếu. Từ đó, mỗi nhân 
lực làm việc trong ngành cần chủ động, 
nỗ lực trong học tập và đổi mới, nâng cao 
kiến thức, trình độ chuyên môn, kỹ năng 
nghề nghiệp, trình độ sử dụng công nghệ 
mới. Theo đó, đổi mới tư duy và phương 
thức làm việc để thích ứng với những đòi 
hỏi mới, đảm bảo hiệu quả lao động.

Thứ hai, hoàn thiện cơ chế, chính 
sách, điều chỉnh quy hoạch phát triển 
nguồn nhân lực du lịch phù hợp với tình 
hình mới: 

Chính phủ cần rà soát, điều chỉnh, 
ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 
cụ thể về nhiệm vụ phát triển nguồn nhân 
lực du lịch trong bối cảnh CMCN 4.0 như 
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các chính sách về đào tạo, đãi ngộ, khen 
thưởng... nhằm tạo ra hành lang pháp lý 
thuận lợi cho việc phát triển nguồn nhân 
lực. Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực 
du lịch cần được cập nhật, điều chỉnh trên 
kết quả dự báo và tính toán những tác động 
của CMCN 4.0 đến thị trường khách, đến 
các đối thủ cạnh tranh, đến thị trường lao 
động (định lượng các nhóm vị trí việc làm 
mới xuất hiện, các nhóm việc làm bị triệt 
tiêu, năng lực cần thiết đối với từng nhóm 
nghề nghiệp) để xác định những yêu cầu 
cụ thể về số lượng và chất lượng nguồn 
nhân lực trong bối cảnh mới. 

Thứ ba, nâng cao năng lực đào tạo 
cải thiện chất lượng đào tạo nguồn nhân 
lực du lịch đối với các cơ sở đào tạo:

Áp dụng cơ chế đặc thù trong đào 
tạo du lịch, thực hiện đổi mới nội dung 
chương trình, phương pháp và phương 
thức đào tạo gắn với các yêu cầu mới của 
thị trường lao động. Tăng cường ứng dụng 
các công nghệ tiên tiến trong đào tạo nhân 
lực du lịch, đồng thời gắn nội dung đào 
tạo với yêu cầu cụ thể, cập nhật của các 
nhóm vị trí việc làm trong ngành. Các 
cơ sở đào tạo cần chú trọng đào tạo nhân 
lực chất lượng cao, nhân lực quản lý các 
cấp. Đẩy mạnh liên kết đào tạo giữa nhà 
trường với doanh nghiệp và triển khai các 
mô hình đào tạo trong doanh nghiệp du 
lịch, đảm bảo hiệu quả của hoạt động đào 
tạo và đào tạo lại. 

Thứ tư, cải thiện hệ thống hạ tầng 
công nghệ và hệ thống thông tin của 
ngành du lịch:

 Cải thiện hệ thống hạ tầng công 
nghệ đảm bảo tính liên thông và tăng 
cường khả năng tiếp cận, sử dụng công 
nghệ của nhân lực lao động trong ngành. 
Đồng thời cần hình thành, xây dựng hệ 
thống thông tin thị trường lao động du lịch 
để đẩy mạnh sự kết nối cung - cầu, nâng 

cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động 
trong lĩnh vực du lịch. 

Thứ năm, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, 
tăng cường hợp tác công tư:

Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc 
tế, tăng cường hợp tác công tư trong 
phát triển nhân lực du lịch thông qua các 
chương trình trao đổi chuyên gia, đào tạo, 
bồi dưỡng, hợp tác đầu tư hạ tầng đào tạo, 
hạ tầng công nghệ... nhằm nâng cao trình 
độ nhân lực, cải thiện khả năng ứng dụng 
các công nghệ mới trong quản lý, kinh 
doanh du lịch và các công việc khác. 

Du lịch phát triển và sự bùng nổ của 
cuộc CMCN 4.0 không chỉ mang lại cơ 
hội mà còn tạo ra những thách thức rất 
lớn cho ngành du lịch Việt Nam, đặc biệt 
là trong  việc phát triển nguồn nhân lực 
đáp ứng với tình hình mới. Bằng cách chủ 
động đổi mới tư duy và hành động trong 
công tác phát triển nhân lực du lịch - vừa 
đảm bảo đủ số lượng vừa đảm bảo được 
chất lượng nguồn nhân lực, du lịch Việt 
Nam mới thực sự có nền tảng vững chắc 
để khẳng định vai trò “mũi nhọn” trong 
nền kinh tế quốc dân và phát triển một 
cách bền vững.
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