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Tóm tắt: 
 

Vấn đề môi trường, phát triển và bảo vệ môi trường hiện nay, đã và đang trở thành vấn đề nóng 
bỏng trong sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, dân tộc. Đà Nẵng là thành phố trẻ đang trên 
đà phát triển nhanh và hướng tới sự phát triển bền vững. Việc phát triển du lịch kết hợp với bảo vệ 
môi trường là vấn đề quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Thực 
trạng phát triển du lịch đã và đang tạo ra những sức ép nhất định lên môi trường sinh thái của 
thành phố. Để khai thác tối đa lợi thế của du lịch, đồng thời kết hợp với việc bảo vệ môi trường 
sinh thái giúp Đà Nẵng trở thành “Thành phố thân thiện môi trường”, thành phố thực sự đáng 
sống, là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, thì Đà Nẵng cần có những bước đột phá 
trong lĩnh vực này. Giải pháp phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường ở Đà Nẵng là cần thiết 
cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thành phố.  
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Abstract: 
 

The environment, environmental development and protection today, has become a hot issue 
in the sustainable development of each country. Da Nang is a young city, growing fast and 
towards sustainable development. Tourism development combined with environmental 
protection is an important issue in the strategy of sosio-economic development of the city. 
Tourism development has put certain pressures on the ecological environment of the city. To 
fully exploit the advantages of tourism, combined with the protection of ecological 
environment and to make Da Nang become a city of friendly environment, a living – worth 
place and an attractive destination for both domestic and international tourists, Da Nang 
needs breakthroughs in this field. The solution to development of tourism combined with 
environmental protectionis necessary for socio-economic development of the city.    
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