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THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

1. Thông tin chung: 

 - Tên đề tài: Phát triển mô hình trải nghiệm đồng sáng tạo 

cho Du lịch Đà Nẵng  

 - Mã số: B2017.ĐNA.21 (KT03)  

      - Chủ nhiệm: PGS.TS. Phạm Thị Lan Hƣơng 

       - Thành viên tham gia: TS. Nguyễn Thị Bích Thủy, TS. 

Trƣơng Hồng Trình, NCS. Phạm Ngọc Ái, ThS. Ngô thị Hồng, ThS. 

Nguyễn Thanh Lâm, ThS. Phạm Thị Quỳnh Lệ 

   - Cơ quan chủ trì: Đại học Đà Nẵng 

   - Thời gian thực hiện: 2017-2019 

2. Mục tiêu:  

2.1. Mục tiêu khái quát 

Phát triển mô hình quản lý điểm đến thúc đẩy đồng sáng 

tạo trải nghiệm cho du lịch Đà Nẵng, đảm bảo điều kiện phát triển 

bền vững. Dựa trên các mô hình nền tảng đã đƣợc triển khai trên thế 

giới để áp dụng vào điểm đến Đà Nẵng, sao cho phù hợp với bối 

cảnh Đà Nẵng về sản ph m/thị trƣờng  u khách, m i trƣờng cạnh 

tranh, tài nguyên du lịch và nguồn lực, mục tiêu và chiến lƣợc phát 

triển du lịch đến năm 2030 của thành phố. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

+ Nghiên cứu thực trạng quản lý du lịch của Đà Nẵng, sự 

tồn tại và hiệu quả của phương thức, mô hình quản lý điểm đến nhằm 

thúc đẩy đồng sáng tạo trải nghiệm du lịch, so sánh với các điểm đến 

cạnh tranh trong nước và khu vực. 



 

+ Nghiên cứu các bài học kinh nghiệm trên thế giới, các 

nước trong khu vực, và trong nước về mô hình quản lý điểm đến 

nhằm thúc đẩy đồng sáng tạo trải nghiệm du lịch. 

+ Nghiên cứu nhu cầu trải nghiệm đồng sáng tạo của du 

khách, đánh giá đối với khả năng cung ứng trải nghiệm đồng sáng 

tạo bởi điểm đến và tình hình cạnh tranh của các điểm đến trong 

nước. 

+ Phát triển mô hình quản lý điểm đến thúc đẩy đồng sáng 

tạo trải nghiệm cho du lịch Đà Nẵng, đảm bảo điều kiện phát triển 

bền vững, phù hợp với bối cảnh Đà Nẵng (sản phẩm/thị trường, 

nguồn lực, mục tiêu & chiến lược, môi trường cạnh tranh). 

3. Tính mới và sáng tạo: 

Xuất phát từ quan điểm Mark ting đồng sáng tạo giá trị 

(Value co-creation), ở đó ngƣời tiêu dùng cùng sáng tạo giá trị với 

doanh nghiệp, trải nghiệm đồng sáng tạo (co-creation experience) 

là tƣơng tác của cá nhân với sản ph m/dịch vụ tại một thời điểm, địa 

điểm và trong bối cảnh một hoạt động cụ thể nh m tạo ra giá trị. Trải 

nghiệm đồng sáng tạo không tập trung vào sản ph m hay công ty, mà 

là tập trung vào  u khách, hƣớng đến tạo m i trƣờng cho  u khách để 

họ có đƣợc những trải nghiệm đáng nhớ và độc đáo. Đ   ch nh là giá 

trị đ m lại cho  u khách. Nhƣ vậy, việc  u khách tham gia đồng thời 

cùng với việc tạo ra sản ph m/dịch vụ sẽ đ m lại cho họ những kinh 

nghiệm và tri thức, cũng nhƣ cảm xúc riêng có, duy nhất, gắn liền với 

bản thân (sống và lao động cùng với ngƣời   n địa phƣơng, tham gia 

chế biến món ăn tại làng  m thực,… , khiến họ cảm thấy gắn bó 

mạnh mẽ với điểm đến, đ   là tiền đề quan trọng để lƣu giữ du khách 

ở lại l u hơn và qua  lại điểm đến sau này.  

Xuất phát từ thực tiễn du lịch Đà Nẵng, hiện tại luồng khách 

chính là Trung Quốc và Hàn Quốc đang giảm sút, thành phố đã đặt ra 



 

mục tiêu hƣớng đến thị trƣờng Bắc Mỹ và Ch u  u đến năm 2030 để 

đảm bảo tăng trƣởng bền vững cho ngành du lịch. Để đáp ứng phân 

khúc thị trƣờng mới này, c n có chiến lƣợc phát triển chuỗi sản ph m 

du lịch sáng tạo, cho phép  u khách đƣợc tham gia chủ động vào quá 

trình tạo ra giá trị, còn loại là loại hình du lịch chủ động hay du lịch 

sáng tạo. 

Trên góc độ của một điểm đến du lịch, các nhà quản lý điểm 

đến phải xây dựng một mô hình quản lý sao cho có thể kết nối đƣợc 

tất cả các tác nhân cung ứng du lịch nh m tối đa hóa trải nghiệm 

đồng sáng tạo cho  u khách, nhƣ vậy mới tạo ra lợi thế cạnh tranh 

bền vững cho điểm đến trong tƣơng lai. Các nƣớc trên thế giới cũng 

đã áp  ụng thành công nhiều mô hình khác nhau. Ở Việt Nam nói 

chung và ở Đà Nẵng nói riêng, hoạt động này chỉ mang tính chất tự 

phát ở các hoạt động đơn lẻ do từng tác nhân tham gia cung ứng triển 

khai, chƣa có một mô hình quản lý thống nhất nào từ ph a cơ quan 

quản lý Nhà nƣớc về du lịch trên thực tế. Trên góc độ hàn l m, chƣa 

có một nghiên cứu nào thực hiện chủ đề này ở Việt Nam.  

Vì thế, điểm mới của nghiên cứu này là đề xuất được mô 

hình quản lý điểm đến thúc đẩy đồng sáng tạo trải nghiệm du lịch 

phù hợp trong các điều kiện mục tiêu, thị trƣờng và nguồn lực hiện 

tại của Đà Nẵng, đóng vai tr  quan trọng trong việc phát triển du lịch 

Đà Nẵng th o hƣớng độc đáo và hấp dẫn, mà chƣa có nơi nào ở Việt 

Nam làm đƣợc. 

4. Tóm tắt kết quả nghiên cứu: 

Đề tài nghiên cứu nà  đã đạt đƣợc mục tiêu đề ra, trong đó 

đề tài tiếp cận từ nghiên cứu lý thu ết và các nghiên cứu có trƣớc, đi 

từ khái quát đến cụ thể, từ các khái niệm căn  ản về đồng sáng tạo 

giá trị, trải nghiệm  u lịch, đồng sáng tạo trải nghiệm, đến m  hình 

quản lý điểm đến th c đ   đồng sáng tạo trải nghiệm  u lịch, nh m 



 

nhận  iện lý thu ết nền tảng phù hợp, kết hợp với   m  ét, chọn lọc 

các m  hình quản lý điểm đến th c đ   đồng sáng tạo trải nghiệm  u 

lịch trong nƣớc và trên thế giới. Tất cả lý thu ết nền tảng nà  kết hợp 

với việc học hỏi kinh nghiệm từ các m  hình hiệu quả ở trong nƣớc 

và nƣớc ngoài, nh m phát triển hệ thống giải pháp gi p giải qu ết 

vấn đề đã nhận  iện của  u lịch Đà Nẵng, ch nh  ác là phát triển mô 

hình quản lý điểm đến thúc đẩy đồng sáng tạo trải nghiệm du lịch 

phù hợp với mục tiêu, nguồn lực, sản ph m thị trƣờng và m i trƣờng 

cạnh tranh và mục tiêu và chiến lƣợc phát triển  u lịch đến năm 2030 

của thành phố  u lịch Đà Nẵng, đồng thời đảm  ảo các điều kiện phát 

triển  ền vững.  

5. Tên sản phẩm:  

- Báo cáo toàn văn của đề tài. 

- Các sản ph m khoa học: 

+ 03 bài báo (01 bài báo quốc tế, 01  ài  áo trong nƣớc, 01 

bài báo hội thảo quốc tế) 

+ Các sản ph m khoa học: Các báo cáo lý luận về mô hình 

quản lý điểm đến thúc đ   đồng sáng tạo trải nghiệm. 

- Các sản ph m ứng dụng: Các báo cáo thực tiễn ứng dụng lý 

thuyết mô hình quản lý điểm đến th c đ   đồng sáng tạo trải nghiệm 

cho du lịch Đà Nẵng. 

- Sản ph m đào tạo: Hƣớng dẫn thành công 01 học viên cao 

học thực hiện đề tài liên quan 

- Tọa đàm thực tiễn: lấy ý kiến chuyến chuyên gia cho mô 

hình đề xuất. 

6. Hiệu quả, phƣơng thức chuyển giao kết quả nghiên 

cứu và khả năng áp dụng: 

Nghiên cứu có thể đƣợc làm căn cứ tham khảo cho UBND 

thành phố Đà Nẵng, Sở du lịch Đà Nẵng, Viện nghiên cứu và phát 



 

triển KT-XH Đà Nẵng, Các hiệp hội du lịch và khách sạn, các doanh 

nghiệp du lịch tại Đà Nẵng để nghiên cứu và ra các quyết định về 

quản lý và kinh doanh du lịch hiệu quả. Ngoài ra, nghiên cứu còn 

đƣợc chuyển giao cho Đại học Đà Nẵng làm tài liệu tham khảo cho 

các nhà nghiên cứu, học viên sau đại học, sinh viên để phát triển các 

hƣớng nghiên cứu tiếp theo, giúp du lịch Đà Nẵng ngày càng phát 

triển mạnh mẽ hơn. Nghiên cứu này có thể đƣợc nhân rộng ra các 

điểm đến du lịch khác ở Việt Nam và trên thế giới. 
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1. General information: 

- Project title: Developing the model of co-creation 

experience for tourism in Da Nang City 

- Number code: B2017.ĐNA.21 (KT03)  

- Project leader: Assoc. Prof. Dr. Pham Thi Lan Huong  

- Participants: Dr. Nguyen Thi Bich Thuy, Dr. Truong Hong 

Trinh, PhD Candidate. Pham Ngoc Ai, MBA. Ngo Thi Hong, MBA. 

Nguyen Thanh Lam, MBA. Pham Quynh Le 

- Administration Council: The University of Danang 

- Duration: 2017-2019 

2. Objectives 

2.1 General objectives 

Developing a destination management model that promotes 

tourist experience co-creation for Da Nang city so as to ensure the 

condition of sustainable development. Based on the foundation models 

that have been conducted all over the world to apply to Da Nang 

destination, so as to be suitable for the context of Da Nang in terms of 

products or tourist markets, competitive environment, tourism 

resources, resources, objectives and tourism development strategy of 

the city until 2030. 

2.2. Specific objectives 

+ Research the current situation of tourism management in Da 

Nang, the existence and effectiveness of destination management 

methods and models promoting tourist experience co-creation, 

comparing with other competing domestic and regional destinations. 



 

+ Research experiences from around the world, countries in 

the region, and in the scale of country (if any) on destination 

management model promoting tourist experience co-creation  

+ Research the need of travelers' co-creation experience, 

assess the ability of providing co-creation experience by the 

destination and the competitive situation of domestic destinations. 

+ Develop a destination management model promoting tourist 

experience co-creation for Da Nang city, which ensures sustainable 

development conditions and suits to the context of Da Nang city 

(products/markets, resources, goals, strategy and competitive 

environment). 

3. The novelty and creativity: 

From the Marketing perspective of value co-creation, where 

consumers co-create value with the business, co-creation experience 

is an individual's interaction with products / services at a time, place 

and in the context of a specific activity so as to create value. Co-

creation experience does not focus on the product or the company, 

but on the tourists with the aim of creating an environment for 

tourists to save their memorable and impressive experience. This is 

th  valu  giv n to tourists. H nc , tourists’ cont mporar  

participation and creating a product / services will bring them 

experiences and knowledge, as well as unique personal feeling 

(living and working with local people, participating in cooking in the 

culinary village, etc), which makes them feel strongly connected to 

the destination. This is an important premise to keep tourists staying 

longer and to come back to the destination later. 

From the perspective of a tourism destination, destination 

manager has to build a managing model that could connect all 

tourism supply factors to maximize co-creation experience for 



 

tourists, which aims to create sustainable competitive advantages for 

the destination in the future. Many countries all over the world have 

already applied successfully many different models. In Vietnam in 

general and Da Nang in particular, this activity is only spontaneous in 

single activities implemented by each supplier; there is no unified 

management model from State management office of tourism in 

r alit . From aca  mic’s p rsp ctiv , th r  is not an  r s arch focus 

on this topic in Vietnam until now. 

 From the Da Nang tourism practice, currently the main 

flow of tourists China and South Korea are declining, the city has set 

a goal towards North America and Europe markets by 2030 to ensure 

sustainable growth for tourism industry. In order to meet these new 

market segments, it is necessary to have a strategy of developping the 

chain of creative tourist products, allowing visitors to be actively 

involved in the process of creating value, that products called active 

tourism or creative tourism. 

Therefore, the novelty of this research is developing a 

destination management model promoting tourist experience co-

creation in the targeted conditions, markets and current resources of 

Da Nang city. This research plays an important role in developing the 

tourism of Da Nang to become the best place to visit. 

4. Summary of results: 

This research project has already achieved the expected 

objectives, in which the project has approached from many 

theoretical and previous researches, from general to specific 

perspectives, from basic concepts of co-creation, tourism experience, 

co-creation experience to the destination management model 

promoting co-creation of tourist experience, which aims to identify 

appropriate theory, combined with analysis and selection of models 



 

from other destinations in Viet Nam and in the world. This 

background theory is combined with experiences from domestic and 

international case studies in order to develop solutions to solve 

identified problems of the tourism of Da Nang city. In other words, 

Developing a destination management model promoting tourist 

experience co-creation, this model ensures sustainable development, 

and meets the objectives, resources, products/markets, competitive 

environment, strategy of the Da Nang tourism industry until 2030.  

 5. Name of products:  

- Detailed project report. 

- Scientific products: 

+ 03 articles (01 article published on international journal, 01 

published on national journal and 01 article published on 

international conference) 

+ Academic reports: Theorical reports of destination 

management models promoting tourist experience co-creation. 

+ Practical reports: Application of theories of destination 

management models promoting tourist experience co-creation in 

Danang tourist practice. 

- Educational product: Successfully instructing 01 post-

graduated student to conduct a related topic 

- Practical seminar: consulting experts for the proposed model. 

6. The effectiveness, method of transferring research 

results and applied capacity: 

This research can be used as a reference for Da Nang 

Government, Da Nang Department of Tourism, Da Nang Institute for 

Socio-Economic Research & Development, Tourist and Hotel 

Associations, Tourism Enterprises in Da Nang to make effectively a 

decision about management and tourism business. In addition, this 



 

research is transferred to The University of Danang as reference for 

researchers, postgraduates, university students to develop the 

direction of next researches, to make the tourism of Da Nang city 

strongly develop. This research could be replicated to other tourist 

destinations in Vietnam and in the World. 
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MỞ ĐẦU 

  Khi nền kinh tế chuyển đổi từ kinh tế hàng hóa sang kinh tế 

trải nghiệm (experience economy), ngƣời tiêu dùng ngày nay nhắm 

đến việc tìm kiếm những trải nghiệm mới và xác thực hơn là những 

tiện ích của sản ph m hay dịch vụ. Thế giới đang chu ển từ việc tiêu 

thụ sản ph m để mua kinh nghiệm, vì vậy làm thế nào xây dựng 

thƣơng hiệu điểm đến dựa trên thỏa mãn nhu c u tìm kiếm những trải 

nghiệm đáng nhớ và độc đáo của du khách? 

Xuất phát từ quan điểm đồng sáng tạo giá trị (Value co-

creation), ở đó ngƣời tiêu dùng cùng sáng tạo giá trị với doanh 

nghiệp, trải nghiệm đồng sáng tạo (co-creation experience) là tƣơng 

tác của cá nhân với sản ph m/dịch vụ tại một thời điểm, địa điểm và 

trong bối cảnh một hoạt động cụ thể nh m tạo ra giá trị. Trải nghiệm 

đồng sáng tạo không tập trung vào sản ph m hay công ty, mà là tập 

trung vào  u khách, hƣớng đến tạo m i trƣờng cho  u khách để họ có 

đƣợc những trải nghiệm đáng nhớ và độc đáo. Đ   ch nh là giá trị 

đ m lại cho  u khách. Nhƣ vậy, việc  u khách tham gia đồng thời 

cùng với việc tạo ra sản ph m/dịch vụ sẽ đ m lại cho họ những kinh 

nghiệm và tri thức, cũng nhƣ cảm xúc riêng có, duy nhất, gắn liền với 

bản thân (sống và lao động cùng với ngƣời   n địa phƣơng, tham gia 

chế biến món ăn tại làng  m thực,… , khiến họ cảm thấy gắn bó 

mạnh mẽ với điểm đến, đ   là tiền đề quan trọng để lƣu giữ du khách 

ở lại l u hơn và qua  lại điểm đến sau này. 

Theo quy hoạch tổng thể  và chiến lƣợc phát triển du lịch Đà 

Nẵng của UBND thành phố từ 2011 đến 2020, chiến lƣợc sản ph m 

du lịch đƣợc thiết kế rất đa  ạng dựa trên những lợi thế của thành 

phố, đồng thời kết hợp với các điểm du lịch phụ cận (Hội An, Huế) 

tạo nên một qu n thể du lịch gồm các loại hình sau:du lịch biển, du 

lịch sinh thái, du lịch văn hóa, thể thao. 
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Thực trạng triển khai chiến lƣợc trong giai đoạn từ 2011 đến 

2015 cho thấy thành phố đã thực sự nỗ lực trong việc bám sát mục 

tiêu và chiến lƣợc đề ra, ph n lớn các dự án du lịch đã đi vào hoạt 

động và có kết quả tốt. Đồng thời chủ trƣơng      ựng Đà Nẵng trở 

thành một thành phố ‘’đáng sống’’, với m i trƣờng an ninh, sạch sẽ, 

ngƣời dân thân thiện, đã có những thành công nhất định. 

  Tốc độ tăng trƣởng về khách du lịch  ình qu n hàng năm giai 

đoạn 2011 – 2015 là 20,14%. T nh đến năm 2016, tổng lƣợt khách du 

lịch nội địa tăng 12,5% so với năm 2015, chiếm tỷ trọng cao 

 69,74%  trong cơ cấu tổng khách du lịch đến Đà Nẵng (Sở Du lịch 

Đà Nẵng, 2016 . Năm 2017, Thành phố đã đón khoảng 6,6 triệu lƣợt 

khách đến tham quan, du lịch, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2016. 

Trong đó khách quốc tế khoảng 2,3 triệu lƣợt khách, tăng 11,3% so 

với năm 2016, khách nội địa khoảng 4,3 triệu lƣợt, tăng 11,3% so với 

cùng kỳ năm 2016.  

Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, tổng lƣợt khách tham quan, 

du lịch đến Đà Nẵng ƣớc cả năm 2018 là 7.660.000 lƣợt khách, tăng 

15,5% so với năm 2017, đạt 102,5 % kế hoạch.Tuy nhiên, theo 

nghiên cứu của Viện Kinh tế xã hội Đà Nẵng,  u khách đến Đà Nẵng 

chủ yếu là thăm quan  trên 80% , rất ít du khách tham gia hoạt động 

lễ hội và giải trí, du khách có thời gian lƣu tr   ình qu n là ngắn 2 

ngày, chi tiêu cho du lịch thấp  500 USD khách , đồng thời tỉ lệ quay 

trở lại Đà Nẵng thấp (chỉ khoảng 20% có ý định quay trở lại).  

Khách du lịch đến Đà Nẵng hiện nay là khách Hàn Quốc và 

Trung Quốc, những khách này chỉ quan t m đến các loại hình du lịch 

bị động. Lƣợng khách này hiện đang giảm và tăng trƣởng kém bền 

vững. Vì thế, để phát triển ngành du lịch th o hƣớng chiến lƣợc, 

thành phố Đà Nẵng đặt ra mục tiêu thu hút thị trƣờng khách Bắc Mỹ 

và Ch u Âu th o đến 2030 – phân khúc thị trƣờng mục tiêu đặc trƣng 
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bởi nhu c u du lịch chủ động. Muốn vậy, c n phát triển các sản ph m 

du lịch sáng tạo (du lịch sáng tạo  để đáp ứng phân khúc cao cấp này, 

chẳng hạn nhƣ  u khách tự thiết kế các tour du lịch qua các trang 

web, các hoạt động tham gia quá trình sản xuất tại làng nghề và trang 

trại, tham gia sinh hoạt và sản xuất cùng với ngƣời dân tại miền quê 

(homestay), các lễ hội âm nhạc, thể thao có sự tham gia biểu diễn của 

 u khách….Tu  nhiên, đ   mới chỉ là những hoạt động mang tính 

chất tự phát và đơn lẻ, ngắn hạn và thiếu tính hệ thống, chƣa phát 

triển ở cấp độ toàn diện và chuyên sâu của đặc t nh đồng sáng tạo cho 

điểm đến, chƣa thể hiện t m vĩ m  và  ài hạn trong quản lý của địa 

phƣơng, và nhƣ vậy sẽ ảnh hƣởng đến khả năng phát triển mạnh mẽ 

và bền vững của ngành du lịch. Đ   là tình trạng của Đà Nẵng nói 

riêng và các địa phƣơng khác ở Việt Nam nói chung. Ba tiêu thức của 

trải nghiệm đồng sáng tạo: cá nhân hóa, cam kết, đồng sản xuất 

(Minkiewicz et al., 2014), vì thế sản ph m du lịch sáng tạo là xu thế 

của thời đại 4.0 – điều kiện cho phép tối đa hóa tƣơng tác cá nh n 

giữa du khách và nhà cung ứng Du lịch một cách tốt nhất. 

Vì thế, đứng trên góc độ của nhà quản lý điểm đến, c n thiết 

phải phát triển mô hình trải nghiệm đồng sáng tạo cho du lịch Đà 

Nẵng, cũng chính là mô hình quản lý điểm đến nhằm thúc đẩy đồng 

sáng tạo trải nghiệm cho du khách đến Đà Nẵng, đảm bảo sự phát 

triển bền vững, nh m thực hiện hữu hiệu và hiệu quả chiến lƣợc phát 

triển ngành du lịch – ngành trọng điểm kinh tế của Đà Nẵng - từ đ   

đến 2030. 

1. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 

1.1 Mục tiêu khái quát 

Phát triển mô hình quản lý điểm đến thúc đẩy đồng sáng 

tạo trải nghiệm cho du lịch Đà Nẵng, đảm bảo sự phát triển bền 

vững. Dựa trên các mô hình nền tảng đã đƣợc triển khai trên thế giới 
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để áp dụng vào điểm đến Đà Nẵng, sao cho phù hợp với bối cảnh Đà 

Nẵng về sản ph m/thị trƣờng  u khách, m i trƣờng cạnh tranh, tài 

nguyên du lịch và nguồn lực, mục tiêu và chiến lƣợc phát triển du 

lịch đến năm 2030 của thành phố. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

        + Nghiên cứu thực trạng quản lý du lịch của Đà Nẵng, sự tồn 

tại và hiệu quả của phương thức, mô hình quản lý điểm đến nhằm 

thúc đẩy đồng sáng tạo trải nghiệm, so sánh với các điểm đến cạnh 

tranh trong nước và khu vực. 

 + Nghiên cứu các bài học kinh nghiệm trên thế giới, các 

nước trong khu vực, và trong nước về mô hình quản lý điểm đến 

nhằm thúc đẩy đồng sáng tạo trải nghiệm du lịch. 

+ Nghiên cứu nhu cầu trải nghiệm đồng sáng tạo của du 

khách, đánh giá đối với khả năng cung ứng trải nghiệm du lịch đồng 

sáng tạo bởi điểm đến và tình hình cạnh tranh của các điểm đến 

trong nước. 

       + Phát triển mô hình quản lý điểm đến thúc đẩy đồng sáng 

tạo trải nghiệm cho du lịch Đà Nẵng, đảm bảo sự phát triển bền 

vững, phù hợp với bối cảnh Đà Nẵng (sản phẩm/thị trường, nguồn 

lực, mục tiêu & chiến lược, môi trường cạnh tranh). 

2. ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tƣợng nghiên cứu: Mô hình quản lý điểm đến thúc 

đ   đồng sáng tạo trải nghiệm du lịch cho Đà Nẵng.  

2.2. Phạm vi nghiên cứu: Giới hạn ở phát triển mô hình 

chung cho điểm đến du lịch Đà Nẵng, không triển khai cụ thể theo 

loại hình du lịch/thị trƣờng điểm thu hút. 

3. CÁCH TIẾP CẬN, PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1 Cách tiếp cận: 

Xuất phát từ thực tiễn hoạt động của du lịch Đà Nẵng, nhận 
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diện vấn đề c n giải quyết nh m đạt đƣợc mục tiêu dài hạn gia tăng 

lƣợng khách du lịch đến thành phố. Đồng thời, đề tài tiếp cận từ 

nghiên cứu lý thuyết và các nghiên cứu có trƣớc, đi từ khái quát đến 

cụ thể, từ các khái niệm căn  ản về đồng sáng tạo giá trị, trải nghiệm 

du lịch, đồng sáng tạo trải nghiệm, quản lý điểm đến du lịch đến mô 

hình quản lý điểm đến th c đ   đồng sáng tạo trải nghiệm du lịch, 

nh m nhận diện lý thuyết nền tảng phù hợp, kết hợp với xem xét, 

chọn lọc các mô hình quản lý điểm đến th c đ   đồng sáng tạo trải 

nghiệm du lịch trong nƣớc và trên thế giới. Tất cả lý thuyết nền tảng 

này kết hợp với việc học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình hiệu quả ở 

trong nƣớc và nƣớc ngoài, nh m phát triển hệ thống giải pháp giúp 

giải quyết vấn đề đã nhận diện của du lịch Đà Nẵng, chính xác là 

phát triển mô hình quản lý điểm đến th c đ   đồng sáng tạo trải 

nghiệm du lịch phù hợp với mục tiêu, nguồn lực, sản ph m/thị trƣờng 

và m i trƣờng cạnh tranh của du lịch Đà Nẵng. 

3.2. Phương pháp nghiên cứu:  

Đề tài sử dụng kết hợp nhiều phƣơng pháp nghiên cứu phù hợp 

để đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu, cụ thể hóa nhƣ sau: 

- Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu và dữ liệu thứ cấp:  

+ Phân tích tổng hợp lý thuyết nắm rõ các khái niệm cơ  ản 

liên quan đến mục tiêu nghiên cứu, nhận diện và lựa chọn khung lý 

thuyết phù hợp để phát triển mô hình quản lý điểm đến th c đ   đồng 

sáng tạo trải nghiệm du lịch. 

+ Nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh và quản lý du 

lịch của Đà Nẵng và các điểm đến cạnh tranh, nhận diện sự tồn tại và 

hiệu quả của phƣơng thức và mô hình quản lý điểm đến hiện tại định 

hƣớng th c đ   đồng sáng tạo trải nghiệm du lịch. 

- Phƣơng pháp nghiên cứu định tính: 

+ Phƣơng pháp nghiên cứu tình huống  cas s stu    đƣợc sử 
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dụng nh m: phân tích các mô hình quản lý điểm đến th c đ   đồng 

sáng tạo trải nghiệm du lịch trên thế giới và trong nƣớc, để đánh giá 

và lựa chọn mô hình phù hợp cho Đà Nẵng. 

+ Phƣơng pháp phỏng vấn sâu (in-depth interview) 10 chuyên 

gia  Cơ quan quản lý Nhà nƣớc về du lịch, các Hiệp hội và doanh 

nghiệp du lịch), nh m bổ sung cho thông tin từ nghiên cứu tài liệu và 

dữ liệu thứ cấp để nhận diện sự tồn tại và hiệu quả hoạt động của mô 

hình quản lý điểm đến th c đ   đồng sáng tạo trải nghiệm du lịch tại 

Đà Nẵng. 

- Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng:  

Khảo sát ý kiến 432 du khách về nhu c u du lịch sáng tạo, và 

đánh giá khả năng cung ứng trải nghiệm du lịch đồng sáng tạo của 

điểm đến Đà Nẵng. Dữ liệu đƣợc phân tích bởi phƣơng pháp thống 

kê, nh m cung cấp các thông tin c n thiết cho việc nhận diện, phân 

tích thực trạng và đề xuất mô hình quản lý điểm đến th c đ   đồng 

sáng tạo trải nghiệm du lịch cho Đà Nẵng. 

4. CẤU TRÚC ĐỀ TÀI 

Đề tài gồm 3 chƣơng nhƣ sau: 

Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔ HÌNH QUẢN LÝ 

ĐIỂM ĐẾN THÚC ĐẨY ĐỒNG SÁNG TẠO TRẢI NGHIỆM DU 

LỊCH 

    Chƣơng 2: PHÂN T CH V  ĐÁNH GIÁ TH C TRẠNG 

HOẠT Đ NG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN THÚC ĐẨY ĐỒNG SÁNG 

TẠO TRẢI NGHIỆM DU LỊCH TẠI Đ  N NG 

    Chƣơng 3: PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH QUẢN LÝ ĐIỂM 

ĐẾN THÚC ĐẨY ĐỒNG SÁNG TẠO TRẢI NGHIỆM DU LỊCH 

CHO Đ  N NG 
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CHƢƠNG 1. CƠ SỞ L  LUẬN VỀ MÔ HÌNH QUẢN L  

ĐIỂM ĐẾN THÚC ĐẨY ĐỒNG SÁNG TẠO TRẢI NGHIỆM 

DU LỊCH 

 

1.1. Đồng sáng tạo giá trị 

1.1.1. Thuyết ưu thế dịch vụ (Thuyết S-D logic) 

 Nền tảng của khái niệm này là thuyết ‘’ logic ƣu thế dịch vụ’’ 

hay S-D logic (Service Dominant logic) của Vargo & Lusch (2004). 

Thuyết S-D logic là một phƣơng án tha  thế cho lý thuyết truyền 

thống ‘’ƣu thế hàng hóa’’  Goo s Dominant Logic  tập trung vào vai 

trò của hàng hóa trong trao đổi, S-D logic xem dịch vụ là nền tảng 

của trao đổi kinh tế và xã hội, nhấn mạnh việc công ty, khách hàng và 

những ngƣời tham gia thị trƣờng khác đồng sáng tạo giá trị thông qua 

tƣơng tác  ịch vụ (Vargo & Lusch, 2004). 

1.1.2. Đồng sáng tạo giá trị 

Prahalad và Ramaswamy (2000) cho r ng: “đồng sáng tạo là 

sự tham gia, hợp tác, đồng thời tạo nên các giá trị mới, bao gồm các 

giá trị vật chất và giá trị mang ý nghĩa tượng trưng”.  

Vargo và Lusch  Vargo & Lusch, 2004, 2008  đã nhấn mạnh 

về đồng sáng tạo giá trị nhƣ một quá trình tƣơng tác lẫn nhau, trong 

đó khách hàng và các c ng t  tƣơng đƣơng với nhau khi tham gia vào 

việc tạo ra giá trị. Họ nói r ng giá trị là nhƣ nhau và cùng tạo ra bởi 

các khách hàng và các c ng t  trong quá trình tƣơng tác.  

Vì thế, khi ta nói quá trình đồng sáng tạo giá trị (co-creation of 

valu  proc ss  cũng có nghĩa là quá trình đồng sáng tạo trải nghiệm 

(co-creation of experience process) có giá trị đối với khách hàng. 

1.1.3. Tiến trình đồng sáng tạo giá trị 

Tiến trình tạo ra giá trị của khách hàng có thể đƣợc định nghĩa 

là một loạt các hoạt động đƣợc thực hiện bởi các khách hàng để đạt 

đƣợc một mục tiêu cụ thể. Một khía cạnh quan trọng của khả năng 
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tạo ra giá trị cho khách hàng là số lƣợng thông tin, kiến thức, kỹ năng 

và nguồn lực có hiệu lực khác mà họ có thể truy cập và sử dụng 

(Normann 2001). 

1.1.4. Tiến trình đồng sáng tạo giá trị trong chuỗi cung ứng 

giá trị 

1.1.4.1. Khái niệm chuỗi giá trị 

Đối với hoạt động quản trị chuỗi cung ứng, hàng hóa và 

nguyên vật liệu là trung tâm của quá trình. Sự biến đổi từ thuyết ƣu 

thế hàng hóa G-D logic sang thuyết ƣu thế dịch vụ S-D logic đã kéo 

theo sự tha  đổi trong chuỗi cung ứng. Th o đó, hàng hóa kh ng chỉ 

đƣợc xem là vật liệu hữu hình mà c n đƣợc xem xét giá trị bên trong 

nó. Chuỗi cung ứng đƣợc chuyển thành mạng lƣới tạo ra giá trị hoặc 

chòm sao giá trị hay còn gọi là chuỗi giá trị. 

1.1.4.2. Mô hình đồng sáng tạo giá trị trong chuỗi cung ứng 

giá trị 

a  Mô hình đồng sáng tạo giá trị 

M  hình đồng sáng tạo giá trị mô tả việc th c đ y quá trình 

đồng tạo ra giá trị trong chuỗi cung ứng.. Mô hình này cho thấy các 

nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng không nhất thiết phải thừa nhận 

những mong đợi và năng lực của ngƣời khác nhƣ là một ph n của 

quá trình cung ứng  ịch vụ. Th o đó, có  ốn giai đoạn để tăng cƣờng 

sự đồng tạo giá trị giữa khách hàng và nhà cung cấp, đó là: đồng thiết 

lập, đồng phát triển, đồng  ác định và đồng trải nghiệm. Quá trình 

đồng sáng tạo giá trị dự kiến sẽ xả  ra th o các giai đoạn gồm hai 

giai đoạn đ u sẽ giúp cả nhà cung cấp và khách hàng chia sẻ mô hình 

nội bộ thông qua sự hiểu biết lẫn nhau giữa họ. Sau đó, hai giai đoạn 

khác sẽ giúp nhà cung cấp thực hiện đổi mới dịch vụ. 

1.2. Trải nghiệm du lịch đồng sáng tạo 

1.2.1. Trải nghiệm du lịch 

Trải nghiệm là cách sống nhấn mạnh đến sự tha  đổi, đa  ạng 
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và sự tƣởng tƣợng (Holbrook & Hirschman, 1982), cách sống này 

khiến cuộc sống trở nên có ý nghĩa, th  vị và phong phú (là kết quả 

của sự tƣơng tác, trải qua và sống cùng với sự vật, hiện tƣợng). 

Trải nghiệm du lịch là những cảm xúc, kí ức của du khách về một 

điểm đến du dịch đã viếng thăm  Kim và cộng sự, 2012 .Điểm đến 

du lịch  tourist   stination  là ‘’một quốc gia, tiểu bang, vùng, thành 

phố, thị  ã đƣợc mark ting nhƣ là một nơi để du khách viếng thăm’’ 

(Beirman, 2003). 

1.2.2. Trải nghiệm du lịch đồng sáng tạo 

Trải nghiệm du lịch đồng sáng tạo là trải nghiệm du lịch đƣợc 

tạo ra đồng thời bởi du khách và các nhà cung ứng du lịch (Morgan 

và Xu, 2009 , khi đó  u khách là thành viên chủ động tạo ra trải 

nghiệm nhờ việc làm phong phú cuộc sống, làm giàu kiến thức, tham 

gia hoạt động và sự hứng th  nhƣ là những động lực then chốt 

(McLeod, Hayers và Slater, 2009). 

1.2.3. Du lịch sáng tạo 

Richar s và Ra mon   2000  đã định nghĩa  u lịch sáng tạo là 

du lịch cung cấp cho du khách cơ hội phát huy tiềm năng sáng tạo 

của mình thông qua việc tham gia tích cực vào các khóa học và trải 

nghiệm đặc trưng của điểm đến. 

1.3.  Quản lý điểm đến du lịch 

1.3.1. Điểm đến du lịch 

Điểm đến du lịch (tourist destination) là ‘’một quốc gia, tiểu 

bang, vùng, thành phố, thị  ã đƣợc mark ting nhƣ là một nơi để du 

khách viếng thăm’’ (Beirman, 2003) 

1.3.2. Quản lý điểm đến du lịch 

1.3.2.1. Các khái niệm cốt lõi 

Quản lý điểm đến du lịch (TDM - Tourism Destination 

Management ) là một quá trình lãnh đạo, gây ảnh hưởng và phối hợp 

quản lý của tất cả các khía cạnh của một điểm đến đóng góp vào sự 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2151/DMOworkbook_130318.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2151/DMOworkbook_130318.pdf
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trải nghiệm của du khách, có tính đến nhu cầu của khách, cư dân địa 

phương, các doanh nghiệp và môi trường (VisitEngland.com). 

Tổ chức quản lý điểm đến DMO đƣợc định nghĩa là "tổng 

thể các tương tác của chính phủ, cơ quan công, phi chính phủ, phi lợi 

nhuận, khu vực tư nhân nhằm giải quyết vấn đề, thách thức gặp phải 

và tạo cơ hội cho nền kinh tế du lịch tại điểm đến" (Spyriadis et al., 

2011). 

Tổ chức mạng lƣới hợp tác CNO là một mạng lưới bao gồm 

các chủ thể tự trị và có các mục tiêu khác nhau (tổ chức và con 

người), các chủ thể này có ý chí hợp tác để tham dự cơ hội kinh 

doanh hoặc lợi ích/mục tiêu chung, sử dụng hỗ trợ tính toán chẳng 

hạn như internet và hoặc các nền tảng hợp tác khác (Rabelo và 

Pereira-Klen, 2004).  

1.3.2.2 Mục tiêu của tổ chức quản lý điểm đến  

1.3.2.3. Các cấp tổ chức quản lý điểm đến 

1.3.2.4. Các chủ thể tham gia chuỗi giá trị tại điểm đến  

1.3.4. Sự hợp tác c   các  ên liên qu n thuộc CNO trong sự 

phát triển  ền vững điểm đến du lịch  

M i trƣờng cạnh tranh du lịch trên toàn c u thách thức các 

điểm  u lịch buộc phải tìm kiếm giải pháp để tồn tại và phát triển bền 

vững. Swarbrooke (1999) cho r ng các bên liên quan về du lịch nên 

làm việc với nhau nếu họ muốn phát triển một hình thức bền vững 

hơn cho điểm đến du lịch. Sự hợp tác bền vững giữa các bên liên 

quan khác nhau đã đƣợc chứng minh là để góp ph n xây dựng một 

thƣơng hiệu điểm đến (Brooker & Burgess, 2008).  

1.4. Mô hình quản lý điểm đến th c đẩ  đồng sáng tạo trải 

nghiệm 

1.4.1. Khái niệm  

 Mô hình quản lý điểm đến thúc đẩy đồng sáng tạo trải nghiệm 

hướng đến phối hợp, thúc đẩy các thành viên của CNO tham gia vào 
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tiến trình đồng sáng tạo trải nghiệm, dựa trên việc phân bổ hữu hiệu 

và hiệu quả các nguồn lực đầu vào, nhằm mục đích tối đa hóa giá trị 

trải nghiệm đồng sáng tạo đem lại cho du khách (ÖK Yozcu & O 

İçöz, 2010 .  

1.4.2. Các nghiên cứu c  trư c về m  hình quản lý điểm đến 

thúc đẩy trải nghiệm du lịch đồng sáng tạo  

a/ Mô hình điểm đến du lịch thông minh (STD) của Trung 

Quốc 

b/ Mô hình quản lý của DMOs trong trường sáng tạo (UAE) 

c  Đồng sáng tạo giá trị trải nghiệm du lịch của tổ chức mạng 

lưới hợp tác (CNOs) ( Foz do Iguaçu, Brazil)  

d  Mô hình đồng sáng tạo giá trị khả thi cho cụm công nghiệp 

du lịch Batik Solo, Indonesia (VCCM) 

1.4.3. Các phương thức hoạt động nhằm gi  t ng hiệu quả 

m  hình quản lý điểm đến thúc đẩy đồng sáng tạo trải nghiệm 

- Phát triển mạng lƣới du lịch hỗ trợ tƣơng tác nh m gia tăng 

trải nghiệm du lịch đồng sáng tạo   

- Hệ thống công nghệ th ng tin gia tăng trải nghiệm du lịch 

đồng sáng tạo 

- Các đơn vị quản lý nhà nƣớc và  oanh nghiệp  u lịch phối 

kết hợp để phát triển các hoạt động thu h t, hấp  ẫn tại các điểm đến 

nh m gia tăng trải nghiệm đồng sáng tạo cho du khách 

- Xây dựng thƣơng hiệu điểm đến và thƣơng hiệu nội  ộ nh m 

gia tăng trải nghiệm du lịch đồng sáng tạo 

- Tha  đổi tƣ  u  và quản trị con ngƣời của  a khu vực c ng, 

tƣ nh n và cộng đồng nh m gia tăng trải nghiệm du lịch đồng sáng 

tạo 

- Nhà nƣớc và  oanh nghiệp phối hợp t ch cực để phát triển 

các điểm tiếp xúc trải nghiệm  

 

https://scholar.google.com.vn/citations?user=m_awvUgAAAAJ&hl=vi&oi=sra
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1.4.4. T ng hợp  ài h c kinh nghiệm về những lý thuyết và 

m  hình quản lý điểm đến thúc đẩy trải nghiệm đồng sáng tạo du 

lịch trong những nghiên cứu c  trư c 

Các nghiên cứu về trải nghiệm đồng sáng tạo trong du lịch 

ngày càng trở nên phổ biến và đƣợc quan tâm nhiều bởi các nhà quản 

lý điểm đến. Mặc dù nhiều nghiên cứu đã đƣa ra đƣợc một số mô 

hình/giải pháp nh m gia tăng đồng sáng tạo trải nghiệm du lịch cho 

điểm đến, dựa trên cơ sở kết nối các thành viên trong chuỗi giá trị 

điểm đến ở một mức độ nhất định, nhƣng mới chỉ tiếp cận trên một 

hoặc một số khía cạnh đơn lẻ. Tu  nhiên ở mỗi m  hình cũng đã đề 

 uất đƣợc các kh a cạnh quan trọng c n th c tập trung khai thác phát 

triển để      ựng m  hình tổng thể cung cấp trải nghiệm toàn  iện, 

chất lƣợng nhƣ: ứng  ụng c ng nghệ th ng tin để      ựng hệ thống 

thành phố  u lịch th ng minh (Zhang et al., 2012) kết nối các thành 

ph n, các nhà cung ứng với thời gian thực, tốc độ tƣơng tác phản hồi 

nhanh, nguồn th ng tin với  ữ liệu lớn làm cơ sở tiếp cận, cung ứng 

 ịch vụ trải nghiệm cho khách hàng tốt hơn, n ng cao hiệu suất hoạt 

động cho  oanh nghiệp và quản lý điểm đến DMO; ứng  ụng  ếu tố 

trƣờng sáng tạo (Amitabh Upadhya & Mohit Vij, 2017) để th c đ   

 u khách tham gia tƣơng tác đồng sáng tạo trải nghiệm qua những 

hoạt động làm đổ thủ c ng lƣu niệm mang  ấu ấn cá nh n để n ng 

cao thƣơng hiệu nội  ộ cũng nhƣ thƣơng hiệu điểm đến; ha      

 ựng các cơ chế, hoạt động cơ  ản liên quan và kh ng liên quan 

trong 3 chiến lƣợc cơ  ản  lập kế hoạch, tiếp thị và quản lý chất 

lƣợng  để th c đ   sự hợp tác của các  ên liên quan trong quản lý 

điểm đến th c đ   trải nghiệm đồng sáng tạo  ựa trên nền tảng CNOs 

  .F. Chim-Miki  t al., 2017 ; Ha  sự kết hợp giữa các ngu ên tắc 

quản lý điểm đến và các  ên liên quan để thiết lập đồng  ộ các hoạt 

động đồng sáng tạo trải nghiệm  u lịch  Mayangsari và cộng sự, 

2015 . Nhƣng  từ góc độ quản lý nhà nƣớc, chƣa có m  hình quản lý 
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tổng thể điểm đến kết nối các thành ph n các  ên liên quan, từ khách 

hàng đến nhà cung ứng và cả cộng đồng  u lịch để hƣớng đến đồng 

sáng tạo trải nghiệm  u lịch. Các m  hình chƣa đánh giá toàn  iện sự 

đồng sáng tạo trải nghiệm từ tất cả các góc độ c n   m  ét để có sự 

nhìn nhận tổng thể, từ đó mới gi p điểm đến  u  trì cung cấp các 

hoạt động chất lƣợng và l u  ài. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

Những nghiên cứu có trƣớc cũng đã đề  uất các phƣơng thức 

hoạt động nh m gia tăng trải nghiệm đồng sáng tạo tại điểm đến về 

mạng lƣới hỗ trợ, c ng nghệ, phối kết hợp các  ên liên quan,     

 ựng thƣơng hiệu nội  ộ, cái tiến tƣ  u  quản trị điểm đến. 

Mặc dù các công trình nghiên cứu về đồng sáng tạo, trải 

nghiệm đồng sáng tạo trên thế giới khá phong ph . Nhƣng những 

kh a cạnh nghiên cứu c n rời rạc, chƣa có sự liên kết đồng  ộ các vấn 

đề nghiên cứu để có sự đánh giá,      ựng m  hình tổng thể quản lý 

điểm đến th c đ   trải nghiệm đồng sáng tạo  u lịch. Một m  hình 

quản lý toàn  iện gi p gắn kết chặt chẽ các  ên liên quan thành một 

hệ thống đồng sáng tạo giá trị tại điểm đến du lịch, để cung ứng các 

 ịch vụ trải nghiệm đ m lại giá trị tối ƣu cho  u khách và các sản 

ph m  u lịch sáng tạo đƣợc  u  trì trong  ài hạn cho điểm đến.  

Tu  nhiên những nghiên cứu lý thu ết có trƣớc đã      ựng 

nền tảng cơ sở lý thu ết quan trọng về khái niệm đồng sáng tạo trải 

nghiệm  u lịch cho ngành  u lịch trong nƣớc. Khi  u hƣớng  u lịch 

sáng tạo đang trở thành lợi thế cạnh tranh cho các nƣớc có nền  u 

lịch đang phát triển hiện na  trên thế giới. Những cơ sở lý thu ết sẽ 

là căn cứ quan trọng để nhóm tác giả đánh giá thực tế hiệu quả hoạt 

động quản lý điểm đến Đà Nẵng đối với  u lịch sáng tạo hiện na  ở 

Chƣơng 2. Những ƣu điểm và hạn chế từ thực trạng hoạt động  u lịch 

sáng tạo của Đà Nẵng kết hợp với những  ài học kinh nghiệm từ các 

m  hình quản lý đồng sáng tạo giá trị, đồng sáng tạo trải nghiệm trên 
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thế giới, nhóm tác giả sẽ đề  uất m  hình quản lý th c đ   trải 

nghiệm đồng sáng tạo phù hợp với những điều kiện thực tế hiện có 

của thành phố, nh m  u  trì l u  ài các sản ph m  u lịch đồng sáng 

tạo ở Chƣơng 3.  

 

CHƢƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG 

HOẠT ĐỘNG QUẢN L  ĐIỂM ĐẾN THÚC ĐẨY ĐỒNG 

SÁNG TẠO TRẢI NGHIỆM DU LỊCH TẠI ĐÀ NẴNG 

2.1. Giới thiệu điểm đến du lịch Đà Nẵng  

2.1.1.  Lịch sử phát triển 

2.1.2. Tài nguyên du lịch 

2.1.3. Bộ máy quản lý du lịch 

2.1.4. T ng trưởng du lịch  

2.1.4.1. Khách du lịch nội địa đến Đà Nẵng trong thời gian 

qua 

a. Cơ cấu khách du lịch đến Đà Nẵng  

b. Doanh thu du lịch 

c. Thị trường mục tiêu 

d. Mục tiêu của du lịch Đà Nẵng trong thời gian đến 

Vì mục tiêu ch nh của  u lịch Đà Nẵng trong thời gian đến là tập 

trung vào ph n kh c khách  u lịch cao cấp,  o đó c n phát triển các 

sản ph m  u lịch đ m lại nhiều trải nghiệm khác  iệt cho  u khách, 

đặc  iệt là phát triển các loại hình  u lịch trải nghiệm đồng sáng tạo để 

tăng thời gian lƣu tr , tăng mức chi tiêu, và đ m lại những trải nghiệm 

đáng nhớ nh m thu h t  u khách mới cũng nhƣ tăng khả năng qua  trở 

lại của  u khách trong tƣơng lai.  

2.2. Ph n tích và đánh giá hoạt động quản lý điểm đến th c 

đẩ  đồng sáng tạo trải nghiệm tại Đà Nẵng 

2.2.1. Đánh giá hoạt động quản lý sử dụng các yếu t  và 

nguồn lực đ u vào thúc đẩy quá trình đồng sáng tạo trải nghiệm 
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du lịch ở điểm đến Đà Nẵng 

2.2.1.1. Các nguồn lực đầu vào (cơ sở hạ tầng, tài chính, công 

nghệ thông tin, nguồn lực tự nhiên   nhân tạo, nhân lực) 

a) Cơ sở hạ tầng 

b) Nhân lực 

c  Nguồn lực tài chính, đầu tư phát triển 

d  Công nghệ thông tin 

e  Tài nguyên thiên nhiên và nhân tạo 

2.2.1.2.  u điểm trong công tác quản lý các nguồn lực 

2.2.1.3.  ạn chế trong công tác quản lý 

- Tài ngu ên tự nhiên và nh n tạo: chƣa đƣợc khai thác sử 

 ụng đ ng qu  hoạch và th o mục tiêu chung để cung ứng các trải 

nghiệm  u lịch đồng sáng tạo  ền vững cho  u khách. Nguồn tài 

ngu ên đƣợc khai thác tự phát, tràn lan th o lợi  ch của riêng của các 

nhóm, cá nh n. 

- Công tác bảo tồn hiện đang có nhiều bất cập 

- Công tác quản lý du lịch hiện nay còn chồng chéo, chƣa thể 

hiện trách nhiệm rõ ràng. 

- Thiếu ch nh sách ƣu đãi đ u tƣ phát triển cơ sở hạ t ng  u 

lịch trải nghiệm đồng sáng tạo.  

- Nguồn nhân lực: chƣa đáp ứng nhu c u. 

- Hạ t ng c ng nghệ th ng tin: c n  ếu kém, chƣa đồng  ộ. 

2.2.2. Đánh giá chiến lược quản lý thúc đẩy đồng sáng tạo 

trải nghiệm ở Đà Nẵng 

2.2.2.1. Cấp chiến lược 

(1) Chiến lược lập kế hoạch, quản lý và kiểm soát  

(2) Chiến lược tiếp thị và đổi mới  

(3) Chiến lược chất lượng và năng lực cạnh tranh  

Kết luận  

Hiện na  ở Đà Nẵng chƣa      ựng m  hình nào về quản lý th c đ   
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trải nghiệm  u lịch đồng sáng tạo về cả lý thu ết cũng nhƣ m  hình 

trong thực tế. Quản lý  u lịch từ cả ph a  oanh nghiệp và khu vực 

c ng đều đã nhận thức đƣợc những lợi  ch từ  u lịch sáng tạo đ m lại 

nhƣng chƣa nắm r  đƣợc khái niệm và những đặc điểm chính của  

sản ph m du lịch sáng tạo. Ở nhiều nơi, đã  uất hiện sản ph m du 

lịch có đặc điểm của du lịch sáng tạo nhƣng chƣa nhận dạng/ gọi tên 

là “sản ph m du lịch sáng tạo . Các  oanh phát triển tự phát, manh 

mún nên các sản ph m này bộc lộ không ít những hạn chế. Các sản 

ph m  ịch vụ cung ứng chỉ mới  uất phát đơn lẻ từ ph a các  oanh 

nghiệp, phát triển tự phát, manh mún nên các sản ph m này bộc lộ 

không ít những hạn chế. Về chu ên m n quản lý, quá trình vận hành 

cung ứng  ịch vụ đƣợc các  oanh nghiệp đều hành th o hƣớng tƣ 

nh n nhỏ lẻ, chƣa chu ên nghiệp và chƣa có m  hình quản lý  ài 

 ản. Cơ quan quản lý du lịch có th m quyền ở Đà Nẵng chƣa có 

những nhận định, định hƣớng chiến lƣợc, quy hoạch đủ lớn và bài 

bản để phát triển  u lịch sáng tạo trong tƣơng lai. Do đó, các  ộ 

phận,  ên liên quan cung ứng  ịch vụ  u lịch sáng tạo hiện na  chƣa 

có sự kết nối liên kết thành một mạng lƣới để hỗ trợ và cùng nhau 

phát triển. Ch nh vì vậ , các sản ph m  u lịch sáng tạo chƣa có sự 

đồng đều về chất lƣợng ở các  oanh nghiệp, các nguồn lực chƣa có 

sự kết nối nên hiệu quả đ m lại kh ng cao, khó phục hồi, chƣa thể 

hiện đƣợc t nh đặc trƣng văn hóa vốn có của sản ph m. Tạo nên một 

diện mạo không chuyên nghiệp của Du lịch Đà Nẵng. 

2.2.3. Kết quả đ u r  c   hoạt động quản lý điểm đến thúc 

đẩy đồng sáng tạo trải nghiệm ở Đà Nẵng 

2.2.3.1. Các ch  số thành công trong lĩnh vực kinh tế 

2.2.3.2. Chất lượng trải nghiệm của du khách  

a  Tiến trình đồng sáng tạo trải nghiệm du lịch 

b/ Thái độ của du khách đối với trải nghiệm du lịch đồng sáng 

tạo ở Đà Nẵng 
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2.2.3.4. Tính bền vững của điểm đến du lịch 

a/ Sự kết nối của người dân địa phương với du khách và khu 

vực công 

b/  iệu quả khai thác tài nguyên vào các hoạt động du lịch 

sáng tạo 

2.3. Các mô hình quản lý điểm đến th c đẩ  đồng sáng tạo 

trải nghiệm ở Việt Nam 

2.3.1.  M  hình quản lý du lịch cho các làng nghề th  c ng 

truyền th ng ở Bắc Ninh  

2.3.2.  M  hình quản lý kinh do nh homest y ở  ội  n, 

Quảng N m 

2.3.3. M  hình quản lý du lịch ở làng mộc Kim Bồng,  ội  n 

2.3.4. M  hình quản lý ch o đ  tìm hiểu v n h   làng chài 

Vung Viêng,  ạ Long 

2.3.5. M  hình quản lý du lịch làng nghề tại t nh Th   

Thiên- uế 

2.4. Đánh giá t ng quát thực trạng quản lý điểm đến th c 

đẩ  đồng sáng tạo trải nghiệm tại Đà Nẵng 

- Thứ nhất, đánh giá chung về m t thực ti n quản lý nguồn 

lực, tài nguyên đ u vào c   hoạt động du lịch sáng tạo tại điểm đến 

Đà Nẵng 

-  ạ tầng công nghệ thông tin v n chưa được đầu tư nhanh và 

đầy đủ để hỗ trợ cho du lịch sáng tạo 

- Nguồn nhân lực hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu cho 

các hoạt động của loại hình du lịch sáng tạo. 

- Nguồn tài nguyên tự nhiên và nhân tạo chưa được khai thác 

và sử dụng hiệu quả cho du lịch sáng tạo 

- Thứ h i, đánh giá chung về quá trình vận hành quản lý 

thúc đẩy hoạt động du lịch sáng tạo tại điểm đến Đà Nẵng 

- Thiếu sự liên kết, và quản lý chặt ch  sự hợp tác giữa các bên 
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liên quan trong mạng lưới du lịch để cung ứng dịch vụ trải nghiệm 

du lịch sáng tạo chất lượng cao, chưa có sự tồn tại của CNO toàn 

diện tại điểm đến. 

-  ây dựng hình ảnh, thương hiệu điểm đến chưa thống nhất, 

cách thực hiện chưa đem lại hiệu truyền thông cao 

- Thiếu tổ chức chủ chốt đi đầu chịu trách nhiệm trong việc 

quản lý,  úc tiến, đẩy mạnh phát triển loại hình du lịch sáng tạo ở 

điểm đến Đà Nẵng một cách bài bản và chiến lược. 

- Thứ   , đánh giá chung về chất lượng đ u r  các hoạt 

động du lịch sáng tạo  

- Du khách có nhu cầu lớn đối với loại hình du lịch sáng tạo 

nhưng cung ứng chưa đáp ứng được yêu cầu trong các tiến trình 

đồng tạo trải nghiệm 

- Hiện nay tại Đà Nẵng sản phẩm dịch vụ du lịch sáng tạo còn 

khan hiếm còn đơn điệu, ngh o nàn, rời rạc chưa có sự liên kết để 

thực hiện các sản phẩm mang tính dài hạn, chất lượng chưa cao và 

chưa khai thác hết thị trường tiềm năng. 

- Chất lượng các sản phẩm du lịch sáng tạo chưa thật sự đồng 

nhất và đảm bảo.  

- Tính bền vững trong phát triển du lịch sáng tạo v n chưa 

được đảm bảo 

 

CHƢƠNG 3. PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH QUẢN L  ĐIỂM ĐẾN 

THÚC ĐẨY ĐỒNG SÁNG TẠO TRẢI NGHIỆM DU LỊCH 

CHO ĐÀ NẴNG  

3.1.  Các căn cứ x   dựng mô hình 

3.1.1. Nền tảng lý thuyết và thực ti n  

3.1.2. Điều kiện sản phẩm thị trư ng (m  tả sản phẩm du 

lịch - đ i tượng khách, thị trư ng hư ng đến  

a. Sản phẩm 
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b. Nhu cầu và đánh giá của du khách 

c. Thị trường mục tiêu của Đà Nẵng 

 Phát triển  u lịch sáng tạo tại Đà Nẵng sẽ góp ph n làm đa 

dạng hóa hệ thống sản ph m du lịch, gia tăng giá trị cho sản ph m du 

lịch; nâng cao năng lực cạnh tranh cho du lịch Việt Nam; bảo tồn giá 

trị văn hóa, n ng cao sự tham gia của cộng đồng vào phát triển du 

lịch; thu hút dòng khách trung - cao cấp; giúp nâng t m giá trị của tài 

nguyên du lịch. Từ đó, tạo dựng lợi thế cạnh tranh du lịch  ền vững. 

3.1.3 . Thực trạng quản lý và điều kiện nguồn lực c   thành 

ph    

a. Nguyên nhân du lịch sáng tạo chưa phát triển ở  iệt Nam 

nói chung và Đà Nẵng nói riêng 

b. Thực trạng quản lý nguồn lực du lịch của thành phố Đà 

Nẵng 

c. Thực trạng quản lý thúc đẩy đồng sáng tạo trải nghiệm du 

lịch ở điểm đến Đà Nẵng 

Các hoạt động  u lịch sáng tạo ở Đà Nẵng đã đƣợc triển khai 

khá nhiều, khá đa  ạng về loại hình, và thời gian tổ chức. Tu  nhiên 

so với các điểm đến khác thì cách thức tổ chức và quản lý của Đà 

Nẵng chƣa đƣợc  ài  ản, chƣa có một m  hình quản lý nào cơ  ản 

đƣợc áp  ụng.Một trong những ngu ên nh n quan trọng đƣợc chỉ ra 

nữa đó là  o sự thiếu vắng của các hạ t ng  u lịch cao cấp, cũng nhƣ 

thiếu t nh sáng tạo trong việc triển khai các sản ph m  u lịch liên 

quan tới hoạt động giải tr , mua sắm... Các hoạt động vì thế cũng 

đƣợc tổ chức đơn lẻ, th o từng  oanh nghiệp chƣa mang  ản sắc văn 

hóa địa phƣơng lồng ghép vào các hoạt động nên chỉ mới đƣợc đánh 

giá khá tốt, mang lại trải nghiệm mới cho  u khách nhƣng chƣa để lại 

ấn tƣợng s u sắc và khả năng muốn tham gia trở lại vào l n sau. Các 

 ên liên quan chƣa có sự liên kết hợp tác đồng  ộ thống nhất để sáng 

tạo ra sản ph m  u lịch sáng tạo đƣợc tổ chức  u  trì liên tục và l u 
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 ài nhƣ các điểm đến khác. Các hoạt động  u lịch sáng tạo ở Đà 

Nẵng chỉ đƣợc tổ chức trong thời gian ngắn, th o các chƣơng trình 

hoặc th o các lễ hội vào mùa  u lịch, kh ng đƣợc  u  trì thƣờng 

 u ên suốt cả năm.         

3.1.4. M i trư ng cạnh tr nh  

a. Tài nguyên tự nhiên và văn hóa 

b. Tầm nhìn  Chiến lược, lãnh đạo 

c. Thương hiệu điểm đến du lịch sáng tạo 

d. Sản phẩm du lịch sáng tạo 

 Đà Nẵng so với các điểm đến trong nƣớc và các nƣớc trên 

thế giới thì sản ph m và hạ t ng phục vụ du lịch sáng tạo c n thiếu. 

Chƣa có sản ph m du lịch sáng tạo thực sự khác biệt và nổi trội so 

với các vùng miền khác trong nƣớc. 

3.1.5. Mục tiêu và chiến lược phát triển du lịch c   thành 

ph   

Trong kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết 08, Đà Nẵng 

phấn đấu đến năm 2020 sẽ phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi 

nhọn, nhất là du lịch biển cao cấp, mang t m cỡ quốc gia và quốc tế; 

đ u tƣ  u lịch theo chiều sâu; xây dựng Đà Nẵng trở thành thiên 

đƣờng nghỉ  ƣỡng biển, du lịch MICE, du lịch sinh thái, văn hoá; 

phát triển du lịch bền vững gắn liền với thiên nhiên; tập trung xây 

dựng đội ngũ nh n lực có kỹ năng; phát hu  liên kết vùng với Quảng 

Nam, Huế, vùng Nam Trung Bộ và cả nƣớc. 

Đ y mạnh phát triển các thị trƣờng Đ ng Bắc Á, duy trì thị 

trƣờng khách Đ ng Nam Á,  SE N, Bắc Mỹ, Tây Âu, mở rộng thị 

trƣờng Australia, Ấn Độ, Nga. Chú trọng thu hút thị trƣờng khách 

nghỉ  ƣỡng và du lịch MICE, phát triển các sản ph m sáng tạo để thu 

h t thị trƣờng khách hàng thuộc ph n kh c trung và cao cấp. 

3.2. Mục tiêu và định hƣớng chiến lƣợc của mô hình  

Để giữ chân du khách ở lại l u hơn và qua  trở lại, cũng nhƣ 
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chi tiêu nhiều hơn cho  u lịch, c n đ m lại cho du khách những trải 

nghiệm đáng nhớ và độc đáo về điểm đến Đà Nẵng, chính quyền 

thành phố cũng nhƣ các đơn vị kinh doanh du lịch đã rất chú trọng 

mở rộng, đa  ạng hóa các hoạt động trải nghiệm du lịch đồng sáng 

tạo, chẳng hạn nhƣ  u khách tự thiết kế các tour du lịch qua các trang 

web, các hoạt động tham gia quá trình sản xuất tại làng nghề và trang 

trại, tham gia sinh hoạt và sản xuất cùng với ngƣời dân tại miền quê 

(homestay), các lễ hội âm nhạc, thể thao có sự tham gia biểu diễn của 

 u khách….Tu  nhiên, đ   mới chỉ là những hoạt động mang tính 

chất tự phát và đơn lẻ, ngắn hạn và thiếu tính hệ thống, chƣa phát 

triển ở cấp độ toàn diện và chuyên sâu của đặc t nh đồng sáng tạo cho 

điểm đến, chƣa thể hiện t m vĩ m  và  ài hạn trong quản lý của địa 

phƣơng, và nhƣ vậy sẽ ảnh hƣởng đến khả năng phát triển mạnh mẽ 

và bền vững của ngành du lịch. Đ   là tình trạng của Đà Nẵng nói 

riêng và các địa phƣơng khác ở Việt Nam nói chung.  

Vì thế, đứng trên góc độ của nhà quản lý điểm đến, c n thiết 

phải phát triển mô hình quản lý điểm đến nh m th c đ y quá trình 

đồng sáng tạo trải nghiệm cho  u khách đến Đà Nẵng. Nh m thực 

hiện mục tiêu ch nh đó là:      ựng các sản ph m du lịch sáng tạo, 

phát triển đa  ạng các loại hình sản ph m sáng tạo ở nhiều cấp độ 

 oanh nghiệp, địa phƣơng và điểm đến; kết hợp đồng  ộ giữa các cấp 

quản lý và các  ên liên quan ngành  u lịch để  u  trì và phát triển 

các sản ph m  u lịch sáng tạo trong  ài hạn. Tận  ụng tối ƣu nguồn 

lực sẵn có ở Đà Nẵng để phát triển các sản ph m DL sáng tạo.  Đảm 

bảo điều kiện phát triển bền vững  ựa trên các giá trị  u lịch đồng 

sáng tạo mang lại và tăng năng lực cạnh tranh cho điểm đến, nh m 

thực hiện hữu hiệu và hiệu quả chiến lƣợc phát triển ngành du lịch – 

ngành trọng điểm kinh tế của Đà Nẵng - từ đ   đến 2030. Bên cạnh 

đó, m  hình quản lý điểm đến th c đ   đồng sáng tạo trải nghiệm du 

lịch đƣợc đề  uất, không chỉ giới hạn 1 số ít thị trƣờng mà phù hợp 
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với xu thế chung của  u lịch thế giới, gi p gia tăng nhu c u trải 

nghiệm du lịch đồng sáng tạo của  u khách. Do đó m  hình đề  uất 

có thể áp  ụng cho nhiều điểm đến ở trong và ngoài nƣớc. 

3.3. Phát triển mô hình quản lý điểm đến th c đẩ  đồng 

sáng tạo trải nghiệm tại Đà Nẵng  

3.3.1. Đề  uất mô hình quản lý điểm đến thúc đẩy đồng sáng 

tạo trải nghiệm tại Đà Nẵng  

3.3.1.1.Tích hợp nền tảng các nghiên cứu có trước và nghiên 

cứu thực trạng để đề  uất mô hình 

M  hình ở hình 3.1 gồm 3 ph n ch nh đó là: các  ếu tố và 

nguồn lực đ u vào  u lịch, quá trình quản lý tƣơng tác giữa các  ên 

liên quan trong đồng sáng tạo trải nghiệm  u lịch với nền tảng quản 

lý CNOs, các  ếu tố đo lƣờng hiệu suất đ u ra. 

 

 ình 3.1. M  hình quản lý điểm đến thúc đẩy đồng sáng tạo trải 

nghiệm du lịch đề xuất cho Đà Nẵng 
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3.3.1.2. Các thành tố chính của mô hình đồng sáng tạo trải 

nghiệm du lịch 

a  Các yếu tố nguồn lực đầu vào cho quá trình đồng sáng tạo 

trải nghiệm du lịch 

b  Tiến trình quản lý đồng sáng tạo trải nghiệm du lịch 

c  Các yếu tố đo lường hiệu suất đồng sáng tạo trải nghiệm 

đầu ra du lịch 

3.3.2. Thiết lập t  chức mạng lư i hợp tác tại điểm đến du 

lịch Đà Nẵng (CNO) 

3.3.2.1. Các chủ thể tham gia vào CNO  

Các chủ thể tham gia vào CNO –  ƣới sự điều phối của Sở du 

lịch Đà Nẵng - bao gồm: 

+ Khu vực công 

+ Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch 

+ Các tổ chức phi chính phủ và các nhà tƣ vấn phát triển du 

lịch 

+ Cộng đồng cƣ   n địa phƣơng 

3.3.2.2. Các tiến trình trong mô hình quản lý thúc đẩy đồng 

sáng tạo trải nghiệm du lịch ở điểm đến 

- Thiết lập và quản lý tổ chức mạng lưới hợp tác tại điểm đến 

Đà Nẵng (CNO) 

- Hoạch định chiến lược quản lý điểm đến thúc đẩy đồng 

sáng tạo trải nghiệm tại Đà Nẵng: Chiến lƣợc lập kế hoạch, quản lý 

và kiểm soát; Chiến lƣợc Mark ting và đổi mới; Chiến lƣợc chất 

lƣợng và năng lực cạnh tranh (Hình 3.2) 

- Tiến trình đồng sáng tạo trải nghiệm: Đồng trải nghiệm, 

đồng  ác định, đồng thiết lập và đồng phát triển (Hình 3.1). 

3.4. Một số giải pháp gi p tăng cƣờng hiệu quả mô hình 

quản lý điểm đến th c đẩ  đồng sáng tạo trải nghiệm du lịch đề 

xuất cho Đà Nẵng 
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3.4.1. Các giải pháp về quản lý các nguồn lực đ u vào 

3.4.1.1. Nguồn nhân lực 

3.4.1.2. Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 

3.4.1.3. Công nghệ thông tin 

3.4.1.3. Tài nguyên thiên nhiên và nhân tạo 

3.4.2. Các giải pháp cho tiến trình quản lý thúc đẩy đồng 

sáng tạo trải nghiệm du lịch 

3.4.2.1. Cấp chiến lược 

3.4.2.2. Cấp quản lý 

3.4.2.3. Cấp tác nghiệp 

3.4.3. Đánh giá giá trị trải nghiệm du lịch đồng sáng tạo và 

tính  ền vững c   điểm đến 

- Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đo lƣờng giá trị trải nghiệm 

mà du khách nhận đƣợc tại điểm đến du lịch 

- C n có giải pháp truyền thông hữu hiệu để tăng cƣờng nhận 

thức của cộng đồng về vai trò và lợi ích của phát triển du lịch bền 

vững cho điểm đến Đà Nẵng. C n phải hiểu phát triển bền vững 

không chỉ là bảo vệ m i trƣờng tự nhiên, giữ gìn giá trị tài nguyên du 

lịch, mà còn là bảo vệ môi trƣờng văn hóa, an ninh,  ã hội, công 

nghệ, an toàn giao th ng…Đồng thời c n xây dựng tiêu ch  đánh giá 

tính bền vững của điểm đến và đo lƣờng đƣợc tác động của các hoạt 

động du lịch đến tính bền vững. Xây dựng đƣợc hệ thống luật định 

phù hợp để định hƣớng và kiểm soát sự phát triển bền vững của 

điểm đến Đà Nẵng. 
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 ình 3.2. Nội dung chiến lược qu n tr ng trong việc quản lý đồng 

sáng tạo trải nghiệm du lịch cho điểm đến 

 

KẾT LUẬN  

Đóng góp và hạn chế của nghiên cứu 

Nhu c u của khách  u lịch ngà  càng phong ph  và đa  ạng 

cùng với sự gia tăng nhà cung cấp  ịch vụ trong phạm vi trong nƣớc 

và ngoài nƣớc đặt ra cho thành phố thách thức trong việc mang lại 

giá trị cao nhất cho khách hàng khi đến với Đà Nẵng.   

Ch nh vì vậ , việc cung cấp những trải nghiệm độc đáo và 

đáng nhớ  ành cho khách hàng là hết sức quan trọng đối với các nhà 

cung cấp  ịch vụ  u lịch để  u  trì cạnh tranh. Nhƣ vậ , việc  u 

khách tham gia đồng thời cùng với việc tạo ra sản ph m  ịch vụ sẽ 

đ m lại cho họ những kinh nghiệm và tri thức, cũng nhƣ cảm   c 

riêng có,  u  nhất, gắn liền với  ản th n  sống và lao động cùng với 

ngƣời   n địa phƣơng, tham gia chế  iến món ăn tại làng  m 
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thực,… , khiến họ cảm thấ  gắn  ó mạnh mẽ với điểm đến, đ   là 

tiền đề quan trọng để lƣu giữ  u khách ở lại l u hơn và qua  lại điểm 

đến sau nà . Do đó, Đà Nẵng c n phát triển m  hình quản lý điểm 

th c đ   tiến trình đồng sáng tạo trải nghiệm hƣớng đến thị trƣờng 

khách nội địa và quốc tế với nhiều loại hình  u lịch khác nhau, ƣu 

tiên khai thác tối đa các tài ngu ên hiện có, đồng thời đảm  ảo phát 

triển  ền vững trong  u lịch.  

Đề tài nghiên cứu nà  đã đạt đƣợc mục tiêu đề ra, trong đó đề 

tài tiếp cận từ nghiên cứu lý thu ết và các nghiên cứu có trƣớc, đi từ 

khái quát đến cụ thể, từ các khái niệm căn  ản về đồng sáng tạo giá 

trị, trải nghiệm  u lịch, đồng sáng tạo trải nghiệm, đến m  hình quản 

lý điểm đến th c đ   đồng sáng tạo trải nghiệm, nh m nhận  iện lý 

thu ết nền tảng phù hợp, kết hợp với   m  ét, chọn lọc các m  hình 

trải nghiệm  u lịch đồng sáng tạo trong nƣớc và trên thế giới. Tất cả 

lý thu ết nền tảng nà  kết hợp với việc học hỏi kinh nghiệm từ các 

m  hình hiệu quả ở trong nƣớc và nƣớc ngoài, cùng với ph n t ch và 

đánh giá thực trạng quản lý điểm đến th c đ    u lịch sáng tạo ở Đà 

Nẵng, từ đó phát triển mô hình quản lý điểm đến thúc đẩy đồng sáng 

tạo phù hợp với mục tiêu, nguồn lực, sản phẩm thị trường, môi 

trường cạnh tranh, mục tiêu và chiến lược phát triển du lịch đến năm 

2030 của Đà Nẵng, đồng thời đảm bảo phát triển du lịch bền vững. 

Hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

Nghiên cứu nà  chỉ mới  ừng lại ở việc đề  uất m  hình quản 

lý th c đ   trải nghiệm  u lịch đồng sáng tạo ở điểm đến, chƣa triển 

khai mô hình theo từng thị trƣờng/cấp bậc quản lý/loại hình du lịch, 

cũng nhƣ chƣa kiểm định hiệu quả hoạt động của m  hình. Những 

nghiên cứu trong tƣơng lai c n triển khai cụ thể hơn thành các 

chƣơng trình hành động, đo lƣờng hiệu quả của m  hình, để từ đó có 

những điều chỉnh cho phù hợp và mở rộng khả năng ứng  ụng m  

hình cho các điểm đến khác trong và ngoài nƣớc. 


