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MỞ ĐẦU 

 . T nh c p thi t c a  uận  n 

Hành lang kinh tế Đông Tây (HLKTĐT) trải dài từ Tây sang 

Đông nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, qua Miến Điện, Thái 

Lan, Lào, Việt Nam, đây lại là một trong những khu vực chậm phát 

triển nằm trong các quốc gia đang phát triển. Vì vậy, HLKTĐT thu 

hút sự quan tâm đặc biệt của các quốc gia đang muốn gây ảnh hưởng 

địa chính trị thông qua viện trợ, thông qua các tổ chức quốc tế... 

HLKTĐT có ý nghĩa to lớn về nhiều mặt : Kinh tế - xã hội, 

hợp tác phát triển, xóa đói giảm nghèo…, góp phần thu hẹp khoảng 

cách phát triển và tăng cường liên kết giữa vùng này với những khu 

vực khác trong ASEAN cũng như với các nước trong khu vực và trên 

thế giới. Trong các lĩnh vực này, du lịch có thể được coi là một trong 

những hướng đi quan trọng nhất. 

Cùng với sự bùng nổ của cách mạng 4.0 và công nghệ số, thị 

hiếu và thói quen đi du lịch cũng đã có những thay đổi căn bản. Với 

những đặc điểm như vậy thì du lịch đường bộ sẽ là hình thức du lịch 

thích hợp nhất trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây. 

HLKTĐT có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, đây là khu 

vực đa sắc tộc, có các nền văn hóa đa dạng, phong phú, có nhiều 

danh thắng, di tích lịch sử nổi tiếng, có các giá trị tài nguyên sinh thái 

biển, sinh thái rừng núi, sông hồ… đặc sắc. Do đó, làm thế nào để 

khai thác và xây dựng sản phẩm du lịch đường bộ phù hợp với đặc 

thù của HLKTĐT sẽ tạo ra được hiệu ứng thúc đẩy sự tăng trưởng 

ngành du lịch của các nước thành viên.  

Bên cạnh đó, việc phát triển du lịch đường bộ xuyên quốc gia 

đòi hỏi phải có sự đồng bộ về hạ tầng giao thông, hạ tầng dịch vụ 

phục vụ, cơ chế chính sách về nhập xuất cảnh cho người và phương 
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tiện, hình thành các sản phẩm chung, xác định các thị trường mục 

tiêu, phối hợp nguồn lực trong công tác quảng bá, xúc tiến... là những 

vấn đề hết sức bức xúc được đặt ra cho việc nghiên cứu phát triển du 

lịch đường bộ trên tuyến HLKTĐT. 

Cuối cùng, mặc dù việc phát triển du lịch đường bộ trên 

HLKTĐT được đặt ra hết sức bức thiết, nhưng lại chưa có những 

nghiên cứu một cách qui mô, toàn diện và đầy đủ. 

2. Mục tiêu & câu hỏi nghiên cứu  

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1.1. Mục tiêu khái quát 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phát triển du lịch đường bộ 

trên Hành lang kinh tế Đông Tây, cung cấp những cơ sở khoa học 

và thực tiễn cho các bên liên quan để hợp tác phát triển bền vững 

hình thức du lịch này.  

2.1.2.Mục tiêu cụ thể 

Một là, nghiên cứu lựa chọn hệ thống cơ sở lý thuyết phù hợp 

với phát triển du lịch đường bộ xuyên quốc gia 

Hai là, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển du 

lịch đường bộ xuyên quốc gia và mối quan hệ giữa các nhân tố này. 

Ba là, nghiên cứu tiềm năng, đặc điểm tài nguyên, thực trạng 

khai thác phát triển du lịch đường bộ trên tuyến Hành lang Kinh tế 

Đông Tây. 

Bốn là, nghiên cứu xu hướng phát triển thị trường khách du 

lịch, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, mối đe dọa khi phát triển du lịch 

đường bộ trên tuyến, khung pháp lý và cơ chế hợp tác liên quốc gia, 

liên vùng. 

Năm là, đưa ra các định hướng và giải pháp, bao gồm đề xuất 

các giải pháp phát triển du lịch đường bộ trên tuyến Hành lang Kinh 
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tế Đông Tây, cùng với kiến nghị đối với Chính phủ, các cơ quan chức 

năng và các địa phương trên tuyến. 

2.2. Câu hỏi nghiên cứu 

Các lý thuyết nào liên quan đến phát triển du lịch đường bộ 

xuyên quốc gia ? Các kinh nghiệm nào được rút ra từ thực tế phát 

triển một số tuyến du lịch đường bộ trên thế giới ? 

Những nhân tố nào tác động đến sự phát triển của du lịch 

đường bộ? Đặc điểm và mối quan hệ giữa các nhân tố ?  

Đâu là những tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch đường 

bộ trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây 

Những xu hướng nào làm cơ sở cho việc thúc đẩy sự phát triển 

của du lịch đường bộ trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông tây ? 

Những giải pháp và đề xuất, kiến nghị nào đối với Chính phủ, 

các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý Nhà nước và cộng đồng 

doanh nghiệp trong việc phát triển du lịch đường bộ trên tuyến Hành 

lang Kinh tế Đông tây ? 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là: Phát triển du lịch trên 

tuyến đường bộ Hành lang Kinh tế Đông Tây. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về phạm vi không gian: Nghiên cứu phát triển du lịch đường 

bộ trên tuyến HLKTĐT, bao gồm 13 tỉnh/thành phố ở Miến Điện, 

Thái lan, Lào (Savanakhet) và Việt Nam, đồng thời mở rộng ra cho 

các tỉnh có phối hợp tài nguyên như Răng Gun, Viên Chăn, Chiang 

Mai, Quảng Bình, Quảng Nam… 

- Về phạm vi thời gian: Nghiên cứu thực trạng và các số liệu 

lịch sử trên tuyến sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian 2006-
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2018. Từ đó, đề xuất các giải pháp phát triển du lịch đường bộ trên 

tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây đến năm 2025, tầm nhìn 2030. 

4. Cách ti p cận, khung nghiên cứu và phƣơng ph p 

nghiên cứu 

4.1. Cách tiếp cận 

Luận án sử dụng phương pháp tiếp cận từ lý thuyết đến thực 

tiễn để xác định nội hàm phát triển du lịch đường bộ để từ đó đề xuất 

các giải pháp nhằm phát triển du lịch đường bộ trên tuyến hành lang 

kinh tế Đông Tây 

4.2. Khung nghiên cứu 

Luận án sử dụng phương pháp định tính để tiến hành tổng hợp, 

hệ thống hóa các lý thuyết, các khái niệm và kinh nghiệm có liên 

quan về du lịch đường bộ, phát triển du lịch đường bộ, phát triển du 

lịch đường bộ theo tuyến trên thế giới… làm cơ sở cho việc đưa ra 

các nhân tố ảnh hưởng và các nội dung liên quan đến việc phát triển 

du lịch đường bộ xuyên quốc gia. Từ đó, luận án tiến hành phân tích 

tiềm năng, thực trạng và xu hướng phát triển du lịch đường bộ trên 

tuyến HLKTĐT để đề xuất mô hình hợp tác phát triển và ma trận 

SWOT, làm tiền đề cho việc đưa ra các định hướng và giải pháp phát 

triển du lịch đường bộ trên tuyến HLKTĐT. 

Cùng với phương pháp định tính, luận án sử dụng phương 

pháp định lượng thông qua các số liệu thứ cấp cũng như các số liệu 

sơ cấp từ khảo sát, đánh giá của du khách, doanh nghiệp du lịch trên 

tuyến làm cơ sở cho việc phân tích thực trạng, phân tích SWOT, đề 

xuất mô hình hợp tác phát triển du lịch đường bộ trên tuyến 

HLKTĐT đồng thời đề xuất các định hướng và giải pháp phát triển 

một các đồng bộ trong thời gian đến 

4.3. Phương pháp nghiên cứu 
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Luận án chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, 

có kết hợp với nghiên cứu định lượng để thực hiện các mục tiêu 

nghiên cứu, bao gồm: Phương pháp phân tích hệ thống, phương pháp 

tổng hợp và phân tích thống kê, phương pháp phỏng vấn, điều tra, 

khảo sát, phương pháp chuyên gia 

5. K t quả nghiên cứu 

Luận án dự kiến đạt được các kết quả nghiên cứu sau: 

Đưa ra một hệ thống lý thuyết tương đối hoàn chỉnh về du lịch 

đường bộ và sản phẩm du lịch đường bộ xuyên quốc gia. 

Đề xuất mô hình hợp tác phát triển sản phẩm du lịch đường bộ 

quốc tế, có thể áp dụng cho nhiều khu vực địa lý khác nhau. 

Đánh giá được tiềm năng phát triển du lịch của các địa phương 

trên tuyến, đồng thời đưa ra kết quả đánh giá thực trạng phát triển. 

Tổng hợp được khung pháp lý cho việc triển khai hoạt động 

trên tuyến, đặc biệt là thủ tục nhập xuất cảnh, lưu thông trên đường 

cho người và phương tiện 

Xây dựng một số sản phẩm chuyên đề, định vị nguồn khách và 

định hướng công tác quảng bá xúc tiến. 

Đưa ra định hướng và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị 

nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch đường bộ trên tuyến HLKTĐT. 

6. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

6.1. Nghiên cứu về phát triển du lịch đường bộ 

6.1.1. Sản phẩm du lịch  

Có rất nhiều cách tiếp cận về sản phẩm du lịch, trong đó nổi 

bật là của Sharma (2007)[81], của Chương trình Phong cảnh quốc gia 

Úc (2012) và của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo COMCEC thì các nhân 

tố của sản phẩm du lịch bao gồm cơ sở hạ tầng (ví dụ như giao thông, 

điện nước), nhân viên phục vụ, nơi ăn ở, điểm đến cũng như các hoạt 
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động du lịch liên quan, cơ sở vật chất và tiện nghi.  

6.1.2. Du lịch đường bộ 

Du lịch theo tuyến đường (route tourism) gồm tập hợp nhiều 

điểm đến và hoạt động khác nhau theo một chủ đề, từ đó thúc đẩy cơ 

hội kinh doanh qua việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ bổ trợ 

(Greffe, 1994; Page and Getz, 1997, Gunn, 2002), có ưu điểm là 

kiểm soát tốc độ đi tốt hơn; kiểm soát tốt hơn hành trình; sự thoải mái 

thường lớn hơn và chi phí thấp hơn và nhược điểm là sức chở và độ 

an toàn thấp hơn so với các hình thức vận tải khác, bên cạnh đó còn 

gây ra các chi phí môi trường, ách tắc giao thông, áp lực về tiện ích 

công cộng (Centre for Regional Tourism Research, 2002) [18] 

6.1.3. Các lý thuyết và mô hình phát triển sản phẩm du lịch 

Các nghiên cứu về phát triển du lịch trên thế giới đều nhấn 

mạnh sự quan trọng của việc liên kết, hợp tác giữa các bên có liên 

quan trong một chuỗi giá trị du lịch đường bộ. Nhiều lý thuyết cũng 

đã được sử dụng để phân tích vai trò của hợp tác trong phát triển du 

lịch, có thể kể đến như lý thuyết chi phí giao dịch của Coase (1937) 

[21], Zhou Qiang và Wei Jingfu (2010) [99], trong đó có nhấn mạnh 

về vai trò trung gian của một tổ chức hợp tác vùng; lý thuyết về năng 

lực cạnh tranh của Croucha và Ritchie (1999), phát triển năng lực 

cạnh tranh toàn cầu của các cụm du lịch, được trình bày trong công 

trình của Kim và Wicks (2010) [51] hay lý thuyết về mạng giá trị của 

Adam Brandenburger và Barry Nalebuff (1996) [08]. 

6.1.4. Các nhân tố tác động đến phát triển du lịch đường bộ 

6.1.4.1. Các nhân tố tác động đến phát triển du lịch nói chung, 

bao gồm : (1) nhân tố kinh tế, (2) nhân tố chính trị, (3) nhân tố công 

nghệ, (4) nhân tố liên quan đến dân số, (5) toàn cầu hóa và địa 

phương hóa, (6) nhận thức về xã hội và môi trường, (7) môi trường 
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sống và làm việc, (8) trải nghiệm du lịch độc đáo, (9) quảng bá, (10) 

an toàn an ninh (Masip 2006) [49] 

6.1.4.2. Các nhân tố tác động đến phát triển du lịch đường bộ, 

bao gồm : Phát triển sản phẩm sáng tạo, cơ sở hạ tầng và khả năng 

truy cập điểm đến; sự tham gia của cộng đồng, sự phát triển đổi mới 

và năng động của doanh nghiệp vi mô; thông tin và hoạt động quảng 

bá; mạng lưới hợp tác, tư duy và khả năng lãnh đạo trong khu vực; 

nhân tố xóa đói giảm nghèo Meyer (2004) [56] 

6.2. Các nghiên cứu về phát triển du lịch trên HLKTĐT 

Nghiên cứu nước ngoài có nghiên cứu của Thitirat 

Panbamrungkij [89] và Montague Lord (2009) [61] đề cập đến các cơ 

hội, tiềm năng, thực trạng, các thách thức phát triển, tầm nhìn và mục 

tiêu của HLKTĐT… để từ đó đưa ra chiến lược phát triển và kế 

hoạch hành động cụ thể các các quốc gia và địa phương trên tuyến, 

trong đó có vai trò tài trợ vốn của các tổ chức tài chính quốc tế. 

Nghiên cứu trong nước có nghiên cứu của Hồ Việt & các cộng 

sự (2009) [3] đã phần nào khái quát được thực trạng phát triển du lịch 

trên tuyến HLKTĐT bao gồm cơ sở lý luận và thực tiễn, thực trạng 

kinh tế - xã hội, tài nguyên du lịch, sản phẩm du lịch của các công ty 

lữ hành, thực trạng khai thác du lịch tại các địa phương, trên cơ sở đó 

đưa ra một số phương hướng và giải pháp khai thác có hiệu quả tiềm 

năng và lợi thế của vùng .  

6.3. Các khoảng trống nghiên cứu 

Chưa có nghiên cứu nào xây dựng được một cơ sở lý thuyết 

đầy đủ cho việc phát triển du lịch đường bộ xuyên quốc gia, chưa có 

một mô hình hợp tác pháp triển giữa các bên liên quan.  

Chưa tập hợp và phân loại một cách đầy đủ các tài nguyên du 

lịch trên tuyến HLKTĐT. 
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Chưa tiến hành khảo sát du khách trên toàn tuyến để đánh giá 

đặc điểm nguồn khách, thị hiếu tiêu dùng, mức độ phù hợp và chất 

lượng của hệ thống dịch vụ trên tuyến… 

Chưa tập hợp, phân tích khung pháp lý liên quan đến việc phát 

triển du lịch đường bộ 

Chưa chỉ ra các xu hướng phát triển, đặc biệt là về phát triển 

nguồn khách tiềm năng trên tuyến HLKTĐT 

Chưa phân tích, đánh giá và đề xuất các loại hình sản phẩm du 

lịch phù hợp trên tuyến. 

- Chưa đề xuất được một cơ chế hợp tác hiệu quả giữa các bên 

để phát triển du lịch đường bộ trên HLKTĐT 

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ  

PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐƢỜNG BỘ 

1.1. C c kh i niệm cơ bản 

1.1.1. Du lịch và sản phẩm du lịch 

1.1.1.1. Du lịch 

Điều 3, Chương I, Luật du lịch Việt Nam năm 2017 (ban hành 

ngày 19/6/2017): Du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi 

của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên trong thời gian không 

quá 1 năm liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, 

giải trí, tìm hiểu, khám phá tài nguyên du lịch hoặc kết hợp với mục 

đích hợp pháp khác [5]. 

1.1.1.2. Sản phẩm du lịch 

Một cách tổng quát nhất, sản phẩm du lịch có thể được hiểu là 

một tập hợp các nguồn lực về tài nguyên, cơ sở hạ tầng và nhân lực, 

các hoạt động và dịch vụ được sử dụng để đem đến những trải 

nghiệm thỏa đáng cho du khách đến tham quan tại một điểm đến 

Hollaway (1983) trong nghiên cứu của mình đã chỉ rõ các nhân 
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tố góp phần hình thành một sản phẩm du lịch, đó là: Sự hấp dẫn của 

điểm đến, khả năng tiếp cận điểm đến, điều kiện sinh sống, tài 

nguyên hiện hữu, dịch vụ, khả năng cung ứng dịch vụ, sự tự do lựa 

chọn, sự tham gia [41]. 

1.1.2. Du lịch đường bộ và sản phẩm du lịch đường bộ 

1.1.2.1. Khái niệm về du lịch đường bộ 

Về bản chất, du lịch đường bộ có thể được hiểu là hình thức du 

lịch gắn với sự liên kết, phát triển của các địa phương trên tuyến, 

trong đó phương tiện vận chuyển khách được sử dụng chủ yếu là 

phương tiện vận chuyển đường bộ (ô tô, tàu hỏa, mô tô, xe đạp,...) 

(Hồ Việt, 2009) [3]. 

1.1.2.2. Các đặc điểm chủ yếu của du lịch đường bộ 

Các tuyến đường du lịch đường bộ thường được xây dựng với 

mục tiêu : Phân tán du khách và tăng thu nhập từ du lịch, mang các 

điểm tham quan ít được biết đến vào hoạt động kinh doanh du lịch / 

sản phẩm, tăng tính hấp dẫn của các điểm đến, tăng thời gian lưu trú 

và chi tiêu của khách du lịch, thu hút khách du lịch mới và thu hút du 

khách quay trở lại và tăng tính bền vững của sản phẩm du lịch, cùng 

với các đặc điểm là : Khoảng cách địa lý giữa các điểm bắt đầu và 

các điểm đến du lịch, số tiền cần thiết cho để trang trải các chi phí 

trên đường đi, khoảng cách nhận thức giữa các điểm bắt đầu và các 

điểm đến (Meyer, 2004) [56]. 

1.1.2.3. Khái niệm sản phẩm du lịch đường bộ 

Sản phẩm du lịch đường bộ là tập hợp các điểm đến, cơ sở 

dịch vụ và hoạt động theo chủ đề, phát triển dọc theo các tuyến 

đường tại một khu vực địa lý cụ thể bằng các phương tiện giao thông 

đường bộ như ô tô, mô tô, tàu hỏa xe đạp,…. Sản phẩm du lịch 

đường bộ là một bộ phận cấu thành nên du lịch đường bộ. 
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1.2. Một số  ý thuy t ph t triển sản phẩm du  ịch đƣờng bộ 

1.2.1. Lý thuyết cụm du lịch 

1.2.2. Lý thuyết mạng giá trị 

1.2.3. Lý thuyết phát triển du lịch bền vững 

1.2.4. Lý thuyết du lịch theo chủ đề 

1.2.5. Lý thuyết quản trị điểm đến du lịch 

1.3. Kinh nghiệm ph t triển du  ịch đƣờng bộ th  giới 

Tuyến du lịch đường bộ Camino de Santiago, Con đường di 

sản Queensland và Tường thành Hadrian 

1.4. Các nhân tố ảnh hƣởng và chỉ tiêu đ nh gi  ph t triển 

du  ịch đƣờng bộ 

1.4.1. Các nhân tố ảnh hưởng:  Đặc  tính  của  du  khách;  xu 

hướng du lịch; tài nguyên du lịch; cơ sở hạ tầng; nguồn nhân lực; số 

lượng, chất lượng dịch vụ; cơ chế chính sách; liên kết phát triển. 

1.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá: Gồm 3 nhóm chỉ tiêu về Kinh tế, 

Xã hội và Môi trường 

1.5. Nội dung ch nh về ph t triển du  ịch đƣờng bộ 

1.5.1. Phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch đường bộ 

1.5.2. Phát triển thị trường khách du lịch đường bộ 

1.5.3. Xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch 

1.5.4. Ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển du lịch 

đường bộ 

Như vậy, chương 1 đã cung cấp những cơ sở lý luận nền tảng 

cho việc phát triển du lịch đường bộ xuyên quốc gia; các kinh 

nghiệm quốc tế; từ đó rút ra được các nhân tố ảnh hưởng và mối quan 

hệ tác động của các bên liên quan cũng như khái quát mô hình hợp 

tác phát triển. Từ mô hình này, các phân tích về tiềm năng, thực 

trạng, xu hướng… sẽ được thực hiện trong các chương tiếp theo.  
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CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH  

ĐƢỜNG BỘ TRÊN TUYẾN HLKTĐT 

2.1. Tiềm năng,  ợi th  ph t triển du  ịch c a HLKTĐT 

2.1.1. Đặc điểm địa lý và hệ thống giao thông 

Vị trí của HLKTĐT là cực kì tiềm năng cho việc phát triển du 

lịch đường bộ, cho phép kết nối thuận lợi với các nguồn khách lớn 

như: ASEAN, Trung Quốc, Châu Âu, Úc, Mỹ, Ấn Độ và các nước 

Nam Á (Bangladesh, Srilanka, Pakistan). Một điểm đặc biệt thuận lợi 

nữa để phát triển sản phẩm du lịch trên tuyến là HLKTĐT nằm tường 

đối gần với các trung tâm kinh tế - chính trị (Răng Gun, Bangkok, 

Chiang Mai, Vien Chăn, Pakse, Hà Nội) và một số trung tâm du lịch 

(Siem Riệp, Luông Prabang, Huế – Đà Nẵng – Hội an). 

Hành lang kinh tế Đông Tây gần như nằm trọn ở ASEAN lục 

địa, khu vực được coi là vùng “đệm” để cân bằng chiến lược phát 

triển với các nước lớn giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, giữa 

Đông Nam Á và Đông Bắc Á. Do tầm quan trọng chiến lược của 

mình, Hành lang kinh tế Đông Tây có thuận lợi trong việc thu hút sự 

quan tâm và gia tăng đầu tư phát triển của các nước lớn. 

Trước khi trở thành hành lang kinh tế thì HLKTĐT đã có một 

hành lang giao thông đường bộ kết nối các địa phương trên tuyến. 

Việc hình thành hành lang kinh tế sẽ nhanh chóng thúc đẩy hạ tầng 

giao thông phát triển, thu hút đầu tư phương tiện, tăng lưu lượng vận 

chuyển khách trên tuyến, thúc đẩy cải cách thủ tục nhập xuất cảnh… 

và tất nhiên sẽ thúc đẩy du lịch đường bộ phát triển. 

2.1.2. Tài nguyên du lịch 

Các tỉnh thành trên HLKTĐT và vùng phụ cận có tài nguyên 

du lịch bao gồm cả tài nguyên tự nhiên và tài nguyên nhân văn rất 

phong phú, mật độ dày đặc, được phần bổ gần trục đường giao thông 
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chính. Tài nguyên du lịch của các tỉnh thành này đa dạng về loại 

hình, độc đáo về giá trị, ít trùng lặp giữa các địa phương, có sức hút 

lớn đối với du khách 

Địa hình: Địa hình trung du, núi cao kết hợp với địa hình đồng 

bằng, duyên hải ven biển tạo nên những thắng cảnh thiên nhiên hùng 

vĩ, bãi tắm, đảo gần bờ… trên suốt dọc tuyến hành trình, là điểm thu 

hút lớn đối với du khách. 

Khí hậu: Du khách đến với khu vực này bất cứ lúc nào trong 

năm đều có thể tìm đến nơi có thời tiết đẹp hay trải nghiệm nhiều 

hình thái thời tiết, nhiều kiểu khí hậu phù hợp với nhu cầu du khách. 

Thủy văn: Phong phú bao gồm cả sông, suối, hồ, thác nước, 

đầm phá, khoáng nóng…, nhiều điểm rất độc đáo và nổi tiếng tạo lợi 

thế rất riêng cho vùng. 

Động thực vật: Các loại động thực vật tại HLKTĐT rất đặc 

sắc, gồm cả hệ sinh thái núi cao, hệ sinh thái sông hồ, hệ sinh thái đất 

ngập nước và hệ sinh thái biển.  

Di tích văn hóa lịch sử: Điểm khác biệt lớn là trên tuyến có sự 

kết hợp của 3 di sản văn hóa, nhiều di tích khảo cổ, sự lưu giữ của 

hóa thạch khủng long, sự xuất hiện dày đặc của các di tích lịch sử, di 

tích chiến tranh và các giá trị tâm linh hết sức đặc sắc. 

Lễ hội, làng nghề: Là một trong những đặc trưng và tạo lợi thế 

cho sản phẩm du lịch trên tuyến HLKTĐT. Du khách đến với khu 

vực này có cơ hội tham gia vào lễ hội gần như quanh năm, và đều là 

những lễ hội, làng nghề rất đặc sắc, có sức sống lâu dài. 

Ẩm thực, nghệ thuật: Ẩm thực và nghệ thuật địa phương là 

điểm mạnh của các địa phương trên tuyến với hàng chục món ăn độc 

đáo và đa dạng các loại hình nghệ thuật biểu diễn. 

Dân tộc: Có hàng chục dân tộc chung sống trên HLKTĐT với 
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sự đa dạng về phong tục tập quán, văn hóa truyền thống, trang phục 

ẩm thực…. 

Kết quả từ khảo sát cho thấy du khách đánh giá cao về khả 

năng thu hút của hệ thống tài nguyên du lịch trên tuyến. Tuy nhiên, 

cần chú ý đến vấn đề bảo tồn các di sản văn hóa, các lễ hội dân gian 

cũng như nhân tố ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu. 

2.1.3. Khu vực ưu tiên phát triển du lịch 

Với rất nhiều lý do đã phân tích ở trên, du lịch đã thành thành 

ngành kinh tế được ưu tiên phát triển trên tuyến, giúp tạo công ăn 

việc làm, xóa đói giảm nghèo, tạo sự lan tỏa cho sự tăng trưởng 

chung của nền kinh tế. Việc nghiên cứu các điểm du lịch của 4 nước 

dọc hành lang sẽ tạo cơ hội cho các dự án du lịch ở các địa phương 

được đưa vào thực hiện. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất mà các nước 

trên HLKTĐT gặp phải trong phát triển du lịch đường bộ xuyên suốt 

toàn tuyến chính là cơ chế hợp tác đồng bộ giữa các quốc gia. 

2.2. Thực trạng khai th c du  ịch đƣờng bộ trên HLKTĐT 

2.2.1. Cơ sở hạ tầng du lịch đường bộ 

Theo kết quả từ khảo sát du khách và doanh nghiệp du lịch 

hoạt động trên HLKTĐT, cơ sở vật chất – hạ tầng của điểm đến này 

được đánh giá khá tốt. Trong đó, theo các doanh nghiệp, phương tiện 

vận tại các điểm đến trên tuyến được đánh giá tốt nhất (3,89 điểm), 

trong khi cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ được đánh giá kém nhất 

(3,25 điểm) tuy nhiên vẫn nằm trên mức trung bình. Đối với du 

khách, chất lượng cung ứng dịch vụ internet và chất lượng cung cấp 

điện nước được đánh giá tốt trong khi cơ sở hạ tầng giao thông 

đường bộ vẫn là tiêu chí được đánh giá kém nhất (3,64 điểm). Qua 

đó, có thể thấy rằng, để phát triển du lịch đường bộ trên tuyến hành 

lang kinh tế Đông – Tây, cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ là tiêu 
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chí cần ưu tiên cải thiện hơn hết trong thời gian đến. 

2.2.2. Sản phẩm dịch vụ du lịch đường bộ 

Đánh giá về các dịch vụ trên HLKTĐT, kết quả từ khảo sát 

cho thấy, các dịch vụ hỗ trợ như dịch vụ bưu chính viễn thông (điện 

thoại, internet) và dịch vụ ATM, đổi tiền, thanh toán thẻ… được các 

doanh nghiệp du lịch đánh giá tốt nhất; trong khi đó, Dịch vụ y tế, 

khám chữa bệnh và sự đa dạng và phong phú của hoạt động vui chơi 

giải trí được đánh giá kém nhất, tuy nhiên số điểm vẫn ở trên mức 

trung bình. Đối với du khách, các tiêu chí đưa ra đều được đánh giá ở 

mức tốt. Như vậy, nhìn chung các sản phẩm, dịch vụ du lịch trên 

HLKTĐT đáp ứng được nhu cầu của du khách, tuy nhiên dưới góc 

nhìn của các doanh nghiệp đang hoạt động trên tuyến này thì cần phát 

triển thêm các hoạt động vui chơi giải trí. 

2.2.3. Thị trường khách du lịch đường bộ 

HLKTĐT nằm trong khu vực Châu Á Thái Bình dương, điểm 

đến đang thu hút lớn nhất khách du lịch toàn cầu. Tuy vậy, một số địa 

phương trên tuyến lại được coi là vùng trũng trong phát triển du lịch 

(Trừ một số địa phương ở Thái Lan và Việt Nam). Các nguồn khách 

chủ yếu đến với HLKTĐT bao gồm: Khách nội vùng, Châu Âu – Úc 

– Mỹ, Đông Bắc Á, Đông Nam Á và Nam Á. Với cơ cấu khách như 

hiện nay, khó có thể đạt được sự phát triển bền vững về nguồn khách 

trên tuyến. 

2.2.4. Nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch 

Sự phát triển đột biến về lượng khách trên HLKTĐT trong 

những năm 2007 – 2010 đã cho thấy lỗ hổng rất lớn về nguồn nhân 

lực trên tuyến, và khi lỗ hổng này cơ bản được khắc phục thì thực 

trạng nguồn nhân lực trên tuyến vẫn yếu và thiếu ở nhiều mảng, trong 

đó chủ yếu là chất lượng nguồn nhân lực trong các cơ quan quản lý 
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Nhà nước, các cơ quan xúc tiến và nguồn nhân lực trong hệ thống 

dịch vụ phục vụ du khách. 

2.2.5. Thực trạng liên kết phát triển du lịch đường bộ 

Hoạt động này thời gian qua còn rất yếu, chưa đi vào thực 

chất, chưa triển khai hướng dẫn chi tiết. Cụ thể là chưa hình thành 

đồng bộ các khung pháp lý, hoặc đã hình thành nhưng việc triển khai 

hướng dẫn thực hiện còn rất lúng túng; liên kết về quản lý Nhà nước 

ở các địa phương còn rất lỏng lẻo, chưa triển khai được liên kết tạo 

sản phẩm chung và định vị nguồn khách chính trên toàn tuyến cũng 

như chưa hình thành các quỹ xúc tiến và cơ chế phối hợp các nguồn 

lực. 

2.2.6. Các rào cản trong phát triển du lịch đường bộ 

Cho đến nay, hợp tác kinh tế giữa các địa phương và các nước 

thuộc HLKTĐT vẫn còn nhiều rào cản nhất là những vướng mắc do 

cơ chế không tương thích của từng quốc gia, khiến HLKTĐT chưa 

thể thông thoáng thật sự. Đó là việc qui định hạn chế tốc độ tối đa, hệ 

thống biển báo hiệu đường bộ chưa thống nhất; hệ thống giao thông 

đường bộ khác nhau giữa Thái Lan (đi bên trái) và các nước; thủ tục 

nhập xuất cảnh tại các cửa khẩu còn rườm rà; chưa có chế độ miễn 

thị thực chung trong khối cho các quốc tịch thứ 3; việc thực hiện 

Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hoá qua lại biên giới 

giữa các nước Tiểu vùng sông Mekong mở rộng vẫn chưa đồng bộ; 

phí, lệ phí, các loại tờ khai tại các cửa khẩu vẫn chưa thực hiện thống 

nhất… 
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CHƢƠNG 3: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁP TRIỂN  

DU LỊCH ĐƢỜNG BỘ TRÊN HLKTĐT 

3.1. Định hướng phát triển du lịch đường bộ trên HLKTĐT 

3.1.1. Các xu hướng tác động đến việc phát triển du lịch 

đường bộ trên HLKTĐT 

3.1.1.1. Xu hướng chung về tự nhiên, kinh tế, xã hội 

Xu hướng thay đổi môi trường, kinh tế và chính trị khu vực: 

Sự thay đổi nhanh chóng của môi trường tự nhiên, môi trường kinh tế 

xã hội và chính trị khu vực sẽ tạo ra những thách thức to lớn cũng 

như cơ hội rõ rệt trong phát triển du lịch đường bộ trên Hành lang 

kinh tế Đông Tây. 

Tác động của cách mạng 4.0: Quyền lực của du lịch trực tuyến 

và mạng xã hội sẽ tạo ra cơ hội to lớn cho các địa phương, doanh 

nghiệp nào nhanh chóng nắm bắt và triển khai các cách thức tiếp cận 

khách hàng hiệu quả. Ngược lại, nó cũng sẽ là thách thức không nhỏ 

nếu chưa có sự nhận thức đúng đắn, chưa kịp thời hay tụt hậu về tiếp 

cận công nghệ đối với khách hàng. 

Xu hướng phát triển nguồn khách: Trong xu hướng tăng khách 

nói chung đến khu vực Châu Á Thái Bình dương, khối ASEAN và 

khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông; các quốc gia trên HLKTĐT đang 

có cơ hội rất lớn để gia tăng nguồn khách. Trong đó, Trung Quốc, Ấn 

Độ và các nước ASEAN sẽ là những thị trường tiềm năng nhất. Cơ 

cấu nguồn khách cũng sẽ có những thay đổi căn bản: Khách có thu 

nhập trung bình và khá chiếm tỷ trọng cao, độ tuổi du lịch ngày càng 

trẻ hơi. Tuy nhiên, việc gia tăng nguồn khách cũng sẽ tạo ra những 

nguy cơ như: Áp lực về môi trường, tác động đến văn hóa truyền 

thống, làm gia tăng giá sinh hoạt và phá vỡ qui hoạch điểm đến. 
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3.1.2. Khung pháp lý sẽ triển khai và có hiệu lực trong thời 

gian tới 

Thời gian từ năm 2018 trở về sau, nhiều thỏa thuận nội khối 

ASEAN, trong khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông và trên tuyến Hành 

lang Đông Tây sẽ có hiệu lực, tạo ra cơ hội lớn cho việc phát triển 

sản phẩm du lịch đường bộ, cụ thể là: Chính sách mở cửa bầu trời; 

Thỏa thuận khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển 

hành khách xuyên biên giới trong các nước ASEAN; việc hiện thực 

hóa các nội dung của Hiệp định vận chuyển xuyên biên giới trong 

khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông (GMS-CBTA); chủ trương hình 

thành thị thực chung cho toàn khối theo mô hình thị thực Shenghen 

và thị thực chung trong ACMECS (Thái Lan, Lào, Miến Điện, 

Campuchia, Việt Nam). Đây sẽ là cơ hội rất lớn cho việc thu hút 

nhiều nguồn khách hơn đến với HLKTĐT. 

3.1.3. Vai trò của các tổ chức trung gian trong phát triển  du 

lịch đường bộ trên HLKTĐT 

Cả lý luận và thực tiễn đều chỉ ra tầm quan trọng của việc thiết 

lập một cơ chế trung gian kết nối các bên liên quan trong hợp tác 

phát triển liên quốc gia để kết nối các Chính phủ, các địa phương trên 

tuyến trong việc phối hợp các hoạt động chung (tạo sản phẩm chung, 

định vị thị trường khách chính và phối hợp các nguồn lực cho hoạt 

động xúc tiến, giới thiệu, quảng bá điểm đến). Vai trò này sẽ trở nên 

rõ ràng hơn khi các tổ chức trung gian là đơn vị tài trợ chi phí cho 

các hoạt động này. Các thiết chế liên quan có thể là các hội đồng 

vùng, nhóm liên kết các địa phương, các hiệp hội du lịch, các liên 

minh của các doanh nghiệp trên tuyến. Với vị trí địa chính trị hết sức 

quan trọng, việc xuất hiện các tổ chức phi Chính phủ như ADB, 

AIIB, UNDP, World Concern, World Vision... đóng vai trò là trung 
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gian kết nối các Chính phủ và địa phương trên tuyến là rất thực tế. 

3.1.4. Ma trận SWOT và các định hướng phát triển 

Trên cơ sở nghiên cứu tiềm năng, thực trạng khai thác, thực 

trạng phát triển; cũng như các xu hướng về kinh tế, xã hội, môi 

trường; xu hướng tăng trưởng nguồn khách và thay đổi cơ cấu tiêu 

dùng; các khung pháp lý có liên quan sẽ được áp dụng trong thời gian 

tới… nhằm chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa cho 

việc phát triển sản phẩm du lịch đường bộ trên tuyến HLKTĐT, ma 

trận SWOT và các định hướng phát triển được xây dựng để làm tiền 

đề cho việc đề xuất các chính sách và giải pháp phát triển du lịch 

đường bộ trên tuyến HLKTĐT 

3.1.5. Định hướng mô hình hợp tác phát triển du lịch đường 

bộ trên HLKTĐT 

Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu kinh nghiệm của 

một số tuyến đường trên thế giới, phát triển từ mô hình quan hệ các 

chủ thể trong du lịch, luận án đã chỉ ra được 6 nhóm nhân tố cơ bản 

ảnh hưởng đến sự phát triển của du lịch đường bộ xuyên quốc gia, đó 

là: Hệ thống tài nguyên du lịch, cơ sở hạ tầng, cơ sở dịch vụ, sản 

phẩm du lịch, nguồn khách, nguồn nhân lực. Qua tổng hợp những 

nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển sản phẩm du lịch đường bộ 

(Phụ lục 2), kết hợp với phân tích tiềm năng, phân tích thực trạng, 

khảo sát 295 khách hàng (Phụ lục 3), khảo sát 49 doanh nghiệp (Phụ 

lục 4), lấy ý kiến 39 chuyên gia trong lĩnh vực du lịch bao gồm các 

nhà khoa học, nhà quản lý tại các địa phương (Phụ lục 5), nghiên cứu 

một số xu hướng phát triển… có tính đến đặc thù của tuyến Hành 

lang Kinh tế Đông Tây, mô hình được điều chỉnh tăng thêm 2 nhân tố 

ảnh hưởng là Khung pháp lý và Hoạt động xúc tiến quảng bá; bên 

cạnh đó vai trò của tổ chức trung gian (Tổ chức phi chính phủ, các 
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ngân hàng…) để kết nối các bên cũng thể hiện rất rõ nét. 

Mô hình là sự hợp tác của 3 bên (Nhà nước, cộng đồng dân cư, 

cộng đồng doanh nghiệp), tác động vào 8 nhóm nhân tố (Khung pháp 

lý, hạ tầng cơ bản, điều kiện phát triển du lịch, nguồn nhân lực, dịch 

vụ tiện ích, sản phẩm du lịch, xúc tiến quảng bá) theo mức độ và liều 

lượng khác nhau. Trong đó, Nhà nước chủ yếu tác động lên khung 

pháp lý, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực; cộng đồng doanh nghiệp sẽ 

can thiệp sâu vào cơ cở dịch vụ, hình thành sản phẩm, định vị nguồn 

khách và xúc tiến thị trường; cộng đồng dân cư sẽ liên quan đến tài 

nguyên điểm đến, bảo vệ môi trường, nguồn nhân lực. Để có thể phát 

triển được du lịch trên tuyến Hành lang Đông Tây thì nhất thiết phải 

có sự hợp tác chặt chẽ của 3 bên này. 

3.2. Đề xu t một số giải ph p và ki n nghị nhằm ph t triển 

du  ịch đƣờng bộ trên tuy n HLKTĐT 

Từ việc nghiên cứu mô hình, mối quan hệ và tác động qua lại 

giữa các bên, trên cơ sở nghiên cứu một số xu hướng phát triển, 

khung pháp lý sẽ có hiệu lực trong thời gian tới, cùng với phân tích 

tiềm năng, thực trạng phối hợp vào ma trận SWOT cùng với các định 

hướng phát triển, luận án đề xuất một số giải pháp và kiến nghị các 

bên liên quan trong việc thúc đẩy pháp triển du lịch đường bộ trên 

tuyến HLKTĐT 

3.2.1. Giải pháp phát triển du lịch đường bộ trên tuyến Hành 

lang Kinh tế Đông Tây 

3.2.1.1. Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch, bao gồm: 

Phát triển các loại hình sản phẩm trên tuyến (Du lịch sinh thái, 

du lịch biển, du lịch tâm linh, du lịch văn hóa, lịch sử, di sản, làng 

nghề, ẩm thực…); Phát triển sản phẩm du lịch theo chủ đề (Con 

đường Hữu nghị, con đường Di sản, con đường Sinh thái); phát triển 
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sản phẩm gắn với điểm đến (Các loại hàng lưu niệm, đặc sản địa 

phương: sản phẩm áo dài, trang phục lễ hội, sản phẩm từ lụa, sản 

phẩm chế biến từ hải sản, các đồ thủ công mỹ nghệ từ gỗ, tranh tre 

nứa lá…., triển khai các khu chợ đêm, các trung tâm giải trí, dịch vụ 

vui chơi về đêm). 

3.2.1.2. Giải pháp định vị và phát triển thị trường khách 

du lịch: Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng nguồn khách, tiềm 

năng tài nguyên trên tuyến, hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở dịch vụ 

cũng như các xu hướng phát triển khách đã phân tích ở trên, các 

nguồn khách tiềm năng trên tuyến được định vị theo thứ tự ưu tiên 

như sau : Nguồn khách của 4 quốc gia trên tuyến (Miến Điện, Thái 

Lan, Lào, Việt Nam), nguồn khách ngoài tuyến từ các quốc gia 

ASEAN, nguồn khách trên tuyến đường Xuyên Á và nguồn khách từ 

các khu vực khác đến các trung tâm du lịch trong vùng. 

3.2.1.3. Giải pháp liên kết trong quảng bá, xúc tiến: Việc 

liên kết giữa các địa phương trên tuyến trong hoạt động quảng 

bá xúc tiến có lẽ là hoạt động có ý nghĩa nhất khi đã xác định được 

các sản phẩm đặc thù, định vị được nguồn khách và các địa phương 

có thể phối hợp các nguồn lực riêng lẻ thành nguồn lực xúc tiến 

chung cho cả khu vực. Các hoạt động này bao gồm: Xác định các 

hình thức quảng bá, xúc tiến (Hội chợ du lịch, sự kiện giới thiệu điểm 

đến, đoán đoàn khảo sát, quảng bá hình ảnh, tổ chức sự kiện chuyên 

đề); sự phối hợp của các bên trong công tác quảng bá, xúc tiến (Tổng 

cục du lịch, lãnh đạo các địa phương, cơ quan xúc tiến du lịch, các 

công ty lữ hành, các đơn vị cung ứng dịch vụ). 

3.2.2. Kiến nghị phát triển du lịch đường bộ trên tuyến 

HLKTĐT 

3.2.2.1. Phát triển cơ sở hạ tầng và cơ sở dịch vụ du lịch: 
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Về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, cần đầu tư 

công tác quy hoạch du lịch toàn tuyến và quy hoạch du lịch từng 

vùng tại các quốc gia, hình thành 1 tuyến đường chính nối 13 

tỉnh/thành phố trên tuyến và 4 tuyến đường phụ nối với các điểm du 

lịch. Bên cạnh đó, cần đầu tư các trung tâm cung cấp thông tin, bãi 

đỗ xe, trạm dừng, điểm vệ sinh, hệ thống viễn thông… 

Về cơ sở dịch vụ phục vụ du khách, cần qui hoạch các điểm 

tham quan gắn với tài nguyên du lịch, chuẩn hóa phương tiện vận 

chuyển chở khách, kêu gọi đầu tư vào các dịch vụ còn thiếu và đầu tư 

phát triển nguồn nhân lực. 

3.2.2.2. Liên kết phát triển du lịch 

Như đã nhấn mạnh trong mô hình phát triển, liên kết là nội 

hàm quan trọng nhất để có thể nhanh chóng phát triển du lịch đường 

bộ trên tuyến HLKTĐT. Thực tế cho thấy du lịch đường bộ xuyên 

quốc gia không thể phát triển được với những nỗ lực cục bộ, manh 

mún, nhỏ lẻ của từng địa phương. Cần có cam kết mạnh mẽ của các 

bên liên quan trong liên kết các nguồn lực, thúc đẩy du lịch đường bộ 

phát triển. Cụ thể là: Liên kết cấp Chính phủ và các tổ chức quốc tế, 

liên kết giữa các cơ quan quản lý du lịch địa phương và liên kết trong 

cộng đồng doanh nghiệp trên tuyến. 

3.2.2.3. Bảo tồn tài nguyên và  cải  thiện  môi  trường  du 

lịch: Đây là nhân tố đảm bảo cho việc phát triển du lịch bền 

vững, bao gồm: Đảm bảo qui hoạch gắn với bảo vệ tài nguyên du lịch 

và môi trường, hoàn thiện hệ thống qui định và các biện pháp bảo vệ 

môi trường, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm và 

xã hội hóa việc bảo vệ tài nguyên, môi trường và tạo môi trường môi 

trường kinh doanh bình đẳng cho doanh nghiệp và môi trường an 

ninh, an toàn cho du khách. 
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KẾT LUẬN 

Kết quả đạt được của luận án: 

1) Tổng hợp được một hệ thống lý thuyết tương đối hoàn chỉnh 

về phát triển du lịch đường bộ xuyên quốc gia 

2) Đề xuất mô hình phát triển loại bình du lịch đường bộ áp 

dụng trên HLKTĐT và có thể suy rộng cho các điểm đến khác.  

3) Nghiên cứu một cách toàn diện vị trí địa chính trị, hệ thống 

giao thông và hệ thông tài nguyên du lịch từ đó khẳng định tiềm năng 

to lớn của du lịch đường bộ trên HLKTĐT. 

4) Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng phát triển, cùng với việc 

khảo sát du khách đã rút ra được những mặt mạnh cần phát huy, mặt 

yếu cần khắc phục để phát triển sản phẩm du lịch đường bộ. 

5) Phân tích các xu hướng phát triển làm cơ sở cho việc đề ra 

các đề xuất giải pháp và kiến nghị phát triển du lịch đường bộ. 

6) Luận án đã đề xuất 3 nhóm giải pháp cùng với 3 kiến nghị 

để có thể phát triển du lịch đường bộ trên HLKTĐT 

Những điểm mới của đề tài: Đưa ra được nhóm 8 nhân tố ảnh 

hưởng đến sự phát triển của du lịch đường bộ xuyên quốc gia, xây 

dựng mô hình phát triển, có thể suy rộng cho một số khu vực khác, 

xác định được các sản phẩm cơ bản sẽ khai thác, phân tích định vị 

nguồn khách, đề xuất được các hình thức quảng bá, xúc tiến, giới 

thiệu sản phẩm để phát triển du lịch đường bộ trên HLKTĐT 

Các hướng nghiên cứu mới: Nghiên cứu chuyên sâu về tài 

nguyên du lịch trên tuyến, nghiên cứu mở rộng về việc hình thành 

các sản phẩm du lịch chuyên đề, nghiên cứu cập nhật thông tin điểm 

đến trên hệ thống GIS và nghiên cứu về cơ chế hợp tác hiệu quả giữa 

các bên liên quan 
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