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MỞ ĐẦU 
1 - Tính chất cấp thiết của ñề tài 
Quảng Ngãi là một tỉnh có nhiều tiềm năng và lợi thế về phát triển du 

lịch nhưng so với các tỉnh lân cận thì ngành du lịch của tỉnh Quảng Ngãi 
vẫn còn non trẻ, lượng khách du lịch hàng năm ñến Quảng Ngãi vẫn còn 
thấp, chưa khai thác có hiệu quả và chưa phát triển ngang tầm với vị trí 
thuận lợi và tiềm năng của nó do công tác khơi thông và huy ñộng vốn 
ñầu tư ñể phát triển các dự án du lịch Quảng Ngãi thời gian qua còn nhiều 
khó khăn, bất cập. Trăn trở với thực trạng ñó, tôi chọn ñề tài: “Huy ñộng 
vốn ñầu tư phát tri ển du lịch Quảng Ngãi” ñể nghiên cứu. 

2 - Mục ñích, phạm vi nghiên cứu của ñề tài  
- Làm rõ cơ sở lý luận của việc huy ñộng vốn ñầu tư vào khai thác 

những tiềm năng của ngành du lịch. 
- Phân tích thực trạng huy ñộng vốn ñầu tư ñể phát triển của ngành 

du lịch Quảng Ngãi trong thời gian vừa qua. 
- Đề xuất một số biện pháp ñể ñẩy mạnh huy ñộng vốn ñầu tư phát 

triển ngành du lịch Quảng Ngãi thời gian ñến. 
- Đề tài này nghiên cứu các vấn ñề lý luận và thực tiễn liên quan 

ñến thu hút vốn ñầu tư cho ngành du lịch. 
3 - Phương pháp nghiên cứu 
- Phép duy vật biện chứng, vận dụng các phương pháp mô tả, so 

sánh, phân tích với nguồn số liệu ñược thu thập từ niên giám thống kê, 
các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, Ban ngành trong tỉnh 
và từ nguồn khác. 

4 - Bố cục của luận văn 
Ngoài phần mở ñầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận 

văn gồm có 3 chương:  
Chương 1: Tổng quan về vốn ñầu tư và huy ñộng vốn ñầu tư ñể 

phát triển du lịch 
Chương 2: Thực trạng huy ñộng vốn ñầu tư ñể phát triển du lịch 

tỉnh Quảng Ngãi thời gian qua.  
Chương 3: Các giải pháp huy ñộng vốn ñầu tư ñể phát triển du lịch 

Quảng Ngãi  
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CHƯƠNG 1 
NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LU ẬN CHUNG VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU 

TƯ ĐỂ PHÁT TRI ỂN DU LỊCH 
1.1. KHÁI NI ỆM VÀ PHÂN LO ẠI VỐN ĐẦU TƯ 

1.1.1. Khái niệm ñầu tư  
1.1.2. Khái niệm vốn ñầu tư  

Vốn ñầu tư ñược hiểu theo nghĩa rộng là toàn bộ nguồn lực ñưa 
vào hoạt ñộng của nền kinh tế xã hội, bao gồm tài nguyên, ñất ñai, môi 
trường, tri thức, công nghệ và kể cả những tài sản hiện hữu như máy 
móc thiết bị, nhà xưởng … và vốn ñầu tư hiểu theo nghĩa hẹp thì chính 
là nguồn lực ñược thể hiện bằng tiền của các cá nhân, doanh nghiệp và 
quốc gia. 

1.1.3. Phân loại vốn ñầu tư  
1.1.2.1. Đầu tư trực tiếp 
1.1.2.2. Đầu tư gián tiếp 
1.1.2.3. Nguồn vốn ñầu tư trong nước 
1.1.2.4. Nguồn vốn ñầu tư nước ngoài 

1.2. HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ – NỘI DUNG VÀ CH Ỉ TIÊU 
ĐÁNH GIÁ 

1.2.1. Khái niệm huy ñộng vốn ñầu tư  
Là những hoạt ñộng, chính sách, giải pháp của chính quyền tác 

ñộng và khuyến khích các nhà ñầu tư bỏ vốn thực hiện mục ñích ñầu 
tư của dự án. 

1.2.2. Nội dung huy ñộng vốn ñầu tư  
1.2.2.1. Chính sách tạo môi trường ñầu tư 
1.2.2.2. Chính sách khuyến khích và ưu ñãi ñầu tư 
1.2.2.3. Chính sách quảng bá và xúc tiến ñầu tư 

1.2.3. Các chỉ tiêu chủ yếu phản ánh việc huy ñộng vốn ñầu tư 
và hiệu quả sử dụng vốn ñầu tư 

1.2.3.1. Tổng vốn ñầu tư ñã ñăng ký 
1.2.3.2. Tỷ lệ vốn thực hiện so với nhu cầu, tốc ñộ gia tăng vốn 

ñầu tư 
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1.2.3.3. Cơ cấu nguồn vốn ñầu tư 
1.3. ĐẶC TRƯNG CỦA HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ  PHÁT 
TRIỂN DU LỊCH 

1.3.1. Khái niệm về du lịch 
Theo Luật du lịch Việt Nam: “Du l ịch là các hoạt ñộng có liên 

quan ñến chuyến ñi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên 
của mình nhằm ñáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiẻu, giải trí, 
nghỉ dưỡng trong một khoản thời gian dài nhất ñịnh”  

1.3.2. Sự cần thiết phải huy ñộng vốn ñầu tư ñể phát tri ển du 
lịch 

 Huy ñộng vốn ñầu tư là hoạt ñộng nhằm tới việc khai thác, 
huy ñộng các nguồn vốn ñầu tư làm cho lượng vốn ñầu tư tăng lên 
nhằm thoả mãn nhu cầu ñầu tư. 

1.3.3. Vai trò của vốn ñầu tư trong phát tri ển du lịch 
1.3.3.1. Khai thác tốt tiềm năng, làm chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế, bảo vệ cảnh quan môi trường, phát triển kinh tế du lịch bền vững 
1.3.3.2. Gia tăng GNP cho nền kinh tế  
1.3.3.3. Vốn ñầu tư vào phát triển du lịch góp phần tăng cường 

khoa học kỹ thuật và nâng cao năng lực quản lý ñiều hành kinh doanh 
1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU 
TƯ CHO DU LỊCH  

1.4.1. Sự ổn ñịnh về kinh tế, chính trị - xã hội và luật pháp ñầu 
tư 

1.4.2. Tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên du lịch của ñịa 
phương 

1.4.3. Sự mềm dẻo, hấp dẫn của hệ thống chính sách khuyến 
khích ñầu tư 

1.4.4. Sự phát tri ển của cơ sở hạ tầng 
1.4.5. Sự phát tri ển của ñội ngũ lao ñộng, của trình ñộ khoa 

học – công nghệ và hệ thống doanh nghiệp trong nước và trên ñịa 
bàn 
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1.4.6. Sự phát tri ển của nền hành chính quốc gia và hiệu quả 
của các dự án thu hút ñầu tư ñã triển khai 
1.5. KINH NGHI ỆM VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRI ỂN NGÀNH DU 
LỊCH CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG 

1.5.1. Kinh nghiệm huy ñộng vốn ñầu tư phát tri ển du lịch tỉnh 
Khánh Hòa 

1.5.2. Kinh nghiệm huy ñộng vốn ñầu tư phát tri ển du lịch 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH 
DU LỊCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THỜI GIAN V ỪA QUA 

 
2.1. ĐẶC ĐIỂM THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN 
THU HÚT V ỐN ĐẦU TƯ VÀO NGÀNH DU L ỊCH 

2.1.1. Đặc ñiểm tự nhiên 
Quảng Ngãi là tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, có vị trí ñịa lý: 

Phía Đông giáp biển Đông, phía Tây giáp tỉnh Kontum, phía Nam giáp 
tỉnh Bình Định, phía bắc giáp tỉnh Quảng Nam. Quảng Ngãi ở giữa 02 
miền ñất nước (cách Hà Nội 884km, cách Tp. Hồ Chí Minh 835km). 
 * Diện tích tự nhiên 

Quảng Ngãi là tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, có diện tích tự 
nhiên 5.131km2, dân số hơn 1,3 triệu người, trong ñó 1/10 số dân tộc 
thựôc các dân tộc ít người: H’re, Cor, Cadong...,tỉnh Quảng Ngãi có 
14 ñơn vị hành chính cấp huyện, thành phố, trong ñó có 06 huyện 
miền núi, 06 huyện ñồng bằng và trung du, 01 thành phố và 01 huyện 
ñảo. Quảng Ngãi nằm trong vùng nhiệt ñới gió mùa với khí hậu chia 
thành hai mùa rõ rệt là mùa ít mưa và mùa mưa và Quảng Ngãi nằm 
trong vùng khí hậu Trung Trung Bộ nên có nền nhiệt khá cao với biên 
ñộ giao ñộng nhiệy năm 70c –80c. Nhiệt ñộ trung bình 260c ở dồng 
bằng và giảm xuống còn 230c- 240c ở ñộ cáo 400m – 500m và chỉ còn 
210c- 230c ở ñộ cao 1000m.  
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2.1.2. Du lịch Quảng Ngãi trong chiến lược phát triển du lịch 
quốc gia 

Quảng Ngãi còn nằm trong vùng du lịch Miền Trung - Tây 
Nguyên (gồm 19 tỉnh, thành phố: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, 
Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Nam, 
Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình 
Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng).  

 Với vị trí này ñã ñặt Quảng Ngãi vào không gian du lịch ña 
dạng và có sức hấp dẫn, là một trong những ñiểm du lịch quan trọng 
trên tuyến du lịch xuyên Việt. Hành lang kinh tế Đông - Tây ñã ñi vào 
hoạt ñộng, Quảng Ngãi trở thành một ñiểm thu hút du lịch quan trọng 
trong tuyến của du lịch miền Trung và có tầm chiến lược ñối với du 
lịch Việt Nam trong xu thế hội nhập khu vực mà trước mắt là các nước 
nằm trên trục hành lang kinh tế Đông Tây như: Myanmar, Lào và Thái 
Lan. 

2.1.3. Vị trí của du lịch trong quy hoạch phát triển KT - XH 
của tỉnh 

Theo quy hoạch phát triển KT - XH tỉnh Quảng Ngãi giai 
ñoạn 2001 - 2010 và Quy hoạch tổng thể phát triển ngành du lịch tỉnh 
Quảng Ngãi giai ñoạn 2001 - 2010 ñịnh hướng ñến năm 2020, xác 
ñịnh: Du lịch trở thành ngành kinh tế góp phần nâng cao ñời sống 
nhân dân, làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng ñóng góp của 
ngành du lịch vào tổng thu nhập của tỉnh. Góp phần gìn giữ và phát 
huy bản sắc dân tộc, nâng cao nhận thức văn hóa và ñời sống tinh thần 
của nhân dân, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao ñộng, góp 
phần cải thiện ñời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

2.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng ñến huy ñộng vốn ñầu tư vào 
ngành du lịch Quảng Ngãi 

2.1.4.1. Tài nguyên du lịch 
2.1.4.2. Giao thông  
2.1.4.3. Thông tin liên lạc 
2.1.4.4. Hiện trạng cấp nước 
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2.1.4.5. Tốc ñộ phát triển kinh tế 
2.2. THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CÁC CHÍNH SÁCH HUY 
ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ VÀO DU L ỊCH QUẢNG NGÃI 

2.2.1. Chính sách quảng bá và xúc tiến ñầu tư 
        2.2.1.1. Chính sách quảng bá du lịch  
         2.2.1.2. Xúc tiến ñầu tư 

2.2.2. Chính sách khuyến khích và ưu ñãi ñầu tư 
             2.2.2.1. Chính sách thuế 
             Các chính sách liên quan về thuế như: Miễn, giảm thuế thu 
nhập doanh nghiệp, giảm thuế nhập khẩu ñối với một số mặt hàng, 
tỉnh ñã ban hành các Nghị quyết về phí, lệ phí các dịch vụ, trong ñó có 
ngành du lịch ñể ñảm bảo quyền lợi của du khách và nâng cao chất 
lượng phục vụ của ngành. 

2.2.2.2. Chính sách ñất ñai 
Căn cứ vào Luật Đất ñai (năm 2003) và các văn bản liên quan, 

tỉnh ñã lồng ghép các chế ñộ ưu ñãi về các nghĩa vụ liên quan ñến thuế 
sử dụng ñất, ñền bù giải phóng mặt bằng ñối với các dự án ñược 
khuyến khích. 
 2.2.2.3. Chính sách tín dụng 
 Thời gian qua Nhà nước ñã dành vốn ñầu tư thích ñáng từ 
ngân sách và tín dụng ưu ñãi, hỗ trợ cho ñầu tư và phát triển hệ thống 
kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội và các công trình dịch vụ và tiện ích 
công cộng quan trọng, cần thiết ñể ñảm bảo cho sự hoạt ñộng và phát 
triển ngành du lịch Quảng Ngãi.  

2.2.3. Chính sách tạo môi trường ñầu tư 
         2.2.3.1. Các chỉ số thành phần trong chỉ số cạnh tranh cấp 
tỉnh PCI 

Năm 2010 PCI Quảng Ngãi ñạt 52,21 ñiểm ñứng thứ 55/63 
tỉnh thành, thuộc top cuối của nhóm trung bình. Trong khu vực duyên 
hải miền Trung, Quảng Ngãi ñứng thứ hạng 12/12 tỉnh thành; năm 
2009 ñạt 52,34 ñiểm, ñứng thứ 58/63 tỉnh thành; năm 2008 ñạt 50,05 
ñiểm, ñứng thứ 41/63 tỉnh thành. Chỉ số PCI năm 2009 giảm 17 bậc so 
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với năm 2008. 
2.2.3.2. Cải cách thủ tục hành chính 
Những năm vừa qua tỉnh Quảng Ngãi ñã ñẩy mạnh công tác 

cải cách thủ tục hành chính nhằm ñơn giản hoá các thủ tục và nâng cao 
tính minh bạch, công khai về chủ trương chính sách, làm cơ sở cho các 
nhà ñầu tư yên tâm khi quyết ñịnh ñầu tư. 

2.2.3.3. Phát triển cơ sở hạ tầng 
a. Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch và dịch vụ du lịch 
b.  Đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch gắn với hệ 

thống dịch vụ du lịch, dịch vụ bổ trợ và hạ tầng giao thông 
c. Quy hoạch, ñầu tư phát triển một số ñiểm tham quan cảnh 

quan, sinh thái. 
            2.2.3.4. Đào tạo nguồn nhân lực 

2.2.4. Đánh giá chung về hoạt ñộng huy ñộng vốn ñầu tư vào 
du lịch Quảng Ngãi 
 2.2.4.1. Những thành công trong công tác huy ñộng các nguồn 
vốn ñầu tư  

2.2.4.2. Những tồn tại trong huy ñộng vốn ñầu tư  
2.2.5. Nguyên nhân tồn tại 

2.3. KẾT QUẢ HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ VÀO NGÀNH DU 
LỊCH THỜI KỲ 2006-2010 

2.3.1. Khối lượng vốn ñầu tư 
Bảng 2.2: Đầu tư vào ngành du lịch tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2006-2010 

Năm 
Số dự 

án 

Tỷ lệ trong 
tổng số dự 

án (%) 

Vốn ñầu tư 
(tỷ ñồng) 

Tỷ lệ trong 
tổng vốn ñầu 

tư (%) 
2006 5 19,23 254 2,36 

2007 5 19,23 365,02 3,39 

2008 4 15,38 2.505 23,29 

2009 8 30,76 4.424,325 41,13 

2010 4 15,38 3.206,4 29,81 

Tổng cộng 26 100 10.754,745 100 
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Tình hình huy ñộng và thu hút dự án ñầu tư vào ngành du lịch 
trong những năm qua có chuyển biến tích cực, số dự án tăng ñều qua 
các năm, tính ñến cuối năm 2006 tổng số dự án ñầu tư là 5 dự án, ñến 
năm 2010 thì số dự án tăng lên là 26 dự án với tổng mức ñầu tư 
4.810,34 tỷ ñồng gồm 10 dự án ñã ñược UBND tỉnh cấp giấy chứng 
nhận ñầu tư với tổng mức vốn ñầu tư 6.253 tỷ ñồng, 17 dự án ñã ñược 
UBND tỉnh chấp thuận ñịa ñiểm ñầu tư và ñang làm thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận ñầu tư với tổng mức vốn ñăng ký ñầu tư 10.754,745 tỷ 
ñồng. Riêng doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài không có doanh 
nghiệp nào. 

2.3.2. Quy mô vốn ñầu tư bình quân trên một dự án 
Quy mô của các dự án ñầu tư vào ngành du lịch Quảng Ngãi 

qua các năm không ñồng ñều. Có nhiều dự án quy mô rất lớn và cũng 
có nhiều dự án qui mô quá nhỏ nhưng chủ yếu là các dự án vừa và 
nhỏ.  

Bảng 2.3: Vốn ñầu tư bình quân một dự án qua các năm của 
ngành du lịch Quảng Ngãi 

      Đơn vị tính: Tỷ ñồng 

Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 2010 
1. Vốn bình quân một dự án 9 12,5 12,77 13,5 6,3 

2. Vốn bình quân một dự án 
khách sạn, nhà hàng 

4,1 5,2 6 5,3 4 

3. Vốn bình quân một dự án du 
lịch sinh thái 

- - 250 245 75 

4. Vốn bình quân một dự án du 
lịch biển ñảo 

- - 12 18 20 

Nguồn: Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi và Sở 
Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi 

 So sánh với quy mô vốn bình quân một dự án của ngành du 
lịch Quảng Ngãi chúng ta thấy rằng vốn bình quân một dự án của 
ngành du lịch Quảng Ngãi trong 3 năm liền, năm 2006, 2007, 2008, 
2009 ñều tăng. Nhưng ñến năm 2010 vốn bình quân một dự án của 
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ngành du lịch Quảng Ngãi là 6,3 tỷ ñồng. So với vốn bình quân một 
dự án của ngành du lịch Quảng Nam cao hơn gấp 2,8 lần là 17,58 tỷ 
ñồng, vốn ñầu tư bình quân một dự án của ngành du lịch Thành phố 
Hỗ Chí Minh gấp 6,3 lần là 39,87 tỷ ñồng. Vốn ñầu tư  bình quân một 
dự án khách sạn, nhà hàng của Quảng Ngãi là 4 tỷ ñồng, so với Đà 
Nẵng là 6,1 tỷ ñồng gấp 1,5 lần. Vốn ñầu tư  bình quân dự án du lịch 
biển ñảo của Quảng Ngãi năm 2010 là 20 tỷ ñồng, so với Đà Nẵng là 
200 tỷ ñồng cao hơn nhiều so với Quảng Ngãi, gấp 10 lần. 

2.3.3. Cơ cấu vốn ñầu tư vào ngành du lịch Quảng Ngãi 
Bảng 2.4: Cơ cấu vốn ñầu tư vào ngành du lịch Quảng Ngãi giai 

ñoạn 2006-2010 
Cơ cấu (%) 

Chỉ tiêu 
2006 2007 2008 2009 2010 

Cơ cấu (%) 100 100 100 100 100 

Khách sạn, nhà hàng 50,25 50,1 49,2 48,4 50,4 

Du lịch sinh thái 10,2 13,1 12,5 13,6 16,1 

Du lịch biển ñảo 8 9,1 9,6 8,7 9,5 

Các di tích văn hóa, lịch sử 22 23,1 25,5 26,7 28,5 

Khác 9,55 4,6 3,2 2,6 4,5 

Nguồn: Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi và 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi 

Giai ñoạn ñầu, tỷ trọng vốn ñầu tư vào khách sạn nhà hàng 
chiếm rất cao, trong khi ñầu tư cho du lịch sinh thái và du lịch biển 
ñảo chiếm ít hơn rất nhiều. Sự phát triển rầm rộ của hàng loạt khách 
sạn mini, sự phát triển không theo quy hoạch ñịnh hướng làm ñảo lộn 
cung cầu khiến cho việc ñầu tư vào lĩnh vực khách sạn nhà hàng giảm 
sút ñáng kể. Tuy nhiên ñến nay, lĩnh vực này chiếm 50,4% trong khi 
ñầu tư vào du lịch biển ñảo chiếm 9,5%. Đây cũng là tín hiệu ñáng 
mừng, chứng tỏ trong việc ñầu tư vào ngành du lịch Quảng Ngãi thì 
ñầu tư vào khai thác du lịch biển ñảo ñã có hiệu quả, ñồng thời với xu 
thế bão hoà của ñầu tư vào khách sạn nhà hàng hiện nay, cần có một 
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ñịnh hướng ñúng ñể ñầu tư phát triển du lịch biển ñảo nhằm mang lại 
hiệu quả cao trong thu hút ñầu tư cho ngành du lịch Quảng Ngãi. 

2.3.4. Tình hình huy ñộng vốn ñầu tư trong ngành du lịch 
Đến hết 31/12/2010 tình hình huy ñộng vốn ñầu tư vào ngành 

du lịch Quảng Ngãi theo hình thức sở hữu nguồn vốn ñầu tư như sau: 
Bảng 2.5: Tình hình huy ñộng vốn ñầu tư vào ngành du lịch 

Quảng Ngãi giai ñoạn 2006-2010 
Vốn ñầu tư 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Vốn trong 
nước (tỷ ñồng) 

254 365,02 3.505 4.206,4 10.754,745 

a. NSNN 22 56 75 157,111 2.561,405 

b. Vốn DN 250 360  3.500 4.200 8.193,34 

Nguồn: Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi và Sở Kế 
hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi 

 Từ bảng 2-5 cho thấy nguồn vốn ñầu tư vào du lịch từ nguồn 
vốn trong nước giai ñoạn 2006-2010 là 10.754,745 tỷ ñồng, trong ñó 
vốn ngân sách là 2.561,405 tỷ ñồng, vốn doanh nghiệp là 8.193,34 tỷ 
ñồng chiếm tỷ lệ cao. Cụ thể vốn ngân sách năm 2006 là 22 tỷ ñồng thì 
ñến năm 2010 là 2.561,405 tỷ ñồng, vốn doanh nghiệp năm 2006 là 
250 tỷ ñồng thì ñến năm 2010 là 8.193,34 tỷ ñồng. Điều này chứng tỏ 
rằng trong thời gian qua tổng nguồn huy ñộng vốn ñầu tư vào lĩnh vực 
du lịch có sự tăng trưởng tương ñối cao.  

2.3.5.  Phân tích nguồn vốn ñầu tư trong nước 
2.3.5.1. Nguồn vốn ñầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước 

Trong những năm qua, ñược sự quan tâm của tỉnh về cơ sở hạ 
tầng phát triển cơ sở hạ tầng du lịch với sự hỗ trợ vốn từ Chương trình 
quốc gia cho các công trình trọng ñiểm, những năm qua, Quảng Ngãi 
ñã thực hiện nâng cấp và xây dựng mới một số công trình hạ tầng cơ 
sở phục vụ du lịch và dân sinh, tạo nên sự liên kết giữa trung tâm 
thành phố Quảng Ngãi tới các vùng du lịch trọng ñiểm, hình thành một 
số khu du lịch mới, ñặc biệt là từ khi KKT Dung Quất ra ñời thu hút 
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nhiều dự án lớn ñi vào hoạt ñộng như: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, 
Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan... do ñó ñã thu hút nhiều 
nhà ñầu tư trong nước ñến ñầu tư với nhiều dự án lớn phát triển du lịch 
sinh thái, nghĩ dưỡng, vui chơi giải trí, khơi dậy tiềm năng du lịch tại 
các khu như: Khu du lịch Mỹ Khê, Sa Huỳnh... với những ñiều kiện 
hết sức thuận lợi, mở ra tiềm năng to lớn cho du lịch Quảng Ngãi tiếp 
tục phát triển trong thời gian tới.   
Bảng 2.6: Tình hình ñầu tư vốn ngân sách Nhà nước vào cơ sở hạ 

tầng du lịch Quảng Ngãi giai ñoạn 2006-2010 

Nguồn vốn ñầu tư 
từ NSNN 

2006 2007 2008 2009 2010 

a. Ngân sách TW (tỷ 
ñồng) 

22 56 75 120 2.507 

b. Ngân sách ñịa 
phương (tỷ ñồng)  

5 15 30 157,111 273,405 

Tổng vốn ñầu tư 27 71 105 277,111 2.780,405 

Nguồn: Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi và Sở 
Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi 

Với quan ñiểm tạo ñộng lực ban ñầu ñể huy ñộng và thu hút ñầu 
tư cho các dự án phát triển du lịch của tỉnh, trong giai ñoạn 2006-2010, 
Trung ương và chính quyền ñịa phương ñã ñầu tư cơ sở hạ tầng du lịch 
trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi ñạt trên 2.700 tỷ ñồng. Có thể ñạt ñược 
kết quả này, trước hết phải nói ñến sự quan tâm ñầu tư mạnh của 
Trung ương cho ñầu tư các dự án cơ sở hạ tầng du lịch phục vụ dân 
sinh, cũng như của UBND tỉnh Quảng Ngãi và sự hỗ trợ kịp thời hiệu 
quả của Chương trình quốc gia về du lịch. Cụ thể trong giai ñoạn 
2006-2010, tổng vốn từ ngân sách Trung ương ñầu tư cơ sở hạ tầng du 
lịch là 2.507 tỷ ñồng chiếm 90,17% và tập trung ưu tiên ñầu tư vào 
ñường ven biển Mỹ Khê – Trà Khúc, Dung Quất – Sa Huỳnh, cơ sở hạ 
tầng Khu du lịch Mỹ Khê...Đối với ngân sách ñịa phương, tổng vốn 
ñầu tư giai ñoạn 2006-2010 là 273,405 tỷ ñồng, chiếm 9,8%. Với số 
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vốn này, tỉnh ñã ñầu tư vào các dự án như Khu du lịch Đặng Thuỳ 
Trâm, lập dự án quy hoạch chi tiết khu du lịch văn hoá Thiên Ấn... 
Như vậy trong giai ñoạn 2006-2010, nguồn vốn ngân sách nhà nước 
chủ yếu ñầu tư vào các cơ sở hạ tầng du lịch trọng ñiểm ở ñịa phương 
ñã tạo nên một ñộng lực ban ñầu ñề thu hút ñầu tư vào ngành du lịch 
Quảng Ngãi phát triển và bền vững hơn. 

2.3.5.2. Nguồn vốn ñầu tư từ các doanh nghiệp nhà nước 
 Vốn ñầu tư doanh nghiệp nhà nước chủ yếu từ ngân sách nhà 
nước cấp, ngoài ra còn có nguồn vốn tích luỹ trong quá trình sản xuất 
kinh doanh và nguồn vốn khấu hao thường ñược gọi là vốn tự có. Xét 
về nguồn gốc hình thành và tính sở hữu thì nguồn vốn ñầu tư doanh 
nghiệp nhà nước là nguồn vốn nhà nước. Trong quá trình quản lý 
thường chia ra vốn ngân sách nhà nước cấp và vốn tự có nhằm phản 
ánh quá trình tích luỹ vốn, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp. Trong thời kỳ quản lý trước ñây nguồn vốn ñầu tư vào các dự 
án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước chủ yếu là do ngân 
sách nhà nước cấp. Hiện nay các dự án ñầu tư của doanh nghiệp nhà 
nước chủ yếu là vốn tín dụng của nhà nước, tín dụng thương mại, một 
phần vốn tự có của doanh nghiệp và cá biệt một số doanh nghiệp so 
ngân sách nhà nước cấp. 

Bảng 2.7: Vốn ñầu tư từ doanh nghiệp nhà nước vào ngành du lịch  
                                                                                Đơn vị tính: Tỷ ñồng 

Năm 2006 2007 2008 2009 2010 Tổng cộng 

1. Vốn NSĐP ñầu tư vào 

ngành du lịch 
5 15 30 157,111 273,405 480,516 

2. Vốn DNNN ñầu tư vào 

ngành du lịch 
3 10,2 28,7 145,3 256,9 444,1 

3. Tỷ lệ vốn DNNN/vốn 

NSĐP ñầu tư vào ngành 

du lịch (%) 

6 68 95,6 92,48 93,96 92,42 

Nguồn: Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi và Sở 
Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi 
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Thời kỳ 2006 – 2010 vốn ñầu tư doanh nghiệp nhà nước 
vào ngành du lịch là 444,1 tỷ ñồng, chiếm 92,42% vốn ñầu tư ngân 
sách ñịa phương vào ngành du lịch. Thời gian qua các dự án ñầu tư 
lớn của các doanh nghiệp nhà nước Quảng Ngãi chủ yếu ñược cho 
vay từ nguồn vốn tín dụng ñầu tư của nhà nước. Vốn của doanh 
nghiệp nhà nước (Bao gồm vốn tự có và vốn ngân sách nhà nước) 
tham gia chủ yếu vào các dự án ñầu tư lớn nhằm thoả mãn các quy 
ñịnh hiện hành về sự ràng buộc vốn ñối ứng mà các tổ chức tín 
dụng nhà nước yêu cầu. Phần còn lại ñầu tư chiều sâu, ñầu tư mở 
rộng, cải tạo hoặc sửa chữa một phần ñầu tư các dự án nhỏ ñã ñầu 
tư trước ñây. 

Bảng 2.8: Vốn ñầu tư doanh nghiệp nhà nước vào ngành du lịch 
Quảng Ngãi giai ñoạn 2006-2010 

Đơn vị tính: Tỷ ñồng 

2006 2007 2008 2009 2010 
Năm 

Vốn % Vốn % Vốn % Vốn % Vốn % 

Tổng 3 100 10,2 100 28,7 100 145,3 100 256,9 100 

1. Khách sạn – nhà hàng 2,5 83,3 8,5 83,3 20,7 72,1 135,3 93,1 231,9 90,2 

2. Du lịch sinh thái - 0 -  5 17,4 7,2 4,9 17,1 6,6 

3. Du lịch biển ñảo - 0 0,8 7,8 3 10,4 2,6 0,17 3,6 1,4 

4. Các di sản văn hóa, lịch sử 0,5 16,7 0,5 4,9 0,2 0,06 0,1 0,915 2,5 0,9 

5. Khác -  0,4 4 0,5 0,15 0,1 0,915 1,8 0,9 

Nguồn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở kế hoạch và Đầu tư 
Bảng 2.9: Vốn ñầu tư ngoài quốc doanh vào ngành du lịch Quảng 

Ngãi giai ñoạn 2006-2010 
Nguồn vốn 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Tổng nguồn vốn ñầu tư vào 

ngành du lịch 

27 71 105 277,111 2.780,405 

2. Vốn ñầu tư ngoài quốc doanh 247 349,8 3471,3 4054,7 7936,44 

3. Tỷ lệ vốn NQD/vốn ñầu tư 

vào ngành du lịch (%) 

91 49,2 33,06 14,63 28,54 

Nguồn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở kế hoạch và Đầu tư 
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CHƯƠNG 3 
CÁC GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ ĐỂ PHÁT TRI ỂN   

DU LỊCH QUẢNG NGÃI 
3.1. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU PHÁT TRI ỂN 
KINH T Ế DU LỊCH QUẢNG NGÃI  

3.1.1. Điểm mạnh, ñiểm yếu, cơ hội và thách thức trong phát 
tri ển du lịch Quảng Ngãi 

3.1.2. Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam ñến năm 2020, 
tầm nhìn 2030  

 Theo Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam ñến măm 2020, 
tầm nhìn 2030 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ñang trình Chính 
phủ phê duyệt. Các quan ñiểm và mục tiêu chiến lược ñược xác ñịnh 
như sau: 

 a) Quan ñiểm phát triển: 
 Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần 

quan trọng thúc ñẩy các ngành khác phát triển, chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế và mang lại tiến bộ xã hội. 

 b) Mục tiêu phát triển: 
 Tăng trưởng khách du lịch ñạt 7 - 8 triệu khách quốc tế và 32 - 

35 triệu lượt khách nội ñịa năm 2015, năm 2020 thu hút 10 – 10,5 triệu 
khách quốc tế và 47-48 triệu lượt khách du lịch nội ñịa, ñến năm 2030 
ñạt 18 triệu cách quốc tế và 70 triệu lượt khách nội ñịa. Tăng trưởng 
tương ứngs 5,2% cho giai ñoạn 2011-2020 và 3,7%/năm cho giai ñoạn 
2021-2030. 

 Thu nhập du lịch là mục tiêu tăng trưởng chính, ñạt 10 - 11 tỷ 
USD năm 2015, ñạt 18-19 tỷ USD năm 2020 (tăng trung bình 
12,5%/năm) và mục tiêu năm 2030 thu nhập du lịch tăng gấp 2 lần 
năm 2020. 
 Đến năm 2015 tỷ trọng GDP du lịch chiếm 5,5 - 6% tổng GDP 
cả nước (13%/năm). Năm 2020, GDP du lịch chiếm 6,5 - 7% tổng 
GDP cả nước, mức tăng ñạt 11-11,5%/ năm. 
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3.1.3. Quan ñiểm, ñịnh hướng và mục tiêu phát triển du lịch 
Quảng Ngãi 

 3.1.3.1. Quan ñiểm phát triển  
 - Phát triển du lịch trên cơ sở huy ñộng các nguồn lực, tranh 

thủ sự ủng hộcủa các Bộ, ngành Trung ương ñể phát triển du lịch của 
tỉnh nhanh, bền vững, ñúng quy hoạch khai thác có hiệu quả các tiềm 
năng, lợi thế về du lịch gồm du lịch biển; du lịch sinh thái, du lịch văn 
hóa nhằm chuyển ñổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, du 
lịch và dịch vụ 

 - Phát triển ñược theo hướng ña dạng hóa các loại hình và sản 
phẩm du lịch, nhất là tạo ra là những sản phẩm ñặc trưng, mang sắc thái 
riêng của ñịa phương, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm du 
lịch phù hợp với nhu cầu của thị trường du lịch trong nước và quốc tế, 
phù hợp với yêu cầu phát triển và ñặc thù của mỗi ñịa bàn trong tỉnh. 

 - Phát triển du lịch phải bảo ñảm tính tổng hợp liên ngành, liên 
vùng và xã hội hóa cao với vai trò du lịch là ñộng lực thúc ñẩy ñể phát 
huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và 
toàn thể cộng ñồng ñầu tư phát triển, khuyến khích các thành phần 
kinh tế tham gia kinh doanh du lịch, dưới sự quản lý thống nhất của 
Nhà nước. 

 - Phát triển du lịch trên cơ sở giữ gìn và phát huy bản sắc dân 
tộc, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, có 
ý nghĩa quan trọng ñối với công cuộc xoá ñói giảm nghèo.  

 3.1.3.2. Định hướng phát triển 
- Phát huy tiềm năng du lịch sinh thái, những lợi thế về du lịch 

nghỉ dưỡng ven biển và du lịch văn hóa ñể ñầu tư phát triển sản phẩm 
du lịch ñặc thù có thế mạnh như du lịch sinh thái, du lịch biển, ñảo và 
du lịch văn hóa. 

 - Tăng cường quan hệ hợp tác khai thác phát triển du lịch vùng 
ñào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch. 

 - Xây dựng cơ chế tạo nguồn vốn ñầu tư cho quảng bá du lịch, 
khuyến khích các nhà ñầu tư nước ngoài ñầu tư vào một số khu du lịch 
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trọng ñiểm ñược quy hoạch. 
 - Các chỉ tiêu cụ thể ñến năm 2015 
 a. Khách du lịch: Tăng cường thu hút khách du lịch, phấn ñấu 

năm 2015 ñón khoảng 750 ngàn lượt, trong ñó khách quốc tế: 90 ngàn 
lượt, tốc ñộ tăng trưởng bình quân hằng năm 17,1%. 

  b. Doanh thu từ du lịch: Doanh thu du lịch ñạt khoảng 1000 tỷ 
ñồng, tăng gấp 3,3 so với năm 2010. 

 c. Về tạo việc làm xã hội:  Có khoảng 12.800 người trong ñó 
lao ñộng trực tiếp khoảng 4000 người, lao ñộng gián tiếp khoảng 8800 
người.  

 d. Đầu tư phát triển các khu, ñiểm du lịch, phát triển hệ thống 
cơ sở lưu trú  

 - Đầu tư và kêu gọi ñầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành các 
khu du lịch trọng ñiểm của tỉnh. Quy hoạch, ñầu tư và kêu gọi ñầu tư 
phát triển các khu, ñiểm du lịch, dịch vụ tại các huyện, thành phố. 

 - Đến năm 2015 ñạt 3000 phòng. 
 3.1.3.3. Mục tiêu phát triển  
 a. Về kinh tế: Phát huy tiềm năng lợi thế của ñịa phương và 

các ñiều kiện thuận lợi về thiên nhiên, nhân văn, việc mở rộng nâng 
cấp cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho ñầu tư phát triển du lịch, góp 
phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm cho cộng ñồng dân cư 
ñịa phương, phấn ñấu ñến năm 2015, ñưa ngành du lịch Quảng Ngãi 
trở thành ngành kinh tế tương xứng với tiềm năng sẵn có. 

 b. Về văn hóa – xã hội:  Phát triển du lịch nhằm góp phần bảo 
tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, các giá trị ñặc thù 
của ñịa phương.  

 c. Về môi trường: Phát triển du lịch phải góp phần gìn giữ, tôn 
tạo và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường tự nhiên và nhân văn. 

 d. Về an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội:  Quảng Ngãi 
là tỉnh duyên hải miền Trung – Tây nguyên có vị trí quan trọng ñối với 
an ninh quốc phòng vùng biển ñảo ñối với khu vực và cả nước. Vì vậy, 
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phát triển du lịch nhằm góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, ổn 
ñịnh khu vực, tạo nên một ñiểm ñến an toàn và thân thiện. 

3.1.4. Quy hoạch tổng thể phát tri ển KT - XH t ỉnh Quảng Ngãi 
giai ñoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn ñến năm 2025.  

Theo quy hoạch này, dự kiến các chỉ tiêu ñịnh hướng phát triển 
kinh tế ñến năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi như ở Bảng 3.1 sau ñây: 

Bảng 3.1: Tăng trưởng GDP và cơ cấu kinh tế Quảng Ngãi dự 
kiến ñến năm 2020 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2006 

Năm 

2010 

Năm 

2015 

Năm 

2020 

1 GDP (giá 1994) Tỷ ñồng 4.850 8.743,28 11.350 15.500 

2 Cơ cấu kinh tế      

 Nông, lâm, ngư nghiệp % 31,90 18,40 12 - 13 7,5 

 C.nghiệp – X.dựng % 32,90 58,95 61 - 62 60,1 

 Dịch vụ % 35,30 22,65 25 - 26 32,4 

(Nguồn: UBND tỉnh Quảng Ngãi; Cục thống kê tỉnh)   
Phấn ñấu ñạt tốc ñộ tăng trưởng kinh tế bình quân 14% giai 

ñoạn 2011 - 2015; và khoảng 12 - 13%/năm giai ñoạn 2016 - 2020 (tốc 
ñộ tăng GDP bình quân giai ñoạn: 18,66% (giai ñoạn 2006 - 2010). 

 Mức tăng GDP bình quân ñầu người ñạt 2.000 - 2.200 
USD/người năm 2015 và 4.300 - 4.500 USD/người năm 2020 (năm 
2010:390 USD/người).  

 Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp và 
dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp trong GDP. Tỷ trọng công 
nghiệp và dịch vụ ñạt khoảng 85 - 90% vào năm 2015 và trên 90% 
năm 2020. 

 Phương hướng phát triển trong thời gian ñến là: Khai thác có 
hiệu quả các nguồn lực của ñịa phương, tranh thủ tối ña các nguồn lực 
từ bên ngoài, mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh trong cả nước và 
các nước trong khu vực ñể phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn như 
lọc, hoá dầu, cán thép, công nghiệp chế biến, công nghiệp hàng tiêu 
dùng.  
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3.1.5. Dự báo nhu cầu vốn ñầu tư cho phát triển du lịch 
Bảng 3.2: Dự báo chỉ tiêu GDP của tỉnh và ngành du lịch Quảng 

Ngãi ñến năm 2015 
Chỉ tiêu 2010 2015 

1. Tổng giá trị GDP của tỉnh (tỷ ñồng) 8.743,28 12.562,5 

2. Tổng giá trị GDP của ngành du lịch Quảng Ngãi (tỷ 

ñồng) 

1.000 1.500 

3. Tốc ñộ tăng trưởng GDP du lịch (%/năm) 24,3 25,2 

4. Tỷ lệ GDP du lịch so với GDP toàn tỉnh (%)  1,27 2,48 

(Nguồn Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng Ngãi ñến 2020) 
Dựa trên cơ sở của dự báo chỉ tiêu GDP của tỉnh và ngành du 

lịch ñến năm 2015, dự báo nhu cầu vốn ñầu tư cho du lịch ñến năm 
2015 như sau: 
Bảng 3.3. Dự báo nhu cầu vốn ñầu tư cho du lịch tỉnh Quảng Ngãi 

ñến năm 2015 
Chỉ tiêu 2010 2015 

1. Tổng giá trị GDP của tỉnh (tỷ ñồng) 8.743,28 12.562,5 
2. Tổng giá trị GDP của ngành du lịch Quảng 
Ngãi (tỷ ñồng) 

1.000 1.500 

3. Tổng nhu cầu vốn ñầu tư cho du lịch (tỷ ñồng) 2.370 2.380 
(Nguồn Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng Ngãi ñến 2020) 

Theo cách tính toán trên, kết quả cho thấy ngành du lịch Quảng 
Ngãi cần ñầu tư trong giai ñoạn 2011-2015 là 2.370 tỷ ñồng, với 
khoảng 1.185 tỷ ñồng (chiếm 50%) ñầu tư cho lĩnh vực kết cấu hạ tầng 
du lịch, xúc tiến quảng bá, ñào tạo nguồn nhân lực, tôn tạo môi trường. 
Giai ñoạn 2013-2015, du lịch Quảng Ngãi cần ñược ñầu tư khoảng 
2.380 tỷ ñồng, trong ñó ñầu tư cho các lĩnh vực xúc tiến quảng bá, ñào 
tạo nhân lực và ñầu tư chiều sâu vào các cơ sở dịch vụ du lịch ñể tạo ra 
các sản phẩm du lịch có chất lượng cao. 

Như vậy, theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng 
Ngãi thì nhu cầu vốn trong cả giai ñoạn 2010-2015 ñã ñược dự báo là 
5.750 tỷ ñồng. 
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3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN DU LỊCH QUẢNG NGÃI 

3.2.1. Nhóm giải pháp tạo môi trường ñầu tư  
          3.2.1.1. Nâng cao chất lượng các chỉ số thành phần trong 
chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI 

 Trong các năm vừa qua chỉ số cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi 
luôn ở top cuối so với các tỉnh thành và khu vực; hầu hết các chỉ số 
thành phần ñều thấp. Vì vậy, ñể nâng câo chất lượng các chỉ số thành 
phần trong chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI, tỉnh Quảng Ngãi cần phải 
chỉ ñạo quyết liệt các Sở, Ban, Ngành ñịa phương tập trung ñưa ra các 
giải pháp cải thiện nhanh chóng môi trường ñầu tư tại tỉnh.  

 3.2.1.2. Cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường ñầu tư 
lành mạnh 
 Sự nỗ lực chủ quan từ hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước 
có tác ñộng rất lớn ñể thu hút ñầu tư, trong nhiều trường hợp có tính 
vượt trội hơn cả chính sách ưu ñãi, những hỗ trợ cụ thể hay cơ sở hạ 
tầng hiện ñại.   
 3.2.1.3. Đổi mới chính sách và thúc ñẩy huy ñộng các nguồn 
vốn ñầu tư ñể phát triển hạ tầng du lịch 

Để ñạt ñược các mục tiêu ñề ra cho ngành du lịch tỉnh Quảng 
Ngãi về kinh tế và xã hội từ nay ñến 2015 là ñưa ngành du lịch Quảng 
Ngãi trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tương xứng với tiềm năng sẵn 
có, bên cạnh các ñịnh hướng phát triển du lịch, tỉnh cần thực hiện các 
giải pháp huy ñộng vốn ñầu tư phát triển du lịch như sau:  

a. Giải pháp huy ñộng vốn từ NSNN 
- Huy ñộng hợp lý nguồn thu thuế, phí và lệ phí. Tăng cường 

quản lý chặt chẽ và tập trung vào các nguồn thu từ thuế VAT, thu nhập 
doanh nghiệp, thu từ ñất ñai, nhà ở, tài nguyên. Đặc biệt là cần thể chế 
hóa các khoản thu phí và lệ phí ñược cụ thể rõ ràng.  

- Cần thực hiện tốt pháp lệnh thực hành tiết kiệm, phân bổ 
nguồn vốn ngân sách hợp lý, quản lý chặt chẽ các nguồn chi.  
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- Đối với kênh tạo vốn và sử dụng vốn từ DNNN: Trước hết cần 
tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế chính sách liên quan ñến tài chính 
doanh nghiệp, tạo mọi ñiều kiện ñể các doanh nghiệp thuộc mọi thành 
phần kinh tế phát triển sản xuất – kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh 
trên thị trường trong nước và quốc tế. Đẩy nhanh tiến trình ñổi mới, 
sắp xếp gắn liền với việc tăng cường năng lực tài chính cho các doanh 
nghiệp Nhà nước, thông qua hình thức cổ phần hóa, giao bán, khoán 
kinh doanh, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc công bố phá 
sản. kiên quyết xóa bỏ tình trạng bao cấp, bảo hộ bất hợp lý ñặc quyền 
và ñộc quyền trong kinh doanh của các DNNN. Vấn ñề này cũng ñược 
xem là biện pháp xử lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo hướng 
ñầu tư có hiệu quả. 

b. Huy ñộng vốn từ các nguồn khác ñể phát triển hạ tầng du lịch  
Để thu hút mạnh các nhà ñầu tư, ñầu tư phát triển du lịch, kính 

ñề nghị Tổng cục du lịch cân ñối kinh phí ñầu tư xây dưng cơ sở hạ 
tầng, hỗ trợ ñể du lịch Quảng Ngãi ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du 
lịch ở các khu du lịch trên ñịa bàn Tỉnh, hoặc tổng cục du lịch phối 
hợp, tranh thủ các Bộ Ngành liên quan có cơ thế cho phép chuyển ñổi 
quyền sử dụng ñất ñể lấy kết cấu hạ tầng ở các Khu du lịch. 

3.2.1.4. Tăng cường công tác hỗ trợ các nhà ñầu tư  
 Nhằm thực hiện nâng cao hiệu quả của công tác hỗ trợ các nhà 
ñầu tư cần chú trọng ñến việc hướng dẫn doanh nghiệp tìm ñến ñúng 
ñịa chỉ cơ quan quản lý Nhà nước cần thiết. Giải pháp này nên ñược 
thực hiện bởi Trung tâm xúc tiến Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi hoặc Sở Kế 
hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi. 
 3.2.1.5. Chú trọng ñào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khoa 
học và công nghệ phục vụ du lịch 

 Du lịch là một ngành kinh tế ñòi hỏi có sự giao tiếp rộng và 
trực tiếp hơn ñối với khách, ñòi hỏi trình ñộ nghiệp vụ, phong cách và 
thái ñội giao tiếp của cán bộ, nhân viên trong ngành, ñặc biệt là hướng 
dẫn viên, lễ tân…hết sức cao. Để ñáp ứng ñược yêu cầu trên, cần phải 
có một chương trình ñào tạo toàn diện với những kế hoạch cụ thể về 
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ñào tạo mới và ñào tạo bổ túc, nâng cao kiến thức và trình ñộ nghiệp 
vụ của ñội ngũ cán bộ nhân viên.  

3.2.2. Nhóm giải pháp cơ chế, chính sách ưu ñãi ñầu tư 
Nhà nước cần nghiên cứu ñiều chỉnh, hoàn thiện hệ thống pháp 

luật liên quan ñến ñầu tư, chính sách thu hút ñầu tư, chính sách hỗ trợ, 
ưu ñãi ñầu tư phù hợp với từng vùng, ñịa phương; ñơn giản hóa các 
thủ tục cấp giấy chứngnhận ñầu tư, giải quyết nhanh các thủ tục sau 
khi cấp Giấy chứng nhận ñầu tư ñể thúc ñẩy tién ñộ triển khai thực 
hiện dự án, quan tâm xây dựng khung pháp lý thông thoáng và môi 
trường kinh doanh, môi trường du lịch, môi trường văn hóa lành mạnh 
ñể phát huy các hoạt ñộng du lịch – dịch vụ. 

 3.2.2.1. Chính sách thuế 
 a. Hoàn thiện chính sách thuế: Nhà nước cần tiếp tục hoàn 

thiện chính sách thuế theo hướng khuyến khích, thúc ñẩy ñầu tư, tăng 
cường tính cạnh tranh của các doanh nghiệp, khuyến khích các doanh 
nghiệp tích lũy vốn ñể ñổi mới công nghệ, hạ giá thành, nâng cao chất 
lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, duy trì và nâng cao 
nguồn thu ổn ñịnh cho ngân sách. 

 b. Tiết kiệm các khoản chi: Nhà nước cần triệt ñể tiết kiệm 
trong chi ngân sách nhà nước ñể tăng nguồn vốn ñầu tư.  

 3.2.2.2. Chính sách ñất ñai 
 Phải hướng tới tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp và có 

nhiều ưu ñãi hơn như: có thế miễn, giảm tiền thuê ñất trong một số 
năm, kéo dài hơn thời hạn cho thuê ñất giải quyết nhanh và dứt ñiềm 
những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Tạo ñiều kiện thuận lợi 
về giao ñất, mặt bằng cho các nhà ñầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng, 
cần có sự linh hoạt trong ñiều chỉnh giá ñất nhằm phù hợp với mục 
tiêu của từng dự án.  

 3.2.2.3. Chính sách tín dụng 
 Xóa bỏ các chỉnh sách phân biệt ñối xử trong tín dụng giữa 

các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; thực hiện bình ñẳng 
cho mọi doanh nghiệp về nghĩa vụ, quyền lợi tài chính trong việc vay 
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vốn, hưởng các chế ñộ ưu ñãi về tài chính tiền tệ và các dịch vụ tài 
chính khác.  

 3.2.2.4. Chính sách ñối với các nguồn vốn ñầu tư 
 Khối lượng vốn cần phải huy ñộng ñể ñáp ứng nhu cầu phát triển 

ngành du lịch Quảng Ngãi là khá cao, ñòi hỏi phải có các biện pháp thu 
hút ñồng bộ cả 3 khu vực mới ñảm bảo ñược khối lượng vốn ñầu tư. 
 3.2.3. Nhóm giải pháp về xúc tiến kêu gọi ñầu tư  

 3.2.3.1. Tăng cường công tác xúc tiến ñầu tư, quảng bá du lịch 
 Công tác xúc tiến quảng bá cần phải ñược chuyên nghiệp hóa 

và chủ ñộng hơn. Các sự kiện văn hoá kết hợp du lịch phải ñược chuẩn 
bị bài bản, thực sự tạo ấn tượng sâu ñậm cho khách du lịch, huy ñộng 
ñược sự hưởng ứng và ñóng góp của doanh nghiệp; tích cực tham gia 
các tổ chức du lịch quốc tế và khu vực, thường xuyên tham gia các 
Hội chợ, triển lãm, hội thảo, festival trong và ngoài nước, thông qua 
ñó quảng bá kêu gọi ñầu tư, tìm kiếm ñối tác kinh doanh cũng như tìm 
thị trường và nguồn khách du lịch.   
 3.2.3.2. Hợp tác, liên kết vùng 

 3.2.3.3. Nâng cao năng lực của nhân viên xúc tiến ñầu tư 
 Cần phải xây dựng một chương trình ñào tạo và phát triển nhân 
lực một cách tổng thể. Chương trình này cần tập trung vào hai lĩnh vực 
chính: Đào tạo chuyên môn và ñào tại các kỹ năng giao tiếp. Chương 
trình ñào tạo chuyên môn nhằm mục ñích phát triển các kỹ năng chuyên 
môn của nhân viên như về luật pháp, môi trường kinh doanh, ngoại ngữ, 
kỹ năng nghiên cứu, lập kế hoạch nghiên cứu thị trường… Kỹ năng giao 
tiếp có thể bao gồm kỹ năng thuyết trình và thương lượng, kỹ năng bán 
hàng, quan hệ, khả năng lãnh ñạo, quản lý… 
 Kết quả của giải pháp tăng cường xúc tiến ñầu tư: Sẽ có nhiều 
nhà ñầu tư mới ở những thị trường mục tiêu mà chúng ta mong muốn 
họ ñầu tư với những dự án mới ñến tỉnh Quảng Ngãi. 

3.2.4. Giải pháp về nâng cao chất lượng công tác xây dựng 
chiến lược, lập quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành du lịch 
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Nhà nước cần tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng 
chiến lược, lập và quản lý thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển 
ngành du lịch trên cơ sở ñánh giá ñúng tiềm năng, lợi thế của từng 
vùng, từng ñịa phương, từ ñó có sự ñầu tư thỏa ñáng cho du lịch. Đồng 
thời có chính sách liên kết các vùng, các ngành, các cấp ñẩy mạnh ñầu 
tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật của một số khu du 
lịch trọng ñiểm nhằm tạo nên sự thu hút mạnh mẽ mọi nguồn vốn ñầu 
tư ñể phát triển du lịch. 

3.2.5. Tổ chức và quản lý 
 Tăng cường năng lực cơ quan quản lý nhà nước về du lịch từ 

trung ương ñến ñịa phương ñủ mạnh ñáp ứng yêu cầu phát triển ngành 
du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

 
KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

1. KÊT LUẬN 
 Du lịch là một ngành kinh tế năng ñộng của mọi nền kinh tế. 

Những nhịp ñộ tăng trưởng cao và dòng chảy vốn ñầu tư lớn vào du 
lịch có ảnh hưởng tích cực ñến ác khu vực kinh tế khác nhau (nhà 
nước và tư nhân) và tạo ra một ngành công nghiệp quan trọng – công 
nghiệp du lịch.  

 Đối với tỉnh Quảng Ngãi, qua phân tích, ñánh giá thực trạng 
và xác ñịnh một số giải pháp hỗ trợ thúc ñẩy huy ñộng vốn ñầu tư phát 
triển ngành du lịch, có thể ñưa ra các kết luận như sau: 

 - Những năm qua, du lịch Quảng Ngãi có bước phát triển và 
ñang có sức hấp dẫn rất lớn ñối với các nhà ñầu tư, doanh nghiệp lữ 
hành trong và ngoài nước nhằm ñẩy mạnh ñầu tư, khai thác nguồn tài 
nguyên du lịch dồi dào, ñộc ñáo cả về mặt tự nhiên và nhân văn của 
tỉnh. Đây là ñiều kiện thuận lợi ñể Quảng Ngãi có thể huy ñộng ñược 
nhiều nguồn lực ñể phát triển ngành du lịch trong tương lai. 

 Để ñạt ñược các mục tiêu ñề ra cho ngành du lịch tỉnh Quảng 
Ngãi về kinh tế và xã hội từ nay ñến 2020, tầm nhìn 2030 là ñưa ngành 
du lịch tỉnh Quảng Ngãi trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tương xứng 
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với tiềm năng sẵn có, tỉnh phải khai thác tất cả các nguồn vốn ñầu tư 
trên ñịa bàn, ña dạng hóa các hình thức tạo lập vốn ñầu tư ñể phát triển 
du lịch.  
2. KIẾN NGHỊ 
 - Đối với tỉnh Quảng Ngãi 
           + Bố trí kinh phí ñể thực hiện bồi thường trước tạo quỹ ñất 
sạch nhằm thu hút các dự án có vốn ñầu tư lớn, công nghệ hiện ñại, tạo 
giá trị sản lượng công nghiệp cao hoặc các dự án có tính chất quan 
trọng và cấp thiết                    
 + Cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường hấp dẫn ñầu tư: 

+ UBND tỉnh cần có nguồn vốn ñối ứng về công tác ñầu tư 
xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch ở các khu du lịch trọng ñiểm, trùng tu, 
nâng cấp và tôn tạo các di tích…gắn với văn hóa xây dựng, văn hóa du 
lịch nhằm khai thác có hiệu qủa các di tích này trong phát triển du lịch. 

+ UBND tỉnh sớm phê duyệt “Quy chế quản lý các Khu du 
lịch” ñể có cơ sở pháp lý thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở các 
khu du lịch trên ñịa bàn tỉnh, ñồng thời cho phép thành lập Ban quản 
lý các khu du lịch của Tỉnh ñể thực hiện chức năng trên. 

+ Hỗ trợ 100% kinh phí trong việc ñào tạo cho lao ñộng nông 
thôn, miền núi, hải ñảo, theo học “nghề du lịch”. 

+ Ban hành cơ chế chính sách ưu ñãi khuyến khích ñầu tư vào 
lĩnh vực du lịch ñể thu hút các nhà ñầu tư phát triển các khu, ñiểm du 
lịch. 
 - Đối với Trung ương 

+ Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần sớm ban hành 
các thủ tục ñể cấp thẻ hướng dẫn viên quốc tế và nội ñịa. 

+ Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ nguồn vốn 
trong việc ñầu tư cơ sở hạ tầng các khu, ñiểm du lịch. 


