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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 
Trong những năm qua, ngành du lịch Việt Nam đã có những 

đóng góp đáng kể vào sự phát triển KT - XH của đất nước và ngày càng 
khẳng định vị trí là ngành kinh tế “mũi nhọn” trong kinh tế quốc dân.  

Quảng Ngãi là tỉnh thuộc vùng Duyên hải Miền Trung, có tiềm 
năng phát triển du lịch. Trong những năm gần đây, du lịch Quảng Ngãi 
đã đạt được những kết quả bước đầu. Ngành du lịch đã dần khẳng định 
vai trò quan trọng trong phát triển KT - XH của tỉnh. Tuy nhiên, ngành 
du lịch tỉnh vẫn còn chậm phát triển, chưa tương xứng với tiềm năng. 

Hiện nay, du lịch đang đứng trước những cơ hội nhưng cũng gặp 
nhiều thách thức. Do vậy, việc nghiên cứu thực trạng ngành du lịch trong 
thời gian qua để làm cơ sở xây dựng chiến lược phát triển, đưa ngành du 
lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển KT 
- XH là một yêu cầu thực tế. Xuất phát từ những vấn đề trên, tác giả chọn 
đề tài: "Chi ến lược phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020" 
để nghiên cứu là cần thiết, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. 

2. Mục đích nghiên cứu 
Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về du lịch và chiến lược phát 

triển du lịch; Đánh giá thực trạng ngành du lịch tỉnh Quảng Ngãi giai 
đoạn 2006 – 2010; Xây dựng chiến lược phát triển du lịch tỉnh Quảng 
Ngãi đến năm 2020; đề ra giải pháp để thực hiện chiến lược. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  
- Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu ngành du lịch tỉnh Quảng 

Ngãi. 
- Phạm vi nghiên cứu: Về không gian: Nghiên cứu hoạt động du 

lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng 
ngành du lịch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010. Xây dựng chiến 
lược phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020. 

4. Phương pháp nghiên cứu 
Luận văn vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu: Phương 

pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử; Phương pháp thống kê, khảo 
sát, phân tích và tổng hợp. 
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5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 
- Về lý luận: Hệ thống lý luận cơ bản về du lịch và chiến lược phát 

triển du lịch. 
- Về thực tiễn: Nghiên cứu thực trạng ngành du lịch tỉnh Quảng 

Ngãi giai đoạn 2006 - 2010, trên cơ sở đó xây dựng chiến lược phát triển 
du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và đề xuất giải pháp thực hiện 
chiến lược. 

6. Bố cục của Luận văn 
Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham 

khảo, luận văn gồm có 3 chương:   
Chương 1: Lý luận chung về du lịch và chiến lược phát triển du 

lịch.  
Chương 2: Thực trạng ngành du lịch tỉnh Quảng Ngãi trong thời 

gian qua (giai đoạn 2006 - 2010). 
Chương 3: Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 

2020. 
 

CHƯƠNG 1: LÝ LU ẬN CHUNG VỀ DU LỊCH VÀ  
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRI ỂN DU LỊCH 

1.1. TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH 
1.1.1. Khái niệm và các đặc trưng của hoạt động du lịch 
1.1.1.1. Khái niệm du lịch 
Du lịch là một ngành kinh doanh bao gồm các hoạt động tổ chức 

hướng dẫn du lịch, sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ của các doanh 
nghiệp nhằm đáp ứng các nhu cầu về đi lại, lưu trú, ăn uống, tham quan, 
giải trí, tìm hiểu và các nhu cầu khác của khách du lich. Các hoạt động đó 
phải đem lại lợi ích kinh tế, chính trị, xã hội thiết thực cho nước (địa 
phương) làm du lịch và bản thân doanh nghiệp. 

1.1.1.2. Các đặc trưng của hoạt động du lịch  
b) Sản phẩm du lịch và những đặc trưng của nó: Sản phẩm du lịch 

là các dịch vụ, hàng hóa cung cấp cho du khách, được tạo nên bởi sự kết 
hợp của việc khai thác các yếu tố tự nhiên, xã hội với việc sử dụng các 
nguồn lực cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động tại một cơ sở, một vùng 
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hay một quốc gia nào đó.  

c) Thị trường du lịch và các đặc trưng của nó:  
- Cầu và xu hướng phát triển của Cầu: Là một bộ phận nhu cầu 

của xã hội có khả năng thanh toán về hàng hoá vật chất và dịch vụ du 
lịch. Xu hướng: Nhu cầu du lịch ngày càng tăng; Du lịch quốc tế phát 
triển, phân bố các luồng khách, hướng du lịch thay đổi; Cơ cấu chi tiêu 
thay đổi; Du khách có nhu cầu thay đổi hình thức tổ chức chuyến đi theo 
hướng tự do hơn, đa dạng hơn; Sự hình thành các nhóm du khách theo độ 
tuổi với các mục đích và nhu cầu khác nhau; Du khách có nhu cầu đi du 
lịch nhiều địa điểm trong một chuyến du lịch. 

- Cung du lịch và xu hướng phát triển Cung: Cung du lịch là khả 

năng cung cấp dịch vụ, hàng hoá du lịch khác, nhằm đáp ứng các nhu cầu 

du lịch. Xu hướng: Sản phẩm được mở rộng; Hệ thống tổ chức bán sản 

phẩm phát triển; Vai trò của tuyên truyền quảng cáo ngày càng nâng cao; 

Xu hướng quốc tế hoá; Tính thời vụ ngày càng được khắc phục. 

1.1.2. Vai trò của du lịch đối với phát tri ển kinh tế - xã hội  
1.1.2.1. Vai trò của du lịch đối với phát triển kinh tế 
Tạo nguồn thu nhập quốc dân; Tham gia tích cực vào quá trình 

phân phối lại thu nhập quốc dân; Là ngành “xuất khẩu tại chỗ”; Khuyến 
khích, thu hút vốn đầu tư nước ngoài; Góp phần củng cố và phát triển 
mối quan hệ kinh tế quốc tế; Làm tăng thu ngân sách. 

1.1.2.2. Vai trò của du lịch đối với phát triển xã hội 
Góp phần giải quyết công ăn việc; Làm giảm quá trình đô thị hóa; 

Du lịch là phương tiện tuyên truyền quảng cáo có hiệu quả cho các nước 
chủ nhà; Đánh thức các nghề thủ công mỹ nghệ cổ truyền; Thắc chặt 
đoàn kết, hữu nghị giữa các vùng, các quốc gia. 

1.1.3. Các loại hình du lịch và các lĩnh vực kinh doanh trong 
du lịch 

1.1.3.1. Các loại hình du lịch 
a) Khái niệm loại hình du lịch: là một tập hợp các sản phẩm du 

lịch có những đặc điểm giống nhau, hoặc vì chúng thỏa mãn những nhu 
cầu, động cơ du lịch tương tự, hoặc được bán cho cùng một nhóm khách 

6 
hàng, hoặc vì chúng có cùng một cách phân phối, một cách tổ chức như 
nhau, hoặc được xếp chung theo một mức giá bán nào đó . 

b) Các loại hình du lịch: Theo các tiêu chí như: Phạm vi lãnh thổ 
của chuyến đi du lịch; nhu cầu làm nảy sinh hoạt động du lịch; đối tượng 
khách du lịch; phương tiện giao thông; phương tiện lưu trú được sử dụng; 
thời gian đi du lịch. vị trí địa lý sẽ có các sản phẩm tương ứng. 

1.1.3.2. Các lĩnh vực kinh doanh trong du lịch 
Kinh doanh lữ hành; Kinh doanh khách sạn; Kinh doanh vận 

chuyển khách du lịch; Kinh doanh các dịch vụ du lịch khác. 
1.1.4. Các điều kiện phát tri ển du lịch 
1.1.4.1. Điều kiện chung 
- Đối với hoạt động đi du lịch: Thời gian rỗi; Mức sống; Điều kiện 

giao thông vận tải; Không khí chính trị. - Đối với hoạt động kinh doanh 
du lịch: Tình hình và xu hướng phát triển của đất nước; Tình hình chính 
trị và các điều kiện an toàn. 

1.1.4.2. Điều kiện đặc trưng 
a) Điều kiện về tài nguyên du lịch: - Tài nguyên thiên nhiên: Địa 

hình; Khí hậu; Thực vật; Động vật; Tài nguyên nước; Vị trí địa lý. - Tài 
nguyên nhân văn: Giá trị văn hóa, lịch sử, thành tựu chính trị và kinh tế.  

b) Điều kiện về sẵn sàng phục vụ khách du lịch: - Các điều kiện về 
tổ chức: Bộ máy QLNN về du lịch; Các tổ chức và doanh nghiệp chuyên 
trách về du lịch. - Các điều kiện về kỹ thuật: Cơ sở vật chất kỹ thuật của 
tổ chức du lịch; Cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng xã hội. - Các điều kiện về 
kinh tế: Việc đảm bảo các nguồn vốn để duy trì và phát triển hoạt động 
kinh doanh du lịch. - Các điều kiện, sự kiện đặc biệt: Có một số tình hình 
và sự kiện đặc biệt có thể thu hút khách du lịch.  

1.2. NỘI DUNG CHI ẾN LƯỢC PHÁT TRI ỂN DU LỊCH 
Theo Giáo sư, tiến sĩ Đoàn Thị Hồng Vân: “Chiến lược là tập hợp các 

mục tiêu cơ bản dài hạn, được xác định phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh của 
tổ chức và các cách thức, phương tiện để đạt được những mục tiêu đó một 
cách tốt nhất, sau cho phát huy được những điểm mạnh, khắc phục được 
những điểm yếu của tổ chức, đón nhận được các cơ hội, né tránh hoặc giảm 
thiểu thiệt hại do những nguy cơ từ môi trường bên ngoài”. 
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1.2.1. Phân tích môi trường  
- Môi trường vĩ mô: Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô là các yếu 

tố về môi trường toàn cầu, yếu tố chính trị, chính sách pháp luật, kinh tế, 
văn hóa - xã hội, môi trường tự nhiên… 

- Môi trường ngành: các yếu tố tác động trực tiếp đến ngành như 
nhà cung cấp, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, đối thủ tiềm năng. 

1.2.2. Xác định quan điểm 
1.2.2.1. Quan điểm về phát triển du lịch 
Là sự tăng trưởng; Mức độ thay đổi phương thức tiến hành theo 

hướng ngày càng hiện đại; Phát triển du lịch hiện tại không làm tổn hại 
đến khả năng hưởng thụ của thế hệ tương lai; Phát triển du lịch bảo đảm 
sự hài hoà giữa 3 mục tiêu về kinh tế, xã hội và môi trường.  

1.2.2.2. Quan điểm về chiến lược phát triển du lịch 
Chiến lược phải đảm bảo phát triển du lịch như một thể thống 

nhất; Chiến lược phải đảm bảo phát triển du lịch bền vững; Chiến lược 
định hướng quy hoạch dài hạn và quy hoạch chiến lược; Chiến lược phải 
phát huy vai trò của công chúng đối với chiến lược. 

1.2.3. Thiết lập hệ thống mục tiêu 
1.2.3.1. Các loại mục tiêu 
Mục tiêu là khái niệm dùng để chỉ những kết quả cụ thể mà tổ 

chức mong muốn đạt được trong một giai đoạn nhất định. Trong xây 
dựng chiến lược phát triển du lịch, mục tiêu thường được xác định thành 
2 nhóm: mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể. 

1.2.3.2. Phương thức xác định mục tiêu 
Xác định rõ ràng; Phải đảm bảo tính liên kết; Phải kết hợp hài hòa 

các mục tiêu với nhau; Phải xác định rõ mục tiêu ưu tiên. 
1.2.4. Chiến lược phát triển theo ngành và theo lãnh thổ 
1.2.4.1. Khảo sát và phân tích, tổng hợp thông tin 
a) Thực hiện khảo sát thông tin: thu thập các thông tin (cả định 

lượng và định tính). 
b) Phân tích và tổng hợp thông tin: Phân tích và tổng hợp cả về: 

Thị trường; Xác định các phương tiện; Phân tích, tổng hợp các yếu tố vật 
chất, kinh tế, xã hội, thể chế làm cơ sở. 
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1.2.4.2. Các công cụ chủ yếu để xây dựng và lựa chọn chiến lược 
Luận văn sử dụng Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE); 

Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE); Xây dựng ma trận về các 
điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ (SWOT). 

1.2.4.3. Chiến lược phát triển theo ngành và theo lãnh thổ 
a) Chiến lược phát triển theo ngành: Hướng đến nội dung cơ bản: 

chiến lược về phát triển sản phẩm, dịch vụ; các loại hình kinh doanh; 
công tác xúc tiến, tuyên truyền quảng bá, thu hút thị trường; định hướng 
đầu tư; nguồn nhân lực; bảo vệ và bảo tồn TNDL, môi trường… 

b) Chiến lược phát triển theo lãnh thổ: Hướng đến các nội dung 
liên quan đến không gian, các KDL, điểm và tuyến du lịch. 

1.2.5. Xác định các giải pháp thực hiện chiến lược 
1.2.5.1.Căn cứ xác định các giải pháp 
Là những những nguyên tắc chỉ đạo, điều hành, những phương 

pháp thủ tục, quy tắc, hình thức và những công việc hành chính được 
thiết lập để hỗ trợ và thúc đẩy công việc theo những mục tiêu đề ra.  

1.2.5.2. Lựa chọn các giải pháp triển khai chiến lược 
Trong nghiên cứu về chiến lược phát triển du lịch, các giải pháp 

thực hiện chiến lược được chọn phải phù hợp với quan điểm, mục tiêu, 
nguồn lực và môi trường hoạt động. 

 
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NGÀNH DU L ỊCH TỈNH  

QUẢNG NGÃI TRONG TH ỜI GIAN QUA (GIAI ĐOẠN 2006 – 2010) 
2.1. VỊ TRÍ CỦA DU LỊCH QUẢNG NGÃI 
2.1.1. Vị trí của du lịch Quảng Ngãi trong chiến lược phát triển 

du lịch quốc gia 
Theo Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam 2001-2010, Quảng 

Ngãi nằm trong vùng du lịch Bắc Trung Bộ, gồm các tỉnh từ Quảng Bình 
đến Quảng Ngãi. Ngoài ra, Quảng Ngãi cũng nằm trong Vùng Du lịch 
Miền Trung – Tây Nguyên.  

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

Du lịch trở thành ngành kinh tế góp phần nâng cao đời sống nhân 
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dân, làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng đóng 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 đời sống tinh thần của nhân dân, 
tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, góp phần cải thiện đời 
sống vật chất và tinh thần của nhân dân.  

2.2. TÀI NGUYÊN DU LỊCH, ĐIỀU KI ỆN TỰ NHIÊN VÀ 
KINH T Ế - XÃ HỘI CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRI ỂN DU 
LỊCH 

2.2.1. Tài nguyên du lịch 
2.2.1.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên 
Quảng Ngãi là vùng đất hội tụ nhiều TNDL tự nhiên, tiêu biểu:  
- Tài nguyên biển: Có chiều dài dọc biển Đông hơn 130 km, có 

nhiều bãi cát đẹp và đảo Lý Sơn. - Tài nguyên sinh thái, cảnh quan: Có 
nhiều cảnh đẹp hấp dẫn như: núi rừng. các đầm hồ, thác, suối, nguồn suối 
nước khoáng ... rất thích hợp cho hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. 

2.2.1.2. Tài nguyên du lịch nhân văn 
Dân cư, dân tộc; Văn hoá Lễ hội; Loại hình nghệ thuật diễn xướng 

dân gian; Di chỉ khảo cổ Di tích lịch sử - văn hóa; Ẩm thực. Sự kiện. 
Quảng Ngãi tuy không có TNDL đặc sắc nhưng lại rất đa dạng và 

có lợi thế về biển, đảo, văn hóa - lịch sử. 
2.2.2. Điều kiện tự nhiên 
Quảng Ngãi là tỉnh là tỉnh duyên hải miền Trung, có diện tích tự 

nhiên 5.131,5 km2. Địa hình: nghiêng từ Tây sang Đông, được chia thành 
4 vùng rõ rệt: Vùng rừng núi, trung du, đồng bằng và vùng bãi cát ven 
biển; Khí hậu: có khí hậu nhiệt đới gió mùa với 2 mùa: mùa mưa, mùa 
nắng; Thổ nhưỡng: đa dạng về loại hình đất; Đa dạng hệ sinh thái: hệ 
sinh thái cũng phong phú và có đặc trưng riêng. Có 12 cảnh đẹp gọi là 
"Cẩm Thành thập nhị cảnh". 

2.2.3. Điều kiện kinh tế - xã hội 
Tỉnh có nhiều bước phát triển đột phá: GDP tăng mạnh từ 12,5% 

năm 2006 lên 35,9% năm 2010. GDP bình quân đầu người tăng từ 6,246 
triệu đồng (2006) lên 23,955 triệu đồng (2010). Cơ cấu kinh tế theo 
hướng CNH-HĐH. Tỷ trọng Nông-Lâm-Thủy sản; Công nghiệp-Xây 
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dựng; Dịch vụ năm 2005 là 34,80%; 30,00%; 35,20%, năm 2010 là 
18,40; 58,90%; 22,65%. Tổng thu ngân sách năm 2010 đạt 14.070 tỷ 
đồng. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2006-2010 đạt 87.771 tỷ đồng. Thu hút 
đầu tư phát triển mạnh. Tỉnh có tiềm năng về kinh tế biển. 

Tình hình y tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ 
được cải thiện tốt. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, tạo lập 
môi trường pháp lý thuận lợi hơn. Thực hiện tốt Đề án phát triển nguồn 
nhân lực, chính sách thu hút nhân sự có trình độ cao công tác tại tỉnh. 
Công tác an ninh - quốc phòng, trật tự xã hội được đảm bảo. Kết hợp 
chặt chẽ giữa an ninh với quốc phòng và phát triển KT - XH.  

2.3. TÌNH HÌNH PHÁT TRI ỂN NGÀNH DU L ỊCH QUẢNG 
NGÃI  

2.3.1. Khách du lịch 
Tổng lượng khách du lịch tăng đều qua các năm. Tốc độ tăng bình 

quân giai đoạn này là 17,78%.  
Bảng 2.2: Số lượng khách du lịch đến Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010 

Tổng lượng khách Khách nội địa Khách quốc tế                      
Năm Số lượng 

(Lượt 
khách) 

% tăng so 
với năm 

trước 

Số lượng 
(Lượt 
khách) 

% tăng so 
với năm 

trước 

Số lượng 
(Lượt 
khách) 

% tăng so 
với năm 

trước 
2006 195.000 30,00 182.500 31,29 12.500 13,63 
2007 220.000 12,82 202.000 10,68 18.000 44,00 
2008 260.000 20,38 240.000 18,81 20.000 11,11 
2009 313.000 20,38 290.863 21,19 22.137 10,68 
2010 330.000 05,43 305.000 04, 86 25.000 12,93 

Nguồn: Sở Thể thao, Văn hóa và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi. 
+ Khách du lịch nội địa: Tốc độ tăng trưởng bình quân 

15,9%/năm, chủ yếu từ các tỉnh miền Nam Bộ, Tây Nam Bộ, miền Bắc 
và khách nội tỉnh đến tham quan, cùng với khách đến thăm dò để tìm 
kiếm cơ hội đầu tư, tham quan di tích lịch sử - văn hóa, tìm hiểu về 
chứng tích chiến tranh, nghỉ dưỡng biển, đi công vụ.  

+ Khách quốc tế: Tốc độ tăng trưởng bình quân 15%/năm. Khách 
du lịch chủ yếu từ các nước Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Úc, Mỹ, 
Pháp đến tham quan các di tích lịch sử - văn hóa, nghiên cứu về chứng 
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tích chiến tranh, tìm hiểu cơ hội đầu tư. 

So với mục tiêu đến năm 2010, lượng khách thấp hơn, tuy nhiên 
mức chênh lệch không xa: đạt 330.000/340.000 lượt khách: khách nội địa 
đạt 305.000/310.000 lượt khách; khách quốc tế đạt 25.000/30.000 lượt 
khách. Khách du lịch đến tham quan chủ yếu tập trung ở các KDL, điểm 
du lịch biển và di tích văn hóa – lịch sử. Độ dài ngày khách bình quân 
khoảng 1,2 ngày. Tính thời vụ cũng rõ rệt. 

2.3.2. Doanh thu du lịch  
- Doanh thu du lịch:  

Bảng 2.3: Doanh thu du lịch Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010 
TT Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Doanh thu (Triệu đồng) 100.000 120.000 157.000 175.000 215.000 

2 Tốc độ tăng trưởng  (%) 12,0 30,8 11,4 22,8 20,72 

Nguồn: Sở Thể thao, Văn hóa và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi. 
So với mục tiêu đến năm 2010, doanh thu không đạt với khoảng 

cách khá xa, đạt mức 215/300 tỷ đồng mục tiêu. Doanh thu chủ yếu từ 
hoạt động kinh doanh ăn uống và thu từ nguồn thuê phòng chiếm tỷ trọng 
đáng kể, trên 80%. Tiếp đến là từ các hoạt động kinh doanh lữ hành. 
Doanh thu từ các hoạt động mua sắm, dịch vụ vui chơi, giải trí của khách 
không đáng kể.  

- Tốc độ tăng trưởng GDP du lịch: Mức đóng góp GDP du lịch 

tăng từ 0,8% năm 2006 lên 1,2% năm 2010. 
3.3.3. Hoạt động lưu trú và kinh doanh lữ hành 
Hoạt động khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng cũng có sự đầu tư, mở 

rộng và nâng cấp. Năm 2010, tỉnh có 80 cơ sở kinh doanh lưu trú, tăng 
48% so với năm 2005 và 40 nhà hàng, trong đó: có 4 khách sạn 4 sao; 1 
khách sạn 3 sao và một số khách sạn đạt tiêu chuẩn 1 - 2 sao.  

Hoạt động kinh doanh lữ hành, tỉnh có 1 doanh nghiệp kinh doanh 
lữ hành quốc tế và 9 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa. Hoạt động 
này góp phần tổ chức và kết nối các tour du lịch. 

2.3.4. Cung ứng sản phẩm, dịch vụ du lịch và khai thác các 
tuyến du lịch 

- Cung ứng sản phẩm, dịch vụ du lịch: Hiện chỉ cung ứng các sản 
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phẩm, dịch vụ chủ yếu về: du lịch tham quan văn hóa - lịch sử; du lịch 
nghỉ dưỡng biển, đảo kết hợp với ẩm thực; du lịch thương mại, công vụ.  

- Khai thác các tuyến du lịch: Các tuyến du lịch trong và ngoại 
tỉnh chưa được khai thác nhiều. 

a) Những kết quả đạt được: - Sản phẩm du lịch đã từng bước được 
đa dạng hoá, chất lượng dần được cải thiện; - Tỉnh đã chú trọng việc bảo 
tồn các di tích và phục hồi các lễ hội truyền thống. 

b) Những tồn tại, hạn chế: - Chỉ khai thác được một số sản phẩm 
có thế mạnh, nhưng sản phẩm còn đơn điệu; - Tỉnh chưa có khu, điểm du 
lịch đủ sức thu hút khách đến tham quan; - Chưa có khu vui chơi giải trí 
nào được đầu tư đáng kể; - Chất lượng kinh doanh lưu trú chưa cao; - 
Chất lượng môi trường tại các khu, điểm du lịch chưa được cải thiện. 

2.3.5. Hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch  
a) Những kết quả đạt được: - Tỉnh đã thành lập Trung tâm xúc tiến 

đầu tư; - Thường xuyên cung cấp thông tin, hình ảnh về du lịch; - Tổ 
chức được các Đoàn công tác đi xúc tiến đầu tư tại những thị trường mục 
tiêu như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore; - Bước đầu hợp tác, liên kết 
phát triển du lịch qua hình thức ký kết thỏa thuận đầu tư với các tỉnh: Phú 
Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng. 

b) Những tồn tại, hạn chế: Hiệu quả xúc tiến chưa cao, kết quả 
đem lại chưa nhiều; - Nhận thức, quan điểm về công tác quảng bá, xúc 
chưa phù hợp với xu thế; - Tiềm lực xúc tiến du lịch còn hạn chế; - Tỉnh 
chưa thực sự tạo lập được sự hợp tác cùng các ngành, doanh nghiệp; - Việc tổ 
chức các sự kiện còn quá ít yếu; - Hoạt động xúc tiến du lịch hạn chế do 
ngân sách tỉnh không đủ khả năng thực hiện.  

2.3.6. Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch 
- Giao thông: Về mạng lưới giao thông thuận lợi đường bộ (QL 

1A), đường sắt (Bắc Nam) qua xuyên tỉnh; đường thủy (cảng Dung 
Quất), có cảng đảo Lý Sơn; Đường không với sân bay Chu Lai. - Thông 
tin liên lạc: Mạng lưới thông tin liên lạc, dịch vụ bưu chính viễn thông có 
sự phát triển, internet thông suốt; hệ thống chuyển gửi, phát nhanh thuận 
lợi, đáp ứng yêu cầu. - Hệ thống điện: Hệ thống điện đảm bảo cung cấp 
như cầu sản xuất, kinh doanh. - Cấp nước: Hệ thống cấp nước hiện nay 
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đã tương đối ổn định nhờ việc nâng công suất nhà máy nước của tỉnh từ 
4.000m3/ngày-đêm lên 10.000m3/ngày-đêm. KKT Dung Quất có Nhà 
máy nước công suất 10.000m3/ngày-đêm.  

 2.3.7. Đầu tư cho ngành du lịch 
Trong năm 2006-2010, nguồn ngân sách trung ương đầu tư 

đạt 48,654 triệu đồng, cùng với nguồn ngân sách địa phương, tỉnh 
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch có trọng điểm. Tình hình thu 
hút các doanh nghiệp đầu tư đạt nhiều bước phát triển, một số dự 
án quy mô tương đối lớn. Tỉnh chưa thu hút được dự án nào từ 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 
Bảng 2.5: Thu hút đầu tư vào du lịch Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010 

Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 2010 Tổng 
1. Số dự án (Dự án) 5 5 4 8 4 26 
2. Vốn đầu tư (Tỷ đồng) 254 365,02 2.505 3.206,4 4.424,32 10.754,74 
3. Tỷ lệ trong tổng vốn 
đầu tư  (%) 

2,36 3,39 23,29 29,81 41,13 100 

Nguồn: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
Bảng 2.6: Cơ cấu vốn đầu tư vào ngành du lịch Quảng Ngãi 

giai đoạn 2006 – 2010 
Cơ cấu (%) 

TT Chỉ tiêu 
2006 2007 2008 2009 2010 

 Cơ cấu (%) 100 100 100 100 100 
1 Khách sạn, nhà hàng 50,25 50,1 49,2 48,4 41,4 
2 Du lịch sinh thái 10,2 13,1 12,5 13,6 16,1 
3 Du lịch biển đảo 8 9,1 9,6 8,7 9,5 
4 Các di tích văn hóa, lịch sử 22 23,1 25,5 26,7 28,5 
5 Khác 9,55 4,6 3,2 2,6 4,5 

Nguồn: Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch và Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
Cơ cấu vốn đầu tư đang chuyển đổi theo hướng giảm gần tỷ lệ đầu 

tư vào khách sạn, nhà hàng và tăng dần tỷ trọng đầu tư vào du lịch sinh 
thái, biển đảo và văn hóa, lịch sử. 

a) Những kết quả đạt được: Tỉnh đã ban hành một số chính sách 
thu hút đầu tư; - Thực hiện quy hoạch các KDL để thu hút đầu tư; - Tổ 
chức hoạt động xúc tiến đầu tư; - Thực hiện cải cách cơ chế hành chính. 

b) Những tồn tại, hạn chế: Chính sách ưu đãi thu hút đầu tư cho du 
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lịch chưa được ban hành;- Hoạt động xúc tiến đầu tư chưa mang lại hiệu 
quả cao; - Công tác hỗ trợ nhà đầu tư còn hạn chế; - Suất đầu tư cho cơ 
sở hạ tầng du lịch còn thấp; - Hạn chế trong điều hành, quản lý đầu tư 

2.3.8. Nguồn nhân lực ngành du lịch 
Bảng 2.7: Tình hình lao động trong ngành du lịch Quảng Ngãi 

giai đoạn 2006 – 2010 
                                                                                 ĐVT: Người. 

TT Số lượng lao động 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Lao động trực tiếp 900 1.150 1.400 1.600 1.950 

2 Lao động gián tiếp 1.980 2.530 3.080 3.520 4.290 

 Tổng cộng 2.500 3.680 4.480 5.120 6.240 

Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
Năm 2010, tỉnh đã thu hút được 1.950 lao động trực tiếp qua đào 

tạo trong ngành du lịch, trong đó: đại học, cao đẳng: 40; trung cấp: 73; sơ 
cấp: 400, trình độ khác qua đào tạo tại chỗ và bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn 
hạn: 717. Chất lượng lao động còn rất thấp, số lao động được đào tạo 
chuyên ngành chỉ chiếm khoảng 15%. Lao động có trình độ ngoại ngữ 
khoảng 15% nhưng không ngang tầm.  

a) Những kết quả đạt được: Tỉnh đã ban hành một số chủ trương, 
chính sách về phát triển nguồn nhân lực. 

b) Những tồn tại, hạn chế: - Tỉnh chưa có cơ sở giáo dục nào đào 
tạo hoặc liên kết đào tạo nghiệp vụ du lịch; - Chính quyền chưa thật sự 
quan tâm đúng mức; - Tỉnh chưa tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ 
quản lý du lịch; - Chế độ, chính sách khuyến khích cho cán bộ, công 
chức chưa hấp dẫn; - Tỉnh chưa có kế hoạch cụ thể về bố trí sử dụng cán 
bộ sau đào tạo; - Trong đều tiết nhân lực diễn ra mất cân đối về quy 
hoạch và cơ cấu ngành. 

2.4. NHẬN ĐỊNH NHỮNG ĐIỂM M ẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ 
HỘI, THÁCH TH ỨC 

2.4.1. Điểm mạnh 
- Vị trí trung tâm của đất nước, thuận lợi về các loại hình giao 

thông; - Địa hình của tỉnh rất đa dạng với miền núi, trung du, đồng bằng 
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ven biển và đảo; - Tỉnh là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nét văn 
hóa rất riêng đậm chất nhân văn, cảnh quan từ hệ sinh thái rừng phong 
phú; - Môi trường xã hội tại các KDL, điểm du lịch tương đối an toàn; - 
Quỹ đất dành cho phát triển du lịch còn rất lớn; - Cơ sở hạ tầng giao 
thông trong tỉnh ngày càng hoàn thiện; - Tỉnh đã bắt đầu có sự quan tâm 
đặc biệt trong đầu tư phát triển du lịch.  

2.4.2. Điểm yếu 
- Ngành du lịch còn non trẻ, xuất phát điểm rất thấp; - Công tác thu 

hút đầu tư còn rất hạn chế; - Hệ thống các doanh nghiệp hoạt động kinh 
doanh du lịch trong tỉnh còn hạn chế, quy mô nhỏ, tính liên kết còn thấp; - 
Sản phẩm du lịch Quảng Ngãi còn hạn chế về số lượng và chất lượng; - Chất 
lượng phục vụ chỉ ở mức trung bình; - Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch 
và hạ tầng kỹ thuật du lịch tại các KDL, điểm du lịch còn nhiều hạn chế. 

2.4.3. Cơ hội 
- Du lịch được xem là ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát 

triển KT - XH của tỉnh; - Tỉnh đã rất chú trọng vào việc đầu tư phát triển du 
lịch; - Tình hình kinh tế đang có những đột phát về tăng trưởng, chính trị, xã 
hội ổn định; - Nhu cầu về đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày 
càng nâng cao; - Xu hướng và nhu cầu đi du lịch cũng ngày càng tăng cao; - 
Đã liên kết với một số tỉnh trong vùng; - Quảng Ngãi cũng đã đăng cai tổ 
chức nhiều sự kiện văn hóa thể thao trong thời gian gần đây. 

2.4.4. Thách thức 
- Quảng Ngãi chịu sự cạnh tranh gay gắt với các thị trường du lịch 

đã nổi tiếng; - Suất đầu tư cho cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ còn hạn 
chế; - Hệ thống cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí rất ít; - Nguồn lực đầu tư 
dành cho việc trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, kiến trúc chưa đảm 
bảo; - Giá cả còn cao; - Nguồn nhân lực chưa đáp ứng được cho nhu cầu 
phát triển; - Thời tiết gây ảnh hưởng rất lớn. 
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CHƯƠNG 3: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRI ỂN DU LỊCH  

TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2020 
3.1. CĂN CỨ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 
3.1.1. Chiến lược phát triển du lịch quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 
a) Quan điểm chiến lược: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh 

tế mũi nhọn; Tập trung phát triển du lịch theo hướng hiện đại; Phát triển 
du lịch bền vững, đảm bảo tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa, gắn 
với an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, phát huy mạnh vai trò 
nòng cốt của doanh nghiệp. 

b) Mục tiêu phát triển   
- Mục tiêu tổng quát: Đến năm 2020, du lịch cơ bản trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn. Đưa Việt Nam thành một trong những điểm đến 
du lịch ưa chuộng, có đẳng cấp thế giới.  

- Mục tiêu cụ thể: Khách du lịch đạt 7 - 8 triệu khách quốc tế và 32 
- 35 triệu lượt khách nội địa năm 2015, năm 2020 thu hút 11 - 12 triệu 
khách quốc tế và 45-48 triệu lượt khách du lịch nội địa. Thu nhập 10 - 11 
tỷ USD năm 2015, 18-19 tỷ USD năm 2020. GDP du lịch chiếm 5,5 - 6% 
năm 2015; chiếm 6,5 - 7% tổng năm 2020. 

- Vị trí du lịch Quảng Ngãi trong chiến lược phát triển: Quảng 
Ngãi nằm trong Vùng Du lịch Duyên hải Nam Trung Bộ. 

3.1.2. Quy hoạch tổng thể phát tri ển KT - XH t ỉnh Quảng Ngãi 
giai đoạn 2011 – 2020 

3.1.2.1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội 
Theo quy hoạch này, dự báo các chỉ tiêu định hướng phát triển 

kinh tế đến năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi: 
Bảng 3.1. Tăng trưởng GDP và cơ cấu kinh tế Quảng Ngãi dự báo 

đến năm 2020 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 
2006 

Năm 
2010 

Năm 
2015 

Năm 
2020 

1 GDP (giá 1994) Tỷ đồng 4.180 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. 
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3.1.2.2. Vị trí và phương hướng phát triển ngành du lịch 
- Vai trò, vị trí:  Phát triển du lịch nhằm chuyển đổi cơ cấu kinh tế 

theo hướng công nghiệp hóa và dịch vụ; tập trung đầu tư xây dựng cơ sở 
vật chất để xây dựng ngành du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, 
góp phần tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống 
nhân dân, hòa nhập vào du lịch toàn quốc và khu vực. 

- Phương hướng phát triển du lịch: Phát triển nhanh, ổn định và 
bền vững ngành du lịch theo hướng du lịch văn hoá - lịch sử, sinh thái, lễ 
hội và cảnh quan môi trường, biển đảo đạt hiệu quả kinh tế cao gắn liền 
với việc đầu tư bảo vệ tôn tạo cảnh quan môi trường, phát huy truyền 
thống văn hoá và bản sắc dân tộc. Đồng thời đảm bảo an ninh chính trị 
quốc gia và trật tự an toàn xã hội. 

3.1.3. Đánh giá môi trường  
- Môi trường quốc tế: Xu hướng toàn cầu hoá từng bước làm cho 

nền kinh tế thế giới hợp thành một mối. Thế giới có những biến đổi sâu 
sắc về khoa học kỹ thuật và công nghệ; hoà bình, hợp tác và phát triển. 
Nhu cầu về du lịch tăng mạnh, với xu thế chuyển dần sang khu vực Đông 
Á - Thái Bình Dương và Đông Nam Á. Các cuộc xung đột ở Trung 
Đông, mâu thuẫn tôn giáo, suy thoái kinh tế, khủng hoảng tài chính, thiên 
tai,… tác động rất lớn đến ngành du lịch.  

- Môi trường an ninh, chính trị:  Việt Nam được thế giới đánh giá 
là một trong những điểm đến an toàn nhất. Với lợi thế tự nhiên, văn hoá 
đặc sắc cùng với môi trường chính trị ổn định. Việt Nam có nhiều điều 
kiện thuận lợi để phát triển du lịch. 

- Môi trường pháp luật: Từng bước được hoàn thiện, điển hình là 
Luật Du Lịch, đã có nhiều cải thiện như khuyến khích các thành phần 
kinh tế tham gia đầu tư, cải cách thủ tục hành chính,  miễn thị thực cho 
một số công dân một số nước… Tuy nhiên, các thủ tục hành chính vẫn 
còn khá rườm rà phức tạp, chồng chéo và hay thay đổi.  

- Tình hình KT - XH Việt Nam: Tăng trưởng cao, liên tục trong 
những năm qua. Việc làm được tạo ra ngày một nhiều, thu nhập bình 
quân đầu người ngày một tăng, các chỉ số về con người, xã hội thay đổi 
tích cực. Với chính sách mở cửa nền kinh tế, thu hút mạnh mẽ đầu tư 
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nước ngoài, quan hệ thương mại với nhiều nước trên thế giới. Nằm trong 
vùng phát triển kinh tế năng động nhất thế giới. Cơ chế kinh tế đang 
chuyển đổi nhanh sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, kết 
cấu hạ tầng ngày càng được đầu tư phát triển. 

- Môi trường cạnh tranh:  Ngành du lịch nước ta ở giai đoạn đầu 
của quá trình phát triển. Ngành du lịch mới chỉ khai thác chiều rộng, chủ 
yếu là khai thác tài nguyên sẵn có. Còn nhiều vấn đề chưa hợp lý như chi 
phí vận chuyển, điện thoại, cước internet còn cao, chưa quảng bá mạnh, 
thủ tục rườm rà, hệ thống pháp luật chưa đầy đủ, chính sách quản lý vĩ mô 
chưa nhất quán… đã làm giảm khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam.  

- Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh: Đã có nhiều biến 
chuyển sâu sắc, nhận thức và chỉ đạo điều hành. Tỉnh đang đẩy mạnh đầu tư 
vào cơ sở hạ tầng. Kiện toàn tổ chức, thực hiện cải cách hành chính, triển khai 
các văn bản pháp quy, tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ. Tuy nhiên, còn 
nhiều bất cập, chưa đồng bộ. Chính sách ưu đãi đầu tư không còn phù hợp do 
có nhiều thay đổi trong chính sách pháp luật của Nhà nước. Sự phối hợp giữa 
các ban ngành chưa tích cực, đồng bộ. Công tác kiểm tra giám sát chưa sâu. 

3.1.4. Phân tích các nguồn lực phát triển du lịch 
3.1.4.1. Tiềm lực đầu tư cho ngành du lịch 
Theo định hướng thu hút đầu tư giai đoạn 2011 - 2020, tình hình 

đầu tư toàn xã hội sẽ tăng lên hàng năm. 
Bảng 3.2. Dự báo nhu cầu và khả năng huy động vốn đầu tư toàn xã hội 

tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2020 

                                                                                      ĐVT: Tỷ đồng 
TT Tổng đầu tư toàn xã hội 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 
I Tổng nhu cầu vốn 19.289 72.427 141.891 303.817 
II Ch ỉ số ICOR 5,8 8,1 7,0 6,8 
III  Cơ cấu vốn theo nguồn     
1 Vốn do địa phương quản lý 12.897 27.325 85.135 197.475 
2 Vốn TW đầu tư trên địa bàn 6.392 45.707 56.757 106.332 

IV  Cơ cấu vốn theo ngành (%) 100 100 100 100 

1 Công nghiệp - Xây dựng 36,2 61,4 55,4 46,0 
2 Nông - Lâm - Thủy sản 11,8 7,2 2,2 1,3 
3 Dịch vụ 52,0 31,4 42,4 52,7 

Nguồn: Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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3.1.4.2. Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch 
a) Giao thông: Phát triển mạng lưới đường bộ; đường thủy; đường 

sắt; đường không; hệ thống cảng biển, sân bay; bến xe. 
b) Cấp điện: Nguồn điện đảm bảo cung cấp.  
c) Thông tin - viễn thông: Phấn đấu duy trì 100% số xã có điểm 

bưu điện; có 100% xã được trang bị máy tính mới, mạng LAN; Hoàn 
thiện mạng lưới phát thanh - truyền hình.... 

d) Cấp thoát nước: Cải tạo hệ thống cấp nước và nâng cao công 
suất nhà máy nước thành phố, Dung Quất lên.  

3.1.4.3. Cung ứng nguồn lao động cho ngành du lịch 
Dân số Quảng Ngãi gần 1,3 triệu người. Số người trong độ tuổi lao 

động cao khoảng 700 nghìn người năm 2020. Số lao động được đào tạo 
nghề tăng từ 31% năm 2010 lên 45% năm 2015 và vào năm 2020 đạt 
khoảng 49%. Tuy nhiên, lực lượng lao động có trình độ và tay nghề cao 
còn hạn chế. Hiện nay, toàn tỉnh có 3 Trường Đại học; 01 trường Cao đẳng 
nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất, 3 trường Trung cấp nghề; có 23 cơ sở 
dạy nghề. Đây là cơ sở để đào tạo đội ngũ lao động có trình từ trung cấp 
đến đại học, cung ứng cho thị trường lao động nói chung và ngành du lịch.  

3.1.4.4. Các chính sách thu hút phát triển du lịch 
Tỉnh đang duy trì và hoàn thiên các chính sách về: Chính sách đất 

đai; tài chính, giá cả; Chính sách quản lý tài nguyên và chất lượng du 
lịch; hỗ trợ thông tin và quảng bá sản phẩm cho doanh nghiệp; hỗ trợ đào 
tạo nghề cho công nhân… để tăng cường cải tạo môi trường pháp lý 
thuận lợi, khuyến khích đầu tư. 

3.2. NỘI DUNG CHI ẾN LƯỢC PHÁT TRI ỂN DU LỊCH  
3.2.1. Quan điểm và định hướng phát triển 
3.2.1.1. Quan điểm phát triển 
- Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong phát triển 

KT – XH. - Phát triển du lịch theo hướng đa dạng hóa các loại hình và sản 
phẩm, dịch vụ, đồng thời tạo ra sản phẩm đặc trưng. Phát triển du lịch phải bảo 
đảm tính tổng hợp liên ngành, liên vùng. Phát triển đồng thời nâng cao năng 
lực QLNN. Phát triển du lịch phải gắn với việc bảo đảm an ninh quốc gia và 
trật tự an toàn xã hội. Phát triển du lịch hướng đến sự phát triển bền vững.  
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3.2.1.2. Định hướng phát triển 
- Huy động tổng hợp mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế 

trong tỉnh. - Phát huy tiềm năng, lợi thế về du lịch nghỉ dưỡng ven biển, 
đảo, sinh thái và du lịch văn hóa. - Phát triển du lịch phải đảm bảo tính 
liên ngành, liên vùng. - Tăng cường công tác quy hoạch tổng thể và chi 
tiết các KDL, Điểm du lịch. - Tạo môi trường thông thoáng thuận lợi 
trong kinh doanh du lịch, bảo đảm sự quản lý chặt chẽ quy hoạch. - Xây 
dựng cơ chế tạo nguồn vốn đầu tư cho quảng bá du lịch, khuyến khích 
các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào KDL trọng điểm được quy hoạch. - 
Kiện toàn bộ máy QLNN. - Phát triển nguồn nhân lực phù hợp với nhu 
cầu và xu hướng phát triển. - Phát triển du lịch gắn với giữ gìn và phát 
huy truyền thống địa phương. - Phát triển du lịch phải kết hợp chặt chẽ 
với củng cố và tăng cường an ninh quốc phòng. 

3.2.2. Mục tiêu cơ bản 
3.2.2.1. Dự báo một số chỉ tiêu 
- Cơ sở dự báo: Luận văn dựa trên cơ sở số liệu dự báo của Viện 

Nghiên cứu Phát triển Du lịch; Quy hoạch chiến phát triển KT - XH của 
tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020; thực trạng phát triển du lịch; các nguồn 
lực phát triển… Theo đó, dự báo một số chỉ tiêu sau đây: 
Bảng 3.4: Dự báo một số chỉ tiêu phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi  

đến năm 2020 
Dự báo phát triển TT Chỉ tiêu phát tri ển ĐVT Năm  

2010 2015 2020 
1 Tổng lượng khách 

- Khách quốc tế 
- Khách nội địa 

1.000 lượt 
 

330 
23 

307 

750 
95 

665 

1.150 
150 

1.000 
2 Ngày lưu trú  

- Khách quốc tế 
- Khách nội địa 

Ngày 
 

 
1,8 
1,2 

 
2,5 
1,8 

 
3,0 
2,0 

3 Doanh thu du lịch Tỷ đồng 215 1.000 2.000 
4 GDP du lịch Tỷ đồng 1.000 1.500 2.200 
5 Nhu cầu vốn đầu tư du lịch  Tỷ đồng 2.370 2.380 2.500 
6 Cơ sở lưu trú Phòng 1.800 3.000 4.000 
7 Lao động du lịch 

- Lao động trực tiếp 
- Lao động gián tiếp  

Người 
 

6.240 
1.950 
4.290 

12.800 
4.000 
8.800 

16.000 
5.000 

11.500 

Nguồn: Viện nghiên cứu phát triển Du lịch; UBND tỉnh Quảng Ngãi. 
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3.2.2.2. Mục tiêu cơ bản 
- Mục tiêu tổng quát: Phát triển du lịch theo hướng phát huy tiềm 

năng, lợi thế về du lịch biển, đảo, núi, sinh thái, văn hoá - lịch sử cách 
mạng gắn với quá trình phát triển của KKT Dung Quất và đô thị mới Vạn 
Tường. Phấn đấu đưa du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế có đóng góp quan 
trọng trong tổng sản phẩm của tỉnh, hòa nhập với mạng lưới du lịch toàn 
quốc và khu vực. Phát triển du lịch nhằm góp phần giữ gìn và phát huy bản 
sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường cảnh quan, nâng cao nhận thức văn 
hóa và đời sống tinh thần cho nhân dân, giải quyết vấn đề việc làm, cải 
thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đồng thời bảo đảm an 
ninh chính trị quốc gia và trật tự an toàn xã hội. 

- Mục tiêu cụ thể: 
+ Giai đoạn 2010 - 2015:Khách du lịch: Đến năm 2015 đạt 750 

ngàn lượt khách, trong đó: khách nội địa chiếm 88%, khách quốc tế 
chiếm 12%, tốc độ tăng trưởng bình quân là 17,1%. Doanh thu du lịch: 
Đến năm 2015 đạt 1.000 tỷ đồng. Nhu cầu nguồn nhân lực: Đến năm 
2015 tổng nhu cầu lao động khoảng 12.800 lao động (trong đó: lao động 
trực tiếp là 4.000 người, lao động gián tiếp là 8.800 người). 

+ Giai đoạn 2015 - 2020: Khách du lịch: Đến năm 2020 đạt 1.150 
lượt khách, trong đó: khách nội địa chiếm 85%; khách quốc tế chiếm 
15%; tốc độ tăng trưởng bình quân 17,0%. Doanh thu du lịch: Đến năm 
2020, đạt khoảng 2.000 tỷ đồng. Nhu cầu nguồn nhân lực: Đến năm 
2020 tổng nhu cầu lao động 16.000 lao động (trong đó: lao động trực tiếp 
khoảng 5.000 người, lao động gián tiếp khoảng 11.000 người). 

3.2.3. Thiết kế phương án chiến lược phát triển du lịch 
3.2.3.1. Chiến lược phát triển theo ngành 
a) Chiến lược đầu tư phát triển 
- Đầu tư phát triển du lịch phải kết hợp tốt việc sử dụng nguồn đầu 

tư từ ngân sách nhà nước với việc khai thác, sử dụng nguồn vốn từ các 
thành phần kinh tế theo phương châm xã hội hoá. - Tập trung đầu tư đầu 
tư cho cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực và chất lượng cung ứng các 
nguồn lực cho du lịch. - Đầu tư hình thành, phát triển các khu, điểm du 
lịch trọng điểm. 
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b) Chiến lược phát triển sản phẩm 
- Đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ 

du lịch. - Tập trung xây dựng và kết hợp nhiều loại hình du lịch với nhau. 
- Chú trọng phát triển sản phẩm gắn với tài nguyên nhân văn. Với nguồn 
tài nguyên nhân văn phong phú, khá nổi tiếng. - Xác định thị trường mục 
tiêu là thị trường nội địa; thị trường tiềm năng là thị trường nước ngoài.  

- Định hướng các sản phẩm chính: - Du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo; 
- Du lịch tham quan các di tích văn hóa, lịch sử; - Du lịch thương mại, 
công vụ; - Du lịch lễ hội, tín ngưỡng; - Du lịch sinh thái. 

c) Chiến lược xúc tiến, quảng bá và thu hút thị trường  
- Nâng cao nhận thức về du lịch trong các cấp, các ngành và nhân 

dân. - Tạo lập mối liên kết giữa các tỉnh. - Tăng cường công tác xúc tiến. 
- Xúc tiến quảng bá theo thị trường mục tiêu. - Gắn kết giữa khu vực nhà 
nước và doanh nghiệp. 

d) Chiến lược phát triển nguồn nhân lực 
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên du lịch có trình độ và kỹ 

năng nghiệp vụ. - Nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo. – Ban hành chính 
sách thu hút và sử dụng nhân tài hiệu quả. 

3.2.3.2. Chiến lược phát triển theo lãnh thổ 
a) Định hướng phát triển không gian du lịch  
Lấy thành phố Quảng Ngãi làm trọng tâm. Phát triển các trục 

không gian thuận lợi, như: Theo hướng Quốc lộ 1A, 24A, 24B gắn với 
các Vùng động lực; Theo hướng không gian ven biển, hải đảo gắn với đô 
thị Vạn Tường, Khu kinh tế Dung Quất; Theo hướng không gian vùng 
núi, đồi, thác, suối, rừng tự nhiên, sinh thái tại các huyện miền núi. 

b) Định hướng các Khu du lịch : Hoàn thành quy hoạch tổng thể, 
cần tập trung Quy hoạch phát triển 5 KDL chính: KDL Trung tâm; KDL 
Đông Bắc; KDL phía Nam; KDL Tây Nam; KDL Tây Bắc.  

c) Định hướng các Tuyến du lịch chính: - Xây dựng các tuyến du 
lịch nội tỉnh. - Đầu tư khai thác các tuyến du lịch liên tỉnh. - Đầu tư khai 
thác các tuyến du lịch quốc tế. 
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3.2.4. Giải pháp thực hiện chiến lược phát triển du lịch 
3.2.4.1. Giải pháp tăng cường đầu tư phát triển du lịch 
- Huy động vốn ngân sách nhà nước: Huy động các nguồn vốn hỗ 

trợ của trung ương; Thực hiện tốt một công tác tạo nguồn vốn; Đầu tư có 
mục tiêu, hạn chế dàn trãi. 

- Huy động vốn doanh nghiệp và cộng đồng: Cải tiến định chế tài 
chính, chính sách đầu tư theo hướng khuyến khích đầu tư; Đẩy mạnh cổ 
phần hóa một số đơn vị của nhà nước. Tháo gỡ những vướng mắc về cơ 
chế chính sách về hoạt động doanh nghiệp. 

- Thu hút vốn đầu tư trực tiếp hoặc liên doanh với nước ngoài: 
Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư nước ngoài để thu hút các dự án lớn, chú trọng 
thu hút các tập đoàn để tận dụng kinh nghiệm, vốn, thị trường. 

3.2.4.2. Giải pháp phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch 
- Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch: Đa dạng hóa và nâng cao 

chất lượng sản phẩm du lịch; Xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch 
phù hợp trên cơ sở nâng cao chất lượng sản phẩm; Nghiên cứu xây dựng 
sản phẩm độc đáo, đặc trưng của tỉnh trên cơ sở tận dụng những thế 
mạnh để hình thành các sản phẩm kết hợp độc đáo. 

- Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch: Nâng cao nhận 
thức về tầm quan trọng của dịch vụ. - Có những quy định nghiêm ngặt về 
quản lý chất lượng dịch vụ. - Hỗ trợ, bảo đảm an toàn và phục vụ khách du 
lịch. - Tăng cường phối hợp liên ngành, các cấp để làm tốt trách nhiệm 
trong việc giữ gìn an ninh, an toàn. - Tuyên truyền hướng dẫn các đơn vị 
kinh doanh lữ hành. - Hoàn thiện kênh thông tin cho khách hàng. - Tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật. 

- Giải pháp phát triển gắn với bảo vệ, bảo tồn tài nguyên, môi 
trường để du trì và phát huy tài nguyên du lịch: Phải có sự hợp tác chặt 
chẽ giữa các địa phương, ngành để giám sát việc thực thi luật về môi 
trường. - Các dự án đầu tư xây dựng các KDL phải thực hiện nghiêm báo 
cáo đánh giá tác động môi trường. - Các khu, điểm du lịch phải xây dựng 
Quy chế bảo vệ môi trường. - Có kế hoạch bảo tồn, tôn tạo các TNDL. - 
Đẩy mạnh giáo dục tuyên truyền nâng cao nhận thức trong khai thác, hỗ 
trợ và bảo tồn có hiệu quả TNDL. 
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3.2.4.3. Giải pháp thực hiện xúc tiến, quảng bá du lịch  
- Xác định rõ trách nhiệm, vai trò, nhiệm vụ giữa các cơ quan của Nhà 

nước, Hiệp hội Du lịch và doanh nghiệp trong xúc tiến. - Xác định nhu cầu 
khách hàng và lựa chọn thị trường mục tiêu. - Chuyên nghiệp hóa và chủ 
động hơn trong xúc tiến đầu tư. - Xây dựng, mở rộng liên kết với các doanh 
nghiệp lớn tại các địa phương trong cả nước lẫn nước ngoài để giới thiệu về 
du lịch Quảng Ngãi.  - Mở rộng hợp tác phát triển du lịch giữa các trung tâm 
du lịch trong nước. - Phát hành những ấn phẩm, thông tin có chất lượng giới 
thiệu du lịch. -  Tận dụng các cơ hội để tham gia vào các hội nghị, hội thảo 
và hội chợ du lịch trong và ngoài nước.  
 3.2.4.4. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch 

- Điều tra phân loại nguồn nhân lực. - Xây dựng chương trình đào 
tạo. - Phối hợp với các trường có đào tạo. - Tăng cường hợp tác trao đổi 
kinh nghiệm. - Xây dựng và xúc tiến chương trình nâng cao hiểu biết về 
du lịch trong cách ứng xử đối với khách du lịch. 

3.2.4.5. Giải pháp về tổ chức và quản lý nhà nước về du lịch 
- Giải pháp về tổ chức: - Thống nhất thành lập và kiện toàn một số 

tổ chức, như: Phòng nghiệp vụ du lịch, Phòng quy hoạch và phát triển 
TNDL, Trung tâm Thông tin và xúc tiến du lịch. - Hoàn thiện tổ chức, 
nhân dự và cơ chế hoạt động của Hiệp hội du lịch tỉnh.  

- Giải pháp quản lý nhà nước: - Thực hiện có hiệu quả công tác 
quy hoạch tổng, chi tiết, tổ chức rà soát, bổ sung điều chỉnh quy hoạch 
chi tiết các KDL. - Nâng cao năng lực thẩm định dự án và nghiên cứu 
đánh giá tác động môi trường, thực hiện tốt quản lý quy hoạch. - Tăng 
cường phân cấp quản lý nhà nước. - Đẩy mạnh cải cách hành chính. - 
Tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp. - Tăng cường kiểm tra, kiểm soát. 

3.2.4.6. Giải pháp liên kết, hợp tác vùng du lịch 
Tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ đã được thiết lập qua ký 

kết thỏa thuận hợp tác với các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Phú 
Yên. Liên kết tạo ra sản phẩm đặc trưng của vùng Duyên hải miền Trung 
hình thành không gian du lịch vùng (tạo hình ảnh khu vực).  

Mở rộng hợp tác với các tỉnh lân cận như Bình Định, Quảng Nam, 
Đà Nẵng… để liên kết trong lĩnh vực xúc tiến, quảng bá, tuyên truyền, 
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đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng và phát triển các sản phẩm du 
lịch mới trên cơ sở quy hoạch phát triển sản phẩm đặc trưng khu vực, 
như: Du lịch kết hợp nghiên cứu khảo cổ, nghiên cứu văn hóa biển đảo; 
Du lịch trên tàu giữa các đảo miền Trung; Hành trình dọc vùng Duyên 
Hải... phù hợp với xu thế hiện nay. 

 
KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN  
Với đường lối và chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển 

du lịch, quá trình hơn 50 năm hình thành đến nay, ngành du lịch đã có 
những bước phát triển vượt bậc, trở thành ngành kinh tế quan trọng trong 
chiến lược phát triển KT - XH, góp phần tích cực vào quá trình đổi mới 
đất nước. Chủ trương của Đảng và các chính sách của nhà nước đều có 
những định hướng chỉ đạo về phát triển du lịch nhằm đưa du lịch thực sự 
trở thành ngành một kinh tế mũi nhọn. Ngành du lịch đất nước đã có sự 
phát triển rõ rệt, đã khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc 
dân và giữ vai trò là nền kinh tế mũi nhọn.  

Đối với tỉnh Quảng Ngãi là một tỉnh thuộc vùng Duyên hải miền 
Trung, có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Trong giai đoạn 2006 - 
2010, ngành du lịch đã đạt được những kết quả bước đầu khả quan, bên 
cạnh đó ngành cũng đã bộc lộ nhiều vấn đề yếu kém, chưa theo kịp xu 
hướng phát triển và khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của tỉnh. Để 
ngành du lịch Quảng Ngãi thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng 
trong phát triển KT - XH, thì cần thiết phải xây dựng chiến lược phát 
triển du lịch mới để tổ chức thực hiện.  

Trong giới hạn nghiên cứu, luận văn đã tập trung nghiên cứu và 
giải quyết các vấn đề cơ bản sau: 

1. Luận văn đã làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về du lịch và chiến 
lược phát triển du lịch.  

2. Đánh giá thực trạng ngành du lịch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 
2006 - 2010 qua một số nội dung về: khách du lịch; doanh thu du lịch; 
thu hút đầu tư phát triển du lịch; cung ứng sản phẩm, dịch vụ du lịch; 
công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; hạ tầng phục vụ du lịch, phát triển 
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nguồn nhân lực. Trên cơ sở đó, nhận định chung về những điểm mạnh, 
điểm yếu, cơ hội, thách thức đối với ngành du lịch Quảng Ngãi để làm cơ 
sở cho xây dựng chiến lược. 

3. Trên cơ sở thực trạng của ngành du lịch; căn cứ chiến lược phát 
triển ngành du lịch của quốc gia; chiến lược phát triển KT - XH của tỉnh; 
vai trò, vị trí của ngành du lịch tỉnh; đánh giá môi trường và các nguồn 
lực phát triển du lịch. Đề tài xây dựng chiến lược phát triển du lịch tỉnh 
Quảng Ngãi đến năm 2020 và đề ra sáu nhóm giải pháp để thực hiện. 

KI ẾN NGHỊ 
Chính phủ cần hoàn thiện các cơ chế chính sách về việc triển khai 

thực hiện Luật Du lịch (năm 2005). Ngành du lịch Việt Nam là ngành 
kinh tế còn non trẻ so với các ngành kinh tế khác, vì vậy nên cơ chế, chính 
sách phát triển ngành này còn nhiều vấn đề hạn chế so với ngành khác. Để 
tạo điều kiện cho ngành du lịch phát triển, Chính phủ nên áp dụng chính 
sách ưu đãi đầu tư vào các vùng du lịch, KDL, điểm du lịch lớn đã được 
quy hoạch như cơ chế đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh 
tế, khu công nghệ cao. 

Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường hơn nữa 
nguồn vốn đầu tư có mục tiêu cho xây dựng cơ sở hạ tầng đối với các 
tỉnh có tiềm năng phát triển du lịch nhưng hạn chế trong khả năng thu 
hút, bố trí ngân sách đầu tư.  

Đề nghị Tỉnh ủy Quảng Ngãi sớm ban hành Nghị quyết chuyên đề 
về phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010 - 2015, định huớng 
đến năm 2020. 


