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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam - một ñịa phương có sức thu hút 
mạnh mẽ không chỉ với du khách mà còn với các nhà ñầu tư cả trong và ngoài 
nước với một tiềm năng phát triển vô cùng hấp dẫn. Trong những năm qua, 
cùng với tỉnh Quảng Nam, thành phố Hội An ñã ban hành nhiều chính sách, 
tạo môi trường ñầu tư thông thoáng, nhiều dự án ñầu tư vào ngành du lịch ñã 
và ñang ñược các nhà ñầu tư trong, ngoài nước ñăng ký triển khai và thực 
hiện, tạo nên sự phát triển nhanh chóng các cơ sở hoạt ñộng du lịch của thành 
phố. Tuy nhiên, việc khơi thông nguồn vốn ñầu tư ñể thực hiện các dự án còn 
nhiều các vướng mắc, khó khăn và nhiều bất cập, vì vậy cũng còn hạn chế 
trong việc thực hiện triển và thực hiện ký kết các dự án.  

Vấn ñề ñặt ra hiện nay là cần tìm ra những giải pháp nâng cao hiệu quả 
vốn ñầu tư trong ngành du lịch ñể tạo thêm sự sôi ñộng trong hoạt ñộng của 
các khu du lịch ñang ñược hình thành và mở rộng, ñảm bảo tạo ñiều kiện cho 
ngành du lịch phát triển ñúng mục tiêu, ñúng ñịnh hướng, góp phần chuyển 
dịch cơ cấu ñầu tư và cơ cấu kinh tế thành phố Hội An. Xuất phát từ yêu cầu 
ñó, tác giả chọn ñề tài: “Các giải pháp thu hút vốn ñầu tư ñể phát tri ển du 
lịch thành phố Hội An”  làm luận văn tốt nghiệp của mình. 
2. Mục tiêu nghiên cứu 

(1) Hình thành khung lý thuyết ñể nghiên cứu thu hút vốn ñầu tư; 
(2) Chỉ ra ñược những ñiểm mạnh và yếu trong thu hút vốn ñầu tư vào 

phát triển du lịch thành phố Hội An; 
(3) Đề xuất ñược giải pháp thu hút vốn ñầu tư vào phát triển du lịch 

thành phố Hội An. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Các nguồn vốn thuộc tất cả các thành phần 
kinh tế trong nước, kể cả nguồn vốn ñầu tư nước ngoài cho ñầu tư phát triển 
du lịch thành phố Hội An. 

- Phạm vi nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hưởng ñến thu hút vốn ñầu tư, 
các nguồn vốn ñã ñược sử dụng ñể ñầu tư vào ngành du lịch thành phố Hội 
An trong giai ñoạn 2000 - 2010, và ñịnh hướng sử dụng các nguồn vốn ñầu tư 
vào du lịch của tỉnh ñến năm 2020. 
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4. Phương pháp nghiên cứu: 
Sử dụng phương pháp chính là phương pháp thống kê mô tả thực trạng 

thu hút các nguồn vốn ñầu tư, và phương pháp ñịnh tính ñược áp dụng trong 
việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng ñến quyết ñịnh ñầu tư vào ngành du 
lịch thành phố Hội An. 
5.  Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

Luận văn phân tích rõ một số cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác 
thu hút vốn ñầu tư vào phát triển du lịch tại thành phố Hội An. Đánh giá ñúng 
thực trạng công tác thu hút vốn ñầu tư vào phát triển du lịch trên ñịa bàn thành 
phố Hội An trong 10 năm qua. Trên cơ sở ñó ñề xuất các giải pháp cơ bản 
nhằm tăng cường công tác thu hút vốn ñầu tư phát triển du lịch thành phố Hội 
An trong thời gian ñến. 

Kết quả của luận văn ñược dùng làm tài liệu tham khảo cho công tác 
thu hút vốn ñầu tư phát triển du lịch thành phố Hội An. 
6. Nội dung và kết cấu ñề tài 
 Ngoài phần mở ñầu và kết luận, nội dung ñề tài gồm có 3 chương: 

Chương 1: Tổng quan về thu hút vốn ñầu tư   
Chương 2: Thực trạng thu hút vốn ñầu tư vào ngành du lịch thành phố 

Hội An 
Chương 3: Định hướng và một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút 

vốn ñầu tư cho phát triển du lịch thành phố Hội An. 
 

Chương 1  
CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ 

1.1. TỔNG QUAN VỀ VỐN ĐẦU TƯ 
1.1.1.  Một số khái niệm 

Khái niệm về Đầu tư 
Có nhiều cách ñịnh nghĩa chẳng hạn Đầu tư là việc nhà ñầu tư bỏ vốn 

bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình ñể hình thành tài sản tiến hành các 
hoạt ñộng ñầu tư hay Đầu tư là hoạt ñộng mua sắm trang bị hàng hóa ñầu tư 
ñể thực hiện các dự án nhằm hình thành vốn sản xuất của các tổ chức doanh 
nghiệp nhằm sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ cho nhu cầu xã hội.   
1.1.2.  Phân loại ñầu tư có thể thu hút: 
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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam - một ñịa phương có sức thu hút 
mạnh mẽ không chỉ với du khách mà còn với các nhà ñầu tư cả trong và ngoài 
nước với một tiềm năng phát triển vô cùng hấp dẫn. Trong những năm qua, 
cùng với tỉnh Quảng Nam, thành phố Hội An ñã ban hành nhiều chính sách, 
tạo môi trường ñầu tư thông thoáng, nhiều dự án ñầu tư vào ngành du lịch ñã 
và ñang ñược các nhà ñầu tư trong, ngoài nước ñăng ký triển khai và thực 
hiện, tạo nên sự phát triển nhanh chóng các cơ sở hoạt ñộng du lịch của thành 
phố. Tuy nhiên, việc khơi thông nguồn vốn ñầu tư ñể thực hiện các dự án còn 
nhiều các vướng mắc, khó khăn và nhiều bất cập, vì vậy cũng còn hạn chế 
trong việc thực hiện triển và thực hiện ký kết các dự án.  

Vấn ñề ñặt ra hiện nay là cần tìm ra những giải pháp nâng cao hiệu quả 
vốn ñầu tư trong ngành du lịch ñể tạo thêm sự sôi ñộng trong hoạt ñộng của 
các khu du lịch ñang ñược hình thành và mở rộng, ñảm bảo tạo ñiều kiện cho 
ngành du lịch phát triển ñúng mục tiêu, ñúng ñịnh hướng, góp phần chuyển 
dịch cơ cấu ñầu tư và cơ cấu kinh tế thành phố Hội An. Xuất phát từ yêu cầu 
ñó, tác giả chọn ñề tài: “Các giải pháp thu hút vốn ñầu tư ñể phát tri ển du 
lịch thành phố Hội An”  làm luận văn tốt nghiệp của mình. 
2. Mục tiêu nghiên cứu 

(4) Hình thành khung lý thuyết ñể nghiên cứu thu hút vốn ñầu tư; 
(5) Chỉ ra ñược những ñiểm mạnh và yếu trong thu hút vốn ñầu tư vào 

phát triển du lịch thành phố Hội An; 
(6) Đề xuất ñược giải pháp thu hút vốn ñầu tư vào phát triển du lịch 

thành phố Hội An. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Các nguồn vốn thuộc tất cả các thành phần 
kinh tế trong nước, kể cả nguồn vốn ñầu tư nước ngoài cho ñầu tư phát triển 
du lịch thành phố Hội An. 

- Phạm vi nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hưởng ñến thu hút vốn ñầu tư, 
các nguồn vốn ñã ñược sử dụng ñể ñầu tư vào ngành du lịch thành phố Hội 
An trong giai ñoạn 2000 - 2010, và ñịnh hướng sử dụng các nguồn vốn ñầu tư 
vào du lịch của tỉnh ñến năm 2020. 
4. Phương pháp nghiên cứu: 
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Sử dụng phương pháp chính là phương pháp thống kê mô tả thực trạng 
thu hút các nguồn vốn ñầu tư, và phương pháp ñịnh tính ñược áp dụng trong 
việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng ñến quyết ñịnh ñầu tư vào ngành du 
lịch thành phố Hội An. 
5.  Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

Luận văn phân tích rõ một số cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác 
thu hút vốn ñầu tư vào phát triển du lịch tại thành phố Hội An. Đánh giá ñúng 
thực trạng công tác thu hút vốn ñầu tư vào phát triển du lịch trên ñịa bàn thành 
phố Hội An trong 10 năm qua. Trên cơ sở ñó ñề xuất các giải pháp cơ bản 
nhằm tăng cường công tác thu hút vốn ñầu tư phát triển du lịch thành phố Hội 
An trong thời gian ñến. 

Kết quả của luận văn ñược dùng làm tài liệu tham khảo cho công tác 
thu hút vốn ñầu tư phát triển du lịch thành phố Hội An. 
6. Nội dung và kết cấu ñề tài 
 Ngoài phần mở ñầu và kết luận, nội dung ñề tài gồm có 3 chương: 

Chương 1: Tổng quan về thu hút vốn ñầu tư   
Chương 2: Thực trạng thu hút vốn ñầu tư vào ngành du lịch thành phố 

Hội An 
Chương 3: Định hướng và một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút 

vốn ñầu tư cho phát triển du lịch thành phố Hội An. 
 

Chương 1  
CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ 

1.1. TỔNG QUAN VỀ VỐN ĐẦU TƯ 
1.1.1.  Một số khái niệm 

Khái niệm về Đầu tư 
Có nhiều cách ñịnh nghĩa chẳng hạn Đầu tư là việc nhà ñầu tư bỏ vốn 

bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình ñể hình thành tài sản tiến hành các 
hoạt ñộng ñầu tư hay Đầu tư là hoạt ñộng mua sắm trang bị hàng hóa ñầu tư 
ñể thực hiện các dự án nhằm hình thành vốn sản xuất của các tổ chức doanh 
nghiệp nhằm sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ cho nhu cầu xã hội.   
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1.1.2.  Phân loại ñầu tư có thể thu hút: 
  Đầu tư trực tiếp: Theo Luật Đầu tư (2005), ñầu tư trực tiếp là hình 
thức do nhà ñầu tư bỏ vốn ñầu tư và tham gia hoạt ñộng ñầu tư. 
  Đầu tư gián tiếp: Đầu tư gián tiếp là hình thức ñầu tư thông qua việc 
mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá khác, quỹ ñầu tư chứng 
khoán và thông qua các ñịnh chế tài chính trung gian khác mà nhà ñầu tư 
không trực tiếp tham gia quản lý hoạt ñộng ñầu tư - Luật Đầu tư (2005). 
1.1.3. Các nguồn vốn ñầu tư có thể thu hút:  
1.1.3.1.  Nguồn vốn ñầu tư trong nước 

Nguồn vốn trong nước bao gồm vốn Nhà nước, vốn tín dụng, vốn của 
khu vực doanh nghiệp tư nhân và dân cư chủ yếu ñược hình thành từ các 
nguồn tiết kiệm trong nền kinh tế.  
1.1.3.2.  Nguồn vốn ñầu tư nước ngoài 

Về bản chất, vốn ñầu tư nước ngoài cũng ñược hình thành từ tiết kiệm 
của các chủ thể kinh tế nước ngoài và ñược huy ñộng thông qua các hình thức 
cơ bản: 

- Viện trợ phát triển chính thức (ODA) 
- Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 

1.1.4. Tiết ki ệm và vốn ñầu tư 
 Tiết kiệm là nguồn cho ñầu tư, trên thị trường vốn ñây là cung vốn và 
ñầu tư là cầu vốn ñầu tư. 
1.2. PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI THU HÚT 
NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ ĐỂ PHÁT TRI ỂN DU LỊCH 
1.2.1. Phát triển du lịch 

Phát tri ển du lịch ñược hiểu là sự vận ñộng ñi lên theo chiều hướng 
tiến bộ của hoạt ñộng du lịch cả về quy mô số lượng và chất lượng. Đây cũng 
là quá trình cộng ñồng doanh nghiệp, dân cư và chính quyền không ngừng mở 
rộng và nâng cao chất lượng cơ sở cung ứng dịch vụ cũng như các loại dịch 
vụ du lịch (Phạm Trung Lương (2000), Nguyễn Quang Thái và Ngô Thắng 
Lợi (2007)).  
1.2.2. Sự cần thiết phải thu hút vốn ñầu tư ñể phát tri ển du lịch  

Thu hút vốn ñầu tư vào ngành du lịch là sự cần thiết, bởi một số lý do 
sau: (1) Góp phần tăng trưởng kinh tế; (2) Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế; (3) Góp phần tăng cường khoa học kỹ thuật, nâng cao năng lực quản lý 
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ñiều hành kinh doanh; (4) Góp phần tạo công ăn việc làm cho ñịa phương và 
tăng nguồn thu cho NSNN. 
1.3. NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ V Ề THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ  
1.3.1. Nội dung thu hút vốn ñầu tư 

Thu hút vốn ñầu tư là các hoạt ñộng của chủ thể ở các ñịa phương hay 
lãnh thổ nhằm xúc tiến, kêu gọi, tạo ñiều kiện thuận lợi ñể các nhà ñầu tư bỏ 
vốn thực hiện các dự án ñầu tư hình thành vốn sản xuất trong các lĩnh vực 
kinh tế xã hội trên ñịa bàn của mình.    

Những nội dung cơ bản của thu hút vốn ñầu tư:     
(1) Hoạt ñộng quảng bá hình ảnh du lịch ñịa phương; 
(2) Hoạt ñộng xúc tiến ñầu tư; 
(3) Hoạt ñộng hỗ trợ ñầu tư; 
(4) Cải thiện môi trường ñầu tư; 
(5)  Hoạt ñộng ñào tạo lao ñộng du lịch. 

1.3.2. Các tiêu chí phản ánh thu hút vốn ñầu tư vào du lịch 
Tình hình thu hút vốn ñầu tư vào phát triển du lịch thể hiện ở các chỉ 

tiêu sau:  
(1) Số lượng các dự án và quy mô vốn thu hút ñược vào du lịch; 
(2) Số lượng vốn thực hiện trong ngành du lịch; 
(3) Danh mục các nguồn vốn ñầu tư vào du lịch; 
(4) Các cơ sở du lịch cao cấp. 

1.3.3. Các ñiều kiện ñể thu hút vốn ñầu tư phát tri ển ngành du lịch 
Các ñiều kiện cả chủ quan và khách quan ảnh hưởng tới thu hút vốn 

ñầu tư phát triển du lịch, bao gồm:   
- Sự ổn ñịnh về kinh tế, chính trị - xã hội và pháp luật ñầu tư; 
- Lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên du lịch; 
- Sự phát triển của cơ sở hạ tầng; 
- Hiệu quả của các dự án thu hút ñầu tư ñã triển khai trong ngành. 

1.4. KINH NGHI ỆM THU HÚT V ỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRI ỂN DU LỊCH 
CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG  
1.4.1. Kinh nghiệm thu hút vốn ñầu tư vào du lịch khu vực Hà Tây của 
thành phố Hà Nội 
1.4.2.  Kinh nghiệm thu hút vốn ñầu tư vào phát triển du lịch Khánh Hòa  
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1.4.3. Những bài học rút ra cho thành phố Hội An trong thu hút ñầu tư 
vào du lịch 

Thứ nhất, chính quyền ñịa phương cần tạo môi trường ñầu tư thông 
thoáng, minh bạch và ñảm bảo ñầu tư lâu dài cho các nhà ñầu tư. Thứ hai, ñẩy 
mạnh công tác quảng bá du lịch, quảng bá về ñịa phương bằng nhiều hình 
thức khác nhau thông qua việc mở văn phòng xúc tiến du lịch ở nhiều quốc 
gia trên thế giới, quảng cáo trên các ñài truyền hình quốc tế lớn... Thứ ba, 
ngành du lịch cần ñược thực hiện một cách chuyên nghiệp trong từng chi tiết 
nhỏ, từ sắp xếp lại l ịch trình cho hợp lý, từ sự ñón tiếp nồng hậu của mỗi nhân 
viên hướng dẫn du lịch, nhân viên khách sạn và cả người dân, cho ñến những 
lời giới thiệu ngắn gọn mà vô cùng bài bản của mỗi nơi tham quan. Thứ tư, 
ngành du lịch cần khai thác các ñiểm mạnh của mình bằng cách tận dụng triệt 
ñể những lợi thế về thiên nhiên, luôn tạo ra những ñiều mới mẻ, hấp dẫn ñể 
thu hút du khách. 

Chương 2 
THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ  

VÀO NGÀNH DU L ỊCH THÀNH PH Ố HỘI AN 

2.1. TÌNH HÌNH PHÁT TRI ỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ HỘI AN 
2.1.1. Tăng trưởng du lịch của thành phố Hội An 

Bảng 2.1. Giá trị gia tăng và tốc ñộ tăng trưởng du lịch 
CHỈ TIÊU Đ.vị 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

VA của TM-DL (theo giá 94) tr.ñ 249640 283465 319258 371858 366376 404370 

VA của du lịch tr.ñ 126277 155534 203747 250834 230739 253813 

% tăng trưởng TM-DL % 12.22 13.55 12.63 16.48 -1.47 10.37 

% tăng trưởng DL % 17.21 23.17 31.00 23.11 -8.01 10.00 

(Nguồn: Phòng TM - DL Hội An)  
2.1.2.  Hiện trạng dòng khách du lịch ñến Thành phố Hội An 

Lượng khách tới Thành phố Hội An từ 2005 ñến 2008 tăng liên tục, 
từ hơn 693 ngàn khách ñã tăng lên hơn 1,1 triệu khách năm 2008. Năm 2009 
giảm do khủng khoảng kinh tế, nhưng 2010 ñã phục hồi. Bình quân lượng 
khách tới ñây mỗi năm là gần 950 ngàn người và ñạt tốc ñộ trung bình 
9,4%/năm. Nhưng xu hướng không ñều này cũng cho thấy hoạt ñộng du lịch 
chịu ảnh hưởng lớn từ tình hình khủng hoảng kinh tế trên thế giới.  
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Lượng khách du lịch quốc tế ñến Thành phố Hội An trong giai ñoạn 
2005 - 2007 có mức tăng tương ñối nhanh, từ 342.859 lượt khách năm 2005 
tăng lên 608.477 lượt khách vào năm 2007, giảm còn hơn 507 ngàn lượt năm 
2008. Trong năm 2009 lượng khách quốc tế ñến Thành phố Hội An có xu 
hướng chững lại và ñi xuống và chỉ ñạt ở mức 522,5 lượt khách do suy giảm 
kinh tế thế giới trong năm 2008 và ñại dịch cúm A H1N1 ñang lan rộng trên 
phạm vi toàn cầu. Tỷ lệ khách quốc tế từ 2005 tới 2010 trung bình 53%. Tỷ lệ 
này thay ñổi theo xu hướng tăng dần, nếu năm 2005 khách quốc tế chỉ chiếm 
49%, cao nhất là năm 2007 tới 58% và  năm 2010 chỉ còn 52%. 

Lượng khách du lịch nội ñịa tăng liên tục về giá trị tuyệt ñối và ñến 
năm 2008 ñạt gần hơn 535.462 lượt khách. Năm 2009 chỉ còn 379 ngàn lượt 
khách Việt Nam và 2010 lượng khách trong nước ñã phục hồi với số lượng 
512.651 lượt, ñã vượt qua năm 2007. Tốc ñộ tăng trưởng trung bình giai ñoạn 
2005 - 2010 ñạt 7.9%.  

Khách và thời gian lưu trú, Khách lưu trú ở lại Hội An chỉ chiếm 
trên 50% trong tổng số khách tham quan, trong ñó khách quốc tế chiếm tỷ lệ 
khá cao từ 76% tới hơn 80%. Ngày lưu trú bình quân của khách du lịch ở 
Thành phố Hội An tăng khá ổn ñịnh. Nếu năm 2005 số ngày lưu trú trung 
bình là 2.1 ngày/khách thì năm 2010 ñã tăng lên 2,45 ngày/ khách. Tuy nhiên 
số ngày trung bình của khách Việt Nam chủ yếu gần 2 ngày/khách trong khi 
khách quốc tế có số ngày lưu trú tăng ñều từ 2.2 ngày/khách năm 2005 và 
tăng dần lên 2.6 ngày/khách năm 2010. Trung bình mỗi ngày một khách du 
lịch quốc tế lưu trú chi tiêu khoảng 63 USD; một khách du lịch nội ñịa lưu trú 
chi tiêu khoảng 20 USD; khách quốc tế tham quan chi tiêu 8 - 10 USD, khách 
nội ñịa tham quan chi tiêu 4 - 6 USD.  
2.1.3.  Điều kiện cơ sở vật chất 
2.1.3.1. Hệ thống cơ sở lưu trú 

Đến hết năm 2009, Thành phố Hội An ñã có 83 khách sạn các loại với 
3.213 phòng, trong ñó có 21 khách sạn ñược xếp hạng từ 3 sao ñến 5 sao với 
1.899 phòng. Tổng số cơ sở lưu trú tăng hơn 3 lần từ 27 cơ sở năm 2005 lên 
83 cơ sở vào năm 2009, số phòng lưu trú tăng gấp hơn 4 lần. Bình quân tăng 
trưởng giai ñoạn 2001 - 2009 về số phòng là 19,88% và về số khách sạn là 
17,89%. 
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2.1.3.2. Hệ thống cơ sở kinh doanh ăn uống  
Các cơ sở ăn uống rất phong phú, ña dạng về loại hình bao gồm Restaurant, 
coffee-shop, Bar, quán ăn nhanh... Ngoài ra các cửa hàng ăn uống tư nhân nhỏ 
phục vụ chủ yếu các món ăn Việt Nam bình dân nằm ở khu vực thành phố 
Hội An. 
2.1.4.  Hoạt ñộng kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch 

Đến cuối năm 2009, toàn tỉnh ñã có 5 ñơn vị kinh doanh lữ hành quốc 
tế là Trung tâm Lữ hành quốc tế Hội An, Công ty TNHH An Phú, Doanh 
nghiệp tư nhân Lê Nguyễn, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch 
Nguyên Khang, Công ty TNHH Dịch vụ Hoa Hồng. Thời ñiểm hiện tại có 7 
ñơn vị kinh doanh lữ hành nội ñịa là Công ty Du lịch Công ñoàn thành phố 
Hội An, Công ty TNHH Tấn Phát, Công ty TNHH Du lịch - Dịch vụ Lê 
Dung, Công ty TNHH Nhật Huy Hoàng, Công ty TNHH Sơn Mỹ Sơn, Hợp 
tác xã vận tải thủy bộ Hội An, Công ty TNHH TM-DV San Hô Xanh. Và 20 
ñơn vị kinh doanh lữ hành vận chuyển. Đội ngũ hướng dẫn viên du lịch ñược 
không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hiện tại trên ñịa bàn 
tỉnh Quảng Nam có 197 hướng dẫn viên du lịch (trong ñó có 181 HDV tiếng 
Anh, 11 HDV tiếng Pháp, 2 HDV tiếng Trung, 2 HDV tiếng Đức, 1 HDV 
tiếng Nhật) so với nhu cầu HDV các ngoại ngữ hiếm như Tây Ban Nha, Thái, 
Nhật,... vẫn còn thiếu, nhất là vào mùa cao ñiểm. 
2.2. CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRI ỂN DU 
LỊCH THÀNH PHỐ HỘI AN 

Hội An là một thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam. Phố cổ Hội An ñược 
công nhận là di sản thế giới UNESCO từ năm 1999. Hiện nay chính quyền sở 
tại ñang tích cực khôi phục các di tích, ñồng thời phát triển thành một thành 
phố du lịch. Hội An ñã ñược công nhận là ñô thị loại III và ñã ñược công nhận 
là thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam. 
2.2.1  Điều kiện tự nhiên 

* Vị trí ñịa lý và ñịa hình 
Thành phố Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam cách thành phố tỉnh lỵ Tam 

Kỳ 50km về hướng Bắc, cách thành phố Đà Nẵng 28km về hướng Đông Nam. 
Diện tích tự nhiên toàn thành phố là 60,84 km2, chia thành 8 phường và 5 xã, 
trong ñó có xã ñảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) cách ñất liền 18 km, rộng 
15km2, với gần 3.000 nhân khẩu.  
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* Tài nguyên du lịch tự nhiên 
* Tài nguyên văn hóa xã hội du lịch  

2.2.2.  Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông 
2.2.2.1. Hệ thống giao thông ñường bộ 

Thành phố Hội An nằm ở vị trí trung ñộ của cả nước, ở trên trục giao 
thông Bắc Nam của các tuyến ñường, biển, bộ, hàng không. Tổng chiều dài 
ñường bộ thành phố Hội An khoảng gần 100km. Các hệ thống ñường bộ mới 
ñược quy hoạch và ñầu tư góp phần hỗ trợ phát triển du lịch của thành phố 
Hội An rất lớn  như:  

- Đường Cẩm An - Điện Ngọc. 
- Đường ven biển nối Đà Nẵng - Hội An - Chu Lai - Quảng Ngãi. 
- Các dự án quan trọng như cầu Cửa Đại, ñang ñược xúc tiến và khi 

hoàn thành sẽ có tác ñộng rất tích cực cho sự nghiệp phát triển ngành du lịch 
Thành phố Hội An. 
2.2.2.2. Giao thông ñường sông 

Thành phố Hội An có 335km sông ngòi tự nhiên. Hệ thống sông hoạt 
ñộng chính là sông Thu Bồn, hệ thống sông này ñều ñổ ra biển Đông theo cửa 
sông: Cửa Đại.   
2.2.2.3. Giao thông ñường hàng không 
 Sân bay quốc tế Đà Nẵng nằm ở phía Bắc Thành phố Hội An chỉ cách 
thành phố Hội An 30km là cửa ngõ ñón tiếp khách quốc tế thứ 3 của Việt 
Nam và lớn nhất khu vực miền trung rất thuận lợi cho khách du lịch ñến 
Thành phố Hội An. 
2.2.3.  Tình hình phát triển kinh tế 

Bảng 2.5. Tăng trưởng kinh tế của thành phố Hội An và các ngành 
Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 2010 

Tốc ñộ TT Kinh tế Hội An % 11.3 13.8 6.3 6.4 15.0 

Tốc ñộ TTTM - DL % 17.7 19.0 8.8 7.1 20.0 

Tốc ñộ TTCN -XD  % 8.9 7.0 1.2 4.3 7.0 

Tốc ñộ TTNN -LN-THỦY SẢN % 3.5 4.0 4.8 7.8 4.5 

(Nguồn: Phòng TM - DL Hội An) 

Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế khá cao nhưng không ñồng ñều, 2008 và 
2009 tốc ñộ tăng trưởng chậm chỉ còn hơn 6%. Ngành thương mại du lịch 
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tăng trưởng gần 20% trong những năm 2006 và 2007. Nhưng lại giảm mạnh 
chỉ còn hơn 7% năm và ñã phục hồi vào năm 2010 với tốc ñộ tăng trưởng tới 
20%. 
2.3. THỰC TRẠNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRI ỂN DU LỊCH THÀNH 
PHỐ HỘI AN THỜI GIAN QUA  
2.3.1.  Tình hình thu hút ñầu tư vào cơ sở hạ tầng ñể phát tri ển du lịch 

Bảng 2.7. Tình hình ñầu tư hạ tầng du lịch ở Thành phố Hội An 

TT Dự án ñầu tư Tổng số vốn 

(tri ệu ñồng) 

1. Đường DL Cẩm An – Điện Dương - Điện 

Ngọc 

275.000 

2. Hạ tầng khu DL Bãi Chồng, Cù Lao Chàm 1.271 

3. Cầu Cửa Đại  2.480.000 

 Tổng vốn ñầu tư vào hạ tầng DL 2.756.271 

(Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam) 
2.3.2.  Tổng các dự án ñầu tư vào du lịch Hội An 

Số dự án ñầu tư vào du lịch trong 8 năm qua là 55 dự án, trong ñó 52 
dự án trong nước và 3 dự án vốn nước ngoài. Như vậy giai ñoạn này chủ yếu 
vốn ñầu tư trong nước. Số dự án tập trung vào giai ñoạn 2002 - 2005 là 39 dự 
án hay 79% số dự án trong cả thời kỳ. Những năm sau từ 2007 trở ñi hầu như 
mỗi năm chi có 1 dự án. Điều này có mấy lý do: (1) Tình hình kinh tế khó khăn 
nhiều dự án ñã không triển khai; (2) Các ñịa ñiểm có thể phát triển dự án du lịch 
hầu như ñã hết; (3) Tình trạng nhận ñất rồi không triển khai dự án vẫn còn diễn 
ra; (4) Công suất khai thác phòng hiện nay chỉ khoảng 55% nên tình trạng dư 
công suất phòng ñã xảy ra khiến nhiều chủ dự án không muốn ñầu tư. 
2.3.3. Vốn ñầu tư ñược thu hút vào ngành du lịch thành phố Hội An 

Tổng vốn ñầu tư vào du lịch Thành phố Hội An kể cả hạ tầng du lịch 
không ñều giữa các năm và nguồn ñầu tư vào hạ tầng cơ sở chiếm tỷ trọng rất 
lớn. Những năm 2002 tới 2007 dòng ñầu tư chủ yếu tập trung vào các dự án du 
lịch. Trong khi những năm sau chủ yếu là vào hạ tầng cơ sở cho du lịch. Tổng 
ñầu tư vào các dự án du lịch 2002 - 2009 là hơn 1.051 tỷ ñồng, bình quân mỗi 
năm có khoảng hơn 130 tỷ ñồng. Tuy nhiên số vốn ñầu tư phân bố không ñều 
giữa các năm, chỉ riêng năm 2005 số vốn ñầu tư là 596 tỷ hơn 56% tổng số vốn 
của cả 8 năm, tiếp ñó là năm 2003 với gần 143 tỷ chiếm 13%. Như vậy chỉ 
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riêng 2 năm này ñã chiếm tới 739 tỷ và gần 70% số vốn. Trong khi ñó những 
năm 2007 – 2009, mỗi năm chỉ có số vốn từ 1.2 - hơn 3 tỷ ñồng. Điều này cũng 
ñược thể hiện qua số dự án như phần trên ñã thấy.     

Điều này cho thấy việc thu hút vốn ñầu tư vào du lịch không chắc 
chắn và bền vững, do ñó kéo theo khả năng cung ứng dịch vụ cho du lịch 
cũng biến ñộng không ngừng. Cũng từ ñó ñặt ra yêu cầu phải xem xét lại công 
tác xúc tiến thu hút ñầu tư vào du lịch của thành phố Hội An trong ñó ñặc biệt 
là tính chiến lược của công tác này. Và không chỉ xúc tiến ñầu tư mà còn liên 
quan tới công tác xúc tiến ñầu tư chung vào nền kinh tế. 
2.3.4.  Các nguồn vốn ñầu tư ñược thu hút vào du lịch  

Tổng số vốn ñầu tư vào du lịch trong ñó bao gồm cả cơ sở hạ tầng và 
các dự án du lịch. Trong giai ñoạn 2002 - 2010, tổng số vốn hơn 3.800 tỷ 
ñồng vốn ñầu tư chung thì vốn ñấu tư trong nước chiếm tới hơn 95%, vốn ñầu 
tư nước ngoài chỉ khoảng 5%. 

Bảng 2.8. Nguồn vốn ñầu tư ñược thu hút vào du lịch Hội An 

Chỉ tiêu 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Vốn trong nước   24.3 211.5 118.2 665.6 127.9 1.6 830.2 843.4 812.7 

Vốn nước ngoài   100.7 0 57.6 0 0 0 0 0 14 

( Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam) 
2.3.4.1. Nguồn vốn ñầu tư ñược thu hút từ ngân sách Nhà nước 

Vốn từ ngân sách ñầu tư cho du lịch khá lớn và ñáng kể. Hầu như 
năm nào trong giai ñoạn 2002 - 2010 ñều có vốn ñầu tư của ngân sách. Trừ 
năm 2007 dưới 1 tỷ ñồng các năm còn lại ñều khá lớn. Giai ñoạn 2003 - 2005 
ngân sách ñầu tư khá nhiều, năm 2003 là 88 tỷ, năm 2004 là 78 tỷ và 2005 lên 
tới 169 tỷ. Riêng giai ñoạn 2008 - 2010 vốn ñầu tư là khá lớn, mỗi năm lên tới 
hơn 800 tỷ ñồng. Cần chú ý là giai ñoạn 2002 - 2006 vốn ngân sách ñầu tư 
cho du lịch chủ yếu từ ngân sách ñịa phương, bao gồm của tỉnh Quảng Nam 
và thành phố Hội An. Nhưng giai ñoạn sau ñó thì vốn ngân sách ñầu tư cho du 
lịch chủ yếu từ Trung ương. 
2.3.4.2.  Nguồn vốn ñầu tư thu hút từ các doanh nghiệp 

Số vốn ñầu tư từ các doanh nghiệp trong nước không cao và không ổn 
ñịnh. Năm 2002 số vốn ñầu tư chỉ 20,6 tỉ ñồng, năm 2003 vốn ñầu tư tăng 
mạnh lên 122,8 tỷ ñồng, sau ñó giảm còn gần 40 tỷ, nhưng lại tăng mạnh lên 
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tới gần 500 tỷ ñồng và giảm còn 120 tỷ năm 2006. Các năm còn lại trừ năm 
2009 là gần 17 tỷ thì những năm còn lại ñều rất ít. Do tác ñộng của ảnh hưởng 
khủng hoảng tài chính thế giới ñã ảnh hương lớn tới lượng khách tới du lịch 
và tâm lý các nhà ñầu tư. Một lý do khác khiến các doanh nghiệp chưa bỏ vốn 
ñầu tư vào du lịch Hội An là tình trạng dư công suất phòng khách sạn. Trong 5 
năm trở lại ñây công suất phòng của khách sạn ở Hội An chỉ khoảng 53 - 54%. 
Một hiệu suất mà trong kinh doanh chỉ ñảm bảo hòa vốn và có lãi không nhiều. 
Và có lẽ ñây chính là nguyên nhân quan trọng nhất. 
2.4  HIỆU QUẢ KINH DOANH CÁC D Ự ÁN ĐẦU TƯ ĐÃ THU HÚT 
ĐƯỢC 

Bảng 2.10. Kết quả kinh doanh của các dự án ñầu tư  
ñã hoàn thành ở Hội An 

Chỉ tiêu Đ vị 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Công suất  

sử dụng phòng % 44.01 45.04 55.8 54.06 53 54 

Doanh thu du lịch tr.ñ 418572 522578 698077 787349 736882 810570 

VA của du lịch 

 (giá 1994) tr.ñ 126277 155534 203747 250834 230739 253813 

Doanh thu du lịch/1 ñồng  

ñầu tư DL  Lần 3.3 3.7 6.5 1.3 12.6 13.2 

VA của du lịch/ 1 ñồng 

 ñầu tư DL  Lần 1.0 1.1 1.9 0.4 1.9 2.3 

(Nguồn: Phòng TM – DL Hội An) 
Bảng 2.10. phản ánh kết quả và hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh của 

các khách sạn và cơ sở lưu trú ở ñây. Rõ ràng tình trạng sử dụng công suất 
của phòng của các khách sạn và cơ sở lưu trú ở Hội An tuy ñược cải thiện dần 
từ 44% năm 2005 ñã tăng lên 54% ở các năm sau nhưng vẫn thấp hơn kỳ 
vọng của các nhà ñầu tư. Với công suất này chỉ ñảm bảo cho nhà ñầu tư hòa 
vốn và có lãi không nhiều.  

Tổng doanh thu du lịch từ 2005 ñã tăng liên tục, doanh thu năm 2010 
ñã gấp gần 2 lần năm 2005 và bình quân tăng 14% cao hơn mức ñộ tăng giá 
do vậy nếu trừ trượt giá thì tăng trưởng thực không cao.    

Doanh thu trên mỗi ñồng ñầu tư ñã không bình ổn tuy xu thế có chiều 
hướng ñi lên nhưng dao ñộng khá mạnh. Nếu năm 2005 hệ số này là 3.3 tăng 



 14 

dần lên 6.5 năm 2007 giảm xuống còn 1.3 năm 2007 và sau ñó tăng mạnh vào 
năm 2009 và 2010. Riêng năm 2009 hệ số này khá cao vì hai lý do ñầu tư giảm 
ñi nhiều và khách du lịch nước ngoài tuy có giảm nhưng không nhiều. 

Giá trị gia tăng trên mỗi ñồng ñầu tư cũng có xu hướng tăng nhưng 
không rõ ràng. Năm 2005 hệ số này là 1 và tăng dần lên 1.9 năm 2007 giảm 
2008 và tăng lại 2 năm sau. Hệ số này tăng cũng ñã cho thấy ñầu tư vào du 
lịch ở Hội An tuy hiệu quả chưa cao lắm nhưng cũng có thể chấp nhận ñược  
2.5 THỰC TRẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ 
PHÁT TRI ỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ HỘI AN TRONG TH ỜI GIAN 
QUA  
2.5.1. Hoạt ñộng quảng bá hình ảnh du lịch ñịa phương 

Công tác xúc tiến quảng bá du lịch trong những năm qua ñã ñược 
quan tâm ñáng kể với nhiều nội dung ña dạng phong phú, có tính hấp dẫn và 
mang lại hiệu quả cao. Hình ảnh Hội An ñược quảng bá rộng rãi và ngày càng 
nhiều du khách trong nước và quốc tế ñến với Thành phố Hội An. 
2.5.2.  Hoạt ñộng xúc tiến ñầu tư 

Những năm qua hoạt ñộng xúc tiến ñầu tư vào du lịch thường gắn liền 
với hoạt ñộng quảng bá hình ảnh và xúc tiến ñầu tư của tỉnh Quảng Nam. 
Hoạt ñộng xúc tiến du lịch ñã chú ý tới các kênh huy ñộng vốn khác nhau, 
từng bước ñược ña dạng hóa. Trong những năm trước ñây hoạt ñộng này tập 
trung nguồn vốn ñầu tư cho ngành du lịch từ ngân sách và các doanh nghiệp 
nhà nước trong ngành, thì ñến nay việc xúc tiến ñã tập trung vào doanh 
nghiệp tư nhân và nguồn vốn ñầu tư từ nước ngoài. Tuy nhiên công tác quảng 
bá du lịch Hội An cũng còn nhiều vấn ñề cần phải khắc phục như:  

- Thành phố vẫn chưa thực sự chủ ñộng trong công tác quảng bá 
hình ảnh du lịch ñịa phương mà còn phụ thuộc quá nhiều vào các chương 
trình của tỉnh Quảng Nam. 

- Các hình thức quảng bá hình ảnh còn chưa phong phú và chưa khai 
thác hết những khả năng ñể quảng bá. 

- Chưa phối hợp các doanh nghiệp trong việc quảng bá chung chẳng 
hạn trang web của thành phố chưa thực sự có chất lượng ñược khai thác tốt, 
các doanh nghiệp tự mình xây dựng và khai thác tạo nên sự hỗn ñộn.      
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- Chưa thực sự coi trọng quảng bá hình ảnh thông qua tạo dấu nhấn và 
ñiểm nhấn với chính khách du lịch mà trong ñó nhiều người chính là những 
nhà ñầu tư tiềm năng cho phát triển du lịch Hội An.   

- Năng lực của cán bộ trong lĩnh vực liên quan ñến công tác quảng bá 
hình ảnh, ñặc biệt là trong ngành du lịch chưa cao, dẫn ñến thực hiện không 
tốt các chủ trương chính sách quảng bá du lịch của thành phố ban hành.   
2.5.3.  Hoạt ñộng hỗ trợ ñầu tư 

UBND thành phố thường xuyên tổ chức ñối thoại với các doanh 
nghiệp trong và ngoài nước khi tìm hiểu thông tin về thị trường du lịch của 
thành phố. Phối hợp với tỉnh Quảng Nam hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết các thủ 
tục ñầu tư ñối với các dự án ñầu tư vào du lịch Hội An ñảm bảo theo ñúng 
trình tự, thủ tục và thời gian quy ñịnh theo cơ chế “một cửa, liên thông”, bảo 
ñảm nhanh chóng và hiệu quả. Tuy nhiên việc hỗ trợ ñầu tư cũng còn nhiều 
vấn ñề, chẳng hạn mặt bằng cho dự án. Quỹ ñất sẵn sàng có thể tiếp nhận các 
dự án ñầu tư nước ngoài không nhiều, không ñáp ứng ñược ñiều kiện của nhà 
ñầu tư; thời gian qua, phần lớn các khu vực tiềm năng du lịch mà các nhà ñầu 
tư nước ngoài chú ý thì ñang trong giai ñoạn lập quy hoạch chi tiết, phải chờ 
quy hoạch ñược duyệt mới có cơ sở tiếp nhận các dự án ñầu tư mới. 
2.5.4.  Hoàn thiện môi trường ñầu tư 

Từ năm 2005, thành phố ñã chú trọng hơn vào hoạt ñộng phát triển du 
lịch của thành phố, hoàn thành “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hội An 
ñến năm 2020” ñể làm ñịnh hướng cho việc kêu gọi ñầu tư vào ngành du lịch. 
Bên cạnh ñó, nguồn vốn ngân sách Nhà nước tập trung ưu tiên ñầu tư cơ sở hạ 
tầng trong thành phố và các khu ven biển nhằm tạo ñiều kiện cho môi trường 
ñầu tư hấp dẫn hơn. Tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân vào 
hoạt ñộng ñầu tư ñúng ñắn, vào sản xuất, ñầu tư vào công nghệ, nâng cao 
nguồn nhân lực... 
2.5.5.  Hoạt ñộng ñào tạo lao ñộng du lịch  

Tỷ lệ lao ñộng trong ngành du lịch (gồm cả trực tiếp và gián tiếp) 
tăng lên không ngừng từ 1.857 người năm 2005 ñã tăng lên 3.024 người năm 
2010. Như vậy ñã tăng gấp 1.5 lần trong 6 năm, trong ñó số lao ñộng trực tiếp 
chiếm khoảng trên dưới 40%.  

Chất lượng lao ñộng trong quản lý chưa ñáp ứng ñược yêu cầu. Toàn 
thành phố có 7 cán bộ trên tổng số 10 cán bộ quản lý lĩnh vực du lịch có trình 



 16 

ñộ lý luận ñược ñào tạo, trong ñó cử nhân có 2 người, cao cấp chính trị là 3 
người, trình ñộ trung cấp 4 người và trình ñộ sơ cấp 2 người. Trình ñộ lý luận 
chính trị của ñội ngũ cán bộ quản lý chưa tương xứng với yêu cầu và nhu cầu 
thực tế. 

Trình ñộ ñào tạo chuyên ngành của lực lượng lao ñộng ngành du lịch 
thành phố Hội An phân hóa như sau: trình ñộ ñào tạo sau ñại học có 14 người, 
chiếm 0.4%; ñại học 314 người, chiếm 10,38%; cao ñẳng 258 người, chiếm 
8,5%; trung cấp 1.038 người, chiếm 34,43%; sơ cấp 1.400 người, chiếm 
46.2%. Như vậy, lực lượng lao ñộng trong các doanh nghiệp hiện nay tập 
trung chủ yếu ở trình ñộ trung cấp và sơ cấp (hai trình ñộ này chiếm hơn 
80%), trong khi ñó, trình ñộ sau ñại học có tỉ trọng thấp nhất, trình ñộ ñại học, 
cao ñẳng chiếm ở mức trung bình.  

Về chuyên ngành ñào tạo, có 784 người có trình ñộ chuyên ngành du 
lịch, chiếm 25,9%; chuyên ngành ngoại ngữ 918 người, chiếm 30,3%; chuyên 
ngành tin học có 464 người, chiếm 15.3%; chuyên ngành khác 685 người, 
chiếm 28,43%. Như vậy, chuyên ngành du lịch trong các doanh nghiệp cũng 
chiếm tỉ lệ thấp. 

Nhìn chung, nguồn nhân lực du lịch của thành phố tuy ñông về số 
lượng nhưng có chất lượng chưa cao. Chính ñiều này ñã hạn chế hiệu quả hoạt 
ñộng của các dự án du lịch ñã ñi vào hoạt ñộng khiến các nhà ñầu tư vào du 
lịch chưa thực sự yên tâm khi lựa chọn ñầu tư vào ñây. Việc ñào tạo nguồn 
nhân lực du lịch ñã trở nên cấp bách hơn trong hệ thống các giải pháp nhằm 
thu hút các nhà ñầu tư vào du lịch.  
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Chương 3 
 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP  NHẰM TĂNG 

CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRI ỂN DU LỊCH 
THÀNH PH Ố HỘI AN 

3.1. CÁC QUAN ĐIỂM PHÁT TRI ỂN DU LỊCH ĐẾN NĂM 2020 
3.1.1. Các quan ñiểm phát tri ển du lịch ñến năm 2020 

- Ưu tiên phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, có vai trò 
thúc ñẩy các ngành khác phát triển, chiếm vị trí hàng ñầu lĩnh vực dịch vụ. 

- Phát triển du lịch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn 
xã hội; vì lợi ích nhân dân và mục tiêu phát triển con người; gắn với việc giảm 
nghèo và chuyển ñổi cơ cấu kinh tế của thành phố. 

- Phát triển du lịch trên cơ sở bảo vệ và sử dụng hợp lý, tiết kiệm tối 
ña tài nguyên thiên nhiên, nâng dần lợi thế so sánh, bảo vệ tốt môi trường, 
ñảm bảo phát triển lâu dài và bền vững. 

- Đi ñôi với phát triển du lịch, phải thực hiện tốt việc bảo tồn và phát 
huy các giá trị văn hóa truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu 
văn minh của thế giới, ñảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. 

- Phát huy mọi nguồn lực trong và ngoài nước ñể tạo bước ñột phá 
phát triển du lịch; hình thành và phát triển thị trường trong nước và quốc tế; 
ưu tiên thu hút các dự án lớn ñầu tư các khu du lịch cao cấp và các sản phẩm, 
dịch vụ ña dạng, ñồng bộ, có sức hấp dẫn và cạnh tranh cao.       
3.1.2.  Định hướng phát triển ñến năm 2020 

Xây dựng Hội An trở thành ñô thị du lịch quốc gia, trung tâm thông 
tin du khách, trung tâm ñón khách và tạo nguồn khách cho các ñiểm du lịch 
của tỉnh. Hình thành các tour du lịch từ Hội An ñến các tuyến, ñiểm du lịch 
của cả tỉnh. Phát triển thế mạnh du lịch văn hóa (tham quan các di tích, công 
trình kiến trúc, nghiên cứu khảo cổ, tham dự các lễ hội, thưởng thức nghệ 
thuật dân tộc), tham quan công viên du lịch văn hóa Hội An, mua sắm hàng 
thủ công mỹ nghệ, may mặc, du thuyền trên sông, tham quan làng nghề, du 
lịch hội nghị, du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái...  

Ven biển từ giáp Đà Nẵng ñến phía Bắc sông Thu Bồn và ven sông 
Cổ Cò: khu du lịch này là ñiểm kết nối giữa du lịch Hội An và Đà Nẵng. 
Hướng phát triển của khu vực này chủ yếu là các resort ñạt tiêu chuẩn từ 4 sao 
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trở lên, sân golf,  khu giải trí cao cấp, trung tâm hội nghị, siêu thị. Xây dựng 
Cù Lao Chàm thành khu du lịch quốc tế cao cấp. 
3.2.  DỰ BÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÁT TRI ỂN DU LỊCH NĂM 2020 

Bảng 3.1. Dự báo về lượng khách du lịch tới Hội An 
 

                            Năm 

Chỉ tiêu 2011 2013 

 

2013 2014 

 

2015 

Lượng khách (nghìn người) 1275 1520 1870 2350 2984 

Tốc ñộ tăng BQ năm (% ) 22 

Lượng khách quốc tế 638.6 761.1 936.1 1176.1 1493.1 

Tốc ñộ tăng BQ năm (% ) 21 

Lượng khách trong nước 636.4 758.9 933.9 1173.9 1490.9 

Tốc ñộ tăng BQ năm (% ) 23 

(Nguồn: Phòng TM - DL Hội An) 
Để ñạt ñược các chỉ tiêu cơ bản trong ñịnh hướng phát triển du lịch 

của thành phố giai ñoạn 2010 - 2020, vấn ñề ñầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật 
chất kỹ thuật chuyên ngành, các cơ sở vui chơi - giải trí - thể thao, phương 
tiện vận chuyển khách, các cơ sở sản xuất hàng lưu niệm... giữ vai trò hết sức 
quan trọng. Nếu không có ñầu tư hoặc ñầu tư không ñồng bộ thì việc thực 
hiện ñược kế hoạch rất là khó khăn.  

Bảng 3.2. Dự báo về doanh thu và vốn 

                            Năm 
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 

Doanh thu (tỷ ñồng) 1018 1161 1316 1500 1701 

Tốc ñộ tăng BQ năm (% ) 15.5 

Vốn ñầu tư (tỷ ñồng ) 339 387 425 500 654 

Tốc ñộ tăng BQ năm (% ) 14.6 

(Nguồn: Phòng TM  - DL Hội An) 
Như vậy, dự kiến số vốn ñầu tư cho du lịch có tốc ñộ tăng gần bằng 

doanh thu du lịch tuy có thấp hơn chút ít. Nhưng ñiều ñó cũng ñòi hỏi phải có 
những nỗ lực thì mới có thể thực hiện ñược.  
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3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT V ỐN ĐẦU TƯ ĐỂ ĐẢM BẢO 
NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRI ỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ HỘI 
AN ĐẾN NĂM 2020 
3.3.1.  Thu hút phát triển du lịch thành phố Hội An ñến năm 2020  

Các giải pháp phát triển du lịch bền vững, việc bảo vệ và xử lý ô 
nhiễm môi trường cần ñược ñặt ra trên bàn cân thu hút ñầu tư với những giải 
pháp ñồng bộ sau: 
 - Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển du lịch ñến năm 2020 ñã 
ñược phê duyệt và quy hoạch chi tiết, thành phố cần xây dựng các dự án ñể 
mời gọi ñầu tư. Các dự án này cần giảm thiểu tác ñộng của hoạt ñộng du 
lịch ñến môi trường biển, mang lại các hiệu quả trực tiếp cho cộng ñồng và 
lâu dài cho toàn xã hội ở vùng ven biển. Để thu hút ñầu tư ñược các dự án 
này, thành phố cần có chính sách ưu tiên miễn giảm hoặc không thu thuế 
trong thời gian nhất ñịnh. Khuyến khích và hỗ trợ phát triển các loại hình du 
lịch thân thiện với môi trường, ñặc biệt là du lịch sinh thái biển. 

- Đối với các doanh nghiệp ñang hoạt ñộng trong lĩnh vực du lịch: 
 Các cơ sở kinh doanh du lịch cũng phải có những hoạt ñộng cụ thể 

nhằm bảo vệ môi trường như xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng hòa vào thiên 
nhiên, cam kết xử lý nước thải trước khi ñưa vào môi trường; tại các khu du 
lịch cần chủ ñộng làm sạch môi sinh, môi trường và tổ chức trồng cây xanh 
trong khuôn viên khu du lịch; các khách sạn ven biển thường xuyên cử nhân 
viên vệ sinh bờ biển, thu gom với với váng rong… 

- Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về môi trường: 
Tích cực triển khai “Quy chế bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du 

lịch” do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết ñịnh số 
02/2003/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 7 năm 2003; lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ 
môi trường vào các hoạt ñộng phát triển du lịch biển, ñặc biệt trong công tác 
quy hoạch phát triển du lịch với việc thực hiện ñánh giá tác ñộng môi trường. 

- Phát ñộng nhiều phong trào ñể tuyên truyền cho người dân và du 
khách biết sự cần thiết phải bảo vệ môi trường như xây dựng “L ối sống 
xanh”, “Vì bi ển xanh”; tổ chức hội “ Đi xe ñạp vì môi trường”, “H ưởng ứng 
ngày trái ñất 22/4” thu hút nhiều gia ñình các du khách ñến tham gia như một 
hoạt ñộng hưởng ứng. 
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3.3.2. Sử dụng hợp lý nguồn vốn NSNN ñể hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch 
Quan ñiểm sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo hướng ñồng 

bộ, có trọng tâm, trọng ñiểm làm cơ sở kích thích phát triển du lịch; ưu tiên 
ñầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch, ñào tạo nguồn nhân lực du lịch… ñể 
tạo tính hấp dẫn trong thu hút ñầu tư. Trong thời gian tới thành phố cần tiếp 
tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch theo hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật phục vụ du lịch như giao thông, cấp ñiện, cấp thoát nước, cải tạo môi 
trường… là tiền ñề quan trọng thu hút các nhà ñầu tư phát triển du lịch. 
3.3.3. Tăng cường công tác xúc tiến ñầu tư, quảng bá du lịch, hợp tác 
kiên kết vùng, tìm kiếm và mở rộng thị trường 

Các hình thức quảng bá xúc tiến du lịch 
+ Tham gia các hoạt ñộng hội chợ, triển lãm, hội thảo, roadshow: 

Tiếp tục tham gia các hội chợ, triển lãm, sự kiện du lịch trong và ngoài nước 
tại các thị trường du lịch trọng ñiểm, tổ chức các sự kiện du lịch tại ñịa 
phương. 

+ Các hoạt ñộng Famtrip, Presstrip: Chủ ñộng phối hợp với Tổng 
cục Du lịch, các ñịa phương bạn, các doanh nghiệp du lịch tổ chức ñón, làm 
việc với ñoàn báo chí, lữ hành trong nước và quốc tế ñến khảo sát du lịch tại 
ñịa phương. 

+ Quảng bá trực quan: Hoàn thiện, ñổi mới hệ thống panô du lịch 
trên ñịa bàn tỉnh, ñầu tư xây dựng mới các panô tấm lớn quảng bá du lịch tại 
các ñầu mối giao thông, các tuyến ñường chính, tại một số thành phố, khu du 
lịch lớn trong nước như: Đà Nẵng, Huế, Phan Thiết, Hạ Long, Hà Nội, Tp. Hồ 
Chí Minh, Lạng Sơn..., tại nước ngoài như Thái Lan, Campuchia, Lào…, tại 
các sân bay và nhà ga lớn, tại các cửa khẩu ñường bộ như: Lao Bảo (Quảng 
Trị), Mộc Bài (Tây Ninh)…  

+ Quảng bá trên các phương tiện thông tin truyền thông: Phối hợp 
với các cơ quan thông tin ñại chúng, cơ quan ñại diện ngoại giao của Việt 
Nam ở nước ngoài ñể xúc tiến quảng bá hình ảnh của du lịch Quảng Nam ra 
nước ngoài. Tiếp tục hợp tác với các cơ quan báo chí trong nước chủ ñộng 
xây dựng kế hoạch, chương trình quảng bá về du lịch. Kết hợp với các chương 
trình của quốc gia, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch ñể 
quảng bá du lịch trên các phương tiện thông tin nổi tiếng của nước ngoài như 
BBC, CNN, NHK…  
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+ Ấn phẩm: 
Biên tập, sản xuất và phát hành các ấn phẩm có chất lượng giới thiệu 

du lịch Quảng Nam nói chung và Hội An nói riêng bằng nhiều ngôn ngữ: 
Việt, Anh, Nga, Pháp, Nhật, Trung Quốc, Tây Ban Nha… dưới các hình thức 
như: tập gấp, bản ñồ, sách hướng dẫn du lịch, băng ñĩa, bưu ảnh… 

+ Các hình thức khác: Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 
website du lịch Hội An, mở rộng bằng các ngôn ngữ: Nga, Pháp, Nhật, Trung 
Quốc, Tây Ban Nha. Xây dựng và ñưa vào họat ñộng có hiệu quả trạm thông 
tin vệ tinh ngân hàng dữ liệu văn hóa phi vật thể và trạm thông tin du khách 
tại thành phố Hội An. Kêu gọi hoặc ñăng cai tổ chức các giải thể thao lớn, các 
sự kiện văn hóa, du lịch quốc gia và quốc tế tại Hội An. Thuê công ty PR 
chuyên nghiệp của nước ngoài ñể  tổ chức các sự kiện lớn nhằm PR cho ñịa 
phương... 
3.3.4. Chú trọng ñào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch  

Chính sách ñào tạo, phát triển và thu hút nguồn nhân lực phải ñược 
thực hiện thông qua các chương trình sau: 

- Về ñào tạo 
Tổ chức ñào tạo mới và ñào tạo lại nguồn nhân lực hiện có, từ cán bộ 

quản lý cho ñến nhân viên phục vụ, coi trọng việc ñào tạo ñội ngũ cán bộ 
quản lý, các nhà doanh nghiệp. Mở rộng hợp tác về ñào tạo nguồn nhân lực du 
lịch với các cơ sở, tổ chức ñào tạo trong nước và quốc tế. Xã hội hoá công tác 
giáo dục du lịch, nâng cao nhận thức về du lịch cho nhân dân và khách du 
lịch. 

Liên kết trong ñào tạo: Liên kết giữa trường học - doanh nghiệp, 
trường học - nhà hàng, khách sạn... Các ngành ñào tạo chủ yếu gồm: Quản trị 
kinh doanh du lịch, nghiệp vụ lễ tân, nhà hàng, khách sạn, buồng, bàn, nghiệp 
vụ lữ hành, hướng dẫn du lịch, kỹ thuật chế biến món ăn (Á, Âu, Mỹ…), quản 
lý nhà hàng, khách sạn nhỏ, ñiều hành tour, marketing, văn hóa - du lịch, tổ 
chức sự kiện…  

- Về thu hút nhân tài 
 Cần liên kết với các trường Đại học, Cao ñẳng, Trung cấp chuyên 

nghiệp trong và ngoài tỉnh trong tuyển dụng nguồn nhân lực có trình ñộ chuyên 
môn nghiệp vụ du lịch. Để có thể thu hút ñược nguồn lao ñộng này, tỉnh cần có 
chế ñộ ñãi ngộ xứng ñáng về lương, chỗ ở, phương tiện ñi lại... 
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3.3.5. Đa dạng và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch trên cơ sở 
khai thác mạnh lợi thế so sánh về tài nguyên du lịch của ñịa phương 

Xây dựng sản phẩm du lịch Văn hóa - Lịch sử: Trên nền tảng giá trị 
của 2 di sản văn hóa thế giới Hội An và Mỹ Sơn, tiếp tục phát triển thế mạnh 
du lịch văn hóa lịch sử của tỉnh. Triển khai ñầu tư xây dựng các ñiểm du lịch 
văn hóa, lịch sử phía Nam và vùng núi phía Tây của tỉnh. 

Xây dựng sản phẩm du lịch sinh thái, làng quê, làng nghề gắn với 
phát triển du lịch cộng ñồng: Làm tốt công tác bảo tồn các làng quê, làng 
nghề truyền thống hiện ñang phát triển của tỉnh: Làng rau Trà Quế, mộc Kim 
Bồng, gốm Thanh Hà. Tập trung ñầu tư xây dựng và hoàn thiện làng quê Trà 
Nhiêu (Duy Vinh – Duy Xuyên), Đại Bình (Nông Sơn), rừng dừa Bảy Mẫu 
Cẩm Thanh (Hội An), xây dựng làng Lộc Yên (Tiên Phước), mở tuyến du lịch 
sông nước dọc sông Thu Bồn xuất phát từ Hội An ñến Duy Xuyên.  

Lập ñề án kêu gọi ñầu tư khai thác du lịch tại khu bảo tồn thiên nhiên 
Sông Thanh (Nam Giang), mở các dịch vụ khai thác du lịch tại thủy ñiện Bắc 
Trà My. 

Xây dựng sản phẩm du lịch hội nghị, sự kiện, lễ hội kết hợp mua 
sắm: Chọn lọc và tổ chức có hiệu quả các lễ hội, ñặc biệt chú trọng phát triển 
các lễ hội truyền thống dân gian mang tính tâm linh: Lễ hội Bà Thu Bồn, Lễ 
rước cộ Chợ Được, Lễ hội Mừng lúa mới (Đông Giang)... Tổ chức phố mua 
sắm ban ñêm tại Hội An chuyên bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ do các 
làng nghề trong tỉnh sản xuất. Khuyếch trương giới thiệu sản phẩm hàng may 
mặc của Hội An. Khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú du lịch 
ñạt hạng từ 3 - 5 sao tiếp tục ñầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị 
chuyên dùng ñảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn phục vụ hội nghị cấp quốc gia 
và quốc tế. 

Phát triển sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng Biển - Đảo: Lập quy hoạch 
chi tiết và tiếp tục kêu gọi ñầu tư vào ñảo Cù Lao Chàm, phát triển các dịch 
vụ giải trí, thể thao, lặn biển xem san hô... Tăng cường quản lý, nâng cao chất 
lượng dịch vụ tại các bãi biển Hội An. Ưu tiên phát triển các loại hình dịch vụ 
ngoài lưu trú, xây dựng khu vui chơi giải trí. 
3.3.6. Cải thiện môi trường ñầu tư lành mạnh 

Nâng cao năng lực, thái ñộ làm việc của cán bộ, cơ quan thừa hành. 
Phải xây dựng cho ñược một ñội ngũ cán bộ có ñủ năng lực giải quyết các 
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công việc liên quan. Chấn chỉnh thái ñộ làm việc tắc trách, ñược chăng hay 
chớ, suy nghĩ theo cơ chế “xin - cho” khi giải quyết công việc có liên quan 
ñến doanh nghiệp, ñến các nhà ñầu tư. Cải cách triệt ñể thủ tục hành chính, 
tạo môi trường minh bạch, an toàn trong ñầu tư. Kiên quyết xóa bỏ các dự án 
treo và thu hồi ñất ñối với các nhà ñầu tư không ñủ năng lực tài chính. 
3.3.7. Giải pháp về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, môi trường du lịch, 
khai thác và sử dụng tài nguyên du lịch một cách hợp lý 

Cần tổ chức theo dõi thường xuyên những biến ñộng ñể có những giải 
pháp kịp thời khắc phục sự cố, tình trạng xuống cấp về tài nguyên và môi 
trường du lịch; quản lý chặt chẽ những hoạt ñộng du lịch và hoạt ñộng kinh tế 
xã hội khác có nguy cơ gây ảnh hưởng ñến hệ tài nguyên môi trường du lịch. 

Xử lý và giảm thiểu chất thải ra môi trường: Định kỳ tiến hành nạo 
vét cống, mương thoát nước ñảm bảo tiêu thoát nước và không ñể xảy ra tình 
trạng ngập úng trong mùa mưa tại các vùng có nguy cơ bị ngập lụt. Nghiêm 
cấm mọi hình thức xả nước thải chưa qua xử lý, vứt rác bừa bãi từ các khu 
kinh doanh du lịch xuống ao hồ, các dòng sông, mặt biển. Hạn chế việc sử 
dụng các phương tiện vận chuyển khách không ñảm bảo chất lượng, thải khí 
ra nhiều gây ô nhiễm môi trường. Ưu tiên xây dựng các trạm xử lý nước thải 
và rác thải. Có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp du lịch áp dụng các 
công nghệ thân thiện với môi trường, áp dụng chế ñộ xử phạt rõ ràng ñối với 
ñơn vị, cá nhân  gây ô nhiễm môi trường. 

Phát triển phải gắn liền với nỗ lực bảo tồn tính ña dạng: Có phương 
án tôn tạo, bảo tồn hệ thống tài nguyên du lịch có tính ña dạng sinh học cao 
như các sinh thái biển, rạn san hô xung quanh khu vực Cù Lao Chàm, khu vực 
cảnh quan có tiềm năng khai thác du lịch; các ñiểm di tích văn hoá lịch sử như 
Phố cổ Hội An... 

Nâng cao nhận thức của cộng ñồng trong việc phát triển du lịch: 
Tăng cường công tác giáo dục cộng ñồng về du lịch, từng bước nâng cao nhận 
thức của các tầng lớp dân cư, ñặc biệt là cộng ñồng ñịa phương nơi có khu, 
ñiểm du lịch về khai thác, bảo vệ tài nguyên môi trường du lịch, kinh doanh 
dịch vụ du lịch… Cần xây dựng hệ thống pháp quy về bảo vệ môi trường tại 
các tuyến, ñiểm du lịch áp dụng cho dân cư ñịa phương cũng như khách du 
lịch ñến tham quan. 
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3.3.8. Đa dạng hóa ñối tượng thu hút nguồn vốn từ các doanh nghiệp và 
tư nhân trong nước 

Tiếp tục hoàn thiện chính sách ưu ñãi trên cơ sở những khung ưu ñãi 
cụ thể và tăng cường phân cấp cho các ñịa phương khác nhau ñể tránh tình 
trạng làm trái với luật ñầu tư nhưng lại có thể tạo ñiều kiện cho các doanh 
nghiệp ñầu tư tốt hơn. Vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách chung ñồng 
thời thực hiện rà soát, ñiều chỉnh, ban hành chính sách ưu ñãi, khuyến khích 
ñầu tư của thành phố ñối với loại hình doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên 
ñịa bàn, kể cả trong nước và ngoài nước theo hướng tích cực hơn, nhưng 
không trái với chính sách chung của cả nước. Tạo dựng môi trường kinh 
doanh thuận lợi giúp doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh có thể giảm ñáng kể 
chi phí. Kêu gọi thu hút những doanh nghiệp kinh doanh du lịch mạnh ở Hà 
Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hoặc tạo dựng mối liên kết kinh doanh giữa 
các ñối tác này với các doanh nghiệp hiện ñang kinh doanh tại ñịa phương ñể 
cùng ñầu tư vào Hội An, ngoài ra còn tạo thành chuỗi kinh doanh và tăng 
danh mục sản phẩm du lịch.         
3.3.9. Tiếp tục thúc ñẩy phát tri ển các ñịnh chế tài chính nhằm tiếp vốn 
cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên ñịa bàn thành phố 

 Tạo ñiều kiện thuận lợi hoạt ñộng của ngân hàng thương mại 
- Đối với hoạt ñộng huy ñộng vốn: Các ngân hàng phải quan tâm hơn 

ñến việc nuôi dưỡng và phát triển các nguồn vốn huy ñộng ñể ñảm bảo nhu 
cầu vốn cho vay.  

- Đối với hoạt ñộng cung cấp các dịch vụ cho khách hàng:   
Trong thời gian tới, các ngân hàng thương mại cần ñiều chỉnh hướng 

kinh doanh từ việc huy ñộng sang mục ñích cung cấp các sản phẩm dịch vụ 
cho vay với các doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh du lịch.  

Chính quyền thành phố cần thiết tạo ñiều kiện ñể cho các ngân hàng 
thương mại hoạt ñộng thuận lợi không chỉ là môi trường thông thoáng và còn 
giảm thiểu các thủ tục hành chính ở ñịa phương góp phần khơi thông nguồn 
vốn trong dân và doanh nghiệp.  

Phát triển kênh huy ñộng vốn qua thị trường chứng khoán 
- Cần có chính sách hỗ trợ các lớp bồi dưỡng kiến thức về chứng 

khoán cho người dân; khuyến khích các công ty chứng khoán ñặt chi nhánh 
các phòng giao dịch, ñại lý nhận lệnh mua bán chứng khoán trên ñịa bàn 
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thành phố; tạo ñiều kiện phát triển các quỹ ñầu tư, các công ty quản lý quỹ 
ñầu tư. 

- Đối với các DNNN: cần tiếp tục ñổi mới, cơ cấu và sắp xếp lại, thực 
hiện cổ phần hóa các DNNN có ñủ ñiều kiện.  

- Đối với các loại hình doanh nghiệp khác: cần tuyên truyền luật 
pháp, hệ thống thông tin, các ñiều kiện ñể ñược niêm yết trên thị trường 
chứng khoán, quy trình thủ tục tham gia thị trường chứng khoán, quy trình và 
thủ tục phát hành trái phiếu công ty... 

 Thu hút nguồn vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 
Để thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn này, thành phố cần tiếp 

tục hoàn thiện các vấn ñề sau: 
- Tiếp tục ñầu tư ñồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ ngành du 

lịch. 
- Tăng cường công tác xúc tiến ñầu tư. 
- Khuyến khích thu hút vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài hoặc liên 

doanh với nước ngoài theo hướng ưu tiên ñầu tư vào các dự án lớn như các 
khu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp, sân golf… ở những khu vực ưu tiên 
phát triển du lịch của thành phố. 

- Nhà nước cần có văn bản hướng dẫn cụ thể ñối với sự phối hợp 
chặt chẽ giữa các ban ngành ñịa phương bao gồm UBND cấp thành phố, 
phường - nơi dự kiến thành lập dự án.  

- Thủ tục hành chính tuy có ñơn giản hơn trước nhưng vẫn phức tạp 
với các nhà ñầu tư nước ngoài. 
 Tóm lại: Thực hiện tốt và ñồng bộ các giải pháp trên sẽ góp phần 
to lớn trong việc huy ñộng các nguồn vốn cho ñầu tưu phát triển du lịch thành 
phố ñến năm 2020, từ ñó góp phần thúc ñẩy tăng trưởng kinh tế ñịa phương 
và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Bên cạnh ñó, với tốc ñộ 
tăng trưởng của ngành du lịch sẽ là ñầu tàu kéo theo các ngành kinh tế liên 
quan phát triển theo, do ñó góp phần phát triển kinh tế xã hội ngày càng bền 
vững, giữ vững an ninh quốc phòng và an toàn xã hội ở ñịa phương. 
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KẾT LUẬN 
- Trong những năm qua, vốn ñầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn ngân sách 

thành phố và vốn ñầu tư cơ sở kinh doanh du lịch của các thành phần kinh tế 
trong và ngoài nước, trước mắt ñã ñạt ñược những kết quả khả quan. Đã hình 
thành các khu du lịch nghĩ dưỡng biển, sinh thái biển và một số các khu du 
lịch thiên nhiên hoang dã ñược cải tạo nâng cấp phục vụ cho khách du lịch 
cao cấp và bình dân tạo ñiều kiện cho ngành du lịch ñịa phương có những 
chuyển biến tích cực, tốc ñộ tăng trưởng cao so với các ngành kinh tế khác, 
góp phần ñưa du lịch từ chỗ hoạt ñộng của ngành thương mại trở thành một 
ngành kinh tế tương ñối hoàn chỉnh, giữ vai trò ngày càng quan trọng trong cơ 
cấu kinh tế của ñịa phương. 

- Mặc dù ñạt kết quả khả quan trong việc thu hút ñược nhiều dự án 
ñầu tư với tổng số vốn ñăng ký tương ñối, nhưng ñể biến nguồn vốn tiềm 
năng này thành hiện thực nhằm tăng nguồn lực kinh doanh cho ngành du lịch 
vẫn còn nhiều hạn chế, vướng mắc cần khắc phục. Trong ñó nổi bậc là sự ñầu 
tư mất cân ñối ở các vùng, các khu du lịch trọng ñiểm, mất cân ñối trong việc 
ñầu tư vào các sản phẩm du lịch chưa ña dạng, phong phú và ñây cũng là một 
trong những nguyên nhân làm cho các dự án ñi vào hoạt ñộng hiệu quả sử 
dụng vốn còn hạn chế và ảnh hưởng không nhỏ ñến việc tính hiệu quả ñầu tư 
của các nhà ñầu tư khi triển khai dự án. Mặt khác, vốn ñầu tư cho cơ sở hạ 
tầng bằng nguồn ngân sách còn nhiều hạn chế, làm vướng mắc trong việc 
triển khai các dự án. 

- Để nâng cao hiệu quả vốn ñầu tư của nhà nước cũng như của các 
chủ ñầu tư vào du lịch, ñảm bảo cho mục tiêu du lịch Hội An nhanh, bền vững 
và ñúng ñịnh hướng ñến năm 2020, cần áp dụng ñồng bộ các giải pháp: từ các 
giải pháp vĩ mô như hoàn thiện thể chế và phương thức ñiều hành của nhà 
nước; hoàn thiện môi trường ñầu tư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; 
ñiều chỉnh ñầu tư của nhà nước, phát triển dịch vụ tài chính - ngân hàng ñể hỗ 
trợ các doanh nghiệp sau ñầu tư… ñến các giải pháp của doanh nghiệp như 
cải thiện môi trường kinh doanh, giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm 
theo hướng xâm nhập thị trường; ñào tạo và phát triển nguồn nhân lực; xúc 
tiến du lịch ñể quảng bá sản phẩm… 
 


