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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Nền kinh tế Việt Nam ñang chuyển ñổi từ nông nghiệp sang nền kinh tế dịch 

vụ. Hơn một phần ba tổng sản phẩm trong nước ñược tạo ra bởi các dịch vụ bao 

gồm: Du lịch, phục vụ công nghiệp và giao thông vận tải. Mục tiêu của chiến lược 

phát triển du lịch trong tương lai là du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, 

có tính chuyên nghiệp, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương ñối ñồng bộ, hiện ñại, 

sản phẩm du lịch chất lượng cao, ña dạng, có thương hiệu, có sức cạnh tranh, mang 

ñậm bản sắc văn hoá dân tộc, thân thiện với môi trường… ñưa Việt Nam trở thành 

ñiểm ñến ñẳng cấp trong khu vực. Đây sẽ là một trong những tiền ñề góp phần ñể 

kinh tế nước ta phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện ñại hóa. Muốn vậy, 

việc thực hiện và gắn kết lại giữa các dịch vụ với nhau sẽ là một trong những 

yếu tố bổ sung và hỗ trợ nhau ñể ngành du lịch phát triển ñược hiệu quả. Trong 

ñó, du lịch biển, ñảo là ngành có nhiều lợi thế lớn cho 28 trong số 64 tỉnh, thành 

phố nước ta là các tỉnh, thành phố nằm ven biển.  

Ngành “công nghiệp không khói” này ñem lại hiệu quả vô cùng to lớn cho xã 

hội ở nhiều nước trên thế giới và khu vực. Hàng năm du lịch ñóng góp 5% GDP của 

quốc gia. Đến nay có khoảng 1 triệu lao ñộng làm việc trong lĩnh vực du lịch. Năm 

2009, thu hút ñầu tư nước ngoài vào du lịch cũng ñạt 8,8 tỷ Đôla Mỹ (USD)/22,48 

tỷ USD, chiếm 41% tổng số vốn ñăng ký vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào 

Việt Nam. Từ thực tế trên, ñề tài ñã tiến hành nghiên cứu thực trạng FDI ở Việt 

Nam, tìm ra nguyên nhân vấn ñề, tổng hợp kinh nghiệm thu hút FDI của các nước 

ñi trước và từ ñó ñề xuất những biện pháp nhằm thu hút FDI một cách có hiệu quả. 

Khánh Hòa nằm gần ñường hàng hải quốc tế, có hệ thống cảng biển gắn với 

ñầu nút giao thông quan trọng cả về ñường bộ, ñường sắt, ñường thủy và ñường 

hàng không, là một trong những cửa ngõ ra biển Đông của khu vực Nam Trung Bộ 

và Tây Nguyên…, cùng nhiều lợi thế về tài nguyên, nhất là tài nguyên biển: vịnh 

sâu, bờ biển có nhiều bãi tắm ñẹp, cảnh quan thiên nhiên kỳ thú và nhiều di tích lịch 
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sử, văn hóa phong phú… Đây là những ñiều kiện thuận lợi cho tỉnh phát triển kinh 

tế - xã hội, nhất là phát triển ngành du lịch. 

 Tuy là tỉnh có nhiều tiềm năng và lợi thế ñể phát triển du lịch, song so với 

ngành du lịch ở các thành phố lớn thì ngành du lịch của tỉnh Khánh Hòa vẫn còn 

nhiều hạn chế do chưa ñược ñầu tư phù hợp với tiềm năng và lợi thế vốn có. Khánh 

Hòa có ít dự án ñược ñầu tư trực tiếp từ nước ngoài nhất là ñầu tư về du lịch. Đa 

phần còn lại là ñầu tư trong nước nên du lịch tỉnh Khánh Hòa chưa ñược khai thác 

triệt ñể và chưa ñược phát triển ngang tầm với vị trí thuận lợi và tiềm năng của nó. 

Trong khi ñó, FDI là nguồn ngoại lực vô cùng quan trọng ñối với nhiều nước, ñặc 

biệt là các nước ñang phát triển như nước ta.  

Để phát huy thế mạnh du lịch biển và phát triển ngành du lịch bao gồm phát 

triển các sản phẩm du lịch và dịch vụ du lịch, phát triển hệ thống khai thác các dịch 

vụ du lịch ñi kèm… sẽ cho phép khai thác tiềm năng du lịch, khai thác các nguồn 

khách tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng… phát triển mạnh hoạt ñộng của các dịch vụ 

liên quan và có thể ñược xem là một khâu ñột phá cho sự phát triển kinh tế du lịch 

của khu vực này. Chính vì thế mà tôi chọn ñề tài: “Thu hút vốn ñầu tư trực tiếp 

nước ngoài (FDI) ñể phát triển ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa” cho luận văn tốt 

nghiệp cao học ngành Kinh tế Phát triển. 

2. Tổng quan nghiên cứu  

Thu hút vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ñể phát triển ngành du lịch tỉnh 

Khánh Hòa nói riêng và kinh tế của tỉnh nói chung ñã ñược chú ý nghiên cứu không 

chỉ ở các nước trong khu vực, các nước trên thế giới mà còn ở Việt Nam. Dưới ñây 

là một số nghiên cứu của một số tác giả:    

Nước ngoài  

Phát triển kinh tế trên cơ sở luận ñiểm của Torado (1992), muốn tăng trưởng 

kinh tế, có thể ñược suy ra từ nhiều nhân tố, nhưng quan trọng nhất, ñầu tư ñể tăng 

chất lượng từ nguồn tài nguyên, chất lượng của cải, vật chất cũng như con người 

ñang tồn tại, làm tăng chất lượng, số lượng của các nguồn sản xuất ñó và làm tăng 

năng suất từ các nguồn cụ thể thông qua việc phát minh, ñổi mới và tiến bộ công 
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nghệ kỹ thuật, ñã và sẽ tiếp tục là nhân tố hàng ñầu trong việc kích thích tăng 

trưởng kinh tế. 

Theo quan ñiểm của P.A. Samuelson, ña số các nước ñang phát triển ñều thiếu 

vốn, mức thu nhập thấp chỉ ñủ sống ở mức ñộ thiếu, do ñó khả năng tích luỹ vốn 

hạng chế và phải có ñầu tư của nước ngoài vào các nước ñang phát triển.  

Roy Hadod – Evsey Domar (1940) muốn phát triển kinh tế (nói chung) ñòi 

hỏi phải ñầu tư vốn cho sản xuất nhưng cũng cần phải nâng cao hiệu quả sử dụng 

vốn [41, 117]. Hạn chế của Roy Hadod – Evsey Domar là không chỉ ra hạn chế của 

việc ñầu tư mà chỉ tạo sự tăng trưởng trong ngắn hạn. Do vậy Robert Solow (1956) 

ñã phát triển kết quả của Roy Hadod – Evsey Domar và lập luận rằng: “Việc tăng 

khối lượng vốn sản xuất qua ñầu tư chỉ ảnh hưởng tới tăng trưởng cho lĩnh vực ñầu 

tư trong ngắn hạn nhưng không ảnh hưởng trong dài hạn”.  

Gillis (1992) kết luận rằng tốc ñộ tăng trưởng trong thu nhập chỉ có thể ñược 

duy trì trong một thời gian dài chỉ khi xã hội có khả năng duy trì mức ñầu tư ở một 

tỷ lệ ñáng kể nào ñó so với tổng sản phẩm quốc dân. [38, 107] 

Theo quan ñiểm của Ragnar Nurkse, mở cửa cho FDI có ý nghĩa ñối với các 

nước ñang  phát triển có thể vươn ñến những thị trường mới, cũng như khuyến 

khích việc mở rộng kỹ thuật hiện ñại và những phương pháp quản lý có hiệu quả. 

FDI giúp các nước ñang phát triển tránh ñược những ñòi hỏi về lãi suất chặt chẽ, về 

ñiều kiện thanh toán nợ và những ñiều hay tác ñộng ñến vay nợ quốc tế. Ragnar 

Nurkse cho rằng, FDI ñem lại lại lợi ích chung cho cả hai bên, dù chẳng bao giờ cân 

bằng tuyệt ñối nhưng không thể làm khác ñược vì nó là ñòi hỏi tự nhiên, tất yếu của 

quá trình vận ñộng thị trường. Đầu tư trực tiếp là kết quả hoàn toàn tự nhiên bởi 

hoạt ñộng tự do của các ñộng cơ kiếm lợi nhuận.[40, 107]  

Và có thể nói rằng, lý thuyết về chuyển dịch cơ cấu của Moise Syrquin là một 

bức tranh tổng thể về sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên thế giới thời 

kỳ hiện ñại. Thực tiễn phát triển kinh tế thế giới thời gian qua ñã cho thấy tầm quan 

trọng của khu vực dịch vụ tại bất cứ quốc gia nào trên thế giới cũng tùy thuộc phần 

lớn vào giai ñoạn phát triển ñương thời. [39, 107] 
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Trong nước 

Có nhiều nghiên cứu khác nhau trên nhiều khía cạnh từ thu hút vốn ñầu tư 

trực tiếp nước ngoài và ñây còn là một vấn ñề rất rộng. Tuy nhiên, trong phạm vi 

này, luận văn chỉ tập trung nghiên cứu thu hút vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài 

(FDI) ñể phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa. Dưới ñây là phần trình bày một số 

nghiên cứu. 

- “Kinh nghiệm thu hút vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài ở các nước ASEAN 

và vận dụng vào Việt Nam”, Nguyễn Huy Thám, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện 

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 1999. 

- “Thực trạng và giải pháp nhằm thu hút vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài trên 

ñịa bàn tỉnh Đồng Nai”, Phan Minh Thành, Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Học viện 

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2000. 

- “Khu vực kinh tế có vốn ñầu tư nước ngoài - vị trí, vai trò của nó trong nền 

kinh tế thị trường ñịnh hướng XHCN ở Việt Nam”, Đề tài KH-CN cấp nhà nước 

KX01.05, GS.TS Nguyễn Bích Đạt, Hà Nội, 2004. 

- “Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Bình Dương - Thực trạng và giải pháp”, Bùi 

Thị Dung, Luận văn thạc sĩ Kinh doanh và quản lý, Học viện Chính trị quốc gia Hồ 

Chí Minh, Hà Nội, 2005. 

- “Gọi vốn nước ngoài cho 7 dự án du lịch biển”. Trong ñó, miền Trung có 4 

dự án Celadon tại Hòn Ngang (Vạn Ninh, Khánh Hòa) – Thời báo Kinh Tế Sài Gòn 

-2009. 

Xu hướng Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI: Foreign Direct Investment) của 

các công ty ña quốc gia (TNCs: Trans National Companies) hiện nay - Trung tâm 

Thông tin Kinh tế – Viện Nghiên cứu Phát triển Tp.Hồ Chí Minh (2009): Trên cơ sở 

tổng kết kinh nghiệm thu hút ñầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của một số nước 

khu vực Châu Á khi ñã là thành viên của WTO và rút kinh nghiệm cho Việt Nam. 

Kinh nghiệm quý báu này nhằm giúp cho thành phố biển có thể phát triển thành 

công thành một trong nhưng ñiểm ñến lý tưởng cho du khách quốc tế và quốc nội.  
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Điểm ñột phá trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam ñến năm 2020, 

tầm nhìn 2030 của TS. Hà Văn Siêu (2010) ñã phân tích vị thế thực tại của ngành 

du lịch Việt Nam, những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, 

ñồng thời ñặt trong bối cảnh và xu thế chung của khu vực và thế giới ñể xác ñịnh 

quan ñiểm, tầm nhìn, mục tiêu và những ñịnh hướng ñột phá cho giai ñoạn tới.  

3. Mục tiêu nghiên cứu  

- Khái quát lý luận và thực tiễn về vấn ñề thu hút vốn ñầu tư trực tiếp nước 

ngoài (FDI), từ ñó hình thành khung nội dung nghiên cứu cho ñề tài. 

- Đánh giá những tiềm năng phát triển Du lịch ở tỉnh Khánh Hòa và nhu cầu về 

vốn cho phát triển ngành du lịch. 

- Nghiên cứu tình hình thu hút vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành du 

lịch, chỉ ra những mặt thành công và hạn chế trong hoạt ñộng thu hút vốn ñầu tư 

trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa. 

   - Đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường thu hút vốn ñầu tư trực tiếp nước 

ngoài (FDI) ñể ñáp ứng nhu cầu vốn và phát triển cho ngành du lịch tỉnh Khánh 

Hòa. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phân tích thống kê, so 

sánh, ñánh giá, tổng hợp, ñiều tra khảo sát, phương pháp chuyên gia…  

5. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Những vấn ñề kinh tế và quản lý về thu hút vốn ñầu tư 

trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành du lịch. 

- Phạm vi nghiên cứu:  

+ Về không gian: Tỉnh Khánh Hòa  

+ Về thời gian: từ năm 2003 ñến năm 2009 

6. Nguồn thông tin dữ liệu, công cụ phân tích chính 

Số liệu thứ cấp: Chủ yếu sử dụng số liệu của Niên giám thống kê tỉnh Khánh 

Hòa, số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, Sở văn hóa thể thao và Du 

lịch tỉnh Khánh Hòa 
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Điều tra thực tế bằng phỏng vấn 

Ý kiến của chuyên gia. 

Công cụ chính: Xử lý số liệu bằng excel, kết hợp với thống kê mô tả. 

7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

- Hệ thống hóa những vấn ñề lý luận liên quan ñến thu hút vốn ñầu tư trực tiếp 

nước ngoài (FDI) ñể phát triển ngành du lịch. 

- Phân tích ñánh giá thực trạng các chính sách thu hút vốn ñầu tư trực tiếp 

nước ngoài (FDI) ñể phát triển ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa, chỉ ra những thành 

công, hạn chế, những nhân tố tác ñộng ñến thu hút vốn FDI vào ngành du lịch của 

tỉnh. 

- Các giải pháp ñược kiến nghị dựa trên tính ñặc thù của ñịa phương sẽ hứa 

hẹn nhiều hữu ích cho hoạch ñịnh chính sách phát triển ngành du lịch 

8. Kết cấu ñề tài 

Ngoài phần mở ñầu và kết luận, ñề tài gồm có 3 chương: 

Chương 1. Cơ sở lý luận về thu hút vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào 

ngành du lịch 

Chương 2. Thực trạng thu hút vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành du 

lịch tỉnh Khánh Hòa  

Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn ñầu tư trực tiếp 

nước ngoài ñể phát triển ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ  

 TRỰC TI ẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀO NGÀNH DU LỊCH  
 

1.1.  VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TI ẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) 

1.1.1.  Một số khái niệm 

1.1.1.1 Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 

Theo tổ chức Thương mại Thế giới, ñầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) xảy ra 

khi một nhà ñầu tư từ một nước (nước chủ ñầu tư) có ñược một tài sản ở một nước 

khác (nước thu hút ñầu tư) cùng với quyền quản lý tài sản ñó. Phương diện quản lý 

là thứ ñể phân biệt FDI với các công cụ tài chính khác. Trong phần lớn trường hợp, 

cả nhà ñầu tư lẫn tài sản mà người ñó quản lý ở nước ngoài là các cơ sở kinh doanh. 

Trong những trường hợp ñó, nhà ñầu tư thường hay ñược gọi là "công ty mẹ" và các 

tài sản ñược gọi là "công ty con" hay "chi nhánh công ty". [30, 107] 

1.1.1.2. Nguồn vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài 

Trong kinh tế học cổ ñiển, David Ricardo phân biệt tư bản cố ñịnh với tư bản 

ñể quay vòng. Đối với một doanh nghiệp, chúng ñều là tư bản hoặc vốn. 

-  Karl Marx bổ sung một sự phân biệt mà thường bị lẫn với khái niệm của 

Ricardo. Trong học thuyết kinh tế chính trị của Marx, tư bản lưu ñộng là khoản ñầu 

tư của nhà tư bản vào lực lượng sản xuất, là nguồn tạo ra giá trị thặng dư. Nó ñược 

coi là “lưu ñộng” vì lượng giá trị mà nó tạo ra khác với lượng giá trị nó tiêu dụng, 

có nghĩa là tạo ra giá trị mới. Nói một cách khác, tư bản cố ñịnh là khoản ñầu tư vào 

yếu tố sản xuất không phải con người như máy móc, nhà xưởng, những tư bản, mà 

theo Marx, chỉ tạo ra lượng giá trị ñể thay thế chính bản thân chúng. Nó ñược coi là 

cố ñịnh theo nghĩa giá trị ñầu tư ban ñầu và giá trị thu hồi ở dạng các hàng hóa do 

chúng tạo ra là không ñổi. 

- Đầu tư và tích tụ tư bản trong kinh tế học cổ ñiển là việc tạo ra tư bản mới. 

Để khởi ñộng quá trình ñầu tư, hàng hóa phải ñược tạo ra nhưng không ñể tiêu dùng 

ngay, thay vào ñó, chúng trở thành công cụ sản xuất ñể tạo ra hàng hóa khác. Đầu 

tư liên quan chặt chẽ với tiết kiệm, nhưng không phải là một. Theo Keynes, tiết 
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kiệm là không sử dụng ngay thu nhập vào hàng hóa hoặc dịch vụ, trong khi ñó ñầu 

tư là việc tiêu dùng khoản tiết kiệm ñó vào những hàng hóa vốn. 

- Nhà kinh tế học Áo Eugen von Böhm-Bawerk cho rằng tích tụ tư bản ñược 

xác ñịnh bằng quá trình tái ñầu tư tư bản. Bởi tư bản theo ñịnh nghĩa của ông là 

hàng hóa có thứ bậc cao, hoặc hàng hóa ñể tạo ra hàng hóa khác và thu hồi giá trị 

của chúng từ hàng hóa ñược tạo ra trong tương lai. 

1.1.1.3. Thu hút vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài 

Thu hút vốn ñầu tư là những hoạt ñộng, những chính sách của chính quyền, 

cộng ñồng doanh nghiệp và dân cư ñể nhằm quảng bá, xúc tiến, hỗ trợ, khuyến 

khích các nhà ñầu tư bỏ vốn thực hiện mục ñích ñầu tư phát triển. 

Thực chất thu hút vốn ñầu tư là làm gia tăng sự chú ý, quan tâm của các nhà 

ñầu tư ñể từ ñó dịch chuyển dòng vốn ñầu tư vào ñịa phương hoặc ngành. [4, 105] 

1.1.2. Đặc ñiểm của vốn ñầu tư tr ực tiếp nước ngoài  

1.1.2.1 Chênh lệch về năng suất cận biên của vốn giữa các nước 

Helpman và Sibert, Richard S. Eckaus cho rằng có sự khác nhau về năng suất 

cận biên (số có thêm trong tổng số ñầu ra mà một nhà sản xuất có ñược do dùng 

thêm một ñơn vị của yếu tố sản xuất) của vốn giữa các nước. Một nước thừa vốn 

thường có năng suất cận biên thấp hơn. Còn một nước thiếu vốn thường có năng 

suất cận biên cao hơn. Tình trạng này sẽ dẫn ñến sự di chuyển dòng vốn từ nơi dư 

thừa sang nơi khan hiếm nhằm tối ña hóa lợi nhuận. Vì chi phí sản xuất của các 

nước thừa vốn thường cao hơn các nước thiếu vốn. Tuy nhiên như vậy không có 

nghĩa là tất cả những hoạt ñộng nào có năng suất cận biên cao mới ñược các Doanh 

nghiệp ñầu tư sản xuất mà cũng có những hoạt ñộng quan trọng, là sống còn của 

Doanh nghiệp thì họ vẫn tự sản xuất cho dù hoạt ñộng ñó cho năng suất cận biên 

thấp. 

1.1.2.2 Chu kỳ sản phẩm 

Đối với hầu hết các doanh nghiệp tham gia kinh doanh quốc tế thì chu kỳ sống 

của các sản phẩm này bao gồm 3 giai ñoạn chủ yếu là: Giai ñoan sản phẩm mới; 

giai ñoạn sản phẩm chín muồi; giai ñoạn sản phẩm chuẩn hóa. Akamatsu Kaname 
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(1962) cho rằng sản phẩm mới, ban ñầu ñược phát minh và sản xuất ở nước ñầu tư, 

sau ñó mới ñược xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Tại nước nhập khẩu, ưu ñiểm 

của sản phẩm mới làm nhu cầu trên thị trường bản ñịa tăng lên, nước nhập khẩu 

chuyển sang sản xuất ñể thay thế sản phẩm nhập khẩu này bằng cách chủ yếu dựa 

vào vốn, kỹ thụât của nước ngoài (giai ñoạn sản phẩm chín muồi). Khi nhu cầu thị 

trường của sản phẩm mới trên thị trường trong nước bão hòa, nhu cầu xuất khẩu lại 

xuất hiện (giai ñoạn sản phẩm chuẩn hóa). Hiện tượng này diễn ra theo chu kỳ và do 

ñó dẫn ñến sự hình thành FDI. 

 Raymond Vernon (1966) lại cho rằng khi sản xuất một sản phẩm ñạt tới giai 

ñoạn chuẩn hóa trong chu kỳ phát triển của mình cũng là lúc thị trường sản phẩm 

này có rất nhiều nhà cung cấp. Ở giai ñoạn này, sản phẩm ít ñược cải tiến, nên cạnh 

tranh giữa các nhà cung cấp dẫn tới quyết ñịnh giảm giá và do ñó dẫn tới quyết ñịnh 

cắt giảm chi phí sản xuất. Đây là lý do ñể các nhà cung cấp chuyển sản xuất sản 

phẩm sang những nước cho phép chi phí sản xuất thấp hơn. 

1.1.2.3 Lợi thế ñặc biệt của các công ty ña quốc gia 

Stephen H. Hymes (1960, công bố năm 1976), John H. Dunning (1981), 

Rugman A. A. (1987) và một số người khác cho rằng các công ty ña quốc gia có 

những lợi thế ñặc thù (chẳng hạn năng lực cơ bản) cho phép công ty vượt qua 

những trở ngại về chi phí ở nước ngoài nên họ sẵn sàng ñầu tư trực tiếp ra nước 

ngoài. Khi chọn ñịa ñiểm ñầu tư, những công ty ña quốc gia sẽ chọn nơi nào có các 

ñiều kiện (lao ñộng, ñất ñai,chính trị) cho phép họ phát huy các lợi thế ñặc thù nói 

trên. Những công ty ña quốc gia thường có lợi thế lớn về vốn và công nghệ ñầu tư 

ra các nước sẵn có nguồn nguyên liệu, giá nhân công rẻ và thường là thị trường tiêu 

thụ tiềm năng... ta dễ dàng nhận ra lợi ích của việc này. 

1.1.2.4. Tiếp cận thị trường và giảm xung ñột thương mại 

Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài là một biện pháp ñể tránh xung ñột thương mại 

song phương. Ví dụ, Nhật Bản hay bị Mỹ và các nước Tây Âu phàn nàn do Nhật 

Bản có thặng dư thương mại còn các nước kia bị thâm hụt thương mại trong quan 

hệ song phương. Đối phó, Nhật Bản ñã tăng cường ñầu tư trực tiếp vào các thị 
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trường ñó. Họ sản xuất và bán ô tô, máy tính ngay tại Mỹ và châu Âu, ñể giảm xuất 

khẩu các sản phẩm này từ Nhật Bản sang. Họ còn ñầu tư trực tiếp vào các nước thứ 

ba, và từ ñó xuất khẩu sang thị trường Bắc Mỹ và châu Âu. 

1.1.2.5. Khai thác chuyển giao và công nghệ 

Không phải FDI chỉ ñi theo hướng từ nước phát triển hơn sang nước kém phát 

triển hơn. Chiều ngược lại thậm chí còn mạnh mẽ hơn nữa. Nhật Bản là nước tích 

cực ñầu tư trực tiếp vào Mỹ ñể khai thác ñội ngũ chuyên gia ở Mỹ. Ví dụ, các công 

ty ô tô của Nhật Bản ñã mở các bộ phận thiết kế xe ở Mỹ ñể sử dụng các chuyên gia 

người Mỹ. Các công ty máy tính của Nhật Bản cũng vậy. Không chỉ Nhật Bản ñầu 

tư vào Mỹ, các nước công nghiệp phát triển khác cũng có chính sách tương tự. 

Trung Quốc gần ñây ñẩy mạnh ñầu tư trực tiếp ra nước ngoài, trong ñó có ñầu tư 

vào Mỹ. Việc công ty ña quốc gia quốc tịch Trung Quốc là Lenovo mua bộ phận 

sản xuất máy tính xách tay của công ty ña quốc gia mang quốc tịch Mỹ là IBM 

ñược xem là một chiến lược ñể Lenovo tiếp cận công nghệ sản xuất máy tính ưu 

việt của IBM. Hay việc TCL (Trung Quốc) trong sáp nhập với Thompson (Pháp) 

thành TCL-Thompson Electroincs, việc National Offshore Oil Corporation (Trung 

Quốc) trong ngành khai thác dầu lửa mua lại Unocal (Mỹ) cũng với chiến lược như 

vậy. 

1.1.2.6. Tiếp cận nguồn tài nguyên thiên nhiên 

Để có nguồn nguyên liệu thô, nhiều công ty ña quốc gia tìm cách ñầu tư vào 

những nước có nguồn tài nguyên phong phú. Làn sóng ñầu tư trực tiếp ra nước 

ngoài lớn ñầu tiên của Nhật Bản vào thập niên 1950 là vì mục ñích này. FDI của 

Trung Quốc hiện nay cũng có mục ñích tương tự. 

1.1.3. Ý nghĩa, vai trò của vốn FDI 

1.1.3.1 Bổ sung cho nguồn vốn trong nước 

Trong các lý luận về tăng trưởng kinh tế, nhân tố vốn luôn ñược ñề cập. Khi 

một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh hơn, nó cần nhiều vốn hơn nữa. Nếu vốn 

trong nước không ñủ, nền kinh tế này sẽ muốn có cả vốn từ nước ngoài, trong ñó có 

vốn FDI. 
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Đối với bất kỳ một quốc nào, dù là nước phát triển hay ñang phát triển thì ñể 

phát triển ñều cần có vốn ñể tiến hành các hoạt ñộng ñầu tư tạo ra tài sản mới cho 

nền kinh tế. Nguồn vốn ñể phát triển kinh tế có thể ñược huy ñộng ở trong nước 

hoặc từ nước ngoài, tuy nhiên nguồn vốn trong nước thường có hạn, nhất là ñối với 

những nước ñang phát triển như Việt Nam (có tỷ lệ tích luỹ thấp, nhu cầu ñầu tư 

cao nên cần có một số vốn lớn ñể phát triển kinh tế). Vì vậy, nguồn vốn ñầu tư nước 

ngoài ngày càng giữ vai trò quan trọng ñối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Hoạt 

ñộng ñầu tư nước ngoài là kênh huy ñộng vốn lớn cho phát triển kinh tế, trên cả 

giác ñộ vĩ mô và vi mô. Trên giác ñộ vĩ mô, FDI tác ñộng ñến quá trình tăng trưởng 

kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phúc lợi xã hội cho con người, là ba khía 

cạnh ñể ñánh giá sự phát triển kinh tế của một quốc gia. Trên giác ñộ vi mô, FDI có 

tác ñộng mạnh mẽ ñến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước, vấn 

ñề lưu chuyển lao ñộng giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước... Đầu 

tư nước ngoài là nhân tố quan trọng và khẳng ñịnh rõ vai trò của mình trong việc 

ñóng góp vào sự phát triển kinh tế của VIệt Nam. FDI có vai trò trực tiếp thúc ñẩy 

sản xuất, bổ sung vốn trong nước, tiếp thu công nghệ và bí quyết quản lý, tham gia 

mạng lưới sản xuất toàn cầu, tăng số lượng việc làm và ñào tạo nhân công, tăng 

nguồn thu cho ngân sách... [1, 105] 

Thực tế trong những năm qua cũng như dự báo cho giai ñoạn tới ñã khẳng 

ñịnh tầm quan trọng của FDI với phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay. Đánh giá 

ñúng vị trí, vài trò của ñầu tư nước ngoài, Đại hội lần thứ IX của Đảng ta ñã coi 

kinh tế có vốn ñầu tư nước ngoài là một thành phần kinh tế, là một bộ phận cấu 

thành của nền kinh tế thị trường ñịnh hướng XHCN, ñược khuyến khích phát triển, 

hướng vào xuất khẩu, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, gắn với thu hút công 

nghệ hiện ñại, tạo thêm nhiều việc làm và ñề ra nhiệm vụ cải thiện nhanh môi 

trường kinh tế và pháp lý ñể thu hút mạnh nguồn vốn ñầu tư nước ngoài (chủ yếu là 

FDI) ñối với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. [2, 105] 
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1.1.3.2 Tiếp thu công nghệ và bí quyết quản lý 

Tiếp thu công nghệ là việc ứng dụng và phát triển các dụng cụ, máy móc, 

nguyên liệu và quy trình ñể giúp ñỡ giải quyết những vấn ñề của con người. Với tư 

cách là hoạt ñộng con người, công nghệ diễn ra trước khi có khoa học và kỹ nghệ. 

Nó thể hiện kiến thức của con người trong giải quyết các vấn ñề thực tế ñể tạo ra 

các dụng cụ, máy móc, nguyên liệu hoặc quy trình tiêu chuẩn. Việc tiêu chuẩn hóa 

như vậy là ñặc thù chủ yếu của công nghệ. Khái niệm về Kỹ thuật ñược hiểu là bao 

gồm toàn bộ những phương tiện lao ñộng và nhưng phương pháp tạo ra cơ sở vật 

chất. [1, 105] 

Trong một số trường hợp, vốn cho tăng trưởng dù thiếu vẫn có thể huy ñộng 

ñược phần nào bằng "chính sách thắt lưng buộc bụng". Tuy nhiên, công nghệ và bí 

quyết quản lý thì không thể có ñược bằng chính sách ñó. Thu hút FDI từ các công ty 

ña quốc gia sẽ giúp một nước có cơ hội tiếp thu công nghệ và bí quyết quản lý kinh 

doanh mà các công ty này ñã tích lũy và phát triển qua nhiều năm và bằng những 

khoản chi phí lớn. Tuy nhiên, việc phổ biến các công nghệ và bí quyết quản lý ñó ra 

cả nước thu hút ñầu tư còn phụ thuộc rất nhiều vào năng lực tiếp thu của ñất nước.  

[1, 105] 

1.1.3.3 Tham gia mạng lưới sản xuất toàn cầu 

Khi thu hút FDI từ các công ty ña quốc gia, không chỉ doanh nghiệp có vốn 

ñầu tư của công ty ña quốc gia, mà ngay cả các doanh nghiệp khác trong nước có 

quan hệ làm ăn với doanh nghiệp ñó cũng sẽ tham gia quá trình phân công lao ñộng 

khu vực. Chính vì vậy, nước thu hút ñầu tư sẽ có cơ hội tham gia mạng lưới sản 

xuất toàn cầu thuận lợi cho ñẩy mạnh xuất khẩu. 

Những tác ñộng của FDI trước yêu cầu phát triển bền vững và tái cấu trúc nền 

kinh tế trong giai ñoạn phát triển mới, mà nổi bật là: 

-  Bổ sung nguồn vốn ñầu tư xã hội, nhưng còn nhiều hạn chế về chất lượng 

tăng trưởng 

- Mở rộng xuất khẩu, nhưng cũng làm tăng dòng nhập siêu 
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- Tạo thêm công ăn việc làm, nhưng cũng làm mất ñi nhiều việc làm truyền 

thống và chưa coi trọng ñào tạo người lao ñộng 

- Không ít doanh nghiệp FDI gây ô nhiễm môi trường tự nhiên và khai thác 

lãng phí tài nguyên thiên nhiên 

- Tăng ñóng góp tài chính quốc gia 

- Tăng áp lực cạnh tranh [2, 105] 

1.1.3.4 Tăng số lượng việc làm và ñào tạo nhân công 

Vì một trong những mục ñích của FDI là khai thác các ñiều kiện ñể ñạt ñược 

chi phí sản xuất thấp, nên xí nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài sẽ thuê mướn nhiều 

lao ñộng ñịa phương. Thu nhập của một bộ phận dân cư ñịa phương ñược cải thiện 

sẽ ñóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của ñịa phương. Trong quá trình thuê 

mướn ñó, ñào tạo các kỹ năng nghề nghiệp, mà trong nhiều trường hợp là mới mẻ 

và tiến bộ ở các nước ñang phát triển thu hút FDI, sẽ ñược xí nghiệp cung cấp. Điều 

này tạo ra một ñội ngũ lao ñộng có kỹ năng cho nước thu hút FDI. Không chỉ có lao 

ñộng thông thường, mà cả các nhà chuyên môn ñịa phương cũng có cơ hội làm việc 

và ñược bồi dưỡng nghiệp vụ ở các xí nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài. [5, 105] 

1.1.3.5 Làm tăng nguồn thu ngân sách 

Đối với nhiều nước ñang phát triển, hoặc ñối với nhiều ñịa phương, thuế do 

các doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài nộp là nguồn thu ngân sách quan trọng. 

Trong suốt một thập kỷ qua, khu vực có vốn FDI chiếm tỷ trọng ngày càng tăng 

trong GDP. Năm 2004, khu vực FDI ñóng góp 15,2 % vào GDP so với tỷ lệ ñóng 

6,4% của khu vực này năm 1994. Bên cạnh ñó, khu vực có vốn FDI luôn dẫn ñầu về 

tốc ñộ tăng giá trị gia tăng so với các khu vực kinh tế khác và là khu vực phát triển 

năng ñộng nhất. Tốc ñộ tăng giá trị gia tăng của khu vực này luôn cao hơn mức 

trung bình của Việt Nam.  

Việt Nam tiến hành công cuộc ñổi mới với xuất phát ñiểm rất thấp. Do vậy, 

xét về nhu cầu vốn, FDI ñược coi là một nguồn vốn bổ sung quan trọng cho vốn ñầu 

tư trong nước, nhằm ñáp nhu cầu ñầu tư cho phát triển. Đóng góp của FDI trong ñầu 

tư xã hội biến ñộng lớn, một phần phản ánh diễn biến thất thường của nguồn vốn 
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này như ñã phân tích ở trên, một phần thể hiện những thay ñổi về ñầu tư của các 

thành phần kinh tế trong nước. Cùng với sự phát triển, khu vực có vốn FDI ñóng 

góp ngày càng tăng vào nguồn thu ngân sách của Nhà nước. Theo tính toán của 

Tổng cục Thuế, khu vực FDI ñóng góp khoảng 480 triệu USD vào ngân sách Nhà 

nước, tăng 4,2 lần so với năm 1994. Tính riêng giai ñoạn 2003-2009, khu vực này 

ñóng góp (trực tiếp) vào ngân sách trung bình ở mức khoảng 6%16. Tỷ trọng ñóng 

góp nhỏ là do các doanh nghiệp FDI ñược hưởng chính sách khuyến khích của 

Chính phủ thông qua giảm thuế thu nhập trong những năm ñầu hoạt ñộng. Tuy 

nhiên, nếu tính cả thu từ dầu thô thì tỷ trọng này ước khoảng 20%. Bên cạnh ñó, 

FDI ñã góp phần quan trọng vào việc tăng thặng dư của tài khoản vốn, góp phần cải 

thiện cán cân thanh toán và ñộng thái của cán cân vốn trong thời gian qua. [9, 105] 

1.1.3.6 Vai trò của FDI 

Vai trò của ñầu tư trực tiếp nước ngoài ñối với nước tiếp nhận ñầu tư: 

Khu vực kinh tế có vốn ñầu tư nước ngoài ngày càng khẳng ñịnh vai trò quan 

trọng trong nền kinh tế nước ta. Trước hết, FDI là nguồn vốn bổ sung quan trọng 

vào tổng ñầu tư xã hội và góp phần cải thiện cán cân thanh toán trong giai ñoạn vừa 

qua. Các nghiên cứu gần ñây của Freeman (2000), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2003), 

Nguyễn Mại (2004) ñều rút ra nhận ñịnh chung rằng khu vực có vốn ñầu tư nước 

ngoài ñã ñóng góp quan trọng vào GDP với tỷ trọng ngày càng tăng. Khu vực này 

góp phần tăng cường năng lực sản xuất và ñổi mới công nghệ của nhiều ngành kinh 

tế, khai thông thị trường sản phẩm (ñặc biệt là trong gia tăng kim ngạch xuất khẩu 

hàng hoá), ñóng góp cho ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho một bộ phận lao 

ñộng. Bên cạnh ñó, FDI có vai trò trong chuyển giao công nghệ và các doanh 

nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài tạo sức ép buộc các doanh nghiệp trong nước phải 

tự ñổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất. Các dự án FDI cũng có tác ñộng 

tích cực tới việc nâng cao năng lực quản lý và trình ñộ của người lao ñộng làm việc 

trong các dự án FDI, tạo ra kênh truyền tác ñộng tràn tích cực hữu hiệu.   

Về mặt kinh tế: 
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FDI thúc ñẩy tăng trưởng kinh tế, bổ sung nguồn vốn cho phát triển kinh tế - 

xã hội. Đầu tư là yếu tố vô cùng quan trọng tác ñộng ñến tốc ñộ tăng trưởng kinh tế. 

Vốn ñầu tư cho phát triển kinh tế ñược huy ñộng từ hai nguồn chủ yếu là vốn trong 

nước và vốn ngoài nước. Vốn trong nước ñược hình thành thông qua tiết kiệm và 

ñầu tư. Vốn nước ngoài ñược hình thành thông qua vay thương mại, ñầu tư gián tiếp 

và hoạt ñộng FDI. Với các nước nghèo và ñang phát triển, vốn là một yếu tố ñặc 

biệt quan trọng ñối với phát triển kinh tế. Những quốc gia này luôn lâm vào tình 

trạng thiếu vốn ñầu tư, hoạt ñộng sản xuất và ñầu tư ở những nước này như là một 

“vòng ñói nghèo luẩn quẩn” (theo Paul A. Samuelson). Để phá vỡ vòng luẩn quẩn 

ấy, các nước nghèo và ñang phát triển phải tạo ra “một cú huých lớn”, mà biện pháp 

hữu hiệu là tăng vốn cho ñầu tư, huy ñộng các nguồn lực ñể phát triển nền kinh tế 

ñể tạo ra tăng trưởng kinh tế dẫn ñến thu nhập tăng. 

So với những hình thức ñầu tư nước ngoài khác, ñầu tư trực tiếp nước ngoài 

có những ưu ñiểm cơ bản sau ñây:  

- FDI không ñể lại gánh nợ cho chính phủ nước tiếp nhận ñầu tư về chính trị, 

kinh tế như hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hoặc các hình thức ñầu tư nước 

ngoài khác như vay thương mại, phát hành trái phiếu ra nước ngoài... Do vậy, FDI 

là hình thức thu hút và sử dụng vốn ñầu tư nước ngoài tương ñối ít rủi ro cho nước 

tiếp nhận ñầu tư.  

- Nhà ñầu tư không dễ dàng rút vốn ra khỏi nước sở tại như ñầu tư gián tiếp. 

Kinh nghiệm rút ra từ cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ khu vực 1997 ñã cho 

thấy, những nước chịu tác ñộng nặng nề của khủng hoảng thường là những nước 

nhận nhiều vốn ñầu tư gián tiếp nước ngoài. Nên FDI mang tính ổn ñịnh hơn so với 

những khoản ñầu tư khác. 

- Tăng cường chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện ñại 

hóa. Phần lớn vốn FDI ñầu tư cho lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, trong ñó có 

những ngành chủ chốt như xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác chế biến dầu khí, hóa 

chất và sản xuất thiết bị và hàng tiêu dùng. FDI góp phần làm tăng tỉ trọng của 

những ngành này trong nền kinh tế ñồng thời tạo ñiều kiện ñể hiện ñại hóa nền sản 
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xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn. Khu vực có vốn FDI còn giúp 

hình thành các ngành công nghiệp và dịch vụ hiện ñại như ñiện tử, tin học, viễn 

thông, lắp ráp ô tô và xe máy, giúp chuyển giao công nghệ và kĩ năng quản lí tiên 

tiến nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đầu tư trực tiếp nước 

ngoài có tác ñộng mạnh ñến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước tiếp 

nhận theo nhiều phương diện: chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu vùng lãnh 

thổ, cơ cấu theo nguồn vốn, cơ cấu vốn ñầu tư… [10, 105] 

1.2  ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH DU LỊCH ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT 

VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TI ẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) 

1.2.1   Khái niệm về du lịch 

Về ñịnh nghĩa du lịch, một số tổ chức quốc tế và các nhà nghiên cứu từ các 

góc ñộ khác nhau ñã ñưa ra nhiều ñịnh nghĩa về du lịch. Theo Tổ chức du lịch thế 

giới (World Tourism Organization - WTO) ñã ñưa ra ñịnh nghĩa “Du lịch bao gồm 

những hoạt ñộng của những người ñi ñến một nơi khácngoài nơi cư trú thường 

xuyên của mình trong thời hạn không quá một nămliên tục ñể vui chơi, vì công việc 

hay vì mục ñích khác không liên quan ñến những hoạt ñộng kiếm tiền ở nơi mà họ 

ñến”.  Còn theo Luật Du lịch Việt Nam (2005), du lịch là các hoạt ñộng có liên quan 

ñến chuyến ñi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên của mình nhằm ñáp 

ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, giải trí, nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian 

nhất ñịnh. [30, 107] 

Các ñịnh nghĩa trên chưa thể thực hiện ñược tính hai mặt của khái niệm du 

lịch, ñó là du lịch một mặt mang ý nghĩa thông thường là việc ñi lại của con người 

với mục ñích nghỉ ngơi, giải trí… mặt khác lại ñược nhìn nhận dưới góc ñộ là hoạt 

ñộng gắn với những kết quả kinh tế do chính nó tạo ra. 

Do ñó, một số nhà nghiên cứu ñã ñịnh nghĩa khái quát về du lịch như sau: “Du 

lịch là tổng hợp các mối quan hệ kinh tế – kỹ thuật – văn hóa – xã hội, phát sinh do 

sự tác ñộng hỗ tương giữa du khách, ñơn vị cung ứng dịch vụ, chính quyền và dân 

cư bản ñịa trong quá trình khai thác các tài nguyên du lịch, tổ chức kinh doanh 

phục vụ du khách”. [5, 105] 
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Như vậy, du lịch ñược coi là sự kết hợp của ba chủ thể cơ bản là: Chủ thể của 

du lịch (du khách), khách thể du lịch (tài nguyên du lịch) và môi giới du lịch 

(ngành, dịch vụ du lịch). 

1.2.2. Đặc ñiểm của ngành du lịch 

Ngành du lịch là ngành cung cấp các dịch vụ về lữ hành, vận chuyển, lưu trú, 

ăn uống, vui chơi giải trí, thông tin, hướng dẫn và các dịch vụ khác nhằm ñáp ứng 

nhu cầu của khách du lịch.  

Ngành kinh doanh du lịch có những ñặc ñiểm chung của dịch vụ: Sản phẩm du 

lịch chủ yếu thỏa mãn nhu cầu thứ yếu cao cấp của du khách. Nhu cầu du lịch chỉ 

ñược ñặt ra khi người ta có thời gian nhàn rỗi, có thu nhập cao. Nguời ta sẽ ñi du 

lịch nhiều hơn nếu thu nhập tăng và ngược lại sẽ bọ cắt giảm nếu thu nhập bị giảm 

xuống gồm các ñặc ñiểm của dịch vụ ñó là: 

- Tính chất vô hình của dịch vụ: Sản phẩm du lịch về cơ bản là vô hình (không 

cụ thể). Thực ra nó là một kinh nghiệm du lịch hơn là một món hàng cụ thể. Mặc dù 

trong cấu thành sản phẩm du lịch có hàng hóa. Tuy nhiên sản phẩm du lịch là không 

cụ thể nên dễ dàng bị sao chép, bắt chước (những chương trình du lịch, cách trang 

trí phòng ñón tiếp…). Việc làm khác biệt hóa sản phẩm mang tính cạnh tranh khó 

khăn hơn trong kinh doanh hàng hóa. 

- Tính chất ñúng thời ñiểm và không thể dự trữ, không thoả mãn hai ñiều kiện 

này dịch vụ trở nên không có giá trị. 

- Phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Không gian, thời gian, trạng thái tâm lý, hoàn 

cảnh của các bên tham gia... nên chất lượng dịch vụ mang tính chất không ñồng 

ñều. 

- Do tính chất không thể dự trữ và không ñồng ñều nên gặp khó khăn trong 

việc tiêu chuẩn hoá dịch vụ. Tuy nhiên vẫn có thể xác ñịnh ñược một mức ñộ phục 

vụ nhất ñịnh nào ñó bởi vì sản phẩm du lịch chủ yếu là dịch vụ như dịch vụ vận 

chuyển, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống….Do ñó về cơ bản sản phẩm du lịch 

không thể tồn kho, dự trữ ñược và rất dễ hỏng. Ngoài ra sản phẩm du lịch còn có 

một ñặc ñiểm khác: 
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+ Sản phẩm du lịch do nhiều nhà tham gia cung ứng 

+ Việc tiêu dùng sản phẩm du lịch mang tính thời vụ 

+ Sản phẩm du lịch nằm ở xa nơi cư trú của khách du lịch. 

-  Dịch vụ không thể tồn tại ñộc lập mà gắn liền với người tạo dịch vụ. Khác 

với hàng hoá, dịch vụ là sự gắn chặt song hành giữa dịch vụ với người tạo ra dịch 

vụ. [5, 105] 

1.2.3. Sự cần thiết phải thu hút vốn ñầu tư FDI ñể phát tri ển du lịch 

Thu hút vốn ñầu tư ñược các nhà kinh tế học quan tâm nghiên cứu, ñược các 

Chính phủ các nước ñẩy mạnh thực hiện, và quá trình này ñang diễn ra sự cạnh 

tranh gay gắt giữa các quốc gia, khu vực, vùng miền. Cũng như ñối với các ngành 

kinh tế khác, thu hút vốn ñầu tư có vai trò rất quan trọng ñối với sự phát triển của 

ngành du lịch. Để ñưa du khách ñến với các ñịa ñiểm du lịch, trước hết cần phải ñầu 

tư xây dựng các cơ sở hạ tầng như hệ thống giao thông, phương tiện vận chuyển... 

Muốn giữ chân du khách phải ñầu tư xây dựng, tôn tạo các khu du lịch, xây dựng cơ 

sở lưu trú, hoàn chỉnh hệ thống thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, nước sạch 

cho các khu du lịch… Muốn gia tăng nguồn thu từ khách du lịch phải ñầu tư vốn ñể 

tạo ra các sản phẩm du lịch ña dạng, phong phú và hấp dẫn… Do ñó, việc xác ñịnh 

quy mô và ñịnh hướng ñầu tư vốn ñúng ñắn sẽ tạo ñiều kiện cho du lịch phát triển 

bền vững, khai thác tốt các tiềm năng và bảo vệ cảnh quan môi trường. Ở nhiều 

quốc gia trên thế giới kinh doanh du lịch ñang là một trong những ngành kinh tế 

mũi nhọn. Du lịch là “con gà ñẻ trứng vàng” và kinh doanh du lịch ñang trở thành 

một trong những ngành công nghiệp hàng ñầu trong tương lai. Vì vậy, không ngừng 

tăng cường thu hút vốn ñầu tư vào ngành du lịch là sự cần thiết khách quan, bởi một 

số lý do sau: 

 - Thu hút vốn ñầu tư vào phát triển du lịch góp phần tăng trưởng kinh tế: 

Mô hình Harrod – Domar ñã chỉ ra rằng vốn ñầu tư của nền kinh tế có ảnh hưởng 

trực tiếp với tốc ñộ tăng trưởng: Mức tăng trưởng GDP = vốn ñầu tư / ICOR. Muốn 

tăng  trưởng hàng năm với tốc ñộ cao thì phải tăng mức ñầu tư và giảm ICOR 

xuống hoặc hạn chế không tăng. Như vậy thu hút ñầu tư sẽ làm cho lượng vốn ñầu 
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tư tăng lên, và do ñó sản lượng ñầu ra cũng tăng lên sẽ góp phần thúc ñẩy phát triển 

ngành du lịch nói riêng và tăng trưởng kinh tế nói chung. 

 - Thu hút vốn ñầu tư vào phát triển du lịch góp phần chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là quá trình phát triển của các ngành kinh tế 

dẫn ñến sự tăng trưởng khác nhau giữa các ngành và làm thay ñổi tương quan giữa 

chúng so với một thời ñiểm trước ñó. Đầu tư chính là phương tiện ñảm bảo cho cơ 

cấu kinh tế ñược hình thành hợp lý. Ngành du lịch là một bộ phận cấu thành nên 

nền kinh tế do ñó thu hút vốn ñầu tư vào ngành du lịch sẽ làm ảnh hưởng ñến sự 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Cùng với những vai trò trong quá trình chuyển dịch cơ 

cấu ngành, hoạt ñộng thu hút vốn ñầu tư vào ngành du lịch còn tác ñộng mạnh mẽ 

ñến chuyển dịch cơ cấu vùng, hình thành và phát huy vai trò của vùng trọng ñiểm, 

ñồng thời tăng cường tiềm lực kinh tế cho các vùng khó khăn, thúc ñẩy mối liên hệ, 

giao lưu kinh tế liên vùng, ñảm bảo phát triển kinh tế bền vững. Định hướng và biện 

pháp thu hút vốn ñầu tư hợp lý còn tác ñộng ñến cơ cấu thành phần kinh tế, và tác 

ñộng ñến mối quan hệ giữa ñầu tư khu vực nhà nước và khu vực tư nhân. Đầu tư 

công cộng của Nhà nước phải có tác ñộng lôi kéo, dẫn dắt mà không làm suy giảm, 

lấn át ñầu tư tư nhân. 

 -  Thu hút vốn ñầu tư vào phát triển du lịch góp phần tăng cường khoa học 

kỹ thuật và nâng cao năng lực quản lý ñiều hành kinh doanh: Thu hút vốn ñầu tư 

ñể phát triển ngành du lịch sẽ làm cho trình ñộ khoa học kỹ thuật của ngành du lịch 

ñược tăng lên thông qua các dự án ñầu tư ñược triển khai, thay thế các thiết bị, công 

nghệ lạc hậu. Đối với các nước ñang phát triển, mặc dù tích lũy vốn và công nghệ 

thấp nhưng cũng có những lợi thế của người ñi sau tiếp thu, thích nghi và làm chủ 

công nghệ có sẵn, do ñó rút ngắn thời gian và giảm những rủi ro trong áp dụng công 

nghệ mới. Đồng thời thu hút vốn ñầu tư vào phát triển du lịch sẽ góp phần nâng cao 

ñược trình ñộ quản lý, năng lực ñiều hành của một số nhà doanh nghiệp. 

 - Thu hút vốn ñầu tư vào phát triển du lịch góp phần tạo công ăn việc làm 

cho ñịa phương và tăng nguồn thu cho NSNN: Thu hút vốn ñầu tư còn góp phần 

tạo ra công ăn việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, làm cho nguồn nhân lực phát triển 
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cả về số lượng và chất lượng; ñồng thời tạo ñiều kiện khai thác có hiệu quả nguồn 

tài nguyên thiên nhiên và góp phần tăng thu ngân sách nhà nước. [4, 105] 

1.3 NỘI DUNG THU HÚT V ỐN ĐẦU TƯ TRỰC TI ẾP NƯỚC NGOÀI 

VÀO NGÀNH DU L ỊCH 

1.3.1. Chính sách xúc tiến quảng bá  

Theo Dự thảo của tổng cục Du lịch về “Chiến lượt phát triển du lịch Việt 

Nam ñến Năm 2020, tầm nhìn ñến 2030”, năm 2015 Việt Nam sẽ ñón ñược từ 7 

triệu ñến 8 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 32 triệu – 35 triệu lượt khách nội ñịa, 

doanh thu ñạt 18 – 19 tỷ ñồng, ñóng góp 6,5 – 7 % GDP của cả nước.  

Để thực hiện ñược mục tiêu ñã ñề ra, cần có chính sách xúc tiến quảng bá, 

chiến dịch tuyên truyền quảng cáo và xúc tiến, xây dựng thương hiệu của ñiểm ñến 

du lịch và thương hiệu của các doanh nghiệp du lịch; ño lường và hiệu chỉnh kế 

hoạch tuyên truyền, quảng cáo và xúc tiến ñịnh vị thương hiệu trong ñó cần phải 

khẳng ñịnh: Việt Nam là thương hiệu của quốc gia. Thương hiệu của ñiểm du lịch 

cấp quốc gia và ñịa phương có vai trò ñịnh hướng cho các doanh nghiệp mở rộng 

thị trường và mở rộng các hoạt ñộng kinh doanh.; Đáp ứng cầu thị trường; Xác ñịnh 

ñối thủ cạnh tranh, tổ chức lễ hội Du lịch - Văn hóa do Chính phủ/Bộ/ngành tổ chức 

ở nước ngoài, các nước trong khu vực và trên thế giới. Thực hiện xúc tiến, quảng bá 

du lịch Việt Nam thông qua tổ chức các hội nghị, hội thảo, hội thi chuyên ngành và 

các sự kiện du lịch khác ở trong và ngoài nước nhằm quảng bá hình ảnh ñất nước, 

con người và sản phẩm du lịch Việt Nam, quảng bá du lịch Việt Nam bằng nhiều 

thứ tiếng; tổ chức ñào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong và ngoài nước nhằm nâng cao 

năng lực, kỹ năng xúc tiến du lịch cho cán bộ quản lý nhà nước về du lịch, cán bộ 

thuộc các doanh nghiệp hoạt ñộng trong lĩnh vực du lịch. [30, 107] 

1.3.2. Chính sách cải thi ện môi trường ñầu tư: 

Cơ chế chính sách và môi trường kinh doanh thông thoáng, các nhóm giải 

pháp ñiều hành kinh tế vĩ mô hiệu quả sẽ là những yếu tố tác ñộng tích cực góp 

phần vào thành công chung cho môi trường ñầu tư. Ở nước ta, nhờ thực hiện ñường 

lối ñổi mới về kinh tế, trong những năm gần ñây, ngành du lịch Việt Nam ñã khởi 
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sắc và ngày càng có tác ñộng tích cực ñến ñời sống kinh tế xã hội của ñất nước. [31, 

107] 

Mặc dù tình hình kinh tế trong nước và quốc tế có nhiều biến ñộng phức tạp, 

song hoạt ñộng Đầu tư nước ngoài vẫn ñạt ñược những kết quả khả quan trên các 

mặt như vốn giải ngân, xuất khẩu, nộp ngân sách, tạo việc làm, góp phần cải thiện 

cán cân thanh toán và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội giai ñoạn 2006-2010. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả ñạt ñược, 

những bất cập trong thu hút và quản lý Đầu tư nước ngoài thời gian qua chậm 

ñược khắc phục. Tình trạng cấp Giấy chứng nhận ñầu tư không phù hợp quy hoạch 

còn diễn ra ở một số ñịa phương, chất lượng các dự án chưa cao, thiếu sự liên kết 

giữa Đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước. Bên cạnh ñó, công tác kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của nhà ñầu tư về tiến ñộ góp vốn, huy ñộng 

vốn, cũng như hoạt ñộng xây dựng, môi trường, chuyển giao công nghệ, thực hiện 

nghĩa vụ ñối với người lao ñộng và nghĩa vụ tài chính ñối với Nhà nước chưa tốt, 

thiếu sự phối hợp giữa Bộ, ngành, ñịa phương...  

Trước tình hình ñó, nhằm tiếp tục ñẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện 

Nghị quyết số 13/NQ-CP, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng 

cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương quán triệt và tập trung thực hiện công tác quản lý ñầu tư 

nước ngoài giai ñoạn 2011-2020. 

Ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ hiện ñại, thân thiện với môi trường, 

nâng cao hiệu quả quản lý dòng vốn Đầu tư nước ngoài, báo cáo Thủ tướng kết quả 

theo ñúng tiến ñộ, ñồng thời, chỉ ñạo các cơ quan xem xét thận trọng quá trình 

thẩm ñịnh, cấp giấy chứng nhận ñầu tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình 

hình triển khai thực hiện của các dự án ñã ñược cấp giấy chứng nhận ñầu tư, ñảm 

bảo các dự án thực hiện ñúng tiến ñộ, ñúng cam kết và pháp luật, cũng như chủ 

ñộng phát hiện và xử lý các vấn ñề có thể xảy ra khiếu nại, tranh chấp. (Trích: Chỉ 

thị 1617/CT-TTg của Thủ tương Nguyễn Tấn Dũng, nguồn: Chinhphu.vn) 
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1.3.3. Chính sách hỗ tr ợ ñầu tư 

 Thực hiện chính sách ưu ñãi chung của Chính phủ; Các chính sách ưu ñãi ñầu 

tư; Chính sách ưu ñãi về thuế…  

 Chính sách ưu ñãi về sử dụng ñất; Ưu ñãi về tiền thuê ñất; Ưu ñãi về ñền bù 

giải phóng mặt bằng; Hỗ trợ chi phí ñền bù, giải phóng mặt bằng; Ưu ñãi về giá tiền 

thuê ñất; Miễn giảm tiền thuê ñất; Đền bù giải phóng mặt bằng; Hỗ trợ chi phí ñền 

bù, giải phóng mặt bằng và các chính sách ưu ñãi khác… của tỉnh Khánh Hòa. Tiếp 

tục thực hiện các chính sách hiện hành trên cơ sở ñiều chỉnh bổ sung phù hợp với 

từng giai ñoạn. [30, 107] 

1.3.3.1 Giai ñoạn trước mắt  

Đây là giai ñoạn củng cố, duy trì và phục hồi sản xuất. Để giúp cho các doanh 

nghiệp trụ vững duy trì và phục hồi dần sản xuất kinh doanh và xuất khẩu Chính 

phủ cần có các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong lúc khó khăn (suy thoái 

kinh tế toàn cầu), cụ thể là: 

-  Cần có giải pháp kích cầu ñầu tư và tiêu dùng ñể giải quyết việc làm, giảm 

tình trạng thất nghiệp và tiêu thụ sản phẩm tồn ñọng của các doanh nghiệp. 

- Không thu thuế xuất khẩu ñối với các sản phẩm khá nhạy cảm như gỗ… 

- Dãn nợ ñối với các khoản nợ ñến hạn trả những hàng hoá của doanh nghiệp 

chưa bán ñược. 

- Giảm hoặc cho chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. 

- Hạ lãi suất vốn vay và ñảm bảo ñủ nguồn vốn vay cho các doanh nghiệp. 

- Kéo dài thời hạn trả nợ gốc vay ñể mua liệu lên 365 ngày (theo quy ñịnh cũ 

là 275 ngày) 

- Hải quan nên ban hành nhiều mã hàng phù hợp với sản xuất và xuất khẩu 

hàng hóa, tạo ñiều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp khi xuất khẩu sản 

phẩm. 

1.3.3.2 Giai ñoạn từ 2010: 

- Về tài chính: 

+ Về lâu về dài ñề nghị Chính phủ không thu thuế xuất khẩu sản phẩm gỗ. 
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+ Về thuế thu nhập doanh nghiệp cần có sự tính toán phù hợp, trước mắt giảm 

hoặc dãn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. 

+ Về chính sách thuế tài nguyên ñối với rừng tự nhiên trong nước cần xem xét 

có chính sách phù hợp ñể phát triển gỗ lớn, gỗ quý hiếm trong nước, ñáp ứng nhu 

cầu nguyên liệu gỗ lớn cho chế biến, xuất khẩu. 

+ Về chính sách thuế Nhà nước phải nhất quán, ổn ñịnh nhất là thuế xuất nhập 

khẩu, nếu có thay ñổi phải có lộ trình thông báo trên phương tiện thông tin ñại 

chúng nếu không sẽ gây rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp.  

+ Về vốn ñầu tư tín dụng ưu ñãi phải ñảm bảo ñủ nguồn vốn vay ngoại tệ với 

lãi suất thấp, với tỷ giá phù hợp từng giai ñoạn ñể các doanh nghiệp gỗ có vốn lưu 

ñộng mua gỗ nguyên liệu nhập khẩu và hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. 

+ Đảm bảo vốn ñầu tư xây dựng cơ bản với lãi suất ưu ñãi ñể các doanh 

nghiệp chế biến gỗ ñầu tư mở rộng quy mô sản xuất, nâng cấp và trang bị các thiết 

bị công nghệ hiện ñại ñể nâng cao chất lượng sản phẩm và tiết kiệm nguyên liệu. 

+ Có chính sách ưu ñãi và khuyến khích thu hút vốn ñầu tư trực tiếp nước 

ngoài và xúc tiến ñầu tư. [34, 107] 

1.4.  NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT V ỐN FDI VÀO 

NGÀNH DU L ỊCH 

1.4.1  Điều kiện tự nhiên 

Vị trí ñịa lý 

Vị trí ñịa lý, ñiều kiện tự nhiên, khí hậu, nguồn tài nguyên thiên nhiên… có 

thể làm tăng khả năng sinh lãi hoặc rủi ro cho các nhà ñầu tư. Vì vậy, ảnh hưởng 

ñến việc ñầu tư của các nhà ñầu tư nước ngoài ở nước nhận ñầu tư. Trong ñó, vị trí 

chiến lượt (có cảng biển, có sân bay, có tài nguyên biển…) là những nhân tố quan 

trọng nhất tạo nên lợi thế cạnh tranh của một quốc gia trong thu hút FDI. 

Vị trí ñịa lý của Việt Nam khá thuận lợi cho phát triển du lịch và các ngành 

dịch vụ du lịch. Theo ñánh giá của các chuyên gia trong và ngoài nước, Việt Nam 

có nhiều ñiều kiện tự nhiên rất thuận lợi ñể phát triển kinh tế biển và trở thành trung 

tâm hậu cần cho các nước trong khu vực và thế giới và có vị trí thuận lợi ñể hội 



24 

nhập giao thông vận tải với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Dựa trên 

bản ñồ khu vực, Việt Nam nằm ở trung tâm của khu vực Đông Nam Á, có bờ biển 

dài và ñiều kiện tự nhiên thuận lợi ñể phát triển du lịch ñường biển.  [29, 107] 

 1.4.2. Điều kiện kinh tế 

- Một quốc gia có nền kinh tế phát triển phải nói ñến trình ñộ phát triển kinh tế 

của quốc gia ñó là các mức ñộ phát triển về quản lý kih tế vĩ mô, cơ sở hạ tầng, chất 

lượng cung cấp dịch vụ cho các hoạt ñộng kinh doanh của nhà ñầu tư nước ngoài và 

mức ñộ cạnh tranh của thị trường nước chủ nhà. Có thể nói ñây là các yếu tố có tác 

ñộng mạnh hơn các chính sách ưu ñãi về tài chính của nước chủ nhà ñối với các nhà 

ñầu tư. 

- Tốc ñộ tăng GDP của khu vực có vốn FDI cao hơn 2,5 lần co với tốc ñộ tăng 

GDP của nền kinh tế. Khu vực FDI có tỷ lệ ñóng góp trong GDP tăng dần qua các 

năm.  

- Đảng khẳng ñịnh kinh tế có vốn ñầu tư nước ngoài là một bộ phận của kinh 

tế Việt Nam, ñược khuyến khích phát triển với chủ trương tạo môi trường kinh 

doanh thuận lợi cho hoạt ñộng của nhà ñầu tư nước ngoài.  

- Nền kinh tế nước ta có tốc ñộ tăng trưởng nhanh so với các nước trong khu 

vực, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp – dịch vụ - nông 

nghiệp, nền kinh tế tiếp tục hội nhập ngày càng sâu rộng về mọi mặt vào khu vự thế 

giới. 

- Thị trường cho hàng hóa của Việt Nam ñược mở rộng và ổn ñịnh hơn. Do 

vậy, lợi ích từ thương mại quốc tế của chúng ta sẽ tăng. 

- Nhà ñầu tư muốn ñầu tư vào một quốc gia, các yếu tố họ quan tâm sẽ là: 

Các yếu tố kinh tế 

 Các yếu tố kinh tế là những yếu tố luôn luôn thay ñổi và không thể kiểm soát 

ñược, phản ánh xu thế và tình hình chung trong phạm vi cả nước, cả khu vực hay 

toàn cầu. Các yếu tố này là nguyên nhân chính tạo ra cơ hội cũng như nguy cơ cho 

các hoạt dộng của FDI bao gồm các yếu tố: 
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� Xu thế phát triển của nền kinh tế thế giới:  Trong nền kinh tế theo xu 

thế hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay, sự khác biệt về tính chất, trình ñộ nền kinh tế 

giữa các quốc gia, các khu vực ñã tạo nên những tiền ñề riêng cho quá trình dịch 

chuyển vốn ñầu tư quốc tế. Toàn cầu hóa kinh tế góp phần thúc ñẩy sự phát triển 

các luồng vốn FDI nhằm tối ña hóa lợi nhuận vốn ñầu tư thông qua di chuyển sản 

xuất kinh doanh ñến các ñịa ñiểm có lợi thế về chi phí và tiêu thụ. 

� Lãi suất: Là một nhân tố tác ñộng ñến lợi nhuận của hoạt ñộng ñầu tư, 

chi phí và doanh thu ñược thực hiện ở những thời ñiểm khác nhau ñể so sánh doanh 

thu với chi phí trong ñiều kiện ñồng tiền có giá trị biến ñổi theo thời gian, các nhà 

ñầu tư ñã sử dụng lãi suất r làm tỷ suất ñể tính và chuyển các dòng tiền về thời ñiểm 

hiện tại. Khi ñó, lợi nhuận thu ñược từ dự án ñầu tư ñược tính theo công thức: 

 

 

 

 

Như vậy, lãi suất r càng tăng thì lợi nhuận thu ñược từ hoạt ñộng ñầu tư càng 

giảm; ñiều này sẽ không khuyến khích ñược các nhà ñầu tư bỏ vốn vào sản xuất 

kinh doanh. Do ñó, mức lãi thấp là một trong những yếu tố khuyến khích nhà ñầu 

tư, ñầu tư vào hoạt ñộng sản xuất kinh doanh hơn là gửi ngân hàng. 

� Tỷ giá hối ñoái: Yếu tố này tác ñộng ñến chi phí san xuất, ñó là một 

trong những nhân tố mà các nhà ñầu tư nước ngoài quan tâm. Nếu ñồng tiền của 

nước nhận ñầu tư tăng giá, chi phí sản xuất ở ñây sẽ tăng; dẫn ñến lợi nhuận giảm; 

tất nhiên các nhà ñầu tư nước ngoài không muốn ñiều này và ñó là nhân tố làm 

giảm quy mô vốn FDI. Để khắc phục tình trạng này, nhiều nước ñã áp dụng chính 

sách ñồng tiền yếu nhằm mục ñích thu hút vốn FDI và ñẩy mạnh xuất khẩu. 

� Tiền lương và thu nhập: Chi phí tiền lương là một khoảng chi phí rất 

lớn ở hầu hết mọi doanh nghiệp, chi phí tiền lương càng cao thì giá thành càng cao; 

dẫn ñến bất lợi cho doanh nghiệp trong lĩnh vực cạnh tranh. Các nhà ñầu tư nước 

ngoài thường ñầu tư ở các nước mới và ñang phát triển (trong ñó, có nước ta) do chi 

NBV = ∑ 

i=0 

n Bi - Ci 

(1 + r)i 



26 

phí nhân công rẻ sẽ giảm giá thành sản xuất, nâng cao khả năng tăng lợi nhuận cho 

nhà ñầu tư. [2,105] 

1.4.3. Điều kiện chính trị - xã hội: 

Các ngành từ kinh tế ñến khoa học, xã hội muốn phát triển ñều chịu ảnh 

hưởng các ñiều kiện, hoàn cảnh ñem lại cho ngành ñó, tức là phải có lực ñẩy, có 

tiềm năng. Ngành du lịch cũng không nằm ngoài quy luật ñó. Tuy nhiên, là một 

hoạt ñộng ñặc trưng, du lịch chỉ có thể phát triển ñược trong những ñiều kiện mà nó 

cho phép. Trong những ñiều kiện này có những ñiều kiện mang ñặc tính chung  

thuộc về các mặt của ñời sống xã hội, bên cạnh ñó do ñặc ñiểm vị trí ñịa lý từng 

vùng mà nó tạo nên tiềm năng du lịch khác nhau. Đó chính là nét ña dạng  tạo nên 

những chương trình du lịch ñộc ñáo của từng vùng, miền và cái ñích cuối cùng là 

thu hút khách du lịch, tăng sự hiểu biết, tạo mối giao lưu văn hóa giữa các vùng, 

miền . 

Tuy có sự phân chia thành các nhóm tài nguyên song các ñiều kiện ñều giữ 

một vai trò, ý nghĩa nhất ñịnh và tác ñộng qua lại ñến nhau tác ñộng qua lại ñến 

nhau trong sự phát triển du lịch. 

An ninh chính trị, an toàn xã hội: Để du lịch không ngừng phát triển, trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn của ñất nước nói chung và của tỉnh Khánh Hòa nói 

riêng, cần có phối hợp chặt chẽ giữa quốc phòng và an ninh với các hoạt ñộng du 

lịch cũng như các ngành kinh tế khác có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Sự bảo ñảm 

vững chắc về quốc phòng, an ninh tạo môi trường ổn ñịnh cho ñất nước và khách 

tới tham quan. Sự ổn ñịnh chính trị tạo ra môi trường thuận lợi ñối với hoạt ñộng 

kinh doanh, tác ñộng ñến việc thu hút ñầu tư và thêm lợi nhuận. Trong môi trường 

ñó, các nhà ñầu tư ñược bảo ñảm an toàn về ñầu tư, quyền sở hữu lâu dài và ổn ñịnh 

sự hợp pháp của họ. Từ ñó họ có thể an tâm và tập trung vào hoạt ñộng sản xuất 

kinh doanh của mình và thực hiện các dự án ñầu tư hiệu quả. 

Mức ñộ an tâm của các nhà ñầu tư ñược cũng cố thông qua sự ñánh giá về rủi 

ro chính trị. Các nhà ñầu tư thường ñánh giá mức ñộ rủi ro chính trị theo các dạng 

chủ yếu như: mất ổn ñịnh trong nước, xung ñột với nước ngoài, xu thế chính trị và 
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khuynh hướng kinh tế. Tình trạng bất ổn chính trị có thể cản trở ñầu tư, dẫn ñến hệ 

thống chính sách và biện pháp không ổn ñịnh; ñặc biệt, dễ có tác ñộng bất lợi ñối 

với nhà ñầu tư nếu chính phủ có sự thay ñổi về Luật ñầu tư, quyền sở hữu tài sản, 

các chính sách về thuế và nhất là sự thay ñổi thể chế chính trị sẽ làm tăng các rủi ro 

về tài sản… 

Bảo ñảm xã hội thực chất là tạo ra môi trường văn hóa – xã hội thuận lợi cho 

hoạt ñộng của các nhà ñầu tư, ñó là một bộ phận cấu thành hệ thống hạ tầng xã hội 

theo hướng tích cực, tạo ñiều kiện cho các tổ chức kinh tế hoạt ñộng có hiệu quả. 

Những vấn ñề mà xã hội và nhà nước quan tâm: Dân số, Y-tế, giáo dục, thất nghiệp, 

xóa ñói giảm nghèo, tệ nạn, bảo vệ môi trường… 

 Nguồn nhân lực chất lượng: Nguồn nhân lực ảnh hưởng trực tiếp ñến việc 

thu hút FDI. Nếu một quốc gia có nguồn nhân lực ñược ñào tạo với tay nghề kỹ 

thuật cao, ñủ khả năng ñể phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của các doanh 

nghiệp FDI thì quốc gia ñó sẽ có vị thế cạnh tranh hơn các quốc gia khác. Việt Nam 

là nước có lực lượng lao ñộng trong số ñó ñã ñược ñào tạo và biết tiếp thu kiến thức 

kỹ năng; chi phí nhân công rẻ hơn các nước trong khu vực sẽ là nguồn nhân lực hấp 

dẫn các nhà ñầu tư FDI. 

Văn hóa xã hội:  Đặc ñiểm phát triển văn hóa – xã hội của nước chủ nhà ñược 

ñánh giá là hấp dẫn FDI nếu có trình ñộ giáo dục và nhiều mặt tương ñồng về ngôn 

ngữ tôn giáo, phòng tục tập quán với nhà ñầu tư FDI. Các ñặc ñiểm này không chỉ 

giảm ñược chi phí ñào tạo nhân lực cho các nhà ñầu tư FDI mà còn tạo ñiều kiện 

thuận lợi ñể họ hòa nhập vào cộng ñồng nước sở tại. [5, 105] 

1.4.4. Sự phát tri ển của cơ sở hạ tầng 

1.4.4.1 Cơ sở hạ tầng 

 Là tổng thể các cơ sở vật chất, kỹ thuật, các công trình, các phương tiện tồn 

tại trên một lãnh thổ nhất ñịnh ñược dùng làm ñiều kiện sản xuất và ñiều kiện sinh 

hoạt nói chung, bảo ñảm sự vận hành liên tục, thông suốt các luồng của cải vật chất, 

các luồng thông tin và dịch vụ nhằm ñáp ứng yêu cầu có tính phổ biến của sản xuất 

và ñời sống. 
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 Để thúc ñẩy thu hút ñầu tư trực tiếp nước ngoài, cần phải ñảm bảo hệ thống cơ 

sở hạ tầng ñể tạo ñiều kiện thu hút vốn ñầu tư nước ngoài, qua ñó quyết ñịnh sự 

tăng trưởng kinh tế, tạo ra chuyển ñổi cơ bản cơ cấu kinh tế. Đặc biệt, là công 

nghiệp xây dựng và dịch vụ, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Cần phải 

phát huy và tận dụng mọi nguồn lực sẵn có. Xây dựng mới ñi ñôi với nâng cấp, cải 

tạo toàn bộ hệ thống kết cấu hạ tầng ñô thị, hạ tầng trong và ngoài hàng rào các khu 

kinh tế, khu công nghiệp, các khu du lịch… 

 Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội nước ta còn hạn chế, chậm phát triển, 

chưa ñáp ứng yêu cầu của nhà ñầu tư. Đó là: Hệ thống ñường sá, sân bay, cảng biển, 

kho hàng, xử lý chất thải, hệ thống cung cấp nước sạch, bưu chính viễn thông… Hệ 

thống kết cấu hạ tầng của nước ta hiện nay so với nhiều nước trong khu vực còn quá 

khiêm tốn cũng là yếu tố hạn chế cho các nhà ñầu tư. 

Nhà nước ñang ñầu tư ñể xây dựng cơ sở hạ tầng ñồng bộ nhằm ñáp ứng cho 

nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; ñồng thời, thúc ñẩy sự thu hút FDI. 

1.4.4.2 Sự phát triển của cơ sở hạ tầng 

Sự phát triển của hạ tầng kinh tế của một quốc gia và tại ñịa phương – nơi tiếp 

nhận ñầu tư luôn là ñiều kiện vật chất hàng ñầu ñể các chủ ñầu tư có thể nhanh 

chóng thông qua các quyết ñịnh và triển khai thực tế các dự án ñầu tư ñã cam kết. 

Một tổng thể hạ tầng phát triển phải bao gồm một hệ thống giao thông vận tải ñồng 

bộ và hiện ñại với các cầu cảng, ñường sá, kho bãi và các phương tiện vận tải ñủ 

sức bao phủ quốc gia và ñủ tầm hoạt ñộng quốc tế; một hệ thống bưu ñiện thông tin 

liên lạc viễn thông với các phương tiện nghe – nhìn hiện ñại, có thể nối mạng thống 

nhất toàn quốc và liên thông với toàn cầu; hệ thống ñiện, nước ñầy ñủ và phân bổ 

tiện lợi cho các hoạt ñộng sản xuất kinh doanh cũng như ñời sống xã hội; một hệ 

thống mạng lưới cung cấp các loại dịch vụ khác (y tế, giáo dục, giải trí, các dịch vụ 

hải quan, tài chính, thương mại, quảng cáo, kỹ thuật…) phát triển rộng khắp, ña 

dạng và có chất lượng cao. [4, 105] 
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1.4.5. Sự phát tri ển của ngành Du lịch 

Đội ngũ nhân lực có tay nghề cao là ñiều kiện rất quan trọng ñể một nước và 

ñịa phương vượt qua ñược những hạn chế về tài nguyên thiên nhiên và trở nên hấp 

dẫn các nhà ñầu tư. Việc thiếu các nhân lực kỹ thuật lành nghề, các nhà lãnh ñạo, 

các nhà quản lý cao cấp, các nhà doanh nghiệp tài ba và sự lạc hậu về trình ñộ khoa 

học – công nghệ sẽ khó lòng ñáp ứng ñược các yêu cầu của nhà ñầu tư ñể triển khai 

các dự án của họ, làm chậm và thu hẹp lại dòng vốn ñầu tư chảy vào một lãnh thổ 

và ñịa phương. Một hệ thống doanh nghiệp trong lãnh thổ và ñịa phương phát triển, 

ñủ sức hấp thu công nghệ chuyển giao, và là ñối tác ngày càng bình ñẳng với các 

nhà ñầu tư là ñiều kiện cần thiết ñể lãnh thổ và ñịa phương tiếp nhận ñầu tư có thể 

thu hút ñược nhiều hơn và hiệu quả hơn luồng vốn ñầu tư. 

Trong những năm qua, du lịch Việt Nam tăng trưởng tương ñối ổn ñịnh với 

tốc ñộ trung bình ở mức tương ñối cao (khoảng 20%), thị phần du lịch của Việt 

Nam trong khu vực ñã tăng từ 5% năm 1995 lên trên 8% năm 2005, thu nhập từ 

ngành du lịch tăng lên nhiều lần. Đây là một thành công lớn góp phần giúp du lịch 

trở thành một trong những ngành có ñóng góp lớn vào GDP. 

Giai ñoạn 1990-2000 có thể khẳng ñịnh là giai ñoạn bức phá trong tăng 

trưởng khách và thu nhập. Khách quốc tế tăng trên 9 lần, từ 250 nghìn lượt (năm 

1990) lên 2,05 triệu lượt (năm 2000); khách nội ñịa tăng 11 lần, từ 1 triệu lượt lên 

11 triệu lượt; thu nhập du lịch tăng gần 13 lần từ 1.350 tỷ ñồng lên 17.400 tỷ ñồng. 

Trong năm (5) năm gần ñây (2001-2005), tuy phải ñối mặt với rất nhiều khó khăn 

như chiến tranh, khủng bố, dịch SARS và cúm gia cầm, nhưng do áp dụng các biện 

pháp táo bạo tháo gỡ kịp thời, nên lượng khách và thu nhập du lịch hàng năm vẫn 

tiếp tục tăng trưởng hai con số. Khách quốc tế năm 2001 ñạt 2,33 triệu lượt, năm 

2005 ñạt gần 3,47 triệu lượt; khách nội ñịa năm 2001 ñạt 11,7 triệu lượt; năm 2005 

ñạt 16,1 triệu lượt; người Vi ệt Nam ñi du lịch nước ngoài năm 2005 ước khoảng 

900 nghìn lượt. Du lịch phát triển ñã góp phần tăng tỷ trọng GDP của ngành dịch vụ 

(riêng GDP du lịch hiện chiếm khoảng 4% GDP cả nước, theo cách tính của 

UNWTO thì con số này khoảng 10%). Du lịch là một trong ít ngành kinh tế ở nước 
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ta mang lại nguồn thu trên 2 tỷ USD/năm. Hơn 10 năm trước, Du lịch Việt Nam 

ñứng vào hàng thấp nhất khu vực, nhưng ñến nay khoảng cách này ñã ñược rút 

ngắn, ñã ñuổi kịp và vượt Philippine, chỉ còn ñứng sau Malaysia, Singapore, Thái 

Lan và Indonesia. Theo UNWTO, hiện nay Việt Nam là một trong những nước có 

tốc ñộ tăng trưởng du lịch cao nhất khu vực và thế giới. Năm 2004, Du lịch Việt 

Nam ñược Hội ñồng Du lịch và Lữ hành thế giới xếp thứ 7 thế giới về tăng trưởng 

lượng khách trong số 174 nước; Việt Nam ñược xếp vào nhóm 10 ñiểm ñến hàng 

ñầu thế giới. 

Hiệu quả chiều sâu về nhiều mặt của du lịch ngày càng rõ nét. ở ñâu du lịch 

phát triển, ở ñó diện mạo ñô thị, nông thôn ñược chỉnh trang, sạch ñẹp hơn, ñời 

sống nhân dân ñược cải thiện rõ rệt. Hoạt ñộng du lịch ñã thúc ñẩy các ngành khác 

phát triển, tạo ra khả năng tiêu thụ tại chỗ cho hàng hoá và dịch vụ; mỗi năm, hàng 

chục lễ hội truyền thống ñược khôi phục, tổ chức dần ñi vào nền nếp và lành mạnh, 

phát huy ñược thuần phong mỹ tục. Nhiều làng nghề thủ công truyền thống ñược 

khôi phục và phát triển, tạo thêm các ñiểm tham quan du lịch, sản xuất hàng lưu 

niệm, thủ công mỹ nghệ bán cho khách, nhân dân có thêm việc làm và thu nhập; 

góp phần thúc ñẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập, xoá ñói giảm nghèo 

và nhiều hộ dân ở không ít ñịa phương ñã giàu lên nhờ làm du lịch. Du lịch phát 

triển ñã tạo thêm nguồn thu ñể tôn tạo, trùng tu các di tích và nâng cao ý thức, trách 

nhiệm của các cơ quan nhà nước, chính quyền ñịa phương và cộng ñồng dân cư giữ 

gìn, phát triển di sản văn hoá. Tuyên truyền, quảng bá du lịch ở nước ngoài và tại 

chỗ trong nước ñã truyền tải ñược giá trị văn hoá dân tộc ñến bạn bè quốc tế, khách 

du lịch và nhân dân. 

Điều quan trọng hơn cả là du lịch ñã góp phần phát triển yếu tố con người 

trong công cuộc ñổi mới. Hoạt ñộng du lịch ñã tạo ra trên 80 vạn việc làm trực tiếp 

và gián tiếp cho các tầng lớp dân cư, góp phần nâng cao dân trí, ñời sống vật chất và 

tinh thần cho nhân dân; mở rộng giao lưu giữa các vùng, miền trong nước và với 

nước ngoài; ñã thực hiện tốt vai trò ngoại giao nhân dân với chức năng “sứ giả’’ c ủa 

hoà bình, góp phần hình thành, củng cố môi trường cho nền kinh tế mở, ñẩy mạnh 
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phát triển kinh tế-xã hội và tranh thủ sự ñồng tình, ủng hộ quốc tế ñối với sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Du lịch Việt Nam ñã vươn lên, tham gia chủ ñộng dần trong hội nhập du lịch 

quốc tế; thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác du lịch nhiều mặt với các nước láng 

giềng, các nước trong khu vực và thế giới; ký 29 Hiệp ñịnh hợp tác du lịch song 

phương với những nước là thị trường du lịch trọng ñiểm và ñầu mối giao lưu quốc 

tế và Hợp tác du lịch ña phương 10 nước ASEAN; ñã có quan hệ bạn hàng với trên 

1.000 hãng, trong ñó có nhiều hãng lớn, của hơn 60 nước và vùng lãnh thổ. Du lịch 

nước ta là thành viên của Tổ chức Du lịch thế giới, của Hiệp hội Du lịch Châu á-

Thái Bình Dương, của Hiệp hội Du lịch Đông Nam á và phát huy ñược vai trò, khai 

thác tốt quyền lợi hội viên. Tham gia chủ ñộng hơn trong hợp tác du lịch tiểu vùng, 

khu vực, liên khu vực và thế giới. Nhờ thế ñã tranh thủ ñược vốn, kinh nghiệm, 

công nghệ, nguồn khách ñể phát triển, chủ ñộng gắn kết với du lịch khu vực và thế 

giới. Tính chủ ñộng hội nhập cũng ñược thể hiện rõ trong việc thực hiện chủ trương 

dựa vào lợi thế so sánh (như văn hoá, ẩm thực, nguyên liệu, lao ñộng rẻ...) ñầu tư ra 

nước ngoài, chủ yếu là kinh doanh ăn uống ở các nước láng giềng, Nhật Bản, Đức 

và Mỹ. 

Tuy nhiên, xét về giá trị tuyệt ñối, quy mô ngành du lịch Việt Nam còn nhỏ. 

Tốc ñộ tăng trưởng việc làm trong ngành vẫn tiếp tục ở mức thấp hơn so với mức 

tăng trung bình của khu vực. Năng lực của các công ty du lịch Việt Nam không 

tương xứng với tiềm năng. 

 Nhìn chung, các ngành hỗ trợ du lịch vẫn chưa phát triển cùng nhịp với sự 

phát triển của ngành du lịch. Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông yếu kém, phương 

tiện vận tải lạc hậu, ñường vận chuyển hàng không vẫn chưa ñược phát triển ñúng 

mức. Công nghệ thông tin chưa ñược ứng dụng nhiều; ứng dụng thương mại ñiện tử 

trong ñiều hành các tour du lịch và giao dịch giữa các nhà cung cấp dịch vụ du lịch 

chưa ñược nhiều, hoạt ñộng xúc tiến du lịch ở nước ngoài còn yếu về số lượng và 

hiệu quả. Các dịch vụ giải trí, văn hoá, thể thao vẫn chưa phát triển và các dịch vụ 

ngân hàng chưa ñáp ứng nhu cầu. 
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Sản phẩm dịch vụ du lịch chưa phong phú, ña dạng. Ta có nhiều cảnh quan 

thiên nhiên ñẹp và có bãi biển ñược xếp hạng tầm quốc tế, nhưng trên phạm vi cả 

nước, chưa có ñược một khu du lịch tầm cỡ và có tên tuổi như Pataya, Phuket (Thái 

Lan), Sentosa (Singapore), Bali (Inñônesia), hay Genting, Langkawi (Malaysia). 

Đặc ñiểm này ñã ảnh hưởng ñến việc thu hút ñược sự chú ý của khách du lịch, 

không kéo dài ñược thời gian nghỉ ngơi của khách tại Vi ệt Nam, không tạo cơ hội 

ñể tăng chi tiêu của khách quốc tế tại Vi ệt Nam. 

Nguồn nhân lực cho du lịch chưa ñược ñào tạo một cách hệ thống về chuyên 

môn và kỹ năng nghề nghiệp. Năng lực ngoại ngữ, kỹ năng công nghệ thông tin và 

khả năng giao tiếp còn hạn chế. Các cơ sở ñào tạo du lịch phân bổ không ñồng ñều, 

chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn. Mặc dù có sự bùng nổ về số lượng các công 

ty du lịch lữ hành trong nước, song các công ty này cạnh tranh thiếu lành mạnh về 

giá, giảm chất lượng dịch vụ, vi phạm các yêu cầu về giấy phép hành nghề. 

Hiện nay sự liên kết, hợp tác giữa các Bộ ngành, ñịa phương, lãnh thổ tuy gần ñây 

có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn yếu hoặc thiếu (Tổng cục Du lịch, Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Công 

an) ñặc biệt là việc quản lý các nguồn lực tự nhiên. Cũng chưa có sự phối hợp chặt 

chẽ giữa các ngành (tài chính, ngân hàng, hàng không, biên phòng, hải quan, ñiện 

lực và viễn thông…) trong hỗ trợ phát triển du lịch. Bên cạnh ñó, hệ thống thống kê 

áp dụng trong ngành du lịch Việt Nam cũng chưa ñược cải tiến nhiều. [34, 107] 

1.5. KINH NGHI ỆM THU HÚT V ỐN FDI CỦA CÁC NƯỚC TẠI CHÂU Á  

Nguồn vốn FDI có vai trò then chốt ñể thực hiện công nghiệp hóa, thúc ñẩy 

tăng trưởng kinh tế của mọi quốc gia, ñặc biệt là các quốc gia có nền kinh tế ñang 

phát triển như Việt Nam. Theo nhiều cuộc khảo sát, các quốc gia Trung Quốc, Nhật 

Bản, Ấn Độ, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan là các quốc gia liên tục ñứng vị trí cao 

trong bảng xếp hạng những quốc gia thu hút vốn FDI ñứng ñầu khu vực Châu Á. [4, 

105] 
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1.5.1. Cải thi ện môi trường pháp lý cho hoạt ñộng ñầu tư 

Môi trường pháp lý có vai trò quan trọng trong việc thu hút các nhà ñầu tư 

nước ngoài. Thể chế chính trị ổn ñịnh, hệ thống pháp luật ñồng bộ, thủ tục ñầu tư 

ñơn giản và nhiều chính sách khuyến khích, ñảm bảo quyền lợi cho các nhà ñầu tư 

là những bí quyết của các nước châu Á thành công nhất.  [4, 105] 

1.5.2. Đơn giản hóa thủ tục, quy trình ñầu tư 

 Thủ tục ñầu tư ở các nước này ñều là thủ tục một cửa ñơn giản, với những 

hướng dẫn cụ thể tạo thuận lợi cho các nhà ñầu tư.  

 Ở Thái Lan có Luật xúc tiến thương mại quy ñịnh rõ ràng cơ quan nào, 

ngành nào có nhiệm vụ gì trong việc xúc tiến ñầu tư. 

 Trung Quốc thực hiện phân cấp, phân quyền, nâng cao quyền hạn nhiều hơn 

cho các tỉnh, thành phố, khu tự trị trong quản lý nhà nước ñối với doanh nghiệp 

FDI. Nhà nước cho phép mỗi tỉnh, thành phố, khu tự trị có những ñặc quyền trong 

quản lý, phê chuẩn dự án ñầu tư. [4, 105] 

1.5.3. Công khai các kế hoạch phát triển kinh tế 

Thái Lan thực hiện tốt công tác quy hoạch và công khai các kế hoạch phát 

triển ñất nước từng giai ñoạn, ngắn và trung hạn.  

Trung Quốc cũng công bố rộng rãi và tập trung hướng dẫn ñầu tư nước ngoài 

vào các ngành ñược khuyến khích phát triển. [4, 105] 

1.5.4. Hệ thống pháp luật ñồng bộ, ñảm bảo quyền lợi cho nhà ñầu tư 

Hàn Quốc chú trọng xây dựng hệ thống luật ñồng bộ, ñảm bảo cho nhà ñầu tư 

nước ngoài ñược hưởng mức lợi nhuận thỏa ñáng.  

Trung Quốc thể hiện sự quan tâm ñến những quyền lợi của nhà ñầu tư nước 

ngoài bằng cách thường xuyên bổ sung, sửa ñổi Luật ñầu tư nước ngoài, ñảm bảo 

tính thực thi nghiêm túc. Những hoạt ñộng thanh tra trái phép, thu lệ phí hay áp ñặt 

thuế sai quy ñịnh ñối với các doanh nghiệp nước ngoài bị xử lý nghiêm khắc. Nhiều 

quy ñịnh ñược xóa bỏ ñể phù hợp với pháp luật kinh doanh quốc tế như tỷ lệ nội ñịa 

hóa, cân ñối ngoại tệ. Phạm vi ngành nghề ñược phép ñầu tư ñược mở rộng, từ 186 

lên ñến 262 khoản mục ñược ñầu tư. [4, 105] 
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1.5.5. Giảm thuế, ưu ñãi tài chính tiền tệ 

Thu nhiều nhất lợi nhuận từ dự án luôn là mục ñích hàng ñầu của các nhà ñầu 

tư nước ngoài. Vì vậy, nhiều nước châu Á ñã có những chính sách tài chính hấp dẫn 

cho các nhà ñầu tư như giảm thuế, ưu ñãi tiền tệ, cho vay ngoại tệ...nhằm thu hút 

nhiều nhất nguồn vốn FDI vào các nước này. 

1.5.5.1 Cắt giảm thuế 

Hầu hết các nước châu Á ñều ñưa ra những chính sách cắt giảm thuế hấp dẫn 

ñối với các dự án ñầu tư nước ngoài.  

- Hàn Quốc miễn giảm thuế 7 năm với doanh nghiệp FDI có vốn trên 50 triệu 

Đôla Mỹ.  

- Thái Lan miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ 3 – 8 năm, miễn thuế nhập 

khẩu 90% ñối với nguyên liệu, 50% ñối với máy móc mà Thái Lan chưa sản xuất 

ñược... 

- Ở Trung Quốc, các dự án ñầu tư vào ñặc khu kinh tế, khu công nghệ cao sẽ 

ñược ưu ñãi về thuế, các dự án ñầu tư vào các vùng kinh tế khó khăn như miền Tây, 

miền Trung - sẽ ñược thuê ñất miễn phí, miễn thuế thu nhập trong vòng 10 năm... 

Indonesia miễn thuế nhập khẩu, thuế doanh thu ñối với hàng nhập khẩu dùng cho 

mục ñích ñầu tư... 

1.5.5.2 Cho phép nhà ñầu tư hoạt ñộng trên thị trường tài chính  

- Hàn quốc cho phép nhà ñầu tư nước ngoài tham gia các hoạt ñộng của thị 

trường chứng khoán, thị trường bất ñộng sản, sát nhập và mua lại các công ty trong 

nước, giao dịch ngoại hối... 

- Trung Quốc mở rộng các quy ñịnh về ngoại hối, vay ngoại tệ: Doanh nghiệp 

FDI ñược cấp giấy chứng nhận quản lý ngoại hối, mở tài khoản ngoại tệ, vay vốn từ 

các ngân hàng Trung quốc nếu ñược bảo lãnh bởi các cổ ñông nước ngoài. Ngoài ra, 

nước này còn cho phép nhà ñầu tư nước ngoài ñược mua cổ phần của doanh nghiệp 

nhà nước như các ngân hàng (ngoại trừ các doanh nghiệp ñặc biệt quan trọng ñến 

kinh tế và an ninh quốc gia). 
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1.5.5.3 Các chính sách ưu ñãi về dịch vụ  

- Thái Lan giảm giá thuê nhà ñất, văn phòng, cước viễn thông, vận tải...Giá 

dịch vụ ở Thái Lan thuộc loại hấp dẫn nhất với việc thu hút FDI. Sigapore lại tạo 

ñiều kiện thuận lợi cho người thân của các nhà ñầu tư nhập cư và ổn ñịnh cuộc sống 

tại nước này.  [4, 105] 

1.5.6. Xây dựng cơ sở hạ tầng 

Cơ sở hạ tầng hiện ñại, thuận tiện cho việc buôn bán và giao lưu quốc tế luôn 

là yếu tố quan trọng hấp dẫn các nhà ñầu tư. Các nước Châu Á như Thái Lan , 

Trung Quốc, Hàn Quốc ñã thấy ñược tiềm năng thu hút nguồn vốn FDI từ yếu tố 

này. Chính vì vậy, họ ñã tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng: nhà xưởng, ñường giao 

thông, viễn thông, dịch vụ...nhằm tạo môi trường hấp dẫn và dễ dàng cho các nhà 

ñầu tư khi hoạt ñộng trên ñất nước mình. 

1.5.6.1 Thái Lan chú trọng ñầu tư cơ sở hạ tầng:  

Hệ thống ñường bộ, ñường sắt, hệ thống sân bay, bến cảng, khu công nghiệp, 

kho bãi hiện ñại, thuận lợi cho phát triển kinh tế và du lịch. Nước này cũng xây 

dựng thành công hệ thống viễn thông, bưu ñiện, mạng internet thông suốt cả nước 

phục vụ cho hoạt ñộng kinh doanh quốc tế. 

1.5.6.2 Trung Quốc  

Chú trọng xây dựng nhiều ñặc khu kinh tế và các thành phố duyên hải. Tại các 

ñặc khu này, Trung Quốc tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển ñô thị, nhà ở, 

trường học, bệnh viện, trung tâm công cộng. Nhà nước cho phép ñiạ phương tự khai 

thác mọi khả năng ñể có vốn ñầu tư cơ sở hạ tầng, ñể khuyến khích nhà ñầu tư nước 

ngoài tham gia vào quá trình tái cơ cấu, ñổi mới doanh nghiệp nhà nước. [4, 105] 

1.5.7. Phát triển nguồn nhân lực có trình ñộ cao 

Một trong những tiêu chí ñể các nhà ñầu tư nước ngoài quan tâm là thị trường 

lao ñộng ở nước sở tại. Thị trường lao ñộng của Châu Á ñặc biệt hấp dẫn bởi tỷ lệ 

lao ñộng trẻ, giá thấp. Tuy nhiên, phát triển nguồn lao ñộng có trình ñộ cao mới 

chính là bí quyết thu hút ñầu tư của các nước châu Á thành công nhất. 
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         *. Coi trọng ñầu tư cho giáo dục 

- Hàn Quốc thực hiện hoạt ñộng dự báo nhu cầu sử dụng nguồn lao ñộng 

nhằm chủ ñộng trong công tác ñào tạo lao ñộng, ñáp ứng nhu cầu lao ñộng cho thị 

trường. Nước này ñã trang bị miễn phí máy tính cho mỗi lớp học, miễn phí dạy tin 

học cho mọi ñối tượng.  

- Thái Lan có tới 21% sinh viên tốt nghiệp ñại học các ngành toán, máy tính. 

- Ấn Độ và Trung Quốc ñặc biệt chú trọng giáo dục ñại học, số người tốt 

nghiệp ñại học ở hai nước này chỉ sau Mỹ. Đặc biệt, Ấn Độ còn ñược coi là cái nôi 

của nguồn nhân lực có trình ñộ cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin. [4, 105] 

1.5.8. Chính sách thu hút nhân tài 

 Không chỉ phát triển nguồn nhân lực trong nước, Singapore, quốc gia có dân 

số ít ỏi còn thực hiện nhiều chính sách thu hút nhân tài từ bên ngoài. Quốc ñảo nhỏ 

bé này ñược coi là nơi có chính sách thu hút nhân tài bài bản nhất thế giới. Các 

chính sách ñột phá như cho phép người nước ngoài tham gia vào bộ máy nhà nước, 

nhập cư dễ dàng, ñãi ngộ xứng ñáng theo trình ñộ...khiến nước này có ñược một ñội 

ngũ lao ñộng cao cấp hàng ñầu thế giới, trở thành ñịa ñiểm hấp dẫn cho các nhà ñầu 

tư nước ngoài, ñặc biệt là các ngành nghề ñòi hỏi nhiều trí tuệ, chất xám. [4, 105] 

* M ột số bài học kinh nghiệm thiết thực trong quá trình thu hút vốn ñầu 

tư FDI, cũng như thu hút khách du lịch ñể thúc ñẩy phát tri ển du lịch tỉnh 

Khánh Hòa: 

Thứ nhất, Chính Phủ cần tạo môi trường ñầu tư thông thoáng, minh bạch và 

ñảm bảo ñầu tư lâu dài cho các nhà ñầu tư. Bên cạnh ñó, Chính Phủ xây dựng nhiều 

chính sách ñể khuyến khích ñầu tư du lịch cũng như có nhiều chính sách hỗ trợ 

trong thu hút khách du lịch. Chính Phủ cần ñầu tư và hoàn thiện hệ thống hạ tầng du 

lịch ñể tăng tính hấp dẫn trong thu hút ñầu tư. Điều này muốn nói rằng, trong ngành 

du lịch cần có sự phân công và hợp tác chặt chẽ giữa Chính Phủ, doanh nghiệp và 

người dân. 

Thứ hai, ñẩy mạnh công tác quảng bá du lịch, quảng bá về ñất nước bằng 

nhiều hình thức khác nhau thông qua việc mở văn phòng xúc tiến du lịch ở nhiều 
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quốc gia trên thế giới, quảng cáo trên các ñài truyền hình quốc tế lớn, Chính Phủ 

ñứng ra mời các nhà báo ở nhiều quốc gia, các công ty du lịch ñến thăm ñể viết bài 

và kết nối với các doanh nghiệp trong nước, cũng như có cả một hệ thống ấn phẩm 

sách báo, tranh ảnh, bản ñồ giới thiệu ñầy ñủ. Bên cạnh ñó, luôn có sự nối kết, ñầu 

tư các hoạt ñộng quảng bá du lịch ñi li ền với hoạt ñộng quảng bá của các ngành 

khác. 

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 biết tạo ra những ñiều mới mẻ, hấp 

dẫn ñể thu hút du khách. Bên cạnh ñó, cần phát triển ña dạng các loại hình du lịch 

như du lịch biển, du lịch núi, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch mạo hiểm, 

du lịch chữa bệnh, du lịch khám phá… ñể tạo nên nhiều sản phẩm mang nét ñặc sắc 

riêng cho từng ñịa phương du lịch nhằm ñáp ứng mọi nhu cầu của du khách. 

Thứ năm, ngành du lịch còn liên kết chặt chẽ giữa các ngành nhau ñể khai 

thác dịch vụ du lịch như liên kết với các hãng hàng không, hệ thống bệnh viện, siêu 

thị…trong ñó, các sản phẩm cung cấp cho khách du lịch phải ñảm bảo chất lượng, 

giá cả hợp lý và thống nhất. Vì vậy, khi xây dựng chương trình tour du lịch thường 

cũng có ñiểm ñến là siêu thị, trung tâm thương mại, chợ. 

Thứ sáu, xen kẽ với các yếu tố văn hoá bản sắc, cần có các cơ sở vật chất du 

lịch hiện ñại. Tuy nhiên, 2 vẻ ñẹp này phải ñược hài hòa và nâng tầm nhau. 

Thứ bảy, coi trọng công tác ñào tạo nguồn nhân lực ñể ñáp ứng nhu cầu lao 

ñộng ngày càng cao ñể phục vụ trong ngành. [31, 107] 
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KẾT LU ẬN CHƯƠNG 1 

 

Trong chương này, tác giả ñã trình bày những lý luận cơ bản về ñầu tư, cách 

phân loại ñầu tư, chỉ ra các nguồn vốn phục vụ ñầu tư cũng như ưu nhược ñiểm của 

từng nguồn vốn ñầu tư; tác giả cũng tìm hiểu khái niệm về du lịch và chỉ ra sự cần 

thiết phải thu hút các nguồn vốn ñể phát triển du lịch, cũng như tổng hợp các nhân 

tố có ảnh hưởng ñến việc thu hút ñầu tư vào ngành du lịch. Ngoài ra, tác giả cũng 

tìm hiểu một số kinh nghiệm thu hút các nguồn vốn cho ñầu tư vào ngành du lịch 

cũng như kinh nghiệp thu hút khách du lịch của các nước có hoạt ñộng du lịch phát 

triển trong khu vực Asean, ñó là Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan và Singapore, 

trên cơ sở ñó rút ra một số bài học kinh nghiệm thiết thực trong quá trình huy ñộng 

các nguồn vốn cũng như thu hút khách du lịch ñể thúc ñẩy phát triển du lịch tỉnh 

Khánh Hòa. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU HÚT V ỐN ĐẦU TƯ FDI 

VÀO NGÀNH DU L ỊCH TỈNH KHÁNH HÒA 

2.1.  CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT V ỐN FDI VÀO 

NGÀNH DU L ỊCH TỈNH KHÁNH HÒA  

Mọi hoạt ñộng ñầu tư là ñể thu lợi nhuận, vì thế môi trường ñầu tư hấp dẫn 

phải là một môi trường ñầu tư có hiệu quả cao, mức ñộ rủi ro thấp. Điều này lại chịu 

ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố như ñiều kiện tự nhiên, chính sách, cơ chế ưu ñãi ñầu 

tư của ñịa phương, ñiều kiện phát triển về cơ sở hạ tầng kinh tế, mức ñộ hoàn thiện 

về thể chế hành chính - pháp lý, khả năng ổn ñịnh về mặt chính trị - xã hội, ñộ mở 

của nền kinh tế, sự phát triển của hệ thống thị trường...[3, 105] Các nhân tố trên có 

mối quan hệ và tác ñộng qua lại lẫn nhau, vì vậy, ñể nâng cao chất lượng và hiệu 

quả của môi trường ñầu tư nhằm tăng tính hấp dẫn hơn nữa trong thu hút ñầu tư 

FDI, tỉnh Khánh Hòa nhất thiết phải quan tâm xử lý ñồng bộ các nhân tố ảnh hưởng 

sau ñây. 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

2.1.1.1 Vị trí ñịa lý  

 Khánh Hoà nằm ở vị trí ñịa lý từ 11041’53” ñến 12052’35” vĩ ñộ Bắc và từ 

108040’ ñến 109023’24” kinh ñộ Đông. Phía bắc giáp Phú Yên, phía nam giáp Ninh 

Thuận, phía tây giáp Đăk Lăk và Lâm Đồng, phía ñông giáp với biển Đông với 

ñường bờ biển dài 385 Km. Khánh Hoà nằm ở giữa hai thành phố lớn là thành phố 

Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, là các trọng ñiểm phát triển kinh tế của cả nước. Khánh 

Hoà có trung tâm là thành phố Nha Trang cách thành phố Hồ Chí Minh 450 Km, 

cách thành phố Đà Nẵng 525 Km [29, 107]. Với vị trí ñịa lý ñặc thù của Khánh Hoà 

ñã tạo ñiều kiện thuận lợi cho tỉnh mở rộng giao lưu phát triển kinh tế - xã hội, 

trong ñó có hoạt ñộng du lịch với các tỉnh. Tuy nhiên, ñây cũng là thách thức trong 

việc cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường của các tỉnh.  
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2.1.1.2. Địa hình 

Khánh Hoà là một trong những tỉnh có ñịa hình ña dạng, thấp dần từ tây sang 

ñông và phong phú với ñầy ñủ các thể loại ñịa hình: biển ñảo, núi, ñồng bằng… tạo 

nên nhiều thắng cảnh ñẹp ñể phát triển các loại hình du lịch. [29, 107] 

2.1.1.3. Khí hậu 

Khí hậu Khánh Hoà vừa chịu sự chi phối của khí hậu nhiệt ñới gió mùa, vừa 

mang tính chất của khí hậu ñại dương nên tương ñối ôn hoà. Nhiệt ñộ trung bình 

năm là 260C, ánh sáng dồi dào. Mùa hè không bị oi bức, mùa ñông không quá lạnh. 

Do có những vùng núi cao trên 1.000 mét nên có các ñặc trưng của khí hậu nhiệt 

ñới vùng núi cao, ôn hoà mát mẻ quanh năm, không có các hiện tượng thời tiết ñặc 

biệt như gió nóng, sương muối… thuận lợi cho việc phát triển du lịch nghỉ dưỡng, 

du lịch sinh thái, các hoạt ñộng du lịch bơi lặn biển... [32, 107] 

2.1.1.4. Thuỷ văn 

Dãy Trường Sơn thuộc ñịa phận Khánh Hoà chạy gần sát biển, do vậy các con 

sông suối chảy qua tỉnh ñều ngắn và dốc. Chiều dài trung bình của các con sông từ 

10 – 15 Km. Mật ñộ sông, suối của Khánh Hoà từ 0,5 ñến 1 Km/Km2. Khánh Hoà 

có hai con sông lớn ñổ ra biển là sông Cái Nha Trang và sông Cái Ninh Hoà. Trên 

các con sông này ñang hình thành các tour du lịch ñể thu hút và khai thác khách du 

lịch. [30, 107] 

2.1.1.5. Tài nguyên du lịch tự nhiên 

a. Tài nguyên du lịch biển – ñảo: Bao gồm Vịnh Nha Trang, Vịnh Vân Phong, 

Vịnh Vân Phong, Biển Đại Lãnh, Biển Dốc Lếch, Đầm Nha Phu, Vịnh Cam Ranh, 

Bãi dài... thực sự là những kỳ quan thiên nhiên ñẹp với khí hậu ôn hoà, bãi biển ñẹp, 

cát mịn, núi ñồi hùng vĩ bao quanh, có thể phát triển nhiều hoạt ñộng du lịch như tổ 

chức hội nghị, tắm biển, vui chơi giải trí cao cấp, thể thao, bơi thuyền, câu cá, lặn 

biển, nghỉ dưỡng, chữa bệnh, vui chơi giải trí thể thao trên cát, trên biển, tham quan 

các tuyến ñảo… và các hoạt ñộng khác.v.v…  

b. Tài nguyên du lịch hang ñộng, suối, thác: Tài nguyên du lịch hang ñộng, 

suối, thác ở Khánh Hòa rất phong phú, có thể kể ra ñây bao gồm: Suối Ba Hồ, Suối 
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Hoa Lan, Suối khoáng nóng Trường Xuân, Suối Tiên, Hòn Bà, Thác Yang Bay... 

nằm trên nhiều ñịa phương khác nhau ở Khánh Hòa. Các hang ñộng, suối, thác vẫn 

còn giữ nguyên nét hoang sơ, lãng mạn của sông hồ, núi rừng. Do ñó, ñây là khu 

vực thích hợp phát triển du lịch sinh thái núi với các loại hình tham quan, nghiên 

cứu, vui chơi giải trí, thể thao… Bên cạnh ñó, Khánh Hòa còn có Trung tâm suối 

khoáng nóng Tháp Bà nằm tại thành phố Nha Trang thật sự mang lại cho du khách 

cảm giác thư giãn và phục hồi sức khoẻ sau những ñợt dã ngoại ngoài trời. 

c. Tài nguyên rừng: Diện tích rừng hiện có là 186,5 nghìn ha, trong ñó có 

64,8% là rừng sản xuất, 34% rừng phòng hộ và 1,2% rừng ñặc dụng. Độ che phủ 

của rừng là 38,5%, lớn nhất là huyện Khánh Vĩnh (65,4%), tiếp ñến là huyện Khánh 

Sơn (45,9%), các huyện còn lại ñều dưới mức bình quân của tỉnh, thấp nhất là thành 

phố Nha Trang (10,8%), thị xã Cam Ranh (11,8%). Rừng là một thế mạnh của 

Khánh Hoà, song việc khai thác bừa bãi những năm qua ñã làm tài nguyên rừng 

ngày càng cạn kiệt dẫn ñến suy giảm cân bằng sinh thái. [30, 107] 

2.1.1.6. Tài nguyên du lịch nhân văn 

Bên cạnh sự nổi trội về tài nguyên du lịch tự nhiên, với l ịch sử hình thành và 

phát triển lâu ñời, là mảnh ñất sinh sống của nhiều dân tộc anh em, tài nguyên nhân 

văn của Khánh Hòa cũng có giá trị phục vụ du lịch. 

a. Di tích gồm có: Tháp Bà Ponaga, Chùa Long Sơn, Viện Hải Dương Học, 

Bảo tàng tỉnh Khánh Hoà, Chợ Đầm, Khu tưởng niệm bác sĩ Alexandre Yersin, Di 

tích Am Chúa, Đàn ñá Khánh Sơn... nằm ngay trong nội thành Nha Trang và các 

vùng phụ cận, tạo nên một quần thể ñiểm tham quan du lịch văn hoá ñộc ñáo. Hệ 

thống di tích này sẽ thích hợp với loại hình tham quan, nghiên cứu, vãn cảnh… ñặc 

biệt ñối với Chợ Đầm là ñiểm thu hút khách du lịch mua sắm hàng hoá sau các kỳ 

nghỉ. 

b. Các lễ hội: Bên cạnh các di tích, Khánh Hòa cũng còn ñược biết ñến như là 

nơi có nhiều lễ hội nổi tiếng trong cả nước – một sản phẩm văn hóa rất ñộc ñáo gồm 

có: Lễ hội Nghinh cá Ông, Lễ hội Tháp Bà Ponaga, Lễ hội Am Chúa... ñều ñược tổ 

chức gắn liền với các di tích lịch sử văn hoá, là những yếu tố thuận lợi phát triển các 
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loại hình du lịch tâm linh, tham quan các danh lam thắng cảnh trong những dịp ñầu 

xuân. [32, 107] 

2.1.2. Điều kiện kinh tế 

Nếu như trong giai ñoạn 1996 - 2005 phát triển Du lịch Khánh Hoà với mục 

tiêu chỉ ñể trở thành một ngành kinh tế ñủ mạnh và có sức thuyết phục, ñóng góp 

vào sự phát triển kinh tế - xã hội của ñịa phương, thì giai ñoạn từ nay ñến năm 2010 

và những năm tiếp theo du lịch Khánh Hoà phát triển với mục tiêu thực sự trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn, làm ñộng lực thúc ñẩy ñể phát huy sức mạnh của các thành 

phần kinh tế khác theo tinh thần của Nghị quyết XIV và XV/NQ-TU tỉnh Khánh 

Hoà ñã ñề ra. Phấn ñấu ñưa Khánh Hoà trở thành trung tâm du lịch biển tầm cỡ 

không chỉ của cả nước mà của khu vực. [26, 106] 

Về kinh tế 

- Duy trì và ñẩy nhanh tốc ñộ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân 

chung của cả nước. Tốc ñộ tăng GDP thời kỳ 2006 - 2010 khoảng 12%/năm, thời kỳ 

2011 - 2015 khoảng 12,5%/năm, thời kỳ 2016 - 2020 khoảng 13%/năm. Tổng GDP 

của tỉnh (giá 1994) ñạt khoảng 13.226 tỷ ñồng vào năm 2010; 23.834 tỷ vào năm 

2015 và 43.913 tỷ vào năm 2020. GDP bình quân ñầu người (giá hiện hành) ñạt 

19,477 triệu ñồng năm 2010 và 32,777 triệu năm 2015. 

- Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch nhanh theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch 

vụ và công nghiệp. Cơ cấu kinh tế năm 2010 là công nghiệp - xây dựng 43,5%; 

nông-lâm- ngư nghiệp 13%; dịch vụ 43,5%; năm 2015 cơ cấu tương ứng là 45%, 

8% và 47%. 

- Quản lý và tổ chức nguồn thu ngân sách trên ñịa bàn tỉnh, phấn ñấu ñạt tỷ lệ 

huy ñộng vào ngân sách thời kỳ 2006 - 2010 khoảng 22% GDP, thời kỳ 2011 - 2015 

khoảng 22 - 23% GDP. 

- Tăng nhanh ñầu tư toàn xã hội, giải quyết tốt quan hệ tích lũy và tiêu dùng, 

thu hút mạnh các nguồn vốn bên ngoài, thời kỳ 2006 - 2010 tổng vốn ñầu tư xã hội 

ñạt 38 - 40% GDP. 
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Tốc ñộ phát triển kinh tế 

Nhiều năm qua, Khánh Hoà là tỉnh có tốc ñộ phát triển kinh tế và ñóng góp 

ngân sách cao trong khu vực miền trung và cả nước. Khánh Hoà ñược biết tới 

không chỉ là ñịa phương có tiềm năng lớn về du lịch và kinh tế biển mà Khánh Hoà 

cũng là ñịa phương có tốc ñộ phát triển về công nghiệp khá. Chính vì thế mà hơn 

mười năm qua, kinh tế tỉnh Khánh Hòa phát triển với tốc ñộ tương ñối cao, tổng sản 

phẩm nội ñịa (GDP) tăng trưởng bình quân hàng năm trên 10%. Nếu như năm 2000, 

GDP tỉnh Khánh Hòa chỉ ñạt 6.327 tỷ ñồng (tính theo giá hiện hành) thì ước tính 

ñến cuối năm 2007, GDP ñạt ñược 18.470 tỷ ñồng, gấp 2,9 lần. Nhờ ñó GDP bình 

quân ñầu người ước tính năm 2007 là 16,07 triệu ñồng/người/năm. Một khi thu 

nhập của người dân ñược nâng lên, thì chi tiêu của họ cũng tăng lên, trong ñó có chi 

tiêu cho nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng… Do ñó, ñây cũng là nhân tố quan trọng 

ñể thu hút vốn ñầu tư. Tuy nhiên, sự quan tâm ñầu tư ñể phát triển ngành du lịch 

còn nhiều hạn chế làm cho tốc ñộ phát triển của ngành du lịch không tương xứng 

với tiềm năng du lịch ở ñịa phương. Do ñó trong thời gian tới, muốn ñẩy mạnh tốc 

ñộ tăng trưởng kinh tế, tỉnh Khánh Hòa cần quan tâm ñúng mức ñến ñầu tư và thu 

hút vốn ñầu tư ñể phát triển ngành du lịch. [26, 106] 

2.1.3. Điều kiện xã hội 

Là một thành phố du lịch nên trong những năm qua, Khánh Hòa ñã thu hút rất 

nhiều khách du lịch trong và ngoài nước ñến tham quan nghỉ dưỡng. Để giữ chân du 

khách, Khánh Hòa ñã không ngừng hoàn thiện và phát triển mạnh nhiều loại hình 

dịch vụ và ñây cũng chính là mảnh ñất màu mỡ cho nhiều băng nhóm tội phạm phát 

triển. Đặc biệt kể từ khi Phạm Chí Tin (tức “Tin Pales”), vốn là trùm băng ñảng 

trong vụ án tại nhà hàng 62 Trần Phú ñược ñặc xá tha tù trước thời hạn vào dịp 2-9-

2005, trở về cũng là lúc nhiều băng nhóm xã hội ñen khác hoạt ñộng mạnh như 

băng nhóm tội phạm của Võ Quảng Hà (tức Hà "lê"), Nguyễn Ngọc Thành Hạnh 

(tức Hạnh "Nhật"), Trần Thị Hoàng Ánh (tức Ánh "phú")… Các băng nhóm này có 

tham gia kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh khách sạn, nhà hàng, vũ 

trường, cho vay nặng lãi… và ñã nhiều lần gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng. 
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Điều này ñã gây ra tâm lý lo sợ của du khách khi ñến Khánh Hòa. Và như thế nếu 

không tiêu diệt tận gốc các băng nhóm tội phạm này chắc chắn Nha Trang không 

bình lặng như cái vẻ hiền hòa của nó mà du khách vẫn thường thấy. Ngoài các băng 

nhóm tội phạm ra, môi trường xã hội phục vụ du lịch tại Khánh Hòa cũng còn nhiều 

bất cập và gây bức xúc cho du khách. Trước mắt hiện nay là tình trạng cò mồi, chèo 

kéo, bán hàng rong, nâng giá bán các sản phẩm, bán vé số cho khách du lịch… ñã 

làm nãn lòng khách du lịch. Phần ñông trong số lao ñộng này là người ngoài tỉnh 

ñến làm ăn và mang tính thời vụ, nhận thức của họ về kinh doanh du lịch rất hạn 

chế... Điều ñó ñã làm cho khách du lịch, ñặc biệt là du khách nước ngoài rất khó 

chịu và không quay lại. 

Như vậy, bên cạnh vị trí ñịa lý thuận lợi, ñiều kiện thiên nhiên ưu ñãi, hệ 

thống hạ tầng cơ sở du lịch ngày càng ñược hoàn thiện, các dịch vụ hỗ trợ du lịch 

tương ñối phát triển, có các chính sách thu hút ñầu tư cởi mở, năng ñộng nhằm thu 

hút vốn ñầu tư vào các ngành trọng ñiểm ở ñịa phương, trong ñó có ngành du lịch... 

thì Khánh Hòa vẫn còn nhiều vấn ñề cần phải khắc phục ñể tạo môi trường ñầu tư 

hấp dẫn hơn, thân thiện hơn với môi trường tự nhiên ñể ngày càng thu hút nhiều du 

khách ñến tham quan, nghỉ dưỡng, hội họp… Khi ñó, Khánh Hoà sẽ là nơi ñầu tư 

an toàn và phát triển, tạo ra những cơ hội mới cho các nhà ñầu tư trong và ngoài 

nước ñến ñầu tư và cùng hợp tác phát triển. [31, 107] 

2.1.4. Hệ thống cơ sở hạ tầng  

Khánh Hòa có 42% dân số trong ñộ tuổi lao ñộng, trên 2.1% tốt nghiệp cao 

ñẳng, ñại học trở lên. Có ba trường ñại học và cao ñẳng, bốn trường trung học 

chuyên nghiệp, ba viện nghiên cứu quốc gia và hệ thống các loại hình ñào tạo dạy 

nghề. Mặt bằng dân trí và hệ thống các trường ñào tạo này là cơ sở ñảm bảo nguồn 

nhân lực cho phát triển trong tương lai. Tỷ lệ người trong ñộ tuổi lao ñộng ñược ñào 

tạo nghề năm 2005 ñạt 26%. 

Qua ñiều tra hiện trạng lao ñộng và nghiên cứu thực tế về ñào tạo lại lao ñộng 

trong lĩnh vực du lịch trên ñịa bàn tỉnh. Mặc dù công tác ñào tạo nhân lực trong 

những năm qua ñã ñược quan tâm, nhưng so với nhu cầu phát triển du lịch hiện nay 
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chỉ mới ñáp ứng về mặt số lượng. Ngành du lịch Khánh Hoà vẫn còn thiếu cán bộ 

quản lý giỏi và nhân viên phục vụ có kỹ năng chuyên môn cao, kể cả ñào tạo trong 

và ngoài nước. Tuy nhiên trong ñiều kiện hiện nay việc ñáp ứng nhu cầu này còn rất 

hạn chế, rất cần sự ủng hộ tạo ñiều kiện từ Tổng cục Du lịch và UBND tỉnh Khánh 

Hòa. [27, 107] 

2.1.4.1 Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông  

Cùng với sự phát triển kinh tế– xã hội, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên ñịa 

bàn tỉnh Khánh Hòa như giao thông, ñiện, nước, thông tin liên lạc... ñã ñược cải 

thiện ñáng kể, có tác dụng tích cực ñến sự phát triển du lịch của ñịa phương, góp 

phần tăng khả năng vận chuyển khách, khả năng tiếp cận các ñiểm du lịch, tạo ñiều 

kiện thuận lợi trong sinh hoạt của du khách và là nhân tố quan trọng thúc ñẩy sự 

phát triển du lịch trong thời gian tới. 

- Đường hàng không: liên hệ giao thông hàng không ñến tỉnh Khánh Hoà qua 

các cảng hàng không Nha Trang, Cam Ranh. Sân bay Nha Trang có một ñường 

băng rộng 45m, dài 1.950m, là sân bay nhỏ, hiện nay chỉ phục vụ cho các máy bay 

quân sự nhỏ. Tháng 6/2004, sân bay Cam Ranh với một ñường băng dài 3.080m, là 

sân bay ñã ñược ñưa vào sử dụng vận chuyển hành khách thay thế cho sân bay Nha 

Trang, và sắp tới nó ñược nâng cấp lên thành sân bay quốc tế. 

- Đường sắt: tuyến ñường sắt Bắc – Nam chạy dọc tỉnh Khánh Hoà dài 

khoảng 149,2 Km với ga Nha Trang là ga chính, có qui mô lớn, làm nhiệm vụ trung 

chuyển hành khách và hàng hoá từ Lâm Đồng, Buôn Mê Thuộc tới các tỉnh phía 

Bắc và phía Nam. Tuyến ñường sắt qua Nha Trang là một trong những phương tiện 

quan trọng vận chuyển khách du lịch. 

- Đường biển: Khánh Hoà có 385 Km bờ biển với nhiều ñiều kiện thuận lợi ñể 

thiết lập cảng biển, hệ thống cảng biển trên ñịa bàn tỉnh bao gồm cảng cát Đầm 

Môn, cảng Hòn Khói, cảng Ba Ngòi nằm trong vịnh Cam Ranh, cảng Nha Trang 

hiện ñược sử dụng là cảng ña chức năng phục vụ vận tải hành khách và chuyển tải 

hàng hoá các loại. 



46 

- Đường bộ: trên ñịa bàn Khánh Hoà có nhiều tuyến quốc lộ ñi qua như quốc 

lộ 1A chạy dọc bờ biển tỉnh Khánh Hoà, quốc lộ 26 nối tỉnh Khánh Hòa với thành 

phố Buôn Mê Thuột... Hiện nay tuyến ñường Khánh Lê – Lâm Đồng qua ñịa phận 

huyện Khánh Vĩnh ñang ñược nâng cấp, do ñó tương lai nó sẽ là hành lang lưu 

thông trực tiếp từ Nha Trang, Diên Khánh ñi Đà Lạt. 

Tuy nhiên, hệ thống ñường bộ, ñường thủy dẫn ñến các khu du lịch mới chưa 

ñược ñầu tư hay ñầu tư chưa ñồng bộ nên giảm ñi tính hấp dẫn trong thu hút ñầu tư.  

2.1.4.2. Hệ thống thông tin liên lạc 

Khánh Hòa hiện ñang sử dụng hệ thống tổng ñài ñiện tử kỹ thuật hiện ñại, các 

huyện ñều có tổng ñài số, mạng ñiện thoại phủ kín 100% các xã. Hầu hết các mạng 

ñiện thoại di ñộng và internet băng tầng rộng cũng ñược ñầu tư và sử dụng rãi ở 

thành phố Nha Trang cũng như ở các huyện thị trong toàn tỉnh, do ñó rất thuận lợi 

trong thông tin liên lạc của du khách. Hệ thống phát thanh truyền hình từ tỉnh ñến 

huyện, xã ñều ñược ñầu tư nâng cấp, cải tạo. Đến nay, 100% xã có trạm truyền 

thanh; 95% ñịa bàn dân cư ñược phủ sóng phát thanh, truyền thanh, truyền hình. 

2.1.4.3. Hệ thống các dịch vụ tài chính - ngân hàng 

Khánh Hòa cũng là một trong những tỉnh có tốc ñộ phát triển hệ thống ngân 

hàng thương mại nhanh nhất trong cả nước. Các ngân hàng thương mại ñã chú trọng 

hơn trong việc cung cấp các sản phẩm mới với chất lượng, cũng như phát triển hệ 

thống thu ñổi ngoại tệ, hệ thống rút tiền tự ñộng ñã ñáp ứng kịp thời nhu cầu ngày 

càng cao của khách hàng. Do ñó, số dư tiền gửi tiết kiệm trong giai ñoạn 2003 -

2009 ñã tăng cao, tốc ñộ tăng bình quân 29,29%/năm. Hoạt ñộng của hệ thống ngân 

hàng thương mại ñã tạo nên một kênh huy ñộng vốn không thể nào thiếu ñối với 

nền kinh tế nói chung và các nhà ñầu tư vào ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa nói 

riêng. Điều này ñược thể hiện thông qua số dư nợ tín dụng ngắn hạn và dài hạn tại 

Khánh Hòa trong giai ñoạn 2003 - 2009 có tốc ñộ tăng rất cao tương ứng là 25,8% 

và 32,6%. Riêng tốc ñộ cho vay trung và dài hạn ñối với ngành dịch vụ trong giai 

ñoạn này ñạt tốc ñộ 45,71% và chiếm tỷ trọng cao nhất trong các ngành kinh tế của 

tỉnh. 
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Ngoài hệ thống ngân hàng nêu trên, tỉnh Khánh Hòa còn có một công ty cho 

thuê tài chính và có ñến chín công ty bảo hiểm mở chi nhánh tại Khánh Hòa. Bên 

cạnh ñó, cùng với sự ra ñời hàng loạt các chi nhánh chứng khoán như chi nhánh 

chứng khoán của ngân hàng Công thương; ngân hàng Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn, ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu và ngân hàng Thương mại cổ 

phần xuất nhập khẩu cũng góp phần thỏa mãn nhu cầu ñầu tư của các doanh nhân. 

[28, 107] 

2.2.  TÌNH HÌNH PHÁT TRI ỂN NGÀNH DU L ỊCH TỈNH KHÁNH HÒA 

2.2.1. Điều kiện trang bị cơ sở vật chất  

Trong thời gian qua, ñể ñáp ứng sự tăng lên số lượng du khách cũng như 

những ñòi hỏi chất lượng sản phẩm du lịch ngày càng cao của khách du lịch, các 

doanh nghiệp du lịch Khánh Hòa cũng không ngừng ñầu tư tăng thêm cả về số 

lượng cũng như chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật theo hướng hiện ñại với qui mô 

ngày càng lớn hơn. Bảng 2.1 thể hiện tình hình ñầu tư cơ sở lưu trú ở tỉnh Khánh 

Hòa từ năm 2003 ñến năm 2009 như sau: 

Bảng 2.1. Hiện trạng cơ sở lưu trú của Khánh Hòa giai ñoạn 2003 -2009 

Hạng 

mục  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Số cơ sở 

lưu trú  

202 233 259 273 314 349 387 

Số 

phòng  

3.707 4.679 5.629 6.030 6.714 8.279 8.841 

Công 

suất sử 

dụng 

phòng 

(%) 

50,6 51,5 47,8 45,7 52,0 51,2 52,8 

(Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa (2010), Niên giám thống kê Khánh Hòa 2009) 
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Qua Bảng 2.1 cho thấy: Số cơ sở lưu trú tăng ñều qua các năm với tốc ñộ tăng 

bình quân 12,66% làm cho số phòng lưu trú cũng tăng liên tục qua các năm. So với 

năm 2003 thì số phòng lưu trú ñến cuối năm 2009 ñã tăng hơn 2,38 lần. Còn so với 

năm 2007 thì ñến cuối năm 2009, số cơ sở kinh doanh lưu trú du, lịch tăng thêm là 

73 cơ sở (với số phòng tăng tương ứng là 2.127 phòng), ñưa tổng số cơ sở lưu trú 

trên ñịa bàn toàn tỉnh là 387 cơ sở, theo ñó số phòng cũng tăng lên và ñạt 8.841 

phòng, tăng 6,79%, trong ñó có 303 khách sạn với 7.559 phòng (bao gồm 2 khách 

sạn 5 sao với 606 phòng, 3 khách sạn 4 sao với 396 phòng, 5 khách sạn 3 sao với 

382 phòng, 39 khách sạn 2 sao với 1.575 phòng, 81 khách sạn 1 sao với 1.715 

phòng...). Tuy nhiên công suất khai thác phòng vẫn chưa cao, chỉ xoay quanh 50%. 

Do ñó, ngành du lịch cần có những giải pháp tăng công suất sử dụng phòng ñể nâng 

cao hiệu quả kinh doanh. 

Xu thế hiện nay là các doanh nghiệp du lịch xây dựng các cơ sở kinh doanh 

lưu trú du lịch với qui mô lớn, trang thiết bị hiện ñại ngày càng rõ nét, nhiều khách 

sạn tư nhân rất chú trọng ñầu tư mở rộng qui mô, nâng cấp trang thiết bị, nâng cao 

chất lượng phục vụ ñể ñược xét nâng hạng lên từ 3 ñến 5 sao. Đây là vấn ñề cần 

ñược quan tâm phát triển trong giai ñoạn tiếp theo. Tuy nhiên, so với tiến ñộ ñã 

ñăng ký của một số dự án ñầu tư tại các khu, ñiểm du lịch lớn như khu Du lịch - 

Giải trí Sông Lô, các dự án du lịch ở các khu du lịch mới tại Vân Phong, Bãi Dài - 

Cam Ranh và một số dự án, công trình tại một số ñịa ñiểm trên ñường Trần Phú - 

Nha Trang vẫn còn chậm, việc này ñã làm ảnh hưởng ñến kế hoạch ñầu tư và phát 

triển du lịch của tỉnh. [19, 106] 

Bảng 2.2: Số cơ sở lưu trú và số phòng nghỉ ở tỉnh Khánh Hòa 

giai ñoạn 2003 - 2009 

Hạng mục  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Số cơ sở 

lưu trú  

202 233 259 273 314 349 387 

Số phòng  3.707 4.679 5.629 6.030 6.714 8.279 8.841 

(Nguồn: Trích Báo cáo của Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, 2009) 
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2.2.2. Xây dựng và khai thác các tuyến, ñiểm du lịch 

 Ngoài những ñiểm du lịch tham quan, vui chơi giải trí hình thành từ những 

năm trước luôn ñược khai thác hiệu quả và không ngừng ñầu tư bổ sung, nâng cao 

chất lượng kinh doanh như suối khoáng nóng Tháp Bà, Dốc Lếch, Thủy Cung, khu 

du lịch Hòn Tằm, Đảo Khỉ, khu du lịch công viên Yang Bay, công viên văn hóa 

Hòn Tre, công viên văn hóa Vinpearl, khu du lịch Cát Trắng (Ninh Hòa)… một số 

ñiểm du lịch mới hình thành và ñưa vào hoạt ñộng trong năm 2007 như khu du lịch 

và giải trí Nha Trang (khu vui chơi dành cho thiếu nhi); khu du lịch Bắc bán ñảo 

Cam Ranh ñã có 01 dự án khởi công xây dựng. Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh 

Khánh Hòa luôn chủ ñộng, tích cực phối hợp cùng các sở ban, ngành, ñịa phương 

và ñơn vị liên quan xúc tiến việc khảo sát xây dựng các tuyến, ñiểm du lịch mới 

phục vụ du khách. Hoàn thiện các tuyến du lịch ñồng quê, thành phố, du lịch Sông 

Cái... Bên cạnh các ñiểm, tuyến du lịch trong tỉnh, sở ñã tăng cường phối hợp với 

các tỉnh trong khu vực miền trung, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh khảo sát, mở 

các tuyến liên tỉnh theo chương trình hợp tác ñã ký kết. Tiềm năng khai thác các 

tuyến, ñiểm du lịch vẫn còn rất lớn. Tuy nhiên, ñể việc khai thác, quản lý các ñiểm 

du lịch ñạt hiệu quả cao, tránh ảnh hưởng ñến cảnh quan môi trường, bảo vệ tài 

nguyên du lịch, xây dựng môi trường du lịch an toàn, bền vững thì cần có sự phối 

hợp ñồng bộ giữa các cấp, các ngành; có sự phân công, phân cấp cụ thể về quản lý 

các hoạt ñộng khai thác kinh doanh các tuyến, ñiểm du lịch. [19, 106] 

2.2.3. Hoạt ñộng kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch 

 Đến cuối năm 2009, trên ñịa bàn tỉnh có 51 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành 

ñang hoạt ñộng, trong ñó có 09 doanh nghiệp lữ hành quốc tế. Thời gian qua, các 

doanh nghiệp lữ hành trên ñịa bàn ñã tiếp tục ñầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ 

thuật, phương tiện và lao ñộng, tăng cường các hình thức liên kết, hợp tác ñể ñưa 

khách từ tỉnh ngoài về Khánh Hòa và ngược lại. Hình thức trung chuyển du khách 

giữa các tỉnh qua Khánh Hòa cũng ngày càng phổ biến, nhờ vậy hoạt ñộng kinh 

doanh lữ hành ñã có bước cải thiện cả về năng lực và tính hiệu quả. Tuy nhiên, nhìn 

chung hoạt ñộng lữ hành hiện nay vẫn chưa ñáp ứng ñược yêu cầu phát triển. Các 
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doanh nghiệp lữ hành của tỉnh vẫn chưa có sự ñầu tư ñúng mức nên chưa ñủ mạnh 

cả về quy mô cơ sở vật chất kỹ thuật và thị trường, hoạt ñộng chủ yếu là khai thác 

nguồn du khách trong nước. Việc tổ chức, khai thác các tuyến du lịch quốc tế vẫn 

phải phụ thuộc vào sự phối hợp các doanh nghiệp lữ hành lớn của thành phố Hồ Chí 

Minh và Hà Nội. Đầu năm 2009, sau khi kết thúc khóa ñào tạo bồi dưỡng lớp 

Hướng dẫn viên du lịch cho 138 lao ñộng từ các doanh nghiệp, Sở Văn hóa thể thao 

và Du lịch tỉnh Khánh Hòa ñã xét cấp 52 thẻ hướng dẫn viên dài hạn, nâng tổng số 

thẻ hướng dẫn viên dài hạn ñến cuối năm là 72 thẻ (ngưng cấp thẻ tạm thời). Đây 

ñược coi là một sự cố gắng của ngành trong công tác ñào tạo, bồi dưỡng ñội ngũ 

hướng dẫn viên. Tuy vậy, ñến nay số lượng và chất lượng hoạt ñộng của ñội ngũ 

hướng dẫn viên du lịch trên ñịa bàn vẫn còn nhiều hạn chế, vì vậy trong thời gian 

tới cần quan tâm hơn nữa ñến công tác ñào tạo cơ bản, cũng như công tác quản lý 

hoạt ñộng hướng dẫn viên du lịch trên ñịa bàn. [19, 106] 

2.2.4. Về hoạt ñộng ñón khách du lịch tàu biển 

Trong năm 2009, Nha Trang ñón ñược 23 chuyến tàu du lịch quốc tế bằng 

ñường biển với 15.000 lượt khách lên bờ tham quan (tăng 7,1% so cùng kỳ năm 

2008). Số lượng các doanh nghiệp khai thác, phục vụ du khách tham quan cũng 

tăng hơn năm trước. Tuy nhiên, hiện tại môi trường tại các ñiểm phục vụ khách du 

lịch tàu biển còn yếu kể cả cơ sở hạ tầng (vệ sinh môi trường, trật tự an toàn xã hội) 

lẫn trình ñộ dân trí, văn minh (ăn xin, hàng rong, tranh dành khách) còn nhiều bức 

xúc. Vì vậy, trong thời gian ñến, tỉnh Khánh Hoà cần giải quyết tận gốc tình trạng 

ăn xin, nạn bán hàng rong, cò mồi ñeo bám quấy rầy khách du lịch… giữ ñược nét 

văn minh, hiếu khách và an toàn của một thành phố du lịch. [19, 106] 

2.2.5. Khách du lịch và doanh thu du lịch 

Trong những năm gần ñây, ngành du lịch Khánh Hòa có những bước tăng 

trưởng mạnh mẽ, tốc ñộ tăng trưởng trung bình hằng năm của thị trường khách du 

lịch ñạt 19,22%. Nếu như năm 2002 lượng khách du lịch ñến Khánh Hòa là 397.509 

lượt khách thì ñến cuối năm 2009, lượt khách ñến Khánh Hòa ñạt 1.360.421 lượt 

khách, cao gấp 3,42 lần so với năm 2002. Khách quốc tế ñến Khách Hòa từ nhiều 
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nước khác nhau như Anh, Đức, Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ, 

Canada, Úc... trong ñó 5 thị trường hàng ñầu là Mỹ, Úc, Pháp, Anh, Đức. Ngoài ra, 

khách nội ñịa liên tục tăng qua các năm, tốc ñộ tăng trưởng trung bình ñạt 

11,24%/năm. Khách nội ñịa chủ yếu ñến từ TP.HCM (50,5%), các tỉnh miền ñông 

Nam bộ (9%), Hà Nội, Hải Phòng (27,8%)...  [19, 106] 

Bảng 2.3: Khách du lịch và doanh thu du lịch 

Khách 

du lịch 

Năm 

2003 

Năm 

2004 

Năm 

2005 

Năm 

2006 

Năm 

2007 

Năm 

2008 

Năm 

2009 

 

Ngàn 

lượt 

 

495 

 

540 

 

584 

 

609 

 

902 

 

1089 

 

1360 

 

Doanh 

thu 

(Ngàn tỷ 

ñồng) 

 

 

236 

 

 

 

297 

 

 

360 

 

 

458 

 

 

820 

 

 

834 

 

 

1020 

(Nguồn: Báo cáo của Sở Văn hóa thể thao và Du lịch ỉnh Khánh Hòa – Năm 2009) 

 

Tuy nhiên, số ngày lưu trú trung bình của khách du lịch tại Khánh Hòa chỉ ñạt 

1,93 ngày, so với bình quân chung cả nước và các ñịa phương khác trong khu vực 

thì còn thấp như Ninh Thuận, Bình Thuận ñạt 2,5 ngày; thành phố Hồ Chí Minh ba 

ngày, Hà Nội 2,13 ngày... Nhờ tốc ñộ tăng trưởng du khách ñến thị trường Khánh 

Hòa ngày càng tăng ñã ñẩy tốc ñộ tăng doanh thu du lịch ñạt tốc ñộ tăng trưởng 

trung bình trong giai ñoạn 2004 – 2009 ñạt 26,31%/năm. Bảng 2.3 (dưới ñây) sẽ 

cung cấp số liệu về doanh thu ngành du lịch và số lượng khách du lịch ñến tỉnh 

Khánh Hòa trong giai ñoạn này.  [19, 107] 

Qua Bảng 2.3 Cho thấy hoạt ñộng du lịch vẫn phát triển cao và khá ổn ñịnh 

qua các năm với tốc ñộ tăng trưởng bình quân trên 26% mỗi năm, ñặc biệt năm 

2007 có tốc ñộ tăng trưởng doanh thu cao nhất (41,17%). Riêng năm 2007 là năm 
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thứ 2 liên tiếp Khánh Hòa có hơn 1 triệu lượt du khách ñến tham quan, nghỉ dưỡng 

(1.360.421 lượt khách) với tổng doanh thu hơn 1.020 tỉ ñồng, ñạt 107,4% chỉ tiêu kế 

hoạch, tăng hơn 22% so với năm 2009 và chiếm gần 5,5% tỉ trọng GDP của tỉnh. So 

với năm 2003, doanh thu ngành du lịch năm 2007 ñã tăng hơn 5 lần. Có thể nói 

trong những năm qua, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa ñã ñạt những thành tựu nhất 

ñịnh, thương hiệu du lịch Khánh Hòa ngày càng ñược khẳng ñịnh uy tín trên thị 

trường. [16, 106] 

2.3.  CHÍNH SÁCH THU HÚT V ỐN FDI VÀO NGÀNH DU LỊCH CỦA 

TỈNH KHÁNH HÒA  

2.3.1. Chính sách xúc tiến quảng bá ñầu tư du lịch 

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Khánh Hòa ñã tham gia nhiều hội chợ, 

triển lãm, hội thảo du lịch ở trong nước và quốc tế. Đồng thời tổ chức các chiến 

dịch xúc tiến, sự kiện quảng bá, phát ñộng thị trường theo chuyên ñề… ñể giới 

thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch Khánh Hòa. Điển hình như: tham gia quảng bá tại 

Hội chợ Du lịch Quốc tế Travex 2009. Hội chợ này nằm trong khuôn khổ Chương 

trình Diễn ñàn du lịch ASEAN 2009, với sự tham gia của hơn 400 công ty lữ hành 

quốc tế. Mục tiêu của Diễn ñàn là quảng bá mạnh mẽ cho du lịch biển. Trong những 

ngày ñầu tháng 10 năm 2009, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Khánh Hòa ñã 

tổ chức ñoàn tham gia Triển lãm Quốc tế Du lịch thành phố. Hồ Chí Minh lần thứ 5. 

Đây là sự kiện du lịch ñược tổ chức thường niên, nhằm mục ñích tạo cơ hội ñể các 

doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước giới thiệu sản phẩm, ñẩy mạnh hợp tác 

kinh doanh, mở rộng thị trường. Tham dự cùng Trung tâm có các doanh nghiệp du 

lịch lớn của tỉnh như: Khu nghỉ mát Ana Mandara, Khách sạn Novotel, Trung tâm 

Du lịch Suối khoáng nóng Tháp Bà, Hòn Tằm, Công ty TNHH Yến Sào Khánh 

Hòa… Trong thời gian triển lãm, gian hàng Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa ñã 

quảng bá hình ảnh ñến các thị trường khách du lịch quốc tế là thị trường trọng ñiểm 

của du lịch Việt Nam và người dân thành phố Hồ Chí Minh - một thị trường nội ñịa 

lớn của du lịch Khánh Hòa.  
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Đồng thời, qua các buổi gặp gỡ với các hãng lữ hành quốc tế lớn, Trung tâm 

Thông tin xúc tiến du lịch ñã cùng các doanh nghiệp giới thiệu ñiểm ñến Nha Trang 

- Khánh Hòa cùng các sản phẩm du lịch ñặc sắc ñến 150 Khách hàng là các hãng lữ 

hành quốc tế lớn, các nhà báo ñến từ các Tạp chí Du lịch quốc tế chuyên ngành. 

Cũng trong thời gian triển lãm, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch ñã phối hợp 

với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP. Hồ Chí Minh ñưa ñoàn Fam Trip với hơn 

30 Khách hàng của các nước Úc, Campuchia, Thái Lan, Mã Lai, Mỹ, Đức… ñến 

khảo sát các ñiểm du lịch tại Nha Trang – Khánh Hòa ñể nắm bắt thông tin nhiều 

hơn về sự phát triển của du lịch tại ñây, giới thiệu cho họ các sản phẩm du lịch tốt 

tại các ñiểm ñến.  

Đây là một hình thức rất mới và tính hiệu quả lại rất cao, tiết kiệm ñược chi 

phí và nâng cao hiệu quả xúc tiến. Vì chỉ trong một thời gian ngắn, các doanh 

nghiệp ñã có dịp tiếp xúc với rất nhiều ñối tác ñể giới thiệu sản phẩm du lịch của 

ñơn vị mình. Thời gian qua, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch cũng ñã tổ chức 

thành công nhiều ñoàn Fam Trip ñến Nha Trang như: Đoàn Fam Trip Nhật – Hàn, 

hoặc nhiều ñoàn Fam Trip khác có sự tham gia của nhiều nhà báo quốc tế. Trong 

thời gian ñến, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch sẽ tiếp tục tổ chức các chương 

trình như thế này ñể xúc tiến quảng bá du lịch Nha Trang - Khánh Hòa.  

Để thực hiện một trong những chính sách xúc tiến quảng bá, Trung tâm Thông 

tin xúc tiến du lịch Khánh Hòa chuẩn bị phối hợp với Tổng Công ty Cảng hàng 

không miền Trung ñể tổ chức hội nghị xúc tiến mở ñường bay quốc tế ñến Cảng 

Hàng không Cam Ranh nhằm giới thiệu tiềm năng phát triển của du lịch Khánh Hòa 

và bàn giải pháp cũng như các chính sách hỗ trợ… cho các hãng hàng không mở 

ñường bay quốc tế ñến Khánh Hòa – ñiều mà nhiều doanh nghiệp du lịch ñã chờ ñợi 

lâu nay. 

Tỉnh ñã xây dựng và ñưa vào khai thác thành công website du lịch về Khánh 

Hòa; duy trì việc phát hành bản tin Du lịch – Thương mại; tổ chức các ñợt khảo sát 

thực tế cùng với ñài phát thanh – truyền hình Khánh Hòa ñể xây dựng chương trình 

du lịch giới thiệu trên sóng phát thanh và truyền hình ñịa phương và Trung ương. 
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Nhờ ñó, năm 2006 công tác tuyên truyền quảng bá du lịch của tỉnh Khánh Hòa ñến 

thị trường trong nước và ngoài nước ñạt ñược nhiều thành tựu. Ngay từ ñầu năm 

2006, song song với việc thường xuyên giới thiệu tiềm năng, sản phẩm du lịch trên 

các phương tiện thông tin, chương trình phục vụ khách du lịch ñã ñược các ngành, 

các doanh nghiệp trong tỉnh chuẩn bị khá chu ñáo với nhiều nội dung ña dạng ñầy 

ấn tượng, ñặc biệt là sự kiện cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2006 ñược tổ chức tại 

khu nghỉ mát cao cấp Hòn Ngọc Việt. Tổ chức thành công Festival biển Nha Trang 

năm 2007, tổ chức các sự kiện lớn như Hoa hậu báo Tiền Phong, Hoa hậu thế giới 

người Vi ệt, Hoa hậu Trái Đất kết hợp tổ chức cuộc thi thuyền buồm từ Hồng Kông 

và ñiểm ñến là Nha Trang… và ñặc biệt năm 2008 thành phố Nha Trang ñăng cai tổ 

chức cuộc thi hoa hậu Hoàn Vũ nên Khánh Hòa sẽ ñón lượng khách quốc tế rất lớn 

từ các nơi trên thế giới Ngoài ra, tỉnh còn tích cực trong hoạt ñộng tuyên truyền 

quảng bá cho hình ảnh và du lịch của thành phố Nha Trang, giới thiệu tiềm năng và 

phương hướng phát triển du lịch trong thời gian tới. Tuy nhiên, hoạt ñộng xúc tiến 

quảng bá các sản phẩm du lịch ở ñịa phương ra thị trường thế giới, ñặc biệt là với 

các nước phát triển mạnh chưa ñáp ứng ñược yêu cầu phát triển, chưa ñược ñầu tư 

ñúng mức như các nước trong khu vực và chưa có tính chuyên nghiệp. [19, 106] 

2.3.2. Chính sách cải thi ện môi trường ñầu tư 

Trong giai ñoạn 5 năm 2006-2010, UBND tỉnh Khánh Hòa ñã ñề ra nhiều giải 

pháp chỉ ñạo quyết liệt, thực hiện Nghị ñịnh, Nghị quyết của Chính phủ về trợ giúp 

phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mục tiêu ñầu tiên xuyên suốt trong chỉ ñạo 

thực hiện hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, là phải cải thiện môi trường kinh doanh 

thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt ñộng, phát triển ổn ñịnh, góp phần tăng năng lực 

cạnh tranh của tỉnh Khánh Hòa. Tất cả tám nội dung hỗ trợ do UBND tỉnh Khánh 

Hòa nêu ra cho các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền ñịa phương triển khai ñều rất 

phù hợp, ñáp ứng nguyện vọng của doanh nghiệp, trực tiếp ñẩy lùi mọi sự ách tắc, 

trì trệ, khó khăn trước ñây. 

 Về cải cách thủ tục hành chính, ñến nay Khánh Hòa ñã ñồng loạt triển khai 

thống nhất quy chế một cửa tại các cơ quan hành chính ba cấp tỉnh, huyện và xã; 
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hiện tại ñang ñẩy mạnh triển khai chính sách một cửa liên thông tại cấp tỉnh trong 

các lĩnh vực liên quan ñến nhiều ngành, như ñất ñai, thuế, hải quan, tư pháp, xây 

dựng… Thực hiện Đề án 30 về ñơn giản hóa thủ tục hành chính, Khánh Hòa ñã cắt 

giảm khoảng 30%, tạo ñiều kiện cho doanh nghiệp vừa tiết kiệm ñược thời gian, chi 

phí quản lý, vừa có thêm niềm tin ñối với cơ chế mới trong hoạt ñộng của mình.  

UBND tỉnh Khánh Hòa ñã sớm triển khai các ñề án xã hội hóa trong các lĩnh 

vực y tế, giáo dục, ñào tạo nghề, thể dục – thể thao, du lịch, lễ hội truyền thống… 

trong ñó, ñào tạo ñội ngũ lao ñộng bao gồm cả cán bộ công chức tỉnh, huyện, xã và 

công nhân chuyên nghiệp, ñạt tiêu chuẩn quản lý, giám sát khi vào làm việc tại các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh ñược ñặt lên hàng ñầu, Kết quả, chỉ trong vòng bốn năm 

trở lai ñây, Khánh Hòa ñã tổ chức ñược 300 lớp ñào tạo, tập huấn và 20 cuộc hội 

nghị ñối thoại giữa lãnh ñạo tỉnh, các ngành liên quan với cộng ñồn doanh nghiệp, 

cùng nhau hiểu và thực hiện ñúng các quy ñịnh chung của Nhà nước cũng như của 

tỉnh trong các lĩnh vực nhạy cảm như ñất ñai, thuế vụ, hải quan, ñăng ký kinh 

doanh, cơ chế ñầu tư, du lịch…  

Đặc biệt, trong hai năm 2009-2010, Khánh Hòa xây dựng xong cổng thông tin 

ñiện tử có sự phối kết hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong việc cung cấp thông tin 

ñã tạo ñiều kiện thuận lợi cho công nhân và các tổ chức tiếp cận các nguồn thông tin 

kịp thời, chính xác, theo ñó là ñề xuất ý kiến xây dựng, bổ sung, chuẩn hóa thông 

tin (nếu có) lên cấp trên xem xét, bổ sung. Và, cũng từ ngày có cổng thông tin ñiện 

tử, chương trình ñăng ký kinh doanh trực tuyến cũng ñược ra ñời ñã thực sự tạo mọi 

thuận lợi cho doanh nghiệp, tăng nhanh số lượng doanh nghiệp ñăng ký mới thành 

lập (dự kiến năm 2010 là 1.200, trong khi bình quân các năm trước chỉ trên dưới 

800 doanh nghiệp). Thành lập kiện toàn các tổ chức tư vấn, hỗ trợ phát triển mạng 

lưới doanh nghiệp nhỏ và vừa trên ñịa bàn. Đó là các Trung tâm: xúc tiến ñầu tư, 

thông tin và xúc tiến du lịch, khuyến công và xúc tiến thương mại, nghiên cứu công 

nghệ cao, khuyến nông – lâm – ngư… và các tổ chức Hiệp hội doanh nghiệp, văn 

phòng luật sư, tư vấn phát triển doanh nghiệp, Quỹ ñầu tư và phát triển ñịa phương, 

Quỹ bảo lãnh tín dụng… giúp các Hợp tác xã cũng như các nghiệp nhỏ và vừa tiếp 
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cận nguồn vốn của các Tổ chức tín dụng, ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng 

phát triển ñúng quy ñịnh Nhà nước ban hành một cách kịp thời, dễ dàng hơn… 

Chính nhờ làm tốt các nội dung lớn nêu trên, môi trường kinh doanh phục vụ 

cho cộng ñồn doanh nghiệp ở Khánh Hòa ñược cải thiện. Hiệu quả hoạt ñộng của 

cộng ñồng doanh nghiệp trên ñịa bàn ngày một cao, góp phần to lớn vào sự phát 

triển nhanh và ổn ñịnh của kinh tế tỉnh nhà. Điều này ñược chứng minh qua thước 

ño “chỉ số năng lực cạnh tranh” năm 2009 của Khánh Hòa ñạt loại khá (58,66 

ñiểm), cao nhất từ năm 2004 ñến nay. [19, 106] 

2.3.3. Chính sách hỗ tr ợ ñầu tư 

  Thời gian qua, tỉnh Khánh Hoà ñã có nhiều chính sách hỗ trợ ñầu tư trong 

nước và nước ngoài như ban hành chính sách ưu ñãi về thuế, về sử dụng ñất ñối với 

các doanh nghiệp ngoài các khu công nghiệp (theo Quyết ñịnh số 126 và 

127/2004/QĐ-UB ngày 10/05/2004 của UBND tỉnh Khánh Hoà) và chính sách ưu 

ñãi của tỉnh Khánh Hoà áp dụng cho các khu công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Khánh 

Hoà (theo Quyết ñịnh số 125/2004/QĐ-UB ngày 10/05/2004 của UBND tỉnh Khánh 

Hoà). Do ñó, cho ñến nay tỉnh ñã có 65 dự án ñầu tư nước ngoài vào Khánh Hoà 

với tổng vốn ñăng ký trên 505,86 triệu USD. Riêng khu công nghiệp Suối Dầu ñã 

có 22 dự án ñầu tư (13 dự án ñầu tư nước ngoài và 09 dự án trong nước) với tổng 

vốn ñăng ký là 55,477 triệu USD. Hiện nay, Khánh Hoà ñang khẩn trương xây dựng 

các khu công nghiệp Ninh Thuỷ, Nam Cam Ranh, Bắc Cam Ranh, Vạn Ninh và các 

khu công nghiệp vừa và nhỏ Hòn Nghe, Đắc Lộc thuộc thành phố Nha Trang, Diên 

Phú thuộc huyện Diên Khánh. 

2.3.2.1 Chính sách ưu ñãi về thuế: 

 Đối với các doanh nghiệp hoạt ñộng theo Luật khuyến khích ñầu tư trong 

nước (áp dụng Quyết ñịnh số 126 /2004/QĐ-UB ngày 10/5 /2004 của UBND tỉnh 

Khánh Hoà): 

- Dự án thuộc Danh mục I và ñầu tư vào ñịa bàn thuộc Danh mục III của Phụ 

lục kèm theo quy ñịnh này ñược ngân sách tỉnh cấp lại 100% số thuế thu nhập 

doanh nghiệp ñã nộp trong 10 (mười) năm ñầu kể từ khi nộp thuế. 
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- Dự án ñầu tư vào ñịa bàn thuộc Danh mục III; hoặc dự án thuộc Danh mục I 

và ñầu tư vào ñịa bàn thuộc Danh mục II của Phụ lục kèm theo quy ñịnh này ñược 

ngân sách tỉnh cấp lại 100% số thuế thu nhập doanh nghiệp ñã nộp trong 5 (năm) 

năm ñầu kể từ khi nộp thuế. 

- Dự án ñầu tư vào ñịa bàn thuộc Danh mục II của Phụ lục kèm theo quy ñịnh 

này ñược ngân sách tỉnh cấp lại 100% số thuế thu nhập doanh nghiệp ñã nộp trong 3 

(ba) năm ñầu kể từ khi nộp thuế. 

Đối với các doanh nghiệp hoạt ñộng theo Luật khuyến khích ñầu tư nước 

ngoài tại Vi ệt Nam (áp dụng Quyết ñịnh số 127/2004/QĐ-UB ngày 10/05/2004 của 

UBND tỉnh Khánh Hoà): 

- Dự án thuộc Danh mục I và ñầu tư vào ñịa bàn thuộc Danh mục III của Phụ 

lục kèm theo quy ñịnh này ñược ngân sách tỉnh cấp lại 100% số thuế thu nhập 

doanh nghiệp ñã nộp trong 10 (mười) năm ñầu kể từ khi nộp thuế. 

- Dự án ñầu tư vào ñịa bàn thuộc Danh mục III; hoặc dự án thuộc Danh mục I 

và ñầu tư vào ñịa bàn thuộc danh mục II của Phụ lục kèm theo quy ñịnh này ñược 

ngân sách tỉnh cấp lại 100% số thuế thu nhập doanh nghiệp ñã nộp trong 5 (năm) 

năm ñầu kể từ khi nộp thuế. 

- Dự án ñầu tư vào ñịa bàn thuộc Danh mục II của Phụ lục kèm theo quy ñịnh 

này ñược ngân sách tỉnh cấp lại 100% số thuế thu nhập doanh nghiệp ñã nộp trong 3 

(ba) năm ñầu kể từ khi nộp thuế. 

2.3.2.2 Chính sách ưu ñãi về sử dụng ñất: 

Đối với các doanh nghiệp hoạt ñộng theo Luật khuyến khích ñầu tư trong 

nước (áp dụng Quyết ñịnh số126 /2004/QĐ-UB ngày 10/5 /2004 của UBND tỉnh 

Khánh Hoà): 

a. Ưu ñãi về tiền thuê ñất: 

- Dự án ñầu tư vào ñịa bàn có ñiều kiện kinh tế xã hội ñặc biệt khó khăn (sau 

ñây gọi là Danh mục III) của Phụ lục kèm theo quy ñịnh này ñược miễn tiền thuê 

ñất trong suốt thời gian thực hiện dự án. 



58 

- Dự án thuộc danh mục lĩnh vực khuyến khích ñầu tư (sau ñây gọi là Danh 

mục I) và ñầu tư vào ñịa bàn có ñiều kiện kinh tế xã hội khó khăn (sau ñây gọi là 

Danh mục II) của Phụ lục kèm theo quy ñịnh này ñược miễn tiền thuê ñất 5 (năm) 

năm kể từ ngày phải nộp tiền thuê ñất. 

- Dự án ñầu tư vào ñịa bàn thuộc Danh mục II của Phụ lục kèm theo quy ñịnh 

này ñược miễn tiền thuê ñất 3 (ba) năm kể từ ngày phải nộp tiền thuê ñất. 

b. Ưu ñãi về ñền bù giải phóng mặt bằng: 

UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ ñạo, tổ chức thực hiện ñền bù, giải phóng mặt 

bằng trong thời gian quy ñịnh nhằm tạo ñiều kiện thuận lợi ñể triển khai các dự án 

ñầu tư. 

c. Hỗ trợ chi phí ñền bù, giải phóng mặt bằng: Doanh nghiệp chịu mọi chi phí 

thực hiện ñền bù, giải phóng mặt bằng theo quy ñịnh chung của Nhà nước. UBND 

tỉnh sẽ xem xét cho phép ñược khấu trừ một phần chi phí thực hiện ñền bù giải 

phóng mặt bằng vào tiền thuê ñất phải nộp của doanh nghiệp ñối với các dự án ñầu 

tư cụ thể thuộc Danh mục I, nhưng không vượt quá tổng số tiền thuê ñất phải nộp, 

mức hỗ trợ như sau: 

-  Mức 80% ñối với các dự án ñáp ứng một trong 3 ñiều kiện sau: 

•  Tổng vốn ñầu tư từ 70,0 tỷ ñồng trở lên 

•  Thuộc lĩnh vực cơng nghiệp phần mềm 

•  Thuộc lĩnh vực ngành nghề truyền thống.  

- Mức 50% ñối với các dự án có tổng vốn ñầu tư từ 30,0 tỷ ñồng ñến dưới 70,0 

tỷ ñồng 

- Không quá 30% ñối với các dự án còn lại. 

Đối với các doanh nghiệp hoạt ñộng theo Luật khuyến khích ñầu tư nước 

ngoài tại Vi ệt Nam (áp dụng Quyết ñịnh số: 127/2004/QĐ-UB ngày 10/05/2004 của 

UBND tỉnh Khánh Hoà):    

2.3.2.3 Các chính sách ưu ñãi khác: 
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 Đối với các doanh nghiệp hoạt ñộng theo Luật khuyến khích ñầu tư trong 

nước (áp dụng Quyết ñịnh số 126/2004/QĐ-UB ngày 10/05/2004 của UBND tỉnh 

Khánh Hoà): 

a. Hỗ trợ chi phí ñào tạo nghề: Doanh nghiệp ñược cung cấp lao ñộng ñã qua 

ñào tạo nghề. Trường hợp doanh nghiệp tự ñào tạo, tuỳ theo ngành nghề thì ñược 

ngân sách tỉnh hỗ trợ tối ña 1,0 triệu ñồng cho một lao ñộng ñịa phương. 

b. Hỗ trợ khác:   

- UBND tỉnh tạo ñiều kiện cho các doanh nghiệp ñược ưu tiên vay vốn từ các 

nguồn vốn ưu ñãi của Quỹ hỗ trợ phát triển và Quỹ ñầu tư phát triển Khánh Hoà. 

- UBND tỉnh và các ngành tạo ñiều kiện thuận lợi ñể các doanh nghiệp tìm 

kiếm tiếp cận, khai thác mở rộng thị trường trong và ngoài nước. 

Đối với các doanh nghiệp hoạt ñộng theo Luật khuyến khích ñầu tư nước 

ngoài tại Vi ệt Nam (áp dụng Quyết ñịnh số 127/2004/QĐ-UB ngày 10/05/2004 của 

UBND tỉnh Khánh Hoà): 

-  Hỗ trợ chi phí ñào tạo nghề: Doanh nghiệp ñược cung cấp lao ñộng ñã qua 

ñào tạo nghề. Trường hợp doanh nghiệp tự ñào tạo, tuỳ theo ngành nghề thì ñược 

ngân sách tỉnh hỗ trợ tối ña 1,0 triệu ñồng cho một lao ñộng ñịa phương.  

[19, 106] 

2.3.4. Kết quả thu hút vốn FDI vào ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa 

Hoạt ñộng thu hút các nguồn ñầu tư ñể phát triển ngành du lịch tỉnh Khánh 

Hòa ñã ñạt ñược trong thời gian qua và ñược ñánh giá là tích cực ở các mặt sau: 

Trong những năm qua, mặc dù phải ñối phó với nhiều khó khăn gay gắt, nhất 

là tác ñộng của lạm phát toàn cầu, nhưng Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa ñã 

không ngừng phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ ñộng sáng tạo, phấn ñấu thực 

hiện tốt Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XV. Sự nghiệp ñổi mới ở ñịa phương tiếp tục phát triển và ñạt nhiều thành tựu sâu 

sắc, toàn diện trên tất cả lĩnh vực ñời sống xã hội: kinh tế liên tục tăng trưởng cao 

và ổn ñịnh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng nhanh tỷ trọng 

công nghiệp, dịch vụ (6 tháng ñầu năm 2008, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng 
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chiếm 44,74%, dịch vụ - du lịch chiếm 38,65% và nông - lâm - thủy sản chiếm 

16,6%); GDP bình quân ñầu người năm 2007 ñạt 1.005 USD; thu hút vốn ñầu tư, 

nhất là ñầu tư nước ngoài, sau nhiều năm không ñạt nay ñã có chuyển biến mạnh, 

tổng vốn ñầu tư nước ngoài ñã ñăng ký vượt ngưỡng 1 tỉ USD; một số chỉ tiêu quan 

trọng có khả năng ñạt và vượt kế hoạch như: giá trị sản xuất dịch vụ - du lịch (năm 

2007 ñạt 5.988 tỉ ñồng, tăng 13,9% so với năm 2006, bình quân hai năm là 15,3%), 

thu ngân sách (ước 6 tháng ñầu năm 2008 ñạt 2.496 tỉ ñồng, tăng 32,17% so với 

cùng kỳ, dự kiến năm 2008 ñạt 5.000 tỉ ñồng)... Nửa nhiệm kỳ qua, tỉnh ñã thu hút 

và cấp giấy chứng nhận ñầu tư với tổng vốn ñăng ký hơn 10.500 tỉ ñồng, riêng khu 

kinh tế Vân Phong, thu hút ñược 73 dự án ñầu tư (23 dự án có vốn ñầu tư nước 

ngoài, 50 dự án trong nước; 20 dự án ñang hoạt ñộng, 25 dự án ñã cấp giấy chứng 

nhận ñầu tư) với tổng vốn ñầu tư trên 23,3 tỉ USD; khu du lịch Bắc bán ñảo Cam 

Ranh có 32 nhà ñầu tư ñăng ký với tổng vốn 18.900 tỉ ñồng. [19, 106] 

Cùng với kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội ñược tỉnh chăm lo thường xuyên 

và có bước tiến bộ mới; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ñược 

ñẩy mạnh; quốc phòng, an ninh không ngừng ñược củng cố, trật tự trị an ñược giữ 

vững; bộ mặt thành thị, nông thôn, hải ñảo, miền núi có nhiều khởi sắc; ñời sống vật 

chất và tinh thần của nhân dân không ngừng ñược cải thiện và nâng cao... Trong 2 

năm 2006 - 2007, toàn tỉnh giảm ñược 7,2% số hộ nghèo theo chuẩn quốc gia và 

7,6% số hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh, ñưa tỷ lệ hộ nghèo từ 15,32% giảm xuống 

còn 8,12% theo chuẩn quốc gia và từ 17,83% giảm xuống còn 10,23% theo chuẩn 

nghèo của tỉnh.  

Trong chuyến về thăm và làm việc tại tỉnh vào tháng 07-2008, Thủ tướng 

Nguyễn Tấn Dũng ñã ñánh giá cao những cố gắng lớn trên của ñịa phương và ghi 

nhận "Khánh Hòa ñã trở thành trung tâm kinh tế lớn của khu vực miền Trung và 

của cả nước".  

Như vậy, tuy không phải là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng ñiểm miền 

Trung nhưng với lợi thế so sánh và những thành tựu ñạt ñược, Khánh Hòa ñã từng 

bước trở thành một trọng ñiểm, một trung tâm phát triển ở khu vực Nam Trung Bộ 
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và Nam Tây Nguyên. Đây ñược xem là nền tảng cơ bản, vững chắc và tiền ñề quan 

trọng ñể tỉnh tiếp tục ñẩy nhanh tốc ñộ phát triển trong những năm tiếp theo.  

Từ kết quả trên, Khánh Hòa rút ra ñược không ít bài học quan trọng trong lãnh 

ñạo, chỉ ñạo phát triển kinh tế - xã hội ñịa phương. Trong ñó, bài học quan trọng 

nhất là phải biết coi trọng công tác dự báo và ñầu tư thỏa ñáng cho việc nghiên cứu 

xây dựng các mục tiêu trong các chương trình hành ñộng của Tỉnh ủy; tránh nóng 

vội, chủ quan, ñưa ra các mục tiêu không phù hợp. Chương trình cần tập trung vào 

các mục tiêu chính, cụ thể, tránh dàn trải, gây khó khăn cho sự chỉ ñạo, ñiều hành 

và không bảo ñảm nguồn lực thực hiện.  

Những thành quả ñạt ñược tuy lớn, nhưng xét tổng thể vẫn chưa tương xứng 

với tiềm năng, lợi thế của ñịa phương cũng như yêu cầu nhiệm vụ mới trong thời kỳ 

hội nhập và phát triển.  

- Trước hết, một số chỉ tiêu quan trọng về kinh tế - xã hội ñạt thấp so với Nghị 

quyết ñề ra như: tốc ñộ tăng trưởng GDP (bình quân hai năm ñạt 10,7%), tốc ñộ 

tăng giá trị sản xuất công nghiệp (bình quân 2 năm tăng 14,25%), huy ñộng vốn ñầu 

tư toàn xã hội hai năm rưỡi mới ñạt 38,8% (13.981/36.000 tỉ ñồng), tổng kim ngạch 

xuất khẩu trên ñịa bàn tỉnh tăng chậm (bình quân 2 năm tăng 1,8%, năm 2007 ñạt 

490 triệu USD), chỉ tiêu về chuẩn phổ cập bậc trung học chưa ñạt nếu không có sự 

ñiều chỉnh tiêu chí ñạt chuẩn, tỷ lệ số trạm y tế xã có bác sĩ mới ñạt 58% (81/140 

xã), việc triển khai thực hiện chủ trương xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục - ñào tạo 

và y tế còn rất chậm...  

- Thứ hai, công tác xây dựng Đảng, nhất là Cuộc vận ñộng "Học tập và làm 

theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh" tuy ñã ñạt ñược một số kết quả ñáng phấn 

khởi nhưng chưa tạo ñược phong trào tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương 

ñạo ñức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, một bộ phận cán bộ, ñảng viên, 

công chức ở các cấp chưa có sự chuyển biến rõ nét, tinh thần trách nhiệm ñối với 

công việc còn hạn chế, một số mặt công tác vẫn còn trì trệ.  

Nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại rất nặng nề, nhiều khó khăn, thách thức 

lớn ñã và ñang ñòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm cao của toàn Đảng bộ và nhân dân 
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trong tỉnh. Thực hiện sự chỉ ñạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, 

hướng tới xây dựng Khánh Hòa thực sự trở thành trung tâm kinh tế, du lịch lớn của 

khu vực miền Trung và cả nước, Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ tỉnh xác 

ñịnh: Từ nay ñến hết nhiệm kỳ, toàn tỉnh tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ lớn: 

Hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XV ñề ra; xây dựng lực lượng vũ trang ñịa phương vững mạnh toàn 

diện, bảo ñảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình 

huống; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Để 

hoàn thành tốt các nhiệm vụ ñó, thời gian tới, tỉnh chú trọng thực hiện tốt một số 

giải pháp cụ thể sau: 

� Tiếp tục thực hiện nhanh, mạnh, ñồng bộ các giải pháp, biện pháp nhằm hỗ trợ 

các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp chủ lực của tỉnh ñẩy mạnh sản xuất 

kinh doanh những mặt hàng có lợi thế cạnh tranh, tăng nhanh nhiều sản phẩm xã 

hội, bảo ñảm hoàn thành các chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch 

xuất khẩu, GDP. Đặc biệt, quan tâm ñến các doanh nghiệp lớn và các ngành 

công nghiệp, như: Tổng Công ty Khánh Việt, ngành ñóng tàu, chế biến thủy sản, 

các khu và cụm công nghiệp, kho xăng dầu ngoại quan... 

� Đẩy mạnh xúc tiến thủ tục ñầu tư một số dự án công trình lớn, mang tính ñột phá 

trong việc thúc ñẩy phát triển kinh tế lâu dài của tỉnh. Trước mắt, tạo ñiều kiện 

thuận lợi cho các nhà ñầu tư lớn hoàn tất các thủ tục ñầu tư, bồi thường giải 

phóng mặt bằng ñể triển khai các dự án lớn trên ñịa bàn tỉnh trong thời gian 

ngắn nhất, gồm: khởi công xây dựng cảng trung chuyển container quốc tế Vân 

Phong; nâng cấp sân bay Cam Ranh thành sân bay quốc tế; Nhà máy ñóng tàu 

của Tập ñoàn STX; các khu công nghiệp Nam và Bắc Cam Ranh; khu công 

nghiệp Ninh Thủy; các hồ chứa nước Đồng Điền, Sông Chò, Sông Cạn, Tà 

Rục...  

Phối hợp triển khai nhanh các thủ tục cấp giấy chứng nhận ñầu tư cũng như 

tạo ñiều kiện thuận lợi cho các dự án lớn như: dự án Nhà máy nhiệt ñiện của Tập 

ñoàn Simutomo (Nhật Bản), với tổng vốn ñầu tư 3,8 tỉ USD; dự án Nhà máy thép 
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liên hợp của Tập ñoàn Posco (Hàn Quốc), với tổng vốn ñầu tư 7,5 tỉ USD; dự án Tổ 

hợp lọc hóa dầu Petrolimex, tổng vốn ñầu tư 7,5 tỉ USD... sớm ñược triển khai và ñi 

vào sản xuất, tạo ra bước ñột phá về tăng trưởng kinh tế.  

Đối với khu kinh tế Vân Phong và khu vực kinh tế vịnh Cam Ranh, sẽ tập 

trung rà soát cụ thể các công trình ñầu tư kết cấu hạ tầng cần ñược ưu tiên ñầu tư, 

công trình nào của bộ, ngành Trung ương thì tích cực kiến nghị ñể ñược bố trí vốn, 

công trình nào của tỉnh thì chủ ñộng xây dựng phương án huy ñộng vốn ñầu tư, 

như: huy ñộng vốn ñóng góp từ các nhà ñầu tư, bố trí ngân sách nhà nước, vốn từ 

quỹ ñất, theo hình thức BOT, BTO, BT, vay vốn nhàn rỗi từ kho bạc, xin chủ 

trương của Chính phủ ñể phát hành trái phiếu công trình.  

� Tiếp tục ñẩy mạnh việc thực hiện kiềm chế lạm phát, ổn ñịnh nền kinh 

tế vĩ mô, bảo ñảm an sinh xã hội. Cụ thể:  

-  Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp ñể thúc ñẩy sản xuất, ñẩy 

mạnh xuất khẩu. Thực hiện nghiêm việc rà soát, cắt giảm các khoản chi cho các 

nhiệm vụ chưa thật cấp bách, dành nguồn lực ñể bảo ñảm an sinh xã hội cho người 

nghèo, ñồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách...  

- Kiên quyết rà soát, cắt giảm, ñình hoãn những công trình, dự án ñầu tư xây 

dựng kết cấu hạ tầng bằng nguồn vốn ngân sách nếu xét thấy chưa thật sự bức thiết; 

ñiều chuyển, tập trung vốn cho các công trình, dự án có hiệu quả, có khả năng hoàn 

thành ñưa vào sử dụng trong năm 2008, 2009, 2010, ñồng thời ưu tiên ñầu tư thực 

hiện ñề án kiên cố hóa trường lớp và nhà công vụ giai ñoạn II (2008 - 2010); kế 

hoạch xây dựng bệnh viện huyện, khu vực, trạm y tế xã; chương trình xây dựng nhà 

ở xã hội; ñẩy mạnh thực hiện các nội dung về lĩnh vực dạy nghề theo chương trình 

dạy nghề - giải quyết việc làm và giảm nghèo giai ñoạn 2006 - 2010, trọng tâm là 

xây dựng ở mỗi huyện một trường trung cấp nghề. Phấn ñấu ñến năm 2010, hoàn 

thành mục tiêu của các ñề án, chương trình này.  

-  Tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong xây dựng cơ bản, xây dựng các 

công trình, trong ñó, tập trung khắc phục yếu kém trong công tác bồi thường giải 

tỏa, tái ñịnh cư; chấn chỉnh công tác quản lý ñầu tư; tiếp tục ñẩy mạnh cải cách thủ 
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tục hành chính theo hướng gộp và làm song song các khâu của thủ tục xây dựng cơ 

bản; triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ứng 

trước tiền thuê ñất gắn với cam kết tiến ñộ của các dự án ñầu tư ngoài ngân sách, 

xóa dự án “treo”.  

� Tiếp tục ñẩy mạnh Cuộc vận ñộng "Học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ 

Chí Minh" với nhiệm vụ trọng tâm là chuyển từ "học tập" sang "làm theo" tấm 

gương ñạo ñức của Bác.  

-  Tỉnh chỉ ñạo thực hiện tốt công tác kiểm tra ñịnh kỳ, ñánh giá sự chuyển biến 

trong công việc; tinh thần trách nhiệm, thái ñộ phục vụ nhân dân; sự liêm chính 

trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức; tình hình xây dựng ñoàn kết nội bộ cơ 

quan, ñơn vị, gắn với kiểm tra việc thực hiện các quy ñịnh của Bộ Chính trị, chỉ thị, 

nghị quyết của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Chỉ ñạo Cuộc vận ñộng, nhằm tạo ra 

chuyển biến thật sự trong cán bộ, ñảng viên, nhất là trong giải quyết ñơn thư khiếu 

nại, tố cáo của nhân dân, trong cải cách thủ tục hành chính.  

- Tăng cường công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng, lập chi bộ ñảng, 

nhất là ở những thôn, ñơn vị, trường học chưa có tổ chức ñảng và ñảng viên, theo 

tinh thần Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phấn ñấu ñến năm 2009, 100% 

số xã có ñảng bộ (hoàn thành trước 1 năm so với Nghị quyết); ñến năm 2010, 100% 

số thôn, tổ dân phố có chi bộ, 100% cơ quan, ñơn vị, trường học có chi bộ hoặc có 

ñảng viên. 

- Tích cực triển khai thực hiện công tác tạo nguồn cán bộ dự bị dài hạn theo 

tinh thần Chương trình số 07-CT/TU của Tỉnh ủy về ñào tạo, nâng cao năng lực cán 

bộ, công chức của tỉnh ñến năm 2010 và xây dựng, tạo nguồn cán bộ sau năm 2010. 

Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng ñầu trong công tác xây dựng Đảng mà 

tỉnh cần tập trung thực hiện tốt trong các năm tiếp theo, nhằm tiến tới xây dựng một 

ñội ngũ cán bộ trẻ, có phẩm chất ñạo ñức, trình ñộ, năng lực, bảo ñảm hoàn thành 

tốt nhiệm vụ. 
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 Báo cáo ñầu tư thế giới năm 2007 cũng chỉ ra rằng dòng vốn FDI trên thế giới 

ñang có xu hướng tập trung vào lĩnh vực dịch vụ. Là một nước tiếp nhận ñầu tư, 

Việt Nam có nhiều cơ hội ñể thu hút vốn FDI vào lĩnh vực này.  

Việc mở cửa thị trường dịch vụ cho nhà ñầu tư nước ngoài sẽ tạo ñiều kiện ñể 

ña dạng hoá và nâng cao chất lượng phát triển của các ngành dịch vụ, qua ñó, góp 

phần tăng trưởng kinh tế, tạo thêm giá trị gia tăng và nâng cao sức cạnh tranh của 

hàng hoá Việt Nam. Ngược lại, sự tăng trưởng và phát triển của các ngành dịch vụ 

cũng tạo ñiều kiện ñể Việt Nam tăng sức hấp dẫn và cạnh tranh thu hút FDI vào các 

ngành kinh tế khác. 

Trong xu thế vốn ñầu tư nước ngoài ñổ vào Việt Nam ngày càng nhiều, dòng 

vốn ñang có sự chuyển dịch cơ cấu “chảy” mạnh vào lĩnh vực dịch vụ, chiếm 47,7% 

tổng vốn ñăng ký của cả nước trong năm 2007 vừa qua, trong ñó tập trung chủ yếu 

vào kinh doanh bất ñộng sản, bao gồm: xây dựng căn hộ, văn phòng, phát triển khu 

ñô thị mới, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (42% tổng vốn ñầu tư nước ngoài 

trong khu vực dịch vụ), du lịch-khách sạn (24%), giao thông vận tải-bưu ñiện 

(18%). 

Trong số các ngành dịch vụ, lĩnh vực dịch vụ du lịch ñang nổi lên là ñiểm sáng 

ñáng chú ý của nền kinh tế Việt Nam với số lượng các dự án lớn ñang tìm hiểu và 

xúc tiến ñầu tư tăng mạnh. 

Chỉ tính riêng năm 2007, số liệu thống kê của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch 

cho thấy: ngành du lịch Việt Nam ñã thu hút 47 dự án FDI với tổng số vốn ñăng ký 

lên ñến trên 1,86 tỷ USD, tăng 19,57% so với năm 2006.  

Ngày 14/01/2008, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong ñã chính thức trao 

Giấy chứng nhận ñầu tư Dự án “Khu du lịch sinh thái biển và giải trí cao cấp Hòn 

Ngang” - Bãi Cát Thấm cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch T&M Vân Phong 

thuộc tập ñoàn T&M Trans (Ukraina). Đây là dự án du lịch lớn nhất hiện nay tại 

Vân Phong với hơn 295 ha mặt ñất và hơn 160 ha mặt nước, tổng vốn ñầu tư 3.742 

tỉ ñồng, ñược thực hiện từ nay ñến năm 2018.  
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Nhận ñịnh về sự tăng tốc của các doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực này, 

ông Hồ Việt Hà, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Tài chính, Bộ Văn hóa Thể thao và Du 

lịch cho rằng, ñây là kết quả của việc mở cửa theo lộ trình Việt Nam gia nhập 

WTO.  

Bảng 2.4: Đóng góp của ngành du lịch vào phát triển kinh tế - xã hội 

tỉnh Khánh Hòa giai ñoạn 2003 – 2009 

 

Chỉ 

tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

1. Tổng         

 sản  

  phẩm 

  du lịch 

Triệu 

ñồng 

442.956510.000 479.261 574.711 673.528 838.233 953.282 

 2. Tổng         

 sản 

 toàn 

  tỉnh 

Triệu 

ñồng 

7.285.3718.931.1939.737.43611.460.70313.397.48915.608.41218.184.200

3.Tỷ

 tr ọng 

 GDP 

Du lịch/  

tỉnh 

 

 

(%) 

 

 

6,08 

 

 

5,71 

 

 

4,92 

 

 

 

 

5,01 

 

 

5,03 

 

 

5,37 

 

 

5,24 

4.Số thu 

NSNN 

du lịch 

Triệu 

ñồng 

186.570 209.650 262.400 334.840 371.700 427.455 504.545 

5.Số thu 

NSNN 

tỉnh 

Triệu 

ñồng 

2.096.4562.624.0453.348.4184.111.5784.001.5344.084.5764.126.740
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Chỉ 

tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

6.Tỷ

 tr ọng 

 NSNN 

Du lịch/  

tỉnh 

 

 

(%) 

 

 

8,90 

 

 

7,99 

 

 

7,84 

 

 

 

 

8,14 

 

 

9,29 

 

 

10,47 

 

 

12,23 

7. Số 

lao 

ñộng 

 

Người 

 

2.850 

 

3.800 

 

4.354 

 

4.660 

 

5.200 

 

6.032 

 

6.920 

(Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa (2010), Niên giám thống kê Khánh Hòa 

2009) 

Trước ñây, nhiều ngành dịch vụ du lịch ñược coi là “kín cổng, cao tường” thì 

nay ñã có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. Nhưng nguyên nhân quan trọng 

hơn, theo ông Hà, là “sức hấp dẫn của môi trường ñầu tư tại Vi ệt Nam với sự ổn 

ñịnh cao về chính trị và những ưu ñãi ñối với nhà ñầu tư”. 

Đóng góp vào tăng trưởng, phát triển ngành Du lịch: Trong những năm gần 

ñây, tốc ñộ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Khánh Hòa luôn ổn ñịnh và ở mức cao 

trong cả nước. Không chỉ tổng thể nền kinh tế Khánh Hòa phát triển mà các lĩnh 

vực trong nền kinh tế cũng ñảm bảo tăng trưởng tốt, trong ñó không thể không kể 

ñến sự ñóng góp của ngành du lịch Khánh Hòa. Kết quả tổng sản phẩm ñược tạo ra 

trong ngành du lịch tăng ñều qua các năm với tốc ñộ tăng trưởng bình quân giai 

ñoạn 2003 – 2009 là 13,1%/năm. Tuy nhiên, so với tổng sản phẩm ñược tạo ra từ 

các ngành trong toàn tỉnh thì tổng sản phẩm ngành du lịch chỉ chiếm bình quân hơn 

5,3%. Năm 2003 tỷ lệ ñóng góp vào GDP của tỉnh cao nhất cũng ñạt 6,08% và năm 

2005 tỷ lệ ñóng góp vào GDP của tỉnh thấp nhất là 4,92%. Điều này ñược thể hiện 

trong Bảng 2.4 cho thấy việc ñóng góp tổng sản phẩm của ngành du lịch vào sự 

tăng trưởng GDP chung của toàn tỉnh trong những năm qua là chưa cao, chưa tương 
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xứng với lợi thế du lịch ở ñịa phương. Do ñó, tỉnh Khánh Hòa cần tiếp tục hoàn 

thiện môi trường ñầu tư nhiều hơn nữa ñể tăng tính hấp dẫn trong thu hút ñầu tư vào 

ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.. [19, 106] 

- Tác ñộng ñến chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Khánh Hòa: Hoạt ñộng 

ñầu tư có vai trò quan trọng ñến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Năm 2002, cơ 

cấu kinh tế tỉnh Khánh Hòa là dịch vụ, du lịch - công nghiệp, xây dựng - nông lâm 

nghiệp, nhưng ñến năm 2009 thì tỷ trọng dịch vụ, du lịch tăng lên ñáng kể và cơ cấu 

kinh tế thay ñổi theo hướng công nghiệp, xây dựng - dịch vụ, du lịch - nông lâm 

nghiệp. Biến ñộng cơ cấu ngành kinh tế này ñược thể hiện qua Bảng 2.5:  

Bảng 2.5: Cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Khánh Hòa giai ñoạn 2002 - 2009 

Ngành nghề Năm 

2002 

Năm 

2003 

Năm 

2004 

Năm 

2005 

Năm 

2006 

Năm 

2007 

Năm 

2008 

Năm 

2009 

Công nghiệp,  

xây dựng (%) 

35,31 37,40 38,60 39,26 40,65 41,58 41,54 42,38 

 Du lịch, Dịch vụ (%) 37,82 38,20 39,50 39,48 40,13 40,50 40,05 41,47 

 Nông,Lâm, Thủy sản 26,87 24,40 21,90 21,26 19,22 17,92 18,41 16,15 

 Tổng cơ cấu (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa (2010), Niên giám thống kê Khánh Hòa 2009) 

Từ Bảng 2.5 cho thấy chiều hướng tích cực rõ nét có thể ghi nhận ở ñây là tỷ 

trọng của ngành nông lâm nghiệp ñã giảm ñáng kể, từ 26,87% trong năm 2002 

xuống còn 16,15% năm 2009. Tuy nhiên, cơ cấu kinh tế năm 2009 chỉ tạm thời bởi 

vì ñầu tư của Khánh Hòa ñang trong giai ñoạn ñầu tư tập trung nhiều vào dịch vụ - 

du lịch. Ngành công nghiệp vẫn ñang ñược tỉnh ñầu tư phát triển, tuy nhiên ngành 

công nghiệp Khánh Hòa không có nhiều ñiều kiện thuận lợi ñể phát triển như ngành 

du lịch. Trong những năm gần ñây, mặc dù các dự án lớn của ngành du lịch chưa 

ñưa vào sử dụng khai thác, nhưng tốc ñộ phát triển của ngành du lịch - dịch vụ vẫn 

gần tương ñương với ngành công nghiệp. Do ñó, nếu các dự án lớn của ngành du 

lịch hoàn thành và ñưa vào sử dụng thì tốc ñộ phát triển của ngành du lịch sẽ cao 

hơn ngành công nghiệp, dẫn ñến sự chuyển ñổi cơ cấu kinh tế sẽ là dịch vụ, du lịch 
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- công nghiệp, xây dựng - nông lâm nghiệp. Chính yếu tố thu hút vốn ñầu tư vào 

ngành du lịch ñã góp phần tạo ra sự chuyển dịch tỷ trọng của ngành dịch vụ - du 

lịch. Như vậy, ngành du lịch trong thời gian qua ñã ñóng góp một phần làm chuyển 

dịch cơ cấu ngành kinh tế trong tỉnh theo hướng tăng tỷ trọng của ngành dịch vụ - 

du lịch, và ñây cũng là một sự dịch chuyển hợp lý. 

 - Tác ñộng ñến tăng thu ngân sách của tỉnh Khánh Hòa: Thuế và các khoản 

phải nộp cho NSNN từ ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa trong giai ñoạn 2003 – 2009 

có xu hướng tăng qua các năm. Nếu như năm 2003 tổng số nộp ngân sách ñạt 

168.750 triệu ñồng thì ñến năm 2009 ước tính nộp ngân sách ñạt 504.545 triệu 

ñồng. Như vậy, tốc ñộ tăng các khoản nộp ngân sách bình quân trên 18% mỗi năm. 

Mặc dù tốc ñộ ñóng góp ngân sách có tăng qua các năm, nhưng so với tổng thu 

ngân sách toàn tỉnh thì tỷ lệ ñóng góp của ngành du lịch Khánh Hòa vẫn còn thấp, 

bình quân chiếm tỷ trọng hơn 9,27%. Với tỷ lệ ñóng góp này có thể thấy mức ñóng 

góp vào ngân sách của ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa trong những năm vừa qua 

chưa tương xứng với ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. 

Sở dĩ ngành du lịch có mức ñóng góp vào ngân sách trong những năm qua còn 

khá khiêm tốn là do: 

+ Phần lớn các dự án (ñặc biệt là các dự án có qui mô lớn) ñang trong giai 

ñoạn triển khai xây dựng cơ bản hoặc chỉ mới bắt ñầu ñi vào hoạt ñộng nên sản 

phẩm cung cấp còn ít và chưa tạo nguồn thu lớn cho tỉnh. 

+ Đối với những dự án ñã ñi vào hoạt ñộng kinh doanh thì trong giai ñoạn ñầu 

còn nhiều khó khăn, phát sinh nhiều chi phí, chưa có lãi. Hơn nữa các dự án mới 

ñầu tư thành lập ñược hưởng chính sách miễn giảm thuế liên tục từ 1 – 3 năm. 

- Đóng góp vào việc giải quyết việc làm cho lao ñộng tại ñịa phương: Theo 

thống kê của sở Thương mại – Du lịch Khánh Hòa, tổng số lao ñộng làm trong 

ngành du lịch tính ñến 31/12/2009 là 6.920 người, so với năm 2008 tăng 888 người 

hay tăng 14,72%. Nếu so với năm 2003 thì số lao ñộng ñã tăng hơn 2,4 lần. Trong 

ñó, số lao ñộng tăng mạnh nhất vào năm 2004 là 950 người, so với năm 2003 tăng 

33,33%. Ngành du lịch trong những năm qua ñã tích cực tạo thêm công ăn việc làm 
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cho nhiều lao ñộng tại ñịa phương. Tuy nhiên, theo ñánh giá của chung thì lực 

lượng lao ñộng trong ngành vẫn còn thiếu nhiều, ñặc biệt là lao ñộng có tay nghề 

cao. [20, 106] 

- Góp phần ñẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính: Cải cách hành chính nhằm 

ñơn giản hóa các thủ tục hành chính và nâng cao tính minh bạch, công khai về các 

chủ trương, chính sách ñể cho các nhà ñầu tư dễ dàng tìm hiểu trong quyết ñịnh ñầu 

tư của mình. Cơ chế hành chính của tỉnh ñã ñược thực hiện như sau: Tất cả các nội 

dung có liên quan ñến thủ tục thành lập, triển khai thực hiện dự án ñược tập trung 

giải quyết theo cơ chế “một cửa”. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan ñầu mối quản 

lý nhà nước giải quyết hoặc phối hợp các ban ngành ñể giải quyết và tham mưu cho 

UBND tỉnh quyết ñịnh ñối với các dự án ñầu tư trong và ngoài nước nằm ngoài các 

khu công nghiệp và khu kinh tế. Còn các dự án ñầu tư trong các khu công nghiệp, 

khu kinh tế do Ban quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế làm ñầu mối. Chính vì 

thế mà thời gian cấp phép ñầu tư ñược rút ngắn xuống ñáng kể. 

Tóm lại: Các doanh nghiệp trong ngành du lịch trong những năm qua ít nhiều 

ñã có ñóng góp nhất ñịnh ñến sự phát triển kinh tế – xã hội chung của tỉnh. Khi nói 

ñến Khánh Hòa, người ta nghĩ ngay ñến ngành du lịch sẽ có mức ñóng góp vào 

GDP, NSNN… cao nhất tỉnh. Tuy nhiên, mức ñóng góp của ngành du lịch trong 

GDP và NSNN trong những năm vẫn còn thấp (dẫn ñầu ñóng góp vào ngân sách 

của tỉnh là ngành công nghiệp), chưa tương xứng với tiềm năng du lịch của ñịa 

phương.  

2.3.4.1. Kết quả thu hút FDI trong ngành du lịch 

Kết quả thu hút dự án ñầu tư FDI vào ngành du lịch trong những năm gần ñây 

có bước phát triển rất khích lệ. Số dự án ñầu tư tăng liên tục qua các năm, ñến cuối 

năm 2009 tổng số dự án ñầu tư 931 dự án, so với cuối năm 2006 thì số dự án tăng 

thêm là 340 dự án, hay tăng 57,53%, tốc ñộ tăng dự án bình quân trong giai ñoạn 

này là 16,36%. Điều này ñược thể hiện thông qua bảng 2.6 như sau: 
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Bảng 2.6: Số dự án ñầu tư vào ngành du lịch Khánh Hòa giai ñoạn 2006 -2009 

STT Thành phần kinh tế Đến 

31/12/2006 

Đến 

31/12/2007 

Đến 

31/12/2008 

Đến 

31/12/2009 

1 Doanh nghiệp Nhà nước 23 26 36 32 

2 Doanh nghiệp có Vốn 

Đầu tư nước ngoài (FDI) 

05 07 09 09 

3 Công ty Cổ phần 65 75 88 95 

4 Công ty TNHH 175 230 274 314 

5 Chi nhánh các công ty 26 42 49 63 

6 Doanh nghiệp tư nhân 280 355 355 401 

7 Các Đơn vị, tổ chức khác 17 17 17 17 

Tổng số: 591 752 828 931 

Số Dự án tăng thêm: - 161 76 103 

Tốc ñộ tăng trưởng (%): - 27,24 10,11 12,44 

(Nguồn: Tổng hợp từ Sở Văn hóa thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Khánh Hòa) 

Từ Bảng 2.6 cho thấy, ñến cuối năm 2008 trên ñịa bàn Khánh Hòa có 828 ñơn 

vị ñăng ký kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, trong ñó có 36 doanh nghiệp nhà 

nước, 09 doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài, 49 chi nhánh công ty trong nước, 

88 công ty cổ phần, 274 công ty trách nhiệm hữu hạn, 355 doanh nghiệp tư nhân và 

17 ñơn vị, tổ chức khác tham gia kinh doanh du lịch. Như vậy, so với năm 2007 thì 

trong năm 2008 số dự án tăng thêm là 76 dự án, tương ứng với tốc ñộ tăng là 

10,11%. Sang năm 2009, số dự án tiếp tục tăng mạnh (tăng 103 dự án), làm cho số 

dự án ñầu tư vào du lịch tính lũy kế dự kiến ñến 31/12/2009 là 931 dự án. Tuy 

nhiên, thành phần kinh tế của dự án ñã thay ñổi ñáng kể so với năm 2008. Cụ thể là 

số doanh nghiệp nhà nước giảm 4 doanh nghiệp và chỉ còn 32 doanh nghiệp là do 

các doanh nghiệp này tiến hành cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp thuộc các thành 

phần khác như Công ty cổ phần, công ty TNHH, các chi nhánh của các doanh 

nghiệp trong nước, doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh, ñặc biệt là doanh nghiệp 
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tư nhân có số doanh nghiệp tăng nhiều nhất (46 doanh nghiệp); Riêng doanh nghiệp 

có vốn ñầu tư nước ngoài trong năm 2009 không tăng. 

2.3.4.2 Tác ñộng của vốn FDI với phát triển ngành du lịch và kinh tế - xã hội của 

tỉnh Khánh Hòa 

Trong những năm gần ñây, tốc ñộ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Khánh Hòa 

luôn ổn ñịnh và ở mức cao, trong ñó có sự ñóng góp của ngành du lịch. Rõ ràng ở 

ñây có mối quan hệ chặt chẽ giữa mức tăng trưởng cao của nền kinh tế và những nổ 

lực vượt bậc trong việc gia tăng vốn ñầu tư trên cơ sở huy ñộng từ nhiều vốn khác 

nhau, trong ñó có phần ñóng góp từ nguồn vốn ñầu tư cho ngành du lịch tỉnh Khánh 

Hòa. Vì vậy, trong thời gian qua, ngành du lịch ñã có những ñóng góp quan trọng 

ñối với sự tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu NSNN... của 

tỉnh nhà.  

Bảng 2.7 Đóng góp tổng sản phẩm của ngành du lịch vào tổng sản phẩm của 

tỉnh Khánh Hòa giai ñoạn 2003 – 2009 

 
Chỉ 
tiêu 

Đơn 
vị 

tính 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

1. Tổng         

sản 

phẩm 

  du lịch 

Triệu 

ñồng 

442.956510.000 479.261 574.711 673.528 838.233 953.282 

 2. Tổng         

 sản 

 toàn 

  tỉnh 

Triệu 

ñồng 

7.285.3718.931.1939.737.43611.460.70313.397.48915.608.41218.184.200

3.Tỷ

 tr ọng 

 GDP 

Du lịch/  

tỉnh 

 

 

(%) 

 

 

6,08 

 

 

5,71 

 

 

4,92 

 

 

 

5,01 

 

 

5,03 

 

 

5,37 

 

 

5,24 
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4.Số thu 

NSNN  

du lịch 

Triệu 

ñồng 

186.570 209.650 262.400 334.840 371.700 427.455 504.545 

5.Số thu 

NSNN 

tỉnh 

Triệu 

ñồng 

2.096.4562.624.0453.348.4184.111.5784.001.5344.084.5764.126.740

6.Tỷ

 tr ọng 

 NSNN 

Du lịch/  

tỉnh 

 

 

(%) 

 

 

8,90 

 

 

7,99 

 

 

7,84 

 

 

 

8,14 

 

 

9,29 

 

 

10,47 

 

 

12,23 

7. Số 

lao 

ñộng 

 

Người 

 

2.850 

 

3.800 

 

4.354 

 

4.660 

 

5.200 

 

6.032 

 

6.920 

(Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa (2010), Niên giám thống kê Khánh Hòa 2009) 

- Đóng góp vào tăng trưởng và phát triển ngành du lịch: Ngành Du lịch cũng 

như một số ngành kinh doanh khác cũng cần vốn ñầu tư nước ngoài, và khi ít có 

những rào cản cụ thể, những cải cách tiến bộ trong gây tác ñộng ñến FDI trong lĩnh 

vực này (như quyền thành lậop, quản lý kinh tế vĩ mô, can thiệp về hành chính, tính 

minh bạch, xử lý lợi nhuận ñể lại...) lại có tiềm năng cải thiện ñáng kể triển vọng 

toàn ngành trong tương lai. Những tác ñộng tích cực có thể xảy ra ñối với những 

lĩnh vực sau: 

Đầu tư vốn: 

Thiếu vốn thường xuyên và thiếu phương tiện kỹ thuật hiện ñại hiện ñại là một 

thách thức lớn ñối với sự phát triển của ngành kinh doanh nói chung và của ngành 

du lịch mói riêng. Do ñó, mức vốn ñầu tư thấp sẽ ảnh hưởng ñến tiềm năng vốn có 

của ngành.   

Lao ñộng: Đa số lực lượng lao ñộng thiếu kỹ năng do trình ñộ công nghệ 

lạc hậu và chưa ñược ñào tạo ñúng mực và do yếu kém trong quản lý ở nhiều 
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doanh nghiệp. Thiết lập quan hệ ñối tác với các nhà ñầu tư nước ngoài có thể là 

một giải pháp ñể giúp nâng cao kỹ năng mà ngành này ñòi hỏi. 

Tích cực ñào tạo nhân viên là rất cần thiết nếu Việt Nam muốn ñạt ñược trình 

ñộ quản lý tốt như các nước trong khu vực và trên thế giới.  

Tiếp cận cơ sở hạ tầng cơ bản: Những cơ hội hợp tác mang lại lợi ích cho cả 

hai bên giữa các nhà ñầu tư nước ngoài và DNNN vẫn còn rất nhiều, và thiết lập 

quan hệ ñối tác với một doanh nghiệp nhà nước có thể mang lại lợi ích chiến lược 

cho nhà ñầu tư nước ngoài.  

- Tác ñộng ñến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Khánh Hòa: Hoạt ñộng ñầu tư có 

vai trò quan trọng ñến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Khánh Hòa. Năm 2002, cơ cấu 

kinh tế tỉnh Khánh Hòa là dịch vụ, du lịch - công nghiệp, xây dựng - nông lâm 

nghiệp, nhưng ñến năm 2009 thì tỷ trọng dịch vụ, du lịch tăng lên ñáng kể và cơ cấu 

kinh tế thay ñổi theo hướng công nghiệp, xây dựng - dịch vụ, du lịch - nông lâm 

nghiệp. Biến ñộng cơ cấu ngành kinh tế này ñược thể hiện qua Bảng 2.9 như sau: 

Bảng 2.8: Tăng trưởng kinh tế của tỉnh Khánh Hòa giai ñoạn 2002 - 2009 

Ngành nghề Năm 

2002 

Năm 

2003 

Năm 

2004 

Năm 

2005 

Năm 

2006 

Năm 

2007 

Năm 

2008 

Năm 

2009 

Công nghiệp,  

Xây dựng (%) 

35,31 37,40 38,60 39,26 40,65 41,58 41,54 42,38 

 Du lịch, Dịch vụ (%) 37,82 38,20 39,50 39,48 40,13 40,50 40,05 41,47 

 Nông,Lâm, Thủy sản 26,87 24,40 21,90 21,26 19,22 17,92 18,41 16,15 

 Tổng cơ cấu (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa (2010), Niên giám thống kê Khánh Hòa 2009) 

Từ Bảng 2.8 cho thấy chiều hướng tích cực rõ nét có thể ghi nhận ở ñây là tỷ 

trọng của ngành nông lâm nghiệp ñã giảm ñáng kể, từ 26,87% trong năm 2002 

xuống còn 16,15% năm 2009. Tuy nhiên, cơ cấu kinh tế năm 2009 chỉ tạm thời bởi 

vì ñầu tư của Khánh Hòa ñang trong giai ñoạn ñầu tư tập trung nhiều vào dịch vụ - 

du lịch. Ngành công nghiệp vẫn ñang ñược tỉnh ñầu tư phát triển, tuy nhiên ngành 

công nghiệp Khánh Hòa không có nhiều ñiều kiện thuận lợi ñể phát triển như ngành 
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du lịch. Trong những năm gần ñây, mặc dù các dự án lớn của ngành du lịch chưa 

ñưa vào sử dụng khai thác, nhưng tốc ñộ phát triển của ngành du lịch - dịch vụ vẫn 

gần tương ñương với ngành công nghiệp. Do ñó, nếu các dự án lớn của ngành du 

lịch hoàn thành và ñưa vào sử dụng thì tốc ñộ phát triển của ngành du lịch sẽ cao 

hơn ngành công nghiệp, dẫn ñến sự chuyển ñổi cơ cấu kinh tế sẽ là dịch vụ, du lịch 

- công nghiệp, xây dựng - nông lâm nghiệp. Chính yếu tố thu hút vốn ñầu tư vào 

ngành du lịch ñã góp phần tạo ra sự chuyển dịch tỷ trọng của ngành dịch vụ - du 

lịch. Như vậy, ngành du lịch trong thời gian qua ñã ñóng góp một phần làm chuyển 

dịch cơ cấu ngành kinh tế trong tỉnh theo hướng tăng tỷ trọng của ngành dịch vụ - 

du lịch, và ñây cũng là một sự dịch chuyển hợp lý. Trong những năm gần ñây, tốc 

ñộ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Khánh Hòa luôn ổn ñịnh và ở mức cao trong cả 

nước. Không chỉ tổng thể nền kinh tế Khánh Hòa phát triển mà các lĩnh vực trong 

nền kinh tế cũng ñảm bảo tăng trưởng tốt, trong ñó không thể không kể ñến sự ñóng 

góp của ngành du lịch Khánh Hòa. Kết quả tổng sản phẩm ñược tạo ra trong ngành 

du lịch tăng ñều qua các năm với tốc ñộ tăng trưởng bình quân giai ñoạn 2003 – 

2009 là 13,1%/năm. Tuy nhiên, so với tổng sản phẩm ñược tạo ra từ các ngành 

trong toàn tỉnh thì tổng sản phẩm ngành du lịch chỉ chiếm bình quân hơn 5,3%. 

Năm 2003 tỷ lệ ñóng góp vào GDP của tỉnh cao nhất cũng ñạt 6,08% và năm 2005 

tỷ lệ ñóng góp vào GDP của tỉnh thấp nhất là 4,92%. Điều này ñược thể hiện trong 

Bảng 2.7 cho thấy việc ñóng góp tổng sản phẩm của ngành du lịch vào sự tăng 

trưởng GDP chung của toàn tỉnh trong những năm qua là chưa cao, chưa tương 

xứng với lợi thế du lịch ở ñịa phương. Do ñó, tỉnh Khánh Hòa cần tiếp tục hoàn 

thiện môi trường ñầu tư nhiều hơn nữa ñể tăng tính hấp dẫn trong thu hút ñầu tư vào 

ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.  

- Tác ñộng ñến chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Khánh Hòa: Nếu mức tăng 

GDP bình quân hằng năm của Khánh Hòa giai ñoạn 1991-1995 là 6%; giai ñoạn 

1996-2000 là 8,2% thì ñến giai ñoạn 2001-2010 mức tăng trưởng dự kiến sẽ là 

10,8%. Cơ cấu kinh tế của Khánh Hòa ñã có sự chuyển dịch theo hướng hiện ñại. 

Tỷ trọng dịch vụ - du lịch, công nghiệp - xây dựng tăng; nông nghiệp giảm. Ðến hết 
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năm 2009, tỷ trọng dịch vụ - du lịch chiếm 43,32% trong cơ cấu kinh tế; công 

nghiệp - xây dựng chiếm 41,71%; nông nghiệp 14,97%. Trong quá trình phát triển, 

tỷ trọng dịch vụ - du lịch trong cơ cấu kinh tế tăng khá nhanh, với mức tăng trưởng 

giá trị sản xuất bình quân hằng năm khoảng 16,3%. Nhiều ngành dịch vụ, như hoạt 

ñộng trung chuyển xăng, dầu, ñã có ñóng góp khá lớn vào GDP của Khánh Hòa. 

Năng lực về cơ sở vật chất, dịch vụ của ngành du lịch ñang có bước phát triển mạnh 

cả về quy mô lẫn chất lượng. Công nghiệp tăng trưởng bình quân hằng năm ở mức 

12,4%, bước ñầu ñã hình thành một số ngành kinh tế mũi nhọn như: Ðóng tàu, chế 

biến, xuất khẩu thủy sản... Trong cơ cấu cây trồng, vật nuôi, diện tích, số lượng cây, 

con có giá trị kinh tế cao ñang ñược nâng lên. Ðiều ñáng lưu ý là tỷ trọng nông 

nghiệp trong cơ cấu kinh tế tuy giảm nhưng chất lượng tăng trưởng liên tục tăng lên 

nhờ ñược chú trọng ñầu tư nhiều mặt. Quá trình CNH, HÐH nông nghiệp và nông 

thôn ñã có sự tăng tốc; tốc ñộ ñô thị hóa nông thôn diễn ra nhanh hơn trước thông 

qua việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội lớn của tỉnh như: Giao thông 

nông thôn; ñiện nông thôn; kiên cố hóa kênh mương... Cơ cấu lao ñộng nông thôn, 

theo ñó, cũng ñang chuyển biến theo hướng giảm tỷ lệ lao ñộng nông nghiệp, tăng 

tỷ lệ lao ñộng dịch vụ, công nghiệp, lao ñộng có trình ñộ kỹ thuật, lao ñộng ñược 

ñào tạo. Dịch vụ - du lịch ñang vươn lên dẫn ñầu trong cơ cấu kinh tế của Khánh 

Hòa. Xét ra, một trong những yếu tố khá quan trọng làm tăng nhanh tỷ trọng ngành 

dịch vụ là hoạt ñộng chuyển tiếp xăng, dầu trên vịnh Vân Phong. Chỉ tính riêng 

trong năm 2009, mức thu từ hoạt ñộng chuyển tiếp xăng, dầu ở ñây ñạt hơn 1.800 tỷ 

ñồng. Nguồn thu này không chỉ góp phần làm tăng GDP của tỉnh mà còn làm tăng 

nhanh tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế ñịa phương. Tuy nhiên, qua ñây, có thể 

thấy, nếu không tính sự ñóng góp của nguồn thu từ chuyển tiếp xăng, dầu, tỷ trọng 

ngành dịch vụ trong tổng sản phẩm của tỉnh còn thấp. Cũng qua ñây cho thấy, sự 

tăng trưởng của ngành dịch vụ ở Khánh Hòa còn lệ thuộc khá nặng vào nhiều yếu tố 

từ bên ngoài. Do vậy, sự phát triển bền vững của ngành dịch vụ ở Khánh Hòa ñang 

là vấn ñề ñược ñặt ra. Tuy ñược xếp sau dịch vụ - du lịch, nhưng xét về mức thu 

nộp ngân sách, công nghiệp - xây dựng lại chiếm vị trí quan trọng. Tuy nhiên hiện 
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nay, tốc ñộ phát triển, tỷ trọng công nghiệp trong GDP cũng như mức thu nộp ngân 

sách của ngành vẫn phải trông chờ vào một số ngành sản xuất truyền thống như 

thuốc lá, bia..., ñiều mà các nhà nghiên cứu kinh tế gọi là tăng trưởng dựa vào yếu 

tố bề rộng. Có thể nói, so với yêu cầu ñặt ra, tốc ñộ và chất lượng chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế của Khánh Hòa chưa như mong muốn, chưa tương xứng với tiềm năng, 

thế mạnh của ñịa phương. Cả dịch vụ - du lịch lẫn công nghiệp - xây dựng vẫn còn 

nhiều hạn chế, cần sớm ñược khắc phục ñể trở thành những lĩnh vực mang tính chất 

ñầu tàu trong phát triển kinh tế ñịa phương. Vậy thì ñặt dịch vụ - du lịch lên trước 

hay là ñặt công nghiệp - xây dựng lên trước trong cơ cấu kinh tế của Khánh Hòa? 

Câu hỏi này ñang là mối quan tâm của nhiều người. Bởi, có xác ñịnh ñược cụ thể 

mới có thể xây dựng những chiến lược tập trung ñầu tư ñúng mức, hiệu quả. Nhiều 

ý kiến cho rằng nên ñặt song song. Ðiều quan trọng là trong quá trình phát triển, ở 

mỗi ngành, Khánh Hòa cần chọn ra những lĩnh vực mũi nhọn, những dự án trọng 

ñiểm ñể ưu tiên tập trung ñầu tư, tránh dàn trải. Cùng với ñó là việc xác ñịnh các 

giải pháp thúc ñẩy nâng cao chất lượng tăng trưởng trong phát triển công nghiệp và 

dịch vụ; chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao ñộng 

từ nông nghiệp sang dịch vụ và công nghiệp...  

- Tác ñộng ñến tăng thu ngân sách của tỉnh Khánh Hòa: Thuế và các khoản 

phải nộp cho NSNN từ ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa trong giai ñoạn 2003 – 2009 

có xu hướng tăng qua các năm. Nếu như năm 2003 tổng số nộp ngân sách ñạt 

168.750 triệu ñồng thì ñến năm 2009 ước tính nộp ngân sách ñạt 504.545 triệu 

ñồng. Như vậy, tốc ñộ tăng các khoản nộp ngân sách bình quân trên 18% mỗi năm. 

Mặc dù tốc ñộ ñóng góp ngân sách có tăng qua các năm, nhưng so với tổng thu 

ngân sách toàn tỉnh thì tỷ lệ ñóng góp của ngành du lịch Khánh Hòa vẫn còn thấp, 

bình quân chiếm tỷ trọng hơn 9,27%. Với tỷ lệ ñóng góp này có thể thấy mức ñóng 

góp vào ngân sách của ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa trong những năm vừa qua 

chưa tương xứng với ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh - Bảng 2.4 (ñã nêu: Trang 

66). 
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Sở dĩ ngành du lịch có mức ñóng góp vào ngân sách trong những năm qua còn 

khá khiêm tốn là do: 

+ Phần lớn các dự án (ñặc biệt là các dự án có qui mô lớn) ñang trong giai 

ñoạn triển khai xây dựng cơ bản hoặc chỉ mới bắt ñầu ñi vào hoạt ñộng nên sản 

phẩm cung cấp còn ít và chưa tạo nguồn thu lớn cho tỉnh. 

+ Đối với những dự án ñã ñi vào hoạt ñộng kinh doanh thì trong giai ñoạn ñầu 

còn nhiều khó khăn, phát sinh nhiều chi phí, chưa có lãi. Hơn nữa các dự án mới 

ñầu tư thành lập ñược hưởng chính sách miễn giảm thuế liên tục từ 1 – 3 năm. 

 - Đóng góp vào việc giải quyết việc làm cho lao ñộng tại ñịa phương: Theo 

thống kê của sở Thương mại – Du lịch Khánh Hòa, tổng số lao ñộng làm trong 

ngành du lịch tính ñến 31/12/2009 là 6.920 người, so với năm 2008 tăng 888 người 

hay tăng 14,72%. Nếu so với năm 2003 thì số lao ñộng ñã tăng hơn 2,4 lần. Trong 

ñó, số lao ñộng tăng mạnh nhất vào năm 2004 là 950 người, so với năm 2003 tăng 

33,33%. Như vậy, ngành du lịch trong những năm qua ñã tích cực tạo thêm công ăn 

việc làm cho nhiều lao ñộng tại ñịa phương. Tuy nhiên, theo ñánh giá của chung thì 

lực lượng lao ñộng trong ngành vẫn còn thiếu nhiều, ñặc biệt là lao ñộng có tay 

nghề cao (Bảng 2.7) 

2.4  ĐÁNH GIÁ CHUNG V Ề TÌNH HÌNH THU HÚT V ỐN ĐẦU TƯ TRỰC 

TI ẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) ĐỂ PHÁT TRI ỂN NGÀNH DU L ỊCH 

TỈNH KHÁNH HÒA 

Qua phân tích tình hình thu hút vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ñể phát 

triển ngành du lịch Khánh Hòa trong giai ñoạn 2003 – 2009 có thể rút ra một số 

nhận xét sau: 

2.4.1 Những thành công  

Hoạt ñộng thu hút các nguồn ñầu tư ñể phát triển ngành du lịch tỉnh Khánh 

Hòa trong thời gian qua ñược ñánh giá là tích cực ở các mặt sau: 

- Công tác thu hút các nguồn FDI phục vụ ñầu tư phát triển du lịch trong 

những năm qua còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, ñã tạo ñược sự phát triển cho ngành 
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du lịch của ñịa phương và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng 

tiến bộ. 

- Các kênh huy ñộng vốn từng bước ñược ña dạng hóa. Trong những năm 

trước ñây nguồn vốn ñầu tư cho ngành du lịch chủ yếu là từ ngân sách và các doanh 

nghiệp nhà nước trong ngành, thì ñến nay việc huy ñộng vốn qua kênh tín dụng, 

doanh nghiệp tư nhân, cá nhân trong và ngoài tỉnh, nguồn vốn ñầu tư từ nước ngoài 

ngày càng chiếm tỷ trọng lớn và ñóng vai trò quan trọng trong ñầu tư phát triển du 

lịch ở ñịa phương. 

 - Công tác thu ngân sách ñịa phương ñạt ñược một số kết quả nhất ñịnh, thu 

vào ngân sách năm sau ñều cao hơn năm trước, tốc ñộ tăng thu ngân sách bình quân 

trong giai ñoạn 2003 – 2009 trên 18%/năm. Cơ cấu chi ngân sách ngày càng hợp lý 

hơn thể hiện chi cho ñầu tư phát triển và chi sự nghiệp kinh tế ngày càng chiếm tỷ 

trọng cao. Chi ñầu tư phát triển ñã có sự tập trung cho xây dựng cơ sở hạ tầng kinh 

tế xã hội, tập trung phục vụ các công trình kinh tế trọng ñiểm của ngành nhằm tăng 

sức hấp dẫn ñối với các nhà ñầu tư trong và ngoài nước. 

 - Ngoài ra, ñể ñạt ñược những kết quả về thu hút ñầu tư vào ngành du lịch tỉnh 

Khánh Hòa như ñã phân tích ở trên, trong thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa ñã có 

nhiều cố gắng cải thiện môi trường ñầu tư ñể tăng tính hấp dẫn của ngành du lịch 

tỉnh Khánh Hòa bằng một loạt các biện pháp sau: 

+ Năm 2009, tỉnh Khánh Hòa ñã hoàn thành “Quy hoạch tổng thể phát triển du 

lịch tỉnh Khánh Hoà ñến năm 2020” ñể làm ñịnh hướng cho việc kêu gọi ñầu tư vào 

ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa. Bên cạnh ñó, nguồn vốn ngân sách Nhà nước tập 

trung ưu tiên ñầu tư cơ sở hạ tầng du lịch mà không ñầu tư vào doanh nghiệp kinh 

doanh, nhằm tạo cho môi trường ñầu tư ñược hấp dẫn hơn trong thu hút ñầu tư vào 

ngành du lịch.  

+ Thành lập Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư du lịch trực thuộc 

UBND tỉnh Khánh Hòa, là cơ quan hỗ trợ các nhà ñầu tư vào lĩnh vực du lịch trong 

giai ñoạn ñầu ñể tìm hiểu về môi trường ñầu tư trước khi quyết ñịnh ñầu tư. UBND 

Tỉnh thường xuyên quan tâm ñến ý kiến của các doanh nghiệp trên cơ sở tổ chức 
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ñối thoại trực tiếp. Bên cạnh ñó, tỉnh còn quan tâm ñến việc nâng cao trình ñộ 

chuyên môn và trình ñộ ngoại ngữ của ñội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến của 

tỉnh Khánh Hòa ñể ñẩy mạnh xúc tiến ñầu tư trong quá trình tiếp xúc với các doanh 

nhân nước ngoài. 

+ Tiếp tục cải cách hành chính của tỉnh Khánh Hòa nhằm ñơn giản hóa thủ tục 

hành chính và nâng cao tính minh bạch, công khai về chủ trương chính sách, làm cơ 

sở cho các nhà ñầu tư khi quyết ñịnh ñầu tư. [24, 106] 

2.4.2. Những tồn tại trong thu hút vốn FDI và nguyên nhân 

Bên cạnh những mặt tích cực, vẫn có một số ñiểm tồn tại cần ñược giải quyết 

nhằm gia tăng nguồn vốn ñầu tư vào ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa trong thời gian 

tới, ñó là: 

 - Lượng vốn ñầu tư cho ngành du lịch trong thời gian qua có tăng nhưng chưa 

ñều qua các năm, nguồn vốn gia tăng chủ yếu là khu vực doanh nghiệp tư nhân 

trong và ngoài tỉnh, và thật sự lượng vốn này chưa ñáp ứng ñủ nhu cầu ngày càng 

tăng của ngành du lịch. Các kênh huy ñộng vốn khác tăng chậm hoặc giảm sút như 

nguồn vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài. Một số kênh huy ñộng vốn khác chưa ñược 

tỉnh quan tâm như thị trường cho thuê tài chính, thị trường trái phiếu, nguồn vốn 

mạo hiểm… Công tác cổ phần hóa DNNN còn chậm, một số doanh nghiệp du lịch 

ñã cổ phần hóa chưa ñủ ñiều kiện ñể tham gia thị trường chứng khoán, do ñó lượng 

vốn huy ñộng qua cổ phần hóa còn thấp. 

- Cơ cấu vốn ñầu tư trong nước và nước ngoài ñược huy ñộng ñể phát triển du 

lịch trong thời gian qua chưa hợp lý. Nguồn vốn ñầu tư từ nước ngoài chiếm tỷ 

trọng rất thấp và không liên tục. Điều này thể hiện công tác thu hút vốn ñầu tư ở ñịa 

phương chưa thật sự hấp dẫn ñối với các nhà ñầu tư nước ngoài vào các dự án du 

lịch có nhu cầu vốn lớn, sản phẩm ña dạng, có sức hấp dẫn ñối với du khách nước 

ngoài. 

- Huy ñộng vốn ñầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch còn nhiều bất cập, thể 

hiện lượng vốn ñầu tư thực tế không ñáp ứng ñủ nhu cầu ñầu tư, ñầu tư còn dàn trãi, 

tiến ñộ triển khai thi công chậm vào các khu du lịch trọng ñiểm của tỉnh. Hiện nay, 
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nguồn vốn ñầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch chủ yếu từ nguồn ngân 

sách Nhà nước. Tuy nhiên nguồn ngân sách nhà nước còn rất hạn hẹp trước mắt 

cũng như trong thời gian ñến vì nhu cầu ñầu tư cơ sở hạ tầng du lịch còn rất lớn. Vì 

vậy, ngoài việc bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước một cách thỏa ñáng, tỉnh cần 

phải tích cực tìm kiếm thêm các nguồn vốn khác, ña dạng hóa các hình thức ñầu tư 

ñể ñáp ứng yêu cầu cấp bách này. 

- Hiệu quả ñầu tư của các doanh nghiệp có vốn ñầu tư ngước ngoài trong thời 

gian qua còn rất thấp hơn con số kỳ vọng; mặc dù ñây là ngành có thế mạnh của 

tỉnh Khánh Hòa. 

- Quỹ ñất sẵn sàng có thể tiếp nhận 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 phê duyệt mới có cơ sở tiếp nhận các 

dự án ñầu tư mới. 

- Năng lực của cán bộ trong các lĩnh vực liên quan ñến thu hút ñầu tư, ñặc biệt 

là trong ngành du lịch chưa cao, nhiều chủ trương chính sách và quyết ñịnh của tỉnh 

Khánh Hòa ban hành ñể ñẩy mạnh thu hút ñầu tư cho ngành du lịch, nhưng do năng 

lực quản lý ñiều hành của các cán bộ tham mưu, giúp việc của các cơ quan quản lý 

nhà nước liên quan còn hạn chế, kém minh bạch dẫn ñến thực hiện cấp giấy phép 

ñầu tư còn chậm, còn né tránh trách nhiệm, kéo dài tình trạng thủ tục hành chính 

rườm rà… dẫn ñến sự ái ngại của các nhà ñầu tư vào ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa. 

- Vẫn còn phát sinh nhiều tiêu cực trong thu hút vốn ñầu tư như cố tình gây 

nhũng nhiễu nhà ñầu tư, phát sinh tiêu cực phí, tham nhũng, nhiều ñối tác ñến 

Khánh Hòa tham gia và ñầu tư với mục ñích chính là ñể chiếm dụng dự án, chiếm 

dụng quỹ ñất tốt ñể sau ñó tìm kiếm cơ hội “sang tay” cho người khác ñể hưởng 

phần lợi nhuận mà họ có thể tranh thủ ñược… ñiều ñó làm giảm tính hấp dẫn trong 

môi trường ñầu tư tại Khánh Hòa. 

- Bên cạnh ñó, cơ sở hạ tầng du lịch phát triển chậm và không ñồng bộ, ñặc 

biệt là nguồn nước, ñiện cung cấp cho các khu du lịch, cũng là một trong những 
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nguyên nhân giảm tính hấp dẫn trong thu hút ñầu tư. Ngoài ra ñối với các nhà ñầu 

tư nước ngoài sẽ gặp nhiều khó khăn cho hoạt ñộng ñầu tư trong lĩnh vực này vì 

ñụng chạm ñến mối quan hệ giữa kinh tế, chính trị, ninh quốc phòng, và xã hội ñể 

vừa mở rộng hợp tác quốc tế, vừa ñề phòng các nguy cơ tiềm ẩn. 

- Hoạt ñộng du lịch chỉ mới phát triển về bề rộng mà chưa ñi vào chiều sâu, 

trên ñịa bàn toàn tỉnh còn thiếu các dự án cao cấp ñể thu hút du khách quốc tế có 

mức chi tiêu cao, thiếu các dịch vụ nhà hàng ăn uống cao cấp, khu vui chơi giải trí, 

khu thể thao sân gôn (Golf)… 

- Ngoài ra, mặc dù trong thời gian qua, UBND tỉnh Khánh Hòa ñã thực hiện 

nhiều biện pháp nhằm cải thiện môi trường ñầu tư, tuy nhiên, hiện nay hoạt ñộng 

xúc tiến và quảng bá các sản phẩm du lịch của ñịa phương ra thị trường thế giới, ñặc 

biệt là với các nước phát triển mạnh kinh tế du lịch vẫn chưa ñáp ứng kịp yêu cầu, 

chưa có tính chuyên nghiệp, hoạt ñộng còn manh mún, chưa có chương trình cụ thể 

theo từng thời ñiểm, từng ñợt, chưa tạo ñược sức mạnh tổng hợp ñể cạnh tranh trên 

thị trường quốc tế. Các doanh nghiệp tuy có thực hiện nhưng vẫn còn hạn chế do 

ñiều kiện kinh phí. Việc áp dụng các phương tiện ñiện tử ñể quảng bá du lịch (trang 

Website, ñăng ký qua mạng…) chưa ñược các doanh nghiệp hưởng ứng cao; chưa 

có sự phối hợp thật chặt chẽ giữa các ñơn vị, tổ chức liên quan trong việc cung cấp 

thông tin cho các nhà ñầu tư; còn thiếu tiếng nói “tự nguyện” của các khách sạn cho 

một chương trình quảng bá xúc tiến chung cho cả hệ thống khách sạn Khánh Hòa. 

- Tầm nhìn trong qui hoạch phát triển du lịch kém dẫn ñến phải ñiều chỉnh qui 

hoạch thường xuyên. Và một khi ñã có qui hoạch thì công bố không rõ ràng và còn 

mang tính cục bộ ñịa phương. [3, 105] 

Tóm lại: Công tác thu hút các nguồn vốn cho ñầu tư phát triển du lịch tỉnh 

Khánh Hòa trong thời gian qua ñã ñạt ñược một số kết quả nhất ñịnh, góp phần tạo 

nên sự tăng trưởng cao của du lịch ñịa phương. Tuy nhiên, bên cạnh ñó còn những 

tồn tại không ít hạn chế, vướng mắc cần có giải pháp khắc phục ñể trong thời gian 

tới, ngành dịch vụ quan trọng này sẽ có những bước phát triển mới, nhanh và bền 

vững, thực hiện tốt các chiến lược phát triển du lịch của Tỉnh Khánh Hòa ñã ñề ra. 
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KẾT LU ẬN CHƯƠNG 2 

Chương này tác giả tập trung làm rõ thực trạng thu hút các nguồn vốn ñầu tư 

ñể phát triển ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa trong giai ñoạn 2003 – 2009. 

Cụ thể là tác giả ñã trình bày khái quát quá trình phát triển ngành du lịch 

Khánh Hòa; tìm ra các nhân tố ảnh hưởng ñến quyết ñịnh ñầu tư vào ngành du lịch 

Khánh Hòa, ñó là do Khánh Hòa có vị trí ñịa lý thuận lợi, nguồn tài nguyên du lịch 

phong phú, các ngành bổ trợ cho phát triển du lịch ñịa phương phát triển, tốc ñộ 

tăng trưởng kinh tế ñịa phương tăng ñều qua các năm…; tác giả ñi sâu phân tích các 

nguồn vốn tài trợ cho ñầu tư phát triển du lịch trong thời gian qua ở Khánh Hòa tập 

trung chủ yếu là nguồn vốn trong nước, trong ñó nguồn vốn ñầu tư của các chủ sở 

hữu chiếm tỷ lệ cao nhất, ñóng vai trò quyết ñịnh trong huy ñộng các nguồn vốn 

cho ñầu tư phát triển du lịch Khánh Hòa, trên cơ sở ñó ñã tìm ra những hạn và 

nguyên nhân có tác ñộng làm cản trở công tác huy ñộng vốn cho ñầu tư phát triển 

du lịch Khánh Hòa. 
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CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM T ĂNG CƯỜNG 

THU HÚT V ỐN ĐẦU TƯ TRỰC TI ẾP NƯỚC NGOÀI ĐỂ 

PHÁT TRI ỂN NGÀNH DU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA 

3.1.  Những căn cứ cho việc xây dựng các giải pháp 

3.1.1 Quan ñiểm và mục tiêu phát triển du lịch ñến năm 2015 

3.1.1.1. Quan ñiểm 

Căn cứ yêu cầu và nhiệm vụ phát triển của ngành du lịch trong tình hình mới 

(trên cơ sở bốn quan ñiểm và mục tiêu phát triển mà quy hoạch 1995 ñã ñề xuất) 

những quan ñiểm phát triển du lịch tỉnh Khánh Hoà ñến năm 2015 ñược bổ sung và 

ñiều chỉnh phù hợp với ñường lối phát triển kinh tế của Đảng và nhà nước, với 

chiến lược phát triển du lịch Việt Nam, của khu vực miền Trung Tây Nguyên và 

ñịnh hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh mà nghị quyết Đại hội XV, Quyết 

ñịnh số: 251/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/10/2006 ñã ñề ra, ñó 

là: 

- Phát triển du lịch theo hướng sinh thái kết hợp văn hoá trong ñó chú trọng 

phát triển du lịch sinh thái biển ñể khai thác tối ña các tiềm năng, nội lực của tỉnh. 

- Phát triển du lịch có trọng tâm, trọng ñiểm song song với việc nâng cao chất 

lượng và ña dạng hoá sản phẩm ñể tạo ra bước ñột phá.  

 

 Phát huy các lợi thế về vị trí ñịa lý, tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa 

truyền thống, kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất du lịch sẵn có, ñẩy mạnh tốc ñộ phát 

triển du lịch, từng bước ña dạng hóa các sản phẩm, các loại hình du lịch. 

- Phát triển du lịch trên cơ sở toàn diện du lịch quốc tế và du lịch nội ñịa, 

trong ñó phát triển mạnh du lịch quốc tế, lấy du lịch quốc tế làm ñộng lực thúc ñẩy 

du lịch nội ñịa và các ngành dịch vụ phát triển. 

- Phát triển du lịch Khánh Hoà với vai trò là trung tâm du lịch của tiểu vùng 

du lịch Duyên hải Nam Trung Bộ và cả nước, là ñầu mối phân phối khách du lịch 

cho khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. 



85 

Với tài nguyên du lịch phong phú và nổi trội, có vị trí thuận lợi, có hai khu du 

lịch Quốc gia, do vậy ñây là một trong những quan ñiểm thiết thực ñể phát huy lợi 

thế phát triển du lịch của tỉnh Khánh Hoà. 

- Phát triển du lịch phải bảo ñảm tính tổng hợp liên ngành, liên vùng và xã hội 

hoá cao với vai trò du lịch là ñộng lực thúc ñẩy ñể phát huy sức mạnh tổng hợp của 

các thành phần kinh tế khác. 

 Đẩy mạnh xã hội hóa về du lịch, huy ñộng các cấp, các ngành, các tổ chức 

chính trị xã hội và toàn thể cộng ñồng ñầu tư phát triển, khuyến khích các thành 

phần kinh tế tham gia kinh doanh du lịch, dưới sự quản lý thống nhất của Nhà nước. 

- Phát triển du lịch một cách bền vững trên cơ sở gìn giữ và phát huy bản sắc 

văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng, trật tự và an toàn xã hội, 

có ý nghĩa quan trọng ñối với công cuộc xoá ñói giảm nghèo. (Trích Quyết ñịnh số: 

251/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/10/2006)  

Phát triển du lịch bền vững phải ñặt trong mối quan hệ liên ngành, liên vùng 

trong khu vực và cả nước. Phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế xã hội, có cơ 

chế phối hợp ñồng bộ giữa các cấp, các ngành trong Tỉnh nhằm tác ñộng lẫn nhau 

cùng phát triển, bảo vệ môi trường tài nguyên sinh thái, bảo vệ giá trị tài nguyên du 

lịch và xóa ñói giảm nghèo. Ngoài ra, ñối với Khánh Hoà tỉnh có vị trí quan trong 

về an ninh quốc phòng, phát triển du lịch phải gắn với ñảm bảo an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội, giữ gìn thuần phong mỹ tục và phát huy bản sắc văn hóa dân 

tộc. [32, 107] 

3.1.1.2. Mục tiêu  

- Mục tiêu chung: 

a. Về kinh tế: Nếu như trong giai ñoạn 1996 - 2005 phát triển Du lịch Khánh 

Hoà với mục tiêu chỉ ñể trở thành một ngành kinh tế ñủ mạnh và có sức thuyết 

phục, ñóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của ñịa phương, thì giai ñoạn từ 

nay ñến năm 2010 và những năm ñến 2015 du lịch Khánh Hoà phát triển với mục 

tiêu thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, làm ñộng lực thúc ñẩy ñể phát huy 

sức mạnh của các thành phần kinh tế khác theo tinh thần của Nghị quyết XIV/NQ-
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TU và XV/NQ-TU tỉnh Khánh Hoà ñã ñề ra. Phấn ñấu ñưa Khánh Hoà trở thành 

trung tâm du lịch biển tầm cỡ không chỉ của cả nước mà của khu vực. 

b. Về văn hoá - xã hội: Phát triển du lịch nhằm góp phần bảo tồn và phát huy 

các giá trị bản sắc văn hoá dân tộc, nâng cao vị thế du lịch Khánh Hoà ñối với cả 

nước và trên trường quốc tế; cải tạo cảnh quan môi trường; nâng cao trình ñộ dân 

trí; thúc ñẩy tiêu dùng và phát triển nhiều dịch vụ; tạo việc làm, góp phần xoá ñói 

giảm nghèo ở các vùng nông thôn và vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. 

c. Về môi trường: Phát triển du lịch Khánh Hoà giai ñoạn từ nay ñến năm 

2015 gắn liền với phát triển du lịch bền vững, vì vậy mục tiêu phát triển du lịch là 

góp phần gìn giữ, tôn tạo và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường tự nhiên và 

nhân văn. 

d. Về an ninh quốc phòng, trât tự an toàn xã hội: Khánh Hoà là tỉnh thuộc 

vùng duyên hải có vị trí quan trọng ñối với an ninh quốc phòng vùng biển ñảo ñối 

với khu vực và cả nước vì vậy phát triển du lịch Khánh Hoà nhằm góp phần giữ 

vững an ninh quốc phòng, ổn ñịnh khu vực, tạo nên một ñiểm ñến an toàn và thân 

thiện. 

-  Các chỉ tiêu cụ thể: 

a. Khách du lịch: Tăng cường thu hút khách du lịch, năm 2010, ñón 1.565 

ngàn lượt khách trong ñó có 600 lượt khách quốc tế; năm 2012 ñón khoảng 2.300 

ngàn lượt trong ñó có gần 900 ngàn lượt khách quốc tế; năm 2015 ñón ñược 3.400 

ngàn lượt khách; trong ñó có khoảng 1.400 ngàn lượt khách quốc tế.  

Ngày 11/5/2010, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa vừa công 

bố  sẽ ñồng loạt khuyến mãi ñến 50% các khách sạn 5 sao. Đợt kích cầu này nhằm 

ñạt mục tiêu ñón 1,76 triệu lượt du khách và doanh thu 1.750 tỷ ñồng của ngành du 

lịch Khánh Hòa trong năm 2010. 

b. Thu nhập từ du lịch: Nâng cao nguồn thu từ du lịch; phấn ñấu năm 2010 thu 

nhập du lịch ñạt hơn 2.500 tỷ VNĐ (trong ñó doanh thu du lịch hơn 1.500 tỷ), năm 

2015 khoảng 5.000 tỷ VNĐ (doanh thu du lịch 3.200 tỷ); năm 2015 ñạt 10.700 tỷ 

VNĐ (doanh thu du lịch ñạt 7.000 tỷ); ñưa tổng giá trị GDP du lịch năm 2010 ñạt 
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hơn 1.200 tỷ VNĐ (9,09% tổng GDP toàn tỉnh); năm 2012 ñạt 2.400 tỷ (9,94%) và 

năm 2015 ñạt gần 5.000 tỷ VNĐ (chiếm 11,53% tổng GDP của tỉnh). (Nguồn: Sở kế 

hoạch và ñầu tư Khánh Hòa) 

c. Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch: Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp hệ thống cơ 

sở vật chất kỹ thuật du lịch; tăng cường ñầu tư, xây dựng các khu du lịch tổng hợp 

và chuyên ñề quốc gia trên ñịa bàn, các khu du lịch có ý nghĩa vùng và ñịa phương; 

nâng cấp các tuyến, ñiểm du lịch quốc gia và ñịa phương trên ñịa bàn; nâng cấp và 

xây dựng mới các cơ sở lưu trú ñảm bảo ñến năm 2010 có khoảng 8.520 phòng 

khách sạn trong ñó có 5.500 phòng ñạt tiêu chuẩn xếp hạng với gần 1.400 phòng ñạt 

tiêu chuẩn 4 – 5 sao, năm 2012 khoảng 12.400 phòng với hơn 8.700 phòng ñạt tiêu 

chuẩn xếp hạng trong ñó có 2.200 phòng ñạt tiêu chuẩn 4 – 5 sao; năm 2015 ñạt gần 

21.000 phòng với hơn 15.700 phòng ñạt tiêu chuẩn xếp hạng; trong ñó có 4.000 

phòng ñạt tiêu chuẩn 4 – 5 sao. 

d. Lao ñộng và việc làm: Tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội, phấn ñấu ñến 

năm 2010 toàn ngành du lịch Khánh Hoà có khoảng 33.400 lao ñộng (trong ñó hơn 

13.500 lao ñộng trực tiếp), năm 2012 ñảm bảo hơn 60.000 lao ñộng (trong ñó có 

khoảng 20.000 lao ñộng trực tiếp) và năm 2015 có hơn 113.000 lao ñộng (trong ñó 

có hơn 38.000 lao ñộng trực tiếp). [19, 106] 

3.1.2. Dự báo GDP, nhu cầu vốn ñầu tư cho phát triển du lịch tỉnh Khánh Hoà 

ñến năm 2015 

3.1.2.1. Dự báo GDP của ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa ñến năm 2015 

Để ñạt ñược các chỉ tiêu cơ bản trong ñịnh hướng phát triển của ngành du lịch 

Khánh Hoà thời kỳ 2005 - 2015, vấn ñề ñầu tư vào 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, các cơ sở ñào tạo nghiệp vụ du lịch... giữ 

vai trò hết sức quan trọng. Nếu không có ñầu tư, hoặc ñầu tư không ñồng bộ thì việc 

thực hiện quy hoạch sẽ gặp nhiều khó khăn. Năm 2005 thu nhập du lịch ñạt hơn 

2.500 tỷ ñồng (trong ñó doanh thu du lịch hơn 1.500 tỷ ñồng), năm 2010 khoảng 

5.000 tỷ ñồng (doanh thu du lịch 3.200 tỷ ñồng); năm 2015 ñạt 10.700 tỷ ñồng 
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(doanh thu du lịch ñạt 7.000 tỷ ñồng); ñưa tổng giá trị GDP du lịch năm 2010 ñạt 

hơn 1.200 tỷ ñồng (chiếm 9,09% tổng GDP toàn tỉnh); năm 2015 ñạt 2.400 tỷ ñồng 

(chiếm 9,94%) và năm 2020 ñạt gần 5.000 tỷ ñồng (chiếm 11,53% tổng GDP của 

tỉnh). 

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Khánh Hoà ñến 2015, dự báo chỉ 

tiêu GDP của tỉnh và ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa ñến năm 2015 như sau: 

Bảng 3.1: Dự báo chỉ tiêu GDP của tỉnh và ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa              

ñến năm 2015 

Chỉ tiêu 2005 2010 2015 
1. Tổng giá trị tăng GDP của tỉnh (tỉ ñồng) 13.226,00 23.834,00 43.913,00 
2. Tổng giá trị GDP của ngàn du lịch tỉnh 
Khánh Hòa (tỉ ñồng) 

1.200,27 2.369,22 5.061,98 

3. Tốc ñộ tăng trưởng GDP du lịch (% năm) 19,21 16,39 15,54 
4. Tỷ lệ GDP du lịch so với GDP toàn tỉnh (%) 9,09 9,94 11,53 

(Nguồn: Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Khánh Hòa ñến Năm 2015) 

3.1.2.2.Dự báo nhu cầu vốn ñầu tư vào du lịch tỉnh Khánh Hòa ñến năm 2015 

Dựa trên cơ sở của dự báo chỉ tiêu GDP của tỉnh và ngành du lịch ñến năm 

2015 và dự báo hệ số ICOR trong từng giai ñoạn ñầu tư, bảng Quy hoạch tổng thể 

phát triển du lịch Khánh Hoà ñến 2015, dự báo nhu cầu vốn cho ñầu tư du lịch ñến 

năm 2015 như sau:  

Bảng 3.2: Dự báo nhu cầu vốn ñầu tư cho du lịch tỉnh Khánh Hoà ñến năm 2015 

Chỉ tiêu 2005 2010 2015 

1. Tổng giá trị tăng GDP của tỉnh (tỉ ñồng) 13.226,00 23.834,00 43.913,00 

2. Tổng giá trị GDP của ngàn du lịch tỉnh 

Khánh Hòa (tỉ ñồng) 
1.202,27 2.369,22 5.061,98 

3. Hệ số ICOR cho ngành du lịch 4,00 3,50 3,50 

4. Tổng nhu cầu vốn ñầu tư cho du lịch 

 (tỉ ñồng) 
4.500,00 8.500,00 10.100,00 

(Nguồn: Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Khánh Hòa ñến Năm 2015 - Báo 

ñiện tử Khánh Hòa tháng 06/2010, Nguồn: http://www. baokhanhhoa.com.vn ) 
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Theo cách tính toán trên, kết quả cho thấy ngành du lịch Khánh Hoà cần ñầu 

tư trong năm 2005 là 4.500 tỷ ñồng, với khoảng 1.350 tỷ ñồng (chiếm 30%) ñầu tư 

cho các lĩnh vực kết cấu hạ tầng du lịch, xúc tiến quảng bá, ñào tạo nhân lực, tôn tạo 

môi trường... Thời kỳ này một mặt cần ñầu tư nâng cấp các cơ sở lưu trú ñã có, mặt 

khác cần tập trung ñầu tư vào các cơ sở vui chơi - giải trí, các phương tiện vận 

chuyển, các cơ sở ñào tạo và các cơ sở dịch vụ khác với quy mô thích hợp ñể ñáp 

ứng kịp thời nhu cầu của khách du lịch. Thời kỳ 2005 – 2015, du lịch Khánh Hoà 

cần ñược ñầu tư khoảng 18.600 tỷ ñồng, trong ñó ñầu tư cho các lĩnh vực xúc tiến 

quảng bá, ñào tạo nhân lực, bảo vệ môi trường... khoảng 3.700 tỷ ñồng (chiếm 

20%). Số còn lại sẽ tiếp tục ñầu tư có chiều sâu vào các cơ sở dịch vụ du lịch ñể tạo 

ra các sản phẩm du lịch có chất lượng cao. Như vậy, theo quy hoạch tổng thể phát 

triển du lịch Khánh Hòa thì nhu cầu vốn trong cả giai ñoạn 2005 -2015 ñã ñược dự 

báo là 23.100 tỷ ñồng. Tuy nhiên, dự báo nhu cầu vốn này ñã hoàn thành cách ñây 

hơn hai năm, mặt khác năm 2007 lạm phát Việt Nam ñã 12,6% và năm 2008 là 

19,89% kèm theo giá cả một số mặt hàng trên thế giới tăng rất mạnh, ñặc biệt là giá 

xăng, dầu nên theo tôi cần xác ñịnh lại mức dự báo nhu cầu vốn. Căn cứ vào số liệu 

lạm phát 5 năm, từ năm 2004 ñến năm 2008, tốc ñộ lạm phát bình quân trong giai 

ñoạn 2005 – 2015 của Việt Nam sẽ vào khoảng 11,84%. Do ñó, nhu cầu vốn ñầu tư 

phát triển du lịch trong giai ñoạn 2005 – 2015 sẽ ñược ñiều chỉnh lại là 23.100 * 

111,84% = 25.835 tỷ ñồng. Từ dự báo nhu cầu vốn ñã ñược ñiều chỉnh này, dự kiến 

các nguồn vốn có thể huy ñộng ñể ñáp ứng nhu cầu vốn ñầu tư du lịch Khánh Hòa 

theo các nguồn sau: 

3.1.3.  Mục tiêu thu hút vốn FDI vào ngành du lich ñến năm 2015 

-  Mục tiêu chung 

a. Về kinh tế: Nếu như trong giai ñoạn 1996 – 2005 phát triển Du lịch Khánh 

Hoà với mục tiêu chỉ ñể trở thành một ngành kinh tế ñủ mạnh và có sức thuyết 

phục, ñóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của ñịa phương, thì giai ñoạn từ 

nay ñến năm 2010 và những năm ñến 2015 du lịch Khánh Hoà phát triển với mục 

tiêu thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, làm ñộng lực thúc ñẩy ñể phát huy 
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sức mạnh của các thành phần kinh tế khác theo tinh thần của Nghị quyết XIV/NQ-

TU và XV/NQ-TU tỉnh Khánh Hoà ñã ñề ra. Phấn ñấu ñưa Khánh Hoà trở thành 

trung tâm du lịch biển tầm cỡ không chỉ của cả nước mà của khu vực. 

b. Về văn hoá - xã hội: Phát triển du lịch nhằm góp phần bảo tồn và phát huy 

các giá trị bản sắc văn hoá dân tộc, nâng cao vị thế du lịch Khánh Hoà ñối với cả 

nước và trên trường quốc tế; cải tạo cảnh quan môi trường; nâng cao trình ñộ dân 

trí; thúc ñẩy tiêu dùng và phát triển nhiều dịch vụ; tạo việc làm, góp phần xoá ñói 

giảm nghèo ở các vùng nông thôn và vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. 

c. Về môi trường: Phát triển du lịch Khánh Hoà giai ñoạn từ nay ñến năm 

2015 gắn liền với phát triển du lịch bền vững, vì vậy mục tiêu phát triển du lịch là 

góp phần gìn giữ, tôn tạo và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường tự nhiên và 

nhân văn. 

d. Về an ninh quốc phòng, trât tự an toàn xã hội: Khánh Hoà là tỉnh thuộc 

vùng duyên hải có vị trí quan trọng ñối với an ninh quốc phòng vùng biển ñảo ñối 

với khu vực và cả nước vì vậy phát triển du lịch Khánh Hoà nhằm góp phần giữ 

vững an ninh quốc phòng, ổn ñịnh khu vực, tạo nên một ñiểm ñến an toàn và thân 

thiện. [24, 106] 

3.2.  MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT V ỐN ĐẦU TƯ FDI ĐỂ PHÁT TRI ỂN 

DU LỊCH TỈNH KHÁNH HOÀ ĐẾN NĂM 2015 

3.2.1. Tăng cường công tác xúc tiến ñầu tư, quảng bá du lịch 

3.2.1.1. Tăng cường công tác xúc tiến ñầu tư, quảng bá du lịch 

Kinh nghiệm các nước Đông Á cho thấy công tác vận ñộng phải luôn ñi trước 

một bước và ñược xúc tiến có hiệu quả sẽ có tác dụng góp phần ñáng kể trong việc 

khơi tăng nguồn vốn ñầu tư và khả năng lựa chọn ñúng ñối tác. Công tác vận ñộng 

càng trở nên cấp bách hơn một khi sự thu hút ñầu tư thể hiện tính chất cạnh trang 

khá gay gắt giữa các nước. Công tác xúc tiến quảng bá cần phải ñược chuyên 

nghiệp và chủ ñộng hơn. Các sự kiện chính trị văn hóa kết hợp du lịch phải ñược 

chuẩn bị bài bản, thật sự tạo ấn tượng sâu ñậm cho khách du lịch, huy ñộng ñược sự 

hưởng ứng và ñóng góp của doanh nghiệp; tích cực tham gia các tổ chức du lịch 
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quốc tế và khu vực, thường xuyên tham gia các hội chợ, triển lãm, hội thảo, festival 

trong và ngoài nước, thông qua ñó quảng bá, tuyên truyền, kêu gọi ñầu tư, giao lưu 

rộng rãi với bạn bè quốc tế, tìm ñối tác kinh doanh cũng như tìm thị trường và 

nguồn khách du lịch. Tăng cường và mở rộng hợp tác, liên doanh trong và ngoài 

nước ñể tranh thủ kinh nghiệm, vốn và nguồn khách góp phần ñưa du lịch của tỉnh 

cùng với du lịch của cả nước nhanh chóng hội nhập và ñuổi kịp sự phát triển chung 

về du lịch của khu vực và thế giới. Thường xuyên liên hệ với ñại diện du lịch Việt 

Nam ở các nước ngoài (nơi ñã có), với Cục Xúc tiến du lịch ñể tăng cường tuyên 

truyền quảng bá trên các phương tiện thông tin ñại chúng trong và ngoài nước, xây 

dựng và phát hành rộng rãi các phim ảnh tư liệu về lịch sử, văn hóa, các di tích, các 

danh lam, thắng cảnh, các làng nghề, lễ hội... ñể giới thiệu về du lịch của tỉnh. Ưu 

tiên cấp kinh phí ngân sách cho hoạt ñộng xúc tiến, quảng bá du lịch ñể thực hiện 

nghiên cứu tâm lý, thị hiếu, tập quán, thói quen tiêu dùng của các ñối tượng khách 

làm cơ sở xây dựng sản phẩm và hình thức tuyên truyền quảng bá phù hợp với mỗi 

loại thị trường. Đề nghị cấp chi từ 1-2% trên tổng doanh thu du lịch hàng năm cho 

công tác hoạt ñộng xúc tiến quảng bá du lịch. Tổ chức phối hợp các hoạt ñộng 

quảng cáo riêng lẻ cuả các doanh nghiệp tạo tiếng nói chung về du lịch của tỉnh. 

Thuê các tổ chức tư vấn chuyên nghiệp xây dựng chiến lược quảng bá cũng như 

thực hiện tổ chức các sự kiện lớn của tỉnh. 

3.2.1.2. Hợp tác, liên kết vùng  

Du lịch là ngành kinh tế mang tính liên vùng vì vậy phối hợp liên kết vùng là 

hướng mở phát triển du lịch cho các ñịa phương nói chung và Khánh Hòa nói riêng. 

Du lịch Khánh Hòa là một cực của Trung tâm du lịch Nha Trang - Ninh Chữ - Đà 

Lạt, ngoài ra mối quan hệ giữa Du lịch Khánh Hòa với du lịch TP.Hồ Chí Minh và 

các tỉnh duyên hải miền Đông Nam Bộ như Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu...không 

thể thiếu ñược trong hướng phát triển du lịch tỉnh trong những năm tiếp theo. Trong 

mối liên kết vùng của du lịch Khánh Hòa ñặc biệt là ñối với các tỉnh Tây Nguyên, 

sản phẩm du lịch biển càng có vai trò ñặc biệt. Liên kết vùng ñược thể hiện trong 

việc xây dựng tour và sản phẩm du lịch, trong việc phối hợp ñào tạo nhân lực du 
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lịch, trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ... Phải tạo thành "sân chơi chung" cho 

du lịch các tỉnh trong khu vực ñể vươn lên nhiều mặt. Chính vì vậy, mối liên kết 

vùng du lịch với các tỉnh Tây Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh là một trong 

những giải pháp quan trọng trong việc thu hút ñầu tư phát triển du lịch Khánh Hòa.  

3.2.1.3. Tìm kiếm và mở rộng thị trường 

Để thực hiện giải pháp này cần có các chiến lược về sản phẩm và thị trường 

với việc tiếp tục xem xét lựa chọn chiến lược sản phẩm và thị trường phù hợp với 

một số phương án ñã ñược quy hoạch 1996-2010 ñề cập, như sau: 

* Chiến lược sản phẩm cũ, thị trường cũ: Chiến lược sản phẩm cũ thị trường 

cũ là tiếp tục phát triển các sản phẩm ñã khai thác cho những thị trường khách du 

lịch quen thuộc. Như vậy, với chiến lược này, cần thiết phải có những chính sách 

thích hợp và ñầu tư thỏa ñáng nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch của 

tỉnh. Ngoài ra cũng cần có những chính sách giá cả phù hợp ñể khuyến khích việc 

sử dụng các sản phẩm du lịch. Cho ñến nay, thị trường khách quốc tế của Khánh 

Hoà phần lớn là bà con Việt Kiều, khách Đài Loan, Pháp, Trung Quốc, Hongkong 

và Mỹ gần ñây là thị trường Nga và một số nước SNG. Mặc dù phần lớn khách này 

thuộc nhóm khách có yêu cầu cao trong dịch vụ và thưởng thúc các sản phẩm du 

lịch, tuy nhiên họ ñã phần nào chấp nhận và quen với những sản phẩm du lịch của 

Việt Nam nói chung và của Khánh Hoà - Nha Trang nói riêng. 

* Chiến lược sản phẩm cũ, thị trường mới: Chiến lược sản phẩm cũ thị trường 

mới là tiếp tục phát triển các sản phẩm ñã khai thác cho những thị trường khách du 

lịch mới. Như vậy, với chiến lược này, cần thiết phải ñẩy mạnh quảng bá du lịch ở 

các thị trường tiềm năng như Nhật, Úc, các nước châu Âu. Tuy nhiên chiến lược 

này gặp nhiều khó khăn trong tuyên truyền quảng cáo cũng như triển vọng thực 

hiện lâu dài là thấp. 

* Chiến lược sản phẩm mới, thị trường cũ: Chiến lược sản phẩm mới thị 

trường cũ là phát triển sản phẩm du lịch mới cho những thị trường khách du lịch 

quen thuộc. Đây là chiến lược có nhiều khả năng thực thi hơn cả vì chỉ có ña dạng 

hóa sản phẩm du lịch mới có khả năng ngăn ñược sự nhàm chán và giảm sút của thị 
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trường khách cũ, ñồng thời có sức hấp dẫn thu hút ñối với những thị trường khách 

mới. 

* Chiến lược sản phẩm mới, thị trường mới: Chiến lược sản phẩm mới, thị 

trường mới là ñồng thời phát triển sản phẩm du lịch mới kết hợp khai thác thị 

trường khách du lịch chưa ñến Khánh Hoà. Chiến lược này ñòi hỏi phải có sự ñầu 

tư lớn cho việc ña dạng hóa các sản phẩm du lịch, cho công tác tuyên truyền quảng 

cáo ñể tìm thị trường mới. Trong ñiều kiện cụ thể hiện nay ở Việt Nam nói chung 

và ở Khánh Hoà nói riêng, chiến lược này ít có khả năng mang lại hiệu quả kinh tế 

cao. 

3.2.1.4. Chú trọng ñào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch 

 Du lịch là một ngành kinh tế ñòi hỏi có sự giao tiếp rộng và trực tiếp hơn ñối 

với khách, ñòi hỏi trình ñộ nghiệp vụ, phong cách và thái ñộ giao tiếp của cán bộ, 

nhân viên trong ngành, ñặc biệt là hướng dẫn viên, lễ tân... hết sức cao. Để ñáp ứng 

ñược yêu cầu trên, cần phải có một chương trình ñào tạo toàn diện với những kế 

hoạch cụ thể về ñào tạo mới và ñào tạo bổ túc, nâng cao kiến thức và trình ñộ 

nghiệp vụ của ñội ngũ cán bộ nhân viên. Những hướng ñể ñáp ứng nhu cầu nguồn 

nhân lực cho ngành du lịch trước mắt cũng như lâu dài bao gồm: 

Trước tiên, chính doanh nghiệp phải ñáp ứng ñòi hỏi của thị trường, tức là tự 

ñào tạo nguồn nhân lực cho hoạt ñộng kinh doanh của mình, chứ không chỉ trông 

chờ vào các cơ sở ñào tạo. 

Tiếp theo, chính quyền ñịa phương cần có chiến lược phát triển nguồn nhân 

lực cho ngành thông qua kế hoạch ñào tạo bồi dưỡng cho ñội ngũ quản lý nhà nước, 

quản lý doanh nghiệp, lao ñộng kỹ thuật nghiệp vụ du lịch. Nên ñịnh kỳ mở các 

khoá ñào tạo, bồi dưỡng dưới các hình thức ngắn hạn, dài hạn, tại chỗ và ở các ñịa 

phương khác trong nước, ngoài nước, tìm hiểu kinh nghiệm thực tế, hội thảo, diễn 

ñàn, cấp học bổng du học, thu hút chuyên gia từ các nơi khác trong nước, nước 

ngoài ñến giảng dạy... và khẩn trương xây dựng hoàn thành trường Trung học 

nghiệp vụ du lịch tại Nha Trang. 
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Ngoài ra, tỉnh cần triển khai chương trình giáo dục du lịch toàn dân ñể nâng 

cao nhận thức về hoạt ñộng du lịch, và làm du lịch, tinh thần tự hào dân tộc, giữ gìn 

bản sắc văn hoá, lòng tôn trọng, hiếu khách, cởi mở, giữ gìn môi trường... thông qua 

việc thông tin, tuyên truyền rộng rãi trong công chúng trên các phương tiện thông 

tin ñại chúng và các hình thức tuyên truyền khác. Đối với hướng dẫn viên du lịch là 

các ñoàn khách nước ngoài, các doanh nghiệp có thể ký hợp ñồng với những người 

Việt Nam ñã ra nước ngoài học tập và làm việc ñể cùng tham gia hướng dẫn. Có thể 

xin phép Nhà nước cấp phép có thời hạn cho những người nước ngoài sống và làm 

việc tại Nha Trang có am hiểu về ngôn ngữ, văn hoá, phong tục, lịch sử ñịa phương 

ñể họ trở thành hướng dẫn viên. Đây cũng chính là biện pháp chống hướng dẫn viên 

chui hiệu quả nhất, ñồng thời làm tăng lực lượng hướng dẫn viên. 

3.2.1.5. Khai thác mạnh lợi thế về tài nguyên du lịch của ñịa phương 

* Sản phẩm du lịch gắn với thể thao, giải trí, nghỉ dưỡng biển: Du lịch biển là 

thế mạnh truyền thống của tỉnh cần ñược tiếp tục ưu tiên ñầu tư phát triển. Du lịch 

biển, bao gồm cả du lịch ñảo ñược phát triển ở dải ven biển từ Vân Phong, Vịnh 

Nha Trang và Cam Ranh với việc chú trọng phát triển các loại hình du lịch thể thao, 

khám phá ñáy biển, lướt ván, ñua thuyền, vui chơi giải trí, du lịch tàu biển…ñặc 

biệt lưu ý xây dựng thương hiệu các bãi biển có khả năng thu hút khách du lịch 

quốc tế và khách nghỉ cuối tuần từ các ñô thị lớn như bãi tắm Đại Lãnh, Dốc Lếch – 

Vân Phong, bãi tắm Nha Trang, bãi Trũ - Hòn Tre và bãi Dài - Cam Ranh. Ngoài ra, 

du lịch thương mại công vụ kèm theo những sự kiện ñặc biệt cũng là thế mạnh của 

du lịch Khánh Hoà cần ñược ưu tiên ñầu tư, ñặc biệt là khu vực vịnh Nha Trang. 

* Sản phẩm du lịch gắn với khai thác giá trị văn hoá, tài nguyên nhân văn: 

 - Thực hiện ñầu tư, tôn tạo và thực hiện nghiêm túc công tác bảo về cảnh 

quan, môi trường, tính tôn nghiêm cho các di tích văn hoá, lịch sử cách mạng, các 

danh lam thắng cảnh và các ñiểm tham quan. Xây dựng các phương án cụ thể triển 

khai phục hồi làng nghề truyền thống: gốm, nón, chiếu, thủ công mỹ nghệ... tại một 

số ñịa phương tiêu biểu. Đẩy mạnh sản xuất và ñưa vào tiêu thụ tại các cơ sở du lịch 

các hàng lưu niệm mang nét ñộc ñáo riêng của Nha Trang, Khánh Hoà. 
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 - Xây dựng làng du lịch văn hoá của các dân tộc, kết hợp du lịch với các khu 

nông nghiệp kỹ thuật cao, các công trình thuỷ lợi như: Hồ Suối Dầu, Cam Ranh, Đá 

Bàn... Lồng ghép tính thẩm mỹ, hiện ñại và bản sắc dân tộc khi xây dựng công trình 

kiến trúc trong các khu du lịch. Việc hình thành các khu du lịch sinh thái và cơ sở 

hạ tầng liên quan cần khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện. 

 - Xây dựng kế hoạch triển khai phục hồi các hoạt ñộng văn hoá nhân dịp lễ, 

Tết và các lễ hội truyền thống ñặc biệt của ñịa phương: Lễ hội Tháp Bà Ponaga, lễ 

hội Am Chúa, lễ hội Nghinh cá Ông kết hợp với hồ Bá Trạo... 

* Sản phẩm du lịch tham quan, nghiên cứu về hệ sinh thái: Tạo ñiều kiện cho 

khách du lịch tham quan, nghiên cứu hệ sinh thái biển tại khu bảo tồn biển Vịnh 

Nha Trang và Rạng Trào - Vân Phong; hệ sinh thái rừng, hồ, thác tại các khu núi 

phía Tây thuộc các huyện Ninh Hoà, Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Khánh Sơn. Ngoài 

ra, trong giai ñoạn 2010 - 2015 sẽ từng bước phát triển loại hình du lịch công vụ, 

hội nghị, hội thảo, nghiên cứu, hội chợ... tập trung tại thành phố Nha Trang, Bãi Dài 

- Cam Ranh và khu Trung tâm dịch vụ và hậu cần cảng tại khu phi thuế quan thuộc 

khu kinh tế tổng hợp vịnh Vân Phong. [28, 106] 

3.2.2.  Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường ñầu tư lành 

mạnh 

Sự nỗ lực chủ quan từ hệ thống cơ quan hành chính nhà nước có tác ñộng rất 

lớn ñến thu hút ñầu tư, trong nhiều trường hợp có tính vượt trội hơn cả chính sách 

ưu ñãi, những hỗ trợ cụ thể hay cơ sở hạ tầng hiện ñại. Thực tế trong thời gian qua 

có nhiều chính sách thu hút ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khá hiện ñại, ban hành 

nhiều chính sách thu hút ñầu tư hấp dẫn nhưng khối lượng thu hút, huy ñộng vốn 

ñầu tư lại không ñáng kể; trong khi ñó nhiều ñịa phương lại chú trọng ñến cải cách 

thủ tục hành chính, nâng ý thức trách nhiệm của các nhà lãnh ñạo ñịa phương và hệ 

thống cơ quan thừa hành, thực hiện một cách triệt ñể các cam kết và trực tiếp thao 

gỡ các rào cản vô hình dù ở bất cứ cấp nào gây ra ñã tạo ñược lòng tin ñối với các 

nhà ñầu tư và ñem lại những kết quả tương xứng. Nguồn vốn ñầu tư giảm sút có 

nguyên nhân về mặt chủ quan thuộc trách nhiệm của các cơ quan quản lý tỉnh 
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Khánh Hòa do chậm cải thiện môi trường ñầu tư, chậm xử lý các vấn ñề phát sinh, 

ñể kéo dài tình trạng thủ tục hành chính phiền hà, nhũng nhiễu. Cho nên cần phải 

thực hiện:  

- Nhất quán trong tư tưởng và hành ñộng về quan ñiểm thu hút, huy ñộng, 

khuyến khích ñầu tư. Xem ñây là trách nhiệm của mọi cán bô lãnh ñạo, nhân viên 

các ngành các cấp. Khi giải quyết công việc cụ thể có liên quan ñến việc ñầu tư phải 

ñặt quyền lợi nhà ñầu tư lên trên hết. Điều cần thiết là thái ñộ rõ ràng, dứt khoát của 

các nhà lãnh ñạo ñịa phương, có như vậy mới xóa ñược những rào cản vô hình từ 

những tắc trách, nhũng nhiễu của cấp thừa hành.  

- 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 công việc cụ thể 

có liên quan ñến thu hút ñầu tư. 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. Kiên quyết xử lý, ñưa ra khỏi bộ máy các cán bộ 

công nhân viên không ñủ năng lực và thiếu trách nhiệm. 

- Các Sở, Ban, Ngành, Chính quyền các cấp phải tổ chức thực hiện ñầy ñủ, 

ñúng thời hạn các quy ñịnh của tỉnh Khánh Hòa, tạo sự chuyển biên căn bản cải 

thiện môi trường ñầu tư. Cải cách triệt ñể thủ tục hành chính, tạo môi trường minh 

bạch, lành mạnh, an toàn trong ñầu tư. Có làm ñược ñiều này mới hạn chế ñược sự 

“dựa dẫm” vào những quy ñịnh không rõ ràng của thủ tục hành chính mà cán bộ 

nhân viên thừa hành gây khó khăn sách nhiễu. 

- Nâng cao nhận thức của người dân về chính sách thu hút ñầu tư của ñất 

nước, của ñịa phương ñể tạo ñược sự ñồng tình ủng hộ và sự tham gia của cộng 

ñồng trong công tác thu hút ñầu tư cho ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa. 

- Ngoài ra, chính quyền tỉnh kiên quyết xóa bỏ các dự án treo và thu hồi ñất 

ñối với các nhà ñầu tư không ñủ năng lực tài chính bằng cách quy ñịnh khi ñấu thầu 

các dự án khuyến khích ñầu tư, các chủ ñầu tư phải ký quỹ bằng 5% giá trị ñất của 

dự án và chứng minh năng lực tài chính có thể ñầu tư dự án. Nếu sau 2 năm không 



97 

khởi ñộng dự án thì phần ký quỹ sẽ sung vào NSNN và sẽ mời nhà ñầu tư khác ñầu 

tư. [32, 107] 

3.2.3.  Tăng cường công tác hỗ tr ợ các nhà ñầu tư FDI 

Tỉnh Khánh Hòa không chỉ thực hiện nỗ lực thu hút ñầu tư FDI mà chúng ta 

còn tạo ra mọi ñiều kiện thuận lợi ñể các doanh nghiệp ñã ñầu tư này tiếp tục phát 

triển tốt các hoạt ñộng kinh doanh của mình. Nếu chúng ta thực hiện tốt ñược 

nghiệp vụ này thì chính các doanh nghiệp kể trên sẽ trở thành một trong những cầu 

nối thu hút các nhà ñầu tư mới ñến làm ăn tại tỉnh Khánh Hòa. Nhằm thực hiện 

nâng cao hiệu quả của công tác hỗ trợ các nhà ñầu tư FDI cần chú trọng ñến việc 

hướng dẫn doanh nghiệp tìm ñến ñúng ñịa chỉ cơ quan quản lý Nhà nước cần thiết. 

Giải pháp này nên ñược thực hiện bởi Trung tâm xúc tiến ñầu tư du lịch tỉnh Khánh 

Hòa hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa. 

3.2.3.1 Hỗ trợ nhà ñầu tư 

 Hỗ trợ các nhà ñầu tư trong việc tìm kiếm thông tin về môi trường ñầu tư của 

tỉnh Khánh Hòa. Hướng dẫn thủ tục, quy trình ñầu tư vào tỉnh Khánh Hòa (soạn 

thảo và phát hành sách hướng dẫn “Guide Book” cho các nhà ñầu tư nước ngoài). 

 Tập hợp các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp gửi ñến các cơ quan 

quản lý Nhà nước của tỉnh Khánh Hòa và sau ñó, biên soạn; hiệu ñính, dịch thuật và 

in ấn phát hành sách về các vướng mắc này và phát miễn phí cho doanh nghiệp. 

 Can thiệp, hướng dẫn nhà ñầu tư khi có vướng mắc, khó khăn thông qua việc 

giúp ñỡ về văn bản (gửi công văn ñến các sở, ngành giới thiệu, hoặc lên Ủy ban 

Nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong trường hợp có khó khăn…). Duy trì thường xuyên 

việc tiếp xúc, ñối thoại trực tiếp qua mạng. 

3.2.3.2 Hoàn chỉnh về các chính sách ưu ñãi ñầu tư: Thuế, ñất ñai… 

- Chính sách ưu ñãi chung của Chính phủ 

+ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 15%, ñược áp dụng trong 12 năm 

kể từ khi dự án ñầu tư bắt ñầu hoạt ñộng kinh doanh (Điểm 3/Điều 1 của Nghị ñịnh 

số 152/2004/NĐ-CP ngày 06/8/2004; và Khoản 2b/Điều 35 của Nghị ñịnh 

số164/2003/NĐ-CP ngày22/12/2003) 
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+ Miễn thuế 03 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải 

nộp cho 07 năm tiếp theo (Điểm 4/Điều 1 của Nghị ñịnh số 152/2004/NĐ-CP ngày 

06/8/2004) 

- Các chính sách ưu ñãi ñầu tư  

Đối với các doanh nghiệp hoạt ñộng theo Luật khuyến khích ñầu tư nước 

ngoài tại Vi ệt Nam (áp dụng Quyết ñịnh số: 127/2004/QĐ-UB ngày 10/05/2004 của 

UBND tỉnh Khánh Hoà) 

- Chính sách ưu ñãi về sử dụng ñất: 

 Đối với các doanh nghiệp hoạt ñộng theo Luật khuyến khích ñầu tư trong 

nước (áp dụng Quyết ñịnh số: 126 /2004/QĐ-UB ngày 10/05/2004 của UBND tỉnh 

Khánh Hoà): 

 + Ưu ñãi về tiền thuê ñất 

 Dự án thuộc danh mục lĩnh vực khuyến khích ñầu tư (còn ñược gọi là Danh 

mục I) và ñầu tư vào ñịa bàn có ñiều kiện kinh tế xã hội khó khăn (còn ñược gọi là 

Danh mục II) ñược miễn tiền thuê ñất 5 (năm) năm kể từ ngày phải nộp tiền thuê 

ñất. 

  + Dự án ñầu tư vào ñịa bàn thuộc Danh mục Iñược miễn tiền thuê ñất 3 (ba) 

năm kể từ ngày phải nộp tiền thuê ñất. 

b. Ưu ñãi về ñền bù giải phóng mặt bằng 

 UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ ñạo, tổ chức thực hiện ñền bù, giải phóng mặt 

bằng trong thời gian quy ñịnh nhằm tạo ñiều kiện thuận lợi ñể triển khai các dự án 

ñầu tư (nói chung cho cả ñầu tư nước ngoài và ñầu tư trong nước) 

c. Hỗ trợ chi phí ñền bù, giải phóng mặt bằng 

  Doanh nghiệp chịu mọi chi phí thực hiện ñền bù, giải phóng mặt bằng theo 

quy ñịnh chung của Nhà nước. UBND tỉnh sẽ xem xét cho phép ñược khấu trừ một 

phần chi phí thực hiện ñền bù giải phóng mặt bằng vào tiền thuê ñất phải nộp của 

doanh nghiệp ñối với các dự án ñầu tư cụ thể thuộc Danh mục I, nhưng không vượt 

quá tổng số tiền thuê ñất phải nộp, mức hỗ trợ như sau: 

 + Mức 80% ñối với các dự án ñáp ứng một trong 3 ñiều kiện sau: 
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� Tổng vốn ñầu tư từ 70,0 tỷ ñồng trở lên 

� Thuộc lĩnh vực công nghiệp phần mềm. 

� Thuộc lĩnh vực ngành nghề truyền thống  

     + Mức 50% ñối với các dự án có tổng vốn ñầu tư từ 30,0 tỷ ñồng ñến dưới 

70,0 tỷ ñồng 

+ Không quá 30% ñối với các dự án còn lại. 

- Chính sách ưu ñãi Thuế: Đối với các doanh nghiệp hoạt ñộng theo Luật 

khuyến khích ñầu tư trong nước (áp dụng Quyết ñịnh số: 126 /2004/QĐ-UB ngày 

10/5 /2004 của UBND tỉnh Khánh Hoà): 

+ Thuế suất thuế TNDN là 15%, ñược áp dụng trong 12 năm kể từ khi dự án 

ñầu tư bắt ñầu hoạt ñộng kinh doanh. 

 + Miễn thuế 03 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế 

phải nộp cho 07 năm tiếp theo. 

 + Dự án thuộc Danh mục I và ñầu tư vào ñịa bàn thuộc Danh mục III ñược 

ngân sách tỉnh cấp lại 100% số TNDN ñã nộp trong 10 (mười) năm ñầu kể từ khi 

nộp thuế. 

 + Dự án ñầu tư vào ñịa bàn thuộc Danh mục III; hoặc dự án thuộc Danh mục I 

và ñầu tư vào ñịa bàn thuộc danh mục II ñược ngân sách tỉnh cấp lại 100% số thuế 

TNDN ñã nộp trong 5 (năm) năm ñầu kể từ khi nộp thuế. 

 + Dự án ñầu tư vào ñịa bàn thuộc Danh mục II ñược ngân sách tỉnh cấp lại 

100% số thuế TNDN ñã nộp trong 3 (ba) năm ñầu kể từ khi nộp thuế. [28, 107] 

3.2.4. 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, quảng bá xúc tiến du lịch, ñào tạo nguồn nhân lực du 

lịch... ñể tạo tính hấp dẫn trong thu hút ñầu tư. Một khi cơ sở hạ tầng hoàn thiện 

theo hướng ñồng bộ nó sẽ góp phần ñảm bảo cho hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh 

của doanh nghiệp ñược tốt hơn. Do ñó cơ sở hạ tầng ñầu tư ñồng bộ có thể ñáp ứng 

ñược nhu cầu thu hút ñầu tư. Vì vậy, trong thời gian tới tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện 
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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. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm 

hạ tầng ñến các khu du lịch và hạ tầng trong khu du lịch (hạ tầng khung) ñều cần 

ñược quan tâm ñầu tư phát triển, ñặc biệt ñối với các khu du lịch quốc gia (thành 

phố Nha Trang, vịnh Cam Ranh, vịnh Vân Phong), các khu ñiểm du lịch quan trọng 

có khả năng thu hút khách lớn. Để có vốn ñầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch, 

tỉnh Khánh Hòa một mặt cần dùng quĩ ñất ñể tạo nguồn vốn thông qua hình thức 

ñấu giá quyền sử dụng ñất, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn NSNN, mặt khác cần 

mạnh dạn vay nợ bổ sung nguồn vốn ñầu tư. Bởi vì nếu chỉ tập trung sử dụng vốn 

ñầu tư xây dựng cơ bản trong dự toán ngân sách hàng năm thì các công trình phải 

kéo dài nhiều năm mới hoàn thành, gây ứ ñọng vốn ñầu tư và như thế việc ñầu tư 

trở nên không hiệu quả. Do ñó, tỉnh cần mạnh dạn vay vốn ñầu tư trên cơ sở phát 

hành trái phiếu công trình hoặc có thể phát hành trái phiếu quốc tế ñể ñẩy nhanh 

tiến ñộ xây dựng cơ sở hạ tầng. Việc vay này sẽ có tác dụng tập trung thêm nguồn 

vốn cho ñầu tư công trình lớn và tạo ra sức ép phải trả nợ vào các năm sau nên kích 

thích tính sáng tạo và quyết tâm của tỉnh thúc ñẩy phát triển kinh tế, chống thất thu 

ngân sách ñể có nguồn trả nợ. Vì vậy, trong thời gian tới tỉnh cũng cần phải nghiên 

cứu phát hành trái phiếu chính quyền ñịa phương, trái phiếu công trình ñể thực hiện 

xã hội hóa vốn ñầu tư vào các công trình trọng ñiểm du lịch. [28, 107] 

3.2.5. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch 

Du lịch là một ngành kinh tế ñòi hỏi có sự giao tiếp rộng và trực tiếp hơn ñối 

với khách, ñòi hỏi trình ñộ nghiệp vụ, phong cách và thái ñộ giao tiếp của cán bộ, 

nhân viên trong ngành, ñặc biệt là hướng dẫn viên, lễ tân... hết sức cao. Để ñáp ứng 

ñược yêu cầu trên, cần phải có một chương trình ñào tạo toàn diện với những kế 

hoạch cụ thể về ñào tạo mới và ñào tạo bổ túc, nâng cao kiến thức và trình ñộ 

nghiệp vụ của ñội ngũ cán bộ nhân viên. Những hướng ñể ñáp ứng nhu cầu nguồn 

nhân lực cho ngành du lịch trước mắt cũng như lâu dài bao gồm: 
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Trước tiên, chính doanh nghiệp phải ñáp ứng ñòi hỏi của thị trường, tức là tự 

ñào tạo nguồn nhân lực cho hoạt ñộng kinh doanh của mình, chứ không chỉ trông 

chờ vào các cơ sở ñào tạo. 

Tiếp theo, chính quyền ñịa phương cần có chiến lược phát triển nguồn nhân 

lực cho ngành thông qua kế hoạch ñào tạo bồi dưỡng cho ñội ngũ quản lý nhà nước, 

quản lý doanh nghiệp, lao ñộng kỹ thuật nghiệp vụ du lịch. Nên ñịnh kỳ mở các 

khoá ñào tạo, bồi dưỡng dưới các hình thức ngắn hạn, dài hạn, tại chỗ và ở các ñịa 

phương khác trong nước, ngoài nước, tìm hiểu kinh nghiệm thực tế, hội thảo, diễn 

ñàn, cấp học bổng du học, thu hút chuyên gia từ các nơi khác trong nước, nước 

ngoài ñến giảng dạy... và khẩn trương xây dựng hoàn thành trường Trung học 

nghiệp vụ du lịch tại Nha Trang. 

Ngoài ra, tỉnh cần triển khai chương trình giáo dục du lịch toàn dân ñể nâng 

cao nhận thức về hoạt ñộng du lịch, và làm du lịch, tinh thần tự hào dân tộc, giữ gìn 

bản sắc văn hoá, lòng tôn trọng, hiếu khách, cởi mở, giữ gìn môi trường... thông qua 

việc thông tin, tuyên truyền rộng rãi trong công chúng trên các phương tiện thông 

tin ñại chúng và các hình thức tuyên truyền khác. Đối với hướng dẫn viên du lịch là 

các ñoàn khách nước ngoài, các doanh nghiệp có thể ký hợp ñồng với những người 

Việt Nam ñã ra nước ngoài học tập và làm việc ñể cùng tham gia hướng dẫn. Có thể 

xin phép Nhà nước cấp phép có thời hạn cho những người nước ngoài sống và làm 

việc tại Nha Trang có am hiểu về ngôn ngữ, văn hoá, phong tục, lịch sử ñịa phương 

ñể họ trở thành hướng dẫn viên. Đây cũng chính là biện pháp chống hướng dẫn viên 

chui hiệu quả nhất, ñồng thời làm tăng lực lượng hướng dẫn viên. [28, 107] 

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 tư phát triển du lịch Khánh Hòa 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 LU ẬN CHƯƠNG 3 

 

Trên cơ sở mục tiêu và ñịnh hướng của ngành du lịch Khánh Hòa ñến năm 

2015, chương này tác giả ñã mạnh dạn ñưa ra hệ thống các giải pháp huy ñộng các 

nguồn vốn chủ yếu là nguồn FDI ñể ñầu tư phát triển ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa 

và tiết kiệm trong doanh nghiệp và dân cư, từ các ñịnh chế tài chính trung gian… và 

chỉ ra huy ñộng vốn từ nước ngoài bằng cách thu hút nguồn vốn ñầu tư trực tiếp từ 

nước ngoài (FDI). Đồng thời tác giả cũng ñưa ra các giải pháp hổ trợ cho việc thu 

hút vốn ñầu tư FDI, tăng cường công tác xúc tiến ñầu tư, hoàn thiện qui hoạch và 

quản lý qui hoạch phát triển du lịch, ñạo tạo phát triển nguồn nhân lực cho ngành du 

lịch, cải cách thủ tục hành chính, lành mạnh môi trường ñầu tư… 
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KẾT LU ẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

 

Với mục tiêu của ñề tài là thu hút các nguồn vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài 

FDI ñể phát triển ngành du dịch tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở vận dụng tổng hợp các 

phương pháp ñể nghiên cứu, ñề tài này, tác giả ñã hoàn thành những nội dung sau 

ñây: 

Tác giả nêu cơ sở lý luận về thu hút vố ñầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào 

ngành du lịch, chỉ ra các nguồn vốn phục vụ ñầu tư cũng như ưu nhược ñiểm của 

từng nguồn vốn ñầu tư FDI; Tác giả cũng tìm hiểu khái niệm về du lịch và chỉ ra sự 

cần thiết phải thu hút các nguồn vốn ñể phát triển du lịch, cũng như tổng hợp các 

nhân tố có ảnh hưởng ñến việc thu hút ñầu tư FDI ñể phát triển ngành du lịch. Bên 

cạnh ñó, tác giả cũng tiến hành nghiên cứu kinh nghiệm thu hút các nguồn vốn cho 

ñầu tư FDI ñể phát triển ngành du lịch của một số quốc gia có hoạt ñộng du lịch 

phát triển trong khu vực Asean, trên cơ sở ñó rút ra một số bài học kinh nghiệm 

thiết thực trong quá trình huy ñộng các nguồn lực FDI ñể phát triển ngành du lịch 

tỉnh Khánh Hòa. 

Trên cơ sở phát triển ngành du lịch Khánh Hòa trong giai ñoạn 2003- 2009, 

cũng như phân tích những lợi thế và hạn chế nguồn tài nguyên du lịch, môi trường 

ñầu tư… hiện có tại ñịa phương, thực trạng huy ñộng các nguồn FDI ñể phát triển 

ngành du lịch trong thời gian qua ở Khánh Hòa, tác giả ñã chỉ ra những hạn chế, 

vướng mắc cần khắc phục. Trong ñó nổi bật là sự bất cập trong huy ñộng vốn ñầu tư 

cho hạ tầng cơ sở du lịch, sự mất cân ñối trong thu hút ñầu tư FDI, những vướng 

mắc trong triển khai dự án. Với mục tiêu và ñịnh hướng của ngành du lịch tỉnh 

Khánh Hòa ñến năm 2015, tác giả ñã mạnh dạn ñưa ra hệ thống các giải pháp huy 

ñộng các nguồn FDI ñể phát triển ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa ñược nhanh, mạnh, 

vững chắc và ñúng hướng trong giai ñoạn từ nay ñến năm 2015; cần huy ñộng vốn 

không những từ nguồn vốn trong nước qua kênh ngân sách nhà nước, tiết kiệm 

trong doanh nghiệp và dân cư, từ các ñịnh chế tài chính trung gian… mà còn chỉ ra 

huy ñộng vốn từ nước ngoài bằng cách thu hút nguồn vốn ñầu tư trực tiếp nước 
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ngoài (FDI). Đồng thời tác giả cũng ñưa ra các giải pháp hỗ trợ cho việc thu hút vốn 

ñầu tư như tăng cường công tác xúc tiến ñầu tư, hoàn thiện qui hoạch và quản lý qui 

hoạch phát triển du lịch, ñạo tạo phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch, cải 

cách thủ tục hành chính, lành mạnh môi trường ñầu tư… 

Từ những kết luận trên cho thấy, ñể ñáp ứng nhu cầu ñầu tư vốn cho ngành du 

lịch Khánh Hòa từ nay cho ñến năm 2015, với mục tiêu ñưa du lịch trở thành một 

ngành kinh tế mũi nhọn của ñịa phương, cần phải có sự phối hợp ñồng bộ giữa các 

ngành, các cấp trong việc thực hiện những chiến lược phát triển ñã ñề ra, trong ñó 

công tác huy ñộng vốn phải ñược ñẩy mạnh ñể tăng cường ñầu thúc ñẩy ngành du 

lịch phát triển nhanh, cân ñối và bền vững trong tương lai. 

 

Những ñề xuất nghiên cứu tiếp theo: 

-  Khảo sát các doanh nghiệp du lịch, ñặc biệt các doanh nghiệp FDI ñể tìm 

hiểu hiệu quả ñầu tư kinh tế kinh doanh du lịch tại tỉnh Khánh Hòa. 

- Khảo sát các nguồn vốn sử dụng phù hợp ñối với mà từng loại hình doanh 

nghiệp ñặc biệt các doanh nghiệp FDI kinh doanh du lịch và mối quan hệ giữa vốn 

ñầu tư FDI vào ngành du lịch với việc thu hút khách du lịch trong và ngoài nước tại 

tỉnh Khánh Hòa. 
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