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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 
Hòa Vang là một huyện ngoại thành nằm về phía tây của thành 

phố Đà Nẵng, là một địa phương không chỉ có bề dày truyền thống 
Cách Mạng chống lại các thế lực xâm lực mà từ lâu du khách trong và 
ngoài nước đã biết tới với hệ thống sản phẩm du lịch phong phú như: 
Bà Nà-Suối mơ; Suối Hoa-Ngầm; các di tích lịch sử, các đình làng, khu 
căn cứ cách mạng, danh lam thắng cảnh... 

Nằm trong hợp phần đất của thành phố Đà Nẵng trước đây vốn 
là vùng đất của vương quốc Champa cổ. Sau cuộc hôn nhân giữa vua 
Champa là Chế Mân với công chúa Đại Việt là Huyền Trân vào năm 
1306, vùng đất này đã trở thành lãnh thổ của Đại Việt. Sự di dân và quá 
trình sinh tụ của người Việt, chủ yếu từ vùng Bắc Trung bộ trên vùng 
đất này qua các thời kỳ lịch sử đã đưa văn hóa đại Việt thâm nhập vào 
nơi này, cùng với sự giao thoa và tiếp biến giữa văn hóa Đại Việt với 
văn hóa Champa, đã góp phần hình thành một nền văn hóa phong phú, 
đa dạng nhưng mang các sắc thái riêng của địa phương. Hòa Vang hiện 
có 4 di tích LSVH cấp quốc gia là: Nhà thờ chư phái tộc Quá Giáng, 
Đình Bồ Bản, Đình Túy Loan, Lăng mộ danh nhân Đỗ Thúc Tịnh; 16 
di tích LSVH cấp thành phố, tiêu biểu là các di tích: Khu căn cứ cách 
mạng huyện ủy Hòa Vang, Đình Đại La…và 12 di tích khác đang được 
đăng ký bảo vệ. 

Với những ưu đãi do thiên nhiên ban tặng, với nét đặc sắc riêng 
do nền văn hóa – kiến trúc giao thoa, dự án Quần thể Khu Du lịch sinh 
thái Bà Nà - Suối Mơ được đánh giá là đã hội tụ đầy đủ các yếu tố để 
phát triển thành một khu du lịch độc đáo và hấp dẫn.   

Với những đặc điểm riêng có của vùng đất danh thắng ven đô 
thành phố lớn, nằm vào vị trí trung lộ của đất nước, một hệ thống 
phương tiện đi lại vô cùng thuận lợi; đó là một hệ thống cơ sở hạ tầng 
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đầy đủ và tiện ích: đường bộ, đường không, đường sắt, cảnh biển… nơi 
đây lại là điểm giữa làm nhịp nối trên tuyến ba di sản văn hoá thế giới: 
Huế - Hội An - Mỹ Sơn. Cùng với các khu du lịch Sơn Trà, Bà Nà - 
Suối mơ; Suối Hoa - Ngầm đôi tạo nên nét chấm phá cho bức tranh du 
lịch Đà Nẵng, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 
của thành phố Đà Nẵng. 

Tuy nhiên, hiện nay sự phát triển ấy chưa đồng bộ, du lịch chưa 
thực sự tương xứng tầm tiềm năng vốn có của nó: ngoài các khu du lịch 
Bà Nà - Suối Mơ có vốn đầu tư lớn; các doanh nghiệp, đơn vị hoạt 
động trong lĩnh vực này, phần lớn có quy mô nhỏ, trình độ quản lý 
thiếu tính chuyên nghiệp; nhiều di tích lịch sử quan trọng đang bị hư 
hỏng xuống cấp trầm trọng, chính quyền địa phương còn lúng túng 
trong quản lý nhà nước lĩnh vực du lịch, các nhà đầu tư còn e ngại chưa 
mạnh dạn đầu tư vào địa phương này, người dân còn thờ ơ và chưa hiểu 
hết giá trị  và tiềm năng lợi ích kinh tế mà loại hình du lịch mang lại. 

Bên cạnh đó, nhiều tiềm năng và lợi thế so sánh để phát triển 
du lịch chưa được tận dụng và khai thác hết; công tác quản lý hoạt động 
các lĩnh vực này chưa chặt chẽ, có lúc còn buông lỏng, tự tạo nên 
những sơ hở trong quản lý, do đó phần nào đã làm hạn chế thúc đẩy sự 
phát triển du lịch đi đúng hướng. 

Xuất phát từ thực tế trên, việc nghiên cứu sự phát triển du lịch 
trên địa bàn Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng là đòi hỏi khách 
quan và cần thiết.  Đó cũng là lý do tôi chọn đề tài “Phát triển du lịch 
trên địa bàn Huyện Hòa Vang,” làm đề tài nghiên cứu. 
2. Mục tiêu nghiên cứu 

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn về du lịch, luận văn đánh giá, 
phân tích thực trạng phát triển du lịch trên địa bàn Huyện Hòa Vang. 
Trong đó, nêu bật những nguyên nhân của mặt tích cực và hạn chế, yếu 
kém của nó; từ đó đề xuất phương hướng phát triển, giải pháp nâng cao 
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hiệu lực quản lý nhà nước đối với lĩnh vực du lịch trong giai đoạn từ 
nay đến năm 2020.   

Để thực hiện mục đích đó, nhiệm vụ của luận văn là: 
- Hệ thống hoá các vấn đề lý luận phát triển du lịch 
- Phân tích thực trạng phát triển du lịch trên địa bàn huyện Hòa 

Vang giai đoạn hiện nay. 
- Đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục hạn chế và thúc đẩy 

phát triển du lịch trên địa bàn huyện Hòa Vang. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố tác động và ảnh hưởng đến 
lĩnh vực du lịch của huyện Hòa Vang. 

- Phạm vi nghiên cứu 
- Nội dung: Các lĩnh vực liên quan đến phát triển du lịch.  
- Không gian: Trên địa bàn huyện Hòa Vang. 
- Thời gian: Tình hình hoạt động từ năm 2006 đến 2011 và 

định hướng phát triển đến năm 2020. 
4. Phương pháp nghiên cứu 

Trên nền tảng cơ sở lý luận về du lịch và phát triển du lịch, vai 
trò của các chính sách thúc đẩy đối với sự phát triển loại hình du lịch. 
Luận văn đi sâu vào nghiên cứu và hoàn thiện các giải pháp nhằm thúc 
đẩy sự phát triển du lịch đến 2020. Trên cơ sở đánh giá thực trạng và 
định hướng phát triển du lịch, các giải pháp, kiến nghị sẽ được trình bày 
để góp phần thúc đẩy phát triển du lịch. Bằng sự kết hợp của các 
phương pháp như: thống kê mô tả, phân tích-tổng hợp, so sánh để làm 
sáng tỏ những vấn đề nghiên cứu. 
5. Đóng góp mới về khoa học của luận văn 

Trên cơ sở lý luận khoa học về du lịch và phát triển du lịch, 
những nội dung nghiên cứu của đề tài góp phần làm sáng tỏ cơ sở khoa 
học để phát triển lĩnh vực du lịch, làm cơ sở cho các phòng ban nơi tác 
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giả công tác, chức năng của Huyện Hòa Vang nghiên cứu, tham khảo 
và đề xuất cho lãnh đạo Huyện những giải pháp, cơ chế chính sách 
khuyến khích phát triển du lịch; đề ra các biện pháp góp phần đưa du 
lịch phát triển lành mạnh, đúng hướng và huy động tối đa nguồn lực 
cho đầu tư phát triển của Huyện.  
6. Kết cấu luận văn 

 Ngoài lời mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn chia 
làm 3 chương như sau: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển du lịch. 
Chương 2: Tình hình phát triển du lịch trên địa bàn huyện Hòa 

Vang. 
Chương 3: Phương hướng và một số giải pháp chủ yếu phát 

triển du lịch trên địa bàn huyện Hòa Vang. 
7. Tổng quan tài liệu  

 
CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 
1.1. KHÁI NIỆM VỀ DU LỊCH, PHÁT TRIỂN, PHÁT TRIỂN DU 
LỊCH  

1.1.1 Khái niệm về du lịch   
Ngày nay, du lịch đã trở thành một hiện tượng kinh tế xã hội 

phổ biến không chỉ ở các nước phát triển mà còn ở các nước đang phát 
triển, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến nay, không chỉ ở nước 
ta mà  trên toàn thế giới, nhận thức về nội dung du lịch vẫn chưa thống 
nhất. Trước thực tế phát triển của ngành du lịch về mặt kinh tế cũng 
như các lĩnh vực khác. 

1.1.2. Khái niệm về phát triển 
Theo quan điểm triết học, phát triển là quá trình vận động theo 

chiều hướng đi lên, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ chưa 
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hoàn thiện đến hoàn thiện. Trong khái niệm này, phát triển phải là một 
quá trình lâu dài, luôn thay đổi và xu hướng thay đổi theo hướng ngày 
càng hoàn thiện.  

Phát triển là khuynh hướng vận động đã xác định về hướng của 
sự vật: hướng đi lên từ thấp đến cao, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện 
hơn... Nhưng nếu hiểu sự vận động phát triển một cách biện chứng toàn 
diện, sâu sắc thì trong tự bản thân sự vận động phát triển đã bao hàm sự 
vận động thụt lùi, đi xuống với nghĩa là tiền đề, điều kiện cho sự vận 
động đi lên, hoàn thiện. 

1.1.3. Khái niệm về phát triển du lịch 
Phát triển du lịch là hoạt động khai thác có quản lý các giá trị tự 

nhiên và nhân văn nhằm thỏa mãn các nhu cầu đa dạng của khách du 
lịch, có quan tâm đến các lợi ích kinh tế dài hạn trong khi vẫn đảm bảo 
sự đóng góp cho bảo tồn và tôn tạo các nguồn tài nguyên, duy trì được 
sự toàn vẹn về văn hóa để phát triển hoạt động du lịch trong tương lai, 
cho công tác bảo vệ môi trường và góp phần nâng cao mức sống của 
cộng đồng địa phương. 
1.2. PHÂN LOẠI DU LỊCH 

Có thể phân loại du lịch thành hai loại dựa theo đặc tính tiêu 
thụ của khách hàng như sau: 

Du lịch trọn vẹn: Là hệ thống toàn bộ dịch vụ, hàng hoá được 
sắp xếp một cách liên tục theo thời gian nhằm thoả mãn những nhu cầu 
khác nhau của du khách trong suốt chuyến đi. 

Du lịch riêng lẻ: Là những dịch vụ, hàng hoá thoả mãn các nhu 
cầu riêng lẻ của du khách khi họ thực hiện chuyến du lịch của mình. Ví 
dụ như: nhu cầu của du khách, thăm quan,... 
1.3. HỆ THỐNG DU LỊCH  

1.3.1. Sản phẩm du lịch và khách du lịch 
a. Sản phẩm du lịch 
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Sản phẩm du lịch là các dịch vụ, hàng hóa cung cấp cho du 

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

Sản phẩm du lịch mang một phần lớn yếu tố vô hình trong cấu 
tạo của nó. Điều này là do bởi trong một sản phẩm du lịch thì yếu tố 
dịch vụ thường chiếm từ 80% - 90% giá trị còn hàng hóa chỉ chiếm một 
tỷ trọng thấp.  

b. Khách du lịch 
Khách du lịch là người đi du lịch hoặc kết hợp đi du lịch, trừ 

những trường hợp đi học, làm việc hoặc hành nghề để nhận thu nhập ở 
nơi đến (Điều 4, Luật Du lịch, 2005). Cũng theo như Luật này quy 
định, khách du lịch nội địa là công dân Việt Nam và người nước ngoài 
cư trú tại Việt Nam đi du lịch trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam; và 
khách du lịch quốc tế là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài vào Việt Nam du lịch và công dân Việt Nam, người nước 
ngoài cư trú tại Việt Nam ra nước ngoài du lịch. 

c. Các loại hình du lịch 
* Theo phạm vi lãnh thổ của chuyến du lịch 
* Dựa theo nhu cầu trong thực hiện hành vi du lịch 
* Căn cứ vào đối tượng đi du lịch ta có thể phân loại  
- Du lịch dành cho thanh, thiếu niên. 
- Du lịch dành cho gia đình. 
- Du lịch dành cho phụ nữ. 
- Du lịch dành cho người cao tuổi. 
* Căn cứ vào hình thức tổ chức chuyến đi  
* Căn cứ vào phương tiện được sử dụng trong thời gian đi du 

lịch: xe đạp, mô tô, xe ô tô, tàu hỏa, tàu thủy, máy bay. 
* Căn cứ loại hình lưu trú 
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- Du lịch ở khách sạn. 
- Du lịch ở nhà nghỉ, khách sạn nhỏ bên lề đường dành cho 

khách đi bằng ô tô tự lái. 
- Du lịch cắm trại. 
- Du lịch ở làng du lịch. 
* Căn cứ vào thời gian đi du lịch : Du lịch ngắn ngày hoặc 

trong ngày ; Du lịch dài ngày. 
* Căn cứ vào vị trí địa lý của nơi đến: Du lịch núi; Du lịch nghỉ 

biển, sông, hồ; Du lịch thành phố: tìm hiểu cuộc sống, văn hóa, địa chỉ 
di tích ở thành phố; Du lịch nông thôn. 
1.4. VAI TRÒ CỦA DU LỊCH ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 
XÃ HỘI  

1.4.1. Phát triển du lịch làm gia tăng thu nhập quốc dân cho 
nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu của thị  trường 

- Phát triển du lịch là quá trình tham gia tích cực vào quá trình tạo 
nên thu nhập quốc dân. Và góp phần vào việc tăng tổng GDP.  

Ngoài ra, trong quá trình đầu tư phát triển các loại hình du lịch, 
khi các đầu vào áp dụng kĩ thuật cao sẽ làm tăng năng suất lao động của 
ngành và vì vậy làm tăng sự đóng góp của du lịch vào GDP.  

1.4.2. Phát triển du lịch góp phần giải quyết lao động, tăng 
thu nhập cho người lao động 

 Du lịch tạo ra nhiều việc làm cho các lao động. Tạo công ăn 
việc làm cho người dân địa phương là một tác động tích cực mang lại 
nhiều hiệu quả cao của việc phát triển du lịch. Phát triển du lịch giúp 
chính quyền địa phương giải quyết được vấn đề lao động việc làm cho 
người dân địa phương, mà còn giúp họ tăng thêm thu nhập, cải thiện chất 
lượng cuộc sống, giảm các tệ nạn xã hội do tình trạng thất nghiệp gây ra.  

1.4.3. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 
Các quốc gia có nguồn dự trữ tài nguyên dồi dào và sẵn có để 
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sử dụng cho du lịch mới tạo tiền đề để phát triển ngành, còn mức độ 
đầu tư và sự hình thành vốn cố định của nền kinh tế sẽ có vai trò quan 
trọng hơn nhiều. 

Đầu tư vào các hoạt động phát triển du lịch đang được các nhà 
đầu tư nước ngoài quan tâm,khả năng sinh lợi nhuận cao. 
1.5. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA PHÁT TRIỂN DU LỊCH  

Các biểu hiện cụ thể cơ bản của phát triển du lịch bao gồm: 
- Mức độ tham gia của cộng đồng địa phương vào quá trình xây 

dựng quy hoạch, lập quy hoạch, lập kế hoạch triển khai và quản lý các 
nguồn tài nguyên. 

- Việc xây dựng báo cáo và thực hiện đánh giá tác động môi 
trường cho phát triển du lịch. 

- Xác định và xây dựng kế hoạch bảo vệ các khu vực nhạy cảm 
về môi trường trong quá trình phát triển du lịch. 

- Khả năng đáp ứng về các điều kiện cơ sở hạ tầng (hệ thống 
giao thông, cấp thoát nước, xử lý nước thải, hệ thống cung cấp năng 
lượng). 

- Tính ổn định về chế độ chính trị, mức độ an toàn cho du 
khách trong khu vực phát triển du lịch. 

Du lịch là nhu cầu hưởng thụ của con người nhằm mục đích tái 
tạo sức lao động, nâng cao hiểu biết về các giá trị tự nhiên và văn hóa. 
Nhu cầu này sẽ được thỏa mãn bằng các sản phẩm du lịch được xây 
dựng trên cơ sở nhu cầu du lịch và có các sản phẩm để đáp ứng các nhu 
cầu đó hay nói cách khác là có xảy ra hoạt đông cung và cầu trên thị 
trường du lịch. Một số biểu hiện đặc trưng của hoạt động du lịch: 

- Sự phong phú và tính đặc sắc của tài nguyên du lịch (nhân 
văn và tự nhiên): đây là cơ sở để xây dựng các sản phẩm có sức hấp 
dẫn có giá trị hàng hóa cao, đảm bảo cho sự phát triển về kinh tế trong 
hoạt động du lịch. 
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- Các chính sách đặc biệt để bảo tồn các giá trị tài nguyên du 

lịch, đặc biệt đối với các tài nguyên không tái tạo, dễ bị phá hủy. Đây 
sẽ là điều kiện quan trọng bên cạnh sự đóng góp của du lịch để bảo tồn 
tài nguyên đảm bảo cho việc khai thác lâu dài phát triển du lịch qua 
nhiều thế hệ. 

- Khả năng phục hồi tài nguyên du lịch, bao gồm khả năng tự 
phục hồi và khả năng phục hồi tài nguyên nhờ sự tác động của con 
người. Đây cũng là yếu tố quan trọng đảm bảo phát triển lâu dài. 

- Tính ổn định và mức độ mở rộng của thị trường nguồn, đặc 
biệt các thị trường trọng điểm. Đây là biểu hiện quan trọng của phát 
triển du lịch đứng ở góc độ kinh tế 

- Mức độ kiểm soát của cộng đồng các tác động đến tài nguyên 
và môi trường. Đây là biểu hiện đặc thù của phát triển du lịch từ góc độ 
có sự tham gia tích cực của cộng đồng trong quá trình phát triển. 

- Khả năng kiểm soát các hoạt động có khả năng ảnh hưởng 
đến sự an toàn của du khách. Điều này cho phép có được sự thoải mái 
cho du khách, tạo được sức hấp dẫn trong hoạt động du lịch. 

Tuy nhiên, do là ngành kinh tế đặc thù nên có những đặc tính 
riêng của ngành đó là: 

Tính nhạy cảm 
Tính thời vụ 

 Tính tổng hợp 
Tính đa ngành 
Tính liên vùng 

1.6. NỘI DUNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH  
Phát triển du lịch là một trong những nội dung quan trọng của 

ngành, đặc biệt trong bối cảnh du lịch Việt Nam rất thiếu những sản 
phẩm có chất lượng và độc đáo để cung cấp và níu giữ chân khách du 
lịch. Vì vậy phát triển du lịch là quá trình không chỉ gia tăng các sản 
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phẩm du lịch mà còn cả việc nâng cao chất lượng các hoạt động du lịch 
cũng như hoàn thiện các điều kiện cung ứng.  

1.6.1. Phát triển về số lượng cơ sở   
Trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam, điểm yếu khiến cơ sở du 

lịch không phát triển tương xứng với tiềm năng chính là các loại hình, 
sản phẩm, dịch vụ du lịch quá ít, đơn điệu và chất lượng chưa cao. Do 
vậy để phát triển cơ sở du lịch thì đầu tiên phải khai thác mọi tiềm năng 
tạo ra nhiều loại hình, sản phẩm du lịch mới thoả mãn nhu cầu khách du 
lịch trong và ngoài nước.   

Phát triển du lịch là quá trình nỗ lực của chính quyền, các tổ 
chức và cộng đồng dân cư nhằm gia tăng lượng sản phẩm tạo ra và bổ 
sung không ngừng các loại hình mới làm cho sản phẩm du lịch của địa 
phương từ ít thành nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.   

1.6.2. Phát triển về chất lượng sản phẩm  
a. Chất lượng 
b. Chất lượng sản phẩm  
c. Phát triển chất lượng sản phẩm 
d. Gia tăng đóng góp  

1.7. CÁC TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN DU LỊCH  
1.7.1. Gia tăng doanh thu từ hoạt động du lịch 
Gia tăng doanh thu từ hoạt động du lịch là chỉ tiêu tổng hợp 

phản ánh sự gia tăng quy mô hay số lượng phát triển du lịch.  Doanh 
thu du lịch bao gồm các khoản thu từ các hoạt động phát triển du lịch, 
các dịch vụ du lịch khác.  

Khi phát triển du lịch có sự gia tăng thì doanh thu du lịch sẽ 
tăng. Như vậy việc tăng doanh thu du lịch thì bổ sung phát triển các 
hoạt động du lịch mới, mở rộng mạng lưới phát triển.  

1.7.2. Gia tăng lượng khách  
Phát triển du lịch được phản ánh qua lượng khách du lịch. Vì 
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khách du lịch là người trực tiếp tham gia vào các loại hình và tiêu thụ 
các sản phẩm, dịch vụ du lịch, nếu sản phẩm phong phú đa dạng và có 
chất lượng thì du khách sẽ đông và ngược lại.  

Chỉ tiêu này bao gồm: Gia tăng lượng khách quốc tế,  Gia tăng 
lượng khách nội địa  

1.7.3. Mức tăng số lượng du lịch  
Tăng số lượng du lịch bao gồm:  
- Tăng số lượng du lịch riêng rẽ  
- Số du lịch mới tăng thêm bằng cách bổ sung điều chỉnh tính 

năng. 
- Số lượng du lịch tăng thêm do liên kết nhiều điểm thành du 

lịch mới trọn gói. 
- Mức tăng trưởng quy mô từng loại hình du lịch. 
1.7.4. Mức tăng lượng khách và số ngày lưu trú 
Phát triển du lịch còn được phản ánh qua lượng khách du lịch 

và số ngày lưu trú. Vì khi sản phẩm du lịch phong phú đa dạng và có 
chất lượng thì du khách sẽ đông và số ngày lưu trú sẽ dài để họ có thể 
hưởng thụ những dịch vụ du lịch này.  

Chỉ tiêu này bao gồm: 
- Mức tăng lượng khách quốc tế 
- Mức tăng lượng khách nội địa  
- Mức tăng số ngày lưu trú của khách quốc tế 
- Mức tăng số ngày lưu trú của khách nội địa  
1.7.5. Phát triển các sản phẩm du lịch đạt tiêu chuẩn theo 

quy định 
Chất lượng phát triển du lịch được nâng cao như thế nào rất khó 

định lượng. Thông thường dựa vào các tiêu chuẩn chất lượng được quy 
định để đánh giá. Từ đó chỉ tiêu phản ánh nâng cao chất lượng sẽ được 
phản ánh bằng: 
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- Gia tăng phát triển du lịch đạt chất lượng cao theo tiêu chuẩn 

quốc tế ví dụ như đảm bảo lịch trình, trình độ nguồn nhân có chuyên môn 
cao, cung cách phục vụ chuyên nghiệp, các hoạt động dịch vụ cao cấp... 

- Tăng tỷ lệ đánh giá hài lòng của khách du lịch với các dịch vụ 
du lịch. 
1.8. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA 
DU LỊCH  

1.8.1. Điều kiện tự nhiện 
Các điều kiện tự nhiên đóng vai trò là những tài nguyên thiên 

nhiên về du lịch là: địa hình đa dạng; khí hậu ôn hoà; động thực vật 
phong phú, giàu nguồn tài nguyên nước và vị trí địa lý thuận lợi. 

1.8.2. Chính sách phát triển du lịch  
Các chính sách du lịch chủ yếu của mỗi nước, mỗi vùng, mỗi địa 

phương trong quản lý và phát triển du lịch tác động vào sản phẩm du lịch 
bao gồm: chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch; chính 
sách phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; chính sách xã hội hóa, 
khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển du lịch; chính 
sách về vốn; chính sách thị trường; chính sách nghiên cứu khoa học, 
công nghệ du lịch và môi trường; chính sách cải cách hành chính. 

      1.8.3. Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch 
Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch được hiểu là toàn bộ các phương 

tiện   được huy động tham gia vào việc khai thác các tài nguyên du lịch 
nhằm tạo ra và thực hiện các dịch vụ và hàng hóa thỏa mãn nhu cầu của 
du khách trong chuyến hành trình của du khách.  

Sự phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế của một quốc gia và một địa 
phương luôn là điều kiện vật chất hàng đầu để các chủ đầu tư có thể 
nhanh chóng thông qua các quyết định và triển khai thực tế các dự án 
đầu tư đã cam kết. Một tổng thể hạ tầng phát triển phải bao gồm một hệ 
thống giao thông vận tải đồng bộ và hiện đại với các cầu cảng, đường 
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sá, kho bãi và các phương tiện vận tải đủ sức bao phủ quốc gia và đủ 
tầm hoạt động quốc tế; một hệ thống bưu điện thông tin liên lạc viễn 
thông với các phương tiện nghe nhìn hiện đại. Hệ thống điện nước đầy 
đủ phân bố tiện lợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đời 
sống xã hội. Mạng lưới cung cấp các dịch vụ khác (y tế, giáo dục, giải 
trí, tài chính, thương mại, quảng cáo….) phát triển rộng khắp, đã dạng 
và có chất lượng cao.  

Cơ sở vật chất kỹ thuật là một trong những nhân tố quan trọng 
đối với quá trình phát triển kinh doanh. Nó là yếu tố đảm bảo về điều 
kiện cho họat động sản xuất kinh doanh được thực hiện. Mỗi ngành, 
mỗi lĩnh vực sản xuất kinh doanh để có thể hoạt động đòi hỏi phải có 
một hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật tương ứng. Ngành du lịch cũng 
không nằm ngoài quy luật đó. 

1.8.4. Tình hình chính trị - xã hội, du lịch của đất nước, địa 
phương 

Trong thực tế, sự ổn định chính trị và xã hội được một số 
nghiên cứu coi như là một đặc điểm của sản phẩm du lịch ảnh hưởng 
trực tiếp đến cầu của nhiều phân đoạn thị trường du lịch.  

1.8.5 Nguồn nhân lực  
Phát triển du lịch cũng có những điểm mạnh mà có thể được 

vận dụng để giành được lợi thế trên thị trường lao động. Hoạt động 
này hiện được xem là năng động, linh hoạt và tạo nhiều cơ hội việc 
làm trong các cộng đồng dân cư khu vực.  

1.8.6. Huy động vồn đầu tư phát triển du lịch 
- Đầu tư cho sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng và 

bảo vệ môi trường; 
- Đầu tư cho sức khoẻ con người và phát triển trí tuệ văn hoá xã 

hội; 
- Đầu tư khác như: đầu tư cho bộ máy quản lý nhà nước, an 
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ninh quốc phòng, hợp tác quốc tế,.. 

- Đầu tư phát triển du lịch không chỉ giúp gia tăng về quy mô 
phát triển du lịch mà còn bảo đảm chất lượng các sản phẩm du lịch.  

- Đầu tư phát triển du lịch trong nhiều trường hợp còn bao gồm 
cả đầu tư cho nguồn nhân lực. Nếu không có khoản đầu tư này sẽ khó 
bảo đảm chất lượng của dịch vụ du lịch.  

 
CHƯƠNG 2  

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH  
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA VANG  

2.1. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN 
HUYỆN HÒA VANG 

2.1.1 Tình hình phát triển về số lượng du lịch trên địa 
huyện Hoà Vang trong thời gian qua 

Qua việc tính doanh thu cho toàn ngành du lịch để đánh giá sự 
đóng góp trong cơ cấu kinh tế xã hội chỉ mang tính tương đối. Vì còn 
doanh thu của đơn vị bán các sản phẩm dịch vụ nhỏ lẻ khó xác định 
được.  

a. Doanh thu từ du lịch 
b. Gia tăng lượng khách du lịch trên địa bàn huyện  

Bảng 2.2. Lượng khách du lịch đến Hoà Vang (2006-2011) 
ĐVT: lượt khách 

Năm 

Chỉ tiêu 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Số khách   264.247 273.790 291.615 265.448 360.400 389.000 

Khách 

Quốc tế 

25.780 

 

21.320 

 

23.350 

 

22.088 

 

24.530 

 

29.200 

 

Khách Nội 238.467 252.470 268.265 243.360 335.870 359.800 
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địa       

Biểu đồ tốc độ tăng lượng khách
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Hình 2.1. Biểu đồ tốc độ tăng lượng khách 

c. Gia tăng lượng khách và số ngày lưu trú 
d. Phát triển số lượng sản phẩm du lịch 
2.1.2 Tình hình phát triển chất lượng và nâng cao chất lượng 

du lịch 
a. Gia tăng lợi ích kinh tế xã hội  
b. Gia tăng lợi ích đối với các di sản văn hóa  
c. Gia tăng lợi ích môi trường  
d. Chất lượng một số hoạt động dịch vụ du lịch 

2.2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN DU 
LỊCH HUYỆN HÒA VANG  

2.2.1. Điều kiện tự nhiên 
* Vị trí địa lý: 
Huyện Hoà Vang nằm bao bọc quanh phía Tây khu vực nội 

thành của thành phố Đà Nẵng, có toạ độ từ 15o55’ đến 16o13’ vĩ độ Bắc 
và 107o49’ đến 108o13’ kinh độ Đông. 

- Phía Bắc giáp các huyện Nam Đông và Phú Lộc của tỉnh Thừa 
Thiên - Huế 

- Phía Nam giáp hai huyện Điện Bàn, Đại Lộc của tỉnh Quảng 
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Nam;  

- Phía Đông giáp quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu;  
- Phía Tây giáp huyện Đông Giang của tỉnh Quảng Nam;  
* Địa hình: 
Vùng đồi núi: phân bố ở phía Tây, có diện tích khoảng 56.476,7 

ha, bằng 79,84% tổng diện tích đất tự nhiên toàn huyện. Bốn xã miền 
núi, bao gồm Hoà Bắc, Hoà Ninh, Hoà Phú và Hoà Liên, có độ cao 
khoảng từ 400-500m, cao nhất là đỉnh núi Bà Nà (1.487 m), độ dốc lớn 
>400.  

Vùng trung du: chủ yếu là đồi núi thấp có độ cao trung bình từ 
50 đến 100m, xen kẽ là những cánh đồng hẹp, bao gồm các xã Hoà 
Phong, Hoà Khương, Hoà Sơn, Hoà Nhơn với diện tích 11.170 ha, 
chiếm 15,74 % diện tích toàn huyện; phần lớn đất đai bị bạc màu, xói 
mòn trơ sỏi đá, chỉ có rất ít đất phù sa bồi tụ hàng năm ven khe suối.  

Vùng đồng bằng: gồm xã Hoà Châu, Hoà Tiến, Hoà Phước vớí 
tổng diện tích là 3.087 ha, chiếm 4,37% diện tích tự nhiên. Đây là vùng 
nằm ở độ cao thấp 2-10 m, hẹp nhưng tương đối bằng phẳng. Đất phù 
sa ven sông và đất cát là hai loại đất đặc trưng của vùng, thích hợp cho 
việc trồng rau, lúa màu.   

2.2.2. Tài nguyên du lịch 
* Tài nguyên thiên nhiên 
Hòa Vang có địa hình đa dạng với đồi núi, đồng bằng, sông 

suối, hồ, đầm…, có nhiều phong cảnh thiên nhiên đẹp, thuận lợi cho 
phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Đáng chú ý là các 
địa điểm sau: Bà Nà - Suối Mơ, Suối Hoa, Ngầm Đôi, Nước khoáng 
nóng Phước Nhơn, Hồ Đồng Nghệ. Ngoài ra, trên địa bàn huyện Hòa 
Vang còn có nhiều hồ, đập tự nhiên chưa được khai thác và đầu tư như: 
hồ Hòa Trung (Hòa Liên), hồ Hốc Khế (Hòa Phong), bàu An Ngãi Tây, 
bàu Nghè (Hòa Sơn), đập Ba Ra - An Trạch (Hòa Tiến)... có thể đầu tư 
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khai thác để phát triển du lịch. 

  * Tài nguyên nhân văn 
Tài nguyên nhân văn của huyện Hòa Vang khá đa dạng và 

phong phú với nhiều loại hình khác nhau, đặc biệt là các di tích LSVH 
trong đó có 4 di tích LSVH cấp quốc gia, 16 di tích LSVH cấp thành 
phố và 12 di tích đang được đăng ký bảo vệ, cùng các làng nghề truyền 
thống nổi tiếng khác. 

+ Di tích lịch sử văn hóa 
Bảng 2.10. Phân bố các di tích trên địa bàn huyện Hòa Vang 

TT Địa điểm 
Số 

lượng 
Di tích cấp 
quốc gia 

Di tích cấp 
thành phố 

1 Xã Hòa Phong 05 02 03 
2 Xã Hòa Nhơn 05  05 
3 Xã Hòa Khương 02 01 01 
4 Xã Hòa Phú 01  01 
5 Xã Hòa Châu 03  03 
6 Xã Hòa Phước 01 01  
7 Xã Hòa Sơn 03  03 

Tổng cộng 20 4 16 
Nguồn: Phòng VHTT huyện Hòa Vang 

2.2.3 Đặc điểm kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Hòa Vang 
a. Tăng trưởng kinh tế 
2.2.4. Các chính sách và cơ chế quản lý chất lượng du lịch 
a. Các chính sách phát triển du lịch  
b. Các chính sách quản lý chất lượng du lịch  
2.2.5 Tình hình phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật du lịch 
a. Kết cấu hạ tầng vật chất kỹ thuật  
* Hệ thống giao thông 
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* Hệ thống cấp điện 
* Hệ thống cấp nước 
* Hệ thống thông tin, liên lạc 
b. Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ du lịch 
2.2.6. Môi trường chính trị - xã hội, môi trường du lịch của 

đất nước, địa phương 
Trong khi thiên nhiên ban tặng các danh lam thắng cảnh phục 

vụ cho sự trải nghiệm du lịch thì chính quyền địa phương cần có những 
giải pháp cụ thể mang lại sự thiết lập hoạt động du lịch. Quy hoạch phát 
triển du lịch được coi là một hoạt động đa chiều và hướng tới tổng thể 
thống nhất trong tương lai. Nó liên quan đến các yếu tố tự nhiên, kinh 
tế, chính trị, xã hội và công nghệ. Điều này chủ yếu thông qua đầu tư 
vào các tiện ích cốt lõi và cơ sở hạ tầng và bằng cách quản lý Nhà nước 
và các tài nguyên thiên nhiên của địa phương. 

Xây dựng môi trường du lịch thông thoáng bằng các chính sách 
khuyến khích đầu tư, hợp tác phát triển du lịch trên địa bàn. Thành phố 
đã và đang có những động tích cực làm cho huyện Hoà Vang trở thành 
nơi thu hút nguồn đầu tư lớn vào du lịch. 

2.2.7. Chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch 
     2.2.8. Khả năng huy động vốn cho phát triển du lịch 
2.3. NHỮNG HẠN CHẾ CỦA DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN  

2.3.1. Những hạn chế 
- Đầu tư phát triển còn phụ thuộc lớn vào nguồn ngoại lực. 
- Quy mô hoạt động của các loại hình du lịch còn nhỏ lẻ, manh 

mún và chưa định hình. 
- Cơ quan quản lý nhà nước hoạt động chưa hiệu quả. 
- Môi trường du lịch bị ô nhiễm. Chưa tính đến yếu tố phát 

triển bền vững khi tiến hành quy hoạch 
- Ý thức của cộng đồng dân cư về dịch vụ du lịch hạn chế. 



19 
2.3.2. Nguyên nhân hạn chế 
a. Công tác xúc tiến du lịch 
Việc tuyên truyền quảng bá cho du lịch là công tác rất quan 

trọng.  Chưa tổ chức được sự kiện du lịch để gây ấn tượng và thu hút 
khách. 
 b. Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch 

So với nhu cầu phát triển thì có thể nói lĩnh vực du lịch đang 
thiếu đội ngũ cán bộ có đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, Đặc biệt 
chưa đào tạo được đội ngũ chuyên sâu. Hướng dẫn viên du lịch thiếu và 
yếu cả về số lượng và chất lượng. Về công tác đào tạo nhân lực cho 
ngành có thể nói còn rất nhiều vấn đề cần phải bàn. Tất cả những điều 
đó chính là góp phần tạo nên một sản phẩm du lịch hoàn chỉnh đối với 
du khách và cũng nhờ đó mà ngành du lịch có thêm có hội tạo dựng 
hình ảnh trong mắt du khách.  

c. Quản lý nhà nước về phát triển du lịch trên địa bàn 
Nhà Nước với chức năng định hướng và thúc đẩy phát triển 

kinh tế tuy nhiên vai trò quản lý nhà nước đối với phát triển du lịch còn 
nhiều bất cập, thể hiện trên các mặt: 

- Việc xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án quy hoạch, kế 
hoạch, chính sách phát triển du lịch tiến hành quá chậm và không tính hết 
các yếu tố phát sinh.  

-  Việc triển khai và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm 
pháp luật, các tiêu chuẩn định mức kỹ thuật trong hoạt động du lịch tuy 
đã được quan tâm triển khai từng bước nhưng chưa kịp thời, đồng bộ.  

Việc tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo bồi dưỡng nguồn 
nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực du lịch... cũng 
chưa được quan tâm đúng mức, đặc biệt là công tác đào tạo nguồn 
nhân lực dành cho đối tượng là các hộ trong diện  quy hoạch, giải toả 

UBND huyện chưa xin cơ chế riêng để phát huy tiềm năng phát 
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triển du lịch như chính sách thuế: có thể miễn giảm thuế ở những thời 
điểm nhất định khi rủi ro trong hoạt động kinh doanh, thiên tai,... 

CHƯƠNG 3 
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN DU 

LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀ VANG 
3.1. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH TRÊN 
ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA VANG TRONG THỜI GIAN ĐẾN  

3.1.1. Quan điểm phát triển 
Phát triển các loại hình du lịch huyện Hoà Vang đặt trong tổng 

thể quy hoạch của thành phố, cụ thể là: 
- Khai thác nguồn tài nguyên du lịch  
-  Phát triển du lịch .  
3.1.2. Phương hướng phát triển chung 
Đại hội Đảng bộ huyện Hòa Vang lần thứ XV cũng xác định một 

số chỉ tiêu chủ yếu: Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng bình 
quân hằng năm từ 13 - 15%; trong đó: giá trị ngành nông nghiệp tăng 
bình quân hằng năm từ 4 - 4,5%; giá trị ngành công nghiệp tăng bình 
quân hằng năm từ 17 - 18%; giá trị ngành dịch vụ tăng bình quân hằng 
năm từ 15 - 16%; Đến năm 2015 tỷ trọng cơ cấu kinh tế: Công nhiệp 
40%, Dịch vụ 32,5%, nông nghiệp 27,5 %. [5] 

Để đạt được các chỉ tiêu trên, Văn kiện Đại hội cũng xác định 
phương hướng cho ngành du lịch là: “Chủ động phối hợp với các ngành 
chức năng của thành phố có cơ chế khuyến khích, thu hút đầu tư phát 
triển các sản phẩm dịch vụ, khai thác các tài nguyên du lịch. Hình thành 
một tour du lịch sinh thái, kết hợp với tìm hiểu lịch sử phục vụ khách 
trong và ngoài nước như: di tích Gò Hà- Bàu Năng- Phổ Lỗ Sỹ; Đồng 
nghệ, nước nóng Phước Nhơn, khu căn cứ Huyện ủy; xây dựng các tour 
du lịch sinh thái kết hợp với đồng quê, làng nghề truyền thống: Làng 
quê Phong Nam- Làng nghề Hòa Tiến; các tuor du lịch sinh thái kết 
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hợp với văn hóa dân tộc miền núi: Ngầm đôi-Suối Hoa; tuor du lịch 
sông nước trên sông Cu Đê, kết hợp với lễ hội đồng bào dân tộc Cơtu 
…”. 

3.1.3. Phương hướng phát triển cụ thể 
Thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực vụ du lịch 

như: văn hoá, sinh thái nghỉ dưỡng, làng quê, làng nghề... tập trung thu 
hút nguồn khách quốc tế, vừa đẩy mạnh khai thác thị trường khách nội 
địa, hướng tới việc thoả mãn các nhu cầu của du khách khi đến huyện 
Hoà Vang. 

3.1.4. Mục tiêu phát triển  
Xây dựng kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ và hoàn chỉnh đáp 

ứng nhu cầu CNH- HĐH đồng thời phục vụ du lịch nhằm thoả mãn nhu 
cầu khách hàng. Thu ngân sách hằng năm tăng 18-20%. Hằng năm giải 
quyết việc làm cho khoảng 1.500- 2.000 lao động. Tạo thêm nhiều việc 
làm cho xã hội, đến năm 2020 tạo thêm khoảng 5 ngàn việc làm trực 
tiếp và gián tiếp cho xã hội, trong đó đến năm 2015 khoảng 2.5 ngàn 
việc làm phục vụ trực tiếp trong lĩnh vực du lịch. 

3.1.5. Định hướng phát triển 
Quy hoạch các  phương án sử dụng các nguồn lực và tập trung 

ưu tiên đầu tư vào khu  du lịch sinh thái kết hợp văn hóa lịch sử. Phát 
triển các loại hình, sản phẩm du lịch phù hợp với điều kiện của địa 
phương  và nhu cầu thị trường du lịch, mang lại hiệu quả cao nhưng 
không ảnh hưởng đến môi trường cũng như an ninh, quốc phòng. 
  Tạo các cơ chế, chính sách hợp lý nhằm khuyến khích các 
thành phần kinh tế đầu tư vào du lịch và tập trung vào các loại hình lợi 
thế để ưu tiên phát triển.  

Cùng với các dự án công nghệ cao, trường đại học Quốc tế 
đang hình thành thì huyện Hòa Vang sẽ thu hút du khách đến huyện 
nhằm mục đích nghiên cứu, tham quan học tập..  
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3.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH  

Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện, cần 
yêu cầu phải đa dạng hoá các loại hình du lịch để khai thác có hiệu 
quả các tiềm năng và lợi thế của huyện như:  

- Du lịch sinh thái: phát triển tuyến du lịch sinh thái dọc sông 
Cu đê. 

- Du lịch MICE: Đây là loại hình có khả năng thu hút việc chi 
tiêu tiền của du khách, đặc biệt là các du khách đi công vụ. Tận dụng và 
khai thác có hiệu quả hệ thống cơ sở hạ tầng của các khu nghĩ dưỡng 
cao cấp đã đầu tư trên địa bàn quận. 

- Du lịch làng quê : phát triển tuyến du lịch làng quê phong 
Nam kết hợp với du lịch văn hóa lịch sử Khu căn cứ cách mạng. 

- Liên kết phát triển các ngành. 
Phát triển du lịch là ngành tổng hợp các  dịch vụ theo hướng 

đa dạng hoá các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống và 
phát triển du lịch ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ có lợi thế và có 
giá trị gia tăng cao như dịch vụ tài chính ngân hàng, dịch vụ vận tải, 
bưu chính viễn thông ... Khuyến khích phát triển các ngành dịch vụ 
mới, đưa khu vực dịch vụ thực sự trở thành khu vực kinh tế năng 
động, tạo nhiều việc làm và đóng góp lớn cho nền kinh tế.  

3.2.1. Giải pháp phát triển về số lượng cơ sở du lịch 
 a. Xác định danh mục sản phẩm của địa phương 

b. Định hướng cho doanh nghiệp phát triển du lịch 
Khuyến khích doanh nghiệp nghiên cứu nhu cầu thị trường  
Phải hình thành bộ phận nghiên cứu thị trường chuyên nghiệp 
Khảo sát nắm bắt nhu cầu khách hàng và phân tích thông tin:  
Tạo ra và bổ sung các sản phẩm du lịch mới 
3.2.2. Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch 
Phối hợp với Sở VH-TT-DL rà soát và thẩm định các hoạt động 
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trong quá trình phát triển các loại hình sản phẩm theo đúng về tiêu 
chuẩn nhằm góp phần duy trì, nâng cao chất lượng du lịch trong các sản 
phẩm du lịch. Phân tích đánh giá nhằm ngăn chặn các tệ nạn xã hội do 
hoạt động du lịch tạo ra. 

Tạo một cơ chế quản lý đầu tư, tạo môi trường thông thoáng về 
đầu tư phát triển du lịch. Đây cũng là một hàng hoá xuất khẩu đặc biệt 
có giá trị kinh tế cao cần được ưu đãi, tạo điều kiện phát triển. 

Giản đơn hoá các thủ tục hành chính đối các loại hình cấp 
phép, thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan đến các hoạt động kinh doanh du 
lịch. Đặc biệt các thủ tục liên quan đến chính quyền địa phương như 
giấy xác nhận, giấy chứng nhận, biên bản do UBND huyện tiến hành 
kiểm tra. Đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực phù hợp với nhu cầu và 
phát triển du lịch trong tiến trình hội nhập. 

Tăng cường công tác phối kết hợp giữa các cấp, các ngành; 
giữa cơ quan quản lý nhà nước với các đơn vị, tổ chức hoạt động du 
lịch trên địa bàn huyện tạo sự gắn kết cùng nhau giải quyết kịp thời các 
vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động như đầu tư phát triển sản 
phẩm dịch vụ, xúc tiến quảng bá du lịch, bảo tồn, khai thác tài nguyên 
tự nhiên, xã hội, môi trường, quản lý sử dụng đất và cơ sở hạ tầng trên 
địa bàn huyện. 
 Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch còn đòi hỏi cả chính 
quyền địa phương cũng như các cơ sở du lịch phải nâng cao chất lượng 
cơ sở hạ tầng du lịch. Đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới 
chất lượng du lịch như khách sạn, nhà hàng, nghỉ dưỡng….Việc nâng 
cao chất lượng nguồn du lịch còn đòi hỏi phải nâng cao chất lượng dịch 
vụ du lịch vì đây là nhân tố quyết định tới chất lượng không có yếu tố 
nào khác có thể thay thế được. 

3.2.3. Các giải pháp tạo điều kiện để phát triển du lịch 
a. Giải pháp về cơ sở vật chất, hạ tầng và hoàn thiện cơ chế 
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chính sách, quản lý điều hành 

b. Giải pháp về chính sách xúc tiến quảng bá và đào tạo 
nguồn nhân lực phục vụ du lịch  

c. Xã hội hoá hoạt động phát triển du lịch  
3.2.4. Nhận thức của cộng đồng dân cư và du khách. 
a. Về phía cộng đồng dân cư 
b. Về phía du khách 
 

KẾT LUẬN 
Có thể nói phát triển du lịch là ngành kinh tế tổng hợp thúc đẩy 

các ngành kinh tế khác phát triển có vai trò rất quan trọng trong tiến 
trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, thành phố Đà 
Nẵng và huyện Hòa Vang nói riêng. Phát triển du lịch đang là mục tiêu 
hàng đầu; là một trong những giải pháp cơ bản góp phần thực hiện 
thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn của đất 
nước. Đây là nhiệm vụ không chỉ có ý nghĩa về kinh tế, mà còn có ý 
nghĩa chính trị - xã hội to lớn trong quá trình phát triển đất nước. 

Phát triển du lịch đã góp phần giải quyết việc làm và lao động 
nông thôn, sự ảnh hưởng bởi quá trình quy hoạch, giải tỏa tại huyện 
Hòa Vang; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại; 
huy động được mọi nguồn lực sẵn có và từ các nhà đầu tư vào hoạt 
động kinh tế; không ngừng cải thiện và nâng cao mức sống cho người 
dân; bảo tồn các giá trị văn hoá, truyền thống của vùng đất giàu truyền 
thống cách mạng.. 

Những giải pháp mà luận văn đề xuất hy vọng góp phần thúc 
đẩy phát triển du lịch trên địa bàn huyện Hòa Vang trong thời gian tới. 
Trong quá trình nghiên cứu luận văn chắc chắn không tránh khỏi thiếu 
sót, hạn chế, khuyết điểm. Tác giả rất mong sự góp ý của các nhà khoa 
học, các chuyên gia kinh tế để tiếp tục hoàn thiện luận văn của mình./ 


