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MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài 
Trong những năm qua, ngành du lịch của huyện đã có những đóng 

góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội, và đang khẳng định vị trí 
vai trò của mình vào thu nhập GDP của huyện. Bên cạnh đó, việc đầu 
tư xây dựng và phát triển nhiều loại hình du lịch, lựa chọn phương 
hướng phát triển du lịch phù hợp với tiềm năng tạo ra các sản phẩm du 
lịch có khả năng cạnh tranh để có thể thu hút khách du lịch là hết sức 
cần thiết và cấp bách. Trong đó, loại hình du lịch cộng đồng - một loại 
hình du lịch hấp dẫn du khách, thị trường du lịch mới lạ, những sản 
phẩm văn hoá, du lịch còn nguyên sơ, đó là một thế mạnh của ngành du 
lịch Kon Tum nói chung và du lịch KonPlong nói riêng có khả năng tạo 
ra loại hình du lịch cộng đồng thu hút khách du lịch trong nước và nước 
ngoài.  

KonPlong là một huyện phía Đông của tỉnh Kon Tum, với khu du 
lịch sinh thái Măng Đen được ví như “Đà Lạt thứ 2 của Việt Nam”, nơi 
đây có nhiều hồ như: hồ Toong Đăm, toong zơri, Toong pô..., nhiều 
thác như thác Pa Sĩ, ĐăkKe, thác Lôba. Khí hậu mát mẻ quanh năm, có 
nhiệt độ bình quân 21-22oC. Huyện KonPlong cũng là khu vực có tiềm 
năng đặc sắc về mặt thiên nhiên và văn hoá, những bản làng mang đậm 
nét hoang sơ...Bên cạnh, việc đầu tư phát triển khu du lịch sinh thái 
Măng Đen trở thành một khu du lịch sinh thái tầm cỡ Quốc gia, thì 
việc phát triển du lịch cộng động là rất cần thiết góp phần đa dạng 
các sản phẩm du lịch và tạo động lực phát triển nền kinh tế - xã hội 
của huyện. Mặc khác, du lịch cộng đồng hiện nay đang là xu thế phát 
triển của ngành du lịch trên thế giới. Do vậy, việc nghiên cứu một 
cách khoa học và có hệ thống để đánh giá tiềm năng du lịch cộng 
đồng và tìm ra những giải pháp phát triển du lịch cộng đồng huyện 
KonPlong nhằm thúc đẩy sự phát triển ngành du lịch huyện, đồng 
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thời góp phần thúc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội của 
huyện là yêu cầu và nhiệm vụ cấp thiết. Xuất phát từ những vấn đề 
nêu trên, tác giả chọn đề tài: "Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch 
cộng đồng tại huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum" để nghiên cứu là cần 
thiết, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. 

2. Mục đích nghiên cứu 
Trên cơ sở lý luận chung về du lịch, du lịch cộng đồng. Đề tài sẽ đi 

sâu vào phân tích, đánh giá thực trạng về ngành du lịch nói chung và 
tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện KonPlong. 
Đồng thời, nghiên cứu, phân tích, tìm hiểu về các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên, văn hóa, các di tích lịch sử, các làng nghề truyền thống, 
danh lam thắng cảnh...để phát triển du lịch cộng đồng và triển khai mô 
hình du lịch này tại huyện KonPlong, qua đó đề xuất những giải pháp 
phát triển du lịch cộng đồng tại điểm du lịch xã KonTuRằng từ đó làm 
cơ sở nhân rộng mô hình du lịch cộng đồng cho toàn huyện KonPlong 
theo định hướng phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy sự phát 
triển nền kinh tế và đưa ngành du lịch thực sự trở thành ngành kinh 
tế động lực của huyện. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
- Đối tượng nghiên cứu: Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch cộng 

đồng tại huyện KonPlong.  
- Phạm vi nghiên cứu:  
+ Về không gian: Toàn bộ các hoạt động về du lịch và các điều 

kiện, tiềm năng phát triển loại hình du lịch cộng đồng trên địa bàn 
huyện KonPlong. 

+ Về thời gian: Đánh giá thực trạng phát triển ngành du lịch 
KonPlông trong thời gian qua, trong đó có sử dụng tình hình và số liệu 
của giai đoạn trước để phân tích, so sánh. Đánh giá những tiềm năng và 
định hướng phát triển du lịch cộng đồng KonPlong giai đoạn 2011 - 
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2015. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển mô hình du 
lịch cộng đồng trên địa bàn huyện. 

4. Phương pháp nghiên cứu 
Vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu như sau: 
- Phương pháp sưu tầm và nghiên cứu tài liệu; Phương pháp tổng 

hợp, phân tích số liệu, tài liệu; Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế; 
Phương pháp điều tra xã hội học; Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia; 
Phương pháp thống kê, so sánh, tính toán kinh tế. 

5. Ý nghĩa khoa học của đề tài 
- Hệ thống một số lý luận cơ bản về mối quan hệ của cộng đồng 

trong quá trình phát triển du lịch cộng đồng. 
- Đánh giá thực trạng phát triển du lịch huyện KonPlong, định 

hướng và xây dựng phát triển du lịch cộng đồng và những hạn chế tồn 
tại, tìm ra được nguyên nhân của hạn chế để phát triển du lịch. Phân 
tích các điều kiện cần thiết và tiềm năng phát triện du lịch cộng đồng 
tại KonPlong. Trên cơ sở đó, quảng bá, kêu gọi đầu tư quy hoạch phát 
triển du lịch cộng đồng gắn với du lịch sinh thái Măng đen và các loại 
hình du lịch khác, từ đó đề ra các giải pháp phát triển du lịch cộng 
động KonPlong trong thời gian đến. 

6. Kết cấu của luận văn.  
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ 

lục, luận văn gồm bốn chương như sau: 
Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về du lịch, du lịch cộng 

đồng và phát triển du lịch cộng đồng   
Chương 2: Thực trạng hoạt động và phát triển du lịch ở huyện 

KonPlông, tỉnh Kon Tum 
Chương 3: Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng tại 

huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum 
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CHƯƠNG 1 
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DU LỊCH, DU 

LỊCH CỘNG ĐỒNG VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG 
1.1. MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DU LỊCH 
        1.1.1. Khái niệm du lịch và sản phẩm du lịch 

a. Khái niệm du lịch 
Du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người 

ngoài nơi cư trú thường xuyên của mình nhằm đáp ứng nhu cầu tham 
quan, tìm hiểu, giải trí, nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất 
định.  

b. Khái niệm và đặc điểm của sản phẩm du lịch 
Sản phẩm du lịch là một tổng thể các dịch vụ tạo thành, các dịch vụ 

này đứng riêng không thể gọi là sản phẩm du lịch, khi chúng kết hợp lại 
với nhau tạo thành một thể thống nhất, hoàn chỉnh, làm thỏa mãn nhu 
cầu của du khách.  

Sản phẩm du lịch có các đặc điểm như sau:  Sản phẩm du lịch gắn 
với tài nguyên du lịch. Sản phẩm du lịch gắn liền giữa sản xuất và tiêu 
dùng, thường là không dịch chuyển được. Tính mau hỏng và không dự 
trữ được cũng là một đặc điểm của sản phẩm du lịch.  
       1.1.2. Tài nguyên du lịch và các loại hình du lịch 

a. Tài nguyên du lịch tự nhiên 
Tự nhiên là điều kiện cần thiết cho hoạt động du lịch, các hợp phần 

tự nhiên đó là vị trí địa lý, địa hình, khí hậu, thủy văn, thực động 
vật...góp phần quan trọng phát triển du lịch cộng đồng . 

b. Tài nguyên du lịch nhân văn 
Tài nguyên du lịch nhân văn gồm truyền thống văn hoá, các yếu tố 

văn hoá, văn nghệ dân gian, di tích lịch sử, di tích cách mạng, khảo cổ, 
kiến trúc, các công trình lao động sang tạo của con người và các di sản 
văn hoá vật thể, phi vật thể khác có thể được sử dụng phục vụ mục đích 
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du lịch. 
c. Các loại hình du lịch 
Loại hình du lịch là một tập hợp các sản phẩm du lịch có những đặc 

diểm giống nhau, hoặc vì chúng thỏa mãn những nhu cầu, động cơ du 
lịch tương tự, hoặc được bán cho cùng một nhóm khách hàng, hoặc vì 
chúng có cùng một cách phân phối, một cách tổ chức như nhau, hoặc 
được xếp chung theo một mức giá bán nào đó. 
1.2. DU LỊCH CỘNG ĐỒNG VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG 
ĐỒNG 
       1.2.1. Cộng đồng địa phương 

a. Khái niệm cộng đồng 
Cộng đồng địa phương là một thực thể xã hội có cơ cấu tổ chức 

(chặt chẽ hoặc không chặt chẽ), là một nhóm người cùng chia sẻ và 
chịu ràng buộc bởi các đặc điểm và lợi ích chung được thiết lập thông 
qua tương tác và trao đổi giữa các thành viên.  

b. Khái niệm về phát triển cộng đồng  
 Phát triển cộng đồng là quá trình tăng trưởng kinh tế cộng đồng 

cùng với tiến bộ của cộng đồng theo hướng hoàn thiện các giá trị chân, 
thiện, mỹ.  
       1.2.2. Du lịch cộng đồng  

a. Khái niệm du lịch cộng đồng 
Du lịch cộng đồng là một hình thái du lịch trong đó chủ yếu là 

người dân địa phương đứng ra phát triển và quản lý. Lợi ích kinh tế có 
được từ du lịch sẽ đọng lại nền kinh tế địa phương. 

b. Khái niệm phát triển du lịch dựa vào cộng đồng 
Theo Tiến sỹ Võ Quế cho rằng “Du lịch dựa vào cộng đồng là 

phương thức phát triển du lịch trong đó cộng đồng dân cư tổ chức cung 
cấp các dịch vụ để phát triển du lịch, đồng thời tham gia bảo tồn tài 
nguyên thiên nhiên và môi trường, đồng thời cộng đồng được hưởng 
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quyền lợi về vật chất và tinh thần từ phát triển du lịch và bảo tồn tự 
nhiên”. 

c. Các loại hình du lịch cộng đồng 
Các sản phẩm du lịch cộng đồng tiêu biểu sau: Du lịch mạo hiểm; 

Du lịch làng, bản; Du lịch sinh thái nông nghiệp; Du lich trên sông 
kênh rạch; Giao lưu văn hoá tham quan học tập; Chuyên đề đặc biệt, 
trải nghiệm thực tế... 
       1.2.3. Vai trò và đặc điểm của loại hình du lịch cộng đồng 

a. Vai trò của loại hình du lịch cộng đồng 
- Góp phần bảo vệ vững chắc tài nguyên tự nhiên, môi trường sinh 

thái. Bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa vật thể và phi vật 
thể của cộng đồng.   

- Tạo ra sự đa dạng trong sản phẩm du lịch của một vùng, một quốc 
gia...Góp phần thu hút khách du lịch, tăng trưởng kinh tế, tạo ra nguồn 
vốn đầu tư trở lại các hạ tầng du lịch. Phát triển cơ sở hạ tầng xã hội, 
góp phần thay đổi kinh tế - xã hội của địa phương.  

b. Đặc điểm của loại hình du lịch cộng đồng 
 Du lịch cộng đồng diễn ra tại nơi cư trú hoặc gần nơi cư trú của 

cộng đồng địa phương. Quy mô hoạt động nhỏ, thị trường khách khá 
hẹp về đối tượng và ít về số lượng. Các sản phẩm mang bản sắc địa 
phương. Các sản phẩm, dịch vụ du lịch được phát triển phù hợp với 
điều kiện tự nhiên, văn hoá địa phương, giảm thiểu các tác hại. 
       1.2.4. Điều kiện và nguyên tắc phát triển du lịch cộng đồng 

a. Điều kiện hình thành và phát triển du lịch cộng đồng  
- Tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú và tính đặc trưng cao.  
- Điều kiện về yếu tố cộng đồng tham gia. Các điều kiện về cơ chế 

chính sách tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển du lịch và sự 
tham gia của cộng đồng. 

- Nguồn cầu của du lịch là động lực để phát triển du lịch cộng đồng 
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của địa phương. Sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ phi chính phủ trong và 
ngoài nước về nhân lực, tài chính và kinh nghiệm phát triển du lịch 
cộng đồng. 

b. Các nguyên tắc cơ bản phát triển du lịch cộng đồng 
Nguyên tắc để phát triển du lịch cộng đồng là người dân địa 

phương phải biết kết hợp hoạt động du lịch với lợi ích kinh tế, xã hội và 
văn hoá mà họ mang lại cho cộng đồng. Bảo tồn văn hoá đặc trưng của 
địa phương ,bảo vệ môi trường.  

c. Tiêu chí số lượng các điểm du lịch trong vùng  
 Điểm du lịch là khu vực có những đặc trưng tự nhiên hoặc nhân 

văn có sức hấp dẫn du khách đến tham quan du lịch.  
d. Qui mô du khách đến với các điểm du lịch  
Quy mô du khách lượng du khách đến tham quan du lịch tại một 

điểm du lịch trong một khoảng thời gian, không gian nhất định. 
e. Chính sách về đầu tư phát triển du lịch cộng đồng 
Chính sách của đầu tư thiên về phát triển di sản, nhiệm vụ bảo 

tồn lịch sử của các địa phương, các công trình kiến trúc, con người, 
phong tục tập quán và các đồ vật chế tác khác.... 
       1.2.5. Các bên tham gia phát triển du lịch cộng đồng 

a. Sự tham gia của cộng đồng địa phương: Sự tham gia của cộng 
đồng địa phương trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị của tài nguyên 
du lịch, hoạt động du lịch; Sự tham gia của cộng đồng đối với việc 
giảm giá các sản phẩm du lịch... 

b. Chính quyền địa phương: Họ là người lãnh đạo có vai trò tổ 
chức, quản lý, tăng cường sức mạnh đoàn kết tập thể của cộng đồng, 
đặc biệt phát huy vai trò, thế mạnh tiềm năng của cộng đồng trong mọi 
hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa của cộng đồng. 

c. Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và dịch vụ du lịch: Là 
cầu nối giữa khách du lịch và cộng đồng, là những người giữ vai trò 
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môi giới trung gian để bán sản phẩm du lịch và góp phần chia lợi ích từ 
du lịch cho cộng đồng bằng việc đóng thuế, phí môi trường.... 

d. Khách du lịch: Khách du lịch là yếu tố cầu du lịch; mua các sản 
phẩm du lịch cộng đồng là khách hướng ngoại ưa mạo hiểm, thích 
khám phá, trải nghiệm và nghiên cứu tìm hiểu về văn hóa, các làng 
nghề truyền thống... 
1.3. LỢI ÍCH VÀ CÁC XU HƯỚNG CỦA SỰ PHÁT TRIỂN DU 
LỊCH CỘNG ĐỒNG 
       1.3.1. Lợi ích của sự phát triển du lịch cộng đồng 

Góp phần bảo tồn tự nhiên, bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa nhân 
văn và văn hóa cộng đồng; Tạo cơ hội tăng thêm việc làm và nâng cao 
thu nhập cho quốc gia cũng như cộng đồng người dân các địa phương, 
nhất là người dân ở các vùng sâu, vùng xa - nơi có các khu du lịch, các 
di tích lịch sử hấp dẫn.  

   1.3.2. Xu hướng phát triển du lịch cộng đồng 
Du khách có nhu cầu đi du lịch nhiều địa điểm trong một chuyến du 

lịch và có nhu cầu ngày càng cao trong việc tìm kiếm thông tin và học 
hỏi, tìm hiểu khi đi du lịch.  

   1.3.3. Phát triển du lịch bền vững 
Phát triển du lịch bền vững là xu thế phát triển của du lịch thế giới, 

là nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại của khách du lịch và người dân bản 
địa trong khi vẫn quan tâm đến việc bảo tồn và tôn tạo các nguồn tài 
nguyên cho việc phát triển hoạt động du lịch trong tương lai.  
1.4. MỘT SỐ MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG 
Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

1.4.1. Mô hình du lịch cộng đồng tại bản Lác, Mai Châu tỉnh 
Hòa Bình 

1.4.2. Mô hình du lịch cộng đồng tỉnh Cao Bằng 
1.4.3. Mô hình du lich cộng đồng tại thôn Bản Lạn, tỉnh Hà Giang 
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CHƯƠNG 2 
ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG 
ĐỒNG Ở HUYỆN KONPLONG, TỈNH KON TUM 

2.1. TỔNG QUAN VỀ HUYỆN KONPLONG 
    2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển huyện KonPlông 

KonPlông là được thành lập ngày 31/01/2002, gồm 09 đơn vị 
hành chính xã, người dân tộc thiểu số chiếm 97% dân số.  

    2.1.2. Các điều kiện kinh tế - xã hội huyện KonPlông 
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công 

nghiệp – xây dựng, dịch vụ và giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp.  
   2.1.3. Đặc điểm dân số, dân cư huyện KonPlong 

Huyện KonPlong có dân số khoảng 21.033 người, mật độ dân số 
15,22 người/km2, chủ yếu là dân tộc thiểu số gồm 4 dân tộc chính: 
KaDong, HRe, Mơ Nâm, Xê Đăng, chiếm 93,45% đến 97%, bao gồm 
3.965 hộ với 18.185 nhân khẩu.  
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN 
HUYỆN KONPLONG 

2.2.1. Tình hình phát triển du lịch KonPlong 
 Trong năm 2010, tổng số lượt khách đến Măng Đen khoảng 

48.440 lượt người đến tham quan du lịch và nghiên cứu khám phá. 
Bảng 2.1. Tình hình khách du lịch đến Măng đen (2007-2010) 

                                                                        ĐVT: Lượt khách 
Năm 

Khách 
Năm 
2007 

Năm 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

Tốc độ tăng BQ 
năm (%) 

Tổng lượt khách 35.845 38.626 45.470 48.440 108% 
1.Khách nội địa 34.285 36.086 42.868 45.690 107,65% 
2.Khách quốc tế 1.560 2.540 2.602 2.750 117,73% 

(Nguồn: Phòng văn hoá thể thao và du lịch năm 2010) 
Nhìn chung, tốc độ tăng bình quân qua 4 năm là 108% và chủ yếu 

là lượng khách du lịch nội địa chiếm tỷ lệ cao, tuy nhiên nếu so với 
năm 2007 thì tốc độ tăng trưởng tỷ lệ khá cao, đạt 76,2%, Du lịch 
KonPlong thu hút sự quan tâm của du khách. 
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       2.2.2. Hiệu suất sử dụng các cơ sở vật chất cho du lịch 
a. Điều kiện cơ sở vật chất cho du lịch 
- Về cơ sở lưu trú du lịch: Tính đến cuối năm 2010 có 17 cơ sở 

lưu trú, với hơn 450 phòng đảm bảo phục vụ trên 1.000 khách. 
- Khu vui chơi giải trí và điểm tham quan:  Thác Pasỉ, thác và hồ 

ĐăkKe, vườn thú bản địa, làng văn hoá Tu Rằng và KonBLing.  
b. Hiệu suất sử dụng các cơ sở vật chất cho du lịch 

Bảng 2.2.Hiện trạng cơ sở lưu trú , công suất khai thác 2005-2010 
        Hạng mục 

Năm 
Tổng số cơ sở 

lưu trú 
Tổng 

số phòng 
Công suất sử dụng 

phòng (%) 
2005 1 7 35 
2006 2 12 52,7 
2007 3 57 48 
2008 4 98 56 
2009 6 215 47,3 
2010 7 450 52 

(Nguồn: Phòng Văn hóa, Thể thao và du lịch huyện Koplông) 
    2.2.3. Doanh thu ngành du lịch huyện KonPlong 

Bảng 2.3: Doanh thu ngành du lịch huyện (2007-2010) 
Năm 2007 2008 2009 2010 

Tổng lượt khách (Lượt người) 35.845 38.626 45.470 48.440 
Doanh thu du lịch (triệu đồng) 10.622 12.446 14.474 15.355 
Tốc độ tăng trường (%) 8.2 7.75 17.72 6.54 
(Nguồn: Phòng văn hoá thể thao và du lịch Konplông năm 2010) 

       2.2.4. Doanh thu các thành phần kinh doanh du lịch ở huyện  
Về cơ cấu doanh thu chủ yếu từ lưu trú và ăn uống (chiếm 65-

75%), từ dịch vụ du lịch (chiếm 25-35%). Do đó, du lịch KonPlông cần 
phải cần quan tâm tăng doanh thu từ dịch vụ..  
       2.2.5. Công tác xúc tiến, quảng bá liên kết phát triển du lịch 

Xây dựng và từng bước nâng cấp trang web của huyện, quảng bá 
hình ảnh du lịch, cung cấp thông tin, tuyên truyền, quảng bá về du lịch 
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đến các nhà đầu tư, du khách trong nước và ngoài nước. Mặt dù đã hình 
thành và phát triển nhiều năm nhưng du lịch KonPlong vẫn chưa có 
logo, Slogan và thương hiệu ấn tượng đối với du khách. 
       2.2.6. Hoạt động kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch 

Nhìn chung hoạt động lữ hành hiện nay vẫn chưa đáp ứng được yêu 
cầu phát triển, vì hoạt động liên kết kinh doanh du lịch của KonPlong 
còn hạn chế, các doanh nghiệp lữ hành của tỉnh hoạt động chưa đủ 
mạnh cả về quy mô cơ sở vật chất kỹ thuật và thị trường, hoạt động chủ 
yếu là khai thác thị trường du khách nhỏ lẻ. Bên cạnh đó, lao động làm 
việc trong ngành du lịch phần lớn là lao động có trình độ sơ cấp và đào 
tạo ngắn hạn, số lao động phổ thông chiếm tỷ lệ cao. Lực lượng hướng 
dẫn viên du lịch của huyện vẫn còn chưa đáp ứng nhu cầu hướng dẫn 
du khách nhất là về trình độ ngoại ngữ, thẻ hướng dẫn viên, và chưa tổ 
chức một cách chuyên nghiệp.  

    2.2.7. Tổ chức không gian du lịch 
Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tại huyện KonPlong được 

UBND tỉnh thống nhất thông qua tại Quyết định số 830/QĐ-UBND 
ngày 24/02/1996, Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 với 
mục tiêu phát triển KonPlong trở thành khu du lịch của tỉnh. 

    2.2.8. Chính sách thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch  
Quảng bá thu hút đầu tư; Chính sách của địa phương trong việc 

thu hút đầu tư;  Chính sách đất đai; Chính sách cơ sở hạ tầng và 
Chính sách thu hút đầu tư dân nhập cư; Chính sách thuế và tài chính 
2.3. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG 
ĐỒNG TẠI HUYỆN KONPLONG, TỈNH KON TUM 
        2.3.1.  Vị trí du lịch Măng đen, huyện KonPlong 

a. Khu du lịch Măng đen trong hành trình du lịch chung đến các 
di sản du lịch văn hóa của Miền Trung và Tây Nguyên 

Măng Đen được xem là điểm khởi đầu của tuyến du lịch “Con 
đường xanh Tây Nguyên” qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y Ngọc Hồi, Kon 
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Tum để hình thành tuyến du lịch “Con đường di sản Đông Dương”, 
nối các di sản thế giới của Việt Nam với các di sản thế giới của 2 nước 
bạn: Lào và Campuchia…  

b. Du lịch Măng đen với tuyến du lịch Hành lang đông Tây   
Hành lang Kinh tế Đông - Tây đi qua 13 tỉnh của 4 nước, từ thành 

phố Cảng Mawlamine của Myanma qua Thái Lan, Lào và Việt Nam. 
Là một trong 5 hành lang Kinh tế thuộc Tiểu vùng Mê Kông mở rộng, 
đã được thảo luận và nhất trí thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng các 
nước Tiểu vùng Mê Kông lần thứ 8 tháng 10/1998.  

   2.3.2. Đánh giá tiềm năng tài nguyên tự nhiên  
a. Địa hình, đất đai, khoáng sản: KonPlông là huyện miền núi 

nằm ở phía đông bắc tỉnh Kon Tum có toạ độ địa lý. Vĩ độ Bắc từ 
14019’55’’ đến 14046’10’’; Kinh độ Đông từ 108022’40’’ đến 
108022’40’’. Huyện KonPLông gồm 9 đơn vị hành chính xã. 

b. Thủy văn: Hệ thống sông suối khá đồng đều như: Sông 
ĐăkPôNe, Sông Đăk SNghé, Sông Đăk Lò, Sông Đăk Ring, Sông Đăk 
Meo...Nguồn nước ngầm có trữ lượng khá lớn, với mức cấp nước một 
giếng khoan có thể đạt 100 - 200 m3/ngày/đêm. 

c. Rừng và tài nguyên rừng: Theo kết quả năm 2010 thì tổng diện 
tích đất lâm nghiệp có rừng là 112.646,63 ha chiếm 82% tổng diện tích 
tự nhiên.  

d. Thời tiết, khí hậu ở KonPlong: Khí hậu quanh năm mát mẻ, 
nhiệt độ trung bình cả năm dưới 220C 

e. Hệ thống các Hồ và thác tự nhiện ở Kon Plong: Có nhiều thác 
(ĐăkKe,Pasih,Lô Ba) và hồ (Toong Đam,Toong Zơri,Toong Pô)…thích 
hợp cho phát triển du lịch cộng đồng và nghiên cứu khoa học 

   2.3.3. Đánh giá tiềm năng về tài nguyên nhân văn và đặc trưng 
văn hóa ở KonPlong phát triển du lịch cộng đồng 

a. Văn hóa kiến trúc  
b. Văn hóa dân gian 
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c. Lễ hội và tôn giáo  
d. Ngôn ngữ, chữ viết của các dân tộc tại KonPlông 
e. Các nhạc điệu, điệu múa của  dân tộc KonPlong 
f. Trang phục và các dụng cụ truyền thống   
g. Di sản văn hóa cồng chiêng  
h. Làng nghề truyền thống 
i. Các di tích lịch sử 
j. Tập quán nương rẫy 

       2.3.4. Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
        a. Cở sở hạ tầng kỹ thuật hiện có: Hệ thống giao thống liên vùng 
nối liền với huyện KonPlon; Hệ thống điện lưới Quốc gia; Bưu điện, 
Internet; Hệ thống Tài chính - Ngân hàng; Hệ thống bênh viện, trạm xá; 
...đảm bảo phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt  khách du lịch. 

b. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong tương lai : Hệ thống hạ tầng cơ sở 
đầu tư nâng cấp như: Quốc lộ 24; đường Trường sơn Đông nối liền từ 
nam Quảng Nam - huyện Kon Plông, về huyện Kơ Bang, (tỉnh Gia 
Lai); Tuyến đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc 
Linh nối  Kon Plông với đường Hồ Chí Minh…  
       2.3.5. Các loại hình du lịch ở huyện KonPlong  

a. Du lịch nghỉ dưỡng 
b2. Du lịch văn hóa 
c. Du lịch sinh thái 
d. Du lịch tâm linh (du lịch tôn giáo) 
e. Du lịch học tập, nghiên cứu 
f. Du lịch cuối tuần kết hợp vui chơi giải trí 

2.4. NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐẶC RA CHO SỰ 
PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở HUYỆN KONPLONG 

  2.4.1. Những cơ hội 
Hệ thống pháp luật về du lịch đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi 

cho phát triển du lịch. Chính sách đổi mới, mở cửa và hội nhập với khu 

DaiHocDaNang



 14  

vực và thế giới tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch phát triển. 
Khu du lịch sinh thái Măng đen - KonPlông là khu du lịch sinh thái 

quốc gia nằm trong tuyến du lịch - hành làng kinh tế đông tây nối các 
nước Đông Nam Á với Việt Nam.  

Du lịch, dịch vụ du lịch được định hướng là ngành kinh tế mũi 
nhọn của huyện, với các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, 
hội nghị, hội thảo, du lịch nghiên cứu, đào tạo chất lượng cao. 

Chính sách thu hút đầu tư thông thoáng. Xu thế phát triển, liên kết 
vùng để phát huy thế mạnh từng địa phương với các trung tâm du lịch 
khác rất quan tâm đầu tư;  

   2.4.2. Những thách thức 
- Thứ nhất, việc xây dựng các công trình thủy điện trên địa bàn 

huyện KonpLông, cùng với việc khai thác rừng chưa hợp lý dẫn đến 
các khu rừng bị tàn phá nghiêm trọng, phần lớn là rừng già, rừng tự 
nhiên...và việc phát rừng của các hộ gia đình làm nương rẫy... 

- Thứ hai, văn hóa của các đồng bào dân tộc nơi đây đang có hiện 
tượng bị mai một, vừa bị ảnh hưởng một số văn hóa khác làm biến thể.  

- Thứ ba, về an ninh chính trị có những dấu hiệu phức tạp, việc các 
tổ chức phản động nước ngoài thông qua các hoạt động từ thiện, viện 
trợ nhân đạo, truyền giáo. Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của đồng bào dân 
tộc ít người, nhiều tổ chức phản động đã gây nên các điểm nóng, kích 
động nói xấu chế độ, Đảng và Nhà nước ta. 

- Thứ tư, các thiết chế buôn, làng, luật tục tính cộng đồng vốn được 
tôn trọng; không còn được đề cao và bị tác động của làn sóng công 
nghiệp hóa làm thay đổi. 

- Thứ năm, cùng với sự phát triển kinh tế thì nhu cầu du lịch ngày 
càng cao đã dẫn đến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt về điểm du lịch, 
chất lượng dịch vụ.....trong khi đó trình độ phát triển kinh tế, mức sống 
của người dân nói chung còn thấp so với nhiều nước trong khu vực ảnh 
hưởng đến phát triển du lịch huyện. 
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CHƯƠNG 3 
ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN 
DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN KONPLONG 

3.1. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRONG 
NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI 

    3.1.1.Tình hình du lịch thế giới 
 Theo tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) dự báo tốc độ tăng 

trưởng bình quân về khách 5%-7%/năm so với năm 2011, và xu thế du 
lịch thế giới đang chuyển dần sang khu vực Đông Á- Thái Bình Dương, 
khu vực này sẽ trở thành khu vực có lượng khách du lịch đến lớn thứ 
hai thế giới sau Châu Âu và đến năm 2020 sẽ chiếm khoảng từ 27.34% 
thị trường quốc tế. Riêng khu vực Đông Nam Á, năm 2011 lượng 
khách du lịch đến đạt gần 72 triệu lượt khách 

   3.1.2.Tình hình du lịch trong nước và tỉnh Kon Tum 
Nền kinh tế Việt Nam ngày càng đổi mới và phát triển, hệ thống 

chính sách pháp luật được kiện toàn, tạo điều kiện cho các ngành du 
lịch không ngừng thay đổi và phát triển đáp ứng nhu cầu du khách, đến 
năm 2015 tăng trưởng du khách sẽ đạt từ 7-8 triệu lượt khách quốc tế, 
32-35 triệu lượt khách nội địa. Đến năm 2020 thu hút 11-12 triệu lượt 
khách quốc tế và 45-48 triệu lượt khách nội địa. Đối với ngành du lịch 
Kon Tum đến năm 2015 du khách đến Kon Tum đạt từ 170 - 200 ngàn 
lượt khách, đến năm 2020 đạt từ 310 - 370 ngàn lượt khách; chủ yếu từ 
khách nội địa chiếm khoảng trên 70% tổng lượt khách đến Kon Tum, 
với tình hình dự báo du khách đến Kon Tum đó là một điều kiện thuận 
lợi cho việc đầu tư phát triển du lịch cộng đồng tại KonPlong. 
3.2. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN DU LỊCH 
CỘNG ĐỒNG 

   3.2.1. Quan điểm  
- Phát triển du lịch cộng đồng tại KonPlong trên quan điểm bền 
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vững, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá của cộng đồng các dân tộc, 
đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, đưa du lịch trở 
thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế tạo thành động lực 
thúc đẩy các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội khác. Phát triển du lịch 
cộng đồng kết hợp với các loại hình du lịch khác nhằm mục đích khai 
thác những lợi thế của KonPlong để phát triển các loại hình sản phẩm 
dịch vụ, du lịch đa dạng.  

- Phát triển du lịch công đồng theo hướng sinh thái, văn hoá, các làng 
nghề truyền thống, di tích lịch sử để khai thác tối đa các tiềm năng và nội 
lực của huyện. Phát triển du lịch cộng đồng phải đảm bảo tính tổng hợp 
liên ngành, liên vùng và xã hội hoá cao với vai trò du lịch là động lực 
thúc đẩy để phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành kinh tế khác. 

   3.2.2. Mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng  
a. Mục tiêu tổng quát 
- Phát triển du lịch cộng đồng dựa trên các loại hình du lịch chính, 

tạo thành các hệ thống du lịch với đầy đủ các sản phẩm du lịch hấp dẫn 
đáp ứng nhu cầu du khách. Phấn đấu tăng thu nhập từ du lịch bình quân 
20%/năm và đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện. 

- Phát triển du lịch cộng đồng là công cụ cho hoạt động bảo tồn các 
di sản văn hóa, môi trường,...cộng đồng dân cư tham gia hoạt động du 
lịch, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc 
sống cộng đồng dân cư, tạo điều kiện cho người dân có nhận thức, kiến 
thức và sự hiểu biết của mọi người và các hoạt động bên ngoài cộng 
đồng. Từng bước đẩy mạnh xã hội hóa phát triển du lịch cộng đồng tập 
trung xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho ngành du lịch, không ngừng 
nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng sản phẩm du lịch 
đặc sắc, hấp dẫn để thu hút khách, nhất là khách quốc tế.  

- Xây dựng các tuyến điểm du lịch cộng đồng đặc thù theo quy 
hoạch. Khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng, kêu gọi đầu tư xây 
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dựng các dự án về du lịch với quy mô khá và theo hướng đến hiện đại; 
đầu tư khai thác dịch vụ vận chuyển, nâng cao chất lượng dịch vụ nhà 
hàng, khách sạn, tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước 
và cán bộ kinh doanh du lịch. Trên cơ sở đó, xây dựng thương hiệu “Du 
lịch KonPlông” quảng bá đến với du khách. 

b. Mục tiêu cụ thể 
- Đến năm 2015, du lịch KonPlong sẽ đón tiếp trên 4,5 ngàn lượt 

khách quốc tế và 82,6 ngàn lượt khách nội địa, đến năm 2020 ước đạt 
khoảng 15 ngàn lượt khách quốc tế và trên 150 ngàn lượt khách nội. 

- Mục tiêu đến năm 2015, tổng thu từ du lịch của toàn huyện ước 
đạt trên 21 tỷ đồng đến năm 2020 ước đạt gần 30 tỷ đồng, tốc độ tăng 
trưởng bình quân 12%/năm giai đoạn 2011-2015 và 13%/năm giai đoạn 
2016-2020. 

- Với chính sách khuyến khích và kêu gọi đầu tư các dự án du lịch 
dịch vụ, quy hoạch phát triển điểm du lịch cộng đồng, phát triển đô thị 
Măng đen và các làng nghề truyền thống, tôn tạo các di tích..., đến năm 
2015 ước cần 3.000 tỷ đồng đến 5.000 tỷ đồng, trong đó dự án phát 
triển khu du lịch cộng đồng giai đoạn đầu cần 1.500 tỷ đồng. 

- Tạo ra việc làm cho người lao động, theo ước tính cần từ 250 đến 
400 lao động đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch cộng đồng và các loại 
hình du lịch khác trên địa bàn. 
3.3. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN DU LỊCH VÀ DU LỊCH CỘNG 
ĐỒNG TẠI KONPLONG 
       3.3.1. Định hướng phát triển du lịch cộng đồng 

- Phát triển du lịch cộng đồng thì vai trò của chính quyền  khuyến 
khích, vận động cộng đồng dân cư địa phương tham gia vào các hoạt 
động du lịch, bảo tồn di sản văn hóa là nhiệm vụ cần thiết góp phần 
nâng cao sư phát triển du lịch của địa phương. 

- Tạo môi trường kinh doanh dịch vụ thuận lợi, có cơ chế chính 
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sách ưu đãi, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển cơ 
sở vật chất kỹ thuật, các khu vui chơi giải trí. Huy động các nguồn lực 
nội tại và thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài để phát triển toàn 
diện ngành du lịch, tạo điều kiện phát triển du lịch cộng đồng.  

-  Phát triển du lịch cộng đồng phải kết hợp chặt chẽ với củng cố và 
tăng cường an ninh quốc phòng gắn với giữ gìn và phát huy truyền 
thống địa phương, bản sắc văn hoá dân tộc, nhân phẩm con người Việt 
Nam, nâng cao trình độ dân trí, lòng yêu quê hương, đất nước, chống 
các tệ nạn xã hội và mê tín dị đoan, bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh 
quan thiên nhiên.  

- Phát triển du lịch cộng đồng, trong đó cộng đồng dân cư địa 
phương phải được hưởng các nguồn lợi kinh tế từ hoạt động du lịch 
một cách công bằng. Tăng cường quản lý nhà nước về du lịch, đổi mới 
hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Quảng bá, giới 
thiệu hình ảnh đất nước, con người KonPlong và các điểm, cụm, khu du 
lịch của KonPlong đến với du khách trong và ngoài nước.   
       3.3.2. Tổ chức không gian du lịch lịch cộng đồng ở KonPlong 

Trước tiên cần tổ chức quy hoạch và phát triển các điểm du lịch 
cộng đồng tại thôn, làng kết hợp với văn hóa bản sắc và lễ hội của 
người dân tộc thiểu số bản địa, tổ chức thường xuyên tạo cơ hội cho 
phát triển văn hoá du lịch. (2) Xây dựng các tuyến du lịch và du lịch 
cộng đồng đến các điểm du lịch trong vùng tại các xã xã Đăk Long - 
làng Kon Bring, và  xã Măng Cành Cách làng Kon Tu Rằng 1 và Kon 
Tu Rằng 2. (3) Các vùng có tiềm năng phát triển du lịch (thủy điện 
thượng Kon Tum) và các vùng ưu tiên phát triển du lịch các thác, khu 
di tích lịch sử, các làng nghề truyền thống... 
       3.3.3. Xây dựng các tuyến (tour) du lịch ở KonPlong 

a. Tuyến du lịch nội huyện  
b. Các tuyến du lịch nội tỉnh 
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c. Các tuyến du lịch ngoại tỉnh 
3.4. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG KON 
TU RĂNG, XÃ MĂNG CÀNH, HUYỆN KONPLONG 
       3.4.1. Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng du lịch cộng đồng tại 
làng văn hóa KonTu Rằng, xã Măng Cành 

Quy hoạch phát triển du lịch cộng đồng làng văn hóa KonTu Rằng, 
xã Măng Cành là điểm du lịch cộng đồng đầu tiên, kiểu mẫu của huyện, 
kết hợp với du lịch sinh thái Măng đen tạo ra những loại hình hấp dẫn 
du khách, và các yếu tố không gian du lịch phù hợp. 
       3.4.2. Vị trí và các điều kiện phát triển du lịch cộng đồng tại 
làng văn hóa KonTu Rằng xã Măng Cành, Kon Plông 

a. Phạm vi  và đối tượng phát triển du lịch cộng đồng 
Xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng tại làng văn hóa KonTu 

Rằng trở thành cụm làng tiêu biểu về du lịch cộng đồng. 
b. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên 
c. Tình hình kinh tế - xã hội  
d. Dân số,  văn hóa  
e. Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

       3.4.3. Những thuận lợi và khó khăn phát triển du lịch tại làng 
văn hóa KonTu rằng, xã Măng cành, huyện KonPlong 
3.5. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG 
TẠI HUYỆN KONPLONG 
      3.5.1. Giải pháp đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất 
kỹ thuật du lịch ở địa phương 

Cần tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất 
kỹ thuật du lịch tại một số điểm, tuyến du lịch làng văn hóa 
KonTuRằng để phát triển du lịch cộng đồng được thuận lợi. Bên cạnh 
đó, cũng cần có sự quy hoạch tổng thể về không gian, kiến trúc và một 
số mẫu thiết kế xây dựng nhà ở truyền thống, đặc biệt là nhà rông, các 
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di tích lịch sử; đầu tư phát triển văn hóa cồng chiên và các làng nghề 
truyền thống phù hợp với không gian theo mô hình du lịch cộng đồng 
tại các địa bàn dân cư và địa phương. 
       3.5.2. Giải pháp về phát triển du lịch có sự tham gia của cộng 
đồng cư dân địa phương 

Mô hình du lịch cộng đồng mang tính chất cùng ăn cùng ở, cùng 
sinh hoạt với người dân, góp phần tăng thu nhập, tạo công ăn việc làm, 
xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương. Do đó, sự tham gia của 
cộng đồng địa phương là yếu tố quyết định việc hình thành và tạo nên 
thành công cho loại hình du lịch này. Vì  để phát triển du lịch cộng 
đồng thì cần có sự tham gia của người dân như đưa đường dẫn lối du 
khách tìm hiểu về văn hóa, sinh hoạt đời sống của người dân bản địa, 
phương tiện đi lại, các hoạt động sinh hoạt cộng đồng...tạo điều kiện 
cho du khách biết và hiểu góp phần nâng cao giá trị tour du lịch tại 
huyện KonPlong. Vì vậy lôi kéo sự tham gia của cộng đồng địa phương 
vào phát triển du lịch là một việc làm hết sức cần thiết. 
       3.5.3. Giải pháp đào tạo và nâng cao nhận thức của người quản 
lý du lịch, người dân địa phương 

- Đối với cán bộ huyện, xã, bản, làng tham gia quản lý du lịch 
cộng đồng: Cán bộ huyện, xã và cán bộ bản làng là những người trực 
tiếp nhất tham gia vào công tác quản lý hoạt động du lịch cộng đồng và 
sự phát triển của loại hình du lịch này tại địa phương. Do đó, cần tổ 
chức các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ du lịch cho cán bộ xã, bản 
làng và nhân dân tham gia nghiên cứu, học tập.  

- Đối với cộng đồng địa phương tham gia vào hoạt động du lịch 
cộng đồng: Hiện nay, người dân tại vùng quy hoạch phát triển và tổ 
chức hoạt động du lịch chủ yếu là dân tộc thiểu số nên trình độ dân trí ở 
đây vẫn đang còn thấp sự cần thiết phải tổ chức các khóa học cho 
những người tham gia trực tiếp vào việc đón và phục vụ khách, các 
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khóa đào tạo kỹ năng nghiệp vụ cho người dân, hình thức khuyến khích 
các hộ gia đình tự học tập lẫn nhau, tổ chức các buổi gặp mặt trao đổi 
kinh nghiệm giữa các hộ ở trong xã làm du lịch.  
       3.5.4. Giải pháp bảo vệ và tôn tạo nguồn tài nguyên du lịch 

Để phát triển du lịch cộng đồng bền vững thì vấn đề quan trọng 
được đặt ra là phải có biện pháp để vừa khai thác các nguồn tài nguyên 
và tài nguyên nhân văn phục vụ cho phát triển du lịch, vừa bảo vệ được 
môi trường sinh thái và duy trì được bản sắc văn hoá vốn có của địa 
phương. Và để phát triển hơn nữa hiệu quả của mô hình du lịch cộng 
đồng tại huyện KonPlong cần có những giải pháp cụ thể trong việc bảo 
vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; Bảo vệ và giữ gìn, đồng thời 
phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của địa phương... 
        3.5.5. Hoàn thiện công tác quản lý và nâng cao chất lượng cơ 
sở lưu trú, nhà hàng để phát triển du lịch cộng đồng bền vững 

- Hoàn thiện công tác tổ chức, quản lý du lịch trên địa bàn.  
- Về xây dựng mô hình tổ chức quản lý du lịch cộng đồng tại xã 

Măng cành bao gồm các bộ phận sau: (1) Dịch vụ hướng dẫn tham 
quan; (2) Dịch vụ nội trú; (3) Dịch vụ ăn uống; (4) Dịch vụ vui chơi 
giải trí, văn nghệ, bán hàng.  

- Nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú, nhà hàng để phát triển du lịch 
ngày càng đảm bảo chất lượng, đáp ứng được nhu cầu lưu trú, thu hút 
du khách. 
       3.5.6. Giải pháp quảng bá du lịch cộng đồng KonPlong 

Đầu tư và xây dựng chiến lược quảng cáo theo lộ trình cụ thể bằng 
cách hình thức như báo Du lịch, tạp chí Du lịch Việt Nam, tạp chí Pháp 
luật, tạp chí Doanh nghiệp… với những nội dung thông điệp mới sáng 
tạo hơn "cộng đồng KonPlong mộc mạc và mến khách".... Quảng bá du 
lịch qua internet với những nội dung đầy đủ nhất về thắng cảnh và du 
lịch cộng đồng tại KonPlong.  
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       3.5.7. Hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển du lịch  
a. Về chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư: Nghiên cứu xây dựng, 

ban hành cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn huyện  
KonPlong (chính sách liên kết thu hút khách du lịch, thủ tục cấp phép 
đăng ký đầu tư..) theo quy định hiện hành, đảm bảo thu hút vốn đầu tư 
đạt hiệu quả. 

b. Về chính sách đất đai: Cần xây dựng chính sách để khuyến 
khích nhà đầu tư khi chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng dự án 
như: giảm mức thuế suất khi chuyển mục đích sử dụng đất, cho phép 
các doanh nghiệp được trả tiền sử dung đất thành nhiều đợt trong năm 
(để giảm bớt áp lực về vốn trong giai đoạn xây dựng cơ bản)... 

c. Chính sách bảo vệ tài nguyên môi trường và yếu tố xã hội 
trong phát triển du lịch cộng đồng 
3.6. KIẾN NGHỊ VỚI CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TW VÀ TỈNH 
KON TUM 

- Cần tạo cơ chế, chính sách quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt 
là nâng cấp, mở rộng quốc lộ 24 đi qua huyện KonPlông và tuyến 
đường đông trường sơn, đây là các tuyến đường có vị trí quan trọng đối 
với sự phát triển kinh tế - xã hội, và phát triển du lịch của huyện 
KonPlông. Đầu tư để bảo vệ, duy tu và nâng cấp các di tích lịch sử văn 
hóa có giá trị, khu bảo tồn thiên nhiên, rừng nguyên sinh và đầu tư phát 
triển hạ tầng du lịch tại huyện Măng đen để hình thành khu du lịch sinh 
thái Măng đen mang tầm cở quốc gia đến năm 2015. 

- Ủy Ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành các chính sách ưu đãi 
đầu tư vào du lịch dịch vụ. Có đánh giá và dự báo sự phát triển KT-XH, 
ngành du lịch của tỉnh, tạo điều kiện cho các địa phương xây dựng kế 
hoạch phát triển các loại hình du lịch, quảng bá và thu hút du khách đến 
với KonPlong tham quan, du lịch thuận lợi. 
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KẾT LUẬN 
KonPlông là một huyện hội tụ đầy đủ các yếu tố, điều kiện thuận 

lợi để phát triển du lịch cộng đồng. Bên cạnh khu du lịch sinh thái 
Măng Đen được ví ''Đạt lạt thứ hai của Việt Nam", các loại hình du lịch 
nghĩ dưỡng, du lịch khám phá, nghiên cứu...thì việc phát triển du lịch 
cộng đồng tạo điều kiện cho du khách có nhiều cơ hội tham quan du 
lịch, khám phá phong cảnh, những văn hóa, phong tục tập quán của con 
người ở vùng đất này, đồng thời cũng tạo nên sự đa dạng về sản phẩm 
du lịch góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của 
huyện. 

Hiện nay, du lịch cộng đồng ở miền núi đang ngày càng thu hút và 
có sức hấp dẫn khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế. Với 
tiềm năng về du lịch cộng đồng, việc đầu tư phát triển mô hình du lịch 
dựa vào cộng đồng tại huyện Konplông là cần thiết, có ý nghĩa trong 
gian đoạn hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi gắn kết các loại hình du lịch 
khác để đảm bảo tính bền vững trong tương lai cho phát triển ngành du 
lịch Konplông, đồng thời khôi phục, bảo tồn và phát triển các giá trị 
văn hóa truyền thống của người dân không chỉ phục vụ du lịch mà còn 
cần có sự bảo tồn đúng mức, bền vững cho tương lai, góp phần quan 
trọng trong chiến lược phát triển du lịch cộng đồng huyện KonPlong. 

Đối với KonPlông phát triển du lịch là động lực để thúc đẩy phát 
triển toàn bộ KT-XH của địa phương. Do đó, cần có sự tập trung đầu tư 
các nguồn lực và những chính sách thu hút đầu tư, nhất là đầu tư cơ sở 
hạ tầng với những ưu ái nhất định về cơ chế, bằng mọi giá cần tạo điều 
kiện tốt nhất cho du lịch phát triển mạnh nhằm mục đích thu hút vốn 
đầu tư; Quy hoạch phát triển du lịch cộng đồng tại làng Văn hóa KonTu 
rằng, xã Măng cành, đồng thời nhân rộng mô hình du lịch cộng động ra 
các xã Đăk Long, xã Hiếu... kết hợp với khu du lịch sinh thái Măng 
Đen tạo ra những sản phẩm du lịch, các loại hình du lịch có sức thu hút 
du khách từ mọi miền đất nước và nước ngoài, đây là điểm mấu chốt 
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quan trọng đưa thương hiệu du lịch của KonPlông tiến xa và phát triển 
hơn. Với mong muốn hoạt động du lịch cộng đồng trên KonPlông đảm 
bảo phát triển bền vững, đối với cộng đồng địa phương thì cần sự 
chung tay góp sức xây dựng và phát triển của tất cả mọi người. Đây 
cũng chính là mục tiêu phát triển KT-XH bền vững mà KonPlông sẽ đạt 
được trong thời gian không xa.  

Đề tài “Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng tại huyện 
KonPlông" với những nội dung lý thuyết cơ bản, và việc vận dụng vào 
đánh giá tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, đưa ra những giải 
pháp, định hướng phát triển du lịch tại KonPlông không chỉ khai thác 
các lợi thế so sánh của huyện mà còn tạo thêm công ăn việc làm, tăng 
nguồn thu cho ngân sách địa phương, góp phần bảo vệ và phát huy các 
giá trị văn hóa, giúp chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế của huyện theo 
hướng tăng nhanh tỷ trọng các ngành dịch vụ. Do đó, phát triển du lịch 
là một hướng chiến lược quan trọng trong đường lối phát triển kinh tế - 
xã hội của Đảng và nhà nước, đây là ngành công nghiệp không khói mà 
KonPlong cần quan tâm đầu tư phát triển. Để thực hiện chiến lược 
phát triển du lịch cộng đồng tại huyện KonPlông trong thời gian đến 
đòi hỏi phải có sự phối hợp của nhiều ngành, nhiều cấp, đặc biệt 
UBND huyện cần quan tâm và kêu gọi đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao 
thông, hạ tầng xã hội,...tôn tạo, bảo vệ và phát triển văn hóa các điểm 
qui hoạch du lịch cộng đồng qui cụ và hiệu quả. Khuyến khích các 
doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ nghỉ dưỡng, tham quan, kinh 
doanh lưu trú, đồng thời mở rộng danh mục các dịch vụ, sản phẩm du 
lịch mới tạo sức hấp dẫn mạnh mẽ. Đặc biệt khuyến khích các doanh 
nghiệp lữ hành vươn lên đưa du lịch KonPlong sang thế chủ động gắn 
với thị trường cả nước và quốc tế. Góp phần đưa du lịch KonPlông là 
điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. 
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