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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

1.1. Những nguyên lý và quy luật của phép biện chứng duy vật 

luôn là công cụ quý báu đối với nhận thức và hoạt động thực tiễn của 

con người, bởi chúng được khái quát, đúc kết, rút ra từ chính sự phát 

triển của tự nhiên, xã hội và tư duy. Nguyên lý về mối liên hệ phổ 

biến chính là cơ sở hình thành quan điểm toàn diện. Quan điểm này 

đòi hỏi trong nhận thức và hoạt động thực tiễn phải xem xét sự vật 

trong mối quan hệ biện chứng qua lại giữa các bộ phận, các yếu tố, 

các mặt của chính sự vật và trong sự tác động qua lại của sự vật đó 

với các sự vật khác, coi chúng là cơ sở, căn cứ đầy đủ để nhận thức 

bản chất của sự vật. Quan điểm toàn diện giúp chúng ta tránh được 

sự nhận thức phiến diện, siêu hình về sự vật. 

1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng của 

các ngành Công nghiệp - Dịch vụ và giảm tỷ trọng các ngành Nông 

nghiệp là một xu hướng tất yếu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa ở nước ta hiện nay. Trong các ngành Dịch vụ, Du lịch là một 

ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hoá cao. 

Được xem là một ngành công nghiệp không có ống khói, Du lịch đã 

khẳng định được vai trò của mình thông qua đóng góp ngày càng to lớn 

đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trên thế giới cũng như ở nước ta. 

Với vị trí hết sức thuận lợi và tiềm năng to lớn để phát triển du lich. 

Ngành Du lịch ở Đà Nẵng đã đạt được những thành tựu rất đáng tự 

hào, đóng góp to lớn cho sự phát triển của thành phố. Tuy nhiên, việc 

phát triển du lịch ở Đà Nẵng hiện nay vẫn còn nhiều bất cập.  

1.3. Với mục đích đi tìm lời giải cho vấn đề phát triển du lịch 

bền vững trên địa bàn Đà Nẵng - một thành phố với tiềm năng phát 
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triển du lịch to lớn. Để đạt được mục tiêu phát triển du lịch theo 

hướng bền vững, việc vận dụng quan điểm toàn diện chính là một 

điều kiện đảm bảo tốt nhất cho ngành Du lịch ở Đà Nẵng phát triển 

bền vững. Xuất phát từ cơ sở lý luận là quan điểm toàn diện của chủ 

nghĩa Mác - Lênin, quan điểm phát triển du lịch bền vững cùng các 

chủ trương, chính sách PTDL trên địa bàn Thành phố và cơ sở thực 

tiễn là thực trạng phát triển ngành Du lịch ở Đà Nẵng trong thời gian 

qua, chúng tôi chọn đề tài: “Quan điểm toàn diện của triết học với 

vấn đề phát triển bền vững ngành Du lịch trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng hiện nay” làm luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Triết học, 

với mong muốn góp phần vào sự phát triển của ngành Du lịch ở Đà 

Nẵng trong thời gian tới. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Từ cơ sở lý luận về quan điểm toàn diện trong triết học, luận 

văn trình bày và luận giải thực trạng phát triển du lịch của thành phố 

Đà Nẵng. Từ đó, đề xuất phương hướng và biện pháp để thực hiện 

tốt hơn vấn đề phát triển du lịch ở Đà Nẵng hiện nay. 

3. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu 

* Đối tượng nghiên cứu: Quan điểm toàn diện và việc vận 

dụng vào chiến lược phát triển bền vững ngành du lịch ở Đà Nẵng 

* Phạm vi nghiên cứu:  

- Về không gian: Nghiên cứu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, 

có sự liên hệ đến các địa phương khác trong không gian du lịch miền 

Trung - Tây Nguyên. 

- Về thời gian:  

+ Các số liệu phục vụ đánh giá thực trạng ngành Du lịch trên 

địa bàn Đà Nẵng: sử dụng các số liệu từ năm 2001 đến 2010. 
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+ Phần định hướng và các giải pháp phát triển ngành Du lịch: 

sử dụng số liệu từ chiến lược phát triển ngành du lịch đến năm 2015 

và 2020. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp luận: Luận văn sử dụng phương pháp luận duy 

vật biện chứng và duy vật lịch sử để nghiên cứu. 

- Phương pháp nghiên cứu:  

+ Phương pháp phân tích và tổng hợp. 

+ Phương pháp quy nạp và diễn dịch. 

+ Phương pháp logic và lịch sử. 

Ngoài ra, Luận văn còn kế thừa các công trình nghiên cứu, các 

số liệu thống kê và các tài liệu có liên quan. 

5. Bố cục của luận văn 

Ngoài Phần Mở đầu, Kết luận và Danh mục Tài liệu tham 

khảo, luận văn gồm ba chương 8 tiết. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Quan điểm toàn diện trong Triết học, vấn đề phát triển du lịch 

bền vững đã có nhiều công trình nghiên cứu và phát triển nhằm vận 

dụng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội.  

- Các tác phẩm kinh điển của triết học nghiên cứu bàn luận về 

quan điểm toàn diện như: Tác phẩm “Biện chứng của tự nhiên” Ph. 

Ăngghen, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009; "Lich sử phép biện 

chứng", Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002;… 

-  Các tác giả nghiên cứu, bàn luận về quan điểm toàn diện 

như:  "Lịch sử triết học" của Nguyễn Hữu Vui Nxb Chính trị quốc 

gia, Hà Nội; “Triết học Hy Lạp cổ đại” của PTS Đinh Ngọc Thạch, 

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999; “Lịch sử Triết học phương 
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Tây” của PGS, TS Nguyễn Tiến Dũng, Nhà xuất bản Văn nghệ, TP 

Hồ Chí Minh, 2009... 

- Các công trình khoa học, bài viết, bài báo về vận dụng quan 

điểm toàn diện và du lịch bền vững cũng hết sức đa dạng. 

Đó là những nguồn tại liệu quý giá để tác giả nghiên cứu và 

hoàn thành luận văn này. 

 

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN  

VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG 
 

1.1. QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN 

Quan điểm toàn diện là nguyên tắc phương pháp luận được rút 

ra từ nguyên lý về mối liên hệ phổ biến trong phép biện chứng duy 

vật của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Nhận thức đúng về quan điểm toàn 

diện và vận dụng nó trong quá trình phát triển là điều vô cùng quan 

trọng và cần thiết. Để hiểu một cách đúng đắn và sâu sắc về quan 

điểm toàn diện đòi hỏi chúng ta phải tìm hiểu kĩ lưỡng cơ sở lý luận 

của quan điểm toàn diện trong lịch sử triết học và đặc biệt là nguyên 

lý về mối liên hệ phổ biến trong phép biện chứng duy vật của triết 

học Mác - Lênin.  

1.1.1. Quan điểm toàn diện trong lịch sử triết học 

Trong lịch sử Triết học, trả lời cho câu hỏi: Thế giới xung 

quanh ta có vô vàn sự vật, hiện tượng và quá trình khác nhau, nhưng 

giữa chúng có mối liên hệ với nhau hay không? đã có rất nhiều quan 

điểm khác nhau. Tựu trung lại, có thể chia thành hai nhóm quan 

điểm về mối liên hệ: Đó là quan điểm siêu hình và quan điểm biện 

chứng.  
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Những người theo quan điểm siêu hình cho rằng các sự vật, 

hiện tượng và quá trình trong thế giới hiện thực tồn tại biệt lập, tách 

rời nhau, cái này tồn tại bên cạnh cái kia mà không có bất kỳ một sự 

tác động qua lại nào. Nếu giữa chúng có sự quy định lẫn nhau thì 

cũng chỉ là những biểu hiện bề ngoài, mang tính ngẫu nhiên. Đại 

diện nổi bật của những người theo quan điểm siêu hình về mối liên 

hệ có thể kể đến các nhà triết học Thomas Hobbes (1588-1679), 

Rene Descartes (1596-1650) và Baruch Spinoza (1632-1677). 

Cũng thuộc quan điểm siêu hình, một số nhà triết học có thừa 

nhận các sự vật, hiện tượng có mối liên hệ với nhau và mối liên hệ 

rất đa dạng, phong phú, tuy nhiên giữa chúng không diễn ra được 

quá trình chuyển hóa lẫn nhau, không liên hệ lẫn nhau, không thể 

thâm nhập vào nhau và chúng luôn tồn tại độc lập. Quan điểm siêu 

hình đã phủ nhận mọi sự biến đổi của giới tự nhiên, sự vật hiện 

tượng không thể có sự phát triển, nếu có chăng cũng chỉ là tương đối. 

Do vậy, họ “chỉ nhìn thấy những sự vật riêng biệt mà không nhìn 

thấy sự phát sinh và sự tiêu vong của những sự vật ấy, chỉ nhìn thấy 

trạng thái tĩnh của những sự vật ấy mà quên mất sự vận động của 

những sự vật ấy, chỉ nhìn thấy cây mà không thấy rừng”[24, tr. 39]. 

C.Mác và Ph. Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 20, Nxb Chính trị quốc 

gia, Hà Nội. 

Đối lập với quan điểm siêu hình, các nhà triết học có cái nhìn 

biện chứng về mối liên hệ và tìm cách lý giải cho nguồn gốc của các 

mối liên hệ.  Cho rằng, các sự vật hiện tượng có mối liên hệ với nhau 

các nhà triết gia Hy lạp cổ đại đi tìm mối liên hệ giữa các sự vật hiện 

tượng từ yếu tố bản nguyên hay cơ sở đầu tiên, đó là “nước” (Thales), 

“khí” (Anaximen), “Apeiron” (Anaximandre), “lửa” (Hêraclít)... 
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Đến hệ thống triết học cổ điển Đức, phép biện chứng duy tâm 

khách quan xuất hiện ở triết học Kant và hoàn thiện trong triết học 

Hêghen với phương pháp biện chứng là hạt nhân hợp lý, chứa đựng 

tư tưởng thiên tài về mối liên hệ, song hạn chế trong hệ thống triết 

học duy tâm của ông chính là sự phủ nhận tính chất khách quan của 

những nguyên nhân bên trong, vốn có của sự liên hệ của tự nhiên và 

xã hội. Ông cho rằng khởi nguyên của thế giới không phải là vật chất 

mà là "ý niệm tuyệt đối" hay "tinh thần thế giới". 

Như vậy, đã có rất nhiều quan điểm khác nhau, thậm chí trái 

ngược nhau về mối liên hệ của các sự vật hiện tượng trong lịch sử 

triết học. Mặc dù những quan điểm trên chưa phản ánh đúng đắn, 

chưa có cái nhìn toàn diện về mối liên hệ, thậm chí có những quan 

điểm sai lầm khi không thừa nhận mối liên hệ, nhưng đó cũng là tiền 

đề cho Chủ nghĩa Mác kế thừa để xây dựng nên phép biện chứng và 

chủ nghĩa duy vật biện chứng. Trong đó, nguyên lý về mối liên hệ 

phổ biến - cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện là một trong những 

nguyên lý phản ánh thế giới một cách đầy đủ và đúng đắn nhất. 

1.1.2. Quan điểm toàn diện của Chủ nghĩa Mác - Lênin  

Trong phép biện chứng, khái niệm mối liên hệ dùng để chỉ sự 

quy định, sự tác động và chuyển hóa lẫn nhau giữa các sự vật, hiện 

tượng và giữa các mặt, các yếu tố, các quá trình trong một sự vật, 

hiện tượng nào đó. Khái niệm mối liên hệ phổ biến dùng để chỉ tính 

chất phổ biến của các mối liên hệ. Trong đó, có những mối liên hệ 

phổ biến nhất là những mối liên hệ tồn tại ở mọi sự vật, hiện tượng 

trong tự nhiên, xã hội và tư duy con người và nó thuộc đối tượng 

nghiên cứu của phép biện chứng duy vật. Thuộc tính bản chất của thế 

giới vật chất là sự liên hệ phổ biến của các sự vật, hiện tượng. Cơ sở 
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của sự liên hệ qua lại giữa các sự vật, hiện tượng là tính thống nhất 

vật chất của thế giới. Mối liên hệ có các tính chất như: tính khách 

quan, tính phổ biến tính phong phú đa dang. 

Vì bất cứ sự vật, hiện tượng nào trong thế giới đều tồn tại 

trong mối liên hệ với sự vật, hiện tượng khác và mối liên hệ rất đa 

dạng, phong phú. Khi nhận thức về sự vật, hiện tượng chúng ta phải 

có quan điểm toàn diện, để đánh giá đúng về sự vật, hiện tượng, 

tránh quan điểm phiến diện chỉ xét sự vật, hiện tượng ở một mối liên 

hệ đã vội vàng kết luận về bản chất hay về tính quy luật của chúng.  

Quan điểm toàn diện cũng yêu cầu, trong nhận thức và hoạt 

động thực tiễn cần tránh chủ nghĩa chiết trung và thuật ngụy biện. Cả 

chủ nghĩa chiết trung và thuật ngụy biện đều là những biểu hiện khác 

nhau của phương pháp luận sai lầm trong việc xem xét các sự vật, 

hiện tượng. Nắm chắc quan điểm toàn diện khi xem xét sự vật, hiện 

tượng sẽ giúp con người có nhận thức sâu sắc, toàn diện về sự vật và 

hiện tượng đó.  

1.2. PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG 

1.2.1. Ngành Du lịch 

a. Du lich 

“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. Loại hình du lịch 

“Loại hình du lịch được hiểu là một tập hợp các sản phẩm du 

lịch có những đặc điểm giống nhau, hoặc vì chúng thỏa mãn những 

nhu cầu, động cơ du lịch tương tự, hoặc được bán cho cùng một nhóm 
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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 nào đó”. 

c. Sản phẩm du lịch 

Sản phẩm du lịch là các dịch vụ, hàng hóa cung cấp cho du 

khách, được tạo nên bởi sự kết hợp việc khai thác các yếu tố tự 

nhiên, xã hội với việc sử dụng các nguồn lực: cơ sở vật chất kỹ thuật 

và lao động tại một cơ sở, một vùng hay một quốc gia nào đó. 

d. Dịch vụ du lịch 

Theo điều 4, chương I Luật Du lịch Việt Nam “Dịch vụ du lịch 

là việc 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 đáp ứng nhu cầu của khách du lịch” [20, tr.2].   

1.2.2. Phát triển du lịch bền vững  

a. Phát triển bền vững 

Khái niệm phát triển bền vững xuất hiện vào khoảng thập kỷ 

80 của thế kỷ 20 với ý nghĩa cơ bản là: sự phát triển có thể đáp ứng 

được những nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng, tổn hại đến 

những khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai.  

b. Phát triển du lịch bền vững 

“Phát triển du lịch bền vững là một hoạt động khai thác một 

cách có quản lí các giá trị tự nhiên và nhân văn nhằm thỏa mãn nhu 

cầu đa dạng của khách du lịch, có quan tâm đến 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 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” [21]. 
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c. Mục tiêu và nguyên tắc phát triển du lịch bền vững 

Phát triển du lịch bền vững cần hướng tới việc đảm bảo đạt 

được 3 mục tiêu cơ bản sau: (i) Đảm bảo sự phát triển bền vững về 

kinh tế; (ii) Đảm bảo sự bền vững về tài nguyên và môi trường; (iii) 

Đảm bảo sự bền vững về xã hội. 

Để đảm bảo đạt được 3 mục tiêu cơ bản trên, phát triển du lịch 

bền vững cần tuân thủ 10 nguyên tắc và những nguyên tắc này cần 

được triển khai trong toàn bộ lĩnh vực phát triển du lịch.  

1.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VÀ 

PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG 

Giữa quan điểm toàn diện và phát triển du lịch bền vững có 

mối quan hệ với nhau. Đây là mối quan hệ giữa lý luận và thực 

tiễn, giữa việc học tập và vận dụng những nguyên lý, quy luật của 

phép biện chứng vào hoạt động nhận thức và thực tiễn của con 

người. Chính vì vậy, quán triệt quan điểm toàn diện trong việc 

phát triển du lịch bền vững vừa mang ý nghĩa phương pháp luận, 

vừa mang ý nghĩa thực tiễn. Vận dụng quan điểm toàn diện trong 

việc phát triển du lịch bền vững có ý nghĩa quyết định đến tính 

đúng đắn, hợp lý mà mục tiêu của phát triển du lịch bền vững đặt 

ra, đặc biệt là mục tiêu của phát triển du lịch bền vững ở Đà Nẵng 

trong giai đoạn hiện nay. 

 

Tiểu kết chương 1 
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CHƯƠNG 2  

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN NHẰM PHÁT TRIỂN 

BỀN VỮNG NGÀNH DU LỊCH Ở ĐÀ NẴNG HIỆN NAY 
 

2.1. NGÀNH DU LỊCH TRONG CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở ĐÀ NẴNG HIỆN NAY 

2.1.1. Tổng quan về thành phố Đà Nẵng  

2.1.2. Ngành Du lịch trong chiến lược tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội ở Đà Nẵng hiện nay 

Quá trình phát triển du lịch ở Đà Nẵng hiện nay, cần phải thấy 

được vai trò, vị trí của ngành Du lịch và các đối tượng, các thành 

phần, yếu tố liên quan đến du lịch để có phương pháp, cách thức tác 

động nhằm đặt được hiệu quả cao nhất và hướng tới mục tiêu phát 

triển bền vững. Trong PTDL bền vững ở Đà Nẵng hiện nay, các yếu 

tố chúng tôi đề cập đến là: Mối liên hệ giữa ngành Du lịch với các 

ngành kinh tế, với văn hóa - xã hội và tài nguyên môi trường. Đây 

cũng là ba nhân tố cốt lõi trong PTDL bền vững. 

a. Ngành du lịch trong mối liên hệ với các ngành kinh tế  

Trong những năm qua, ngành du lịch có những bước phát triển 

vượt bậc, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế và làm thay đối 

diện mạo thành phố. Thể hiện qua mức đóng góp GDP cho thành phố; 

tác động mạnh mẽ đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế; giải quyết việc 

làm, nâng cao đời sống của người dân cũng như diện mạo của thành 

phố. Trong chiến lược PTDL thời gian tới, Chính quyền Thành phố đã 

đề ra mục tiêu phát triển ngành Du lịch là: “Xây dựng ngành Du lịch 

trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, gắn phát triển du lịch 

với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; tạo động lực 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố”[12, tr. 8]. 
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b. Ngành du lịch trong mối liên hệ với đời sống văn hóa - 

xã hội 

Đối với Đà Nẵng, phát triển du lịch bên cạnh mục tiêu phát 

triển kinh tế, du lịch còn góp phần nâng cao dân trí, văn hóa, nếp 

sống văn minh, tạo việc làm và phát triển kinh tế xã hội.  

Du lịch cũng có những đóng góp to lớn đến sự phát triển của 

đời sống xã hội của thành phố Đà Nẵng. Cấp Ủy và Chính quyền 

Thành phố đang hướng tới một mục tiêu xây dựng Đà Nẵng thành đô 

thị kiểu mẫu mà tiêu chí quan trọng nhất là phải có nếp sống văn hóa, 

văn minh đô thị, giàu tính nhân văn, tích cực bảo vệ môi trường 

hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.  

c. Ngành Du lịch trong mối liên hệ với môi trường  

Phát triển du lịch và bảo vệ môi trường là hai vấn đề có liên 

quan chặt chẽ, ảnh hưởng tác động qua lại lẫn nhau. Môi trường du 

lịch bao gồm tổng thể các nhân tố về tự nhiên, kinh tế-xã hội và nhân 

văn mà trong đó hoạt động du lịch tồn tại và phát triển. Ở đây, chúng 

tôi chỉ đề cập đến khía cạnh môi trường tự nhiên.  

Bên cạnh những mặt đã làm được, vấn đề bảo vệ môi trường 

ở Đà Nẵng hiện nay cũng đang đứng trước những thách thức to lớn. 

Nhiệm vụ trong thời gian tới của thành phố Đà Nẵng đã được Đại 

hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX đề ra là: “Xây dựng và triển khai 

chương trình thành phố môi trường; quản lý chặt chẽ và sử dụng có 

hiệu quả các nguồn tài nguyên” hướng tới mục tiêu đưa Đà Nẵng trở 

thành một thành phố môi trường.  

2.1.3. Thực trạng phát triển du lịch ở thành phố Đà Nẵng  

a. Thực trạng phát triển du lịch 

* Thực trạng phát triển các loại hình du lịch 

Nhìn chung, với nhiều tiềm năng, lợi thế, địa hình phong phú 
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đa dạng, có một nền văn hóa đặc sắc, với môi trường thuận lợi… đã 

tạo cho Đà Nẵng có khả năng phát triển nhiều loại hình du lịch. Hiện 

nay, một số loại hình du lịch có thế mạnh của thành phố như: Du lịch 

Văn hóa, lễ hội; Du lịch biển; Du lịch sinh thái… tạo được sức hấp 

dẫn khá lớn và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, hiện nay 

thực trạng phát triển các loại hình du lịch còn chưa tận dụng được hết 

tiềm năng lợi thế, tồn tại những yếu tố thiếu bền vững. 

* Khách du lịch  

Lượng du khách đến với Đà Nẵng tăng mạnh về số lượng, bao 

gồm, cả du khách trong nước và khách quốc tế. Tính riêng trong năm 

năm qua, từ 2008 - 2013 lượng khách du lịch đến tham quan, du lịch 

tại Đà Nẵng đã tăng gấp 2 lần, từ 1,26 triệu khách năm 2008 tăng lên 

2,65 triệu khách năm 2012. Thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch 

năm 2012 đạt 6000 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2008. tuy 

nhiên, thời gian lưu trú bình quân của du khách tại Đà Nẵng còn 

thấp. Nguyên nhân chính ở đây là các loại hình du lịch của Đà Nẵng 

chưa thực sự hấp dẫn. Đa số các khách sạn của Đà Nẵng mới chỉ đáp 

ứng được nhu cầu nghỉ của khách, trong và ngoài khách sạn thiếu các 

dịch vụ hỗ trợ du khách như các khu vui chơi giải trí, mua sắm, ẩm 

thực hấp dẫn. 

* Doanh nghiệp kinh doanh du lịch 

Trong thời gian qua, số lượng các doanh nghiệp tham gia kinh 

doanh du lịch tại thành phố tăng nhanh. Năm 2012, thành phố có 326 

doanh nghiệp tham gia kinh doanh phục vụ du lịch, gấp 3,9 lần so 

với năm 2001. 

* Nguồn nhân lực du lịch 

Thực trạng NNL du lịch ở Đà Nẵng vẫn còn nhiều hạn chế, bất 
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cập, chất lượng lao động nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu 

phát triển du lịch trong xu thế hội nhập và phát triển.  

* Quản lý về du lịch 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn giúp 

UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các 

hoạt động du lịch trên phạm vi thành phố. Trung tâm xúc tiến du lịch 

đóng vai trò chính trong việc thực hiện các hoạt động để xúc tiến và 

phát triển ngành du lịch thành phố. 

* Hoạt động xúc tiến và quảng bá du lịch  

Mặc dù đạt được khá nhiều thành tựu, nhưng nhìn chung, công 

tác xúc tiến, quảng bá vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, chưa có hoạt động 

xúc tiến du lịch tạo ra sự hấp dẫn thường xuyên. Nội dung triển khai 

chưa nhiều, còn bị động, tính chuyên nghiệp chưa cao, thiếu sự hợp 

tác, chia sẻ và hỗ trợ từ các doanh nghiệp du lịch.  

b. Đánh giá thực trạng phát triển du lịch ở Đà Nẵng  

* Những mặt làm được 

Khách du lịch đến Đà Nẵng đạt mức tăng trưởng khá, tổng 

doanh thu ngành du lịch cũng ngày một tăng đạt và vượt chỉ tiêu. 

Số lượng các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành tăng đều 

qua các năm với tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2001-2010 là 

7,4%. Số lượng các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố tăng mạnh 

với tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2001-2010 đạt 12%/năm. Các 

dịch vụ như vận chuyển, ẩm thực, mua sắm, vui chơi giải trí được 

đầu tư xây dựng khá đồng bộ và hoàn chỉnh. 

Công tác xúc tiến du lịch thành phố đã đạt được những kết 

quả nhất định. Môi trường du lịch thành phố đã từng bước được 

được cải thiện. Thành phố đã tập trung chỉ đạo tích cực, phối kết 
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hợp xây dựng môi trường biển với quyết tâm tạo ra một hình ảnh 

mới cho du lịch biển Đà Nẵng 

Chính quyền thành phố đã có những nỗ lực đáng ghi nhận 

trong việc quy hoạch phát triển các vùng du lịch, thu hút các dự 

án du lịch, đảm bảo môi trường du lịch. 

* Những tồn tại 

Hình ảnh du lịch Đà Nẵng trên thị trường du lịch quốc tế còn 

khá mờ nhạt. Lượng khách du lịch quốc tế tăng chậm, lượng khách 

du lịch nội địa tăng cao nhưng ngày khách lưu trú và sức chi tiêu 

mua sắm của khách còn thấp. Số lượng các đơn vị kinh doanh du lịch 

có tăng lên nhưng năng lực kinh doanh và chất lượng phục vụ 

chưa có chuyển biến đáng kể. Cơ sở vui chơi giải trí của Đà Nẵng 

còn hạn chế về số lượng và chất lượng. Sản phẩm du lịch đa dạng 

nhưng chưa có chiều sâu. Hàng lưu niệm còn đơn điệu chỉ với một 

mặt hàng chủ lực là đá mỹ nghệ Non Nước. Công tác xúc tiến du 

lịch, tuyên truyền quảng bá còn hạn chế 

Nguồn nhân lực du lịch hiện nay thiếu hụt nghiêm trọng. Việc 

liên kết phát triển du lịch với các địa phương lân cận chưa được thực 

hiện tốt. Ngoài ra, nhận thức của doanh nghiệp cũng như người 

dân về phát triển du lịch, phát triển du lịch bền vững, phát triển du 

lịch kèm theo bảo vệ môi trường còn kém.  

* Nguyên nhân tồn tại 

Du lịch thành phố có xuất phát điểm còn thấp; nhận thức của 

các cấp các ngành về vị trí, vai trò của du lịch có mặt hạn chế, chưa 

đồng bộ; thiếu chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư; tổ chức bộ máy 

và đội ngũ cán bộ cả về quản lý và kinh doanh du lịch còn nhiều bất 

cập; công tác phối hợp một số hoạt động cụ thể vẫn chưa đạt hiệu 
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quả như mong muốn; chưa có sự kết nối mạnh mẽ giữa nhà nước và 

doanh nghiệp trong việc phát triển những địa điểm du lịch mới cho 

ngành du lịch của thành phố 

Chương trình và chất lượng đào tạo đội ngũ làm du lịch còn 

nhiều bất cập. Việc triển khai quy hoạch phát triển du lịch gắn 

kết với quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội và các quy 

hoạch ngành khác còn chậm. 

Tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, dịch bênh, 

khủng hoảng tài chính, xung đột cục bộ giữa các vùng, các quốc 

gia… dẫn đến nhu cầu du lịch từ 2008 đến nay bị giảm sút mạnh 

Bên cạnh đó, những hậu quả do những diễn biến xấu của hiện 

tượng biến đổi khí hậu trên toàn cầu cũng là một rào cản lớn cho 

ngành du lịch của thành phố. 

2.2. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH DU LỊCH Ở ĐÀ 

NẴNG HIỆN NAY  

2.2.1. Mâu thuẫn trong phát triển du lịch bền vững ở Đà 

Nẵng hiện nay  

Chủ nghĩa Mác - Lênin cho rằng: Nguồn gốc, động lực cơ bản, 

phổ biến của mọi quá trình vận động, phát triển chính là mâu thuẫn 

khách quan vốn có của sự vật. Theo quan điểm này, trong bất kỳ sự 

vật hiện tượng nào cũng đều tồn tại các mặt đối lập, chúng vừa thống 

nhất vừa đấu tranh với nhau. Chính quá trình đấu tranh giữa các mặt 

đối lập sẽ tạo ra sự vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng. Sự 

phát triển của ngành Du lịch ở Đà Nẵng hiện nay cũng không nằm 

ngoài quy luật đó. Từ cơ sở lý luận trên, nhìn nhận và tiềm năng và 

hiện trạng hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, chúng 

tôi nhận thấy tồn tại những mâu thuẫn trong việc phát triển du lịch 
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theo hướng bền vững sau đây. 

a. Mâu thuẫn giữa yêu cầu phát triển nhanh và mục tiêu 

bền vững  

Phát triển nhanh gắn với phát triển bền vững là mục tiêu cơ 

bản trong sự phát triển KT-XH nói chung và ngành Du lịch nói riêng 

ở Đà Nẵng. Tuy nhiên, chúng ta cũng nhận thấy: yêu cầu phát triển 

nhanh và đảm bảo mục tiêu bền vững tồn tại sự mâu thuẫn trong cả 

lý luận và thực tiễn, vì trong sự phát triển nhanh đã luôn tiềm ẩn 

những yếu tố thiếu bền vững. Phát triển nhanh thường hướng đến sự 

phát triển theo chiều rộng, nặng về mặt lượng, về thành tích thể hiện 

qua các chỉ số như: mức đóng góp của ngành vào GDP; số lượng du 

khách quốc tế và nội địa đã đón tiếp; số dự án đầu tư vào thành 

phố… Còn phát triển bền vững lại hướng vào chiều sâu, vào sự thay 

đổi về chất. Tiêu chí để đánh giá sự phát triển bền vững là sự tăng 

trưởng ổn định; thực hiện tốt tiến bộ và công bằng xã hội; khai thác 

hợp lý, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và nâng cao 

được chất lượng môi trường sống.  

Thực trạng hiện nay ngành Du lịch ở Đà Nẵng có những bước 

phát triển rất nhanh, có đóng góp to lớn vào sự phát triển KT-XH của 

thành phố. Trong sự phát triển nhanh chóng đó cũng đã bộc lộ những 

yếu tố thiếu bền vững. Tuy nhiên, trong điều kiện KT-XH của thành 

phố Đà Nẵng, phát triển nhanh kết hợp với phát triển bền vững sẽ là 

quan điểm phù hợp với mục tiêu phát triển ngành Du lịch trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn ở Đà Nẵng hiện nay.  

b. Mâu thuẫn giữa nhiệm vụ thu hút đầu tư để phát triển 

nhanh với thực trạng cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu  

Theo đánh giá của các nhà đầu tư thì cơ sở hạ tầng của Thành 
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Phố Đà Nẵng phát triển với tốc độ còn chậm. Bên cạnh đó, hệ thống 

sân bay, bến cảng, thông tin liên lạc vẫn phát triển chưa mạnh, Cảng 

hàng không quốc tế, cảng nước sâu Tiên Sa chưa khai thác hết khả 

năng hiện có và chưa đầu tư đúng mức với một cảng biển và sân bay 

có điều kiện thuận lợi nhất nước ta. Công tác quy hoạch đầu tư ở Đà 

Nẵng hiện nay đang bộc lộ một số hạn chế như việc thiếu những 

mảng xanh xen kẽ trong thành phố, ven biển bị bao bọc bởi quá 

nhiều dự án xây dựng khiến du khách có cảm tưởng như đang đứng 

giữa một rừng bê tông. 

Với cơ sở hạ tầng chậm phát triển như trên, chi phí kinh doanh 

của các nhà đầu tư sẽ tăng lên rất nhiều, đồng thời làm ảnh hưởng 

đến hoạt động và kế hoạch kinh doanh của các nhà đầu tư. Đó cũng 

là một thách thức to lớn cần giải quyết để PTBV du lịch ở Đà Nẵng. 

c. Mâu thuẫn giữa phát triển du lịch với thực trạng nguồn 

nhân lực du lịch ở Đà Nẵng hiện nay 

Lực lượng lao động trong ngành Du lịch Đà Nẵng tuy đông 

nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, đang trong tình trạng vừa 

thừa, vừa thiếu. Thừa lao động lớn tuổi, chưa được đào tạo về 

chuyên môn nghiệp vụ, thiếu lao động được đào tạo cơ bản về 

chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ. Chất lượng đội ngũ lao động 

quản lí của ngành du lịch chưa cao, năng lực quản lí còn hạn chế, cơ 

cấu đào tạo chưa hợp lí, vẫn còn thiếu những người thực sự giỏi về 

chuyên môn, có thể hoạch định chiến lược kinh doanh của các đơn 

vị. Đó sẽ là những thách thức to lớn cho qua trình phát triển du lịch 

trong thời gian tới ở thành phố Đà Nẵng. 

 



18 

 
d. Mâu thuẫn trong ý thức của cộng đồng dân cư ở Đà Nẵng 

với vấn đề phát triển du lịch bền vững 

Từ các mặt trái của hoạt động du lịch gây nên tâm lý tiêu cực 

trong một bộ phận dân cư đối với sự phát triển du lịch ở Đà Nẵng. Để 

phát triển du lịch theo hướng bền vững thì tất cả những tác động này 

cần được thường xuyên đánh giá cũng như đề ra các giải pháp nhằm 

kiềm chế và kiểm soát một cách hợp lý các tác động tiêu cực, phát 

huy những ảnh hưởng tích cực, chia sẻ lợi ích từ hoạt động du lịch 

đến đời sống kinh tế - văn hóa của cộng đồng dân cư. Từ đó, thay đổi 

nhận thức, thái độ và hành động của người dân thành phố để hướng 

tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững. 

2.2.2. Quan điểm toàn diện - điều kiện đảm bảo phát triển 

du lịch bền vững ở Đà Nẵng hiện nay 

a. Phát triển du lịch ở Đà Nẵng phải được nhìn nhận trong 

sự phát triển toàn diện 

Du lịch trước hết đó là một ngành dịch vụ, một ngành kinh tế, 

là ngành có quan hệ qua lại rộng rãi: quan hệ liên ngành, liên nghề và 

kể cả kết nối các địa phương, các quốc gia khác với nhau. Du lịch 

không chỉ đóng góp to lớn vào GDP của từng địa phương mà còn là 

trung tâm, là phương tiện để giao lưu, trao đổi thông tin với nhau, tiếp 

xúc và hoà quyện với nhau về văn hoá và để mọi người có thể tìm 

hiểu, khám phá thế giới.  

Để đảm bảo sự phát triển của ngành Du lịch ở Đà Nẵng theo 

hướng bền vững, cần nhìn nhận trong sự phát triển toàn diện. Cụ 

thể là cần nghiên cứu, đánh giá các mối liên hệ, tác động qua lại 

của ngành Du lịch với các ngành kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã 

hội và môi trường để thấy được mối quan hệ biện chứng, tác động 
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tương hỗ lẫn nhau giữa du lịch và các chủ thể khác để có biện pháp, 

cách thức tác động phù hợp hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và 

bền vững.  

b. Một số nét đặc thù của du lịch ở Đà Nẵng 

Bên cạnh công tác liên kết để phát triển du lịch ở Đà Nẵng thì 

việc vận dụng quan điểm toàn diện cũng đòi hỏi phải chú ý đến 

những mối liên hệ đặc thù của ngành Du lịch trong quá trình phát 

triển. Bởi vì, toàn bộ những mối liên hệ đặc thù và mối liên hệ phổ 

biến cùng tạo nên tính thống nhất trong tính đa dạng và tính đa dạng 

trong tính thống nhất của du lịch. Hơn nữa, đối với ngành Du lịch, 

những nét đặc thù, những sản phẩm khác biệt sẽ tạo nên sức hấp dẫn 

vô cùng lớn đối với du khách, là một trong những nhân tố quan trọng 

thúc đẩy sự phát triển. 

Theo chúng tôi, Đà Nẵng có nhiều điều ấn tượng mà không 

phải nơi nào cũng có, đó là: Những cuộc thi trình diễn pháo hoa 

quốc tế; những cây cầu độc đáo nối hai bờ sông Hàn; cáp treo lên 

núi Bà Nà nối biển rộng với núi cao; những bãi biển đẹp quyến rũ 

du khách; Bảo tàng điêu khắc Champa độc nhất vô nhị. Những nét 

đặc thù này đã làm nên một thương hiệu khác biệt cho du lịch Đà 

Nẵng, nhiều người khi đến thăm quan Đà Nẵng đã định hình trong 

tâm thức là đến để chiêm ngưỡng mảnh đất của những kỷ lục, những 

điều khác biệt. 

c. Phát triển bền vững ngành Du lịch ở Đà Nẵng hiện nay 

phải mang tính kế thừa 

Để đạt được mục tiêu phát triển bền vững, thì trong quá trình 

phát triển du lịch ở Đà Nẵng luôn phải đảm bảo nguyên tắc kế thừa. 

Với yêu cầu đó, ngành Du lịch ở Đà Nẵng cần phải kế thừa những 
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nội dung sau: 

Thứ nhất, học tập từ mô hình phát triển du lịch bền vững từ 

các nước đi trước.  

Thứ hai, kế thừa và phát triển các mối quan hệ, liên kết trong 

nội bộ ngành Du lịch và giữa ngành Du lịch với các chủ thể khác để 

đảm bảo tính toàn diện trong quá trình phát triển du lịch. 

Thứ ba, kế thừa các thành tựu du lịch Đà Nẵng đã đạt được 

trong giai đoạn 1997-2010.  

Thứ tư, kế thừa và phát huy sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng 

dân trong quá trình PTDL.  

 

Tiểu kết chương 2 

 

CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

NGÀNH DU LỊCH Ở ĐÀ NẴNG HIỆN NAY 
 

3.1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH GIẢI PHÁP 

3.1.1. Mục tiêu phát triển ngành Du lịch đến năm 2020  

Tiếp tục xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong 

những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế - xã hội của miền 

Trung với vai trò là trung tâm Dịch vụ; là thành phố cảng biển, đầu 

mối giao thông quan trọng về vận tải và trung chuyển hàng hoá trong 

nước và quốc tế; trung tâm bưu chính viễn thông và tài chính - ngân 

hàng; một trong những trung tâm y tế,  văn hoá - thể thao, giáo dục 

đào tạo và khoa học công nghệ cao của miền Trung; là địa bàn giữ vị 

trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của khu vực miền 

Trung và cả nước.[12, tr. 8] 
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3.1.2. Định hướng chung phát triển ngành Du lịch đến 

năm 2020 

Các nhà hoạch định chính sách phát triển du lịch ở Đà Nẵng 

đã xây dựng định hướng ngành Du lịch trong việc khai thác các thế 

mạnh của thành phố và có sự liên hệ đến không gian du lịch khu vực 

miền Trung - Tây Nguyên. Trong đó, với vị trí nằm giữa ba di sản 

thế giới là Đại nội Huế, phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn, đây là 

một trong những điều kiện hết sức thuận lợi cho Đà Nẵng để phát 

triển du lịch theo một hướng đi riêng.  

3.2. CÁC GIẢI PHÁP  

3.2.1. Thay đổi nhận thức về phát triển du lịch theo hướng 

bền vững  

Cần thay đổi nhận thức của các cấp chính quyền cũng như 

người dân để hướng tới phát triển bền vững du lịch có sự gắn kết 

với cộng đồng. 

3.2.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Du lịch 

Cần có sự kết hợp giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp 

trong quá trình phát triển NLL ở Đà Nẵng. 

3.2.3. Đẩy mạnh liên kết vùng, miền và khu vực  

- Liên kết giữa chính quyền, các ban ngành có liên quan ở các 

địa phương khu vực miền Trung - Tây nguyên, đặc biệt là liên kết 

giữa 3 tỉnh: Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam. 

- Liên kết giữa các doanh nghiệp trong quảng bá, hỗ trợ du 

khách, thành lập tour, đào tạo nhân lực… 

3.2.4. Xây dựng kết cấu hạ tầng để ngành Du lịch phát 

triển bền vững 

- Triển khai nhanh các dự án du lịch trên địa bàn thành phố 
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nhằm đồng bộ các khu du lịch, cung cấp cơ sở lưu trú chất lượng cao 

nhằm đáp ứng nhu cầu du khách.  

- Dành thêm diện tích đất trong các quy hoạch để phát triển 

các công viên tạo thêm những mảng xanh cho thành phố. 

3.2.5. Phối hợp đồng bộ các chủ thể trong mô hình phát 

triển du lịch bền vững 

Một là, phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa 

bàn thành phố để phát triển du lịch 

Hai là, phối hợp chặt chẽ giữa sở văn hóa – thể thao – du 

lịch và trung tâm xúc tiến du lịch, hiệp hội du lịch để phát triển 

du lich. 

Ba là, phối hợp giữa các công ty, doanh nghiệp lữ hành, kinh 

doanh du lịch trong tìm kiếm thì trường, quảng bá hình ảnh, học hỏi 

kinh nghiệm... 

Bốn là, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, chính quyền địa 

phương, doanh nghiệp, cộng đồng... trong quá trình mở rộng không 

gian du lịch ra các vùng, miền, địa phương  

Năm là, Phối hợp đồng bộ các giải pháp để phát triển du lịch 

một cách toàn diện hướng tới mục tiêu PTDL bền vững. 

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Đối với Bộ Xây dựng: 

- Sớm triển khai các dự án đã quy hoạch tại Đà Nẵng trong đó 

có dự án di dời nhà Ga tàu hỏa ra khỏi nội thành thành phố. 

Đối với bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch: 

- Cần xây dựng một bộ tiêu chuẩn thống nhất về du lịch bền 

vững, lấy đó làm nền tảng hình thành các tiêu chuẩn phù hợp với đặc 

thù của mỗi địa phương. 
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Đối với UBND thành phố Đà Nẵng: 

- Cần tiến hành thành lập cơ quan chuyên trách quản lý môi 

trường du lịch để quản lý, khai thác và bảo tồn tài nguyên, môi 

trường du lịch. 

- Xây dựng và sớm đưa vào hiện thực các quy tắc trong việc 

xây dựng thành phố môi trường. 

- Tiếp tục hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho các hoạt động 

quảng cáo, xúc tiến du lịch thành phố đến với các du khách trong và 

ngoài nước. 

- Nghiên cứu, đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải, trước 

mắt là nhà máy xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố để thay thế 

cho bãi rác hiện tại đang xử lý theo phương thức truyền thống. 

Đối với Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch Đà Nẵng: 

- Tiến hành xây dựng kế hoạch chiến lược cho phát triển du 

lịch bền vững. 

- Xây dựng một chế tài cụ thể trong việc xử phạt hành vi đeo 

bám, chèo kéo khách du lịch. 

 

KẾT LUẬN  

Là một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, đi đầu trong 

kháng chiến chống ngoại xâm. Kế tục và phát huy truyền thống đó, 

Chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng với tinh thần cần cù, 

sáng tạo, dám nghĩ, dám làm đang từng ngày, từng giờ thực hiện 

quyết tâm xây dựng Thành phố trở thành một đô thị kiểu mẫu, một 

Thành phố đáng sống, Thành phố môi trường. Với việc xác định, du 

lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, ngành Du lịch của Thành phố cũng 

đang từng bước phát triển theo hướng trở thành trung tâm du lịch 
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của khu vực miền Trung và cả nước. Để đạt được những mục tiêu to 

lớn đó, cần quán triệt quan điểm toàn diện nhằm phát triển nhanh và 

bền vững KT-XH nói chung và ngành Du lịch nói riêng. 

Nghiên cứu đề tài: “Quan điểm toàn diện của triết học với 

vấn đề phát triển bền vững ngành Du lịch trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng hiện nay”. Sau quá trình nghiên cứu tài liệu, số liệu, có sự 

liên hệ với thực tế, Luận văn đã tập trung giải quyết những vấn đề 

sau: 

1. Hệ thống hóa một cách chọn lọc về cơ sở lý luận của quan 

điểm toàn diện cũng như vấn đề phát triển du lịch bền vững trong sự 

liên hệ với thực tế ở Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. 

2. Trình bày và phân tích thực trạng phát triển Du lịch ở Đà 

Nẵng trong thời gian qua. Đánh giá những ưu, nhược điểm và 

nguyên nhân của những hạn chế trong quá trình PTDL. Từ đó, vận 

dụng quan điểm toàn diện vào phát triển du lịch nhằm đảm bảo tốt 

nhất cho ngành Du lịch ở Đà Nẵng phát triển theo hướng bền vững. 

3. Trình bày các giải pháp và kiến nghị, đề xuất cho việc phát 

triển ngành Du lịch ở Đà Nẵng theo hướng bền vững. 

Với việc nghiên cứu đề tài này, chúng tôi mong muốn mang 

đến cho các cấp lãnh đạo, quản lý của thành phố những đánh giá 

cơ bản nhất về thành tựu và hạn chế của ngành Du lịch ở Đà Nẵng 

hiện nay. Từ đó, đưa ra một số giải pháp phù hợp để phát triển 

ngành du lịch thành phố Đà Nẵng theo định hướng bền vững./. 

  


