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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Từ xa xưa trong lịch sử nhân loại, du lịch đã đươc xem như 

một nhu cầu thiết yếu của con người. Ngày nay, hoạt động du lịch 

đang được phát triển mạnh mẽ và trở thành một ngành kinh tế lớn 

nhất trên thế giới. Hoạt động du lịch càng phát triển tạo ra tiến bộ xã 

hội, tình hữu nghị, sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa các dân 

tộc. 

Phát triển du lịch không chỉ tạo nguồn thu ngoại tệ quan trọng 

cho đất nước, đóng góp tích cực vào hoạt động xuất khẩu tại chổ mà 

còn góp phần quan trọng tạo cơ hội việc làm và thu nhập cho cộng 

đồng ở những vùng còn khó khăn nhưng có tiềm năng du lịch, tạo 

sức lan toả, động lực và kéo theo nhiều ngành kinh tế có liên quan 

như giao thông vận tải, đặc biệt là ngành hàng không, xây dựng, 

nông nghiệp…cùng phát triển. Bên cạnh đó, phát triển du lịch cũng 

góp phần quan trọng vào nỗ lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn 

hoá truyền thống của dân tộc, phát triển giao lưu văn hoá và qua đó 

tăng cường hiểu biết, hữu nghị giữa các dân tộc. 

Là một tỉnh ven biển thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long, Trà 

Vinh có nhiều điều kiện để phát triển du lịch, tỉnh có bờ biển dài 

khoảng 65km, có nhiều ngôi chùa mang đậm nét văn hoá độc đáo 

của ba dân tộc Kinh-Khmer-Hoa; có nhiều điểm tham quan với các 

vườn trái cây và người dân giàu lòng hiếu khách; có nhiều hoạt động 

văn hoá phong phú cùng với các lễ hội đậm đà bản sắc dân tộc. 

Trong những năm gần đây, du lịch Trà Vinh được chú trọng đầu tư 

và có những bước phát triển đáng kể, góp phần thúc đẩy nền kinh tế - 

xã hội của tỉnh. Hiện nay, các sản phẩm du lịch chủ yếu của tỉnh là 
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tham quan di tích lịch sử và danh thắng, du lịch sinh thái và tham gia 

lễ hội truyền thống. Mặc dù tỉnh có hệ sinh thái tự nhiên tương đối 

đặc thù với rừng đước ngập mặn tại huyện Duyên Hải, các cù lao và 

cồn nổi trên sông rất phù hợp cho phát triển loại hình du lịch sinh 

thái, tuy nhiên các loại hình này vẫn chưa thực sự được quan tâm 

phát triển, chưa khai thác hết tiềm năng vốn có của nó, nhiều khu du 

lịch, điểm du lịch chưa có sự quy hoạch hợp lý, cụ thể, du khách vẫn 

chưa biết nhiều đến du lịch Trà Vinh. Mặc khác, đời sống của người 

dân tỉnh Trà Vinh hiện nay chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, 

việc xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. 

Do vậy phát triển du lịch – ngành xuất khẩu tại chổ, sẽ giúp tìm lối ra 

cho nông sản tạo thêm việc làm cho người dân, đa dạng hoá hoạt 

động kinh tế của tỉnh và góp phần xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời 

sống, ổn định xã hội. 

Xuất phát từ thực tế trên, nghiên cứu tiềm năng, phân tích thực 

trạng và đưa ra giải pháp phát triển du lịch cho tỉnh Trà Vinh là vấn 

đề cần thiết. Đó cũng là lý do tác giả chọn đề tài “Phát triển du lịch 

tỉnh Trà Vinh” làm định hướng nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp 

của mình. 

2.  Mục tiêu nghiên cứu 

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển du lịch. 

Phân tích tình hình phát triển du lịch của tỉnh Trà Vinh thời 

gian qua. 

Đề xuất những biện pháp để phát triển ngành du lịch Trà Vinh 

trong tương lai.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

a. Đối tượng nghiên cứu 
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Đề tài tập trung vào những vấn đề lý luận và thực tiễn liên 

quan đến sự phát triển ngành du lịch Trà Vinh. 

b. Phạm vi nghiên cứu 

- Nội dung: đề tài tập trung nghiên cứu, đánh giá tiềm năng du 

lịch và phân tích thực trạng phát triển du lịch Trà Vinh trong giai 

đoạn 2009 - 2013 để có cái nhìn thực tế nhằm tìm ra những biện 

pháp hợp lý phát triển du lịch Trà Vinh trong thời gian tới.  

- Thời gian: các giải pháp đề xuất có ý nghĩa trong 3 năm tới. 

- Không gian: các nội dung trên được thực hiện tại tỉnh Trà 

Vinh. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình nghiên cứu thực hiện luận văn, phương pháp 

chung là nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn. Trên cơ sở đó, 

luận văn sử dụng các phương pháp sau: 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp và khái quát các tài liệu 

liên quan đến đề tài nghiên cứu. 

- Phương pháp thống kê, thu thập và xử lý thông tin 

5. Bố cục đề tài 

Luận văn gồm có 03 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển du lịch.  

Chương 2: Thực trạng phát triển du lịch của tỉnh Trà Vinh.  

Chương 3: Giải pháp phát triển du lịch tỉnh Trà Vinh.  

6. Tổng quan tài liệu 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRI ỂN DU LỊCH 

 

1.1. TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH VÀ PHÁT TRI ỂN DU LỊCH 

1.1.1. Một số khái niệm 

a. Khái niệm du lịch 

Thuật ngữ du lịch bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp với ý nghĩa là đi một 

vòng. Du lịch gắn liền với nghỉ ngơi, giải trí, tuy nhiên do hoàn cảnh, thời 

gian và khu vực khác nhau, dưới mỗi góc độ nghiên cứu khác nhau nên 

khái niệm về du lịch cũng không giống nhau. 

Luật du lịch Việt Nam năm 2006 đã đưa ra khái niệm như sau: “Du 

lịch là các hoạt động liên quan đến chuyến đi của 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 phát triển  

“Phát triển” là cụm từ được sử dụng rộng rãi ở nhiều lĩnh vực. Phát 

triển được hiểu là một quá trình vận động đi lên, là một quá trình lâu dài, 

luôn thay đổi và xu hướng thay đổi theo hướng ngày càng hoàn thiện. 

Trong hoạt động kinh tế, khái niệm phát triển kinh tế được hiểu là quá 

trình tăng tiến về mọi mặt của nền kinh tế. 

c. Khái niệm phát triển du lịch   

Phát triển du lịch là quá trình lớn lên, tăng tiến mọi mặt của toàn 

lĩnh vực du lịch. Nó bao gồm sự tăng trưởng quy mô, số lượng và đồng 

thời nâng cao các chất lượng hoạt động du lịch.  

1.1.2. Các loại hình du lịch  

1.1.3. Đặc điểm của ngành du lịch 

1.1.4. Vai trò của ngành du lịch 

a. Vai trò của ngành du lịch đối với phát triển nền kinh tế  
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b. Vai trò của ngành du lịch trong lĩnh vực văn hoá – xã hội 

c. Vai trò của ngành du lịch đối với môi trường sinh thái  

d. Vai trò của ngành du lịch đối với chính trị  

1.2. NỘI DUNG VÀ CH Ỉ TIÊU ĐÁNH GIÁ PHÁT TRI ỂN DU 

LỊCH      

1.2.1. Gia tăng cơ sở kinh doanh du lịch 

Gia tăng cơ sở kinh doanh du lịch là quá trình phát triển về số 

lượng và chất lượng của các hãng lữ hành, cơ sở lưu trú, ăn uống, doanh 

nghiệp vận chuyển, các điểm tham quan. 

Tiêu chí đánh giá:  

- Số lượng các doanh nghiệp kinh doanh du lịch. 

- Số các doanh nghiệp mới được thành lập. 

- Tốc độ tăng của các doanh nghiệp. 

- Cơ cấu thành phần kinh tế của các doanh nghiệp. 

1.2.2. Gia tăng các nguồn lực để phát tri ển du lịch 

Gia tăng nguồn lực là việc mà chủ đầu tư bỏ tiền của, vật chất để 

đầu tư, khai thác, sử dụng các nguồn lực tự nhiên và các nguồn lực kinh tế 

xã hội, định hình, định hướng và định lượng nó theo mô hình đã lựa chọn 

nhằm đạt được hiệu quả tối ưu. 

Tiêu chí đánh giá gia tăng nguồn lực gồm: 

- Qui mô, năng lực phục vụ của các cơ sở lưu trú, các dịch dụ, tiện 

nghi phục vụ khách du lịch. 

- Cơ sở hạ tầng du lịch. 

- Trình độ chuyên môn của người lao động. 

- Vốn đầu tư vào các công trình dự án du lịch. 

- Cơ cấu vốn đầu tư qua các năm. 

1.2.3. Phát triển 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.  

Phát triển sản phẩm du lịch gắn liền với sự hoàn thiện, nâng cao 

chất lượng các sản phẩm du lịch, được thể hiện ở việc khai thác các yếu tố 

tự nhiên, xã hội cùng với sử dụng các nguồn lực như cơ sở vật chất kỹ 

thuật và lao động để tạo ra sản phẩm mới nhằm đáp ứng mọi nhu cầu cho 

du khách trong hoạt động du lịch. 

Tiêu chí đánh giá phát triển sản phẩm du lịch: 

- Số lượng các sản phẩm du lịch mới được hình thành. 

- Chất lượng phục vụ của các cơ sở lưu trú, ăn uống, vận 

chuyển. 

1.2.4. Liên kết phát tri ển du lịch 

Liên kết là kết lại với nhau từ nhiều thành phần hoặc tổ chức riêng 

lẻ, cùng hợp tác với nhau, cùng hành động nhằm đạt được lợi ích cho các 

bên. 

Tiêu chí đánh giá: có cơ chế liên kết rõ ràng, hiệu quả (có Ban 

chỉ đạo, nguồn kinh phí đóng góp chung, phương hướng, dự án phát 

triển chung và có bộ máy chuyên trách hoạt động). 

1.2.5. Gia tăng kết quả hoạt động du lịch 

Gia tăng kết quả hoạt động du lịch là thước đo để đánh giá trình độ 

sử dụng các nguồn lực tự nhiên và nguồn lực kinh tế xã hội để đạt được 

mục tiêu xác định. Các mục tiêu thường thấy: 

- Kinh tế 

- Văn hóa 

- Xã hội 

- Môi trường  
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Tiêu chí đánh giá: 

- Doanh thu du lịch. 

- Số lượng khách du lịch tăng. 

- Mức đóng góp của du lịch vào phát triển kinh tế- xã hội của địa 

phương. 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRI ỂN DU LỊCH 

1.3.1. Tài nguyên du lịch 

Tài nguyên du lịch có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc phát 

triển du lịch. Tài nguyên nghĩa là tất cả những giá trị vật chất và tinh thần 

được khai thác và phục vụ cho mục đích phát triển nào đó của con người. 

 a. Tài nguyên du lịch tự nhiên 

Tài nguyên du lịch tự nhiên bao gồm: địa hình, khí hậu, nguồn 

nước, hệ động thực vật. 

b. Tài nguyên du lịch nhân văn 

Tài nguyên du lịch nhân văn là đối tượng và hiện tượng văn 

hóa lịch sử do con người sáng tạo ra trong đời sống. Tài nguyên du 

lịch nhân văn bao gồm: các di tích lịch sử văn hoá, các bảo tàng, lễ 

hội, văn hoá ẩm thực… 

1.3.2. Nhân tố về kinh tế 

Một trong mhững yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến sự 

phát sinh và phát triển du lịch là điều kiện kinh tế chung. Nền 

kinh tế chung phát triển là tiền đề cho sự ra đời và phát triển 

của ngành kinh tế du lịch. 

Ngành du lịch chỉ phát triển khi có khách du lịch. Nhân tố 

hình thành nên khách du lịch bao gồm thời gian rỗi, đông cơ – 

nhu cầu đi du lich, khả năng tài chính. Khả năng tài chính của 

cá nhân mỗi du khách đóng vai trò rất quan trong trong việc 

thúc đẩy bước chân của du khách tham gia cuộc hành trình. 
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1.3.3. Cơ sở hạ tầng du lịch 

Hệ thống cơ sở hạ tầng có vai trò lớn trong sự phát triển du lịch, nó 

là điều kiện vật chất hàng đầu để các chủ đầu tư có thể nhanh chóng triển 

khai thực tế các dự án đầu tư. 

1.3.4. Chính sách phát triển du lịch 

Chính sách phát triển du lịch là chìa khóa dẫn đến thành công trong 

việc phát triển du lịch. Nó có thể kìm hãm nếu chính sách sai với thực tế. 

Chính sách phát triển du lịch được thể hiện ở hai mặt: thứ nhất là chính 

sách chung của Tổ chức du lịch thế giới đối với các nước thành viên; thứ 

hai là chính sách của cơ quan quyền lực tại địa phương, quốc gia đó. 

1.3.5. Trình độ văn hóa 

Trình độ văn hoá cao tạo điều kiện cho việc phát triển du lịch. Ở 

các quốc gia mà người dân có trình độ văn hoá cao thì số người  đi du lịch 

ra ngoài tăng lên không ngừng với cường độ cao. Bên cạnh đó, trình độ 

của người dân nước sở tại, nơi đón khách cũng phải chú ý.  

1.3.6. An ninh chính trị, an toàn xã hội 

Để du lịch không ngừng phát triển trở thành ngành kinh tế mũi 

nhọn của đất nước, sự phối hợp chặt chẽ giữa quốc phòng và an ninh với 

các hoạt động du lịch cũng như các ngành kinh tế khác có ý nghĩa cực kì 

quan trọng. Sự bảo đảm vững chắc về quốc phòng, an ninh tạo môi 

trường ổn định cho đất nước và khách tới tham quan. 

1.4. KINH NGHI ỆM PHÁT TRI ỂN DU LỊCH CỦA MỘT SỐ ĐỊA 

PHƯƠNG 

1.4.1. Phát triển du lịch nhà vườn ở Vĩnh Long 

1.4.2. Du lịch Bến Tre – Hồn quê xứ dừa 

1.4.3. Long An – Liên kết vùng để phát tri ển 

1.4.4. Kinh nghiệm rút ra cho phát tri ển du lịch Trà Vinh 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH TRÀ VINH 

 

2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, CƠ SỞ HẠ TẦNG, TIỀM NĂNG 

PHÁT TRI ỂN DU LỊCH 

2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 

a. Vị trí địa lý 

b. Địa hình 

c. Khí hậu 

d. Dân cư, dân tộc 

2.1.2. Hệ thống cơ sở hạ tầng 

a. Mạng lưới giao thông 

b. Hệ thống cung cấp điện 

c. Hệ thống cấp, thoát nước 

d. Thông tin và truyền thông 

2.1.3. Tiềm năng phát triển du lịch Trà Vinh 

a. Tài nguyên thiên nhiên 

b. Truyền thống văn hóa và cảnh quan môi trường 

c. Tài nguyên du lịch  

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH TRÀ VINH 

GIAI ĐOẠN 2009-2013 

2.2.1. Thực trạng gia tăng các cơ sở kinh doanh du lịch 

Năm 2009 tỉnh Trà Vinh có 73 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

du lịch, trong đó doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể giữ vai trò 

chủ đạo. Đến năm 2013 toàn tỉnh Trà Vinh có 133 doanh nghiệp du lịch 

(bao gồm kinh doanh lữ hành, kinh doanh điểm du lịch, cơ sở lưu trú du 

lịch, nhà hàng, kinh doanh vận chuyển). Xét theo cơ cấu, loại hình doanh 

nghiệp tư nhân chiếm tỷ trọng 87,22%, tập trung nhiều nhất là doanh 
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nghiệp tư nhân kinh doanh nhà nghỉ và ăn uống, doanh nghiệp nhà nước 

chiếm 4,52%, công ty cổ phần chiếm 2,26%, công ty trách nhiệm hữu hạn 

chiếm 6%. 

Bảng 2.1 DN KD du lịch tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2009 – 2013 

          ĐVT: DN, % 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Tổng số doanh nghiệp 73 96 104 116 133 

DN nhà nước 6 6 6 6 6 

Công ty cổ phần 2 2 2 2 3 

Công ty TNHH 3 4 7 8 8 

Doanh nghiệp tư nhân 62 84 89 100 116 

Cơ cấu 100 100 100 100 100 

DN nhà nước   8,22      6,25      5,77      5,17  4,52 

Công ty cổ phần   2,74      2,08      1,92      1,72  2,26 

Công ty TNHH   4,11      4,17      6,73      6,90  6 

Doanh nghiệp tư nhân 84,93    87,50    85,58    86,21  87,22 

(Nguồn: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh) 

Bảng 2.2 Số doanh nghiệp tăng qua các năm 

      ĐVT: DN 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Tổng số doanh nghiệp - 23 8 12 17 

Doanh nghiệp nhà nước - - - - - 

Công ty cổ phần - - - - 1 

Công ty TNHH - 1 3 1 - 

Doanh nghiệp tư nhân - 22 5 11 16 

(Nguồn: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh) 
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Tốc độ tăng số doanh nghiệp du lịch qua các năm là 16,18%, trong 

đó tốc độ tăng doanh nghiệp tư nhân là 16,95%, mặc dù các công ty trách 

nhiệm hữu hạn chiếm tỷ trọng thấp khoảng 6% nhưng tốc độ tăng giai 

đoạn 2009 – 2013 là 27,79%, cao hơn các doanh nghiệp tư nhân. 

Bảng 2.3 Tốc độ tăng số doanh nghiệp 

       ĐVT: % 

 2009 2010 2011 2012 2013 Tăng 

BQ 

Tổng số DN - 31,51 8,33 11,54 13,79 16,18 

DN nhà nước - - - - - - 

Cty cổ phần - - - - 1,5 10,67 

Cty TNHH - 33,3 75 14,29 - 27,79 

DN tư nhân - 35,48 5,95 12,36 16 16,95 

(Nguồn: Tính toán từ nguồn Sở VH, TT&DL Trà Vinh) 

a. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành du lịch  

Số lượng các doanh nghiệp lữ hành ở Trà Vinh hiện nay còn quá 

khiêm tốn, chỉ có 07 doanh nghiệp, trong đó có 06 doanh nghiệp đang 

hoạt động và 01 doanh nghiệp mới thành lập, tốc độ tăng bình quân tăng 

giai đoạn 2009- 2013 là 36,78%. 

b. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển 

Doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển ở Trà Vinh có 06 doanh 

nghiệp, trong đó có 01 doanh nghiệp nhà nước, 01 công ty cổ phần, 01 

công ty trách nhiệm hữu hạn và 03 doanh nghiệp tư nhân. Tốc độ tăng 

bình quân số doanh nghiệp vận chuyển giai đoạn 2009 – 2013 là 4,67%.  

c. Doanh nghiệp kinh doanh lưu trú và ăn uống 

Năm 2009 Trà Vinh có 65 doanh nghiệp kinh doanh lưu trú và kinh 

doanh ăn uống. Năm 2013 tăng lên 113 doanh nghiệp, trong đó có 80 

doanh nghiệp kinh doanh lưu trú và 33 doanh nghiệp kinh doanh ăn uống. 
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Tốc độ tăng cơ sở lưu trú là 17,48%. Tốc độ tăng doanh nghiệp 

kinh doanh ăn uống chậm hơn doanh nghiệp kinh doanh lưu trú, chỉ đạt 

9,44% giai đoạn 2009 – 2013.  

d. DN kinh doanh phát triển khu du lịch, điểm du lịch 

Hiện nay toàn tỉnh Trà Vinh có 19 khu, điểm du lịch đã và đang 

được khai thác sử dụng, trong đó các điểm du lịch thuộc cơ quan nhà 

nước quản lý có: 13 điểm, đa số là các di tích lịch sử, thắng cảnh, chùa 

Khmer, 06 khu du lịch thuộc sở hữu tư nhân chủ yếu phân bố ở thành phố 

Trà Vinh, huyện Duyên Hải và huyện Cầu Kè. Các khu du lịch thuộc cơ 

quan nhà nước quản lý, mặc dù cơ sở vật chất sẳn có nhưng chưa khai tốt 

các thế mạnh về sự phong phú, độc đáo của tài nguyên du lịch nên hiệu 

quả kinh doanh chưa cao.  

2.2.2. Thực trạng gia tăng nguồn lực để phát tri ển du lịch 

a. Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch 

Qui mô, năng lực phục vụ của các cơ sở lưu trú: năm 2013 Trà 

Vinh có 80 cơ sở lưu trú với 921 phòng, trong đó cơ sở lưu trú được xếp 

hạng từ 1 sao – 3 sao có 17 cơ sở chiếm 21,25%, công suất buồng bình 

quân đạt 45%, nhà nghỉ đạt chuẩn có 63 cơ sở chiếm 78,75%. Năng lực 

phục vụ của các cơ sở lưu trú còn hạn chế, chỉ đáp ứng được nhu cầu lưu 

trú của đối tượng khách công vụ, vào những dịp diễn ra các sự kiện lớn 

thường quá tải.  

Dịch vụ, tiện nghi phục vụ khách du lịch: do du lịch Trà Vinh còn ở 

dạng tiềm năng, các khu du lịch mới hình thành nên các tiện nghi thể thao 

vui chơi giải trí và các tiện nghị phục vụ khách du lịch khác ở đây còn 

thiếu. 

b. Cơ sở hạ tầng du lịch 

- Giao thông đường bộ: các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ được 

trải nhựa chiếm hơn 20% tổng chiều dài (khoảng 600 km), còn lại là các 
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đường đá cấp phối, đường đá và đường đất (2.400 km), hệ thống cầu các 

chủng loại gồm 76 cây. 

- Giao thông đường thủy: thiếu các bến tàu du lịch, thiếu các 

phương tiện vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy. 

- Hệ thống cung cấp điện: tại các điểm du lịch của tỉnh hệ thống 

điện đảm bảo 24/24 phục vụ các nhu cầu cần thiết cho khách du lịch. 

- Hệ thống cung cấp nước và thoát nước: các điểm du lịch tại thành 

phố Trà Vinh có hệ thống cung cấp nước và thoát nước hoàn chỉnh, còn 

lại tại các điểm du lịch khác ở các huyện chỉ sử dụng hệ thống cung cấp 

nước cục bộ và xả nước thải thẳng ra môi trường chưa qua hệ thống xử lý 

nước thải. 

c. Nguồn nhân lực phục vụ du lịch 

- Số lượng lao động trong ngành du lịch tỉnh Trà Vinh tăng đều qua 

các năm, tập trung nhiều nhất ở các cơ sở lưu trú, lao động trong các cơ 

quan nhà nước không biến động do thực hiện theo chỉ tiêu biên chế nhà 

nước giao. 

- Chất lượng nguồn nhân lực: Trình độ chuyên môn của cán bộ, 

viên chức ngành du lịch hầu hết đều qua đại học, tuy nhiên người có 

chuyên môn về du lịch chiếm tỷ lệ thấp. Trình độ của người làm việc tại 

các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, các khách sạn xếp hạng sao về cơ 

bản đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. 

Phần lớn lao động trực tiếp đang phục vụ trong ngành du lịch đều là lao 

động phổ thông chỉ được đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn, tay nghề thấp. 

d. Đầu tư vào lĩnh vực du lịch 

- Từ năm 2009 – 2013 tỉnh Trà Vinh đã đầu tư 91,224 tỉ đồng vào 

các dự án phát triển cở sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, trùng tu tôn tạo 

các di tích phục vụ du lịch, trong đó có 87,724 tỉ đồng là ngân sách Trung 

ương (chiếm 96,16%) và 3,5 tỉ đồng là ngân sách tỉnh (chiếm 3,84%). 
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- Giai đoạn từ 2013 – 2020, Trà Vinh có 13 dự án đầu tư cơ sở hạ 

tầng, vật chất kỹ thuật du lịch với tổng vốn đầu tư là 630,66 tỷ đồng, trong 

đó ngân sách Trung ương 275 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 43,6%, ngân sách 

địa phương 118,66 tỷ đồng chiếm 18,82%, nguồn vốn xã hội hoá 237 tỷ 

đồng chiếm 37,58%. 

2.2.3. Thực trạng sản phẩm du lịch 

a. Sản phẩm của các cơ sở lưu trú  

- Sản phẩm hàng hoá: về cơ bản các cơ sở lưu trú cung cấp đầy đủ 

các sản phẩm vật chất để phục vụ nhu cầu của khách du lịch. 

- Sản phẩm dịch vụ:  

+ Dịch vụ phòng, buồng: đa số phòng, buồng của các cơ sở lưu trú 

có diện tích nhỏ, thiết kế, bài trí chưa hợp lý, nên chất lượng dịch vụ chỉ ở 

mức trung bình. Mức giá phòng phổ biến trong khoảng 200.000đ – 

450.000đ, giá cao nhất là 1.200.000đ và thấp nhất là 200.000đ.  

+ Dịch vụ ăn uống: các khách sạn xếp hạng sao đều có phục vụ ăn 

uống, chất lượng phục vụ tốt, nhưng dịch vụ còn đơn điệu, chưa tạo được 

dấu ấn để thu hút khách du lịch. 

+ Dịch vụ bổ sung: chỉ có 02 khách sạn có dịch vụ xông hơi, 

massage, hầu hết các cơ sở lưu trú thiếu các dịch vụ như: bể bơi, spa làm 

đẹp, phòng tập thể thao, sân tennis… 

b. Sản phẩm tour, tuyến 

Các tour du lịch nội tỉnh của Trà Vinh hạn chế về số lượng và 

không phong phú về loại hình, chủ yếu tập trung đầu tư phát triển 02 loại 

hình du lịch mà Trà Vinh có thế mạnh là du lịch sinh thái và du lịch tâm 

linh kết hợp du lịch văn hóa – lịch sử. 

Các tour liên tỉnh: các hãng lữ hành đã tổ chức các tour đón khách 

từ các cửa khẩu biên giới Việt Nam – Campuchia, đưa khách tham quan 

qua một vài tỉnh thành sau đó về Trà Vinh. Loại hình tour này đang phát 
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triển tốt, tạo ra doanh thu cao, do khả năng chi tiêu của phần lớn khách 

Việt kiều tương đối lớn. 

c. Lễ hội  

Hàng năm Trà Vinh có khoảng 04 lễ hội đặc sắc, bao gồm lễ hội 

của người Kinh, người Khmer và người Hoa: Lễ hội Nguyên tiêu, lễ vu 

Lan, Lễ Nghinh Ông, Lễ hội Ok Om Bok. 

2.2.4. Thực trạng liên kết phát tri ển du lịch 

a. Liên kết ngành 

Trong thời gian qua ngành du lịch tỉnh Trà Vinh chưa thực hiện 

liên kết với các ngành có liên quan trong tỉnh để phát triển du lịch. Việc 

liên kết chủ yếu chỉ xảy ra giữa các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, 

trong đó các doanh nghiệp lữ hành đóng vai trò trung tâm. 

b. Liên kết vùng 

Tiềm năng du lịch của vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung 

và du lịch tỉnh Trà Vinh là rất lớn và khả năng phát triển đa dạng, phong 

phú. Tuy nhiên, du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long chưa có sự hợp 

tác bền chặt giữa các địa phương. Lâu nay, việc liên kết chỉ diễn ra trong 

việc tổ chức sự kiện, chứ chưa thật sự liên kết để cùng phát triển sản phẩm 

du lịch. 

2.2.5. Thực trạng kết quả hoạt động du lịch 

a. Khách du lịch 

Lượng khách du lịch đến Trà Vinh từ 2009 – 2013 có tăng nhưng 

không ổn định, cao nhất là năm 2009 có 436.840 lượt, kế đến là năm 2011 

có 400.102 lượt, năm 2010 lượng khách phục vụ là 339.819 lượt, năm 

2012 lượng khách phục vụ giảm xuống còn 288.194 lượt, đến năm 2013 

lượng khách phục vụ là 298.000, tăng 3,4% so với năm 2012.  
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Bảng 2.15 Lưu lượng khách đến Trà Vinh 2009 - 2013 

      ĐVT: Lượt khách 

Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 2013 

Tổng khách phục vụ 436.840 339.819 400.102 288.194 298.000 

+ Quốc tế 5.564 5.276 3.314 2.387 9.500 

% so tổng số  1,27 1,55 0,83 0,83 3,2 

+ Nội địa 431.276 334.543 396.788 285.807 288.500 

% so tổng số  98,73 98,45 99,17 99,17 96,8 

Tổng khách lưu trú 88.478 121.051 123.558 139.997 172.668 

% (TKPV/TKLT) 20,25 36,62 30,88 48,57 57,94 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh) 

b. Doanh thu du lịch 

Năm 2009 tổng doanh thu du lịch Trà Vinh đạt 1550,44 tỷ đồng, 

đến năm 2013 tăng lên 2.874,35 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ dịch vụ ăn 

uống là chủ yếu. Tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 16,69%.  

Bảng 2.16. Cơ cấu doanh thu du lịch 2009 – 2013 

ĐVT: tỷ đồng 

Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 2013 

D. thu lưu trú 28,22 40,26 42,34 33,48 38,5 

 % so với tổng 1,8 2,25 2 1,28 1,34 

D. thu ăn uống 1518,6 1749,43 2069,99 2571,42 2826,07 

 % so với tổng 97,94 97,45 97,74 98,4 98,32 

D. thu lữ hành 3,62 5,49 5,60 8,15 9,78 

 % so với tổng 0,24 0,30 0,26 0,32 0,34 

Tổng doanh thu 1550,44 1795,18 2117,93 2613,05 2874,35 

Tăng bình quân 16,69% 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh) 
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c. Tổng sản phẩm ngành du lịch 

Năm 2009 GDP ngành du lịch Trà Vinh đạt 503 tỷ đồng tương ứng 

với 3,91% GDP của toàn tỉnh, từ năm 2010 – 2013 GDP ngành du lịch 

biến động không ổn định, đáng kể nhất là năm 2010, mức đóng góp của 

ngành du lịch vào GDP toàn tỉnh giảm xuống còn 2,37%. Tuy nhiên từ 

năm 2011 –2013, tỷ lệ đóng góp của GDP ngành du lịch tăng lên lần lượt 

với các mức: 2,6% năm 2011, 4% năm 2012 và 6,76% năm 2013. 

Bảng 2.17. Đóng góp của ngành du lịch trong cơ cấu kinh tế  

toàn tỉnh giai đoạn 2009 - 2013 

Chỉ tiêu ĐVT 2009 2010 2011 2012 2013 

1.Tổng GDP của 

tỉnh  

tỷ 

đồng 

12.856 15.010 19.722 23.206 25.192 

2. Mức tăng trưởng % 18,44 16,75 31,39 17,67 8,56 

3. Tổng GDP của  

ngành du lịch  

tỷ 

đồng 

503 355 512 929 1.702 

4. Mức tăng trưởng  55,51 -2,94 44,22 81,44 83,2 

5. Tỷ lệ GDP du lịch  

so với tổng GDP của 

tỉnh  

% 3,91 2,37 2,6 4,0 6,76 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh) 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG PHÁT TRI ỂN DU LỊCH TRÀ VINH 

2.3.1.  Thành công 

Phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, tạo việc làm, xoá đói giảm 

nghèo; Phối hợp triển khai thực hiện tốt kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực 

du lịch cho tỉnh; Chính sách thu hút đầu tư du lịch của tỉnh và sự quan tâm 

tạo điều kiện thuận lợi của các cấp, các ngành đã có sự chuyển biến tốt;  
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Nhiều doanh nghiệp du lịch đã đầu tư mở rộng, đầu tư quy mô kinh doanh 

đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của du khách. 

2.3.2.  Hạn chế 

Tốc độ phát triển còn chậm, hiệu quả kinh tế xã hội do ngành du 

lịch mang lại chưa cao, sản phẩm du lịch còn đơn điệu, chưa hấp dẫn 

khách du lịch; Tính liên kết trong hoạt động du lịch chưa tốt nên nguồn 

khách đến Trà Vinh còn ít; Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và trình độ 

tay nghề người lao động trong ngành du lịch còn thiếu trầm trọng. 

2.3.3. Nguyên nhân hạn chế 

Do vị trí địa lý, điều kiện giao thông chưa được thuận lợi; Các điểm 

du lịch còn ở dạng tiềm năng chưa được đầu tư khai thác tốt, sản phẩm du 

lịch còn nghèo nàn; Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch còn ít, chất 

lượng chưa cao; Trình độ nhận thức về phát triển du lịch, ý thức bảo vệ 

môi trường của người dân địa phương chưa cao. 
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN DU LỊCH TỈNH TRÀ VINH 

 

3.1. QUAN ĐIỂM VÀ M ỤC TIÊU PHÁT TRI ỂN 

3.1.1. Quan điểm  

3.1.2. Mục tiêu  

a. Mục tiêu kinh tế 

b. Mục tiêu văn hóa 

3.2  MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN DU LỊCH TRÀ VINH 

TRONG THỜI GIAN T ỚI  

3.2.1. Thúc đẩy gia tăng cơ sở kinh doanh du lịch 

a. Phát triển số lượng các doanh nghiệp  

- Nâng cao chất lượng dịch vụ công, đơn giản 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 dịch vụ du lịch.  

- Thực hiện công bố kịp thời thông tin quy hoạch các khu du lịch. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong tỉnh mở 

rộng quy mô và hình thức hoạt động.  

b. Hỗ trợ các doanh nghiệp đào tạo kiến thức chuyên môn 

nghiệp vụ 

- Triển khai và hướng dẫn các doanh nghiệp về Bộ tiêu chuẩn kỹ 

thuật các loại hình lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ), các cơ sở kinh doanh giải 

trí (karaoke, bar)  

- Phối hợp các cơ quan liên quan của tỉnh tổ chức tập huấn văn hoá 

giao tiếp cho những đối tượng thường xuyên tiếp xúc khách du lịch. 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực. 

3.2.2. Gia tăng nguồn lực phát triển du lịch 

a. Phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật  
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- Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các nhà hàng, 

khách sạn có chất lượng. 

- Phát triển đồng bộ và có chất lượng các công trình vui chơi giải 

trí, thể thao tổng hợp.  

- Đầu tư mua sắm các loại phương tiện có chất lượng, nhất là các 

phương tiện vận tải hành khách, các loại xe chuyên dùng để đưa đón 

khách du lịch. 

- Tiếp tục nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc. 

b. Phát triển cơ sở hạ tầng 

- Nâng cấp các tuyến đường giao thông kết nối với các điểm du lịch 

theo quy hoạch để rút ngắn thời gian đi lại, tăng thời gian tham quan, 

nghiên cứu, lưu trú và nghỉ dưỡng của du khách.  

- Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, khẩn trương xây dựng 

các bến tàu du lịch trong tỉnh, các dự án cấp điện chiếu sáng, cấp thoát 

nước tại khu du lịch Ba Động. 

c. Phát triển nguồn nhân lực 

- Tập trung đào tạo tại chỗ, khai thác nguồn lực tại địa phương đảm 

bảo yêu cầu sử dụng lao động địa phương là chủ yếu. 

- Thu hút lao động có chất lượng cao từ các địa phương và khu vực. 

- Điều tra phân loại trình độ nghiệp vụ để lập kế hoạch đào tạo cụ 

thể các cấp trình độ chuyên ngành. Khuyến khích đào tạo cán bộ trẻ ở 

trình độ đại học, trên đại học về nghiệp vụ du lịch. 

- Tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ. 

d. Đầu tư phát triển du lịch 

- Chủ động tập trung đầu tư xây dựng, quy hoạch chi tiết cho các 

khu, điểm du lịch có tiềm năng. 

- Tôn tạo các di tích, thắng cảnh. 

- Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động du lịch. 
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3.2.3. Phát triển sản phẩm du lịch 

- Phát triển du lịch tâm linh 

- Phát triển du lịch cộng đồng 

- Phát triển du lịch sinh thái 

- Phát triển du lịch văn hoá, tham quan thắng cảnh  

- Tổ chức sự kiện thu hút khách du lịch 

- Thường xuyên có các cuộc điều tra lấy ý kiến du khách về chất 

lượng dịch vụ du lịch và phản hồi cho các doanh nghiệp. 

- Thực hiện chính sách phân biệt giá theo mùa vụ du lịch. 

- Áp dụng chính sách giá khuyến mãi với mức giá hấp dẫn. 

- Doanh nghiệp cần tiếp thị và quảng bá sản phẩm thông qua các 

hội nghị, sự kiện, diễn đàn giao lưu du lịch với khách tham quan.  

- Thực hiện quảng cáo qua các phương tiện thông tin đại chúng kết 

hợp với tờ rơi, giới thiệu về chương trình du lịch và hình ảnh của doanh 

nghiệp.  

3.2.4. Liên kết phát tri ển du lịch 

a. Liên kết ngành 

- Xây dựng và phát huy các cơ chế phối hợp liên ngành, tạo thuận 

lợi cho việc phát triển du lịch. 

- Xây dựng các cơ chế, chính sách phối hợp hỗ trợ giá giữa các 

ngành, lĩnh vực liên quan để có các gói giá đa dạng, hấp dẫn thị trường. 

- Thành lập Hiệp hội Du lịch Trà Vinh để liên kết các thành phần 

kinh tế hoạt động trong lĩnh vực du lịch nhằm nâng cao chất lượng sản 

phẩm du lịch, tăng cường khả năng cạnh tranh và thúc đẩy ngành du lịch 

của tỉnh phát triển. 

b. Liên kết vùng 
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- Hợp tác với các tỉnh trong vùng, nhằm tránh trùng lắp, đơn điệu 

sản phẩm, tránh tình trạng giẫm chân, sao chép tour, cạnh tranh không 

lành mạnh. 

- Xây dựng chương trình xúc tiến quảng bá du lịch, liên kết giữa 

các trung tâm xúc tiến du lịch trong vùng để xúc tiến quảng bá du lịch. 
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KẾT LUẬN 

 

Du lịch Trà Vinh trong bối cảnh chung của du lịch vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long hiện đang trong quá trình phát triển. Điều này thể 

hiện qua tất cả các chỉ tiêu như số lượng khách, doanh thu, cơ sở vật 

chất, cơ sở hạ tầng du lịch, nguồn lao động. Tuy nhiên sự phát triển của 

du lịch Trà Vinh dù có tăng trong những năm gần đây nhưng sự đóng 

góp của ngành du lịch trong cơ cấu kinh tế của tỉnh còn hạn chế, chưa 

tương xứng với vị trí và tiềm năng của mình. 

Trà Vinh có nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du 

lịch nhân văn khá phong phú, là điều kiện thuận lợi để du lịch Trà Vinh 

phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Trong những năm qua, được sự 

quan tâm chỉ đạo của các Sở, ban, ngành, du  lịch Trà Vinh đã có những 

thay đổi đáng kể, du khách đã biết nhiều hơn du lịch Trà Vinh khi nhắc 

đến Ao Bà Om, Chùa Âng, Chùa Hang, Bảo tàng dân tộc Khmer, biển 

Ba Động. Bên cạnh đó Trà Vinh còn nổi tiếng và thu hút du khách bởi 

những đặc sản quê hương như: Dừa sáp, bánh tét Trà Cuôn, Tôm khô 

Vinh Kim. Tuy nhiên các tài nguyên du lịch của Trà Vinh vẫn còn ở 

dạng tiềm năng, chưa được khai thác hợp lý, chưa tận dụng hết tiềm 

năng sẵn có, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch còn 

nghèo nàn, các khu vui chơi, giải trí và hệ thống các dịch vụ phục vụ 

khách du lịch hầu như chưa có. Đây chính là nguyên nhân khiến cho du 

lịch Trà Vinh chưa phát triển. Thực tế này đòi hỏi cần có biện pháp khắc 

phục, tạo điều kiện cho du lịch Trà Vinh có hướng phát triển du lịch 

trong tương lai.  

Với kết quả quan sát điều tra thực tế, đánh giá tiềm năng và thực 

trạng khai thác các tài nguyên du lịch của tỉnh Trà Vinh trong thời gian 

qua, đề tài  đã đưa ra một số giải pháp có tính tham khảo với mong 
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muốn góp phần tìm ra những giải pháp tối ưu, giúp cho Trà Vinh tận 

dụng được hết những tiềm năng du lịch của mình để du lịch Trà Vinh 

phát triển và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. 

Trong quá trình hoàn thành luận văn do sự hạn chế về tầm hiểu 

biết, công tác điều tra nghiên cứu, phân tích chưa được sâu, đầy đủ nên 

việc đánh giá các tiềm năng phát triển, thực trạng phát triển không tránh 

khỏi những thiếu sót, hạn chế. Kính mong quý Thầy, Cô trong hội đồng 

chỉ dẫn để luận văn hoàn thiện hơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


