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MỞ ĐẦU  

1. Tính cấp thiết của đề tài 
Quảng Bình là một tỉnh có nhiều tiềm năng về phát triển du 

lịch, nhất là các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng biển và tham 
quan thắng cảnh. Tuy nhiên cho đến nay, Quảng Bình chưa thực sự 
khai thác tiềm năng lợi thế so sánh vốn có của địa phương; bởi một 
mặt chưa đủ điều kiện để khai thác, mặt khác quan trọng hơn là 
QLNN đối với ngành du lịch còn có những bất cập, chưa thực sự tạo 
được môi trường kinh tế, pháp luật, xã hội thuận lợi để phát triển du 
lịch. Sự hạn chế, kém năng động của các doanh nghiệp kinh doanh du 
lịch trên địa bàn tỉnh, là hệ quả hay là sản phẩm tất yếu của quá trình 
QLNN về quy hoạch và thực hiện quy hoạch ngành, về quan điểm 
định hướng phát triển, về tư duy và cơ chế, chính sách phát triển 
ngành, về đầu tư và thu hút đầu tư của tỉnh.  
 Do vậy, việc nghiên cứu một cách khoa học và có hệ thống để 
tìm ra những giải pháp QLNN nhằm thúc đẩy sự phát triển ngành du 
lịch tỉnh Quảng Bình, để ngành này thực sự trở thành ngành kinh tế 
động lực trong tương lai gần, đồng thời góp phần thúc đẩy nhanh quá 
trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là yêu cầu và nhiệm vụ cấp 
thiết. Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, tác giả chọn đề tài luận văn: 
"Hoàn thiện quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng 
Bình" để nghiên cứu là cần thiết, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 
- Khái quát được lý luận về QLNN về du lịch; 
- Đánh giá được thực trạng QLNN về du lịch tỉnh Quảng Bình; 
- Kiến nghị các giải pháp hoàn thiện QLNN về du lịch tỉnh 

Quảng Bình. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu: QLNN về hoạt động du lịch.  
- Phạm vi nghiên cứu:  
+ Về không gian: QLNN về hoạt động du lịch trên địa bàn 

tỉnh Quảng Bình. 
+ Về thời gian: 2002-2012 
4. Phương pháp nghiên cứu 
Nghiên cứu  sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu như:  
Phương pháp hệ thống, phương pháp thống kê và so sánh.  
5. Bố cục đề tài:  

 Ngoài phần mở đầu kết luận đề tài gồm 3 chương: 
Chương 1. Những vấn đề chung về du lịch và QLNN về du lịch  
Chương 2. Thực trạng công tác quản lý nhà nước về du lịch 
Chương 3. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước 

về du lịch tỉnh Quảng Bình 
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

CHƯƠNG 1 
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DU LỊCH  
VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH  

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DU LỊCH 
1.1.1. Du lịch và hoạt động du lịch 
 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”.  

Khái niệm hoạt động du lịch: "Hoạt động du lịch là hoạt động 
của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, cộng đồng 
dân cư và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến du lịch".  
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1.1.2. Đặc điểm của du lịch 
Du lịch là hoạt động cung cấp sản phẩm chủ yếu là dịch vụ 
Du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng về các sản phẩm 

- dịch vụ là chủ yếu. Thường thì sản phẩm du lịch mang một phần lớn 
yếu tố vô hình trong cấu tạo của nó.  

Du lịch mang tính tương tác cao 
Du lịch là kết quả mang lại nhờ các hoạt động tương tác giữa 

những tổ chức cung ứng và khách hàng, thông qua việc đáp ứng nhu 
cầu, khách hàng đó mang lại lợi ích cho tổ chức cung ứng dịch vụ đó. 
Hàng hoá mà dịch vụ du lịch tạo ra được sản xuất và tiêu thụ đồng thời 
nên cung cầu dịch vụ không thể tách rời, tiến hành đồng thời, không có 
thời gian giữa sản xuất và tiêu dùng để kiểm tra sản phẩm hỏng.    

Du lịch gắn liền với yếu tố tài nguyên du lịch 
Nhiều hoạt động du lịch gắn liền với tài nguyên du lịch nhất 

là tài nguyên du lịch như tự nhiên, các di tích văn hóa, …gắn liền với 
mỗi địa phương. Đặc điểm này khiến nên nhiều sản phẩm du lịch là 
không thể di chuyển. Hay nói một cách khác, chúng ta không thể đưa 
sản phẩm du lịch đến tay người tiêu dùng mà chỉ có thể đưa khách 
hàng đến nơi có sản phẩm du lịch để giúp họ thoả mãn nhu cầu thông 
qua việc tiêu dùng sản phẩm. 

Đối tượng khách hàng có nhu cầu không đồng nhất và khó 
định  lượng  

Khách hàng là một bộ phận của cả quá trình sản xuất và tiêu 
thụ sản phẩm. Vai trò của du lịch trong phát triển 
1.1. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH  

1.2.1. Khái niệm quản lý nhà nước về du lịch 
  QLNN về du lịch là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng 
quyền lực pháp luật nhà nước đối với các quá trình, các hoạt động du lịch 
của con người để duy trì và phát triển ngày càng cao các hoạt động du 
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lịch trong nước và du lịch quốc tế nhằm đạt được các hiệu quả kinh tế xã 
hội do nhà nước đặt ra. 

1.2.2. Nội dung quản lý nhà nước về du lịch 
a. Tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật chung và 

ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách phát triển 
du lịch của địa phương 

b. Xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển du 
lịch 

c. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về du lịch 
d. Tạo lập sự gắn kết liên ngành, liên vùng, liên quốc gia 

trong hoạt động du lịch 
e. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 
f. Công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong lĩnh 

vực hoạt động du lịch 
1.2.3. Các công cụ quản lý nhà nước du lịch 

 Đề thực hiện quản lý nhà nước du lịch cần có các công cụ 
nhất định để thực hiện. Có thể chia thành ba nhóm chính:   

(1)  Công cụ hành chính 
 Công cụ hành chính này được sử dụng trong quản lý nhà 
nước du lịch để tác động trực tiếp vào đối tượng quản lý – tổ chức, 
doanh nghiệp và du khách tham gia vào hoạt động du lịch qua các 
quyết định dứt khoát mang tính bắt buộc.  

(2) Công cụ kinh tế 
Công cụ kinh tế này được sử dụng trong quản lý nhà nước du 

lịch để tác động vào đối tượng quản lý  – tổ chức, doanh nghiệp và du 
khách tham gia vào hoạt động du lịch.  

(3) Công cụ giáo dục  
Công cụ giáo dục là cách tác động vào nhận thức và tình cảm 

của đối tượng quản lý - tổ chức, doanh nghiệp và du khách tham gia 
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vào hoạt động du lịch nhằm nâng cao tính tự giác của họ trong việc 
thực hiện quy hoạch phát triển du lịch, bảo vệ và khai thác tài nguyên 
du lịch hợp lý, …  

1.2.4. Vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch  
Vai trò QLNN đối với HĐDL không nằm ngoài mục đích hỗ 

trợ và tạo điều kiện cho du lịch phát triển nhanh và bền vững. Theo 
đó, Nhà nước sử dụng tất cả các biện pháp có thể để can thiệp vào 
HĐDL nhằm tạo ra môi trường du lịch lành mạnh, phân bổ nguồn lực 
một cách tối ưu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội một 
cách hài hòa, phù hợp với giá trị truyền thống và văn hóa của một 
quốc gia, một vùng, một địa phương. 
1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
DU LỊCH  

1.3.1. Nhân tố về điều kiện tự nhiên và tài nguyên du lịch 
Điều kiện này thuận lợi cho hoạch định phát triển du lịch và 

đưa ra thực thi các quyết định quản lý nhà nước về du lịch.  
1.3.2. Nhân tố về kinh tế - xã hội 
Tình hình phát triển kinh tế của địa phương là nhân tố quan 

trọng tác động tới sự phát triển của du lịch và quản lý du lịch. Khi 
kinh tế phát triển ổn định với môi trường chính sách thuận lợi sẽ tạo 
điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp và du khách thuận lợi tham 
gia vào các hoạt động du lịch, điều đó cũng thuận lợi cho công tác 
quản lý nhà nước.  

1.3.3. Sự phát triển của du lịch 
 Đây là đối tượng của QLNN du lịch trên địa phương hay lãnh 
thổ. Hoạt động du lịch tốt thể thiện qua sự phát triển của du lịch. Khi 
du lịch phát triển, quy mô của nó ngày càng lớn hơn, phạm vi mở 
rộng hơn và chất lượng cao hơn cũng như nhiều quan hệ phát sinh và 
phức tạp hơn. Hay nói cách khác, đối tượng của QLNN du lịch vận 
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động và thay đổi theo thời gian và theo quy luật kinh tế khách quan.  
1.3.4. Nhân tố thuộc về cơ quan quản lý nhà nước về du lịch 

 Bộ máy quản lý nhà nước về du lịch bao gồm các cơ quan và 
tổ chức trong một hệ thống chung nhằm thực hiện các chức năng của 
quản lý nhà nước về du lịch. Bộ máy tổ chức này ở địa phương cấp 
tỉnh được tổ chức theo mô hình trực tuyến cao nhất là UBND tỉnh tiếp 
đó là sở VHTT và Du lịch và các phòng VHTT và Du lịch ở cấp 
huyện thành phố trực thuộc tỉnh. Ngoài ra theo ngành dọc thì các cơ 
quan quản lý nhà nước du lịch tỉnh còn chịu sự quản lý và chi phối 
của Tổng cụ Du lịch và Bộ VHTT và Du lịch.   
1.4. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH 
CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG  

1.4.1. Kinh nghiệm QLNN về du lịch của tỉnh Khánh Hòa 
1.4.2. Kinh nghiệm QLNN về du lịch của thành phố Đà 

Nẵng  
1.4.3. Kinh nghiệm QLNN về du lịch của tỉnh Thừa 

Thiên Huế 
1.4.4. Những bài học kinh nghiệm quản lý nhà nước về 

du lịch tỉnh Quảng Bình 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC  

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH  
2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN DU LỊCH VÀ 
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH  

2.1.1. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên du lịch của tỉnh 
Quảng Bình  

Quảng Bình có diện tích tự nhiên 8.052 km2, dân số năm 
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2009 có 847.956 người . Quảng Bình có 7 đơn vị hành chính: thành 
phố Đồng Hới là tỉnh lỵ, đô thị loại 3, và 6 huyện gồm Lệ Thủy, 
Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa (miền núi), Minh 
Hóa (miền núi). Toàn tỉnh có 139 xã, phường, thị trấn. 
 Tài nguyên du lịch 

Thế mạnh về hệ sinh thái: Quảng Bình là tỉnh có sự đa dạng 
về hệ sinh thái bao gồm hệ sinh thái rừng núi, hệ sinh thái biển...  

Tài nguyên hang động: Khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng có hệ 
thống hang động kỳ vĩ được mệnh danh là "Vương quốc hang động" 
với khoảng 300 hang động, nơi đây tiềm ẩn nhiều điều mới lạ và hấp 
dẫn như Hang Phong Nha, Hang Tiên Sơn, Hang Tối, Hang E, Hang 
Vòm, hang Thung...  
  Tài nguyên biển, biển đảo: Quảng Bình có bờ biển dài 116 
km từ Đèo Ngang đến Hạ Cờ với các bãi biển đặc sắc cùng những đồi 
cát trắng, những rừng phi lao ven biển, những bãi tắm đẹp, bãi cát 
bằng phẳng, nước sạch và không khí trong lành, dài từ 3 - 7 km có 
sức chứa tới hàng vạn khách du lịch nghỉ dưỡng và tắm biển, có giá 
trị để phát triển thành các khu nghỉ dưỡng biển cao cấp, có sức cạnh 
tranh cao.  

 Tiềm năng về tài nguyên rừng: Với diện tích rừng 486.688 
ha, trong đó rừng tự nhiên 447.837 ha, rừng trồng 38.851ha; hiện nay, 
Quảng Bình đang dẫn đầu cả nước về tốc độ che phủ rừng (trên 70%, 
cả nước là hơn 40%).  

Tài nguyên du lịch văn hóa, nhân văn 
2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình  
Quảng Bình là một tỉnh Duyên hải Bắc Trung Bộ có nhiều 

tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế. Trong những năm qua, Quảng 
Bình luôn là địa phương đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và 
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ổn định. Trong giai đoạn 2002 – 2012: tốc độ tăng trưởng GDP bình 
quân đạt 10%/năm. Trong đó, nông lâm thủy sản tăng 6,5%/năm, 
công nghiệp –xây dựng tăng 14,2%/năm, dịch vụ tăng 16%/năm.  

Bảng 2.2: Cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Quảng Bình 
                                                                          Đơn vị tính: % 

Năm 2000 2005 2008 2009 2012 
Nông – Lâm – Ngư nghiệp 42,3 38,3 37,8 35,37 35,7 
Công nghiệp – Xây dựng  22,6 26,7 28,0 26,72 27,2 
Dịch vụ 35,1 35,0 34,2 37,91 37,1 

Nguồn: Niêm giám thống kê Quảng Bình 2011. Cục Thống kê Quảng Bình 

2.2. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH QUẢNG BÌNH  
2.2.1. Tình hình về khách du lịch 

Bảng 2.3: Số lượng khách du lịch đến Quảng Bình thời kỳ 2002-
2012 

Số lượng khách Khách quốc tế Khách nội địa 

Năm 
Số lượng 

Tăng so 
với năm 

trước (%) 

Số 
lượng 

Tăng so 
với năm 

trước (%) 
Số lượng 

Tăng so 
với năm 

trước (%) 
2002 146.396  20.336  126.060  
2003 162.579 11 23.412 15,12 139.167 10,39 
2004 183.340 13 18.174 -22,37 165.166 18,68 
2005 275.000 50 25.000 37,55 250.000 51,36 
2006 380.000 38,18 28.373 13,49 351.627 40,65 
2007 450.000 18,42 35.000 23,35 415.000 18,02 
2008 560.000 24,44 42.000 20 518.000 24,81 
2009 712.800 27,28 57.018 35,75 655.782 26,59 
2010 835.000 17,14 64.000 12,24 771.000 17,56 
2011 986.000 18 76.800 20 909.200 17,92 
2012 1.196.500 21,2 94.138 21 1.102.362 21,2 

Tăng TB 
2002-2012  23,9  15,9  25,35 

Nguồn: Sở VH, TT & DL QUẢNG BÌNH 
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Bảng 2.4: So sánh khách du lịch Quảng Bình với một số tỉnh, 
thành phố 

                                                            ĐVT: 1.000 lượt khách 
Tăng trưởng (%) 

STT Chỉ tiêu 2002 2010 2011 2012 2010 - 
2011 

2011 - 
2012 

2002 - 
2012 

1 Tổng số khách        
1.1 QUẢNG BÌNH 146,4 835 986 1.196 18 21,2 23,9 
1.2 Thừa Thiên Huế 653,0 1.560,0 1.778,0 1.886 13,97 6,0 11,8 
1.3 Đà Nẵng 539,5 1.120,0 1.299,0 2.350,0 16,0 80,9 22,5 
1.4 Khánh Hòa 367,0 1.467,4 1.840,0 2.073,0 25,46 12,6 19,6 
2 Khách quốc tế        

2.1 QUẢNG BÌNH 20,3 64 76,8 94,1 20,0 22,5 15,9 
2.2 Thừa Thiên Huế 267,0 536,0 542,0 560 1,2 3,0 8,2 
2.3 Đà Nẵng 215,3 317,6 325,8 500,0 2,6 53,4 4,7 
2.4 Khánh Hòa 127,0 238,7 390,0 440,0 38,79 12,8 13,3 
3 Khách nội địa        

3.1 QUẢNG BÌNH 126,0 771 909 1.102 24,92 22 25,35 
3.2 Thừa Thiên Huế 386,0 1.024,0 1.236,0 1.326 20,7 7,2 13,8 
3.3 Đà Nẵng 324,2 705,2 805,6 1.850,0 21,2 32 15,2 
3.4 Khánh Hòa 240,0 1.228,7 1.450,0 1.633,0 18,01 17,89 22,1 

Nguồn: Sở VH, TT & DL QUẢNG BÌNH; Viện NCPT Du lịch 
So sánh một số trọng điểm du lịch của khu vực miền Trung 

như Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, số lượng khách du lịch 
Quảng Bình còn thấp. Các chỉ tiêu khách du lịch của Quảng Bình đạt 
khoảng 50% các chỉ tiêu tương ứng của các địa phương trên, riêng 
khách du lịch quốc tế của Quảng Bình đạt gần 10% so với Thừa 
Thiên Huế (năm 2001) và tăng dần trong những năm gần đây 14,17% 
(năm 2011). 

Xét về tốc độ tăng trưởng khách du lịch cả trong nước và quốc 
tế, Quảng Bình có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với Đà Nẵng, Huế và 
Khánh Hòa. Tuy nhiên về số lượng du khách vẫn còn rất thấp là do các 
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tỉnh nêu trên đều có một quá trình phát triển khá lâu dài với nhiều điểm 
du lịch đạt tầm cỡ quốc tế (Huế) hoặc có cửa ngõ quốc tế cả về hàng 
không và đường biển (Đà Nẵng). 

2.2.2. Tình hình về doanh thu du lịch 

 
 Biểu đồ 2.1. Doanh thu du lịch Quảng Bình giai đoạn 2006 – 2012 

(Nguồn: Sở Văn hóa - thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình) 
Bảng 2.5: So sánh doanh thu du lịch Quảng Bình với một số tỉnh,  

thành phố khác 
                                         ĐVT: Tỷ đồng 

Tăng trưởng (%) 
STT Chỉ tiêu 2002 2010 2011 2012 2009-

2010 
2010-
2011 

2002-
2012 

01 Quảng Bình 50,1 229,6 300,9 402,2 28,62 31,05 33,66 
02 Thừa Thiên Huế 240,8 1.102,5 1.212,8 1.480,0 10 16,7 20,67 
03 Đà Nẵng 297,8 891,08 1.049,2 1.800,0 17,7 45 29,43 
04 Khánh Hòa 246,1 1.563,6 1.880,0 2.200,0 20,24 17,2 25,46 

Nguồn: Sở VH, TT & DL QUẢNG BÌNH; Viện NCPT Du lịch 
2.2.3. Tình hình nguồn nhân lực du lịch  
Nhìn chung, đội ngũ nhân lực hoạt động trong lĩnh vực du 

lịch trên địa bàn tỉnh hiện nay đã có sự chuyển biến rõ rệt, đổi mới, 
nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ từng bước đáp ứng yêu 
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cầu hoạt động kinh doanh du lịch theo cơ chế thị trường và từng bước 
chuyên nghiệp hóa.  

2.2.4. Các loại hình và sản phẩm du lịch     
Từ năm 2006 – 2012, trên địa bàn tỉnh đã thu hút 31 dự án đầu 

tư phát triển du lịch, với số vốn đăng ký khoảng 27.000 tỷ đồng, quy 
mô diện tích khoảng 2.500ha. Trong số 27 dự án có hiệu lực, 13 dự án 
đã được cấp Giấy Chứng nhận đầu tư, trong đó có 03 dự án đầu tư 
nước ngoài, 01 dự án đã hoàn thành và thu hồi chủ trương 03 dự án.  

2.2.5. Tình hình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ 
Du lịch 

Về giao thông, trong những năm gần đây, tỉnh đã đầu tư xây 
dựng mới nhiều tuyến đường mang tính chiến lược, đem lại lợi ích 
nhiều mặt cho kinh tế - xã hội nói chung và ngành du lịch nói riêng 
như: Tuyến Đồng Hới  – Phong Nha, Đường 12A, Đường Hồ Chí 
Minh, Bảo Ninh… 

2.2.6. Đánh giá chung về hoạt động du lịch của tỉnh 
Quảng Bình 

Những mặt tích cực:  
Một là, HĐDL ở tỉnh bước đầu đã có những chuyển biến tích 

cực, một số doanh nghiệp trong tỉnh đã tạo được mối quan hệ hợp tác 
với các công ty lữ hành trong nước và nước ngoài.  

Hai là, thị trường du lịch đã có những bước phát triển cơ bản, 
phong phú hơn, đa dạng hơn. Do đó, khách du lịch đến Quảng Bình 
ngày một nhiều hơn, doanh thu du lịch tăng lên qua các năm. HĐDL 
đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển KT-XH của tỉnh. Những nhu 
cầu cơ bản về hàng hóa và dịch vụ phục vụ cho khách du lịch đến tỉnh 
đã được đáp ứng khá đầy đủ, giá cả tương đối ổn định.  

Ba là, cơ cấu thành phần kinh tế tham gia HĐDL đã phát 
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triển theo hướng đa dạng hơn. HĐDL thuộc thành phần kinh tế nhà 
nước đã được tổ chức lại và đã từng bước thể hiện vai trò nòng cốt 
trên các phương diện, phục vụ có hiệu quả các chương trình phát 
triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.  

Bốn là, KCHT, CSVC-KT phát triển du lịch từng bước được 
nâng lên. Các dự án đầu tư phát triển hệ thống giao thông, điện, nước 
và thông tin liên lạc; các dự án đầu tư khách sạn, nhà hàng đạt chuẩn 
quốc tế... đang được Nhà nước, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp gấp 
rút thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách,đặc 
biệt là du khách quốc tế.  

Những vấn đề đặt ra:  
Một là, chưa tạo được thương hiệu du lịch của Tỉnh. 
Hai là, hiện nay, các khu du lịch, các cơ sở du lịch mới được 

xây dựng ở dạng sơ khai, chưa được đầu tư tôn tạo đúng mức trong 
khi KCHT và CSVC- KT của ngành du lịch ở nhiều nơi còn thiếu về 
số lượng, kém về chất lượng.  

Ba là, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch 
hiện nay chỉ mới chú ý đến việc khai thác tài nguyên thiên nhiên thu lợi 
trước mắt, chưa quan tâm đến vấn đề bảo vệ để phát triển bền vững.  

Bốn là, các di tích văn hóa, lịch sử là nguồn tài nguyên không 
kém gì nguồn tài nguyên thiên nhiên trong phát triển du lịch nhưng ít 
được quan tâm trùng tu, tôn tạo.  

Năm là, trật tự kinh doanh du lịch đôi lúc vẫn diễn ra phức tạp, 
nhất là tệ chèo kéo, đeo bám khách du lịch gây phiền toái cho du khách.  

Sáu là, trình độ dân trí của cộng đồng dân cư ở các vùng du lịch 
không cao, nhận thức về lợi ích của kinh tế du lịch còn hạn chế nên việc 
chuyển biến về văn hóa ứng xử, thái độ giao tiếp của người dân ở vùng 
du lịch đối với du khách chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. 
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2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU 
LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 

2.3.1. Thực trạng tổ chức thực hiện các chính sách pháp 
luật và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách 
phát triển du lịch 

Tiếp thu, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước về phát triển du lịch, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình đã 
cụ thể hóa và chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các 
ngành và địa phương thông qua nhiều hình thức để tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân 
dân trong tỉnh, nhất là các địa phương có tiềm năng phát triển du lịch.  

Bên cạnh đó, UBND Tỉnh đã ban hành các văn bản thuộc thẩm 
quyền để chỉ đạo phát triển du lịch trên địa bàn, như:  

- Phát triển bền vững: Phát triển du lịch Quảng Bình luôn 
phải đặt trên quan điểm phát triển bền vững, cân bằng giữa lợi ích 
kinh tế và các mục tiêu văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng mà 
du lịch đảm nhận. 

- Phát triển toàn diện: Phát triển du lịch trên cơ sở phải xác 
định du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, liên quan đến các 
ngành, lĩnh vực mang những nội dung văn hóa sâu sắc và đặt trong 
mối liên hệ với sự phát triển của du lịch Bắc Trung Bộ, du lịch cả 
nước và rộng hơn là khu vực ASEAN. 

- Khai thác tiềm năng: Trên cơ sở các tiềm năng và lợi thế 
của tỉnh, khai thác có hiệu quả các nguồn lực về tài nguyên tự nhiên, 
tài nguyên nhân văn để phát triển các loại hình sản phẩm du lịch đáp 
ứng xu hướng và nhu cầu của thế giới. 

- Tận dụng cơ hội: Tận dụng những cơ hội mới của xu 
hướng phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam và khu vực để tạo 
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thành những động lực thúc đẩy du lịch phát triển. 
Mục tiêu chung: 
- Đưa Quảng Bình trở thành một trong những trung tâm du lịch 

lớn của Việt Nam, tương xứng với tiềm năng và lợi thế của Tỉnh.  
Như vậy, tỉnh Quảng Bình đã tiếp thu, quán triệt và tổ chức 

thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước  
về du lịch . Bên cạnh đó, cũng đã kịp thời ban hành nhiều chủ trương, 
chính sách thuộc thẩm quyền để chỉ đạo, điều hành hoạt động du lịch 
trên địa bàn tỉnh theo đúng định hướng phát triển du lịch mà Trung 
ương và địa phương đã đề ra. 

2.3.2. Thực trạng công tác xây dựng và thực hiện quy 
hoạch, kế hoạch phát triển du lịch  
 Năm 2011 UBND tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt "Quy hoạch 
tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và tầm 
nhìn đến năm 2025"  

Trong quá trình thực hiện quy hoạch trên, du lịch Quảng Bình 
đã đạt được những kết quả bước đầu, công tác quy hoạch và quản lý 
quy hoạch có những thành công nhất định.  

Tuy nhiên, việc thực hiện quy hoạch cũng bộc lộ nhiều vấn 
đề cần phải xem xét khi xây dựng quy hoạch. 

2.3.3. Thực trạng tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về du lịch 
Hiện nay bộ máy quản lý nhà nước về du lịch của tỉnh cũng 

giống như các địa phương khác trong cả nước và bao gồm các cơ 
quan và tổ chức trong một hệ thống chung nhằm thực hiện các chức 
năng của quản lý nhà nước về du lịch và được tổ chức theo mô hình 
trực tuyến cao nhất là UBND Tỉnh tiếp đó là Sở VHTT và Du lịch và 
các Phòng VHTT và Du lịch ở cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh. 
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Ngoài ra theo ngành dọc thì các cơ quan quản lý nhà nước du lịch 
tỉnh còn chịu sự quản lý và chi phối của Tổng cục Du lịch và Bộ 
VHTT và Du lịch.   

2.3.4. Thực trạng tạo lập sự gắn kết liên ngành, liên vùng, 
liên quốc gia trong hoạt động du lịch 

UBND Tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, các buổi gặp 
gỡ kết hợp xúc tiến kêu gọi đầu tư vào Quảng Bình. Đồng thời, tổ chức 
ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác phát triển KT-XH giai đoạn 2010-
2020. Theo thoả thuận đã được ký kết, các nhà đầu tư đã ký ghi nhớ 
đầu tư vào Du lịch với số vốn đăng ký đầu tư gần 6.000 tỷ đồng.  

2.3.5. Thực trạng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân 
lực 

Nguồn nhân lực du lịch là nhân tố quyết định đến chất lượng 
sản phẩm du lịch, quyết định đến sự phát triển của ngành du lịch.  

2.3.6. Thực trạng công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi 
phạm trong lĩnh vực du lịch 

Đây là một trong các nội dung chính của quản lý nhà nước về 
du lịch. Thực hiện tốt nội dung này sẽ bảo đảm sự thành công của 
công tác này. Thực hiện nội dung này vừa bảo đảm hoàn thành chức 
năng quản lý nhà nước, đồng thời chính nó lại tạo ra môi trường kinh 
doanh thuận lợi cho doanh nghiệp và tổ chức hoạt động kinh doanh 
du lịch.  

Đối với dịch vụ vận tải hành khách du lịch: Sở Văn hoá Thể 
thao và Du lịch đã phối hợp thường xuyên với Ban an toàn giao thông 
tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh Quảng Bình và Trung tâm 
kiểm định ô tô để thường xuyên đánh giá kiểm định chất lượng kỹ 
thuật các phương tiện tham gia vận chuyển du khách. Tuy nhiên, 
công tác quản lý chất lượng dịch vụ vận chuyển du khách còn những 
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hạn chế. 
Đối với dịch vụ lưu trú: Trên cơ sở các văn bản Nhà nước 

qui định, ngành du lịch phối hợp với các cơ quan chức năng khác 
thường xuyên tổ chức các hoạt động quản lý chất lượng lưu trú.  

Đối với dịch vụ ăn uống: Nhận thức đây là yếu tố rất quan 
trọng và quyết định tới sự phát triển của ngành du lịch Quảng Bình.  

Đối với dịch vụ giải trí 
2.3.7. Đánh giá chung về QLNN đối với hoạt động du lịch 

ở tỉnh Quảng Bình. 
- Những mặt tích cực:  
Thứ nhất, công tác tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

và tổ chức hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của 
Nhà nước trong lĩnh vực du lịch từ tỉnh đến cơ sở được chú trọng.  

Thứ hai, công tác quy hoạch và kế hoạch phát triển du lịch 
của tỉnh có sự đổi mới cả về nội dung, phương pháp và tổ chức thực 
hiện, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn xây 
dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của mình sát hợp với thị 
trường và phù hợp với định hướng phát triển chung của địa phương.  

Thứ ba, công tác tạo lập sự gắn kết liên ngành, liên vùng, liên 
quốc gia trong HĐDL, giữa địa phương và Trung ương trong QLNN 
về du lịch có sự chuyển biến tích cực.  

Thứ tư, công tác đào tạo, bồi dưỡng và hỗ trợ đào tạo, bồi 
dưỡng nguồn nhân lực cho HĐDL được tăng cường. 

Thứ năm, công tác kiểm tra, thanh tra đối với HĐDL được 
duy trì thường xuyên, góp phần ổn định thị trường, đẩy mạnh các 
hoạt động kinh doanh du lịch, giữ gìn kỷ cương pháp luật trong 
HĐDL trên địa bàn tỉnh.  
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- Nguyên nhân của những mặt tích cực:  
Nguyên nhân khách quan:  
Nguyên nhân chủ quan:  
Những hạn chế và nguyên nhân  
- Những hạn chế:  
Một là, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật 

về du lịch cho người dân và việc nâng cao nhận thức của cộng đồng 
dân cư địa phương hiệu quả còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu 
phát triển du lịch trong bối cảnh hiện nay.  

Hai là, việc cụ thể hoá và ban hành các cơ chế, chính sách 
thuộc thẩm quyền để quản lý, điều hành HĐDL từng lúc còn chậm. 
Thủ tục hành chính đối với kinh doanh nói chung và HĐDL nói riêng 
mặc dù được cải thiện nhưng nhìn chung còn phức tạp, gây phiền hà 
cho các nhà đầu tư.  

Ba là, công tác xây dựng và thực hiện quy hoạch, chưa theo 
kịp yêu cầu phát triển, có nguy cơ tác động tiêu cực đến môi trường 
và hủy hoại tài nguyên du lịch.  

Bốn là, công tác quản lý các khu, điểm du lịch trên địa bàn còn 
chồng chéo.  

Năm là, công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
du lịch của tỉnh mặc dù có nhiều cố gắng nhưng vẫn chậm so với kế 
hoạch đề ra và hiệu quả chưa cao.  

Sáu là, công tác tạo lập sự liên kết, hợp tác phát triển du lịch 
với các địa phương khác chưa hiệu quả.  

Bảy là, công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và hỗ trợ đào tạo, 
bồi dưỡng nguồn nhân lực cho HĐDL còn nhiều hạn chế. 

Tám là, công tác kiểm tra, thanh tra HĐDL và xử lý vi phạm 
trong lĩnh vực du lịch còn nhiều bấp cập, hiệu quả mang lại không cao. 
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- Nguyên nhân của những hạn chế:  
Nguyên nhân khách quan:  
+ Nền kinh tế nước ta phát triển chưa cao, trình độ khoa học - 

công nghệ còn rất hạn chế.  
+ Cơ chế, chính sách, pháp luật chung liên quan đến phát 

triển kinh tế nói chung và phát triển du lịch nói riêng có mặt chậm 
sửa đổi, chưa đồng bộ, thiếu nhất quán và thiếu thông thoáng.  

- Nguyên nhân chủ quan:  
+ Một số cấp ủy Đảng và chính quyền trong Tỉnh chưa coi trọng 

và quan tâm đúng mức đến công tác QLNN đối với HĐDL trên địa bàn.  
+ Nội dung, phương thức và phương pháp tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục chính sách, pháp luật du lịch chưa phù hợp với điều 
kiện thực tế ở tỉnh...  

+ Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của Tỉnh chưa được 
quan tâm thực hiện.  
+ Nguồn vốn nhà nước dành cho đầu tư và hỗ trợ đầu tư KCHT và 
CSVC-KT du lịch còn thấp. 

+ Bộ máy QLNN về du lịch hiệu lực quản lý chưa cao, trình 
độ của đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành du lịch của Tỉnh còn 
nhiều bất cập.  

+ Công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực cho 
HĐDL còn chấp vá, thiếu hệ thống.  

+ Công tác tạo lập sự liên kết, hợp tác trong phát triển du lịch 
và xây dựng hệ thống đảm bảo thông tin du lịch chưa được các cấp 
chính quyền quan tâm đầu tư đúng mức.  

+ Phạm vi thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp kinh 
doanh du lịch chưa được xác định rõ ràng.  

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
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CHƯƠNG 3 
CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC  

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH  
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH  

3.1. CÁC CĂN CỨ ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ 
NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG 
BÌNH 

3.1.1. Định hướng phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình 
Khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh để đẩy 

mạnh phát triển du lịch; Phát triển du lịch phải gắn liền với phát triển các 
ngành, lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội khác.  

3.1.2. Mục tiêu phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình  
Đưa Quảng Bình trở thành một trong những trung tâm du lịch 

lớn của Việt Nam, tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh.  
3.1.3. Dự báo một số chỉ tiêu chủ yếu của du lịch Quảng 

Bình 
- Số lượng khách du lịch tăng trưởng từ 11 - 12%/năm, đến 

năm 2020 đón được hơn 2,2 triệu lượt khách.  
- Chuyển dịch cơ cấu khách du lịch, trong đó, tăng dần tỷ 

trọng khách quốc tế đạt 8 - 10% vào năm 2020.  
- Thu nhập du lịch đạt hơn 2.000 tỷ đồng vào năm 2020, 

tốc độ tăng trưởng đạt trên 20%/năm.  
- Tỷ trọng đóng góp của du lịch vào GDP của tỉnh đạt xấp 

xỉ 2% vào năm 2020. 
 Các chỉ tiêu cụ thể: 
Dự báo khách du lịch đến năm 2025: 
Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 14,4%/năm (giai đoạn 

2016 - 2020) và 16,9%/năm (giai đoạn 2021 - 2025). 
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 Nhu cầu vốn đầu tư và tỷ trọng đóng góp của du lịch 
vào GDP: 

Nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2011 - 2015 là 105,51 triệu 
USD, giai đoạn 2016 - 2020 là 181,16 triệu USD và giai đoạn 2021 - 
2025 là 454,16 triệu USD. 
3.2. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ 
NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TỈNH QUẢNG BÌNH  

3.2.1. Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ 
biến cơ chế, chính sách, pháp luật về du lịch 

Việc nhận thức về pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển 
kinh tế nói chung và du lịch nói riêng còn nhiều hạn chế. Vì vậy, đòi 
hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh, nhất là những 
nơi có tiềm năng du lịch cần phải tiếp thu, quán triệt các quan điểm, 
chủ trương của Đảng, Nhà nước và nhận thức về phát triển du lịch một 
cách nghiêm túc; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến 
cơ chế, chính sách, pháp luật du lịch, nhất là Luật Du lịch và các văn 
bản hướng dẫn thực hiện của Chính phủ cho cán bộ, đảng viên và nhân 
dân trong tỉnh để vừa góp phần đưa các quy định pháp luật đi vào cuộc 
sống, tạo môi trường hoạt động du lịch lành mạnh, vừa nâng cao nhận 
thức của họ về vai trò, ý nghĩa của HĐDL trong phát triển KT-XH, về 
yêu cầu hoàn thiện QLNN đối với HĐDL trong tình hình mới.  

3.2.2. Tổ chức quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch 
về du lịch 

Trước hết cần thiết tổ chức điều tra, đánh giá tài nguyên du lịch 
để xác định rõ khu, tuyến, điểm du lịch và đô thị du lịch, quy hoạch, 
xếp hạng các khu, tuyến, điểm du lịch. Việc xây dựng Quy hoạch 
tổng thể phát triển du lịch của tỉnh, tập trung vào hai nội dung: quy 
hoạch không gian du lịch và định hướng phát triển các sản phẩm du 
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lịch. Cụ thể hơn là xây dựng và phát triển các khu, điểm du lịch ở các 
địa bàn có tiềm năng.  

 Hệ thống các điểm du lịch: 
Các điểm du lịch quan trọng: 
(1) Các điểm du lịch sinh thái:  
(2) Các điểm di tích lịch sử cách mạng: 
(3) Các điểm di tích lịch sử, cảnh quan: 
(4) Các điểm du lịch văn hóa tộc người: 
 Hệ thống các tuyến du lịch: 

3.2.3. Củng cố tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ 
quản lý nhà nước về du lịch 

Hệ thống cơ quan QLNN về du lịch cần được tổ chức thống 
nhất từ tỉnh xuống huyện, thị, thành phố (sau đây gọi cấp huyện) cho 
đến xã, phường và thị trấn (sau đây gọi là cấp xã), đảm bảo sự phối 
hợp có hiệu quả giữa các ngành, các cấp trong QLNN về du lịch, 
phân định rõ quyền hạn và trách nhiệm của mỗi ngành, mỗi cấp nhằm 
khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trong quản lý, đảm bảo giải 
quyết nhanh gọn các vấn đề phát sinh trong HĐDL (như quản lý quy 
hoạch, đầu tư, khai thác tài nguyên du lịch, quản lý trật tự trong hoạt 
động kinh doanh du lịch...).  

 Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong quản lý du 
lịch 

3.2.4. Tạo lập sự gắn kết liên ngành, liên vùng, liên quốc 
gia, thực hiện hoạt động xúc tiến du lịch cho địa phương 

Tăng cường sự phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch với các sở, ngành khác trong QLNN đối với HĐDL cũng như 
trong việc tham mưu cho UBND Tỉnh về QLNN đối với HĐDL trên 
địa bàn.  
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Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch phải luôn 
gắn với việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH của 
Tỉnh, đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển du lịch của Trung 
ương và tùy thuộc vào khả năng đáp ứng các điều kiện về chính trị, 
xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và môi trường đầu 
tư của Tỉnh...  

3.2.5. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển 
nguồn nhân lực 
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước, quản lý dự án 
và một số ngành nghề khác trong ngành du lịch, theo cơ sở đó xây 
dựng phương án đào tạo lại và bồi dưỡng để đáp ứng với tình hình 
sắp đến.  

Củng cố và phát triển các cơ sở đào tạo cán bộ du lịch hiện 
có 
 Ngoài ra thực hiện liên kết đào tạo cán bộ quản lý du lịch 
cũng rất quan trọng  

Liên kết đào tạo là một trong những giải pháp được nhiều địa 
phương và nhiều ngành đã và đang áp dụng có hiệu quả. Hình thức 
này được áp dụng khi đội ngũ nhân lực thiếu hụt lớn, năng lực đào 
tạo của các cơ sở trong tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu về số lượng 
và chất lượng nguồn nhân lực.  

3.2.6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với 
hoạt động du lịch trên địa bàn 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch, coi đây là nhiệm 
vụ thường xuyên của tỉnh nhằm hoàn thiện QLNN đối với HĐDL.  

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
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KẾT LUẬN 
Với mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, qua nghiên cứu, phân tích, 

đánh giá và tổng hợp luận văn đã làm sáng tỏ được một số vấn đề lý 
luận và thực tiễn về hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch 
tỉnh Quảng Bình như sau : 

Một là, hệ thống hoá và phân tích rõ một số cơ sở lý luận về 
du lịch và hoạt động du lịch, quản lý nhà nước về du lịch và nội dung, 
công cụ, vai trò của QLNN về hoạt động du lịch.  
 Hai là, luận văn đã phản ánh được thực trạng công tác QLNN 
về du lịch trên địa bàn Quảng Bình trên các mặt: công tác giáo dục, 
tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách, pháp luật về du lịch; công 
tác tổ chức quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch phát triển du 
lịch; tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về 
du lịch; việc tạo lập sự gắn kết liên ngành, liên vùng, liên quốc gia, 
thực hiện hoạt động xúc tiến du lịch cho địa phương; công tác đào 
tạo, bồi dưỡng và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực 
cho hoạt động du lịch tỉnh Quảng Bình; công tác thanh tra, kiểm tra 
đối với hoạt động du lịch trên địa bàn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 
trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động du 
lịch trên địa bàn Quảng Bình đã có bước tiến tích cực góp phần thúc 
đẩy hoạt động du lịch phát triển đóng góp vào tăng trưởng kinh tế 
chung của Tỉnh. 

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đạt được, QLNN đối 
với HĐDL tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua cũng bộc lộ những 
hạn chế: công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về du 
lịch cho người dân và việc nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư 
địa phương về vai trò của du lịch trong phát triển KT-XH hiệu quả 
còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển du lịch; việc cụ thể 
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hoá và ban hành các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền để quản lý, 
điều hành HĐDL từng lúc còn chậm, nội dung chưa sát với điều kiện, 
tiềm năng phát triển du lịch ở Tỉnh và chưa thật sự tạo điều kiện 
thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh du lịch; thủ 
tục hành chính đối với kinh doanh nói chung và HĐDL nói riêng còn 
phức tạp, gây phiền hà cho các nhà đầu tư; công tác xây dựng và thực 
hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch từng lúc, từng nơi chưa 
theo kịp yêu cầu phát triển; công tác quản lý các khu, điểm du lịch trên 
địa bàn còn chồng chéo; công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực du lịch vẫn chậm so với kế hoạch đề ra và hiệu quả chưa cao; 
công tác tạo lập sự liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các địa 
phương khác trong nước và nước ngoài chưa nhiều; công tác tổ chức 
đào tạo, bồi dưỡng và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho 
HĐDL còn nhiều hạn chế, thiếu đội ngũ lao động tay nghề cao, chất 
lượng phục vụ chưa đồng đều và thiếu tính chuyên nghiệp; công tác 
kiểm tra, thanh tra HĐDL và xử lý vi phạm trong lĩnh vực du lịch còn 
nhiều bấp cập. 

Ba là, luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện 
công tác QLNN về du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong thời 
gian tới.  

Với các kết quả trên, tác giả hy vọng sẽ góp một phần nhỏ 
công sức của mình vào sự phát triển của ngành du lịch tỉnh Quảng 
Bình. Tuy nhiên còn có những mặt còn hạn chế nên luận văn không 
thể tránh khỏi những khiếm khuyết trong phân tích, đánh giá. Tác giả 
rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Hội đồng, các thầy cô và 
các độc giả quan tâm để luận văn được hoàn chỉnh hơn. 
 


