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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Tỉnh Se Kong là một trong bốn tỉnh miền Nam Lào,là điểm nối 

của đường   giao thông Nam-Bắc, có đường 1H từ đường số 20 

( Làng Bản Bèng) tỉnh SaLaVan, đường 16B (SeKong-ĐakTrưng) 

biên giới Lào-Việt Nam cửa khẩu Đak Pa huyện Đak Trưng giáp cửa 

khẩu Đak Lay tỉnh Kon Tum, cửa khẩu Đak Ta Oc huyện Đak Trưng 

giáp cửa khẩu Đak Ộc huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam nhưng Se 

Kong là thuộc tỉnh miền núi, tỉnh Se Kong có tiềm năng du lịch khá 

đa dạng và phong phú để phát triển du lịch. Se Kong là một tỉnh giàu 

tiềm năng về du lịch,  tuy đạt được sự tăng trưởng tương đối cao, 

song còn nhiều vấn đề bất cập. Đó là cơ sở vật chất phục vụ du lịch 

còn yếu, sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, đơn điệu, văn hóa du lịch 

chậm đổi mới, chất lượng phục vụ du lịch chưa cao, môi trường du 

lịch có xu hướng bị ảnh hưởng,...Se Kong là một tỉnh nằm trong xu 

thế chung phát triển du lịch của cả nước.Tận dụng những lợi thế từ 

thiên nhiên, không ngừng đẩy mạnh khai thác phát triển du lịch.Tuy 

nhiên,du lịch tại Se Kong mới chỉ phát triển ở mức độ sơ khai, các dự 

án đầu tư chưa thực sự hiệu quả, cũng như chưa khai thác triệt để 

điểm mạnh của vùng. 

Để nghiên cứu, đánh giá một cách đầy đủ thực trạng của việc 

phát triển du lịch thời gian qua và đưa ra các giải pháp thiết thực phù 

hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Se Kong, góp phần thúc 

đẩy ngành mũi nhọn phát triển đúng hướng và hiệu quả, đáp ứng 

được yêu cầu của kinh tế thị trường, em tiến hành nghiên cứu đề tài: 

“Phát triển du lịch tại tỉnh Se Kong, nước CHDCND Lào”. làm 

hướng nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến phát triển du lịch. 



2 

- Phân tích thực trạng phát triển du lịch tại tỉnh Se Kong thời 

gian qua. 

- Đề xuất giải pháp nhằm phát triển du lịch tại tỉnh Se Kong  

trong thời gian tới. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

a. Đối tượng nghiên cứu 

Những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến việc phát triển du 

lịch. 

b. Phạm vi nghiên cứu 

- Nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề chủ yếu 

của phát triển du lịch tại tỉnh Se Kong. 

- Không gian: Các nội dung trên được nghiên cứu tại tỉnh Se 

Kong. 

- Thời gian: Các giải pháp được đề xuất trong luận văn có ý 

nghĩa trong 5 năm tới. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu  

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu trên đề tài sử dụng các phương 

pháp sau:  

- Phương pháp điều tra, khảo sát, chuyên gia, 

- Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp, đối chiếu… 

5. Bố cục đề tài 

Ngoài phần Mục lục,Mở đầu,Danh mục tài liệutham khảo,Phụ 

lục …đề tài được chia thành 3 chương sau: 

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về phát triển du lịch. 

Chương 2: Thực trạng phát triển du lịch tỉnh Se Kong. 

Chương 3: Một số giải pháp phát triển du lịch tỉnh Se Kong. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƢƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

 

1.1 KHÁI QUÁT VỀ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

1.1.1. Các khái niệm 

a. Du lịch 

Du lịch là một ngành kinh doanh bao gồm các hoạt động tổ chức 

hướng dẫn du lịch, sản xuất, trao đổi hàng hóa và dịch vụ của những 

doanh nghiệp, nhằm đáp ứng các nhu cầu về đi lại, ăn uống, lưu trú, 

tham quan, giải trí, tìm hiểu, và các nhu cầu khác của khách du lịch. 

Các hoạt động đó phải đưa lại lợi ích kinh tế, chính trị xã hội thiết 

thực cho nước làm du lịch và cho bản thân doanh nghiệp.  

b. Khách du lịch 

Khách du lịch là người đi du lịch hoặc kết hợp đi du lịch,trừ trường 

hợp đi học,làm việc hoặc ngành nghề để nhận thu nhập từ nơi đến 

c. Tài nguyên du lịch 

Tài nguyên du lịch là cảnh quan thiên nhiên, di tích cách mạng, 

giá trị nhân văn, công trình lao động sáng tạo của con người có thể 

được sử dụng nhằm thoả mãn nhu cầu du lịch, là yếu tố cơ bản để 

hình thành các điểm du lịch, khu du lịch tạo ra sức hấp dẫn du lịch. 

d. Sản phẩm du lịch 

Sản phẩm du lịch bao gồm các dịch vụ, các hàng hóa cung cấp 

cho khách du lịch, 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. 

e. Phát triển du lịch 

phát triển du lịch được hiểu là tổng thể các biện pháp khai thác 

các tiềm năng du lịch để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách du lịch, 

tăng thu nhập cho người lao động, đóng góp cho nhà nước và nâng 

cao hiệu quả của quá trình phục vụ du lịch. 
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1.1.2. Đặc điểm ngành du lịch 

- Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp. 

- Du lịch là ngành dịch vụ. 

- Du lịch là ngành kinh doanh có tính chất thời vụ. 

1.1.3. Ý nghĩa của phát triển du lịch đối với kinh tế - xã hội 

- Là động lực thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh của nhiều 

ngành khác trong nền kinh tế quốc dân.  

- Được xem là ngành xuất khẩu tại chỗ đem lại hiệu quả kinh tế 

cao, kích thích đầu tư. 

- Sự phát triển của du lịch sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới cho 

người lao động.  

- Du lịch còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của các địa 

phương.  

- Mở rộng và củng cố mối quan hệ kinh tế quốc tế.  

1.2. NỘI DUNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

1.2.1. Gia tăng quy mô du lịch 

a. Gia tăng giá trị kinh doanh ngành du lịch  

b. Gia tăng các nguồn lực phục vụ du lịch 

- Gia tăng nguồn nhân lực làm du lịch. 

- Gia tăng nguồn lực tài chính. 

- Gia tăng nguồn lực cơ sở vật chất kỹ thuật. 

c. Gia tăng đơn vị kinh doanh du lịch 

1.2.2. Nâng cao chất lƣợng du lịch 

1.2.3.  Phát triển mới sản phẩm, loại hình du lịch 

1.2.4. Mở rộng mạng lƣới du lịch 

1.2.5. Bảo tồn, tôn tạo tài nguyên du lịch và bảo vệ môi trƣờng 

a. Bảo tồn, tôn tạo tài nguyên du lịch  

- Duy trì những quá trình sinh thái thiết yếu và hỗ trợ cho việc bảo 

tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học; bảo tồn và giảm thiểu 

thiệt hại đối với khu vực tự nhiên, môi trường sống, bảo tồn gen và 
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loài, đặc biệt là các loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng 

- Bảo tồn các giá trị thẩm mỹ,giá trị địa chất địa mạo đã được công 

nhận. Chống phá hoại cảnh quan. Chặt phá cây xanh, thảm thực vật. 

- Thành lập các quỹ, các nguồn thu nhằm hỗ trợ cho công tác bảo 

tồn, tôn tạo các tài nguyên du lịch.  

b. Bảo vệ môi trường 

Hoạt động diễn giải, giáo dục môi trường bao gồm giáo dục nhận 

thức để nâng cao sự hiểu biết về môi trường và ý thức bảo vệ môi 

trường được hướng đến tất cả các đối tượng liên quan đến hoạt động 

du lịch như du khách, nhân viên trong ngành du lịch, chính quyền địa 

phương, cộng đồng dân cư địa phương. 

Cần có các cơ quan quản lý chặt chẽ về môi trường tại các điểm 

du lịch, có chế tài rõ ràng đối với các hành vi vi phạm đến việc phá 

hủy môi trường. 

Giảm thiểu ô nhiễm không khí, đất, nước, tiếng ồn, rác thải, mùi 

hôi, bụi, môi trường sinh học và những vấn đề khác phát sinh từ hoạt 

động du lịch. Đồng thời quan tâm đến trình độ công nghệ xử lý ô 

nhiễm môi trường, các điều kiện cơ sở vật chất để phòng ngừa và xử 

lý vấn đề ô nhiễm, cải thiện môi trường, như rừng phòng hộ, cây 

xanh, bãi rác, hệ thống thoát nước,… 

1.2.6. Gia tăng kết quả kinh tế-xã hội và môi trƣờng thu đƣợc 

từ du lịch 

- Tăng thêm thu nhập cho người làm du lịch và nâng cao đời sống 

cho cộng đồng địa phương. 

- Tăng thêm cơ hội việc làm cho dân cư: thể hiện ở sự gia tăng số 

lượng việc làm do ngành du lịch tạo ra và được ngành du lịch hỗ trợ, 

góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp. 

-  Mang lại lợi ích về mặt tinh thần cho cộng đồng địa phương: 

Cộng đồng dân cư được tôn trọng và không bị phân biệt về văn hóa 

địa phường như giọng nói, ngôn ngữ, cách ăn mặc cũng như sinh 
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hoạt thường nhật trong đời sống xã hội.  

- Nhận thức của người dân về du lịch, về hệ sinh thái và ý thức 

bảo vệ môi trường được nâng cao khiến cho người dân phải bảo vệ, 

giữ gìn những tài nguyên vô giá của mình, đồng thời  làm gương cho 

du khách tuân theo các nguyên tắc để bảo tồn, tôn tạo tài nguyên du 

lịch và bảo vệ môi trường. 

1.3. NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

1.3.1. Nhóm nhân tố tự nhiên 

- Vị trí địa lý - Địa hình - Khí hậu -Thuỷ văn- Sinh vật. 

1.3.2. Nhóm nhân tố xã hội 

- Tài nguyên du lịch nhân văn. 

- Môi trường chính trị, xã hội.  

- Cộng đồng dân cư và lao động.  

- Cơ chế, chính sách quản lý, phát triển du lịch. 

1.3.3. Nhóm nhân tố kinh tế 

- Trình độ phát triển kinh tế. 

- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. 

 

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI TỈNHSE KONG, 

NƢỚC CHDCND LÀO 

 

2.1. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN,KINH TẾ, XÃ HỘI 

CỦA TỈNH ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 

Se Kong là tỉnh miền núi phía Đông Nam của CHDCND nước 

Lào, với diện tích 7.750 km2, chiếm 3,27% diện tích toàn quốc. Năm 

2015 dân số hơn 110 nghìn người. Tỉnh Se Kong là khu vực khá 

thuận lợi cho việc phát triển kinh tế nói chung, phát triển du lịch nói 

riêng, vì hiện tại có biên giới giáp với các tỉnh Nam Lào cũng như 
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các tỉnh của Việt Nam chẳng hạn như: Phía Tây giáp tỉnh Chăm Pa 

Sack, phía Bắc giáp tỉnh Sa Lá Văn, phía Nam giáp tỉnh Attapeu và 

phía Đông giáp tỉnh TT . Huế, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Kon Tum với 

chiều dài là 280 km. Hệ thống giao thông của tỉnh gồm: 16B; 

16A ...có cửa khẩu Quốc tế Đak Ta Óc–Đắc Ốc (Nam Giang-Quảng 

Nam) và cửa khẩu liên tỉnh Ta Vang, A Nốc ( A Lưới-Huế).  

Tỉnh Se Kong nằm trong vùng nhiệt đới ẩm gió mùa, được chia 

làm hai mùa như mùa mưa và mùa khô. Mùa khô bắt đầu từ tháng 12 

đến tháng 5. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 11, lượng mưa 

nhiều từ tháng 7 đến tháng 9, chiếm 85% lượng mưa cả năm. Độ ẩm 

trung bình năm là 87% và có sự chênh lệch khá lớn giữa các tháng. 

- Nhiêt độ trung bình hàng năm 24°C, nhiệt độ cao nhất 38°C 

(tháng 3 đến 5), thấp nhất 9°C (tháng  12 đến 1). 

2.1.2. Đặc điểm xã hội 

- Tổng dấn số trung bình năm 2015 toàn tỉnh là 110.522người, 

19.824 hộ, chiếm 1,63% dân số toàn nước.  

- Cơ cấu dân số trong độ tuổi từ 15-64 tuổi 62.660 người, chiếm 

56,7% là nguồn nhân lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội nói 

chung và nông nghiệp nói riêng. Dân số trong độ tuổi từ 0-14 tuổi 

(trẻ em) 43.542 người, chiếm 39,40%, dân số có độ tuổi >65 tuổi là 

4.310 người, chiếm tỷ lệ 3,9%. Dân số nữ có 54.735 người, chiếm 

1,61% của tổng dân số toàn tỉnh. Dân cư phân bố không đồng đều ở 

các huyện, xã; mật độ dân số bình quân toàn tỉnh14.25 ng/km
2.. 

Lực lượng dân số trong độ lao động là 59.411 người, chiếm 

52,75%dân số toàn tỉnh, trình độ lao động chưa cao lắm, lao động thiếu 

chuyên môn; tình hình dân số, lao động trong tỉnh Se Kong giai đoạn 

2011-2015. Tính đến nay Se Kong có lao động trong độ tuổi lao động 

59.411 người, chiếm tỷ lệ 53,75%;  năm 2015 có lao động đào tạo tất 

cả là 5.395 người, chiếm tỷ lệ 9,08% của dân số tuổi lao động; trong 

đó: khu vực thương mại - dịch vụ là 14.671 người.
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2.1.3. Đặc điểm kinh tế 

a. Tăng trưởng kinh tế  

Trong suất thời gian 5 năm qua từ năm 2011-2015 tình hình kinh 

tế tỉnh Sekong đã có bước cải thiện tốt lên, tổng giá trị sản xuất của 

các ngành kinh tế tại tỉnh Se kong ngày tăng lên qua các năm. 

Tổng giá trị sản xuất đã tăng lên mạnh qua các năm từ 2011-2015. 

Đến năm 2015 tổng giá trị sản xuất đã đạt được là 674 tỷ kíp, trong 

đó giá trị sản xuất khu vực thương mại, dịch vụ 258 tỷ kíp; nông lâm, 

thủy sản 257 tỷ kíp; công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp, xây dựng 159 

tỷ kíp. Tổng giá trị sản xuất của các ngành nền kinh tế tăng bình quân 

giai đoạn 2011 - 2015 là 5,27%/năm, đây là mức tăng trưởng khá cao. 

Trong đó khu vực nông, lâm, thủy sản sản tăng 2,17%/năm; khu vực 

công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp, xây dựng tăng 1,16%/năm;dịch vụ, 

thương mại tăng 1,93%/năm. 

b. Cơ cấu kinh tế 

Cơ cấu giá trị sản xuất nông lâm, thủy sản chiếm tỷ lệ 41,27%; 

thương mại và dịch vụ chiếm 36,65% và giá trị sản xuất công nghiệp 

- xây dựng chiếm     22,08% trong tổng giá trị sản xuất. Cơ cấu giá trị 

sản xuất nông, lâm, thủy sản có xu hướng giảm và giá trị sản xuất 

công nghiệp - xây dựng; dịch vụ - thương mại tăng dần. Cụ thể, giai 

đoạn 2011-2015 nông, lâm, thủy sản giảm từ 45,47% xuống còn 

38,08%; công nghiệp - xây dựng tăng từ 20,15% lên 23,57%; dịch vụ 

- thương mại tăng từ 34,38% lên 38,35% đến năm 2015.  

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH SE KONG, 

NƢỚC CHDCDN LÀO 

2.2.1. Gia tăng quy mô du lịch 

- Suất thời gian 5 năm qua số lượng khách đến tham quan du lịch 

tại nước CHDCND Lào nói chung, tại tỉnh Se Kong nói riêng, ngày 

càng có số lượng tăng lên, đặc biết số lượng khách nội địa đã chiếm 

số lượng nhiều hơn khách quốc tế, nhưng nhìn chung quy mô vẫn 
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còn ở mức khiêm tốn. Được thể hiện qua bảng và hình sau: 

Bảng 2.6. Lượt khách đến tham quan du lịch tại tỉnh Se Kong giai 

đoạn 2011-2015 

TT 
Nội 

dung 

Đơn vị 

tính 

Năm Tốc độ 

tăng bình 

quân % 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 

Tổng 

lượt 

khách 

Lượt 21.465 23.332 25.175 26.509 30.382 19,60 

2 Nội địa Lượt 17.210 15.569 18.695 19.759 24.607 14,31 

3 Quốc tế Lượt 4.255 7.763 6.480 6.750 5.775 5,29 

                                     (Nguồn: Sở VH-TT và DL tỉnh Se Kong) 

Tốc độ tăng bình quân của tổng lượt khách đến tham quan du lịch 

tại tỉnh Sekong chiếm 19,60%, trong đó; tốc độ tăng bình quan lượt 

khách nội địa chiếm 14,31% và lượt khách quốc tế chiếm chỉ 5,29%.  

Tốc độ tăng bình quân của tổng số cơ sở lưu trú là 10,83%; 

trong đó khách sạn là 15% và nhà nghỉ là 10%, tốc độ tăng bình quân 

của tổng số phòng nghỉ là 7,28%; trong đó số phòng khách sạn là 

7,70% và nhà nghỉ là 7%, tốc độ tăng bình quân của tổng số giường 

nằm là 7,91%, trong đó số giường khách sạn là 6,92% và số giường 

nhà nghỉ là 8,94%. 

- Số lượng các cơ sở kinh doanh, phục vụ du lịch tăng qua các năm: 

Số lượng doanh nghiệp trong ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh 

tăng dần qua các năm, chủ yếu tập trung vào nhóm dịch vụ ăn uống 

và lưu trú. Điều đó được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 2.10. Doanh nghiệp nhóm ngành dịch vụ phân theo ngành kinh 

tế cấp 2 

Năm 2011 2012 2013 2014 2015 

 Tổng số 123 126 140 175 176 

Hoạt động vận tải 0 0 1 1 2 

Dịch vụ lưu trú 34 37 37 39 39 

Dịch vụ ăn uống 63 65 67 68 68 

Hoạt động kinh doanh 1 1 1 1 1 
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Năm 2011 2012 2013 2014 2015 

DL 

Hoạt động thể thao, vui            

chơi, giải trí 
22 22 24 25 26 

(Nguồn: Sở VH, TT và DL tỉnh Se Kong) 

Từ bảng 2.10 trên cho thấy tổng số doanh nghiệp nhóm ngành 

dịch  vụ phân chia theo ngành kinh tế của tỉnh đã tăng dần qua các 

năm. Năm 2011 có 123 doanh nghiệp, đến năm 2015 tổng số doanh 

nghiệp đã tăng lên thành 176 doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp 

dịch vụ ăn uống có số lượng nhiều nhất và tăng  qua các năm như 

Năm 2011 có 63 doanh nghiệp; đến năm 2015 đã tăng lên thành 68 

doanh nghiệp. Còn doanh nghiệp có số lượng ít nhất là doanh nghiệp 

về hoạt động vận tải đến năm 2015 chỉ có 2 doanh nghiệp. 

Bảng 2.11. Lực lượng lao động tham gia hoạt động du lịch của 

Sekong 

Chỉ tiêu 

Năm Tốc độ 

tăng BQ 

(%) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Lao động tham gia 

hoạt động du lịch 
339 347 369 387 417 451 5.90 

2. Trong đó 
       

2.1. Dịch vụ, du lịch 144 148 159 168 182 197 6.52 

2.2.Khách sạn,nhà 

hàng 
195 199 210 219 235 254 5.44 

(Nguồn: Sở Văn hóa, thông tin và Du lịch tỉnh Se Kong, 2015) 

- Lực lượng lao động tham gia hội đồng dịch vụ du lịch khá 

cao trong tổng lao động doanh nghiệp tại tỉnh Se Kong, được thể hiện 

qua bảng sau: 

Tư bảng số liệu 2.11 trên cho thấy tổng số lao động tham gia 

hoạt động du lịch tăng dần qua các năm. Năm 2010 có lao động 339 

người, đến năm 2015 đã tăng lên thành 451 người. Tốc độ tăng bình 

quân là 5.90%. Trong đó; số lượng lao động tham gia vào hoạt động 

dịch vụ khách sạn chiếm số lượng nhiều hơn số lượng lao động tham 
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gia hoạt động dịch vụ du lịch như Năm 2010 lao động tham gia hoạt 

dịch vụ du lịch có 144 người, đến năm 2015 đã lên có 197 người; 

trong khi lao động tham gia hoạt động khách sạn, nhà nghỉ năm 2010 

có tới 195 người và đến năm đã tăng lên thành 254 người.  

- Số vốn đầu tư cho ngành du lịch tăng thêm qua các năm. 

Nguồn vốn đầu tư xây dựng và phục vụ du lịch tăng dần. Tuy 

nhiên tập trung mạnh nhất vào dịch vụ ăn uống và dịch vụ lưu trú, các 

lĩnh vực hoạt động vận tải và hoạt động vui chơi giải trí vẫn còn chưa 

được quan tâm, đầu tư đúng mức. 

Bảng 2.12. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn của doanh nghiệp 

nhóm ngành dịch vụ tại tỉnh Se kong 

(ĐVT: triệu kíp) 

Năm 2011 2012 2013 2014 2015 

Tổng số 23.140 28.920 34.828 60.868 91.488 

Hoạt động vận tải 0 0 650 850 1.730 

Dịch vụ lưu trú 5.670 5.980 9.860 32.963 54.473 

Dịch vụ ăn uống 9.700 10.520 11.502 12.500 16.884 

Hoạt động kinh doanh 

du lịch 
1.560 1.4210 4.036 4.950 14.756 

Hoạt động thể thao, vui 

chơi, giải trí 
650 950 690 1.355 3.645 

(Nguồn: Niên giám thống kê Se Kong) 

Qua bảng số liệu 2.12 trên chúng ta có thể thấy được tổng số 

tài sản cố định và đầu tư dài hạn của doanh nghiệp nhóm ngành du 

lịch dịch vụ tại tỉnh Sekong đã tăng lên qua các năm như: Năm 2011 

chỉ có 23.140 triệu kíp, đến năm 2015 đã tăng lên thành 147.756 triệu 

kíp. Trong đấy số vốn đầu tư lĩnh vực du lịch dịch vụ ăn uống là có 

nhiều nhất và tăng  qua các năm như Năm 2011 có 9.700 triệu kíp; 

đến năm 2015 đã tăng lên thành 16.884 triệu kíp. Còn lĩnh vực có 

vốn đầu tư nhỏ nhất là vốn đầu tư lĩnh vực hoạt động vận tải như năm 

2013 chỉ có 650 triệu kíp và đến năm 2015 mới tăng lên thành 1.730 
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triệu kíp. 

2.2.2. Nâng cao chất lƣợng du lịch 

 Với việc đánh giá chất lượng du lịch Se Kong chủ yếu là 

khách lẻ, lại không có các điểm bán vé, đăng ký tham quan, nên 

không thể khảo sát mức độ hài lòng của du khách đối với chất lượng 

du lịch tại đây. Tuy nhiên, chất lượng du lịch được nâng cao, du 

khách ngày càng hài lòng thì sẽ thu hút được lượng lớn du khách, 

đồng thời mức chi tiêu của du khách cho các hoạt động du lịch cũng 

tăng lên thể hiện rõ nhất ở doanh thu 2 loại dịch vụ phổ biến là ăn 

uống và lưu trú.  

- Doanh thu của cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ hỗ trợ du lịch 

trên địa bàn tỉnh tăng thể hiện mức độ thu hút du lịch, thể hiện ở bảng 

2.15. 

Bảng 2.15. Doanh thu của cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ hỗ trợ  

du lịch thời gian qua 

Chỉ tiêu 
Doanh thu (tỷ kíp) Tốc độ tăng BQ (%) 

2013 2014 2015 2013-2014 2014- 2015 

1. Doanh thu các cơ sở kinh 

doanh du lịch 
28.932 30.379 34.328 8,50 9,00 

Trong đó      

Du lịch lữ hành 7.233 7.594 8.852 2,13 2,34 

Khách sạn, nhà nghỉ 21.699 22.784 25.746 6,37 6,76 

2. Doanh thu các dịch vụhỗ 

trợ du lịch 
12.426 13.321 14.560 8,10 8,25 

Trong đó:      

Nhà hàng 8.059 8.462 9.562 5,27 5,36 

Dịch vụ khách 4.339 4.556 5.149 2,83 2,89 

(Nguồn: Trung tâm Thống Kê  tỉnh Se Kong, 2015) 

Tốc độ tăng bình quân năm 2013-2014 là 8,50% và năm 2014-

2015 là 9,00%; trong đó doanh thu từ du lịch lữ hành có 8.852 tỷ kíp; 

tốc độ tăng bình quân của doanh thu du lịch lữ hành năm 2013-2014 

là 2,13% và năm 2014-2015 là 2,34% và doanh thu từ khách sạn, nhà 

nghỉ là 25.746 tỷ kíp, tốc độ tăng bình quân năm 2013-2014 là 6,37%, 

năm 2014-2015 là 6,96%. Tổng doanh thu các dịch vụ hỗ trợ du lịch 
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năm 2013 là 12.426 tỷ kíp, đến năm 2015 đã tăng lên thành 14.560 tỷ 

kíp; tốc độ tăng bình quân năm 2013-2014 là 8,10% và năm 2014-

2015 là 8,25%. Trong đó; doanh thu từ nhà hàng vào năm 2013 là 

8.059 tỷ kíp, đến năm 2015 là 9.562 tỷ kíp với tốc độ tăng bình quân 

năm 2013-2014 là 5,27% và năm 2014-2015 là 5,36%. Còn lại là 

doanh thu từ dịch vụ khách năm 2013 là 4.339 tỷ kíp, đến năm 2015 

tăng lên thành 5.149 tỷ kíp; với tốc độ tăng bình quân năm 2013-

2014 là 2,83% và năm 2014-2015 là 2,89%. 

2.2.3. Phát triển mới sản phẩm, dịch vụ du lịch 

a. Phát triển mới theo loại hình du lịch: 

Với những tiềm năng về tự nhiên cũng như nhân văn, hiện nay 

Se Kong đang phát triển du lịch theo hướng đa dạng loại hình:  

Đầu tiên phải kể đến là loại hình du lịch sông Sekong 

Bên cạnh đó, những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh triển khai, 

đẩy mạnh thêm nhiều loại hình du lịch khác.  

- Du lịch sinh thái. 

- Du lịch tìm hiểu văn hoá - lịch sử.  

- Du lịch công vụ. 

- Du lịch thể thao.  

b. Phát triển mới theo sản phẩm du lịch: 

Số lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch mới tăng thêm hằng năm, 

được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 2.16. Các loại sản phẩm du lịch tại tỉnh Se Kong. 

(Đơn vị tính: Sản phẩm) 

Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 

Số lượng sản phẩm dịch vụ du lịch 3 5 8 10 15 

Số lượng sản phẩm dịch vụ du lịch mới  3 2 2 4 

(Nguồn: Sở VH, TT và DL tỉnh Se Kong, năm 2015) 

Dịch vụ tham quan giải trí, có thể chia làm các loại là: 

+ Tham quan tìm hiểu văn hóa.  
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+ Giải trí trong đô thị.  

+ Dịch vụ vận chuyển.  

2.2.4. Mở rộng mạng lƣới du lịch 

Trong thời gian qua có thể nói Se Kong chưa thực sự có tour 

du lịch, phần lớn là các tour du lịch từ các tỉnh lân cận đã qua tham 

quan vào hàng năm như: các tour của tỉnh Champasack, Savannakhet 

và Viêng Chăn.... 

Bên cạnh đó, do còn non trẻ trong việc phát triển du lịch cùng 

với việc quy hoạch và phân quyền quản lý chưa thực sự hiệu quả nên 

các tour du lịch tại Se Kong không nhiều và mở rộng mạng lưới lại 

càng khó khăn hơn. Rất ít các công ty du lịch được phép tổ chức các 

tour du lịch tại Se Kong, việc này chủ yếu được giao cho Ban quản lý 

ngành du lịch. 

2.2.5. Bảo tồn, tôn tạo tài nguyên du lịch và bảo vệ môi 

trƣờng 

a. Bảo tồn, tôn tạo tài nguyên du lịch 

Đối với công tác bảo tồn, tôn tạo tài nguyên du lịch những 

năm gần đây đã được các cấp chính quyền quan tâm. Hoạt động 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo tồn phát triển bền vững 

Khu bảo tồn thiên nhiên Se Kong. 

Các hoạt động gắn liền với phát triển du lịch nhằm bảo tồn, tôn 

tạo tài nguyên là diễn giả về hệ sinh thái, về bảo tồn tài nguyên chưa 

được lồng ghép vào. Các tour, tuyến du lịch chủ yếu là để tham quan 

giải trí đơn thuần, vấn đề kinh tế vẫn được các đơn vị kinh doanh du 

lịch ưu tiên hàng đầu, số lượng cũng như chất lượng đội ngũ hướng 

dẫn viên, thuyết minh viên giảng giải về sinh thái, về môi trường còn 

thiếu. 

b. Mức độ khai thác tài nguyên du lịch 

Mức độ khai thác các tài nguyên có tiềm năng du lịch của Se 

Kong đang còn thấp; Số lượng tài nguyên du lịch thực sự được đưa 
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vào khai thác để phục vụ du khách, phù hợp với điều kiện, khả năng 

khai thác hiện có của tỉnh. 

c. Công tác bảo vệ môi trường 

  Song song với công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, công 

tác bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị là một trong những nhiệm vụ 

trọng tâm của địa phương.  

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tình trạng bất cập xảy ra. Một số khu vực 

bãi thác nước Tad Feck, thác nước Tad Hoa Khôn chưa có đơn đặt hàng 

thu gom rác như: khu vực hành lang dành cho người đi bộ từ nút giao 

thông Tad Feck đến khu du lịch Khe Đá Keng Kỳ, khu vực dự án Phông 

Sít resort thác nước Tad Hoa Khôn đến bãi bờ qua tỉnh Attapeu, vệ sinh 

không đảm bảo; có nguy cơ làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước và gây ô 

nhiễm môi trường tại các khu du lịch, gây ảnh hưởng đến môi trường du 

lịch sông Xe Nọi.  

d. Xử lý chất thải và ô nhiễm môi trường 

Tỉnh đã quan tâm đầu tư các cơ sở vật chất kỹ thuật cho việc 

xử lý vệ sinh môi trường,hiện đang thực hiện các đề án “Xã hội hóa 

vệ sinh môi trường” và “Phát triển và mở rộng thu gom,xử lý rác thải” 

trên địa bàn tỉnh,trung tâm các khu, điểm du lịch; tăng cường quản lý 

việc đánh giá tác động môi trường của các dự án,cơ sở sản xuất kinh 

doanh,tăng cường công tác kiểm tra, xử lý ô nhiễm môi trường, tỷ lệ 

thu gom và xử lý rác thải năm 2015 trên toàn tỉnh đạt 50%. 

Tuy nhiên, điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật trong việc xử lý 

môi trường vẫn đang còn nhiều hạn chế, bất cập; mạng lưới đường 

ống thoát nước chưa phát triển.chủ yếu đáp ứng ở các huyện La Mam. 

Hiện chỉ có khoảng 30% dân số được hưởng dịch vụ thoát nước, 

nước thải chưa xử lý được xả ra các hồ, sông, suối làm ảnh hưởng 

đếnmôi trường cảnh quan du lịch, nhất là vào mùa mưa nước thải vào 

một số sông, suối trong tỉnh bốc mùi hôi thổi, gây ô nhiễm nặng nề, 

còn đến 20% lượng rác thải chưa được thu gom, xử lý. 
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2.2.6. Gia tăng kết quả kinh tế-xã hội và môi trƣờng thu 

đƣợc từ du lịch 

- Tăng thêm thu nhập cho người làm du lịch và nâng cao đời 

sống cho cộng đồng địa phương. Du lịch phát triển còn giúp góp 

phần phát triển xã hội, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu 

người của lao động trong ngành du lịch nói riêng và cộng đồng địa 

phương tại tỉnh Se Kong nói chung, thể hiện ở hình 2.5 sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Cục thống kê Se Kong) 

Hình 2.5. Biểu đồ thu nhập bình quân trên một lao động DL và hỗ trợ 

DL tại Se Kong 

Chất lượng cuộc sống của người dân tỉnh Se Kong ngày càng 

được nâng lên, Công tác khám chữa bệnh được đảm bảo, tạo điều 

kiện thuận lợi cho người dân đến khám và điều trị. Điều kiện giáo 

dục và đào tạo không ngừng được cải thiện. 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI 

TỈNH SE KONG, NƢỚC CHDCND LÀO THỜI GIAN QUA 

2.3.1. Thành công và hạn chế 

a. Thành công 

- Quy mô du lịch được mở rộng, đặc biệt là hệ thống cơ sở hạ 

tầng phục vụ du lịch được đầu tư  xây dựng cả về mặt số lượng và 
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chất lượng. 

- Hoạt động du lịch cơ bản được người dân đồng thuận và 

tham gia;  

- Chất lượng du lịch ngày càng được nâng cao, chú trọng chiều 

sâu, mang tính đặc trưng thu hút được một lượng khách đáng kể. 

- Các sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, phát triển sản phẩm 

mới được đầu tư, quan tâm về chất lượng.  

b. Hạn chế 

- Quy mô phát triển ngành du lịch tỉnh Se Kong còn nhỏ bé, 

chưa khai thác hết lợi thế đặc thù, tiềm năng sẵn có về tài nguyên du 

lịch. Đặc biệt các cơ sở kinh doanh du lịch còn mang tính nhỏ lẻ. 

- Chất lượng du lịch chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của 

du khách.Chỉ mới thu hút chủ yếu khách đơn lẻ. 

- Các sản phẩm dịch vụ du lịch còn đơn điệu,chưa có nét độc 

đáo đối với khách du lịch. 

- Công tác bảo tồn, tôn tạo tài nguyên chưa được triển khai 

thường xuyên, công tác tuyên truyền diễn giải môi trường còn hạn chế. 

2.3.2. Nguyên nhân của các hạn chế 

- Chưa có cơ chế chính sách quản lý, quy hoạch phát triển du 

lịch hợp lý, kịp thời.  

- Do khai thác du lịch chậm, xuất phát điểm của du lịch địa 

phương thấp. Đặc biệt việc phân quyền khai thác, triển khai các sản 

phẩm du lịch chưa thực sự hiệu quả. 

- Nguồn nhân lực du lịch còn yếu và thiếu. Công tác tuyển dụng 

và đào tạo nguồn lao động chưa được quan tâm đúng mức. Lực lượng 

lao động tại địa phương chủ yếu là tự phát, trình độ chuyên môn chưa 

cao. 

- Mức độ tham gia vào du lịch của cộng đồng địa phương còn hời hợt. 

Người dân chủ yếu tham gia vào các hoạt động sẵn có với tư cách hỗ trợ, 

không hề có vai trò quyết định trong những hoạt động này. 
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CHƢƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH    

TỈNH SE KONG 

 

3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

TỈNH SE KONG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN 2030 

3.1.1. Xu hƣớng phát triển du lịch trên thế giới 

a. Xu hướng phát triển cầu du lịch 

-Du lịch ngày càng được khẳng định là một hiện tượng kinh tế 

- xã hội phổ biến. 

-Sự thay đổi về hướng và về luồng khách du lịch quốc tế. 

- Có sự thay đổi cơ bản trong cơ cấu chi tiêu của khách du lịch.  

- Sự thay đổi trong hình thức tổ chức chuyến đi của khách du 

lịch. 

 - Sự hình thành các nhóm khách theo độ tuổi. 

- Sự gia tăng các điểm đến du lịch trong một chuyến đi du lịch. 

 b. Xu hướng cơ bản phát triển cung du lịch 

- Đa dạng hóa sản phẩm du lịch. 

- Phát triển hệ thống bán sản phẩm du lịch. 

- Tăng cường hoạt động truyền thông trong du lịch. 

- Đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá trong du lịch. 

- Đẩy mạnh quá trình khu vực hoá và quốc tế hoá. 

- Hạn chế tính thời vụ trong du lịch. 

3.1.2. Bối cạnh và định hƣớng phát triển du lịch tỉnh 

SeKong 

- Ưu tiên phát triển du lịch đường bộ khám phá thiên nhiên là 

hướng chủ yếu. 

- Liên kết chặt chẽ với du lịch miền Nam  và cả nước, đặc biệt 

là tỉnh lân cận. 

SaLavan,ChamPaSack,Attapeu và tỉnh Phố cổ Luang Pra Bang, 
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Thủ đô Viêng Chăn.  

- Tiếp tục thu hút và mở thêm các đường bay quốc tế đến 

Chămpasacsk và Attapeu, trong đó ưu tiên các đường bay từ châu Âu 

và các thị trường gần như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái 

Lan và đặc biệt là Việt Nam.  

3.1.3. Định hƣớng phát triển du lịch tỉnh SeKong 

Định hướng PTDL trong phát triển KT - XH của Sekong đã 

được xác định tại  

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sekong lần thứ IX nhiệm kỳ 2015-

2020. 

- Phát triển du lịch sinh thái, du lịch lịch sử và văn hóa. 

- Ưu tiên đầu tư phát triển CSHT, tập trung vào các khu và trung 

tâm DL. 

- Gắn  xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với việc xây 

dựng tỉnh Se Kong thành khu đô thị sinh thái; là một trong những 

tỉnh trọng điểm của nước Lào về phát triển du lịch - dịch vụ. 

- Phát triển du lịch là hướng chiến lược song song với việc đa 

dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch. 

3.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH SE KONG 

3.2.1. Giải pháp gia tăng quy mô du lịch 

- Tôn trọng nguyên tắc và cơ chế vận hành của thị trường, 

giảm sự quản lý duy ý chí của cơ quan quản lý nhà nước vào các hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Đầu tư phát triển du lịch Se Kong phải kết hợp tốt việc sử 

dụng ngân sách nhà nước với việc khai thác, sử dụng nguồn vốn 

nước ngoài và huy động nguồn lực trong dân theo phương châm xã 

hội hoá du lịch.  

- Tăng cường đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị 

một cách đồng bộ theo hướng văn minh hiện đại.  

- Khuyến khích phát triển mạnh các thành phần kinh tế, quan 
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tâm nhiều hơn đến các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ, kinh tế cá 

thể hộ gia đình tham gia hoạt động kinh doanh du lịch. 

- Xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

thông qua các chương trình đào tạo ngắn hạn; gắn lợi ích của doanh 

nghiệp với lợi ích của cán bộ công nhân viên để tạo sự liên kết chặt 

chẽ trong hoạt động quản lý, kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Tuyên truyền hình ảnh và du lịch Se Kong với cộng đồng du 

lịch trong và ngoài nước bằng nhiều hình thức. Tích cực và chủ động 

tham gia các hội chợ du lịch, các hội nghị, hội thảo và diễn đàn về du 

lịch ở các thị trường trọng điểm. 

3.2.2. Giải pháp nâng cao chất lƣợng du lịch 

- Cần có cơ chế, chính sách quản lý du lịch rõ ràng, cụ thể, 

khuyến khích khai thác tài nguyên du lịch hợp lý, hình thành các 

vùng, các điểm du lịch hấp dẫn.  

- Tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và hành lang pháp lý 

chặt chẽ cho mọi hoạt động của các doanh nghiệp, bảo đảm bình 

đẳng giữa các chủ thể kinh doanh du lịch. 

- Xây dựng ý tưởng, phê duyệt và thực hiện cải tiến chất lượng 

điểm, khu du lịch nhanh chóng, hợp lý.  

- Cần tập trung triển khai nhanh các dự án du lịch trên địa bàn 

tỉnh nhằm hình thành đồng bộ một hệ thống các khu du lịch, cơ sở 

lưu trú chất lượng cao, cung cấp nhiều loại hình dịch vụ du lịch đa 

dạng, đạt tiêu chuẩn quốc tế. 

- Hỗ trợ nâng cấp chất lượng, hướng tới tiêu chuẩn cơ bản và 

thống nhất các nhà cung cấp dịch vụ,điểm tham quan,dừng chân, đội 

ngũ hướng dẫn  viên…  

- Cần có kế hoạch đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết 

minh viên, nâng cao kĩ năng thuyết trình, diễn giải thu hút khách. 

- Cần làm tốt hơn nữa công tác giữ gìn an ninh trật tự địa 

phương, nhằm tạo môi trường du lịch thân thiện, an toàn cho du khách 
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đến với Se Kong, kiên quyết dẹp bỏ nạn ép giá và chèo kéo du khách. 

3.2.3. Giải pháp phát triển mới sản phẩm, loại hình du lịch 

- Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, 

các chủ thể được trực tiếp hoặc hợp tác khai thác tài nguyên du lịch 

hiệu quả, chủ động thiết kế các sản phẩm, loại hình du lịch mới. 

- Thường xuyên tổ chức nhiều dạng tour khảo sát cho hoạt 

động lữ hành phù hợp, thiết kế sản phẩm mới phù hợp với phân vùng 

phát triển và đặc điểm cụ thể của từng điểm.  

- Xây dựng hệ thống quản lý, lập sơ đồ hình thành các tuyến, 

sản phẩm du lịch mới.  

- Đẩy mạnh hướng phát triển du lịch sinh thái tại khu du lịch 

Thác nước Tad Hoa Khôn, thác nước Tad Fek, Keng Ky và Làng 

nghề của các dân tộc, du lịch công vụ dọc tuyến du thuyền trên sông 

hồ, nên xây dựng các sản phẩm mới liên kết với ngư dân, điều này 

vừa có thể giải quyết được lao động nhàn rỗi tại địa phương vừa có 

thể tạo nét đặc trưng riêng của du lịch Se Kong. 

- Phát triển những sản phẩm du lịch mới nhưng đặc thù, đủ sức 

hấp dẫn đối với du khách trên cơ sở tài nguyên du lịch, phát huy 

những nét độc đáo, riêng có của Se Kong đồng thời chú ý khắc phục 

tính “thời vụ” của du lịch. 

- Cần xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, có chất lượng cao. 

Theo đó, triển khai phát triển du lịch đường sông để phát huy lợi thế 

về tự nhiên và thu hút du khách. 

3.2.4. Giải pháp mở rộng mạng lƣới du lịch 

- Phân định và giao quyền cụ thể cho các đơn vị thực hiện quy 

hoạch phát triển mạng lưới du lịch. Công tác quy hoạch phát triển 

mạng lưới cần tránh chồng chéo trách nhiệm và quyền lợi giữa các bên.  

- Tăng cường liên kết với các sản phẩm du lịch đặc trưng, lâu 

đời. Gắn kết các điểm du lịch nhỏ lẻ, hình thành nên mạng lưới. Phải 

nắm bắt tâm lý du khách khi họ du lịch đến một địa điểm thì cái mà 
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họ cần là một dịch vụ trọn gói. 

- Củng cố hệ thống điểm tham quan, tuyến du lịch đã có, đồng 

thời mở rộng theo các hướng mới cả về chất và lượng, cần chú ý đến 

đặc điểm phân vùng phân khu du lịch. 

 - Tích cực tạo sự liên kết giữa chính quyền địa phương, các 

công ty du lịch, lữ hành và cộng đồng dân cư trong việc xây dựng 

mạng lưới du lịch chặt chẽ, phát triển.  

- Nghiên cứu, khảo sát mở rộng các dịch vụ du lịch hỗ trợ trên 

cơ sở tập trung vào các điểm du lịch trọng điểm Se Kong, lấy một 

khu du lịch làm trọng điểm, nối kết các điểm du lịch nhỏ lẻ xung 

quanh hình thành một mạng lưới, tránh việc hình thành mạng lưới 

không có lõi, không có điểm nhấn, sẽ thất bại trong việc thu hút 

khách ở tất cả các điểm. 

- Tăng cường liên kết, quan hệ hợp tác du lịch với các quận 

trên địa bàn tỉnh, với các tỉnh thành phố khác trong cả nước và ngoài 

nước để mở rộng các tuyến, tour du lịch. 

3.2.5. Giải pháp bảo tồn, tôn tạo tài nguyên du lịch và bảo 

vệ môi trƣờng 

- Quy hoạch phát triển du lịch cần có sự phối hợp của các nhà chuyên 

gia về sinh thái, bảo tồn, các nhà hoạch định du lịch, các cấp lãnh đạo địa 

phương.  

- Nâng cao nhận thức của người dân và du khách trong việc 

bảo tồn tài nguyên và bảo vệ môi trường bằng việc xây dựng nội quy 

điểm, khu du lịch,cung cấp đầy đủ thông tin về điểm đến, về môi 

trường…. 

 - Vùng rừng ven thác nước có vai trò quyết định đối với môi 

trường của tỉnh, vì vậy cần phải có biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt 

đồng thời có các chương trình thích hợp để bảo vệ rừng. 

- Phối hợp các ngành, các cấp tăng cường hiệu lực  quản lý nhà 

nước về tài nguyên, môi trường du lịch.Phát huy tối đa các nguồn 
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vốn trong việc trùng tu,tôn tạo hệ thống các di tích lịch sử,hỗ trợ cư 

dân địa phương duy trì các lễ hội, làng nghề truyền thống. 

- Xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện và an toàn; 

thực hiện chiến dịch truyền thông trong cộng đồng, nâng cao nhận 

thức của cộng đồng xã hội về môi trường và phát triển du lịch. 

3.2.6. Giải pháp gia tăng kết quả xã hội thu đƣợc từ du lịch 

- Tạo điều kiện cho người dân tiếp cận khai thác tài nguyên du 

lịch, tham gia vào các dự án, các hoạt động kinh doanh du lịch để 

tăng thu nhập của họ. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên 

địa bàn đầu tư các chương trình đào tạo nâng cao nhận thức cộng 

đồng về phát triển du lịch. Khuyến khích các cơ sở, dự án du lịch ưu 

tiên đào tạo và sử dụng lao động địa phương. 

- Khuyến khích và tạo điều kiện cho người dân địa phương 

tham gia tích cực vào các hoạt động bảo vệ, trùng tu, tôn tạo các di 

tích, di sản, các giá trị văn hóa, các tài nguyên du lịch; tham gia giữ 

gìn vệ sinh môi trường ở các khu du lịch, khu vui chơi giải trí trên địa 

bàn sinh sống của họ.  

3.3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Kêt luận 

Se Kong đang nỗ lực hết mình nhằm khẳng định là một trong 

những tỉnh trọng điểm phát triển du lịch-dịch vụ và kinh tế vùng 

miền núi; một tỉnh dân tộc độc đáo phong tục tập quán phía Nam của 

Lào, là một trong những trọng điểm về phát triển du lịch - dịch vụ 

sinh thái, du lịch văn hóa dân gian… Tuy nhiên như đã trình bày 

trong luận văn, mức độ phát triển du lịch tại đây vẫn còn ở trạng thái 

sơ khai, mới dần định hình hướng đi cũng như mục tiêu phấn đấu.  

Trong phạm vị kiến thức và nghiên cứu của mình, tôi đã cố 

gắng trình bày những nét chính trên con đường phát triển du lịch tỉnh 

Se Kong từ năm 2011 đến năm 2015. Chắc hẳn còn nhiều thiếu sót, 
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tôi luôn mong nhận được ý kiến góp ý từ giáo viên hướng dẫn cũng 

như các giáo viên trong hội đồng để bức tranh du lịch tỉnh Se Kong  

được hoàn thiện hơn, đẹp hơn. 

3.3.2. Kiến nghị 

a. Đối với Chính phủ và các Bộ ngành có liên quan 

- Kiến nghị trung ương phê duyệt cấp một lượng tiền vốn cho 

tỉnh Se Kong nhằm mục đích tập trung đầu tư và bảo vệ, duy trì và 

nâng cấp phục hồi một số làng nghề truyền thống, các di tích lịch sử 

văn hoá có giá trị. Trong thời gian cần cấp vốn Ngân sách Nhà nước 

đầu tư xây dựng tạo điều kiện xây dựng các mũi đột phá để du lịch 

tỉnh Se Kong có một bước chuyển mới. 

- Ban hành các văn bản dưới luật liên quan đến quyền sử dụng, 

chuyển nhượng, thế chấp, cho thuê và góp vốn bằng đất du lịch.  

b. Đối với UBND tỉnh Se Kong 

- Kiến nghị với UBND tỉnh Se Kong và Tổng cục Du lịch có 

chương trình kết hợp thông qua các dự án tài trợ để đào tạo ở trong 

nước và nước ngoài về quản lý nghiệp vụ, về trình độ ngoại ngữ với 

các đợt học tập ngắn hạn và dài hạn cho đội ngũ lao động trong lĩnh 

vực du lịch của địa phương. UBND tỉnh Se Kong chỉ đạo các ngành 

chức năng căn cứ nhiệm vụ được giao để xây dựng các đề án phát 

triển du lịch. 

Tăng cường năng lực của Ban quản lý dự án phát triển du lịch 

của tỉnh Se Kong để tuyên truyền quảng bá, mở rộng thị trường, thu 

hút đầu tư, triển khai thực hiện các dự án trong lĩnh vực du lịch theo 

quy hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Đề xuất xây dựng Quỹ quảng cáo, xúc tiến du lịch tỉnh với sự 

đóng góp của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn cùng với một 

phần hỗ trợ từ ngân sách Trung ưong. 
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