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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Pine and Gilmore (1999) cho rằng kinh tế trải nghiệm là sự tập 

trung ngày càng tăng của sự trải nghiệm khi tiêu thụ hàng hóa hay 

dịch vụ trong các ngành sản xuất. Các sản phẩm được mua sắm 

không chỉ do tính khả dụng của chúng mà còn vì những trải nghiệm 

khó tả nảy sinh trong quá trình tiêu thụ, một quá trình được làm giàu 

bởi sự tương tác chủ quan của người tiêu dùng với sản phẩm.  

Quan điểm về đồng sáng tạo giá trị (Value co-creation) cho 

rằng, khách hàng và doanh nghiệp cùng sáng tạo ra các giá trị, từ đó 

tạo nên những trải nghiệm đồng sáng tạo (co-creation experience) - là 

những trải nghiệm của khách hàng được hình thành nên trong quá 

trình tương tác giữa khách hàng với doanh nghiệp. Trong lĩnh vực du 

lịch, việc cung cấp những trải nghiệm độc đáo và đáng nhớ dành cho 

khách hàng là hết sức quan trọng đối với các nhà cung cấp dịch vụ du 

lịch để duy trì cạnh tranh. 

Theo Quy hoạch tổng thể ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch 

thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 , thành phố sẽ  rộng và khai thác 

có hiệu quả quy mô các thị trường khách du lịch hiện có và phát triển 

các thị trường mới theo 3 hướng chính: Du lịch biển, nghỉ dưỡng và 

du lịch sinh thái; Du lịch văn hoá, lịch sử, thắng cảnh, làng quê, làng 

nghề; du lịch công vụ, mua sắm, hội nghị - hội thảo: thu hút nguồn 

khách công vụ trong và ngoài nước đến tổ chức, tham gia hội nghị, 

hội thảo, triển lãm kết hợp tham quan, nghỉ mát.  
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Để có thể duy trì tốc độ tăng trưởng về du lịch và tạo ra lợi thế 

khác biệt vượt trội so với các điểm đến du lịch khác trong nước và 

nước ngoài, Đà Nẵng cần phát triển một mô hình du lịch đồng sáng 

tạo trải nghiệm ở nhiều loại hình: biển, sinh thái, văn hóa, khoa học 

công nghệ, ẩm thực, thể thao, giải trí. Xuất phát từ thực trạng trên, 

bản thân tôi đã quyết định chọn đề tài “Xây dựng mô hình quản lý 

điểm đến thúc đẩy tiến trình đồng sáng tạo trải nghiệm tại Đà Nẵng” 

làm luận văn.  Mô hình này được tạo nên bởi các thành phần sản 

phẩm du lịch kết hợp tạo thành một chuỗi sản phẩm sáng tạo nhằm 

gia tăng tối đa những trải nghiệm độc đáo và đáng nhớ cho du 

khách khi đến Đà nẵng, đồng thời cần đảm bảo nguyên tắc phát 

triển bền vững. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Nghiên cứu thực trạng quản lý điến đến du lịch của Đà Nẵng, 

sự tồn tại và hiệu quả của phương thức, mô hình quản lý điểm đến 

nhằm thúc đẩy tiến trình đồng sáng tạo trải nghiệm du lịch, so sánh 

với các điểm đến cạnh tranh trong nước và khu vực. 

- Nghiên cứu các bài học kinh nghiệm trên thế giới, các nước 

trong khu vực, và trong nước (nếu có) về mô hình quản lý điểm đến 

nhằm thúc đẩy tiến trình đồng sáng tạo trải nghiệm. 

- Xây dựng mô hình quản lý điểm đến thúc đẩy tiến trình đồng 

sáng tạo trải nghiệm cho điểm đến du lịch Đà Nẵng, đảm bảo điều 

kiện phát triển bền vững, phù hợp với bối cảnh Đà Nẵng (sản 

phẩm/thị trường, nguồn lực, mục tiêu & chiến lược, môi trường 

cạnh tranh). 
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3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Các mô hình quản lý điểm đến nhằm 

thúc đẩy tiến trình đồng sáng tạo trải nghiệm du lịch trong và ngoài 

nước; các điểm đến du lịch tại thành phố Đà Nẵng và khu vực lân cận 

(Hội An, Huế). 

- Phạm vi nghiên cứu: Tổng hợp những mô hình, bài học kinh 

nghiệm có thể áp dụng phù hợp với thực tiễn điểm đến Đà Nẵng. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Quy trình thực hiện nghiên cứu cứu định tính được tiến hành 

dựa trên các phương pháp sau: 

- Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu và dữ liệu thứ cấp:  

+ Phân tích tổng quan nắm rõ các khái niệm cơ bản liên quan 

đến mục tiêu nghiên cứu, nhận diện và lựa chọn khung lý thuyết phù 

hợp để phát triển mô hình trải nghiệm đồng sáng tạo. 

+ Nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh và quản lý du 

lịch của Đà Nẵng và các điểm đến cạnh tranh, nhận diện sự tồn tại và 

hiệu quả của phương thức và mô hình trải nghiệm du lịch du lịch 

đồng sáng tạo. 

- Phƣơng pháp nghiên cứu định tính: 

+ Phương pháp nghiên cứu tình huống (case study) được sử 

dụng nhằm: phân tích các mô quản lý điểm đến nhằm thúc đẩy tiến 

trình đồng sáng tạo trải nghiệm du lịch trên thế giới và trong nước 

(nếu có), đánh giá và lựa chọn mô hình phù hợp cho Đà Nẵng. 

5. Bố cục của đề tài nghiên cứu 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, 

nội dung đề tài gồm có 3 chương: 
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Chương 1: Một số vấn đề lý luận về mô hình quản lý điểm đến 

thúc đẩy tiến đồng sáng tạo trình trải nghiệm.  

Chương 2: Phân tích thực tiễn về hoạt động quản lý điểm đến 

thúc đẩy tiến trình đồng sáng tạo trải nghiệm tại Đà Nẵng. 

Chương 3: Phát triển mô hình quản lý điểm đến thúc đẩy tiến 

trình đồng sáng tạo trải nghiệm tại Đà Nẵng  

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƢƠNG 1 

 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ MÔ HÌNH QUẢN LÝ  

ĐIỂM ĐẾN THÚC ĐẨY TIẾN TRÌNH ĐỒNG SÁNG TẠO 

TRẢI NGHIỆM 

 

1.1. ĐỒNG SÁNG TẠO GIÁ TRỊ 

1.1.1. Đồng sáng tạo giá trị 

a. Đồng sáng tạo 

Prahalad và Ramaswamy (2000): đồng sáng tạo là sự tham gia, 

hợp tác, đồng thời tạo nên các giá trị mới, bao gồm các giá trị vật 

chất và giá trị mang ý nghĩa tượng trưng 

b.  Đồng sáng tạo giá trị 

Lusch (Vargo & Lusch, 2004, 2008): đồng sáng tạo giá trị như 

một quá trình tương tác lẫn nhau, trong đó khách hàng và các công ty 

tương đương với nhau khi tham gia vào việc tạo ra giá trị 

     1.1.2. Tiến trình đồng sáng tạo giá trị 

Tiến trình tạo ra giá trị của khách hàng có thể được định nghĩa 

là một loạt các hoạt động được thực hiện bởi các khách hàng để đạt 

được một mục tiêu cụ thể.  Một khía cạnh quan trọng của khả năng 

tạo ra giá trị cho khách hàng là số lượng thông tin, kiến thức, kỹ năng 

và nguồn lực có hiệu lực khác mà họ có thể truy cập và sử dụng 

(Normann 2001). 

1.2. TRẢI NGHIỆM DU LỊCH ĐỒNG SÁNG TẠO 

1.2.1. Nền kinh tế trải nghiệm 

1.2.2. Trải nghiệm du lịch 

Trải nghiệm du lịch là những cảm xúc, kí ức của du khách về 

một điểm đến du dịch đã viếng thăm (Kim và cộng sự, 2012). 
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1.2.3. Trải nghiệm du lịch đồng sáng tạo 

Trải nghiệm du lịch đồng sáng tạo là trải nghiệm du lịch được 

tạo ra đồng thời bởi du khách và các nhà cung ứng du lịch (Morgan 

và Xu, 2009) 

1.2.4. Quản lý điểm đến  

a. Khái niệm 

Quản lý điểm đến du lịch (TDM - Tourism Destination 

Management ) là một quá trình  lãnh đạo, gây ảnh hưởng và phối hợp 

quản lý của tất cả các khía cạnh của một điểm đến đóng góp vào sự 

trải nghiệm của du khách, có tính đến nhu cầu của khách,cư dân địa 

phương, các doanh nghiệp và môi trường (VisitEngland.com). 

Tổ chức quản lý điểm đến du lịch (DMO - Destination 

Management Organisation): có thể khác nhau về hình thức, chức 

năng, cách thức quản trị và qui mô nhưng về cơ bản có một vai trò 

chính trong việc quản lý và phát triển du lịch tại một điểm đến. Đây 

có thể là một tổ chức duy nhất quản lý một điểm đến, chẳng hạn như 

một chính quyền địa phương ; một đối tác phi chính thức hoặc một 

thực thể hợp pháp, chẳng hạn như mộtcông ty hoạt động vì lợi ích 

cộng đồng, đại diện cho cả khu vực tư nhân và khu vực công 

(VisitEngland.com). 

b. Mục tiêu của tổ chức quản lý điểm đến  

c. Các cấp tổ chức quản lý điểm đến 

d. Các chủ thể tham gia chuỗi giá trị tại điểm đến 

- Hoạt động căn bản: đơn vị lưu trú, cung ứng vận chuyển, ăn 

uống, giải trí, mua sắm, điểm tham quan, công ty lữ hành, đại lý du 

lịch… 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2151/DMOworkbook_130318.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2151/DMOworkbook_130318.pdf
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- Hoạt động hỗ trợ: 

+ Dân cư 

+ Các doanh nghiệp hỗ trợ  

+ Các tổ chức, hiệp hội du lịch 

+ Các sở, ban, ngành quản lý du lịch 

+ Chính quyền địa phương 

 Trên quan điểm đồng sáng tạo, khách hàng cũng là một chủ 

thể tham gia trong quá trình tương tác với các doanh nghiệp để tạo ra 

giá trị. 

1.3. QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN THÚC ĐẨY TIẾN TRÌNH ĐỒNG 

SÁNG TẠO TRẢI NGHIỆM 

1.3.1. Các nghiên cứu có trƣớc về phƣơng thức gia tăng 

đồng sáng tạo trải nghiệm tại điểm đến du lịch 

- Phát triển mạng lưới du lịch hỗ trợ tương tác nhằm gia tăng 

trải nghiệm du lịch đồng sáng tạo  

- Hệ thống công nghệ thông tin gia tăng trải nghiệm du lịch 

đồng sáng tạo  

- Phát triển các hoạt động tại các điểm thu hút nhằm gia tăng 

trải nghiệm đồng sáng tạo cho du khách 

- Xây dựng thương hiệu nội bộ nhằm gia tăng trải nghiệm du 

lịch đồng sáng tạo 

- Tư duy và quản trị con người nhằm gia tăng trải nghiệm du 

lịch đồng sáng tạo   

1.3.2. Phân tích một số tình huống điển hình về mô hình 

quản lý điểm đến thúc đẩy tiến trình đồng sáng tạo trải nghiệm 

(case study) 

a. Mô hình đồng sáng tạo khả thi cho cụm công nghiệp du 

lịch Batik Solo  
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Xuất phát từ nền tảng lý thuyết về VSM và mô hình đồng sáng 

tạo, xem cụm ngành công nghiệp du lịch Batik Solo (cụm ngành bao 

gồm các doanh nghiệp du lịch ở Indonesia) như một tổ chức phức 

hợp, Mayangsari và cộng sự, (2014) đã thực hiện nghiên cứu định 

tính thông qua phỏng vấn bán cấu trúc nhằm thu thập dữ liệu vào 

năm 2013. Mô hình đồng sáng tạo khả thi (Viable Co-Creation 

Model) (VCCM) áp dụng cho cụm ngành công nghiệp du lịch Batik 

Solo ở Indonesia.  

Có thể thấy VSM chủ yếu tập trung vào những khía cạnh nội 

tại và cơ cấu bên trong hệ thống tổ chức, trong khi sự tương tác giữa 

tổ chức với môi trường và các giới hữu quan bên ngoài không được 

nghiên cứu sâu. Trong khi đó, mô hình đồng sáng tạo giá trị sẽ giải 

quyết vấn đề này cho VSM (Spohrer và Maglio, 2008). Đồng sáng 

tạo giá trị được xem như thu thập giá trị mà khách hàng thích thông 

qua trao đổi, thảo luận thông tin hay bất cứ những tương tác hướng 

đến các mục đích phát triển kiến thức hoặc mục đích khác. Vì vậy, sự 

kết hợp giữa VSM và mô hình đồng sáng tạo giúp cho doanh nghiệp 

triển khai đồng sáng tạo một cách hữu hiệu (Mayangsari và cộng sự, 

2014). 

Lý thuyết VSM kết hợp mô hình đồng sáng tạo giúp giải quyết 

những thiếu sót phức tạp trong các tổ chức khi kết hợp với nhau. 

VSM dựa vào hoạt động nội bộ của một tổ còn khái niệm đồng sáng 

tạo giá trị nhấn mạnh vào cách làm như thế nào để khách hàng cùng 

tham gia vào hoạt động kinh doanh tổ chức. Giá trị đồng sáng tạo cải 

thiện mối quan hệ giữa các tổ chức và khách hàng như một trong 

những nguồn vốn tiềm năng mà một tổ chức có. Khi kết hợp, VSM 
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và giá trị khái niệm đồng sáng tạo có thể là một phương pháp luận 

vững chắc rằng hợp tác khắc phục vấn đề tổ chức trong ra ngoài hoặc 

ngược lại.  

b. Mô hình DMO và trường sáng tạo áp dụng cho điểm đến 

UAE 

 Sự thay đổi vai trò của DMO 

Trong thời đại của nền kinh tế trải nghiệm, du khách được 

thông tin và năng động hơn trong việc tìm kiếm những trải nghiệm 

trong kỳ nghỉ chứ không đơn thuần chỉ giải trí (Godbey, 2008; 

Richards, 2001). Do vậy, DMO có vai trò rất quan trọng không chỉ 

phối hợp các nỗ lực của các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau mà còn 

để tạo ra và thúc đẩy sản phẩm khác biệt, mang lại trải nghiệm mới lạ 

cho khách du lịch. Điều này đòi hỏi sự sáng tạo trong các dịch vụ 

điểm đến cho khách du lịch hiện đại.  

Trong việc xác định lại vai trò của DMO để trở thành chất xúc 

tác thúc đẩy tiến trình đồng sáng tạo trải nghiệm, nghiên cứu 

Amitabh Upadhya và Mohit Vij (Driving Tourism through Creative 

Destinations and Activities, 2016)  tập trung vào vai trò DMOs trong: 

- Cải thiện giá trị thị giác của các điểm đến, 

- Thiết kế và thực hiện các hoạt động cho các khách du lịch 

- Khuyến khích đồng sáng tạo các khoảnh khắc đáng nhớ và 

quan trọng hơn là mang lại những gì có thể tạo ra hồi tưởng cho 

khách du lịch. 

 Mô hình lý thuyết về DMO trong trường sáng tạo 

Các yếu tố tính thẩm mỹ, hoạt động và quà lưu niệm mặc dù 
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chưa được đưa ra xem xét bởi các nhà quản lý điểm đến nhưng với 

quan điểm của Amitabh Upadhya & Mohit Vij, các yếu tố này sẽ làm 

thay đổi và góp phần định hướng hoạt động của DMO trong nền kinh 

tế trải nghiệm vì chúng ảnh hưởng đến các trải nghiệm mà du khách 

có được tại điểm đến. 

 Mô hình quản lý điểm đến của UAE 

Mô hình DMO và trường sáng tạo áp dụng chơ  UAE có nhiều 

điểm tương đồng với mô hình đồng sáng tạo khảo thi VSM của cụm 

công nghiệp du lịch Batik Sol, thứ nhất là cấu trúc tổ chức DMOs 

theo từng bộ phận đảm nhận các công việc khác nhau; thứ hai là sự 

thay đổi vai trò của DMO trong việc sáng tạo ra các trải nghiệm dành 

cho khách du lịch. Tuy nhiên, mô hình DMOs của UAE chưa thể 

hiện rõ mối liên kết  và phối hợp hoạt động giữa các cấp DMOs và 

tác động của DMO đến các tổ chức có liên quan trong tiến trình đồng 

sáng tạo trải nghiệm như các công ty khai thác du lịch, trung gian du 

lịch, tổ chức cung ứng dịch vụ... Bên cạnh đó, các DMOs hoạt 

động trên phạm vi và quy mô rộng lớn giữa các tiểu vương quốc 

nên sẽ có sự khác biệt về điều kiện áp dụng mô hình này cho điểm 

đến Đà Nẵng. 

1.3.3. Đề xuất mô hình quản lý điểm đến thúc đẩy tiến 

trình đồng sáng tạo trải nghiệm 

Mô hình đề xuất là sự kết hợp giữa yếu tố phân cấp trong tổ 

chức hoạt động của mô hình đồng sáng tạo khả thi áp dụng cho cụm 

công nghiệp du lịch Batik Solo (Mayangsari và cộng sự, (2014) và 

yếu tố đồng sáng tạo trải nghiệm cho khách du lịch của mô hình 
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DMO và trường sáng tạo (Amitabh Upadhya & Mohit Vij, 2017). Mô 

hình cũng xem xét yếu tố khoa học công nghệ ảnh hưởng đến tiến 

trình đồng sáng tạo trải nghiệm trong du lịch của Neuhofer (2012). 
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CHƢƠNG 2 

 PHÂN TÍCH THỰC TIỄN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ 

 ĐIỂM ĐẾN THÚC ĐẨY TIẾN TRÌNH ĐỒNG SÁNG TẠO 

TRẢI NGHIỆM TẠI ĐÀ NẴNG 

 

2.1. GIỚI THIỆU ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH ĐÀ NẴNG 

2.1.1. Lịch sử phát triển 

2.1.2. Tài nguyên du lịch 

a. Tài nguyên rừng 

b. Tài nguyên nước 

c. Tài nguyên đất 

2.1.3. Các loại hình du lịch đang phát triển tại Đà Nẵng 

2.1.4. Bộ máy quản lý du lịch 

2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN 

THÚC ĐẨY TIẾN TRÌNH ĐỒNG SÁNG TẠO TRẢI NGHIỆM 

TẠI ĐÀ NẴNG 

2.2.1. Cấu trúc tổ chức quản lý điểm đến tại Đà Nẵng 
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Bảng 2.1 Cấu trúc tổ chức quản lý điểm đến tại Đà Nẵng 

Hệ thống con Đơn vị chịu trách nhiệm Mô tả 

Hệ thống 5: Bộ 
não TW 
(Brain) 

Bộ VHTTDL Chủ trì chương trình 
hành động quốc gia 

Hệ thống 4: 
Trí tuệ 
(Intelligence) 

Chính quyền thành phố Đà 
Nẵng 

Ban hành quyết định 
xác định nhiệm vụ cụ 
thể của các ngành, 
các cấp  

Hệ thống 3: 
Tích hợp 
(Intergration) 

Sở Du lịch Đà Nẵng (trước 
đây là Sở VHTTDLĐà 
Nẵng 

Triển khai các hoạt 
động nằm trong quy 
hoạch tổng thể của 
UBND thành phố và 
Bộ Văn hóa - Thể 
thao và Du lịch 
Phân loại, cấp phép 
và kiểm soát định kỳ 

Phát triển hệ thống 
công nghệ thông tin 

Marketing điểm đến  

Hệ thống 2: 
Phối hợp 
(Coordination) 

Hiệp hội du lịch Đà Nẵng 
Liên kết, hợp tác, hỗ 
trợ nhau trong kinh 
doanh dịch vụ 

Hội lữ hành Đà Nẵng 

Nâng cao khả năng 
cạnh tranh trong và 
ngoài nước của hội 
viên 

Hệ thống 1:  
Tác nghiệp 
(Operation) 

Công ty du lịch 
Thực hiện chính sách 
trên đưa xuống 

Trung gian du lịch 
Kinh doanh dịch vụ 
du lịch, lữ hành, dịch 
vụ lưu trú, ăn uống 

Tổ chức cung ứng dịch vụ 
du lịch 

Đào tạo nguồn nhân 
lực phục vụ cho 
ngành du lịch 

Cơ sở giáo dục, đào tạo 

nghề du lịch 
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2.2.2. Thực trạng hoạt động quản lý điểm đến thúc đẩy tiến 

trình đồng sáng tạo trải nghiệm tại Đà Nẵng 

a. Hệ thống bộ não trung ương (Brain)  

- Xây dựng quy hoạch tổng thể và chính sách cụ thể cho từng 

vùng, địa phương: tập trung nguồn lực, ưu tiên phát triển du lịch trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn; quy hoạch không gian du lịch theo 

đặc điểm từng vùng. 

- Truyền thông chính sách đến ban ngành và chính quyền địa 

phương: 

b. Hệ thống trí tuệ: Chính quyền địa phương 

- Ban hành chính sách phát triển du lịch và giao nhiệm vụ 

cho các bộ phận chức năng  

- Tích cực kêu gọi đầu tư, phát triển mạnh cơ sở hạ tầng phục 

vụ ngành du lịch 

c. Hệ thống tích hợp: sở Du lịch Đà Nẵng 

- Triển khai các chính sách từ hệ thóng trí tuệ - chính quyền 

thành phố Đà Nẵng 

- Cấp phép, thanh kiểm tra, xử lý vi phạm 

- Tăng cường và đẩy mạnh liên kết với các địa phương trong 

hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch 

-  Phát triển mạng lưới du lịch hỗ trợ tương tác thông qua 

việc mở rộng các tour du lịch hiện có và khai thác các tour du lịch 

mới đi vào hoạt động: 

- Phát triển hệ thống công nghệ thông tin  

- Marketing điểm đến 

d. Hệ thống phối hợp  

- Hiệp hội du lịch Đà Nẵng từng bước cải thiện chức năng 

cầu nối giữa doanh nghiệp, chính quyền, địa phương. 

- Hội lữ hành Đà Nẵng hoạt động chủ yếu là khảo sát các địa 
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điểm du lịch để hình thành tour du lịch mới, tham gia hội chợ du lịch. 

e. Hệ thống tác nghiệp 

- Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch  

- Phát triển các hoạt động gia tăng đồng sáng tạo trải nghiệm 

cho du khách tại các điểm đến thông qua việc phát triển các tour du 

lịch mạo hiểm, sản phẩm thủ công mỹ nghệ 

- Liên kết giữa các cơ sở giáo dục, đào tạo nghề và tổ chức 

kinh doanh du lịch. 

2.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN THÚC 

ĐẨY TIẾN TRÌNH ĐỒNG SÁNG TẠO TRẢI NGHIỆM TẠI 

ĐÀ NẴNG 

2.3.1. Thành công 

Đà Nẵng liên tiếp được nhiều tổ chức du lịch quốc tế có uy tín 

bình chọn là điểm đến hấp dẫn. Nhiều sản phẩm du lịch của thành 

phố đã đoạt những giải thưởng lớn. Hoạt động du lịch tại địa phương 

trong năm qua phát triển mạnh cả đường biển, đường bộ và đường 

hàng không. 

 Nguyên nhân thành công 

- Điều kiện tự nhiên thuận lợi 

- Cơ cấu tổ chức điểm đến có sự phân chia trách nhiệm và 

quyền hạn. Sở Du lịch thành phố đóng vai trò chủ chốt trong quá 

trình tổ chức quản lý để đảm bảo các mục tiêu của UBND thành phố 

và Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch đã đề ra. 

- Chính quyền thành phố luôn đặt công tác phát triển du lịch 

lên ưu tiên hàng đầu. Đẩy mạnh công tác quảng bá du lịch. 

- Các doanh nghiệp khai thác du lịch, công ty lữ hành luôn 

cập nhập xu hướng, học hỏi và phát triển đa dạng hóa các loại hình 

du lịch. 
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2.3.2. Hạn chế 

 Điều kiện thời tiết bất lợi 

 Du lịch Đà Nẵng gặp khó khăn trong mùa thấp điểm. 

 Quản lý du lịch chưa đảm bảo yếu tố du lịch bền vững 

- Công tác quản lý du lịch chồng chéo, chưa thể hiện trách 

nhiệm rõ ràng, nhận thức về khai thác, bảo vệ nguồn tài nguyên còn 

hạn chế. 

- Công tác bảo tồn còn nhiều bất cập. 

 Cơ chế chính sách liên kết du lịch giữa các địa phương 

chưa đồng bộ 

 Các địa phương chưa thống nhất trong thực hiện các nội 

dung kế hoach đưa ra. Cong tác vận động xã hội hóa trong doanh 

nghiệp tham gia các chương trình không đồng đều giữa các địa 

phương. 

 Sự kết nối giữa các thành viên trong hệ thống quản lý điểm 

đến chưa chặt chẽ 

Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành tại Đà Nẵng đều có quy 

mô doanh nghiệp lữ hành còn nhỏ, hoạt động liên kết giữa các cơ 

quan quản lý Nhà nước, Hiệp hội, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn 

v.v.. chưa chặt chẽ. 

 Sản phẩm du lịch chưa có sự kết nối và mang nét đặc trưng 

riêng của Đà Nẵng: 

Các sản phẩm du lịch của Đà Nẵng còn rời rạc, chưa có sự liên 

kết với nhau thành chuỗi sản phẩm du lịch mang đặc trưng riêng của 

thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, thành phố còn thiếu các trung tâm 

vui chơi giải trí, nhất là giải trí về đêm, chưa hình thành các khu ẩm 

thực quốc tế, các trung tâm giải trí cao cấp, khu siêu thị miễn thuế để 

thu hút và kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch. 
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 Chưa có nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho khách du 

lịch tại làng nghề truyền thống 

Các tour du lịch làng nghề truyền thống chỉ dừng lại ở mức độ 

tham quan, tìm hiểu văn hóa làng nghề qua giới thiệu của các nghệ 

nhân, khách du lịch có thể tham gia để tạo ra sản phẩm nhưng chỉ 

trong một công đoạn ngắn. 

 Nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu 

Nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch đang thiếu 

và chưa phân bổ đồng đều trong ngành du lịch. Ngoài mảng hướng 

dẫn viên du lịch, đội ngũ đầu bếp, phục vụ buồng phòng, nhân viên 

bàn, lễ tân cũng đang còn khan hiếm. 

 Xây dựng hình ảnh điểm đến chưa thống nhất. 
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CHƢƠNG 3 

PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN THÚC 

 ĐẨY TIẾN TRÌNH ĐỒNG SÁNG TẠO TRẢI NGHIỆM 

 TẠI ĐÀ NẴNG 

 

3.1. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG MÔ HÌNH 

3.1.1. Mục tiêu và chiến lƣợc phát triển du lịch của thành 

phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 

a. Mục tiêu  

Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nhất là du 

lịch biển cao cấp. Đầu tư phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, 

tập trung phát triển chiều sâu theo hướng nâng cao chất lượng và tính 

chuyên nghiệp. Xây dựng thương hiệu du lịch Đà Nẵng là thiên 

đường nghỉ dưỡng, điểm đến an toàn và thân thiện; tạo ra sản phẩm 

du lịch khác biệt, độc đáo, có sức cạnh tranh cao. 

b. Chiến lược phát triển du lịch của thành phố Đà Nẵng 

3.1.2. Yếu tố cạnh tranh 

c. Cụm điểm du lịch Đà Nẵng – Huế - Hội An 

d. Các thành phố trực thuộc Trung Ương 

3.2. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƢỚNG CỦA MÔ HÌNH 

3.3. PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN THÚC 

ĐẨY TIẾN TRÌNH ĐỒNG SÁNG TẠO TRẢI NGHIỆM TẠI 

ĐÀ NẴNG 
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3.3.1. Cấu trúc tổ chức hoạt động quản lý điểm đến tại Đà Nẵng 

Bảng 3.2. Đề xuất  hoạt động của DMO nhằm thúc đẩy tiến  

trình đồng sáng tạo trải nghiệm 

Hệ thống con 
Đơn vị chịu 

trách nhiệm 
Mô tả 

Hệ thống 5: 

Bộ não trung 

ương (Brain) 

Bộ Văn hóa - Thể 

thao và Du lịch 

Xây dựng quy hoạch tổng 

thể và chính sách cụ thể cho 

từng vùng, địa phương 

Truyền thông chính sách đến 

ban ngành và chính quyền 

địa phương 

Hệ thống 4: 

Trí tuệ 

(Intelligence) 

Chính quyền 

thành phố Đà 

Nẵng 

Theo dõi biến động môi 

trường, định hướng phát 

triển: lập kế hoạch dài hạn, 

ban hành khung chính sách, 

phát triển hạ tầng, hợp tác 

giữa các bên liên quan… 

Phát triển bền vững 

Hệ thống 3: 

Tích hợp 

(Intergration) 

Sở Du lịch Đà 

Nẵng (trước đây 

là Sở 

VHTTDLĐà 

Nẵng 

Triển khai các chính sách hệ 

thống 4 

Phát triển mạng lưới du lịch 

hỗ trợ tương tác 

Phân loại, cấp phép và kiểm 

soát định kỳ 

Phát triển hệ thống công 

nghệ thông tin 

Marketing điểm đến  

Hệ thống 2: 

Phối hợp 

(Coordination) 

Hiệp hội du lịch 

Đà Nẵng 

Hội lữ hành Đà 

Nẵng 

Phối hợp các bên liên quan 

 

Marketing điểm đến  
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Hệ thống con 
Đơn vị chịu 

trách nhiệm 
Mô tả 

Hệ thống 1: 

Tác nghiệp 

(Operation) 

Công ty du lịch Thực hiện chính sách trên 

đưa xuống 

Trung gian du 

lịch 

Phát triển hoạt động gia tăng 

đồng sáng tạo trải nghiệm 

cho du khách 

Tổ chức cung ứng 

dịch vụ du lịch 

Đào tạo nguồn nhân lực 

 

Cơ sở giáo dục, 

đào tạo nghề du 

lịch 

 

Hoạt động tổ chức điểm đến tại Đà Nẵng đã có sự phân cấp 

hoạt động theo mô hình đề xuất và thống nhất nội dung định hướng 

hoạt động từ trên xuống. Tuy nhiên, xét trong mục tiêu quản lý điểm 

đến nhằm thúc đẩy tiến trình đồng trải nghiệm sáng tạo tại Đà Nẵng, 

mô hình đề xuất bốn nội dung sau: 

 Tăng cường sự liên kết và trao đổi thông tin giữa các cấp hệ 

thống 

Các hệ thống bên dưới cần tích cực chủ động trong việc trao 

đổi thông tin như đề xuất nguyện vọng hay những khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình kinh doanh du lịch. Sở Du lịch sẽ đóng vai trò là 

đầu mối để tiếp nhận thông tin từ cấp phối hợp, tác nghiệp, tìm 

hướng xử lý trong phạm vi quyền hạn của mình hoặc tham mưu cho 

UBND thành phố giải quyết. 
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 Tăng cường mối liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp du 

lịch, các trường đào tạo nguồn nhân lực 

 Các thành viên trong hệ thống tác nghiệp cần chủ động liên 

kết với nhau trong việc: thực hiện các chính sách từ trên xuống một 

cách đồng bộ. Liên kết trong công tác đào tào nguồn nhân lực đảm 

bảo về số lượng và chất lượng 

 Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch 

 Đầu tư khoa học công nghệ hỗ trợ cho hoạt động du lịch 

3.3.2. Đề xuất nhóm giải pháp quản lý điểm đến thúc đẩy 

tiến trình đồng sáng tạo trải nghiệm tại Đà Nẵng 

a. Ưu tiên phát triển du lịch theo hướng bền vững 

b. Nhóm biện pháp thúc đẩy tiến trình đồng sáng tạo trải 

nghiệm tính thẩm mỹ cho khách du lịch 

 Thống nhất trong công tác xây dựng hình ảnh điểm đến Đà 

Nẵng  mang nét đặc trưng độc đáo 

 Liên kết các điểm đến du lịch để tạo lợi thế cạnh tranh 

c. Nhóm biện pháp thúc đẩy tiến trình đồng sáng tạo trải 

nghiệm hoạt động cho khách du lịch 

 Phát triển các hoạt động du lịch về đêm cho khách du lịch 

 Thiết kế các show diễn văn hóa nghệ thuật để phục vụ định 

kỳ khách du lịch:  

 Nghiên cứu và phát triển các tour du lịch trải nghiệm làng 

nghề: duy trì làng nghề truyền thống, quảng bá du lịch địa phương 

cải tiến và phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu du lịch 

 Tăng cường yếu tố đồng sáng tạo trải nghiệm trong các loại 

hình du lịch đang phát triển tại Đà Nẵng 
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d. Nhóm biện pháp thúc đẩy tiến trình đồng sáng tạo trải 

nghiệm quà lưu niệm cho khách du lịch 

 Sáng tạo các mô hình sản xuất quà lưu niệm có sự tham gia 

của khách du lịch 

 Nghiên cứu và lựa chọn sản phẩm quà lưu niệm mang nét 

đặc trưng riêng của Đà Nẵng 

Chính quyền thành phố lựa chọn sản phẩm độc đáo, khác lạ, 

mang đậm dấu ấn Đà Nẵng. Sở Du lịch thành phố triển khai, đôn đốc 

các tổ chức kinh doanh, làng nghề thủ công, nghệ nhân hoặc người 

dân trong phát triển sản phẩm quà lưu niệm thông qua các cuộc thi, 

triển lãm nghệ thuật, giao lưu chia sẻ. Các công ty kinh doanh du 

lịch, công ty lữ hành, tổ chức cung ứng dịch vụ như nhà hàng, khách 

sạn, cảng hàng không... có nhiệm vụ quảng bán, phân phối sản phẩm. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

Với định hướng đầu tư phát triển du lịch trở thành ngành kinh 

tế mũi nhọn của thành phố, trong đó, việc phát triển du lịch Đà Nẵng 

phải gắn liền với quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội thành 

phố và quy hoạch tổng thể du lịch cả nước, liên kết chặt chẽ với du 

lịch Miền Trung – Tây nguyên và cả nước theo ba hướng chính là (1) 

phát triển du lịch biển, nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái, (2) phát triển 

du lịch văn hóa, lịch sử, thắng cánh, làng quê, làng nghề, (3) phát 

triển du lịch công vụ mua sắm, hội nghị, hội thảo. Trong bối cảnh đó, 

tổ chức điểm đến DMO đóng vai trò chủ đạo trong việc đạt được các 

mục tiêu về marketing, lãnh đạo, cơ sở hạ tầng, quản lý theo đúng 

hướng phát triển của thành phố. 

Bên cạnh đó, nhu cầu của khách du lịch ngày càng phong phú 

và đa dạng cùng với sự gia tăng nhà cung cấp dịch vụ trong phạm vi 

trong nước và ngoài nước đặt ra cho thành phố thách thức trong việc 

mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng khi đến với Đà Nẵng. Chính 

vì vậy, việc cung cấp những trải nghiệm độc đáo và đáng nhớ dành 

cho khách hàng là hết sức quan trọng đối với các nhà cung cấp dịch 

vụ du lịch để duy trì cạnh tranh. Đà Nẵng cần phát triển mô hình 

quản lý điểm thúc đẩy tiến trình đồng sáng tạo trải nghiệm hướng đến 

thị trường khách nội địa và quốc tế với nhiều loại hình du lịch khác 

nhau, ưu tiên khai thác tối đa các tài nguyên hiện có, đồng thời đảm 

bảo quy tắc phát triển bền vững trong du lịch. Để làm được điều này, 

đề tài đề xuất mô hình quản lý điểm đến thúc đẩy tiến trình đồng 

sáng tạo trải nghiệm với hai hoạt động chính (1) cấu trúc các tổ chức 



24 

 

tham gia vào quá trình quản lý điểm đến theo năm hệ thống với phạm 

vi hoạt động từ vĩ mô đến vi mô. Các hệ thống trong mô hình có sự 

tương tác với nhau qua việc truyền đạt thông tin, triển khai nhiệm vụ, 

kiểm soát thực hiện từ cấp cao xuống cấp thấp và báo cáo tình hình 

thực hiện từ các cấp bên dưới đến cấp cao hơn. (2) Các tổ chức quản 

lý điểm đến tác động đến các chủ thể trong chuỗi giá trị điểm đến 

nhằm thúc đẩy tiến trình đồng sáng tạo trải nghiệm giữa  khách du 

lịch và các chủ thể trong cả ba giai đoạn trước, trong và sau khi 

khách sử dụng dịch vụ du lịch tại địa phương, nhằm hướng đến mục 

tiêu tạo cho khách du lịch các trải nghiệm đáng nhớ về thẩm mỹ, hoạt 

động, quà lưu niệm của điểm đến Đà Nẵng. 
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