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MỞ ðẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 
Những năm gần ñây, ñược sự quan tâm của lãnh ñạo tỉnh, sự 

hỗ trợ của các Sở, ngành, sự nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn 

của doanh nghiệp du lịch, ngành du lịch Quảng Nam ñã có những 

bước phát triển nhanh, trở thành một trong những ngành kinh tế quan 

trọng ñóng góp vào sự tăng trưởng của tỉnh. Bên cạnh những thành 

tích ñạt ñược, hoạt ñộng du lịch vẫn còn những khó khăn: quy hoạch 

ñiểm, tuyến, sản phẩm du lịch ñã có, tuy nhiên các dự án chậm triển 

khai, ít nhiều ảnh hưởng ñến sự phát triển của du lịch; thiếu chính sách 

ưu ñãi ñầu tư phát triển các dịch vụ vui chơi giải trí, nhất là giải trí về 

ñêm, Do vậy, việc nghiên cứu một cách khoa học và có hệ thống ñể 

tìm ra những giải pháp QLNN nhằm thúc ñẩy sự phát triển ngành du 

lịch tỉnh Quảng Nam, ñể ngành này thực sự trở thành ngành kinh tế 

ñộng lực trong tương lai gần. Xuất phát từ những vấn ñề nêu trên, tác 

giả chọn ñề tài: "Quản lý nhà nước về du lịch trên ñịa bàn tỉnh 

Quảng Nam" ñể làm ñề tài luận văn tốt nghiệp cao học chuyên 

ngành Quản lý kinh tế với mong muốn làm sáng tỏ thực trạng quản 

lý nhà nước ñối với ngành du lịch trên ñịa bàn tỉnh, giúp các nhà lãnh 

ñạo tỉnh có thêm thông tin ñược kiểm chứng nhằm phục vụ cho việc 

ra quyết ñịnh chính sách phù hợp ñể phát triển du lịch trên ñịa bàn 

tỉnh trong thời gian tới. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa các vấn ñề lý luận liên quan ñến du lịch và 

quản lý nhà nước về du lịch. 

- Phân tích, ñánh giá thực trạng quản lý nhà nước về du lịch 
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trên ñịa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian vừa qua; chỉ ra những 

thành công, tồn tại và nguyên nhân. 

- ðề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý 

nhà nước về du lịch trên ñịa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới. 

3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 ðối tượng nghiên cứu: Những vấn ñề lý luận và thực tiễn của 

hoạt ñộng quản lý nhà nước về du lịch. 

 Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu các vấn ñề liên quan ñến 

quản lý nhà nước về du lịch trên ñịa bàn tỉnh Quảng Nam giai ñoạn 

2011-2015. 

4. Phương pháp nghiên cứu 
Gồm các phương pháp ñịnh lượng và ñịnh tính. Các phương 

pháp này bổ sung, hỗ trợ cho nhau ñể làm sáng tỏ vấn ñề mấu chốt, 

những ñiểm yếu bất cập trong công tác QLNN về du lịch trên ñịa bàn 

tỉnh Quảng Nam. Các phương pháp nghiên cứu chủ ñạo là: Phương 

pháp thu thập, phương pháp thống kê mô tả, phương pháp so sánh, 

phương pháp kế thừa,… 

5. Ý nghĩa khoa học của ñề tài 

ðề tài góp phần làm sáng tỏ khung lý thuyết nghiên cứu về 

quản lý nhà nước về du lịch. Phân tích, ñánh giá thực trạng quản lý 

nhà nước về du lịch trên ñịa bàn tỉnh Quảng Nam. Chỉ ra những mặt 

tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại trong quản lý nhà 

nước về du lịch và ñề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản 

lý nhà nước về du lịch trên ñịa bàn tỉnh. 

6. Cấu trúc của luận văn: Gồm có 03 chương 

- Chương 1: Cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về du lịch 

- Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh 
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Quảng Nam 

- Chương 3: Giải pháp nâng hoàn thiện công tác quản lý nhà 

nước về du lịch tại tỉnh Quảng Nam. 

7. Tổng quan tài liệu 

Trong thời gian qua ñã có nhiều ñề tài, bài viết ñều ñi sâu vào 

nghiên cứu một khía cạnh nào ñó của hoạt ñộng quản lý nhà nước về 

du lịch như quản lý di tích, kiến trúc, quy hoạch, ñầu tư phát triển… . 

Tuy nhiên nghiên cứu về quản lý nhà nước về du lịch còn rất hạn 

chế. Từ trước ñến nay, trên ñịa bàn tỉnh Quảng Nam chưa có một 

công trình nào nghiên cứu về quản lý nhà nước về du lịch. ðó chính 

là những vấn ñề cần quan tâm và là cơ sở nghiên cứu trong giai ñoạn 

tới.  

 

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ DU LỊCH VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ 

DU LỊCH 

1.1.1. Một số vấn ñề về du lịch 

a. Khái niệm du lịch  

Luật du lịch Việt Nam năm 2005 ñịnh nghĩa:“Du lịch là các 

hoạt ñộng có liên quan ñến chuyến ñi của con người ngoài nơi cư trú 

thường xuyên của mình nhằm ñáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu 

giải trí, nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất ñịnh” 

b. Các loại hình du lịch cơ bản 

c. ðặc ñiểm của du lịch 

1.1.2. Khái niệm và vai trò của quản lý nhà nước về du lịch 

a. Quản lý nhà nước 

Theo nghĩa chung nhất, quản lý nhà nước vừa là chức năng, 
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vừa là quyền hạn và nhiệm vụ của nhà nước, nó ñược hiểu là việc 

Nhà nước sử dụng quyền lực chung ñã ñược thể chế hóa tác ñộng 

thường xuyên và liên tục ñến các quá trình, lĩnh vực hay quan hệ xã 

hội nhằm ñạt ñược mục ñích quản lý. 

b. Quản lý nhà nước về du lịch 

Xuất phát từ lý luận chung về quản lý nhà nước như trên, 

chúng ta có thể hiểu Quản lý nhà nước về du lịch là sự tác ñộng có tổ 

chức và ñiều chỉnh liên tục bằng quyền lực công cộng chủ yếu thông 

qua pháp luật dựa trên nền tảng của thể chế chính trị nhất ñịnh ñối 

với các quá trình, các hoạt ñộng du lịch nhằm ñạt ñược hiệu quả và 

mục tiêu kinh tế - xã hội do nhà nước ñặt ra.  

Trong quản lý nhà nước về du lịch có các thành tố sau ñây: 

- Chủ thể quản lý: Là các cơ quan ñại diện của Nhà nước hoặc 

ñược Nhà nước trao quyền, ủy quyền.  

+ Các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp Trung ương 

bao gồm: Tổng cục du lịch cùng các vụ chức năng; Các bộ ngành 

như: Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước, Bộ Kế hoạch ñàu tư... 

+ Ở ñịa phương, trong cơ cấu bộ máy nhà nước cũng có các cơ 

quan tương tự như ở cấp trung ương như Sở Văn hóa Thể thao và Du 

lịch, Sở Tài Chính, Công An,…  nhưng chỉ có chức năng quản lý ở 

ñịa bàn và chịu sự chỉ ñạo của các cơ quan ngành dọc trong cơ cấu 

bộ máy nhà nước trung ương. 

- ðối tượng quản lý: là các hoạt ñộng, quan hệ xã hội phát sinh 

trong lĩnh vực du lịch như các ñơn vị kinh doanh du lịch, khách sạn, 

khách du lịch… 

c. Vai trò của quản lý nhà nước về du lịch 

Một là: Chính sách, pháp luật của Nhà nước tạo dựng môi 

trường thuận lợi và an toàn ñể du lịch phát triển nhanh và hiệu quả. 
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Hai là: Có sự ñiều tiết của nhà nước nhằm ñảm bảo phát triển 

ngành du lịch phù hợp với ñịnh hướng và yêu cầu phát triển tổng thể 

nền kinh tế quốc dân.  

Ba là: Sự quản lý của nhà nước nhằm hạn chế những yếu tố 

tiêu cực có thể phát sinh từ hoạt ñộng du lịch. 

Bốn là: Cần phải có sự quản lý của Nhà nước nhằm tạo ñiều 

kiện cho du lịch phát triển như các vấn ñề về hợp tác quốc tế và vấn 

ñề về thủ tục hành chính trong du lịch. 

1.2. NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH 

1.2.1. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch 

phát triển du lịch. 

- Nội dung này bao gồm việc ñề ra và ban hành các quan ñiểm, 

chủ trương, chính sách vĩ mô; các mục tiêu tổng quát, chương trình, 

kế hoạch phát triển du lịch dài hạn; xây dựng và hoàn thiện hệ thống 

pháp luật về du lịch, quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch. 

- Tiêu chí ñánh giá: 

+ Quy hoạch không gian du lịch  

+ Phát triển các sản phẩm du lịch 

1.2.2. Quảng bá, xúc tiến du lịch 

Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch xúc 

tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài nước với các hình thức linh 

hoạt theo từng thời kỳ, phù hợp với các mục tiêu ñã xác ñịnh; gắn 

xúc tiến du lịch với xúc tiến thương mại, xúc tiến ñầu tư và ngoại 

giao, văn hóa nhằm phát triển thị trường khách du lịch; phát triển 

thương hiệu du lịch; gia tăng lượng khách, doanh thu, giá trị kinh tế 

từ du lịch. 

Tiêu chí ñánh giá:  

+ Các sự kiện quảng bá có tầm cỡ trong và ngoài nước  
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+ Số lượng khách hàng biết về thương hiệu du lịch. 

1.2.3. Cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh du lịch 

Việc quản lý các cơ sở kinh doanh du lịch là tất yếu khách 

quan nhằm duy trì trật tự, kỷ cương pháp luật, tạo ra sân chơi bình 

ñẳng về quyền và nghĩa vụ của mọi cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực 

kinh doanh du lịch.  

Tiêu chí ñánh giá: 

+ Số lượng giấy phép kinh doanh ñược cấp mới hàng năm. 

+ Số lượng giấy phép kinh doanh bị thu hồi hàng năm . 

1.2.4. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về du lịch 
Bảo ñảm quản lý nhà nước về du lịch có hiệu lực và hiệu quả 

thì nhân tố bên trong này rất quan trọng. Nhân tố này ñược cấu thành 

bởi ba thành phần: (1) Tổ chức bộ máy; (2) cơ chế hoạt ñộng; (3) 

nguồn nhân lực quản lý; (4) nguồn nhân lực cho quản lý. 

Tiêu chí ñánh giá:  

+ Số lượng ñội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về du lịch 

+ Mức ñộ ñáp ứng yêu cầu công việc của ñội ngũ quản lý 

nhà nước về du lịch. 

1.2.5. ðào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch 

ðây cũng là nội dung không thể thiếu trong quản lý nhà nước 

về du lịch. Du lịch ngày càng phát triển ñòi hỏi chất lượng, hiệu quả 

của nguồn nhân lực cho du lịch ngày càng phải ñược nâng cao. Các 

hoạt ñộng dạy nghề, ñào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, ngoại 

ngữ…cho ñội ngũ tham gia vào thị trường du lịch cũng như quản lý 

du lịch ngày càng nở rộ và yêu cầu phải ñược quản lý một cách thống 

nhất, chuẩn hóa. 

Tiêu chí ñánh giá:  
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+ Số lượng lao ñộng trong lĩnh vực du lịch ñược ñào tạo hàng 

năm 

+ Mức ñộ ñáp ứng nhu cầu của nguồn nhân lực du lịch  

1.2.6. Quản lý khai thác và bảo vệ tài nguyên, môi trường 

du lịch 

Một là: khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên du lịch một 

cách hợp lý và giảm thiểu chất thải ra môi trường. 

Hai là: phát triển du lịch phải gắn liền với nỗ lực bảo tồn tính 

ña dạng của tài nguyên. 

Ba là: phát triển du lịch phải phù hợp với quy hoạch tổng thể 

kinh tế - xã hội vì du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên 

ngành, liên vùng cao nên mọi phương án khai thác tài nguyên ñể phát 

triển du lịch phải phù hợp với quy hoạch chuyên ngành nói riêng và 

quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội nói chung ở phạm vi quốc gia, 

vùng và ñịa phương. 

Bốn là: nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm, sự tham gia, 

ý kiến ñóng góp của các ñối tượng tham gia du lịch trong việc khai 

thác và bảo vệ tài nguyên du lịch. 

Năm là: ðảm bảo an toàn, an ninh cho khách du lịch. 

Tiêu chí ñánh giá: 

+ Số công trình, di tích ñược trùng tu, tôn tạo và bảo vệ. 

+ Môi trường tự nhiên và vệ sinh chung 

1.2.7. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về du 

lịch 

- Mục ñích của công tác kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm pháp 

luật về du lịch nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cá 

nhân, cơ sở hoạt ñộng trong lĩnh vực du lịch và du khách. 

- Hình thức kiểm tra, thanh tra: Hoạt ñộng thanh tra ñược thực 
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hiện dưới hình thức thanh tra theo chương trình, kế hoạch và thanh 

tra ñột xuất 

- Cách thức xử lý các vi phạm: Cảnh cáo,  phạt tiền, tước 

quyền sử dụng có thời hạn giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, thẻ 

hướng dẫn viên du lịch, giấy chứng nhận thuyết minh viên, tịch thu 

tang vật, phương tiện ñược sử dụng ñể vi phạm hành chính… 

- Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch quy ñịnh 

bao gồm: 

- Vi phạm quy ñịnh về kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch, 

kinh doanh ô tô vận chuyển khách du lịch; 

- Vi phạm quy ñịnh về kinh doanh lưu trú du lịch; 

- Vi phạm quy ñịnh về xúc tiến du lịch; 

- Vi phạm các quy ñịnh về hoạt ñộng du lịch khác. 

Tiêu chí ñánh giá: 

+ Số lần thanh tra, kiểm tra  

+ Số vụ vi phạm bị phát hiện, xử lý 

+ Số tiền xử phạt… 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN HOẠT ðỘNG QUẢN 

LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH 

1.3.1. Nhân tố về ñiều kiện tự nhiên 

1.3.2. Nhân tố về kinh tế - xã hội 

1.4. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH 

CỦA MỘT SỐ ðỊA PHƯƠNG 

 

CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN 

ðỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 

2.1. ðIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH 
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QUẢNG NAM 

2.1.1. ðiều kiện tự nhiên và tài nguyên du lịch tỉnh Quảng 

Nam 

a. ðiều kiện tự nhiên 

Quảng Nam là một tỉnh ven biển thuộc vùng phát triển kinh tế 

trọng ñiểm của miền Trung, phía Bắc giáp thành phố ðà Nẵng, phía 

ðông giáp biển ðông với trên 125 km bờ biển, phía Tây giáp tỉnh 

Kon Tum và nước cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, phía Nam giáp 

tỉnh Quảng Ngãi. Diện tích tự nhiên của tỉnh là 10.406 km2, dự kiến 

dân số năm 2015 là 1.482.413 người.  

b.Tài nguyên du lịch 

- Tài nguyên du lịch thiên nhiên: Quảng Nam có 125 km bờ 

biển sạch ñẹp, có nhiều ñảo và bán ñảo, ñặc biệt là ñảo Cù Lao Chàm 

có thể xây dựng thành ñiểm du lịch sinh thái nổi tiếngvà nhiều hồ với 

6000 ha mặt nước. Quảng Nam có hơn 60 phong cảnh hữu tình, danh 

lam thắng cảnh. 

- Tài nguyên du lịch nhân văn: Quảng Nam có hơn 300 công 

trình di tích nổi tiếng, ñặc biệt nổi bậc là phố cổ Hội An và khu ñền 

tháp Mỹ Sơn. 

2.1.2. ðiều kiện kinh tế - xã hội 

a. Tăng trưởng và cơ cấu kinh tế 

Giai ñoạn 2011-2015, giá trị tổng sản phẩm ñịa bàn tăng bình 

quân  hàng năm gần 11,5%; bình quân ñầu người khoảng 41,2 triệu 

ñồng, hơn 6,2 triệu ñồng so với chỉ tiêu.tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ 

trong cơ cấu GRDP tăng từ 78,6% năm 2011 lên 84% năm 2015; thu 

nội ñịa tăng bình quân 18%/năm ñể ñạt con số hơn 6.350 tỷ ñồng vào 

năm 2015 là dấu hiệu màu hồng của bức tranh kinh tế - xã hội Quảng 

Nam trong vòng 5 năm qua. 
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b. Tình hình ñầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch 

Trong giai ñoạn 2011-2015, cơ sở hạ tầng vào các khu du lịch 

trên ñịa bàn tỉnh ñược Trung ương hỗ trợ ñầu tư với tổng vốn khoảng 

89 tỷ ñồng.Giao thông là hạ tầng quan trọng ñược tập trung ñầu tư 

trọng tâm, trọng ñiểm, phát huy hiệu quả nhanh.  

c. Dân số, nguồn nhân lực 

Dân số Quảng Nam có 1.482.413 người, với mật ñộ dân số 

trung bình 141 người/km². 

Nguồn lao ñộng của tỉnh Quảng Nam tiếp tục tăng khá do số 

người bước vào tuổi lao ñộng lớn trong khi ñó số người ra ngoài tuổi 

lao ñộng nhỏ. 

2.1.3. Tổ chức bộ máy và nguồn lực quản lý nhà nước về 

du lịch 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch( trước ñây là Sở Du Lịch) là 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Nam, trên 

cơ sở hợp nhất Sở Thể dục Thể thao. Sở Du lịch và Sở Văn hóa 

Thông tin. Hiện nay cơ cấu tổ chức bộ máy của sở bao gồm 9 phòng 

ban nghiệp vụ và 12 ñơn vị sự nghiệp trực thuộc. 

2.2. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH TỈNH 

QUẢNG NAM 

2.2.1. Tình hình về khách du lịch 

Bảng 2.3. Số lượng du khách ñến Quảng Nam giai ñoạn  

2011 – 2015 

2011 2012 2013 2014 2015 

Năm 
Khách 

quốc 

tế 

Khách 

nội 

ñịa 

Khách 

quốc 

tế 

Khách 

nội 

ñịa 

Khách 

quốc 

tế 

Khách 

nội 

ñịa 

Khách 

quốc 

tế 

Khách 

nội 

ñịa 

Khách 

quốc 

tế 

Khách 

nội 

ñịa 
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Số 

lượt 

khách 

ñến 

(triệu 

lượt) 

1,286 1,246 1,383 1,417 1,65 1,75 1,769 1,931 1,9 1,95 

(Nguồn: Sở VHTT & DL Tỉnh Quảng Nam) 

Trong 5 năm 2011-2015, số lượng du khách quốc tế và nội ñịa 

ñến ñịa bàn Quảng Nam tăng liên tục. Tốc ñộ tăng trưởng bình quân 

ñạt 11,2%/năm. Trong ñó tốc ñộ tăng số lượng khách quốc tế bình 

quân ñạt gần 12,5%/năm và tốc ñộ tăng số lượng khách nội ñịa ñạt 

trên 11,2%/năm. Tuy nhiên nhìn vào bảng số liệu ta thấy năm 2015 

là năm khá yên ắng về du lịch Quảng Nam, tốc ñộ tăng trưởng về 

lượng khách ñến cũng thấp hơn so với các năm trước, chỉ ñạt 4,05%, 

ngành du lịch của tỉnh ñang ñối mặt với nhiều khó khăn, vì thế cần 

xây dựng chiến lược tổng thể trung và dài hạn ñể nâng cao năng lực 

cạnh tranh cho du lịch Quảng Nam.  

2.2.2. Tình hình về doanh thu du lịch 

Bảng 2.4. Doanh thu từ du lịch của Tỉnh Quảng Nam 2011 – 2015 

(ðơn vị tính: Tỷ ñồng) 

Năm 2011 2012 2013 2014 2015 

Doanh thu 1070 1425 1800 2200 2570 

                          (Nguồn: Sở VHTT&DL Quảng Nam) 

Trong giai ñoạn 2011 - 2015, tốc ñộ tăng trưởng bình quân 

doanh thu du lịch ñạt bình quân khoảng 16,9%/năm. Mặc dù tốc ñộ 

tăng trưởng doanh thu hằng năm không có ñược tính ổn ñịnh, nhưng 

có thể nói trong những năm qua, nhờ những nỗ lực, quyết tâm lớn của 

ngành, sự quan tâm tạo ñiều kiện của tỉnh, sự hỗ trợ tích cực của các 
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ban, ngành từ Trung ương tới  ñịa phương, du lịch tỉnh Quảng Nam ñã 

ñạt ñược những thành tựu nhất ñịnh, tổng doanh thu ngành luôn duy trì 

với tốc ñộ tăng trưởng cao qua các năm, luôn vượt chỉ tiêu so với kế 

hoạch hàng năm ñề ra, hàng năm góp vào tăng trưởng kinh tế chung 

của tỉnh, ñây là một yếu tố quan trọng góp phần cho sự phát triển của 

ngành du lịch Quảng Nam trong thời gian qua. 

2.2.3. Các loại hình và sản phẩm du lịch 

Du lịch tham quan di sản văn hóa; Du lịch từ các lễ hội văn 

hóa; Du lịch liên vùng, liên quốc gia tuyến “Con ñường Di sản miền 

Trung” nối các di sản thế giới miền Trung; Du lịch tham quan làng 

nghề truyền thồng; Du lịch nghỉ dưỡng biển; Du lịch sinh thái và một 

số loại hình du lịch khác như:Du lịch nghỉ dưỡng – chữa bệnh. Du 

lịch công vụ, Du lịch cộng ñồng, mô hình lưu trú cùng nhà dân 

“homestay” cũng bắt ñầu xuất hiện... 

2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ 

DU LỊCH TRÊN ðỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 

2.3.1. Thực trạng xây dựng và tổ chức thực hiện quy 

hoạch, kế hoạch phát triển du lịch. 

Trong những năm qua, ngành du lịch ñã phối hợp Sở Kế hoạch 

và ðầu tư, các ngành liên quan rà soát quy hoạch. ðể ñẩy nhanh sự 

phát triển du lịch trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội 

tỉnh Quảng Nam ñến năm 2020. 

- Xây dựng sản phẩm du lịch Văn hóa - Lịch sử 

- Xây dựng sản phẩm du lịch sinh thái, làng quê, làng nghề gắn 

với phát triển du lịch cộng ñồng. 

- Xây dựng sản phẩm du lịch hội nghị, sự kiện, lễ hội kết hợp 

mua sắm. 

- Phát triển sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng Biển - ðảo. 
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Trong quá trình thực hiện quy hoạch trên, du lịch Quảng Nam 

ñã ñạt ñược những kết quả bước ñầu, công tác quy hoach và quản lý 

quy hoạch có những thành công nhất ñịnh. Tuy nhiên, việc thực hiện 

quy hoạch cũng bộc lộ nhiều vấn ñề cần phải xem xét khi xây dựng 

quy hoạch mới như: (1) có nhiều chỉ tiêu dự báo không còn phù hợp 

do tình hình kinh tế xã hội có nhiều biến ñộng; (2) Các biện pháp 

triển khai thực hiện chưa ñồng bộ, công tác quy hoạch chi tiết chưa 

kịp thời; (3) hoạt ñộng du lịch lữ hành còn yếu và thiếu chuyên 

nghiệp; (4) cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ phát triển 

du lịch trong những năm qua chủ yếu còn ñang trong giai ñoạn ñầu 

tư xây dựng chưa phát huy hiệu quả; (5) Vốn ñầu tư phát triển du 

lịch trong thời gian qua chủ yếu tập trung vào khối lưu trú, ñầu tư 

xây dựng vào lĩnh vực vui chơi giải trí chưa thỏa ñáng. 

2.3.2. Thực trạng công tác quảng bá, xúc tiến du lịch 

Giai ñoạn 2011 – 2015, xúc tiến du lịch ñược xem là một trong 

những công tác quan trọng ñược ưu tiên, quan tâm hàng ñầu trong 

chiến lược phát triển du lịch tỉnh.Tuy tiến hành nhiều hoạt ñộng như 

vậy nhưng hiệu quả của công tác xúc tiến ñầu tư chưa cao thể hiện 

qua số lượt khách ñến, doanh thu và số lượng các nhà ñầu tư vào du 

lịch chưa tương xứng với tiềm năng hiện có của tỉnh, hiện nay các cơ 

quan quản lý nhà nước về du lịch mới chỉ xây dựng kế hoạch quảng 

bá, xúc tiến du lịch từng năm cho nên kế hoạch không mang tính dài 

hạn. Hiện nay mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho công tác quảng 

bá, xúc tiến còn rất thấp. 

2.3.3. Thực trạng cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh du lịch 

Bảng 2.5. Số giấy phép kinh doanh du lịch ñược cấp  

giai ñoạn 2011-2015 

Năm 2011 2012 2013 2014 2015 
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Cơ sở lưu trú 17 7 55 65 135 
Công ty lữ hành 13 11 16 21 17 
Hướng dẫn viên, 
thuyết minh viên 

19 20 23 21 16 

(Nguồn: Sở VHTT & DL tỉnh Quảng Nam) 

Cùng với tốc ñộ tăng khá lớn và nhanh các cơ sở lưu trú trong 

thời gian gần ñây trong hai năm 2014 và 2015, ñặc biệt là sự gia tăng 

nhanh về số lượng homestay.Tuy nhiên, một số cơ sở hoạt ñộng 

không ñúng ñịnh hướng ban ñầu dẫn ñến hoạt ñộng không hiệu quả, 

cạnh tranh không lành mạnh. Ghi nhận một số vướng mắc nảy sinh 

trong ñịnh hướng phát triển mạng lưới lưu trú hiện nay, nên Tỉnh ñã 

ban hành kế hoạch phát triển cụ thể về số cơ sở và số phòng tại từng 

tuyến ñường, khu vực trong từng giai ñoạn. 

2.3.4. Thực trạng tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về du 

lịch 
Về tổ chức bộ máy quản lý: Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch( trước ñây là Sở Du Lịch) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy Ban 

Nhân Dân Tỉnh Quảng Nam, trên cơ sở hợp nhất Sở Thể dục Thể 

thao. Sở Du lịch và Sở Văn hóa Thông tin. Hiện nay cơ cấu tổ chức 

bộ máy của sở bao gồm 9 phòng ban nghiệp vụ và 12 ñơn vị sự 

nghiệp trực thuộc, trong ñó trực tiếp thực hiện chức năng quản lý 

phát triển du lịch có Phong Nghiệp vụ du lịch, Trung tâm Xúc tiến 

du lịch, ở các huyện, thị xã công tác quản lý nhà nước về du lịch 

ñược giao cho phòng Văn hóa – Thông tin. 

2.3.5. Thực trạng công tác ñào tạo, phát triển nguồn nhân 

lực du lịch. 
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Bảng 2.6. Lao ñộng trực tiếp trong ngành du lịch tỉnh Quảng Nam 

giai ñoạn 2011-2015. (ðVT: người) 

Năm 2011 2012 2013 2014 2015 

Lao ñộng trực tiếp 7.884 8.741 9.202 9.629 10.720 

(Nguồn: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam) 

Trong giai ñoạn 2011-2015 lực lượng lao ñộng trực tiếp trong 

ngành du lịch tỉnh Quảng Nam tăng ñều qua các năm, năm 2011 số 

lao ñộng trực tiếp là 7.884 người ñến năm 2015 là 10.720 người,ñộ 

tuổi nguồn nhân lực du lịch của tỉnh ña phần còn rất trẻ, dưới 30 tuổi 

chiếm hơn 51%. Tuy nhiên, nguồn nhân lực du lịch tỉnh Quảng Nam 

vẫn chưa thật sự ñáp ứng với nhu cầu, tiềm năng phát triển du lịch 

của tỉnh, theo ñánh giá của các chuyên gia là do nguồn nhân lực du 

lịch của Quảng Nam hiện nay vừa thừa, vừa thiếu, vừa yếu, lại vừa 

mất cân ñối về cơ cấu lao ñộng trong du lịch. 

Bảng 2.7. Số lượng và cơ cấu trình ñộ chuyên môn của lao ñộng trực tiếp 

ngành du lịch tỉnh Quảng Nam 

2011 2015 
Trình ñộ 

chuyên môn 
Số lượng 

(Người) 

Cơ cấu 

(%) 

Số lượng 

(Người) 

Cơ cấu 

(%) 

ðại học và trên ðH 1.109 14,1 2.144 20 

Cao ñẳng, trung cấp 2.075 26,3 3.716 34,7 

Lao ñộng nghề  4.700 59,6 4.860 45,3 

Tổng 7.884 100 10.720 100 

        (Nguồn: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam) 

Bảng số liệu cho thấy trình ñộ lao ñộng trực tiếp trong ngành 

du lịch tỉnh cũng ñã ñược cải thiện nhưng chưa ñáng kể, số lượng và 

chất lượng nguồn nhân lực du lịch ở Quảng Nam hiện nay còn nhiều 

bất cập, hạn chế, ñặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. 
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2.3.6. Thực trạng quản lý hoạt ñộng khai thác và bảo vệ tài 

nguyên, môi trường du lịch 

Sở hữu hơn 300 di tích bao gồm cả di tích cấp quốc gia, di tích 

cấp tỉnh, trong thời gian qua, tỉnh Quảng Nam ñã không ngừng nỗ 

lực bảo tồn và phát huy giá trị di sản, ñặc biệt, công tác quản lý nhà 

nước về di sản ñã ñạt ñược nhiều kết quả ñáng ghi nhận. 

Tuy Quảng Nam ñã chú trọng tổ chức khai thác và xây dựng 

mới các tuyến, ñiểm du lịch nhưng ñến nay các tuyến, ñiểm du lịch 

có sức hút mạnh mẽ ñối với khách vẫn chưa nhiều. 

Việc ñầu tư trùng tu, tôn tạo, giữ gìn, bảo vệ môi trường sinh 

thái tại các ñiểm di tích văn hóa, lịch sử, danh thắng còn hạn chế, chủ 

yếu khai thác du lịch tự nhiên nên khách tham quan phần lớn chỉ ñến 

1 lần, việc ñầu tư khai thác thế mạnh, tạo sản phẩm , loại hình du lịch 

ñặc trưng của Quảng Nam chưa tập trung ñúng mức.  

2.3.7. Thực trạng công tác kiểm tra, thanh tra xử lý vi 

phạm pháp luật về du lịch 

Bảng 2.8. Số lượt thanh tra trong lĩnh vực kinh doanh du lịch 

 tỉnh Quảng Nam giai ñoạn 2011-2015. 

Năm 2011 2012 2013 2014 2015 

Số lượt thanh tra, kiểm 

tra các cơ sở kinh doanh 

du lịch 

36 41 53 61 75 

Số vụ vi phạm 29 36 42 47 62 

(Nguồn: Sở VHTT&DL Quảng Nam) 

Trong giai ñoạn 2011-2015 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

tỉnh ñã tổ chức nhiều ñợt thanh tra, số lượt thanh tra tăng dần qua các 

năm do số lượng các doanh nghiệp ñăng ký kinh doanh trong lĩnh 

vực du lịch cũng tăng mạnh qua từng năm, năm 2011 có 36 lượt 
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thanh tra và ñã phát hiện 29 vụ vi phạm ñến năm 2015 số lượt thanh 

tra tăng gấp ñôi và phát hiện 62 vụ vi phạm chủ yếu là về vấn ñề 

trang thiết bị không ñược ñầu tư nâng cấp, vệ sinh, sử dụng hướng 

dẫn viên chui, không thực hiện chế ñộ báo cáo, thống kê ñịnh kỳ,… 

2.4. ðÁNH GIÁ CÔNG TÁC QLNN VỀ DU LỊCH TẠI TỈNH 

QUẢNG NAM 

2.4.1. Những kết quả ñạt ñược 

Thứ nhất, công tác tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

trong lĩnh vực du lịch từ tỉnh ñến cơ sở ñược chú trọng. 

Thứ hai, công tác quy hoạch và kế hoạch phát triển du lịch của 

tỉnh có sự ñổi mới và phù hợp với ñịnh hướng phát triển chung của 

ñịa phương.  

Thứ ba, công tác tạo lập sự gắn kết liên ngành, liên vùng, liên 

quốc gia trong HðDL, giữa ñịa phương và Trung ương trong QLNN 

về du lịch có sự chuyển biến tích cực.  

Thứ tư, công tác ñào tạo, bồi dưỡng và hỗ trợ ñào tạo, bồi 

dưỡng nguồn nhân lực cho HðDL ñược tăng cường. 

Thứ năm, công tác kiểm tra, thanh tra ñối với HðDL ñược duy 

trì thường xuyên. 

2.4.2. Những tồn tại, hạn chế 

Một là, công tác xây dựng và thực hiện quy hoạch, chưa theo 

kịp yêu cầu phát triển. 

Hai là, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật 

về du lịch cho người dân hiệu quả còn thấp. 

Ba là, việc cụ thể hoá và ban hành các cơ chế, chính sách 

thuộc thẩm quyền ñể quản lý, ñiều hành HðDL từng lúc còn chậm. 

Bốn là, công tác quản lý các khu, ñiểm du lịch trên ñịa bàn còn 

chồng chéo. 



18 

  

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 ñề ra và hiệu quả chưa cao. 

Sáu là, công tác tạo lập sự liên kết, hợp tác phát triển du lịch 

với các ñịa phương khác chưa hiệu quả. 

Bảy là, công tác tổ chức ñào tạo, bồi dưỡng và hỗ trợ ñào tạo, 

bồi dưỡng nguồn nhân lực cho HðDL còn nhiều hạn chế. 

Tám là, công tác kiểm tra, thanh tra HðDL và xử lý vi phạm 

trong lĩnh vực du lịch còn nhiều bất cập. 

2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế 

- Nguyên nhân khách quan:  

+ Nền kinh tế của nước ta phát triển chưa cao, trình ñộ khoa 

học – công nghệ còn rất hạn chế.  

+ Cơ chế, chính sách, pháp luật chung liên quan ñến phát triển 

kinh tế nói chung và phát triển du lịch nói riêng có mặt chậm sửa ñổi, 

chưa ñồng bộ. 

- Nguyên nhân chủ quan: 

+ Một số cấp ủy ðảng và chính quyền trong Tỉnh chưa coi 

trọng và quan tâm ñúng mức ñến công tác QLNN ñối với hoạt ñộng 

du lịch trên ñịa bàn.  

+ Nội dung, phương thức và phương pháp tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục chính sách, pháp luật du lịch cho cộng ñồng dân cư 

trên ñịa bàn còn nghèo nàn. 

+ Nguồn vốn nhà nước dành cho nhà ñầu tư và hỗ trợ ñầu tư 

KCHT và CSVC – KT du lịch còn thấp. 

+ Bộ máy QLNN về du lịch thay ñổi do sáp nhập, chia tách 

nên thiếu tính ổn ñịnh nên không ñảm bảo tỉnh liên tục trong quản lý, 

hiệu lực quản lý chưa cao. 
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+ Công tác ñào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực cho 

ngành du lịch còn chấp vá, thiếu hệ thống. 

+ Phạm vi thanh tra, kiểm tra ñối với các doanh nghiệp kinh 

doanh du lịch chưa ñược xác ñịnh rõ ràng. Phương thức, trình tự 

thanh tra, kiểm tra bộc lộ nhiều hạn chế. 

 

CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ 

NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ðỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 

3.1. CĂN CỨ ðỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP  

3.1.1. Dự báo một số chỉ tiêu chủ yếu của du lịch Quảng 

Nam. 

* ðến năm 2020: 

- ðón 8 triệu lượt khách du lịch.Thu nhập từ du lịch ñạt 15.500 

tỷ ñồng. 

- Lao ñộng trực tiếp trong ngành du lịch: 20.000 người. 

- Tổng số cơ sở lưu trú: 600 với 12.000 phòng. 

- GRDP du lịch ñạt từ 10-12% trong tổng GRDP toàn tỉnh. 

* ðến năm 2025: 

- ðón từ 12 ñến 14 triệu lượt khách du lịch.Thu nhập từ du 

lịch ñạt 26.000 tỷ ñồng. 

- Lao ñộng trực tiếp trong ngành du lịch: 25.000 người. 

- Tổng số cơ sở lưu trú: 700 với 14.500 phòng. 

- GRDP du lịch ñạt từ 12%-14% trong tổng GRDP toàn tỉnh. 

3.1.2. Mục tiêu, ñịnh hướng phát triển du lịch tỉnh Quảng 

Nam. 

a. Mục tiêu 

- ðưa Quảng Nam trở thành một trong những trung tâm du 
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lịch lớn của Việt Nam, tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh.  

- Nâng cấp hạ tầng, các khu vực có tiềm năng phát triển du 

lịch.Tạo ra các sản phẩm du lịch có chất lượng cao, ña dạng, có 

thương hiệu, mang ñậm bản sắc văn hóa ñịa phương, cạnh tranh 

ñược với các tỉnh trong khu vực và cả nước. 

b. ðịnh hướng 

- Phát huy mọi nguồn lực ñể duy trì và ñẩy mạnh tốc ñộ tăng 

trưởng du lịch theo tinh thần Nghị quyết ðại hội ðảng Bộ tỉnh 

Quảng Nam lần thứ XXI. 

- Phát triển du lịch ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu 

GDP của tỉnh. 

- Tăng ñầu tư hạ tầng du lịch tương xứng với tiềm năng và 

ñịnh hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

- Phát triển ña dạng các loại hình du lịch phù hợp với lợi thế 

Quảng Nam.  

- ðẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch phù hợp với 

thị trường và mục tiêu của tỉnh.  

- Phát triển các ngành dịch vụ và công nghiệp hỗ trợ cho du 

lịch 

- Tăng cường hợp tác liên kết với trong nước và quốc tế ñể 

phát triển du lịch. 

3.1.3. ðịnh hướng hoàn thiện quản lý nhà nước về du lịch 

tỉnh Quảng Nam 

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về du lịch 

Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về du lịch 

Nâng cao năng lực, trách nhiệm và quyền hạn của Sở Văn hóa 

Thể thao và  Du lịch. 

Nghiên cứu xác ñịnh mô hình, hệ thống tổ chức, quản lý ngành 
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Du lịch ñáp ứng.yêu cầu phát triển du lịch trong, tình hình mới. 

  ðẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và liên 

ngành. 

ðẩy mạnh hoạt ñộng hợp tác quốc tế 

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TỈNH QUẢNG NAM. 

3.2.1. Hoàn thiện công tác xây dựng và tổ chức thực hiện 

quy hoạch và kế hoạch phát triển du lịch 

  - Quy hoạch không gian du lịch và ñịnh hướng phát triển các 

sản phẩm du lịch. 

- Tăng cường các biện pháp quản lý ñối với các khu, ñiểm có 

tiềm năng phát triển du lịch.  

- Các biện pháp phải ñược triển khai thực hiện ñồng bộ; công 

tác quy hoạch chi tiết phải kịp thời, có chất lượng cao; công tác quản 

lý, thực hiện quy hoạch chặt chẽ. 

3.2.2. Tăng cường hoạt ñộng quảng bá, xúc tiến du lịch 

- Xây dựng chương trình quảng cáo thường xuyên, dài hạn. 

- Thành lập Trung Tâm thông tin dữ liệu tại những ñiểm tập 

trung khách du lịch. Thành lập quỹ hỗ trợ và  phát triển du lịch.  

- Phối hợp và liên kết với Tỉnh, thành phố . 

- Phối hợp với Sở, ban ngành trong phát triển hệ thống hàng 

dịch vụ ñạt chuẩn . 

- Xây dựng kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch dài hạn cho 

giai ñoạn 5 năm và kế hoạch từng năm.  

3.2.3. Hoàn thiện công tác cấp, thu hồi giấy phép kinh 

doanh du lịch 

- ðẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường cạnh tranh 

lành mạnh, minh bạch, bình ñẳng, thuận lợi cho doanh nghiệp kinh 
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doanh du lịch.  

- Giản ñơn hoá các thủ tục hành chính ñối các loại hình cấp 

phép, thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan ñến các hoạt ñộng kinh doanh 

dịch vụ du lịch.  

3.2.4. Củng cố tổ chức bộ máy, xây dựng ñội ngũ cán bộ 

quản lý nhà nước về du lịch 

- ðổi mới công tác chỉ ñạo, ñiều hành nhằm hoàn thiện QLNN 

về du lịch. 
- Tăng cường ñào tạo, bồi dưỡng ñội ngũ cán bộ QLNN về 

du lịch. 

           - Trên cơ sở ñịnh hướng phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam, 

tính toán nhu cầu về số lượng cán bộ QLNN về du lịch cho từng thời 

kỳ, từng cấp ñể xây dựng quy hoạch, kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng 

với nhiều hình thức thích hợp. 

3.2.5. Giải pháp ñào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch 

- Cấp tỉnh cần ñịnh hướng, xây dựng kế hoạch ñào tạo, bồi 

dưỡng, tạo nguồn, phát triển nguồn nhân lực, từ cán bộ quản lý cho ñến 

cán bộ, nhân viên có trình ñộ cao cho ñến ñào tạo phổ thông toàn dân.  

- ðổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy tại các trường ñại 

học, cơ sở ñào tạo, dạy nghề du lịch.  

- Nâng cấp, xây dựng một số trường, trung tâm ñào tạo du lịch 

có ñẳng cấp. 

- Thường xuyên theo dõi những biến ñộng của lực lượng lao 

ñộng trong ngành du lịch. 

3.2.6. Giải pháp bảo vệ, tôn tạo các ñiểm du lịch, cảnh 

quan, môi trường phục vụ du lịch 

- Tổ chức ñiều tra, ñánh giá, phân loại các tài nguyên du lịch 
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nằm trên ñịa bàn Quảng Nam. 

- Xây dựng kế hoạch và quy hoạch bảo tồn hệ thống tài 

nguyên du lịch biển trên ñịa bàn tỉnh. 

- Nâng cao chất lượng và tính khoa học cách thu thập và xây 

dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du 

lịch, ñiểm du lịch. 

3.2.7. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra xử lý 

vi phạm pháp luật về du lịch 

- 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. 

- ðổi mới phương thức thanh tra, kiểm tra. 

- ðào tạo, lựa chọn một ñội ngũ những người làm công tác 

thanh tra, kiểm tra có ñủ năng lực, trình ñộ, ñáp ứng ñược yêu cầu 

của công tác thanh tra, kiểm tra trong tình hình mới.  

3.2.8. Một số giải pháp khác 

a.Ứng dụng khoa học và công nghệ vào việc QLNN về Du 

lịch 

b. Nâng cao năng lực quản lý, phát triển thị trường khách và 

hoạt ñộng của khách du lịch 

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

Thứ nhất, ñối với các cơ quan có thẩm quyền hoạch ñịnh chính 

sách, xây dựng pháp luật và ban hành văn bản: Tiếp tục xây dựng và 

hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật, chính sách về du lịch. 

Thứ hai, ñối với cấp ủy ðảng, chính quyền ñịa phương: Tiếp 

tục ban hành các cơ chế, chính sách thu hút ñầu tư vào phát triển du 

lịch, nhất là trong việc xây dựng, khai thác các ñiểm, tuyến du lịch 

cũng như bảo tồn, tôn tạo các giá trị. 

Thứ ba, ñối với cơ quan quản lý ngành ở Trung ương và ñịa 
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phương: Tổng cục du lịch và ngành du lịch Quảng Nam quan tâm 

triển khai công tác nghiên cứu, dự báo thị trường khách du lịch. 

Thứ tư, ñối với từng chủ thể quản lý nhà nước về du lịch trong 

mối quan hệ phối hợp: Phân ñịnh rõ trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm 

vụ và xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền 

trong quản lý nhà nước về du lịch trên ñịa bàn Tỉnh. 

 

KẾT LUẬN 

Với ñề tài “Quản lý nhà nước về du lịch trên ñịa bàn tỉnh 

Quảng Nam”. Luận văn ñã tập trung giải quyết các vấn ñề sau: 

1. Luận văn ñã góp phần làm rõ thêm cơ sở lý luận về quản lý 

nhà nước về du lịch. Từ ñó tìm hiểu, phân tích làm rõ thực trạng 

quản lý nhà nước về du lịch trên ñịa bàn tỉnh trong những năm qua.  

2. Phản ánh thực trạng quản lý nhà nước về du lịch và chỉ ra 

nguyên nhân của những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về 

du lịch trên ñịa bàn tỉnh Quảng Nam. 

3. Phát huy mọi nguồn lực ñể duy trì và ñẩy mạnh tốc ñộ tăng 

trưởng du lịch theo tinh thần Nghị quyết ðại hội ðảng Bộ tỉnh 

Quảng Nam lần thứ XXI: tác giả ñề ra một số giải pháp nhằm hoàn 

thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch trên ñịa bàn tỉnh Quảng 

Nam như sau: Hoàn thiện công tác xây dựng và tổ chức thực hiện 

quy hoạch và kế hoạch phát triển du lịch; Tăng cường hoạt ñộng 

quảng bá, xúc tiến du lịch; Hoàn thiện công tác cấp, thu hồi giấy 

phép kinh doanh du lịch; ðào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch; 

Bảo vệ, tôn tạo các ñiểm du lịch, cảnh quan, môi trường phục vụ du 

lịch; Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm 

pháp luật về du lịch. 

 


