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MỞ ðẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Từ khi phát triển du lịch, Cù Lao Chàm ñã mang một diện mạo 

mới, từ một xã ñảo thuần ngư ñã trở thành xã ñảo phát triển du lịch 

ñược thế giới biết ñến. Tuy nhiên, phát triển du lịch của Cù Lao 

Chàm vẫn còn tồn tại nhiều bất cập như chỉ tập trung phát triển du 

lịch ở một vài khu vực; sản phẩm du lịch còn ñơn ñiệu; cơ sở vật 

chất kỹ thuật phục vụ du lịch còn thiếu; trình ñộ quản lý ñiều hành 

của ñội ngũ lãnh ñạo chưa ñáp ứng ñược tốc ñộ phát triển du lịch tại 

ñịa phương;…  

Từ thực tế trên, tác giả ñã chọn ñề tài: “Phát triển du lịch Cù 

Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam”  làm ñề tài nghiên 

cứu cho luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống các vấn ñề lý luận liên quan ñến phát triển du lịch. 

- Phân tích thực trạng phát triển du lịch trên ñịa bàn Cù Lao 

Chàm, thành phố Hội An trong thời gian qua. 

- ðề xuất các giải pháp cụ thể, có tính khả thi nhằm phát triển 

du lịch Cù Lao Chàm, thành phố Hội An trong thời gian ñến. 

3. Câu hỏi nghiên cứu 

- Nội dung và tiêu chí ñánh giá của phát triển du lịch là gì? 

- Thực trạng phát triển du lịch trên ñịa bàn Cù Lao Chàm trong 

thời gian qua như thế nào? 

- Làm thế nào ñể phát triển du lịch Cù Lao Chàm trong thời 

gian ñến? 

4. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- ðối tượng nghiên cứu: những vấn ñề lý luận và thực tiễn liên 

quan ñến việc phát triển du lịch Cù Lao Chàm. 
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- Phạm vi nghiên cứu: những vấn ñề liên quan ñến phát triển 

du lịch Cù Lao Chàm qua các năm 2012 – 2016 và ñề xuất các giải 

pháp có ý nghĩa trong 5 năm ñến. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

- Dữ liệu thứ cấp: từ các ñề tài nghiên cứu khoa học trước ñó; 

sách giáo trình; tài liệu, ấn phẩm của cơ quan nhà nước liên quan;… 

- Xử lý và phân tích dữ liệu: phương pháp nghiên cứu tổng 

hợp, thống kê, phân tích, so sánh… 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của ñề tài 

ðề tài góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận về phát triển du lịch, 

thực trạng phát triển du lịch tại Cù Lao Chàm, những thành công, 

hạn chế và ñề xuất những giải pháp cụ thể nhằm phát triển du lịch ñịa 

phương trong thời gian ñến. 

7.  Bố cục ñề tài 

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

Chương 2. Thực trạng phát triển du lịch Cù Lao Chàm, thành 

phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

Chương 3. Một số giải pháp phát triển du lịch Cù Lao Chàm, 

thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

8. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Có rất nhiều tác phẩm như giáo trình, ñề tài, bài viết nghiên 

cứu về mặt lý luận các khía cạnh của du lịch và phát triển du lịch nói 

chung cũng như thực tế phát triển du lịch tại một số ñịa phương; 

cùng với các tài liệu, các công trình nghiên cứu, các báo cáo ấn phẩm 

của các cơ quan nhà nước có liên quan về ñặc ñiểm tình hình của Cù 

Lao Chàm. Nhưng hiện nay vẫn chưa có ñề tài nghiên cứu hoàn 

chỉnh nào về phát triển du lịch Cù Lao Chàm trên cơ sở hệ thống hóa 

những vấn ñề lý luận về phát triển du lịch. 



3 

  

CHƯƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ðỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

1.1. TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

1.1.1. Khái niệm, ñặc ñiểm của du lịch 

a. Du lịch 

b. ðặc ñiểm của du lịch 

1.1.2. Phát triển du lịch 

Từ những khái niệm ñược nghiên cứu, có thể hiểu: “Phát triển 

du lịch là tổng thể các hoạt ñộng khai thác các tài nguyên du lịch 

nhằm thỏa mãn nhu cầu ña dạng của khách du lịch, nâng cao mức 

sống cho cộng ñồng ñịa phương, tăng ñóng góp cho nhà nước, nâng 

cao chất lượng các dịch vụ du lịch và có tính ñến bảo tồn, tôn tạo tài 

nguyên du lịch và bảo vệ môi trường”. 

1.1.3.Ý nghĩa của phát triển du lịch 

a. Ý nghĩa ñối với kinh tế 

b. Ý nghĩa ñối với xã hội 

c. Ý nghĩa ñối với môi trường 

1.2. NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ ðÁNH GIÁ CỦA PHÁT TRIỂN 

DU LỊCH 

1.2.1. Gia tăng các nguồn lực phục vụ du lịch 

- Tăng cường khai thác tài nguyên du lịch giúp tận dụng tiềm 

năng du lịch của ñịa phương, mở rộng thị trường du lịch; thể hiện ở 

sự gia tăng số lượng tài nguyên du lịch ở dạng tiềm năng ñược ñưa 

vào khai thác, khai thác theo chiều sâu hay tạo mới các tài nguyên du 

lịch. Vì vậy, cần tổ chức khảo sát, ñánh giá các tài nguyên, xem xét 

khả năng có thể ñưa chúng vào khai thác hay tạo các tài nguyên du 

lịch mới. 

- Gia tăng nguồn nhân lực trong du lịch thể hiện ở việc gia 
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tăng số lượng, chất lượng lao ñộng trực tiếp và gián tiếp tham gia các 

hoạt ñộng du lịch. Vì vậy, dự báo ñược quy mô, yêu cầu ñối với ñội 

ngũ lao ñộng du lịch ở mỗi vị trí theo từng giai ñoạn phát triển. 

- Gia tăng nguồn vốn ñầu tư vào du lịch: thể hiện ở việc tăng 

quy mô nguồn vốn, ña dạng nguồn ñầu tư vào các hoạt ñộng du lịch. 

Vì vậy, cần tranh thủ ña dạng các nguồn vốn khác nhau. 

- Gia tăng cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch: thể hiện ở việc gia 

tăng số lượng, chất lượng các cơ sở kinh doanh du lịch, sự hoàn thiện 

và mở rộng các công trình kiến trúc phục vụ du lịch. Vì vậy, cần có 

quy hoạch phát triển ñồng bộ ñể ñịnh hướng xây dựng và ñầu tư. 

- Tiêu chí ñánh giá: 

+ Thực trạng khai thác tiềm năng du lịch 

+ Lao ñộng trong ñộ tuổi phân theo ngành kinh tế qua các năm 

+ Vốn ñầu tư tại ñịa phương qua các năm 

+ Chi ngân sách nhà nước qua các năm 

+ Quy mô nhà hàng phục vụ khách du lịch qua các năm 

+ Phương tiện vận chuyển khách du lịch qua các năm 

1.2.2. Gia tăng các cơ sở kinh doanh du lịch 

Gia tăng các cơ sở kinh doanh du lịch: 

- Là gia tăng về mặt quy mô và phong phú các loại hình cơ sở, 

ña dạng hình thức kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ của các 

cơ sở kinh doanh du lịch. 

- Giúp gia tăng khả năng phục vụ nhu cầu của du khách, thể 

hiện sự sẵn sàng ñón tiếp khách, thúc ñẩy các ngành kinh tế khác của 

ñịa phương phát triển, tạo việc làm, nâng cao cuộc sống của người 

dân, ñóng góp nhiều hơn cho nhà nước. 

- Cần nắm rõ ñặc ñiểm tài nguyên du lịch của ñịa phương, 

nghiên cứu nhu cầu của khách du lịch, huy ñộng ña dạng các nguồn 
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vốn ñầu tư vào du lịch. 

- Tiêu chí ñánh giá: 

+ Cơ sở kinh doanh du lịch qua các năm 

+ Quy mô và tốc ñộ tăng trưởng ngành du lịch qua các năm 

1.2.3. Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch 

Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch: 

- Là toàn bộ những hoạt ñộng ñể không những duy trì mà còn 

ñưa chất lượng dịch vụ lên mức cao hơn trước. 

- Giúp làm giảm mức chênh lệch giữa dịch vụ cảm nhận và 

dịch vụ mong ñợi, du khách sẽ lưu trú lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn. 

- Bao gồm việc duy trì và cải tiến chất lượng thường xuyên. 

- Tiêu chí ñánh giá:  

+ Quy mô, tốc ñộ tăng trưởng lượng khách tham quan qua các 

năm 

+ Cơ sở lưu trú tại ñịa phương qua các năm  

+ Khách lưu trú qua các năm  

+ Ngày khách lưu trú bình quân qua các năm  

+ Doanh thu lưu trú qua các năm 

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

Phát triển mới sản phẩm, loại hình du lịch: 

- Là phát triển các sản phẩm, dịch vụ mà trước ñây chưa có và 

kể cả ñổi mới các sản phẩm trước ñây hoạt ñộng không hiệu quả. 

- Giúp ña dạng hóa sự lựa chọn của du khách, tận dụng nguồn 

lực cơ sở vật chất và lao ñộng của ñịa phương, nâng cao khả năng 

khai thác tiềm năng du lịch, hạn chế tính mùa vụ trong du lịch. 

- Biểu hiện ở mức ñộ ña dạng của các sản phẩm, loại hình du 

lịch; thông qua số lượng các sản phẩm, dịch vụ mới ñược ñưa vào 

khai thác trong một thời gian nhất ñịnh. 
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- Cần nghiên cứu nhu cầu của thị trường; phân tích kỹ các 

nguồn lực của ñịa phương.  

- Tiêu chí ñánh giá: Phát triển sản phẩm du lịch mới qua các 

năm. 

1.2.5. Mở rộng mạng lưới du lịch  

Mở rộng mạng lưới du lịch: 

- Là gia tăng các khả năng kết hợp giữa các ñiểm, tuyến du 

lịch trong mạng lưới. 

- Giúp việc tiêu thụ các sản phẩm du lịch dễ dàng hơn, tăng 

khả năng tiếp cận của du khách, xây dựng nên các tuyến du lịch, các 

ñiểm du lịch bổ sung vào các sản phẩm du lịch hoàn chỉnh. 

- Thể hiện ở việc gia tăng các ñiểm, tuyến du lịch; ña dạng và 

tăng cường các khả năng kết hợp giữa các ñiểm, tuyến du lịch với 

các ñịa phương, các quốc gia khác. 

- Cần phải nghiên cứu nhu cầu của thị trường, các khả năng 

tiếp cận của ñiểm du lịch; tìm kiếm thêm các thị trường khách du lịch 

mới; tăng cường hợp tác với các cơ sở kinh doanh, các tổ chức du 

lịch trong và ngoài nước. 

- Tiêu chí ñánh giá: ðiểm du lịch mới qua các năm. 

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

trường 

Bảo tồn, tôn tạo tài nguyên du lịch và bảo vệ môi trường: 

- Là bảo tồn các giá trị tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên 

nhân văn, tôn tạo chúng ñể phục vụ cho tương lai; bảo vệ môi trường 

khỏi những tác ñộng tiêu cực từ các hoạt ñộng kinh doanh du lịch. 

- Thể hiện ở các hoạt ñộng giảm thiểu tác ñộng tiêu cực, phục 

hồi tài nguyên du lịch, môi trường. 

- Cần nâng cao nhận thức của chính quyền, người dân, doanh 
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nghiệp và du khách; hoàn thiện hệ thống văn bản liên quan; lồng 

ghép vào chương trình giáo dục. 

- Tiêu chí ñánh giá: Tình hình bảo tồn, tôn tạo tài nguyên du 

lịch qua các năm. 

1.2.7. Gia tăng kết quả thu ñược từ du lịch 

Gia tăng kết quả thu ñược từ du lịch: 

- Là làm tăng những lợi ích, giá trị mà du lịch mang lại cho 

cộng ñồng dân cư, cho sự phát triển kinh tế xã hội của ñịa phương. 

- Giúp tạo ñộng lực cho cả bộ máy chính trị và toàn thể nhân 

dân cùng chung tay vì sự phát triển du lịch của ñịa phương mình. 

- Thể hiện ở các mặt: 

Về kinh tế: tăng thu nhập của người dân, tăng ñóng góp cho 

nhà nước, thúc ñẩy các ngành kinh tế khác phát triển. 

Về văn hóa: công tác bảo tồn, tồn tạo tài nguyên du lịch và bảo 

vệ môi trường ñược quan tâm và ñầu tư; các nghề truyền thống, chế 

tác ñồ thủ công mỹ nghệ ñược khôi phục và mang lại giá trị kinh tế. 

Về xã hội: tạo công ăn việc làm; góp phần xóa ñói, giảm 

nghèo; cải thiện phúc lợi xã hội.  

Về môi trường: ý thức gìn giữ môi trường tự nhiên và môi 

trường du lịch ñược nâng cao. 

- Cần tạo ñiều kiện cho mọi tầng lớp nhân dân tham gia và 

hưởng lợi từ du lịch. 

- Tiêu chí ñánh giá:  

+ Thu nhập bình quân ñầu người qua các năm 

+ Quy mô và tốc ñộ tăng nguồn thu ngân sách từ thuế, phí và 

lệ phí của ngành du lịch – dịch vụ - thương mại qua các năm 

+ Quy mô và tốc ñộ tăng nguồn thu ngân sách từ cho thuê mặt 

bằng kinh doanh du lịch qua các năm 
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+ Hộ dân cư nghèo tại ñịa phương qua các nămThu nhập bình 

quân ñầu người của người dân ñịa phương qua các năm. 

1.2.8. Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch 

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.  

Công tác quản lý nhà nước về du lịch ñược thể hiện qua 9 nội 

dung theo Luật Du lịch Việt Nam 2005. 

Tiêu chí ñánh giá:: Tình hình ban hành các chính sách phù hợp 

với thực tiễn phát triển du lịch của ñịa phương. 

1.3. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

1.3.1. Nhóm nhân tố tự nhiên 

1.3.2. Nhóm nhân tố xã hội 

1.3.3. Nhóm nhân tố kinh tế 

1.4. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở MỘT SỐ ðỊA 

PHƯƠNG 

1.4.1. Lý Sơn phát triển du lịch biển ñảo 

1.4.2. ðà Nẵng phát triển du lịch bền vững 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

 

CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CÙ LAO CHÀM, 

THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM 

2.1. ðẶC ðIỂM CƠ BẢN CỦA CÙ LAO CHÀM ẢNH HƯỞNG 

ðẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

2.1.1. ðặc ñiểm về ñiều kiện tự nhiên của Cù Lao Chàm 
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a. Vị trí ñịa lý: có tọa ñộ là: 15057 ñến 16000 vĩ bắc và 108030 

kinh ñông, cách bờ biển Cửa ðại – Hội An khoản 15 km về phía 

ðông, bốn phía tiếp giáp với biển. 

b. Khí hậu: có hai mùa rõ rệt, mùa khô từ tháng 3 ñến tháng 9 

âm lịch, còn lại là mùa mưa. Có 2 hướng gió chính: gió Tây Nam và 

gió mùa ðông Bắc. 

c. ðịa hình: chủ yếu là rừng núi và ñồi núi ñá (chiếm khoảng 

97%), không có sông ngoại trừ Hòn Lao có các mạch nước ngầm, 

suối nhỏ với rừng tự nhiên. 

d. Các tài nguyên tự nhiên khác 

- Tài nguyên ñất: diện tích tự nhiên là: 1.642,82 ha. 

- Tài nguyên rừng: là rừng ñặc dụng có diện tích 534,9 ha. 

- Tài nguyên biển ña dạng với trên 736 loài thuộc 263 giống. 

- Các danh thắng 

2.1.2. ðặc ñiểm xã hội 

a. Cộng ñồng dân cư: dân số ít, phân bố không ñồng ñều. 

b. Môi trường chính trị xã hội: Cù Lao Chàm luôn ñược 

trung ương, tỉnh ñặc biệt quan tâm, chú trọng ñầu tư phát triển kinh 

tế - xã hội gắn với ñảm bảo quốc phòng, an ninh. Môi trường chính 

trị, an toàn xã hội luôn ổn ñịnh qua nhiều năm. 

c. Tài nguyên du lịch nhân văn: có 7 di tích ñược xếp hạng di 

tích cấp quốc gia, một số di tích cấp tỉnh, có 4 Cây Di sản Việt Nam, 

các lễ hội, nghề truyền thống, ẩm thực hết sức phong phú, ña dạng. 

2.1.3. ðặc ñiểm kinh tế 

a. Về quy mô tăng trưởng kinh tế 

GDP Cù Lao Chàm tăng nhanh qua các năm, với tốc ñộ tăng 

bình quân là 29,29%. Năm 2013, GDP ñạt 62 tỷ ñồng, ñến năm 2016 

ñạt 120 tỷ ñồng. GDP bình quân ñầu người tăng qua các năm với tốc 
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ñộ tăng bình quân là 30,33%. GDP bình quân ñầu người năm 2016 

ñạt 60,09 triệu ñồng, tăng gấp ñôi năm 2013. 

b. Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Cơ cấu kinh tế Cù Lao Chàm thời gian qua chuyển dịch theo 

hướng tăng tỷ trọng ngành du lịch – dịch vụ - thương mại (từ 30,11% 

năm 2012 tăng lên 70,83% năm 2015) và giảm dần tỷ trọng ngành nông 

– lâm – ngư (từ 69,89% năm 2012 xuống còn 20,27% năm 2015). 

c. Kết cấu hạ tầng 

 Hệ thống ñường giao thông ngày càng ñược ñầu tư và hoàn 

thiện với ñường bộ và ñường biển. Hòa mạng lưới ñiện quốc gia vào 

2/9/2016. Nhìn chung, hạ tầng kỹ thuật luôn ñược ñầu tư, nâng cấp; 

giúp nâng cao ñời sống cho nhân dân, góp phần tích cực vào phát 

triển du lịch, ñể lại nhiều ấn tượng ñẹp trong lòng du khách. 

2.1.4. Tình hình phát triển du lịch Hội An trong thời gian qua 

Những năm vừa qua, tổng lượt khách tham quan Hội An ngày 

càng tăng với tốc ñộ tăng trưởng bình quân qua các năm ñạt 17,24% 

Du lịch Cù Lao Chàm chiếm vị thế, vai trò ngày càng quan trọng 

trong sự phát triển du lịch Hội An. 

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CÙ LAO CHÀM, 

THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM 

2.2.1. Gia tăng các nguồn lực phục vụ du lịch 

- Tăng cường khai thác tài nguyên du lịch: Số tài nguyên ñược 

ñưa vào khai thác là 33/64 ñiểm, chiếm 51,56%. Tuy nhiên chỉ có 

một vài tài nguyên ñược khai thác hiệu quả, thu hút nhiều du khách 

như: Giếng cổ Xóm Cấm, Chùa Hải Tạng, Bãi Ông, Bãi Chồng,… 

- Gia tăng nguồn nhân lực trong du lịch: Lực lượng lao ñộng 

trong ñộ tuổi giảm dần qua các năm nhưng lao ñộng tham gia làm du 

lịch ngày càng tăng và chiếm tỷ trọng ngày càng cao qua các năm. 



11 

  

Số lao ñộng có trình ñộ chuyên môn rất ít, do xuất phát ñiểm thấp, 

ñều là nông ñan, ngư dân, nội trợ. 

- Gia tăng nguồn vốn ñầu tư vào du lịch: Cù Lao Chàm ñã 

ñược Trung ương, tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An quan tâm 

ñầu tư vốn ñể phát triển du lịch. Nguồn vốn ngân sách ñịa phương 

chi cho ñầu tư XDCB tuy tăng giảm không ñều qua các năm nhưng 

tốc ñộ tăng bình quân rất cao 75,36%. 

- Gia tăng cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch: Cù Lao Chàm không 

ngừng xây mới, cải tạo hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch như: 

ñiểm dừng chân, nhà vệ sinh công cộng,… Nhà hàng phục vụ du lịch 

tăng chậm, cứ mỗi hai năm tăng từ 2-3 nhà hàng với tốc ñộ tăng bình 

quân là 6,32%. Phương tiện vận chuyển du lịch, ñặc biệt là xe máy, 

tăng nhanh qua các năm với tốc ñộ tăng bình quân 48,64%.  

2.2.2. Gia tăng các cơ sở kinh doanh du lịch 

Ngày càng có nhiều cơ sở tham gia cung cấp các sản phẩm 

dịch vụ du lịch ở Cù Lao Chàm, chủ yếu là các hộ cá thể với tốc ñộ 

tăng trưởng bình quân là 17,73%. Từ 306 hộ cá thể kinh doanh du 

lịch năm 2012 tăng vọt lên 584 hộ năm 2016, tăng 92%. Cơ sở kinh 

doanh là doanh nghiệp tư nhân tăng ít, từ 2 doanh nghiệp năm 2012 

ñến năm 2016 tăng thành 7 doanh nghiệp. 

Quy mô và tốc ñộ tăng trưởng ngành DL-DV-TM Cù Lao 

Chàm cao qua các năm, với tốc ñộ tăng bình quân là 39,87%, cao 

hơn so với tốc ñộ tăng bình quân theo nhóm ngành này của thành 

phố Hội An. Năm 2012, giá trị sản xuất của ngành ñạt 21,015 tỷ 

ñồng, ñến năm 2016 tăng lên gần 4 lần ñạt 80,437 tỷ ñồng. 

2.2.3. Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch 

Thời gian qua, ngành du lịch Cù Lao Chàm tăng trưởng rất ấn 

tượng thể hiện ở quy mô lượng khách ñến tham quan Cù Lao Chàm 
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ngày càng cao với tốc ñộ tăng bình quân là 39,87%. Năm 2012 chỉ 

có 105,1 ngàn lượt khách ñến năm 2016 ñã tăng lên 402,2 ngàn lượt, 

tăng 3,8 lần. Khách quốc tế chiếm tỷ trọng từ 20% ñến 30%, khách 

Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn từ 70% ñến 80%. Chất lượng của các 

homestay ngày càng ñược cải thiện, từ chỗ chỉ ñủ ñiều kiện ñón 

khách nội ñịa, ñến năm 2015, có 25 homestay ñủ ñiều kiện ñón 

khách quốc tế lưu trú. 

Số lượng khách lưu trú tại Cù Lao Chàm tăng qua các năm 

nhưng với tốc ñộ rất chậm, số ngày khách lưu trú bình quân rất ngắn. 

Trong số 3-4 ngày lưu trú ở Hội An thì thời gian lưu trú của du 

khách tại Cù Lao Chàm chỉ từ 1-2 ngày. 

Doanh thu lưu trú tăng qua các năm nhưng có quy mô rất nhỏ. 

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

a. Phát triển mới loại hình du lịch 

Bên cạnh du lịch sinh thái, Cù Lao Chàm phát triển ña dạng 

các loại hình du lịch khác như: tham quan tìm hiểu lịch sử văn hóa, 

nghiên cứu khoa học, du lịch cộng ñồng, du lịch vui chơi giải trí trên 

biển,…. Với lợi thế các bãi biển dài và ñẹp, Cù Lao Chàm cũng trở 

thành ñịa ñiểm lý tưởng cho các hoạt ñộng vừa kết hợp tham quan 

với tổ chức trò chơi mang tính ñồng ñội cho nhiều ñoàn khách lớn. 

b. Phát triển mới sản phẩm du lịch 

Bảng 2.21. Phát triển sản phẩm du lịch mới ở Cù Lao Chàm qua 

các năm 

ðVT: sản phẩm 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016 

Số sản phẩm du lịch 8 9 11 15 19 

Số sản phẩm du lịch mới  1 2 4 4 

(Nguồn: Ban quản lý du lịch Cù Lao Chàm) 
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Số lượng các sản phẩm du lịch tăng qua các năm, mỗi năm Cù 

Lao Chàm ñều có những sản phẩm mới ñể giới thiệu ñến du khách. 

Năm 2013, Cù Lao Chàm có 1 sản phẩm mới, ñến năm 2014 tăng lên 

2 sản phẩm. Năm 2015, 2016 tăng mỗi năm 4 sản phẩm mới. 

2.2.5. Mở rộng mạng lưới du lịch 

Bảng 2.22. ðiểm du lịch tại Cù Lao Chàm qua các năm 

ðVT: ñiểm 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016 

Số ñiểm du lịch 31 33 33 38 38 

Số ñiểm phẩm du lịch mới  2 0 5 0 

(Nguồn: Ban quản lý du lịch Cù Lao Chàm) 

Cù Lao Chàm có ña dạng tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân 

văn, nhưng thời gian qua vẫn chưa chú trọng khai thác các ñiểm du 

lịch mới, số ñiểm du lịch mới Cù Lao Chàm tăng không nhiều qua 

các năm. Tuy có nhiều ñiểm thu hút khách nhưng, Cù Lao Chàm chỉ 

tập trung chủ yếu vào một số ñiểm như Giếng cổ, Chùa Hải Tạng, 

Bãi Ông, Bãi Chồng,… khiến cho mạng lưới du lịch co cụm. 

Hiện nay, có thể phân mạng lưới du lịch Cù Lao Chàm theo 

hai cụm: cụm Bãi Làng: tập trung nhiều ñiểm thu hút nhất nhưng ña 

phần các ñiểm khá rời rạc lại tương ñồng nên khó kết nối với nhau; 

cụm Bãi Hương: ñây là nơi vẫn giữ ñược hình ảnh của một làng chài 

Cù Lao Chàm xưa. 

Ngoài ra, Cù Lao Chàm có thể kết nối với một số tuyến du lịch 

ở các ñịa phương khác, trở thành những tuyến du lịch phổ biến như: 

- Các tuyến trong ngày: Tuyến Cù Lao Chàm – phố cổ Hội 

An; Tuyến Cù Lao Chàm – làng gốm Thanh Hà; Tuyến Cù Lao 

Chàm – rừng dừa Cẩm Thanh; Tuyến Non Nước – Cù Lao Chàm. 

- Các tuyến nhiều ngày: Tuyến ðà Nẵng – Hội An – Cù Lao 
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Chàm; Tuyến Huế – ðà Nẵng – Hội An – Cù Lao Chàm; Tuyến Huế 

– ðà Nẵng – Mỹ Sơn – Cù Lao Chàm. 

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

trường 

a. Bảo tồn, tôn tạo tài nguyên du lịch 

Công tác bảo tồn, tôn tạo các tài nguyên du lịch luôn ñược 

quan tâm thông qua các hoạt ñộng khoanh vùng; phục hồi các nghề 

truyền thống; tuyên truyền, diễn giải cho cộng ñộng dân cư. 

b. Bảo vệ môi trường 

Thường xuyên tổ chức các buổi ra quân tổng dọn vệ sinh tại 

các bãi biển, trồng cây xây trên các trục ñường chính, tổ chức ký cam 

kết về bảo vệ môi trường cho các hộ kinh doanh, vận ñộng nhân dân 

khai báo và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. 

Môi trường kinh doanh du lịch luôn ñược chú trọng, lực lượng 

chuyên ngành thường xuyên kiểm tra buôn bán lấn chiếm lòng lề 

ñường, niêm yết giá, bằng nhiều hình thức hạn chế nạn cò mồi như 

thành lập các tổ tự quản về xe ôm. 

2.2.7. Gia tăng kết quả thu ñược từ du lịch 

Thu nhập bình quân ñầu người tăng nhanh qua các năm với tốc 

ñộ tăng bình quân qua các năm ñạt 17,57%, từ mức thu nhập 17 triệu 

ñồng/năm năm 2012 ñến năm 2016 tăng lên 32,48 triệu ñồng. Thu 

nhập tăng chứng tỏ người dân ñã hưởng lợi từ phát triển du lịch của 

Cù Lao Chàm.  

Du lịch Cù Lao Chàm phát triển, ñóng góp cho nhà nước vì 

thế cũng tăng, thể hiện nguồn thu ngân sách từ thuế, phí, lệ phí và 

nguồn thu từ tiền thuê mặt bằng tăng qua các năm. 

Phúc lợi của người dân Cù Lao Chàm ngày càng ñược nâng 

cao. Năm 2015 Cù Lao Chàm ñã không còn hộ nghèo. 
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Sự gia tăng lượng khách ñến kéo theo sự phát triển của các 

loại hình dịch vụ, các cơ sở cung cấp dịch vụ, làm tăng thêm cơ hội 

việc làm cho dân cư. Ý thức gìn giữ môi trường tự nhiên, môi trường 

du lịch ngày càng tăng. 

2.2.8. Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch 

Thành phố Hội An ñã ban hành nhiều chương trình, chính sách 

mang tính ñịnh hướng cho du lịch Cù Lao Chàm như Chương trình 

69, Quy chế quản lý tạm thời, Quy chế chính thức về các hoạt ñộng 

du lịch Cù Lao Chàm, Quy chế về quản lý hoạt ñộng kinh doanh nhà 

ở có phòng cho khách du lịch thuê. Bên cạnh ñó, Thành phố cũng có 

nhiều ñiều chỉnh ñể phù hợp hơn với ñiều kiện của Cù Lao Chàm 

phát triển du lịch. Chẳng hạn như ñã ñiều chỉnh diện tích ñất tối thiểu 

ñể kinh doanh dịch vụ lưu trú homestay năm 2014 là 60m2, ñến năm 

2016 tăng lên 80m2 thay vì từ 100m2 ñến 200m2 như các xã Cẩm 

Thanh và các xã phường khác của Thành phố. 

2.3. ðÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CÙ LAO 

CHÀM TRONG THỜI GIAN QUA 

2.3.1. Thành công và hạn chế 

a. Thành công 

- Quy mô du lịch ñược mở rộng, nguồn nhân lực trong du lịch 

tăng về số lượng; cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch 

ñược quan tâm ñầu tư. 

- Chất lượng dịch vụ du lịch ñược chú trọng nâng cao. 

- ða dạng các loại hình du lịch, phát triển mới các sản phẩm 

du lịch giúp thỏa mãn nhu cầu của du khách. 

- Công tác bảo tồn tài nguyên và bảo vệ môi trường ñược quan 

tâm, thường xuyên. 

- ðời sống vật chất và tinh thần của người dân ñược nâng cao, 
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người dân nhất trí cao với các chủ trương về du lịch của ñịa phương. 

b. Hạn chế 

- Quy mô kinh doanh du lịch của ñịa phương còn nhỏ lẻ, lực 

lượng lao ñộng chưa ñảm bảo về số lượng lẫn chất lượng. 

- Chưa có hệ thống xử lý nước thải ñồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ ô 

nhiễm nguồn nước ngầm và nước biển. 

- Chất lượng dịch vụ chưa ñược triển khai ñồng bộ trên khắp 

các mặt. 

- Các sản phẩm, dịch vụ du lịch còn một màu, mang tính ñơn 

lẻ, chưa có nhiều sản phẩm thu hút khách lưu trú dài ngày. 

- Nhiều ñiểm du lịch không ñược ñưa vào sử dụng hoặc không 

thu hút ñược du khách ñến tham quan, ít có sự kết nối với các ñiểm 

du lịch ở các ñịa phương khác.  

- Công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường mang tính chất 

thời kỳ; chậm phát hiện và xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển, 

mua bán các loài thủy hải sản trong mùa cấm hoặc bị cấm khai thác. 

2.3.2. Nguyên nhân của những hạn chế 

- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật du lịch tuy ñược ñầu tư thường xuyên 

nhưng chưa ñáp ứng kịp sự phát triển nhanh chóng của lượng khách 

tham quan. Quỹ ñất của ñịa phương hạn chế, gây khó khăn trong việc 

quy hoạch, bố trí các hoạt ñộng du lịch.  

- Hoạt ñộng quản lý của chính quyền chưa theo kịp yêu cầu 

phát triển của du lịch ñịa phương, kinh nghiệm của ñội ngũ cán bộ 

quản lý về du lịch còn non trẻ. 

- Công tác tuyên truyền, vận ñộng người dân bảo tồn tài 

nguyên, bảo vệ môi trường chưa ñi vào chiều sâu. 

- Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trên các lĩnh vực du lịch 

chưa thường xuyên, chưa kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm. 
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Công tác phối kết hợp giữa các bộ phận liên quan ñể giải quyết các 

vấn ñề phát sinh chưa ñược chủ ñộng, còn nhiều lúng túng. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

 

CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH CÙ LAO 

CHÀM, THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM 

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

CÙ LAO CHÀM ðẾN NĂM 2022 

3.1.1. Xu hướng phát triển du lịch hiện nay 

a. Xu hướng phát triển của cầu du lịch 

b. Xu hướng phát triển của cung du lịch 

3.1.2. ðịnh hướng phát triển du lịch thành phố Hội An 

Phấn ñấu ñến năm 2020: thành phố Hội An trở thành Trung 

tâm du lịch quốc gia, là thành phố văn hóa - du lịch trọng ñiểm của 

cả nước; tầm nhìn ñến năm 2025: Hội An trở thành Trung tâm du 

lịch hàng ñầu của Quốc gia, là thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch. 

Mục tiêu cụ thể, phấn ñấu ñến năm 2020: Thu hút ñược 3,09 

triệu lượt khách (trong ñó 1,58 triệu lượt khách quốc tế). Phục vụ 

1,47 triệu lượt khách lưu trú (gồm 1,18 triệu lượt khách quốc tế). Tốc 

ñộ tăng trưởng khách quốc tế giai ñoạn 2015 - 2020 ñạt 13 - 

17%/năm và khách nội ñịa ñạt 8 - 10%, tốc ñộ tăng trưởng GDP ñạt 

13 - 17%/năm. Ngày lưu trú trung bình của khách quốc tế ñạt 3 - 3,5 

ngày. Tạo việc cho hơn 26.000 lao ñộng trực tiếp và hơn 53.000 lao 

ñộng gián tiếp. 

3.1.3. ðịnh hướng phát triển du lịch Cù Lao Chàm 

Quan ñiểm: phát triển Cù Lao Chàm phải nằm trong quy 

hoạch tổng thể chuỗi kinh tế biển ñảo, du lịch ñảo của miền Trung 
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Việt Nam và tỉnh Quảng Nam; phát huy các lợi thế riêng của Cù Lao 

Chàm về ña dạng sinh học, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên; khai thác 

hợp lý các tài nguyên từ rừng, biển và các giá trị lịch sử, văn hóa 

hiện có; không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, 

ñảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biển ñảo. 

Mục tiêu cụ thể: 

-Về tăng trưởng kinh tế: DL-DV-TM giữ vai trò chủ ñạo trong 

cơ cấu kinh tế với tỷ trọng 80-90%. Khách tham quan tăng bình quân 

hàng năm là 5%. Tăng khách qua ñêm, giảm khách ñi về trong ngày. 

- Về phát triển văn hóa – xã hội: Chú trọng công tác nghiên 

cứu khoa học về ñại dương, sinh học. Không ñể tái nghèo và phát 

sinh hộ nghèo mới. 

- Về bảo vệ môi trường: ñảm bảo ñạt tiêu chuẩn môi trường 

chất lượng nước thải. Tăng mật ñộ cây xanh tại khu dân cư, bãi biển. 

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH CÙ LAO 

CHÀM ðẾN NĂM 2022 

3.2.1. Gia tăng các nguồn lực phục vụ du lịch 

- Tích cực tranh thủ các nguồn vốn của Trung ương, tỉnh, 

thành phố; vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia ñể ñầu tư các 

công trình phục vụ xã hội như: 

+ Nâng cấp các tuyến ñường trên ñảo. 

+ Mở rộng các cung ñường du lịch từ Giếng Cổ ñến Chùa Hải 

Tạng, Từ chợ Tân Hiệp ñến cổng Cảng du lịch 

+ Cải tạo cảnh quan hai bên tuyến ñường chính của xã. 

+ ðầu tư hệ thống bể dự trữ nước mưa ñể dự trữ nước cho mùa 

khô, xây dựng hệ thống lọc nước ñạt chuẩn. 

+ Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt trong khu dân cư. 

+ Cải tạo lò ñốt rác vô cơ. 

+ Nâng cấp, cải tạo hệ thống mương thoát nước, hệ thống 
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nước thải trong dân. 

- ðẩy mạnh ñầu tư xây dựng công viên Cánh ñồng chùa. 

- Tiếp tục ñầu tư nâng cấp hệ thống các nhà vệ sinh công cộng. 

- Tiếp tục nghiên cứu ñịa ñiểm xây dựng các ñiểm dừng chân 

dọc các tuyến tham quan. 

- Chú trọng xây dựng kế hoạch ñầu tạo và phát triển nguồn 

nhân lực tại chỗ ñạt chất lượng cao thông qua các chương trình ñào 

tạo nghề ở các ngành dịch vụ du lịch. 

- Thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, kiến thức du 

lịch cho các ñối tượng hoạt ñộng du lịch. 

3.2.2. Gia tăng các cơ sở kinh doanh du lịch 

- Nghiên cứu ñể ñịnh hướng các loại hình dịch vụ du lịch 

hướng dẫn cho nhân dân ñầu tư, tránh tình trạng ñầu tư ồ ạt gây lãng 

phí tài nguyên. 

- Có cơ chế khuyến khích nhân dân bỏ vốn ñầu tư xây dựng 

nhà hàng tại các khu dân cư ñể giảm tải áp lực cho các bãi biển. 

- Tạo ñiều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, thực hiện giải 

quyết thủ tục cấp xã nhanh gọn ñể khuyến khích nhân dân bỏ vốn 

ñầu tư phát triển, ñăng ký kinh doanh các các loại hình dịch vụ, các 

sản phẩm du lịch mới phù hợp với sản phẩm tổng thể Cù Lao Chàm. 

- Vận ñộng các hộ kinh doanh, các doanh nghiệp du lịch, các 

chủ ñầu tư xây dựng trên ñịa bàn ñóng góp cho các Quỹ của các hội 

ñoàn thể, từ ñó hỗ trợ cho các thành viên khó khăn của hội vay vốn 

ñầu tư vào du lịch. 

- Tư vấn người dân ứng dụng công nghệ thông tin ñể quảng bá 

sản phẩm du lịch của mình trên các kênh thông tin mà du khách dễ 

dàng tiếp cận như facebook, các trang bán vé, ñặt phòng,… 

3.2.3. Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch 

- Thiết lập hệ thống ñường dây nóng bằng nhiều hình thức. 

- Thành lập ñội liên ngành gồm nhiều bộ phận có liên quan. 
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- Dự lường nhiều nhất các tính huống có thể phát sinh trong 

mùa cao ñiểm khách. 

- Xây dựng cơ chế về quản lý và tổ chức các hoạt ñộng du lịch 

cụ thể theo từng ngành kinh doanh tại ñịa phương, ñảm bảo minh 

bạch và triển khai sâu rộng ñến toàn thể nhân dân. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác ñịnh hướng chiến lược, gắn 

công tác quy hoạch với bố trí hợp lý các ngành dịch vụ. 

- Xây dựng các giải pháp quy ñịnh quản lý lượng khách tham 

quan Cù Lao Chàm. 

- Thường xuyên hỗ trợ nâng cấp chất lượng phục vụ tại các 

nhà hàng, homestay. 

- Hướng ñến xây dựng ñội ngũ thuyết minh viên ñịa phương 

có chất lượng ñảm nhận toàn bộ hoạt ñộng hướng dẫn, thuyết minh 

tại Cù Lao Chàm. 

- Tìm kiếm các dự án hỗ trợ mở các lớp dạy các ngoại ngữ. 

- Tận dụng sự hỗ trợ của tổ chức Jica ñể xây dựng thương hiệu 

Trà lá Lao. 

- Duy trì và làm tốt hơn công tác ñảm bảo an ninh trật tự, an 

toàn xã hội. 

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

- Nhanh chóng ñưa vào triển khai các tour, tuyến du lịch ñã 

ñược xây dựng trước ñó nhưng chưa ñược triển khai. 

- Phát triển các sản phẩm du lịch khám phá núi rừng; duy trì và 

tạo ñiều kiện cho các hoạt ñộng du lịch nghiên cứu ña dạng sinh học. 

- ðẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch cộng ñồng tại cụm 

Bãi Làng. 

- Nghiên cứu kỹ các thị trường khách khác nhau ñể có thể 

cung ứng các sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu khách. 

- Xây dựng thương hiệu và tiến hành ñăng ký nhãn hiệu cho 

ñặc sản Cù Lao Chàm như: trà lá rừng, rau rừng, bánh ít lá gai, hải 
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sản tươi, hải sản khô, mực một nắng, võng Ngô ðồng ðỏ,… 

- Xây dựng bộ sản phẩm du lịch mang ñặc trưng riêng của Cù 

Lao Chàm. 

- Thu hút ñầu tư du lịch nghĩ dưỡng biển cao cấp. 

- ðịnh hướng nhân dân chuyển hướng ñầu tư cung cấp các sản 

phẩm dịch vụ du lịch cao cấp cho ñối tượng khách có thu nhập cao 

nghĩ dưỡng tại các resort ven biển Quảng Nam, ðà Nẵng. 

- Tạo ñiều kiện tổ chức các dịch vụ bổ trợ phục vụ khách du 

lịch như chăm sóc sắc ñẹp, mát xa,… 

- Xây dựng các ñiểm vui chơi giải trí ñể phục vụ khách lưu trú. 

3.2.5. Mở rộng mạng lưới du lịch 

- Lập sơ ñồ các ñiểm thu hút khách, nghiên cứu kết nối các 

ñiểm cũ và mới, kết nối các ñiểm là tài nguyên tự nhiên và nhân văn. 

- Hướng ñến thành lập các ñội, tổ hoặc câu lạc bộ cho từng 

nhóm kinh doanh các dịch vụ cụ thể. 

- Tăng cường sự liên kết giữa chính quyền, các ñơn vị lữ hành 

và cộng ñồng ñịa phương trong việc xây dựng và ñưa vào hoạt ñộng 

các tour tuyến mới. 

- Tham gia các chương trình xúc tiến du lịch, giới thiệu và 

quảng bá du lịch Cù Lao Chàm. 

- Mở rộng các khả năng liên kết các ñiểm du lịch hiện có của 

Cù Lao Chàm với các ñiểm du lịch khác như: Tour Cù Lao Chàm – 

Tam Thanh, Cù Lao Chàm – làng gốm Thanh Hà, Cù Lao Chàm – 

làng mộc Kim Bồng theo ñường sông, Sơn Trà - Cù Lao Chàm theo 

tuyến ñường biển. 

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

trường 

- ðẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, 

du khách và các ñơn vị kinh doanh du lịch trong bảo tồn tài nguyên 

và bảo vệ môi trường. 
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- Xây dựng hệ thống nước sinh hoạt sạch sẽ, ñảm bảo các tiêu 

chuẩn về nước sạch. 

- ðịnh kỳ kiểm tra mẫu nước tại các bờ biển, ñánh giá chất 

lượng nước ñể có biện pháp can thiệp kịp thời. 

- Thường xuyên tổ chức hội thảo lấy ý kiến cộng ñồng dân cư. 

- Tiếp tục và tăng cường thực hiện cuộc vận ñộng “Giảm thiểu 

sử dụng túi ni lon”. 

- Làm tốt công tác phân loại rác tại nguồn, xử lý chất thải rắn. 

- Tiếp tục thực hiện khoanh vùng khai thác và nuôi cấy các 

loại thủy hải sản quý hiếm. 

- Từng bước di dời nhà hàng tại các bãi biển về các khu dân 

cư, trả lại không gian cho các bãi biển du lịch. 

- Tăng cường trồng cây xanh bản ñịa tạo bóng mát. 

- ðảm bảo vệ sinh môi trường trên toàn ñịa bàn, vận ñộng 

người dân không thả rông gia súc, gia cầm phóng uế bừa bãi. 

- Thực hiện các chiến dịch truyền thông trong cộng ñồng ñể 

xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện. Mỗi người dân sẽ 

là một sứ giả ñể quảng bá du lịch Cù Lao Chàm ñến du khách. 

3.2.7. Gia tăng kết quả thu ñược từ du lịch 

- Khuyến khích và tạo ñiều kiện cho người dân, doanh nghiệp 

tham gia vào các hoạt ñộng kinh doanh du lịch trên ñịa bàn. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp ñào tạo và sử dụng nguồn 

lực lao ñộng tại ñịa phương. 

- Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn. 

- Hỗ trợ sinh kế cho hộ dân bị ảnh hưởng bởi khoanh vùng bảo 

vệ hệ sinh thái bằng các hình thức ñào tạo nghề, giới thiệu việc làm 

tại các cơ sở kinh doanh du lịch. 

- Vận ñộng nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt ñộng bảo 

vệ môi trường, trùng tu và giữ gìn các di tích; tham gia xây dựng 

thương hiệu du lịch Cù Lao Chàm ñến du khách. 
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- Giữ gìn các giá trị văn hóa của người dân Cù Lao Chàm,  

theo dõi diễn biến tâm tư nhân dân ñể hạn chế ảnh hưởng văn hóa 

tiêu cực do phát triển du lịch mang lại. 

- Kịp thời nắm bắt tình hình và ngăn chặn các hành vi của 

những ñối tượng khách ñến ñảo với mục ñích tiêu cực. 

- Tăng cường sử dụng nguồn thu từ du lịch vào các chương 

trình nâng cao chất lượng ñời sống nhân dân như: xây dựng công 

viên cây xanh, khu vui chơi, quy hoạch khu buôn bán tập trung,… 

3.2.8. Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch 

- Về hoàn thiện công tác xây dựng và tổ chức thực hiện chiến 

lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển du lịch: 

+ Xây dựng quy hoạch các tuyến ñường ñược phép kinh doanh 

các loại hình dịch vụ du lịch khác nhau. 

+ Xây dựng quy hoạch lại khu Cảng du lịch Cù Lao Chàm. 

+ Xây dựng quy hoạch cần thực hiện ñồng bộ, chi tiết, phù 

hợp với tình hình thực tế tại Cù Lao Chàm. 

- Về tăng cường hoạt ñộng quảng bá, xúc tiến du lịch: 

+ Xây dựng dữ liệu du lịch Cù Lao Chàm tại Nhà ñón tiếp 

khách Cảng du lịch Cù Lao Chàm. 

+ Xây dựng ki- ốt ñiện tử tra cứu thông tin du lịch tại Cảng du 

lịch Cù Lao Chàm, Bãi Hương, Bãi Ông, Bãi Chồng. 

- Về kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về du lịch: 

+ Xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành; quy trình báo cáo 

phản hồi cho các cấp chức năng của ñịa phương. 

+ Từng ngành chức năng chủ ñộng phối hợp trong quản lý các 

hoạt ñộng chuyên môn liên quan ñến du lịch.  

- Về nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra xử lý vi phạm pháp 

luật về du lịch: 

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch.  
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+ Kiện toàn bộ máy Tổ liên ngành. 

- ðẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. 

- ðơn giản hoá các thủ tục hành chính. 

3.3 KIẾN NGHỊ 

- Kiến nghị Trung ương xây dựng quy hoạch phát triển Cù Lao 

Chàm trở thành Khu du lịch quốc gia.  

- Kiến nghị Sở Tài nguyên Môi trường thường xuyên thực 

hiện các ñánh giá tác ñộng môi trường. 

- Kiến nghị Trung ương và tỉnh có cơ chế dự phòng nguồn vốn 

ñể Cù Lao Chàm khắc phục ảnh hưởng của thiên tai. 

- Kiến nghị UBND tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh 

mở các lớp cấp chứng chỉ thuyết minh viên ñiểm tại Cù Lao Chàm. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

KẾT LUẬN 

Luận văn làm rõ những vấn ñề    lý luận cơ bản liên quan ñến 

phát triển du lịch; khái quát ñược thực trạng phát triển du lịch tại Cù 

Lao Chàm trong thời gian qua và ñề xuất các giải pháp ñẩy mạnh 

phát triển du lịch Cù Lao Chàm trong thời gian ñến. Một số giải pháp 

trọng tâm như: huy ñộng ña dạng các nguồn vốn từ nhiều thành phần 

kinh tế ñể gia tăng quy mô ngành du lịch; tận dụng các nguồn vốn 

ñầu tư vào hạ tầng du lịch; triển khai nâng chất lượng dịch vụ du lịch 

bằng nhiều hình thức, trên nhiều mặt; chú trọng phát triển những sản 

phẩm mang dấu ấn ñặc trưng Cù Lao Chàm; tăng cường các khả 

năng kết nối các ñiểm du lịch của các vùng lân cận; tiếp tục vận ñộng 

nhân dân tham gia vào các hoạt ñộng bảo tồn tài nguyên và bảo vệ 

môi trường; khuyến khích và tạo ñiều kiện cho nhiều tầng lớp nhân 

dân tham gia và chia sẻ lợi ích từ du lịch; ban hành và kiến nghị ban 

hành các văn bản phù hợp với ñiều kiện phát triển thực tế của Cù Lao 

Chàm ñể công tác quản lý của nhà nước ñạt hiệu quả.  


