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MỞ ĐẦU 

1.Tính cấp thiết của đề tài 

Trong quá trình hội nhập, du lịch tỉnh Kon Tum còn bộc lộ 

nhiều bất cập, chưa có nhiều đóng góp trong tổng sản phẩm nội địa, 

thiếu sự phát triển bền vững, đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng, 

sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, đơn điệu, thị trường du lịch chậm 

được mở rộng, quản lý nhà nước còn chưa đi sâu. Đặc biệt, du lịch 

tỉnh Kon Tum chưa tạo ra quá trình liên kết vùng - khu vực để phát 

triển, hỗ trợ và bổ sung cho nhau. 

Xuất phát từ lí do đó, tác giả quyết định làm đề tài “Phát triển 

du lịch tỉnh Kon Tum” cho Luận văn thạc sĩ của mình. Hy vọng rằng, 

việc thực hiện đề tài sẽ giúp tác giả làm rõ được thực trạng phát triển 

du lịch của Kon Tum những năm qua và tìm ra được những giải pháp 

cần thiết góp phần thúc đẩy du lịch tỉnh nhà không ngừng phát triển. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

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

- Chỉ ra được thực trạng của phát triển du lịch tỉnh Kon Tum. 

- Đề xuất được các giái pháp cần thiết nhằm đẩy mạnh phát 

triển du lịch tỉnh Kon Tum trong tương lai. 

3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề lý luận và thực tiễn phát 

triển du lịch tỉnh Kon Tum 

- Phạm vi nghiên cứu: 

+ Về không gian: Toàn bộ hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum 

+ Về thời gian:Đánh giá thực trạng hoạt động du lịch trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2010-2015, định hướng và giải pháp 

phát triển đến năm 2020, tầm nhìn 2030. 
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4. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng các phương pháp sau: 

- Phương pháp tổng hợp:  

- Phương pháp hệ thống:  

- Phương pháp thống kê:  

- Phương pháp điều tra, khảo sát:  

5. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, tài liệu tham khảo, 

phụ lục thì đề tài được cấu trúc thành 3 chương: 

Chương 1:  Cơ sở lí luận về phát triển du lịch 

Chương 2:  Thực trạng phát triển du lịch tỉnh Kon Tum 

Chương 3: Giải pháp phát triển du lịch tỉnh Kon Tum. 

6. Tổng quan nghiên cứu 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 
 

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

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của du lịch 

a. Khái niệm du lịch 

Trong khuôn khổ luận văn này, khái niệm du lịch được hiểu 

theo nghĩa thứ hai của Từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam, tức là 

xem xét du lịch dưới góc độ một ngành kinh tế. 

b. Đặc điểm của du lịch 

+ Du lịch là ngành phụ thuộc vào tài nguyên du lịch.  

+ Du lịch là ngành kinh doanh tổng hợp phục vụ nhu cầu tiêu 

dùng đa dạng của khách du lịch.  

+ Ngành du lịch mang tính thời vụ.  

+ Du lịch có thể làm ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến tài 

nguyên của đất nước do khai thác không hợp lý, làm phát sinh các 

xáo trộn hoặc xói mòn các giá trị văn hóa truyền thống… 

c. Phân loại du lịch 

1.1.2.Phát triển du lịch 

a. Khái niệm phát triển 

b. Phát triển du lịch 

Phát triển du lịch chính là sự gia tăng sản lượng và doanh thu 

cùng mức độ đóng góp của ngành du lịch cho nền kinh tế, đồng thời 

có sự hoàn thiện về mặt cơ cấu kinh doanh, thể chế và chất lượng 

kinh doanh của ngành du lịch.  

1.1.3. Ý nghĩa kinh tế, xã hội của việc phát triển du lịch 

a. Về mặt kinh tế 
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b. Một số tác động tiêu cực do du lịch gây ra 

+ Ngành du lịch mang tính thời vụ.  

+ Du lịch làm ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến tài 

nguyên của đất nước do khai thác quá mức hoặc không hợp lý. 

+ Du lịch gây ra một số tệ nạn xã hội do kinh doanh các loại 

hình  không lành mạnh: 

+ Du lịch phát triển đã làm thay đổi một số nét truyền thống 

của một số dân tộc: 

1.2. NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

1.2.1. Phát triển về mặt quy mô 

a. Nội dung và cách thức phát triển về mặt quy mô 

Phát triển về mặt quy mô trong du lịch là tăng trưởng về doanh 

thu, lượng khách du lịch đến địa phương.Doanh thu và lượng khách 

du lịch tăng trưởng ổn định có nghĩa là địa phương đã có những bước 

đi đúng đắn, hợp lý trong việc phát triển du lịch cũng như thu hút du 

khách tới địa phương. 

b. Các tiêu chí đánh giá phát triển về quy mô 

+Tổng số ngày khách trong năm: 

+ Tổng doanh thu từ các hoạt động du lịch: 

+ Tốc độ tăng trưởng khách du lịch: 

+ Tốc độ tăng trưởng về doanh thu: 

+ Tốc độ tăng trưởng về ngày khách bình quân: 

1.2.2.Phát triển về mặt chất lượng 

a. Nội dung và cách thức phát triển về mặt chất lượng 

Phát triển về mặt chất lượng trong du lịch là sự phát triển theo 

hướng hợp lý và hiệu quả của hoạt động du lịch và các dịch vụ liên 
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quan, tăng mức độ hài lòng của du khách khi đến địa phương. 

b. Các tiêu chí đánh giá phát triển về chất lượng 

+ Chất lượng nguồn nhân lực:  

+Chất lượng cơ sở vật chất kinh doanh; chất lượng dịch vụ, 

chất lượng tổ chức kinh doanh… 

+ Sự đa dạng về sản phẩm du lịch :  

+ Các chỉ tiêu tổng hợp về chất lượng 

- Chỉ số hài lòng của khách hàng (du khách):  

1.2.3.Chuyển dịch về mặt cơ cấu du lịch  

a. Nội dung chuyển dịch cơ cấu 

Cơ cấu ngành du lịch bao gồm nhiều bộ phận hợp thành một 

hệ thống hoàn chỉnh và có mối tương quan giữa các bộ phận đó. Tùy 

vào việc cách phân loại mà chúng ta có nhiều cách xác định các bộ 

phận tương quan nêu trên. (Phân loại theo loại hình dịch vụ, phân 

loại theo loại khách du lịch…). 

b. Các tiêu chí đánh giá phát triển về cơ cấu du lịch   

+ Cơ cấu khách du lịch:  

+ Cơ cấu các ngành tham gia vào hoạt động du lịch :  

1.2.4. Gia tăng kết quả, hiệu quả của hoạt động du lịch 

a. Nội dung và cách thức phát triển 

Kinh tế du lịch phát triển nhanh chóng và trở thành ngành kinh 

tế mũi nhọn trong thời đại này của nhiều địa phương cũng như quốc 

gia. Phát triển du lịch phải đảm bảo kinh tế du lịch phải có sự tăng 

trưởng cao, liên tục và ổn định. 

b. Các tiêu chí đánh giá : 

+ Tỷ trọng đóng góp GDP của ngành du lịch  
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+ Các chỉ tiêu về kinh tế khác 

+ Các chỉ tiêu xã hội 

+ Các chỉtiêu về môi trường 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

1.3.1. Tài nguyên du lịch 

1.3.2. Nguồn nhân lực du lịch 

1.3.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật và các dịch vụ hỗ trợ khác 

1.3.4. Trình độ công nghệ và khả năng ứng dụng 

1.3.5. Môi trường thể chế và chính sách 

1.4. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở CÁC ĐỊA 

PHƯƠNG TRONG NƯỚC 

1.4.1. Du lịch ở Lào Cai 

1.4.2. Du lịch cộng đồng ở Quảng Nam  

1.4.3. Những kinh nghiệm đúc kết được từ các địa phương 

- Cần phải có sự nhận thức đúng đắn của cơ quan quản lý nhà 

nước, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư, các doanh 

nghiệp về tầm quan trọng của phát triển du lịch. 

- Đẩy mạnh du lịch cộng đồng, xây dựng sản phẩm du lịch độc 

đáo, mang đậm bản sắc dân tộc và tính đặc thù của địa phương. 

- Liên kết với các tỉnh lân cận để tạo ra sản phẩm du lịch thông 

suốt nhiều địa phương có nội dung phong phú và chất lượng cao hơn. 

- Xác định vai trò của cộng đồng địa phương trong phát triển 

du lịch đặc biệt là những vùng nhạy cảm với môi trường. 

- Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ cán 

bộ, nhân viên trong ngành du lịch. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH KON TUM 
 

2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ TIỀM 

NÃNG DU LỊCH TỈNH KON TUM 

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 

2.1.2. Đặc điểm xã hội 

2.1.3. Đặc điểm kinh tế 

Qua bảng số liệu 2.1, có thể nhận thấy được sự gia tăng GDP 

của ngành dịch vụ và công nghiệp là nhanh nhất, hợp với xu hướng 

phát triển theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa của địa phương 

cũng như quốc gia. 

Bảng 2.1. GDP tỉnh Kon Tum giai đoạn 2010 - 2015 

ĐVT : Tỷ đồng 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

GDP 6.028,35 8.429,62 10.450,65 12.167,40 14.437,27 16.325,57 

NN 2.486,25 3.633,65 4.302,64 4.628,11 5.264,32 5.667,92 

CN 1.466,08 1.982,30 2.585,63 3.105,53 3.786,53 4.435,94 

DV 2.076,02 2.813,67 3.562,38 4.433,76 5.386,42 6.221,71 

(Nguồn: Số liệu từ Cục Thống Kê Tỉnh Kon Tum) 

2.1.4. Tiềm nãng phát triển du lịch Kon Tum 

2.1.5. Điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho phát triển du lịch 

a. Giao thông vận tải 

b. Cơ sở hạ tầng 

2.1.6. Những thuận lợi và khó khãn đối với du lịch tỉnh 

Kon Tum 

a. Thuận lợi 

b. Khó khăn 



8 

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH KON TUM 

NHỮNG NÃM QUA 

2.2.1. Tình hình phát triển về mặt quy mô  

Nhìn chung, giai đoạn 2011 – 2015 quy mô ngành du lịch tỉnh 

Kon Tum có những bước tăng trưởng nhất định thế nhưng chưa bắt 

kịp được tốc độ tăng trưởng của ngành du lịch quốc gia. Chất lượng 

dịch vụ du lịch còn thấp, nhiều tiềm năng du lịch chưa được khai 

thác, chưa đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng.  

Bảng 2.2.Tình hình phát triển về quy mô của ngành du lịch  

tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 -2015 

Chỉ tiêu ĐVT 2011 2012 2013 2014 2015 

Tổng doanh 

thu từ du lịch 

Tỷ đồng 82,162 89,496 94,572 110,32 129,18 

Tổng lượt 

khách 
Khách 167.801 176.902 193.540 208.887 238.154 

Khách quốc tế - 53.696 60.147 66.403 72.029 78.911 

Khách nội  địa - 114.105 116.755 127.137 136.858 159.243 

Tổng số ngày 

khách lưu trú 
Ngày 260.894 277.274 306.177 333.830 372.866 

Khách Quốc 

tế 
- 84.406 94.273 105.300 116.207 125.115 

Khách nội  địa - 176.488 183.001 200.877 217.623 247.606 

(Nguồn: Số liệu từ Sở VH- TT- DL) 

+ Về mặt doanh thus  

Trong suốt giai đoạn 2011 - 2015, doanh thu du lịch toàn tỉnh 

tăng trưởng bình quân hàng năm đạt gần 9.7%, 

+ Số lượng du khách 

Số lượng du khách tới tỉnh Kon Tum cũng có sự gia tăng 

nhưng còn chậm, bình quân một năm lượt du khách gia tăng khoản 
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20.000 khách đạt 7.25%.  

+ Số ngày khách 

Mặc dù doanh thu có mức tăng trưởng cao nhưng số ngày lưu 

trú bình quân của du khách vẫn còn rất thấp, bình quân mỗi năm tăng 

khoảng 10%. Trong khi đó số ngày lưu trú bình quân của du khách 

trên địa bàn tỉnh gần như không thay đổi, chỉ tăng từ 1,55 ngày lên 

1,57 ngày.  

2.2.2. Tình hình phát triển về mặt chất lượng  

 Nguồn nhân lực  

Chất lượng nguồn nhân lực du lịch còn quá khiêm tốn, tỷ lệ 

người lao động chưa qua đào tạo nghiệp vụ du lịch chiếm khoảng 

65% trong tổng nguồn nhân lực du lịch địa phương, chất lượng đã 

qua đào tạo nghiệp vụ chưa cao.  

 Các khách sạn và cơ sở lưu trú  

Bảng 2.3. Tình hình cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 ĐVT 2011 2012 2013 2014 2015 

Tổng số 

CSLTDL 
Cơ sở 51 63 78 84 93 

4 sao || 1 1 1 1 1 
3 sao || 1 1 1 1 2 
2 sao || 4 4 4 5 6 
1 sao || 16 29 36 39 42 
Tiêu chuẩn || 29 28 36 38 41 
Tổng số phòng Phòng 967 1102 1330 1480 1690 
Công suấtkhai 

thác 
% 69,5 69,9 69,9 70,2 70,4 

(Nguồn: Số liệu của Sở VH- TT- DL) 

Công suất sử dụng phòng trung bình năm của các cơ sở lưu trú 

trên địa bàn nhìn chung ở mức trung bình, khoản 60%. Khách lưu trú 

qua đêm chiếm số lượng nhỏ, chủ yếu là khách công vụ, khách quốc 
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tế…  Họ lựa chọn khách sạn, nhà nghỉ là nơi trú chân chính trên hành 

trình của mình. 

 

Hình 2.1.Sự lựa chọn của du khách khi lưu trú tại Kon Tum 

(Nguồn : Tính toán từ số liệu khảo sát) 

 Công ty lữ hành 

Tính đến thời điểm tháng 6/2015 trên địa bàn tỉnh có 08 đơn vị 

kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa. 

 Công tác quảng bá du lịch 

2.2.3. Tình hình phát triển về mặt cơ cấu  

+ Về sản phẩm du lịch: 

Kon Tum sở hữu nhiều tiềm năng để phát triển du lịch nhưng 

chính quyền thành phố chưa xây dựng được những sản phẩm du lịch 

gắn với nét đặc trưng nơi đây 

+ Doanh thu ngành du lịch phân theo hoạt động   

Doanh thu từ ngành du lịch chủ yếu từ các cơ sở lưu trú và các 

nguồn thu khác như  ăn uống, đi lại. Do số liệu thống kê không tách 

chi tiêu cho ăn uống và vận tải của du khách rõ ràng, chỉ có số liệu 

chung nên tác giả không phân tích sâu vấn đề này. 

  

4830

6
3

Nhà nghi, khách sạn

Nhà người dân địa phương

Nhà rông của bản làng

Khác
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Bảng 2.4. Cơ cấu doanh thu ngành du lịch chia theo hoạt động 

ĐVT : Tỷ đồng 

  2011 2012 2013 2014 2015 

 Doanh thu ngành 

du lịch  

82,162 89,496 94,572 110,32 129,18 

+ Từ các cơ sở 

lưu trú  
35,655 43,655 46,824 63,300 82,858 

Tỷ lệ (%) 43,4 46,5 44,8 54,8 63,5 

+ Từ các cơ sở 

lữ hành  
1,754 2,191 2,738 3,617 4,422 

Tỷ lệ (%) 2,1 2,3 2,6 3,1 3,4 

+ Khác  44,753 43,650 45,010 43,403 41,900 

Tỷ lệ (%) 54,5 51,2 52,6 42,1 33,1 

(Nguồn: Số liệu của cục thống kê tỉnh Kon Tum) 

+ Cơ cấu doanh thu du lịch theo thành phần kinh tế 

Bảng 2.5.Cơ cấu doanh thu lưu trú phân theo thành phần kinh tế 

 ĐVT : % 

Năm 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Nhà nước 5,63 3,72 3 3,26 2,74 

2. Ngoài nhà nước 94,37 96,28 97 96,74 97,26 

+Tập thể 0 0 0 0 0 

+Tư nhân 71,41 73 63,49 62,62 61,34 

+Cá thể 22,96 23.28 33,51 34,12 35,93 

3.Khu vực có vốn đầu 

tư nước ngoài 0 0 0 0 0 

Tổng cộng 100 100 100 100 100 

(Nguồn: Tính toán từ số liệu của cục thống kê tỉnh Kon Tum) 
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+ Cơ cấu theo nguồn khách du lịch 

Bảng 2.6. Quy mô khách du lịch tỉnh Kon Tum 

ĐVT : Lượt khách 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Tổng lượt 

khách 
167.801 176.902 193.540 228.700 

262.5

50 

Khách quốc tế 53.696 60.147 66.403 78.650 
91.75

0 

Khách nội  địa 114.105 116.755 127.137 150.050 
170.8

00 

(Nguồn: Sở VH – TT – DL  tỉnh Kon Tum) 

 

Hình 2.2. Đánh giá mức độ hài lòng của du khách 

(Nguồn: Tính toán từ số liệu khảo sát) 

2.2.4. Đánh giá về mặt kết quả, hiệu quả của việc phát 

triển du lịch  

Mặc dù có tốc độ tăng trưởng cao trong các năm gần đây 

nhanh nhưng do xuất phát điểm thấp nên quy mô doanh thu từ hoạt 

động du lịch mang lại cho nền kinh tế tỉnh Kon Tum còn thấp chưa 

đáng kẻ. 
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Bảng 2.7. Đóng góp của du lịch vào GDP tỉnh Kon Tum 

 ĐVT: Tỷ đồng 

  1. NN 2.CN 3.DV 
Du 

lịch 
Tổng 

2011 GDP 3.633,65 1.982,3 2.813,67 82,162 8.429,62 

 
Tỷ 

trọng 
43,11% 23,52% 33,38% 0,97% 100,00% 

2012 GDP 4.302,64 2.585,63 3.562,38 89,496 10.450,65 

 
Tỷ 

trọng 
41,17% 24,74% 34,09% 0,86% 100,00% 

2013 GDP 4.628,11 3.105,53 4.433,76 94,572 12.167,4 

 
Tỷ 

trọng 
38,04% 25,52% 36.44% 0.78% 100,00% 

2014 GDP 5.264,32 3.786,53 5.386,42 110,32 14.437,27 

 
Tỷ 

trọng 
36,46% 26,23% 37,31% 0,76% 100,00% 

2015 GDP 5.667,92 4435.94 6221.71 129.18 16.325,57 

 
Tỷ 

trọng 
34,72% 27,17% 38,11% 0,79% 100,00% 

(Nguồn : Tính toán từ các số liệu đã dẫn) 

Ngoài những đóng góp của ngành vào GDP của tỉnh thì phát 

triển du lịch còn mang lại những hệ quả tiêu cực, cụ thể : 

- Ô nhiễm môi trường 

- Suy giảm các giá trị truyền thống 
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2.3. THÀNH CÔNG, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ 

CỦA PHÁT TRIỂN DU LỊCH KONTUM THỜI GIAN QUA 

2.3.1. Những mặt thành công 

- Hoàn thành tốt công tác quản lý các điểm du lịch, khu du 

lịch, tuyến du lịch địa phương và phân cấp quản lý các điểm du lịch, 

khu du lịch, tuyến du lịch địa phương;  

- Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về xúc tiến du lịch 

của địa phương 

- Quản lý tốt tài nguyên du lịch, điều tra, đánh giá, phân loại 

tài nguyên du lịch và tổng hợp tình hình đầu tư phát triển, khai thác, 

sử dụng tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh. 

2.3.2.Các tồn tại, hạn chế 

- Công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở du lịch còn nhỏ lẻ, thiếu 

đồng bộ, thiếu quy hoạch cụ thể nên chưa đáp ứng nhu cầu tham 

quan, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng của khách du lịch.  

-Các điểm du lịch tại Kon Tum không có các dịch vụ du lịch 

tối thiểu để phục vụ khách du lịch.   

- Sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, đơn điệu, hầu hết là sản 

phẩm thô, chưa hấp dẫn du khách. Cơ sở hạ tầng phục vụ cho du lịch 

còn nghèo nàn cả về chất lượng và số lượng 

2.3.3. Nguyên nhân hạn chế 

- Quy định cấp thẻ hướng dẫn viên còn quá cứng nhắc, chưa 

tận dụng được nguồn hướng dẫn viên du lịch có trình độ ngoại ngữ, 

có hiểu biết về văn hóa địa phương hướng dẫn cho du khách.  

- Công tác thống kê về lượng khách du lịch, doanh thu trên địa 
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bàn chưa chính xác. 

-  Thiếu kinh phí đầu tư nên hiệu quả cho công tác quảng bá 

h́nh ảnh du lịch Kon Tum còn chưa cao. 

- Chưa có sự đầu tư thích đáng cho việc nghiên cứu, đổi mới 

các sản phẩm du lịch; chưa có sự liên kết để tạo ra  một chuỗi sản 

phẩm du lịch có giá trị, kích thích được sự tiêu dùng, níu chân du 

khách.  
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH KON TUM 

 

3.1. CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1. Dự báo xu thế phát triển của ngành du lịch 

Thứ nhất: Cơ cấu nguồn khách ngày càng đa dạng. 

Thứ hai: Xu hướng lựa chọn các dịch vụ, sản phẩm bền vững, 

có nhãn sinh thái, thân thiện với môi trường. 

Thứ ba: Bên cạnh các hoạt động du lịch đơn thuần việc kết 

hợp du lịch với các dịch vụ có lợi cho sức khoẻ và sắc đẹp ngày càng 

được quan tâm. 

Thứ tư: Xu hướng kết hợp nhiều loại hình du lịch trong một 

chuyên đi đang có sự tăng trưởng. 

Thứ năm: Xu hướng tự thiết kế tour du lịch, đặt chỗ qua 

mạng; tự lựa chọn dịch vụ, không đi theo tour trọn gói. 

Thứ sáu: Xu hướng đi nghỉ rời xa những nơi đô thị ồn ào, đến 

những nơi yên tĩnh, biệt lập.  

3.1.2.  Những cơ hội, thách thức của phát triển du lịch tỉnh 

Kon Tum 

a. Điểm mạnh 

- Kon Tum nơi cư trú của khoảng 20 dân tộc anh em, mỗi dân 

tộc có những giá trị di sản văn hóa khác nhau đã tạo thành một kho 

tàng văn hóa đặc sắc nhất trong cả nước.  

- Một số công trình kiến trúc không chỉ có giá trị về mặt tôn 

giáo, lịch sử mà còn có giá trị cao về thẩm mỹ  

-  Có nhiều cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ với hệ 
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thống sông, hồ, suối, thác, núi đẹp và hùng vĩ ; nhiều khu bảo tồn 

thiên nhiên giá trị, nổi tiếng 

- Có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch. 

b. Điểm yếu 

Nguồn nhân lực du lịch còn hạn chế.Nguồn lực tài chính cho 

phát triển du lịch còn ít, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, 

chưa phát triển; đời sống vật chất và tinh thần của người dân còn 

thấp. Cơ sở hạ tầng chưa thực sự đồng bộ. 

Công tác xúc tiến du lịch, tuyên truyền quảng bá du lịch còn 

manh mún, chưa đồng bộ, liên tục và hiệu quả. 

c. Cơ hội 

- Nhu cầu du lịch trong và ngoài nước ngày càng tăng, đặc 

biệt là loại hình du lịch văn hóa và du lịch sinh thái.Liên kết hợp tác 

du lịch đang diễn ra mạnh  mẽ ở trong và ngoài nước. 

- Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch đã và đang được 

quan tâm đầu tư nâng cấp và xây dựng mới từng bước đáp ứng được 

nhu cầu cho phát triển du lịch. 

d. Thách thức 

- Cạnh tranh trong du lịch ở khu vực và thế giới ngày càng 

gay gắt. 

- Sự xâm phạm đến môi trường, cảnh quan  du lịch còn thường 

xuyên xảy ra. Quá trình đô thị hóa đang làm giảm giá trị  không gian, 

cảnh quan du lịch.Các làng nghề truyền thống, bản sắc văn  hóa dân tộc 

đang có nguy cơ mai một. 

3.1.3. Chiến lược phát triển 

a. Chiến lược phát triển du lịch của Việt Nam  
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b. Chiến lược phát triển du lịch của Tây Nguyên 

c. Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Kon Tum 

3.2.GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH KONTUM 

3.2.1. Giải pháp phát triển về mặt quy mô  

a. Mục tiêu của giải pháp 

Để phát triển quy mô du lịch tại địa phương, ngoài mục tiêu 

thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đên Kon Tum, thì gia 

tăng số ngày khách lưu trú và gia tăng doanh thu từ du lịch và những 

dịch vụ liên quan cũng là những mục tiêu vô cùng quan trọng. Để đạt 

được những mục tiêu nói trên, du lịch Kon Tum cần tập trung thực 

hiện đồng bộ các giải pháp cơ bản dưới đây. 

b. Nội dung cụ thể của giải pháp 

+ Giải pháp thu hút du khách : 

- Nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch trên các 

tuyến du lịch đường bộ.Tăng cường sự phối hợp và thực hiện công 

tác quản lý bảo đảm về an ninh trật tự, an toàn du khách trên địa bàn 

toàn tỉnh;  

- Xây dựng môi trường kinh doanh trong sạch, chấm dứt tệ 

nạn bán hàng rong chèo kéo khách du lịch, chấm dứt nạn chặt chém 

khách du lịch nhằm thu hút và giữ chân du khách. 

- Đầu tư bảo tồn, tôn tạo các giá trị văn hóa lịch sử và phát 

triển các lễ hội truyền thống để thu hút du khách đến Kon Tum 

nghiên cứu và tìm hiểu về nền văn hóa bản địa. 

- Hoàn thiện được các tuyến, điểm du lịch còn dở dang nhằm 

thu hút du khách và giữ chân du khách ở lại dài ngày. 



19 

-  Tuyên truyền quảng bá du lịch, tổ chức các sự kiện du lịch 

nhằm tạo ra chuỗi sản phẩm du lịch mang nét đặc trưng để thu hút 

khách du lịch.  

+ Giải pháp tăng trưởng doanh thu và số ngày khách : 

- Ttạo ra được những sản phẩm du lịch có chất lượng, độc đáo, 

hấp dẫn và có sức cạnh tranh. 

- Tăng cường chất lượng dịch vụ của các nhà nghỉ, khách sạn, 

nhà hàng, quán ăn đạt tiêu chuẩn. Nâng cao chất lượng các tour du 

lịch: city tour, trekking tour- vốn là điểm mạnh của du lịch thành 

phố. 

- Xây dựng các cơ chế khuyến khách thu hút đầu tư. 

Ngoài ra, xây dựng một số khu vui chơi giải trí tổng hợp với 

nhiều loại hình kết hợp giữa tính dân tộc và hiện đại với nhiều hình 

thức vui chơi giải trí độc đáo, hấp dẫn để thỏa mãn nhu cầu đa dạng 

của các thành phần du khách khác nhau.  

3.2.2. Giải pháp về nâng cao chất lượng hoạt động du lịch 

a. Mục tiêu của giải pháp  

Bên cạnh sự phát triển về mặt quy mô, chúng ta cũng cần quan 

tâm đến việc phát triển chất lượng các hoạt động du lịch, nâng cao 

chất lượng các dịch vụ du lịch và các dịch vụ liên quan cũng như có 

sự định hướng đúng đắn việc phát triển hợp lý và hiệu quả hoạt động 

du lịch sẽ góp phần để gia tăng mức độ hài lòng của khách du lịch 

khi tới với Kon Tum. Để khách hàng vẫn sẽ chọn Kon Tum là nơi 

quay lại trong lần du lịch tiếp theo hay giới thiệu nhiều hơn cho 

người thân, bạn bè,...biết đến Kon Tum. 
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b. Nội dung cụ thể của giải pháp  

+ Về nguồn nhân lực 

Xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, phối hợp với các 

trường đại học, cao đẳng, trường nghiệp vụ du lịch để bồi dưỡng bổ 

sung kiến thức, đào tạo mới và đào tạo lại nguồn nhân lực du lịch phù 

hợp với nhu cầu phát triển.   

Tập trung đầu tư, tăng cường năng lực các cơ sở đào tạo 

nguồn nhân lực ngành du lịch;  

Cần có chính sách để các doanh nghiệp du lịch lớn trong tỉnh 

chủ động và có điều kiện thuê các chuyên gia nước ngoài đảm nhiệm 

cương vị quản lý điều hành trong một thời gian nhất định.  

Có chính sách ưu đãi, chú trọng đào tạo, sử dụng và đãi ngộ trí 

thức, trọng dụng và tôn vinh nhân tài, chuyên gia và nghệ nhân hoạt 

động trong lĩnh vực du lịch. 

Tiến hành đáng giá thực trạng đội ngũ lao động ngành du lịch 

cả về số lượng và chất lượng  

Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực du lịch cần thực hiện theo 

hướng tập trung và chuyên môn hóa cao 

Công tác tuyển dụng cần đảm bảo đúng nguyên tắc công khai 

và dân chủ, đúng quy định của luật pháp. 

+ Về phát triển hệ thống khách sạn, cơ sở lưu trú phục vụ 

du lịch: 

- Thường xuyên chú ý đến việc đầu tư, nâng cấp, tăng quy mô 

về số lượng dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo không gian 

xanh, sạch, đẹp, thoáng mát. . 
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- Tăng cường công tác an ninh, bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ 

sinh và an toàn thực phẩm nhằm tạo sự thân thiệncho du khách.  

3.2.3. Các giải pháp về chuyển dịch cơ cấu trong ngành du lịch 

a. Mục tiêu của giải pháp 

Để mở rộng thị trường du lịch, thay đổi tỷ trọng khách du lịch 

cũng như đa dạng hóa sản phẩm du lịch, phát huy tốt các sản phẩm 

du lịch cũ chúng ta cân thực hiện một vài giải pháp sau đây.  

  Xây dựng được hệ thống sản phẩm du lịch đặc trưng và chất 

lượng cao trên cơ sở phát huy giá trị tài nguyên du lịch độc đáo, có 

thế mạnh nổi trội. Ưu tiên phát triển du lịch sinh thái, du lịch xanh, 

du lịch có trách nhiệm, xây dựng sản phẩm du lịch mới như : du lịch 

tôn giáo, du lịch cộng đồng… 

b. Nội dung cụ thể của giải pháp  

+Phát triển và mở rộng thị trường khách du lịch: 

- Tranh thủ các mối quan hệ chính quyền, đoàn thể mở rộng 

hợp tác với các tổ chức quốc tế, các đại sứ, lãnh sự quán Việt Nam ở 

nước ngoàiđể giới thiệu, quảng bá du lịch Kon Tum đến các thị 

trường du lịch quốc tế. 

- Phối hợp với Tổng cục Du lịch, Tổng Công ty Hàng không 

quốc gia Việt Nam và Hiệp hội Du lịch Việt nam giới thiệu tài 

nguyên, lợi thế, sản phẩm du lịch của tỉnh, thu hút đầu tư và mở rộng 

thị trường khách du lịch quốc tế. 

- Mở rộng liên kết thị trường khách du lịch quốc tế qua các 

nước nằm trong khu vực tam giác phát triển, các nước nằm trên hành 

lang kinh tế Đông - Tây. 
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- Liên kết hợp tác với các hãng lữ hành trong và ngoài nước để 

phát triển thị trường khách du lịch quốc tế qua các nước Lào - Thái 

Lan - Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y. 

 - Xác định thị trường mục tiêu với phân đoạn thị trường theo 

mục đích du lịch và khả năng thanh toán. 

+ Đa dạng hóa sản phẩm du lịch : 

Đây là một trong những yếu tố quan trọng để phát triển du lịch 

tỉnh Kon Tum, do đó cần phải tạo ra những sản phẩm du lịch mới, 

độc đáo mang đậm bản chất Tây Nguyên nói chung và Kon Tum nói 

riêng.  

Cần chú trọng phát triển các loại hình du lịch chúng ta sẵn có. 

Ngoài ra, Chính quyền thành phố cần chú trọng phát triển mô hình du 

lịch cộng đồng, coi đó là phương thức tiếp cận quan trọng để phát 

triển du lịch. 

3.2.4.Các giải pháp khác  

a. Mục tiêu của giải pháp  

Cùng với sự chú trọng vào việc phát triển quy mô, chất lượng 

và chuyển dịch cơ cấu du lịch tại địa phương. Song song với đó, du 

lịch Kon Tum còn phải ưu tiên việc phát triển du lịch một cách bền 

vững, đảm bảo phát triển du lịch không chỉ đi đôi với phát triển kinh 

tế, mà phát triển du lịch còn phải góp phần bảo vệ môi trường và đảm 

bảo các vấn đề an ninh xã hội. 

b. Nội dung giải pháp 

+  Giải pháp về quy hoạch  

+ Giải pháp về tăng cường quản lý môi trường 
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+Mở rộng sự tham gia của cộng đồng trong phát triển du lịch  

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI CHÍNH PHỦ 

- Quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong công tác 

xúc tiến kêu gọi các nhà đầu tư, giới thiệu các nhà đầu tư đến đầu tư 

trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức lại việc đào tạo, cấp phép, sử dụng hướng dẫn viên 

Có  các chương trình hỗ trợ đào tạo về nghiệp vụ du lịch, quản lý du 

lịch, trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ lao động du lịch của tỉnh nhằm 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch.  
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KẾT LUẬN 

 

Trong những năm gần đây, ngành du lịch Kon Tum đạt được 

những kết quả khởi sắc tuy nhiên công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, 

quảng bá, xúc tiến du lịch chưa đạt được những kết quả đáng kể. 

Ngành Du lịch Kon Tum đang từng bước tạo công ăn việc làm ổn 

định cho người dân địa phương, đóng góp một phần cho nguồn ngân 

sách nhà nước của tỉnh.Hình ảnh tỉnh Kon Tum đã và đang được du 

khách trong và ngoài nước biết đến.Giai đoạn này ngành du lịch tỉnh 

Kon Tum cũng đã thực hiện nhiều chính sách định hướng phát triển 

du lịch bền vững và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên 

để thực hiện đúng theo yêu cầu phát triển bền vững đòi hỏi phải có 

những nổ lực cố gắng và sự thống nhất giữa các cơ quan nhà nước, 

doanh nghiệp người dân địa phương và du khách trong việc triển khai 

thực hiện các chính sách, giải pháp đề ra. 

Luận văn đã khái quát được những vấn đề lý luận cơ bản về 

phát triển nói chung và phát triển du lịch nói riêng, đồng thời tập 

trung phân tích những yếu tố về kinh tế, xã hội và môi trường, đánh 

giá được những tiềm năng du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum và thực 

trạng phát triển du lịch Kon Tum trong giai đoạn vừa qua. Trên cơ sở 

đó kiến nghị một số giải pháp nhằm góp phần phát triển du lịch Kon 

Tum.Với kinh nghiệm và khả năng còn hạn chế trong quá trình 

nghiên cứu chắc chắn có những sai sót rất mong nhận được góp ý để 

luận văn được hoàn thiện hơn. 

 


