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Tóm tắt: 

 Trong điều kiện biến đổi khí hậu (nhiệt độ trái đất tăng, thời tiết, khí hậu biến đổi thất thường) 
và toàn cầu hóa đang diễn ra sâu rộng, du lịch biển trên thế giới sẽ có bước phát triển đột phá về 
quy mô và doanh thu trong những thập kỷ tới. Cơ hội và lợi thế phát triển du lịch sẽ thuộc về các 
quốc gia có tiềm năng về du lịch biển. Quảng Nam là địa phương có nhiều lợi thế lớn cho phát 
triển du lịch biển trong thời gian tới. Bài viết này tập trung phân tích các lợi thế của tài nguyên 
du lịch biển ở phạm vi một không gian thống nhất, ẩn chứa trong đó không chỉ là tài nguyên tự 
nhiên mà còn là một không gian văn hóa mang tính biển sâu sắc. Bài viết cũng tập trung đề xuất 
một số giải pháp khai thác các tài nguyên phục vụ phát triển du lịch biển Quảng Nam 
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Abstract: 

According to the world’s top tourism experts, climate change (the rise of Earth’s temperatures, 
the erratic climate) and globalization are occuring intensively, so the marine tourism of the world 
will strongly develop in scales and revenue in the next decades. The advantages and 
opportunities of tourism development will belong to the countries which have the potentials and 
advantages in marine tourism in the future. This article mainly focuses on analyzing and 
evaluating the potentials of resources to develop marine tourism in the period of intergration and 
globalization. In addition, the resources of marine tourism have been analysed in the range of 
unified space with contains not only the natural resources but also the marine cultural space. This 
article also suggests some measures to exploit natural resources in order to promoter the 
development of marine tourism in Quang Nam Province 
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