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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Ngành du lịch, trong đó có loại hình du lịch khám chữa bệnh 

đóng góp đáng kể cho nền kinh tế của một số quốc gia. Nhiều quốc 

gia châu Á như Ấn Độ, Thái Lan và Singapore đã trở thành các điểm 

đến chính của du lịch kết hợp khám chữa bệnh. Các chi phí gia tăng 

của khám chữa bệnh ở các nước phương Tây đang khiến nhiều người 

phải dựa vào du lịch khám chữa bệnh, họ tìm kiếm chăm sóc sức 

khỏe chất lượng cao nhưng giá rẻ tại các phòng khám nước ngoài. Do 

đó, thị trường du lịch khám chữa bệnh đã phát triển nhanh chóng và 

đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong thương mại du 

lịch quốc tế. 

Thành phố Đà Nẵng trong những năm vừa qua đã vươn lên trở 

thành thành phố du lịch, thành phố đáng sống, ngày càng được nhiều 

du khách biết đến. Để khai thác hết tiềm năng, lợi thế của thành phố 

và tạo nguồn thu cho ngân sách thì vấn đề kết hợp giữa du lịch và 

khám chữa bệnh là một trong những vấn đề quan trọng cần          

nghiên cứu. 

Với những lý do trên, tác giả đã chọn đề tài “Phát triển du 

lịch khám chữa bệnh tại thành phố Đà Nẵng’’ làm luận văn thạc sỹ 

chuyên ngành Kinh tế phát triển. 

Với kết quả nghiên cứu đề tài của mình, tác giả mong muốn 

qua đó sẽ góp phần làm rõ các xu hướng, tiềm năng và rủi ro của loại 

hình du lịch khám chữa bệnh. Điều này rất cần thiết trong việc phát 
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triển loại hình du lịch khám chữa bệnh tại thành phố Đà Nẵng. 

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển du lịch khám chữa 

bệnh. 

- Phản ánh, phân tích và đánh giá thực trạng phát triển du lịch 

khám chữa bệnh tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua. 

- Đề xuất một số giải pháp để phát triển du lịch khám chữa 

bệnh tại thành phố Đà Nẵng thời gian đến. 

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là những vấn đề lý luận và 

thực tiễn liên quan đến việc phát triển du lịch khám chữa bệnh. 

 Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi nội dung: Một số vấn đề về phát triển loại hình du 

lịch khám chữa bệnh. 

- Phạm vi không gian: Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Phạm vi thời gian: Trong thời gian từ năm 2009 đến 2013 và 

định hướng đến năm 2020. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp hồi cứu: sưu tầm, tra cứu thu thập và chọn lọc 

thông tin từ các sách, báo chuyên ngành; công trình nghiên cứu và tài 

liệu có liên quan. 

- Phương pháp tổng hợp so sánh và phân tích thống kê: khai 

thác tư liệu, số liệu của các cơ quan quản lý ở địa phương, tham khảo 

thông tin từ  Internet, tổng hợp phân tích, sử dụng kết quả đã        
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công bố. 

- Phương pháp chuyên gia: Tham vấn ý kiến của các chuyên 

gia về phát triển du lịch khám chữa bệnh. 

5. Bố cục của đề tài 

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

phụ lục, luận văn đã kết cấu thành 3 chương: 

Chương 1. Cơ sở lý luận về phát triển du lịch khám chữa bệnh 

Chương 2. Thực trạng phát triển du lịch khám chữa bệnh tại 

thành phố Đà Nẵng 

Chương 3. Giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch khám chữa 

bệnh tại thành phố Đà Nẵng 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Thời gian qua, đã có không ít các công trình nghiên cứu về du 

lịch khám chữa bệnh trên phạm vi thế giới hoặc tại Việt Nam, nhưng 

hầu như chỉ là nghiên cứu trong phạm vị từng điểm du lịch cụ thể 

hoặc một vấn đề du lịch khám chữa bệnh cụ thể. 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ  

PHÁT TRIỂN DU LỊCH KHÁM CHỮA BỆNH 

1.1. TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH KHÁM CHỮA BỆNH 

1.1.1. Một số khái niệm 

a. Khái niệm du lịch 

Trong đề tài luận văn này, tác giả quan tâm đến phạm trù du 

lịch dưới góc độ kinh tế: “Du lịch là một ngành kinh tế, dịch vụ có 

nhiệm vụ phục vụ cho nhu cầu tham quan giải trí nghỉ ngơi, có hoặc 

không kết hợp với các hoạt động chữa bệnh, thể thao, nghiên cứu 

khoa học và các nhu cầu khác”. 

b. Khái niệm du lịch khám chữa bệnh 

Tại Việt Nam, du lịch khám chữa bệnh được hiểu rộng hơn: 

“Loại hình du lịch kết hợp khám chữa bệnh hay phục hồi sức khỏe là 

loại hình du lịch mà yếu tố chữa bệnh là mục tiêu phụ còn mục tiêu 

chính là giúp cho du khách thư giãn, giảm mệt mỏi trong và sau 

chuyến đi, phục hồi phần nào sức khỏe sau một thời gian dài làm 

việc căng thẳng nơi công sở hay trong gia đình”. 

c. Khái niệm về phát triển du lịch khám chữa bệnh 

Trên cơ sở các khái niệm về phát triển đã được giới thiệu ở 

trên, tác giả đi đến việc xác lập nội hàm của phát triển du lịch khám 

chữa bệnh như sau: “Đó là sự gia tăng sản lượng, doanh thu và mức 

độ đóng góp của loại hình du lịch khám chữa bệnh cho nền kinh tế; 

đồng thời hoàn thiện các sản phẩm du lịch khám chữa bệnh, nâng 
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cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kinh doanh của loại hình du 

lịch khám chữa bệnh”. 

1.1.2. Đặc điểm của du lịch khám chữa bệnh 

a. Đối tượng của du lịch khám chữa bệnh 

- Nhóm đối tượng thứ nhất là những người đang mang những 

bệnh lý nhất định, không phân biệt giới tính và lứa tuổi. 

- Nhóm đối tượng thứ hai là nhóm đối tượng do chịu nhiều sức 

ép của cuộc sống, của công việc và có trạng thái sức khoẻ không tốt, 

cần có thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.  

- Nhóm đối tượng thứ ba là nhóm đối tượng có nhu cầu tăng 

cường sức khoẻ, thử thách sức mình.  

- Nhóm đối tượng thứ tư là nhóm đối tượng có mục đích cải 

thiện tình trạng sức khoẻ hay hình thức ngoại hình như các hoạt động 

chăm sóc sức khoẻ, làm đẹp, thẩm mỹ và tập trung chủ yếu là các 

phụ nữ trẻ. 

- Nhóm đối tượng thứ năm là nhóm đối tượng người cao tuổi 

đã nghỉ hưu.  

b. Các hình thức của du lịch khám chữa bệnh 

- Hình thức thứ nhất, hoàn toàn với mục đích trị bệnh: 

- Hình thức thứ hai, có mục đích nghỉ dưỡng, hồi phục và 

phòng bệnh:  

- Hình thức thứ ba, có mục đích làm đẹp, hồi phục sức khoẻ, 

tránh hoặc bỏ những thói quen xấu có hại cho sức khoẻ: 
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- Hình thức thứ tư, gần tương tự như loại hình du lịch bình 

thường nhưng với mục đích xả stress giảm áp lực trong cuộc sống, 

chăm sóc sắc đẹp.  

- Hình thức thứ năm, có mục đích chính là tăng cường sức 

khoẻ:  

1.1.3. Ý nghĩa kinh tế - xã hội của phát triển du lịch khám 

chữa bệnh 

a. Ý nghĩa kinh tế 

b. Ý nghĩa xã hội 

1.2. NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN DU LỊCH KHÁM 

CHỮA BỆNH  

1.2.1. Phát triển quy mô du lịch khám chữa bệnh 

a. Phát triển các điểm du lịch kết hợp khám chữa bệnh 

Đây là yếu tố quan trọng để thu hút sự di chuyển của khách 

đến với điểm du lịch khám chữa bệnh, qua đó đáp ứng nhu cầu chăm 

sóc sức khoẻ và chữa bệnh của khách du lịch.  

b. Phát triển lượng du khách du lịch kết hợp khám chữa 

bệnh 

Gia tăng doanh thu phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có liên 

quan tới số lượng du khách tới địa phương. 

1.2.2. Phát triển các nguồn lực phục vụ du lịch khám chữa 

bệnh 

a. Phát triển nguồn tài nguyên phục vụ du lịch khám chữa 

bệnh 

Phát triển nguồn tài nguyên du lịch khám chữa bệnh bao gồm: 
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phát triển các suối nước khoáng; phát triển và bảo tồn các loại cây 

thuốc Nam quý hiếm; phát triển bệnh viện y học cổ truyền; các khu 

nghỉ dưỡng... 

b. Phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch khám chữa 

bệnh 

Phát triển nguồn nhân lực du lịch khám chữa bệnh bao gồm cả 

phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực du 

lịch khám chữa bệnh. 

1.2.3. Phát triển các hình thức du lịch khám chữa bệnh 

- Phát triển số lượng sản phẩm du lịch khám chữa bệnh: 

- Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch khám chữa bệnh:  

- Nhóm chỉ tiêu phản ánh phát triển sản phẩm du lịch khám 

chữa bệnh: 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DU LỊCH KHÁM 

CHỮA BỆNH 

1.3.1. Điều kiện tự nhiên 

a. Vị trí địa lý 

Vị trí địa lý ảnh hưởng đến quyết định chọn địa điểm khám 

chữa bệnh, nghỉ dưỡng của du khách: 

b. Địa hình 

Địa hình càng đa dạng, tương phản và độc đáo càng có sức hấp 

dẫn du khách, đặc biệt là khách du lịch khám chữa bệnh và nghỉ 

dưỡng. 

c. Khí hậu 

Khí hậu là một trong những yếu tố có vai trò quan trọng nhất 
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trong việc xây dựng các khu nghỉ dưỡng, khu chữa bệnh.  

1.3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

Sự phát triển của du lịch có thể kéo theo sự phát triển của các 

ngành kinh tế khác, nhưng bên cạnh đó bản thân du lịch cũng lệ 

thuộc vào các ngành này về nhiều mặt. 

1.3.3. Tài nguyên du lịch khám chữa bệnh 

a. Tài nguyên nước khoáng và nước nóng 

Theo các nhà nghiên cứu “Nước khoáng là loại nước thiên 

nhiên có thành phần và tính chất đặc biệt, như chứa một số hợp phần 

muối - ion, khí, chất hữu cơ với hàm lượng lớn, nhiệt độ và tính 

phóng xạ cao..., có hoạt tính sinh học nên có tác dụng chữa bệnh 

hoặc tác động tốt đến sức khoẻ con người”. 

b. Tài nguyên cây thuốc 

Tài nguyên cây thuốc đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc 

sức khoẻ, chữa bệnh, đặc biệt ở các nước nghèo, đang phát triển và 

có truyền thống sử dụng cây cỏ làm thuốc. 

1.3.4. Nhu cầu du lịch kết hợp khám chữa bệnh của du 

khách 

Nhu cầu về chữa trị bệnh tật, phục hồi sức khoẻ và sự phát 

triển toàn diện thể chất, tinh thần của mỗi thành viên xã hội đã trở 

thành động lực thúc đẩy mọi người tìm kiếm và sử dụng các phương 

tiện thoả mãn nhu cầu đó. 

1.4. DU LỊCH KHÁM CHỮA BỆNH TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI 

HỌC RÚT RA CHO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
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1.4.1. Du lịch khám chữa bệnh tại một số quốc gia trên thế 

giới 

a. Hàn Quốc 

b. Nhật Bản 

c. Ấn Độ 

1.4.2. Kinh nghiệm phát triển du lịch khám chữa bệnh ở 

nước ta 

1.4.3. Bài học rút ra cho thành phố Đà Nẵng 

- Chủ trương, chính sách của nhà nước về du lịch khám 

chữa bệnh 

- Xã hội hóa việc tổ chức thực hiện du lịch khám chữa bệnh 

- Kết hợp giữa đông y và tây y trong việc chữa bệnh 

- Xây dựng cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật và xúc tiến 

quảng bá 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH KHÁM 

CHỮA BỆNH TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.1. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DU 

LỊCH KHÁM CHỮA BỆNH TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên 

a. Vị trí địa lý 

Thành phố Đà Nẵng nằm ở vị trí trung độ của đất nước thuộc 

vùng Trung Trung Bộ miền Trung Việt Nam, Bắc giáp tỉnh Thừa 

Thiên - Huế, Tây và Nam giáp tỉnh Quảng Nam, Đông giáp Biển 

Đông.  

b. Địa hình 

Thành phố Đà Nẵng có địa hình đa dạng, vừa có đồng bằng 

vừa có núi, vùng núi cao và dốc tập trung ở phía Tây và Tây Bắc, từ 

đây có nhiều dãy núi chạy dài ra biển, một số đồi thấp xen kẽ vùng 

đồng bằng ven biển hẹp. 

c. Khí hậu 

Đà Nẵng nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình, 

nhiệt độ cao và ít biến động. Khí hậu Đà Nẵng là nơi chuyển tiếp đan 

xen giữa khí hậu miền Bắc và miền Nam, với tính trội là khí hậu 

nhiệt đới điển hình ở phía Nam.  

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 

Trong hơn 10 năm qua, Đà Nẵng đã liên tục thay đổi gương 

mặt của mình với mục tiêu tổng quát là xây dựng và phát triển thành 
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phố Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước,  

Bảng 2.1. Tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng giai đoạn 2009 – 2013 

Năm 2009 2010 2011 2012 2013 

Tốc độ tăng 

trưởng GDP(%) 
10.79 11.56 13.00 8.20 8.11 

Cơ cấu GDP khu 

vực dịch vụ (%) 
53.18 54.23 52.00 53.43 57.95 

Nguồn: Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng 

2.1.3. Đặc điểm về tài nguyên du lịch khám chữa bệnh 

a. Tài nguyên nước khoáng, nước nóng 

Nguồn suối khoáng nóng của Đà Nẵng ở tại khu vực Đồng 

Nghệ với lưu lượng tự chảy khoảng 72m
3
/ngày, nhiệt độ từ 50

o
C trở 

lên, đạt tiêu chuẩn xếp nước nóng và thuộc cấp độ: rất nóng. Qua kết 

quả phân tích cho thấy nguồn nước khoáng này chứa các vi lượng 

như Bicarbonat, Natri, Kali, Flourid, Canxi, Magie, Iốt, Kẽm, 

Sắt...rất tốt cho sức khỏe. 

b. Tài nguyên cây thuốc 

Nguồn tài nguyên cây thuốc tại Đà Nẵng có 251 loài cây làm 

thuốc thuộc 89 họ thực vật phân phối ở các độ cao khác nhau, trong 

đó có 13 loài họ Cà phê, 12 loài họ Đậu, 10 loài thuộc loài Thầu dầu, 

8 loài thuộc họ Cam, 7 loài thuộc họ Cúc. Và những cây thuốc quý 

hiếm như cây sâm Ngọc Linh, đương quy, mộc hương…  

2.1.4. Nhu cầu du lịch kết hợp khám chữa bệnh của du 

khách 

Với nhịp sống hối hả hiện nay, càng ngày càng nhiều người 
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muốn sử dụng thời gian rỗi của mình sao cho thật hiệu quả. Một 

chuyến du lịch giờ đây không đơn thuần là chuyến tham quan, nghỉ 

ngơi nữa mà trở thành một chuyến đi với nhiều mục đích kết hợp như 

đi du lịch kết hợp chữa bệnh, phục hồi sức khỏe, nghỉ dưỡng… 

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH KHÁM CHỮA 

BỆNH TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.2.1. Quy mô du lịch khám chữa bệnh 

a. Phát triển các điểm du lịch kết hợp khám chữa bệnh 

- Suối nước khoáng nóng Phước Nhơn 

Khu du lịch tắm khoáng nóng Phước Nhơn nằm trên địa bàn: 

Thôn Phước Sơn - Xã Hòa Khương – Huyện Hòa Vang do Công ty 

Cổ phần Thương mại và Du lịch FOCOCEV làm chủ đầu tư. Với 

diện tích xây dựng khoảng 24.000m2 cách trung tâm Thành phố Đà 

Nẵng 25km về phía Tây Nam theo Quốc lộ 14B. 

- Các dịch vụ chính: 

+ Dịch vụ V.I.P SPA: 

+ Ngâm bùn khoáng nóng - lạnh: 

+ Ngâm nước khoáng nóng thiên nhiên: 

+ Dịch vụ tắm thảo mộc với các bài thuốc tắm khỏe của người 

Dao Đỏ. 

- Lượng khách 
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Bảng 2.5. Số lượt khách đến Khu du lịch suối nước khoáng 

Phước Nhơn 

Lượt khách ĐVT 2012 2013 

Khách ngoại tỉnh Người 5000 5640 

Khách quốc tế Người 1200 1900 

Tổng lượng khách 

ngoại tỉnh và quốc tế 
Người 6200 7540 

Nguồn: Khu du lịch suối nươc khoáng Phước Nhơn 

Bảng 2.6. Doanh thu của Khu du lịch suối nước khoáng 

Phước Nhơn 

Doanh thu ĐVT 2012 2013 

Khách ngoại tỉnh TỷVND 3.5 4 

Khách quốc tế Tỷ VND 1.2 1.9 

Tổng Tỷ VND 4.7 5.9 

Nguồn: Khu du lịch suối nươc khoáng Phước Nhơn 

- Hệ thống các khu nghỉ dưỡng 

b. Phát triển lượng du khách du lịch kết hợp khám chữa 

bệnh 

Bảng 2.8. Số lượt khách đến Đà Nẵng giai đoạn 2009 - 2013 

STT Chỉ tiêu ĐVT 2009 2010 2011 2012 2013 

1 

Khách 

quốc tế 
LK 314.169 367.000 534.134 630.908 700.000 

2 

Khách nội 

địa 
LK 1.014.694 1.400.000 1.840.889 2.028.645 2.300.000 

3 

Tổng lượt 

khách 
LK 1.328.863 1.770.000 2.375.023 2.659.553 3.000.000 

4 
Doanh thu Tr đ 891.078 1.239.000 2.000.000 2.607.961 2.800.000 

Nguồn: Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Đà Nẵng 
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2.2.2. Các nguồn lực phục vụ du lịch khám chữa bệnh 

a. Phát triển các nguồn tài nguyên phục vụ du lịch khám 

chữa bệnh 

Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa với diện tích tự 

nhiên hơn 8.830 ha, hiện có 793 loài thực vật, 256 loài động vật, có 

19 loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam... 

Khu bảo tồn thiên nhiên bán đảo Sơn Trà có diện tích hơn 

4.430 ha cũng tương đối đa dạng về thành phần loài, với 985 loài 

thực vật, trong đó có 22 loài quý hiếm cần chú trọng bảo vệ. 

Các vườn thuốc nam mẫu tại các Trạm y tế, trung tâm y tế, 

mỗi vườn với trên dưới 50 loại cây thuốc quý, tuy nhiên không phát 

triển mạnh và số lượng các loài không phong phú. 

b. Phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch khám chữa 

bệnh 

2.2.3. Các hình thức du lịch khám chữa bệnh 

+ Du lịch kết hợp chữa bệnh bằng phương pháp tắm nước 

khoáng, nước nóng, tắm bùn khoáng. 

+ Du lịch kết hợp chữa bệnh bằng thảo dược như tắm nước lá 

cây thuốc, tắm thảo mộc của người Dao đỏ. 

+ Du lịch điều dưỡng chữa bệnh bằng liệu pháp massage vật lý 

trị liệu, phục hồi chức năng. 

+ Du lịch kết hợp nghỉ dưỡng: dịch vụ chữa bệnh, giảm stress, 

yoga, thể thao trên biển…  

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH KHÁM 

CHỮA BỆNH TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
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2.3.1. Thành công 

Việc sử dụng các tài nguyên thiên nhiên như các nguồn nước 

nóng, bùn, các loại cây lá thuốc, các điều kiện khí hậu để phục vụ 

cho nhu cầu tăng cường sức khoẻ, nghỉ dưỡng và chữa bệnh cũng đã 

được hình thành và phát triển. 

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 

a. Hạn chế 

Hầu hết các điểm du lịch khám chữa bệnh hiện nay đều là “tự 

phát”. 

Chỉ tập trung chủ yếu vào việc sử dụng và khai thác loại hình 

ngâm, tắm nước khoáng, nước nóng và bùn khoáng ở những địa điểm 

có tài nguyên thiên nhiên này. 

b. Nguyên nhân 

Nguyên nhân chính là do khái niệm chưa rõ ràng, về quan 

điểm chưa nhất quán, hiểu biết và kinh nghiệm chuyên môn còn yếu 

kém, chưa có quy hoạch, đầu tư không đúng hướng và manh mún, 

phát triển thiếu tính bền vững nên loại hình du lịch này vẫn đang ở 

thời điểm bắt đầu. 

2.4. PHÂN TÍCH DU LỊCH KHÁM CHỮA BỆNH TRÊN ĐỊA 

BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THEO MÔ HÌNH SWOT 

2.4.1. Điểm mạnh 

Chi phí thấp so với các nước trong khu vực:  

Với nguồn tài nguyên du lịch khám chữa bệnh phong phú: 

Tri thức y học dân tộc cổ truyền Việt Nam: 

2.4.2. Điểm yếu 
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Loại hình du lịch khám chữa bệnh tại Đà Nẵng phát triển sau 

các nước trên thế giới. 

Chưa có cơ chế, chính sách cũng như sự hỗ trợ của chính phủ. 

Việc nhận thức về tiềm năng cũng như lợi ích của du lịch 

khám chữa bệnh chưa cao. 

Chưa có thương hiệu quốc gia về du lịch khám chữa bệnh. 

Cơ sở vật chất như các khu du lịch chuyên phục vụ chữa bệnh 

chưa có nhiều.  

Chúng ta có nguồn nhân lực du lịch tương đối ổn định, phục 

vụ cho các loại hình du lịch. 

2.4.3. Cơ hội 

Sự phát triển của ngành du lịch và hàng không giá rẻ. 

Tăng trưởng kinh tế ổn định. 

Nhu cầu du lịch kết hợp chữa bệnh ngày càng cao: 

Bệnh tật ngày càng tăng. 

2.4.4. Thách thức 

Sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường du lịch khám chữa bệnh. 

Tốc độ phát triển nhanh chóng của du lịch khám chữa bệnh 

cũng tạo ra không ít những rủi ro. 

2.4.5. Kết luận 

- Thời gian đến, cần tập trung vào phát triển thế mạnh về du 

lịch khám chữa bệnh bằng nước khoáng nóng.  

- Bên cạnh đó, kết hợp với thế mạnh đã được thừa nhận của 

nền y học Việt Nam. 
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

KHÁM CHỮA BỆNH TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

3.1. CƠ SỞ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1. Chiến lược phát triển du lịch và kế hoạch phát triển 

y học cổ truyền 

a. Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2010-

2020 

b. Kế hoạch phát triển y dược cổ truyền tại thành phố Đà 

Nẵng đến năm 2020 

3.1.2. Sự phát triển của loại hình du lịch khám chữa bệnh 

3.1.3. Xu hướng chữa bệnh bằng y học cổ truyền, nước 

khoáng, nước nóng ở Việt Nam  

a. Xu hướng chữa bệnh bằng y học cổ truyền 

b. Xu hướng chữa bệnh bằng nước khoáng, nước nóng 

3.1.4. Định hướng phát triển loại hình du lịch khám chữa 

bệnh tại thành phố Đà Nẵng 

Tác giả đề xuất phát triển loại hình du lịch chữa bệnh tại thành 

phố Đà Nẵng cần được phát triển theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu 

trong vòng mười năm, tập trung hoàn thiện và phát triển loại hình du 

lịch nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, 

nước khoáng và nước nóng như hiện nay. Giai đoạn 2 là giai đoạn 

phát triển du lịch khám chữa bệnh theo đúng nghĩa của nó và giống 

với mô hình của các nước khác trong khu vực như Singapore, Hàn 
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Quốc... 

3.1.5. Quan điểm có tính nguyên tắc khi đề xuất giải pháp 

phát triển du lịch khám chữa bệnh tại thành phố Đà Nẵng 

- Phát triển du lịch khám chữa bệnh phải mang tính bền vững, 

có kế hoạch, quy hoạch cụ thể. 

- Nguyên tắc lựa chọn tài nguyên có khả năng chữa bệnh phục 

vụ loại hình du lịch khám chữa bệnh. 

3.2. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU GÓP PHẦN 

ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH KHÁM CHỮA BỆNH Ở 

ĐÀ NẴNG 

3.2.1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư 

vào du lịch khám chữa bệnh 

Ban hành cơ chế chính sách khuyến khích thu hút đầu tư và có 

cơ chế, chính sách, hỗ trợ. 

Xây dựng cơ chế hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư 

nhân. 

Xây dựng chính sách hỗ trợ xúc tiến quảng bá. 

Đề xuất các tổ chức bảo hiểm nghiên cứu bổ sung các loại hình 

bả hiểm du lịch khám chữa bệnh; du lịch nghỉ dưỡng, phục hồi sức 

khỏe... 

3.2.2. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thị trường và quảng bá 

du lịch khám chữa bệnh 

- Tham gia thường xuyên các hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội 

thảo du lịch y tế ở nước ngoài;  

- Xây dựng chiến lược xúc tiến loại hình du lịch khám chữa 
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bệnh tại Đà Nẵng. 

- Triển khai các chương trình quảng bá du lịch khám chữa 

bệnh tại Đà Nẵng. 

3.2.3. Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật du lịch 

khám chữa bệnh 

Thứ nhất, về các khu du lịch khám chữa bệnh: 

Thứ hai: đa số các cơ sở y tế của ta thiết bị còn khá thô sơ. 

3.2.4. Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

- Đẩy mạnh công tác dự báo về nhu cầu nguồn nhân lực của du 

lịch khám chữa bệnh. 

- Đẩy mạnh việc bồi dưỡng, đào tạo lại chuyên môn nghiệp vụ, 

tin học, ngoại ngữ. 

- Đổi mới, cải thiện cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo. 

- Phát triển về chương trình đào tạo về du lịch khám chữa 

bệnh.  

3.2.5. Áp dụng thành tựu tiến bộ y học cổ truyền dân tộc, 

kết hợp với những tài nguyên du lịch khác 

Hiện nay, thế giới đã công nhận bệnh viện châm cứu Việt Nam 

có khả năng chữa khỏi 53 bệnh lý. Do đó để tạo ra sự khác biệt và 

thu hút khách cho sản phẩm du lịch khám chữa bệnh chúng ta cần 

kêu gọi hợp tác của các chuyên gia đầu ngành về y học cổ truyền 

trong nước đến Đà Nẵng để tham gia vào loại hình du lịch khám 

chữa bệnh. 

3.2.6. Bảo tồn và phát triển vườn cây thuốc nam 
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 - Sớm tiến hành một dự án điều tra tổng thể về nguồn tài 

nguyên cây thuốc quý phục vụ cho chữa trị bệnh. 

- Ban hành quy chế về khai thác và sử dụng hợp lý, có hiệu 

quả các nguồn tài nguyên cây thuốc và quy chế về bảo tồn, gìn giữ và 

phát triển nguồn tài nguyên cây thuốc. 

- Có các cơ chế, chính sách ưu đãi và khuyến khích đầu tư đối 

với các dự án đầu tư vào phát triển nguồn tài nguyên cây thuốc. 

3.2.7. Hợp tác tổ chức phát triển loại hình du lịch khám 

chữa bệnh hiệu quả 

Hợp tác giữa Du lịch, Y tế và cơ sở quản lý tài nguyên chữa 

bệnh là yếu tố không thể thiếu trong việc tạo ra mô hình phát triển 

hiệu quả loại hình du lịch này.  

3.2.8. Củng cố các cơ sở khám chữa bệnh y học cổ truyền 

để đủ điều kiện tiếp nhận bệnh nhân nước ngoài có nhu cầu đến 

Việt Nam khám và điều trị bằng y học cổ truyền 

- Mời chuyên gia là những thầy thuốc y học cổ truyền giỏi nổi 

tiếng trong nước đến trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực của y 

học cổ truyền như nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh, đào tạo, 

quản lý, nuôi trồng dược liệu, bào chế sản xuất thuốc y học cổ 

truyền.  

3.2.9. Bảo vệ tài nguyên du lịch khám chữa bệnh 

Để điều chỉnh việc khai thác và sử dụng các nguồn nước 

khoáng, nước nóng phù hợp và có hiệu quả, chúng ta nên xây dựng 

và ban hành Luật về các nguồn nước khoáng, nước nóng. Luật này 

quy định rõ việc phải phân tích rõ thành phần hoá học của các nguồn 
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nước khoáng, nước nóng, tác dụng chữa trị, các chú ý cần thiết khi sử 

dụng nguồn khoáng nóng này trong việc trị bệnh. 

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU 

LỊCH KHÁM CHỮA BỆNH Ở ĐÀ NẴNG 

3.3.1. Với Nhà nước 

- Cần xây dựng những văn bản pháp luật tạo điều kiện cho loại 

hình du lịch khám chữa bệnh phát triển.  

- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Y tế: cần xây dựng 

chiến lược quy hoạch phát triển loại hình du lịch khám chữa bệnh.  

- Cần tạo môi trường pháp lý thông thoáng, có thể cần phải 

được sửa đổi để giúp cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam được 

thuận tiện, giảm bớt hạn chế thị thực cho du khách y tế. 

3.3.2. Với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 

- Chỉ đạo phối hợp ngành y tế và ngành du lịch của thành phố 

để xây dựng chiến lược quy hoạch phát triển loại hình du lịch khám 

chữa bệnh dựa trên lợi thế về tiềm năng du lịch và y tế của thành 

phố. 

- Ưu tiên quy hoạch phát triển, khai thác và bảo tồn nguồn 

nước khoáng, nước nóng và các loại cây thuốc quý trên địa bàn thành 

phố. 

- Có kế hoạch phát triển nguồn lực chất lượng cao phục vụ cho 

du lịch khám chữa bệnh.  

- Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành thống nhất của lãnh 

đạo UBND thành phố, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban ngành 

trong công tác xây dựng chính sách, chiến lược phát triển du lịch 
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khám chữa bệnh. 

- Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, ban hành nhiều 

chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư vào du lịch khám chữa 

bệnh.  

- Tạo sự gắn kết giữa cơ quan quản lý nhà nước về du lịch với 

doanh nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của 

thành phố liên kết, giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau 

và với các địa phương khác.  

- Liên kết với các địa phương khác trong công tác đào tạo 

nguồn nhân lực, quảng bá hoạt động du lịch. 



23 

KẾT LUẬN 

 

Đà Nẵng có nhiều điều kiện phát triển loại hình du lịch khám 

chữa bệnh dựa trên cơ sở tài nguyên phong phú như hệ thống các 

nguồn nước khoáng nóng, các phương pháp y học cổ truyền mang 

tính dân tộc. Mặc dù du lịch khám chữa bệnh ở nước ta chưa được 

coi là thế mạnh so với các cường quốc về du lịch trong khu vực và 

trên thế giới như: Singapore, Thái Lan, Pháp, Ấn Độ... Tuy nhiên, 

đặc thù của loại hình tài nguyên nước khoáng kết hợp với thành tựu y 

học cổ truyền là cơ sở để xây dựng loại hình du lịch khám chữa bệnh 

tại Đà Nẵng với những đặc trưng và ưu thế riêng. 

Phát triển loại hình du lịch khám chữa bệnh không chỉ có ý 

nghĩa từ góc độ hoạt động du lịch, kinh tế, mà còn mang ý nghĩa xã 

hội sâu sắc bởi du lịch khám chữa bệnh hướng tới nhu cầu nghỉ ngơi, 

nghỉ dưỡng, phục hồi và tăng cường sức khỏe của con người một 

cách thiết thực. Với đặc điểm và ưu thế riêng, du lịch khám chữa 

bệnh đã và đang được mọi đối tượng khách du lịch quan tâm và 

hướng tới. 

Để phát triển bền vững loại hình du lịch khám chữa bệnh, 

trong quá trình vừa khai thác, xây dựng và đưa vào hoạt động, cần 

phải kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh, so sánh theo những nguyên tắc 

và mô hình nhất định của các đơn vị chủ đầu tư, các nhà chuyên 

môn, các cơ quan quản lý có trách nhiệm và những phản hồi của 

khách du lịch nhằm phát huy tính hiệu quả. Đồng thời để bảo tồn 

nguồn tài nguyên này cần sự quản lý có trách nhiệm và chuyên môn 

cao của đơn vị đầu tư khai thác, của Nhà nước với vai trò tư vấn, 

hướng dẫn, quảng bá, sự phối hợp của ngành y tế và du lịch đối với 

loại hình du lịch còn mới mẻ nhưng đầy tiềm năng này tại Đà Nẵng. 
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Trước sự phát triển nhanh chóng về các loại hình du lịch trên 

toàn thế giới, loại hình du lịch khám chữa bệnh đã hình thành và phát 

triển ở nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt phát triển mạnh ở châu 

Á. Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân khi cuộc sống được cải 

thiện không ngừng nhưng cũng đối mặt với nhiều vấn đề về bệnh tật 

và điều kiện nâng cao đời sống về tinh thần. Do vậy, việc nghiên cứu 

và đánh giá loại hình du lịch khám chữa bệnh có ý nghĩa quan trọng 

nhằm đa dạng sản phẩm du lịch, nâng cao khả năng cạnh tranh của 

hình ảnh điểm đến trong khu vực và trên thế giới. 

 


