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Tóm tắt: 
 

Trong những năm qua, chính phủ Hàn Quốc đã theo dõi chặt chẽ, không ngừng đổi mới các chính 
sách tạo điều kiện cho sự phát triển của ngành du lịch. Chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm du 
lịch và chính sách quảng bá du lịch được thực hiện với sự tham gia nhiệt tình của doanh nghiệp du 
lịch đưa Hàn Quốc đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu châu Á. Với sự 
phong phú về tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn, Việt Nam là một quốc 
gia có nhiều lợi thế để phát triển du lịch. Việt Nam có thể học hỏi chính sách hỗ trợ phát triển sản 
phẩm du lịch và chính sách quảng bá, xúc tiến du lịch để áp dụng một cách hiệu quả cho sự phát 
triển của ngành du lịch Việt Nam trong thời gian tới.   
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Abstract: 
 

In recent years, the Korean government has continuously supervised and innovated policies 
supporting and developing its tourism industry. Both tourism product development policy 
and tourism promotion policyhave been implemented with enthusiastic participation of 
tourism enterprises, and these polices have made Korea become one of the most attractive 
destinations in Asia. With a diverse system of natural and cutural tourism resources, Vietnam 
has several advantages and potential opportunities for tourism development. Therefore, 
Vietnam should learn lessons from tourism product development policy and tourism 
promotion policy of Korea to effectively apply them to the process of developing Vietnames 
tourism in the future.              
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