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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án 

Hành lang kinh tế Đông Tây là một sáng kiến được nêu ra và thông qua vào 

tháng 10/1998 tại Hội nghị bộ trưởng các nước tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 

thứ 8 được tổ chức tại Manila (Philippines), chính thức thông tuyến vào ngày 

20/12/2006 với sự kiện khánh thành cầu Hữu nghị 2 nối Savanakhet (Lào) với 

Mukdahan (Thái Lan), nhằm thúc đẩy sự phát triển và hội nhập kinh tế giữa bốn 

quốc gia gồm Miến Điện, Thái Lan Lào và Việt Nam. Trải dài từ Tây sang Đông 

nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương bao gồm 2 tỉnh của Miến Điện, 7 tỉnh của 

Thái Lan, 1 tỉnh của Lào và 3 tỉnh/thành phố của Việt Nam, nằm gọn trên tuyến 

đường Xuyên Á nối thị trường Trung quốc rộng lớn với cả khu vực ASEAN, đây lại 

là một trong những khu vực chậm phát triển nằm trong các quốc gia đang phát triển 

(trừ Thái Lan). Vì vậy, Hành lang Kinh tế Đông Tây thu hút sự quan tâm đặc biệt 

của các quốc gia đang muốn gây ảnh hưởng địa chính trị thông qua viện trợ, thông 

qua các tổ chức quốc tế (Ngân hàng Phát triển Châu Á – ADB, Ngân hàng Đầu tư 

cở sở hạ tầng Châu Á – AIIB) và các tổ chức phi chính phủ. 

Hành lang Kinh tế Đông Tây (HLKTĐT) có ý nghĩa to lớn về nhiều mặt : 

Kinh tế - xã hội, hợp tác phát triển, xóa đói giảm nghèo… vì cho phép khai thác và 

bổ sung lợi thế, tiềm năng giữa bốn nước trên hành lang về tài nguyên, điều kiện tự 

nhiên, con người và mở rộng thị trường nhất là tiềm năng du lịch biển, du lịch sinh 

thái, di sản văn hóa lịch sử... . HLKTĐT đã góp phần thu hẹp khoảng cách phát 

triển và tăng cường liên kết giữa vùng này với những khu vực khác trong ASEAN 

cũng như với các nước trong khu vực và trên thế giới, đồng thời giúp hỗ trợ sự phát 

triển về kinh tế công nông nghiệp, du lịch, giúp tạo việc làm, tăng thêm thu nhập 

cho người dân tại các khu vực biên giới và nông thôn. Trong đó, du lịch có thể được 

coi là một trong những hướng đi quan trọng nhất, là phương thức giảm nghèo bền 

vững, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương trên tuyến cũng như 

nhu cầu ngày càng cao của du khách. 
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Cùng với sự bùng nổ của cách mạng 4.0 và công nghệ số, thị hiếu và thói 

quen đi du lịch cũng đã có những thay đổi căn bản. Nếu như trước đây, phần lớn du 

khách lựa chọn các chương trình du lịch một điểm, tức là chỉ đến tham quan, du lịch 

tại một điểm đến nhất định vì nhiều lí do chủ quan như hạn chế về điều kiện kinh tế, 

khả năng tiếp cận thông tin hay lí do khách quan như sự hạn chế các điểm đến du 

lịch hấp dẫn; thì hiện tại du khách có xu hướng chọn lựa các chương trình du lịch có 

nhiều điểm đến gần nhau trong một tỉnh, thành phố, một nước hay một khu vực bởi 

nhu cầu được khám phá và tìm hiểu sâu và rộng về con người, văn hóa và cảnh đẹp 

của địa phương. Xuất phát từ sự thay đổi này trong thị hiếu của du khách và năng 

lực tiếp cận thông tin điểm đến, du lịch đường bộ đang ngày càng thịnh hành bởi 

khả năng kết nối và di chuyển đến các địa điểm vùng sâu, vùng xa – nơi các phương 

tiện đường biển, đường sắt hay đường hàng không chưa có hoặc khó tiếp cận được. 

Với những đặc điểm như vậy thì du lịch đường bộ sẽ là phương thức du lịch thích 

hợp nhất trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây. 

Hành lang kinh tế Đông Tây có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, đây là 

khu vực đa sắc tộc, có các nền văn hóa đa dạng, phong phú, có nhiều danh thắng, di 

tích lịch sử nổi tiếng đã được quốc tế công nhận, có các giá trị tài nguyên sinh thái 

biển, sinh thái rừng núi, sông hồ… đặc sắc. HLKTĐT hình thành đã tạo ra một trục 

giao thông thuận tiện về đường bộ, tạo điều kiện thúc đẩy thương mại, du lịch, dịch 

vụ và đầu tư sản xuất hàng hoá; nhưng đồng thời cũng tạo ra thách thức cho các địa 

phương trên tuyến trong việc xây dựng đặc điểm nổi bật của từng quốc gia, từng địa 

phương đem lại bản sắc riêng biệt và đặc thù của từng điểm đến. Phát triển du lịch 

đang ngày được minh chứng là động lực phát triển của nền kinh tế, và theo đó phát 

triển du lịch đang dần trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của hầu 

hết các quốc gia trên thế giới. Do đó, làm thế nào để khai thác và xây dựng sản 

phẩm du lịch đường bộ phù hợp với đặc thù của HLKTĐT, tạo được tính riêng biệt, 

đặc trưng, hấp dẫn của từng vùng, khu vực và quốc gia trên tuyến sẽ tạo ra được 

hiệu ứng thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành du lịch của các nước thành viên.  

Bên cạnh đó, việc phát triển du lịch đường bộ xuyên quốc gia đòi hỏi phải có 
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sự đồng bộ về hạ tầng giao thông, hạ tầng dịch vụ phục vụ, cơ chế chính sách về 

nhập xuất cảnh cho người và phương tiện, hình thành các sản phẩm chung, các sản 

phẩm chuyên đề, xác định các thị trường mục tiêu, phối hợp nguồn lực trong công 

tác quảng bá, xúc tiến, ứng dụng công nghệ thông tin, du lịch trực tuyến (e-tourism) 

vào giới thiệu và quảng bá sản phẩm; đồng bộ trong quản lý điểm đến, bảo vệ môi 

trường, phát triển du lịch bền vững gắn với cộng đồng và bảo vệ môi trường, xây 

dựng hợp tác công tư trong phát triển du lịch điểm đến… là những vấn đề hết sức 

bức xúc được đặt ra cho việc nghiên cứu phát triển du lịch đường bộ trên tuyến 

Hành lang Kinh tế Đông Tây. 

Cuối cùng, mặc dù việc phát triển du lịch đường bộ trên HLKTĐT được đặt 

ra hết sức bức thiết, nhưng lại chưa có những nghiên cứu khoa học một cách qui 

mô, toàn diện và đầy đủ để đưa ra các nhân tố ảnh hưởng, các bên liên quan, định 

hướng hợp tác cũng như cách thức phát triển du lịch đường bộ. Một số nghiên cứu 

cả trong và ngoài nước mới chỉ dừng lại ở việc phân tích hệ thống tài nguyên, đưa 

ra các giải pháp hình thành tuyến đường, tìm hiểu nhu cầu du khách trên tuyến hay 

đề cập đến hợp tác công tư hiệu quả trên khu vực rộng lớn hơn là Tiểu vùng sông 

Mê Kông… , đây chính là tính cấp thiết về mặt khoa học để tiến hành nghiên cứu 

đề tài. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1.1.Mục tiêu khái quát 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phát triển du lịch đường bộ trên Hành 

lang kinh tế Đông Tây, cung cấp những cơ sở khoa học và thực tiễn cho các bên 

liên quan để hợp tác phát triển bền vững hình thức du lịch này.  

2.1.2.Mục tiêu cụ thể 

Một là, nghiên cứu lựa chọn hệ thống cơ sở lý thuyết phù hợp với phát triển 

du lịch đường bộ xuyên quốc gia, đưa ra được khái niệm về du lịch đường bộ, sản 

phẩm du lịch đường bộ xuyên quốc gia và đặc điểm của nó. 

Hai là, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển du lịch đường bộ 
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xuyên quốc gia và mối quan hệ giữa các yếu tố này. 

Ba là, nghiên cứu tiềm năng, đặc điểm tài nguyên, thực trạng khai thác phát 

triển du lịch đường bộ trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây làm tiền đề cho việc 

thiết kế sản phẩm, định vị thị trường, triển khai các hoạt động quảng bá xúc tiến. 

Bốn là, nghiên cứu xu hướng phát triển thị trường khách du lịch, điểm mạnh, 

điểm yếu, cơ hội, mối đe dọa khi phát triển du lịch đường bộ trên tuyến, khung pháp 

lý và cơ chế hợp tác liên quốc gia, liên vùng. 

Năm là, đưa ra các định hướng và giải pháp, bao gồm đề xuất các giải pháp 

phát triển du lịch đường bộ trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây, cùng với kiến 

nghị đối với Chính phủ, các cơ quan chức năng và các địa phương trên tuyến. 

2.2. Các câu hỏi nghiên cứu 

Với mục tiêu như vậy thì các câu hỏi nghiên cứu được đặt ra là: 

1. Khái niệm về du lịch đường bộ và sản phẩm du lịch đường bộ xuyên quốc 

gia, các đặc điểm của nó ? Các lý thuyết nào liên quan đến phát triển du lịch đường 

bộ xuyên quốc gia ? Các kinh nghiệm nào được rút ra từ thực tế phát triển một số 

tuyến du lịch đường bộ trên thế giới ? 

2. Những nhân tố nào tác động đến sự phát triển của du lịch đường bộ? Đặc 

điểm và mối quan hệ giữa các nhân tố ? Vai trò và quan hệ của các nhân tố trong 

mô hình như thế nào ? 

3. Đâu là những tiềm năng cơ bản để phát triển du lịch đường bộ trên tuyến 

Hành lang Kinh tế Đông Tây và thực trạng của hệ thống hạ tầng, hệ thống dịch vụ, 

sản phẩm, công tác xúc tiến quảng bá, quản lý điểm đến… trong những năm vừa 

qua ? 

4. Những cơ sở nào cho việc thúc đẩy sự phát triển của du lịch đường bộ trên 

tuyến Hành lang Kinh tế Đông tây ? 

5. Những định hướng,  giải pháp và kiến nghị nào đối với Chính phủ, các cơ 

quan chức năng, cơ quan quản lý Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp trong việc 

phát triển du lịch đường bộ trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông tây ? 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  
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3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là: Phát triển du lịch trên tuyến đường bộ 

Hành lang Kinh tế Đông Tây. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu  

- Về phạm vi không gian: Nghiên cứu phát triển du lịch đường bộ trên tuyến 

Hành lang Kinh tế Đông Tây, bao gồm 2 tỉnh/thành phố ở Miến Điện 

(Mawlamyine, Myawaddy), 7 tỉnh của Thái lan (Tak, Sukhonthai, Kalasin, 

Phitsanulok, Khon Khen, Yasothon, Mukdahan), 1 tỉnh ở Lào (Savanakhet) và 3 

tỉnh/thành phố ở Việt Nam (Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng), đồng thời mở 

rộng ra cho các tỉnh có phối hợp tài nguyên như Răng Gun, Viên Chăn, Chiang 

Mai, Quảng Bình, Quảng Nam… 

- Về phạm vi thời gian: Nghiên cứu thực trạng và các số liệu lịch sử trên 

tuyến sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian 2006-2018. Từ đó, đề xuất các giải 

pháp phát triển du lịch đường bộ trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây đến năm 

2025, tầm nhìn 2030. 

4. Cách tiếp cận, khung nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Cách tiếp cận 

Luận án sử dụng phương pháp tiếp cận từ lý thuyết đến thực tiễn để xác định 

nội hàm phát triển du lịch đường bộ để từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển 

du lịch đường bộ trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây. Cụ thể: 

- Nghiên cứu hệ thống cơ sở lý thuyết phù hợp với phát triển du lịch đường 

bộ xuyên quốc gia, đưa ra được khái niệm về du lịch đường bộ, sản phẩm du lịch 

đường bộ xuyên quốc gia và đặc điểm của nó. 

- Xác định và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển du lịch 

đường bộ xuyên quốc gia và mối quan hệ giữa các yếu tố này. 

- Trên cơ sở hệ thống lý thuyết về phát triển du lịch đường bộ, đánh giá thực 

trạng phát triển du lịch đường bộ trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây từ đó làm 

tiền đề cho việc thiết kế sản phẩm, định vị thị trường, triển khai các hoạt động 

quảng bá xúc tiến cũng như đề xuất các giải pháp phát triển du lịch đường bộ trên 
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tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây trong thời gian đến. 

Nghiên cứu sẽ tiến hành thu thập các thông tin thứ cấp từ Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; Cục thống kê của các tỉnh thành trên tuyến HLKTĐT và các nguồn 

dữ liệu đáng tin cậy khác. Đồng thời, nghiên cứu cũng thu thập số liệu sơ cấp bằng 

việc khảo sát đối với du khách đã từng đến tham quan, du lịch trên tuyến Hành lang 

Kinh tế Đông Tây. 

4.2. Khung nghiên cứu 

Luận án sử dụng phương pháp định tính để tiến hành tổng hợp, hệ thống hóa 

các lý thuyết, các khái niệm và kinh nghiệm có liên quan về du lịch đường bộ, phát 

triển du lịch đường bộ, phát triển du lịch đường bộ theo tuyến trên thế giới… làm 

cơ sở cho việc đưa ra các nhân tố ảnh hưởng và các nội dung liên quan đến việc 

phát triển du lịch đường bộ xuyên quốc gia. Từ đó, luận án tiến hành phân tích tiềm 

năng, thực trạng và xu hướng phát triển du lịch đường bộ trên tuyến HLKTĐT để 

đề xuất mô hình hợp tác phát triển và ma trận SWOT, làm tiền đề cho việc đưa ra 

các định hướng và giải pháp phát triển du lịch đường bộ trên tuyến HLKTĐT. 

 Cùng với phương pháp định tính, luận án sử dụng phương pháp định lượng 

thông qua các số liệu thứ cấp cũng như các số liệu sơ cấp từ khảo sát, đánh giá của 

du khách, doanh nghiệp du lịch trên tuyến làm cơ sở cho việc phân tích thực trạng, 

phân tích SWOT, đề xuất mô hình hợp tác phát triển du lịch đường bộ trên tuyến 

HLKTĐT đồng thời đề xuất các định hướng và giải pháp phát triển một các đồng bộ 

trong thời gian đến (Hình 0.1) 
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Hình 0.1. Khung nghiên cứu 

4.3. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, có kết hợp với 

nghiên cứu định lượng để thực hiện các mục tiêu nghiên cứu. 

Phương pháp phân tích hệ thống: Phát triển du lịch đường bộ trên tuyến 

HLKTĐT được xác định trên cơ sở nhu cầu thực tiễn, yêu cầu thị trường, những 

điều kiện và khả năng bên trong hệ thống. Việc đề xuất các giải pháp phát triển du 

lịch đường bộ trên tuyến phải đảm bảo sự cân đối, phối hợp giữa các bộ phận tạo 

nên tuyến du lịch và khai thác tuyến du lịch này.  

Phương pháp tổng hợp và phân tích thống kê: 

Hệ thống hóa, khảo cứu các tài liệu trong và ngoài nước hình thành cơ sở lý 

luận về du lịch đường bộ, phát triển du lịch đường bộ, các yếu tố tác động, phân 

tích, mô tả, lý luận về khái niệm và tiêu chí phát triển du lịch đường bộ. 

Sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp kinh nghiệm của một số điểm đến 
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và tuyến du lịch đường bộ trên thế giới, từ đó rút ra được thêm một số tiêu chí ảnh 

hưởng đến việc phát triển du lịch đường bộ. 

Sử dụng các phương pháp phân tích thống kê dựa trên số liệu sơ cấp và thứ 

cấp thu thập được, nghiên cứu sẽ tiến hành phân tích và đánh giá thực trạng phát 

triển du lịch đường bộ trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây. Đồng thời, nghiên 

cứu cũng sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá để phân nhóm và kiểm 

định các nhóm nhân tố ảnh hưởng đối với phát triển du lịch đường bộ trên tuyến 

hành lang kinh tế Đông Tây để từ đó đề xuất các nhóm giải pháp phù hợp. 

Phương pháp phỏng vấn, điều tra, khảo sát: Luận án đã tiến hành điều tra, 

khảo sát và thu thập dữ liệu thông qua khảo sát đối với doanh nghiệp, du khách để 

tìm hiểu thực trạng và đánh giá đối với sự phát triển du lịch đường bộ trên tuyến 

HLKTĐT. Đồng thời cũng tìm hiểu nguyên nhân cũng như các giải pháp gợi ý nhằm 

phát triển du lịch đường bộ trên tuyến HLKTĐT. Bên cạnh đó, giải pháp thúc đẩy 

phát triển du lịch đường bộ trên tuyến HLKTĐT được xây dựng một phần trên cơ sở 

người nghiên cứu đã có những trải nghiệm thực tế khảo sát những điểm đến trên tuyến 

qua đường bộ; khảo sát nguồn tài nguyên du lịch và hiện trạng phát triển du lịch đường 

bộ của các địa phương trên tuyến; khảo sát thực tế về mạng lưới giao thông, cửa khẩu, 

điểm đến, điểm dừng, trạm dừng, các dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí mua sắm… 

- Đối tượng khảo sát: du khách và doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch. 

- Phương pháp thu thập dữ liệu: Khảo sát bằng phương pháp phỏng vấn gián 

tiếp thông qua các doanh nghiệp lữ hành, các điểm đến du lịch trên tuyến và phỏng vấn 

trực tiếp của tác giả. 

- Quy mô mẫu: 295 khách du lịch và 28 doanh nghiệp hoạt động, kinh doanh 

du lịch tại các địa phương trên tuyến. 

- Phương pháp lấy mẫu: Phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên thuận tiện.  

- Phạm vi khảo sát: bao gồm các du khách và doanh nghiệp du lịch trên tuyến 

hành lang kinh tế Đông Tây. Thời gian thực hiện khảo sát là vào tháng 3, 4, 5 năm 

2017. 

- Công cụ thu thập dữ liệu: Nhằm phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các 
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giải pháp phát triển du lịch trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, tác giả đã thiết kế 

bảng hỏi để thu thập các loại dữ liệu sau:  

+ Đối với doanh nghiệp 

(1) Thông tin chung về doanh nghiệp như: Thời điểm bắt đầu hoạt động kinh 

doanh, loại hình doanh nghiệp, quy mô lao động, quy mô vốn. 

(2) Thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh của các DN: loại hình dịch vụ 

kinh doanh, thị trường khách, thị trường mục tiêu, thời điểm phục vụ khách, công suất 

buồng phòng, số ngày lưu trú bình quân, khả năng đáp ững, dự định đầu tư mở rộng. 

(3) Ý kiến đánh giá của doanh nghiệp về phát triển du lịch đường bộ trên hành 

lang kinh tế Đông Tây về: tài nguyên du lịch, cơ sở vật chất - hạ tầng, sản phẩm du 

lịch, dịch vụ du lịch, mức độ hài lòng chung của doanh nghiệp. Các yếu tố trong phân 

tích ý kiến đánh giá của doanh nghiệp được đo lường thông qua thang đo Likert (5 lựa 

chọn). 

+ Đối với du khách 

(1) Thông tin chung về du khách như: giới tính, độ tuổi, địa phương. 

(2) Thông tin về điểm đến: điểm đến du lịch, số lần đi du lịch tại điểm đến, tiếp 

cận thông tin điểm đến, lý do lựa chọn đi du lịch, thời gian lưu trú, tổng chi tiêu. 

(3) Ý kiến đánh giá của du khách về phát triển du lịch đường bộ trên hành lang 

kinh tế Đông Tây về: tài nguyên du lịch, cơ sở vật chất - hạ tầng, sản phẩm du lịch, 

dịch vụ du lịch, mức độ hài lòng chung của doanh nghiệp. Các yếu tố trong phân tích ý 

kiến đánh giá của doanh nghiệp được đo lường thông qua thang đo Likert (5 lựa chọn). 

Phương pháp chuyên gia: được thực hiện nhằm mục đích sàng lọc và phát 

hiện thêm những nhân tố ảnh hưởng quyết định đến mô hình hợp tác phát triển du 

lịch đường bộ. Đối tượng tiếp cận để thu thập thông tin trong nghiên cứu chuyên gia 

là lãnh đạo các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch; lãnh đạo viện nghiên 

cứu, trường đại học; lãnh đạo các Hiệp hội du lịch, các doanh nghiệp lữ hành, 

doanh nghiệp cung ứng dịch vụ. Phương pháp chủ yếu là thảo luận tay đôi và thảo 

luận qua email dựa trên một bảng câu hỏi hỗ trợ. 
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5. Kết quả nghiên cứu 

Luận án dự kiến đạt được các kết quả nghiên cứu sau: 

- Tổng hợp và đưa ra một hệ thống lý thuyết tương đối hoàn chỉnh về du lịch 

đường bộ và sản phẩm du lịch đường bộ xuyên quốc gia. 

- Đề xuất mô hình hợp tác phát triển du lịch đường bộ xuyên quốc gia, có thể 

áp dụng cho nhiều khu vực địa lý khác nhau. 

- Đánh giá được tiềm năng phát triển du lịch của các địa phương trên tuyến, 

đồng thời đưa ra kết quả đánh giá thực trạng phát triển. 

- Tổng hợp được khung pháp lý cho việc triển khai hoạt động trên tuyến, đặc 

biệt là thủ tục nhập xuất cảnh, lưu thông trên đường cho người và phương tiện 

- Xây dựng một số sản phẩm chuyên đề, định vị nguồn khách và định hướng 

công tác quảng bá xúc tiến. 

- Đưa ra một số định hướng và đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm đẩy 

mạnh phát triển du lịch đường bộ trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông tây. 

6. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

 6.1. Nghiên cứu về phát triển du lịch đường bộ 

 6.1.1. Sản phẩm du lịch  

 Bất kì ngành dịch vụ nào cũng đòi hỏi phát triển sản phẩm để đáp ứng các 

nhu cầu của khách hàng tiềm năng. Sự phát triển nhanh chóng của ngành công 

nghiệp du lịch trong thời gian gần đây dẫn tới sự bùng nổ các sản phẩm du lịch 

phong phú đa dạng. Có nhiều công trình nghiên cứu về sản phẩm du lịch đã đưa ra 

các định nghĩa khác nhau. Sharma (2007), trong công trình xuất bản về Sản phẩm 

và Dịch vụ Du lịch đã định nghĩa sản phẩm du lịch là tất cả những gì có thể được 

đưa vào chương trình quảng bá du lịch, có thể là cả cộng đồng hoặc là một cơ sở vật 

chất đơn lẻ, như là một công viên hoặc là một khách sạn [83]. Trong xuất bản Kinh 

nghiệm xây dựng chiến lược: Hướng dẫn dành cho Ban chỉ đạo Chương trình 

Phong cành Quốc gia Úc (2012) thực hiện bởi Chương trình Phong cảnh quốc gia 

của Úc đã định nghĩa sản phẩm du lịch gồm các mặt hàng, sản phẩm và dịch vụ 

(tour du lịch, bảo tàng, điểm đến, khách sạn hoặc nhà hàng) do các điểm đến và 
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doanh nghiệp du lịch cung cấp cho khách du lịch [11]. Ủy ban Thường trực Hợp tác 

kinh tế và thương mại của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo COMCEC cũng định nghĩa 

sản phẩm du lịch là  tất các các yếu tố có liên quan đến trải nghiệm của du khách tại 

điểm đến. Các yếu tố này bao gồm  cơ sở hạ tầng (ví dụ như giao thông, điện nước), 

nhân viên phục vụ, nơi ăn ở, điểm đến cũng như các hoạt động du lịch liên quan, cơ 

sở vật chất và tiện nghi.  

 6.1.2. Du lịch đường bộ 

Du lịch theo tuyến đường (route tourism) được nghiên cứu từ lâu. Hầu hết 

các công trình nghiên cứu định nghĩa du lịch theo tuyến đường gồm tập hợp nhiều 

điểm đến và hoạt động khác nhau theo một chủ đề, từ đó thúc đẩy cơ hội kinh 

doanh qua việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ bổ trợ (Greffe, 1994; Page and 

Getz, 1997, Gunn, 2002) [38] [66] [40] 

Nghiên cứu về du lịch đường bộ, một số nghiên cứu trên thế giới đã đi sâu 

phân tích các ưu điểm và nhược điểm của du lịch đường bộ. 

Trước hết, du lịch đường bộ mang đến những lợi thế cho khách du lịch về: 

kiểm soát tốc độ đi tốt hơn (mặc dù tốc độ chậm hơn so với đường hàng không và 

du lịch đường sắt); kiểm soát tốt hơn hành trình; sự thoải mái thường lớn hơn và chi 

phí thấp hơn. Tuy nhiên, du lịch đường bộ thường có sức chở ít hơn so với các hình 

thức vận tải khác, cũng như mức độ an toàn tương đối thấp (Woodley, 2002) [98]. 

Đối với doanh nghiệp, Chiến lược phát triển du lịch đường bộ giai đoạn 

2013-2015 của Queensland do Ban quản lý du lịch, các sự kiện lớn, các doanh 

nghiệp và các trò chơi trong khối thịnh vượng chung (Department of Tourism, 

Major events, Small Businesses and the Commonwealth Games) thực hiện đã khẳng 

định các doanh nghiệp trong cộng đồng địa phương và khu vực có khả năng kiếm 

được thu nhập từ du lịch đường bộ, vì du khách thường sẽ bị hấp dẫn và sẽ mua các 

sản phẩm địa phương và các dịch vụ du lịch, bên cạnh các nhu yếu phẩm du lịch cơ 

bản như nhiên liệu, thực phẩm, vật tư khác. Du lịch đường bộ mang đến một số lợi 

ích cho các doanh nghiệp, như: (i) tăng lợi nhuận; (ii) tăng trưởng việc làm; (iii) cơ 

hội cho các doanh nghiệp mới khởi nghiệp; (iv) tăng nhu cầu đối với sản phẩm và 
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dịch vụ mới; (v) cơ hội hợp tác kinh doanh; (vi) giải quyết tình trạng thiếu kỹ năng 

bằng cách tạm thời khai thác các kỹ năng của du khách [24]. 

Đối với địa phương, du lịch đường bộ cho phép đa dạng và gia tăng dòng 

khách du lịch đến địa phương, vì phương tiện vận tải đường bộ được sử dụng để 

đưa khách du lịch đến trải nghiệm tại các địa điểm cách xa các tuyến đường giao 

thông chính. Du lịch đường bộ thường là loại hình du lịch đầu tiên mang đến dòng 

khách du lịch cho một điểm đến, từ đó tạo ra cơ hội cho các phương thức vận tải 

khác tiếp cận đến địa điểm đó. Du lịch đường bộ cũng có tác động đối với môi 

trường bền vững của ngành du lịch vì số người du lịch bằng phương tiện đường bộ 

đến một điểm đến thường không quá lớn nên có thể cải thiện khả năng quản lý số 

lượng du khách đến các địa điểm đóng như một số vườn quốc gia. (Roberts và Hall, 

2001) [78]. 

Các nghiên cứu khác về phát triển tuyến du lịch đường bộ (Greffe, 1994; 

Gunn, 2002) cũng cho rằng phát triển tuyến du lịch đường bộ mang lại một loạt các 

hoạt động du lịch hấp dẫn và từ đó thúc đẩy cơ hội kinh doanh du lịch thông qua 

việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ phụ trợ. Về bản chất, du lịch đường bộ được 

xem như là một phương pháp rất hiệu quả để phân phối lượng khách du lịch, đặc 

biệt là khách du lịch đi du lịch bằng đường bộ (lái xe, đi bộ đường dài và đi xe đạp) 

trong một khu vực địa lý nhất định  [38] [40]. Theo Meyer (2004), nói chung, các 

tuyến đường du lịch đường bộ được xây dựng với một hoặc nhiều hơn các mục tiêu 

sau đây: phân tán du khách và tăng thu nhập từ du lịch; mang các điểm tham quan ít 

được biết đến vào hoạt động kinh doanh du lịch / sản phẩm; tăng tính hấp dẫn của 

các điểm đến; tăng thời gian lưu trú và chi tiêu của khách du lịch; thu hút khách du 

lịch mới và thu hút du khách quay trở lại; và tăng tính bền vững của sản phẩm du 

lịch [58]. 

Tuy nhiên, du lịch đường bộ gây ra các chi phí môi trường từ các phương 

tiện giao thông đặt ra mối đe dọa đến những điểm đến nhạy cảm. Bên cạnh đó, du 

lịch đường bộ cũng gây tình trạng tắc nghẽn giao thông, áp lực về tiện ích công 

cộng  (không chỉ về đường xá mà còn về xử lý chất thải, sử dụng nước, và các dịch 
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vụ y tế). Vì vậy, để cân bằng các tác động cả tích cực và tiêu cực của du lịch đường 

bộ, cần phải nghiên cứu sâu hơn về bản chất của du lịch đường bộ như: thị trường 

khách; sự lựa chọn của du khách đối với điểm đến; hành trình du lịch, việc sử dụng 

các tài nguyên của điểm đến. (Centre for Regional Tourism Research, 2002) [18] 

 6.1.3. Các lý thuyết và mô hình phát triển sản phẩm du lịch 

Các nghiên cứu về phát triển du lịch trên thế giới đều nhấn mạnh sự quan 

trọng của việc liên kết, hợp tác giữa các bên có liên quan trong một chuỗi giá trị du 

lịch đường bộ. Và không chỉ là du lịch đường bộ, mà trong bất kỳ hình thức du lịch 

nào cũng đòi hỏi sự hợp tác giữa các chủ thể khác nhau để tạo ra một liên kết bền 

vững, hợp tác cùng phát triển. Nghiên cứu về sự hợp tác trong hoạt động du lịch, 

chính vì thế, có ý nghĩa quan trọng và cần được phân tích kỹ lưỡng. Wood và Gray 

(1991) đã định nghĩa hợp tác trong phát triển du lịch là “dạng các hoạt động tình 

nguyện chung, trong đó các bên liên quan tham gia vào quá trình tương tác thông 

qua các quy định, điều luật, và cấu trúc chung, nhằm quyết định và có hành động 

giải quyết các vấn đề liên quan đến phát triển du lịch trong khu vực” [99]. Nhiều lý 

thuyết cũng đã được sử dụng để phân tích vai trò của hợp tác trong phát triển du 

lịch, có thể kể đến như lý thuyết chi phí giao dịch, lý thuyết về năng lực cạnh tranh, 

lý thuyết cụm du lịch hay lý thuyết về mạng giá trị.  

Trước hết, lý do đầu tiên của việc tăng cường hợp tác trong phát triển du lịch 

đó là để giảm các chi phí giao dịch mà theo khái niệm của Coase đưa ra từ năm 

1937, đó là“loại chi phí xảy ra khi có mong muốn khi thực hiện giao dịch, thông 

báo muốn thực hiện giao dịch và các điều kiện liên quan, hoạt động đàm phán để 

tiến tới mặc cả, lập hợp đồng và các hoạt động giám sát để đảm bảo các bên thực 

thi hợp đồng” [21]. Zhou Qiang và Wei Jingfu (2010) đã áp dụng lý thuyết về chi 

phí giao dịch để phân tích cơ chế hợp tác phát tiển tại khu vực tiểu vùng sông 

Mekong – nơi chi phí giao dịch bắt  từ sự bất cân bằng về mặt thông tin, kiến thức, 

và xung đột lợi ích giữa các cơ quan kinh tế độc lập. Khi tiến hành hợp tác, chi phí 

có thể phát sinh từ việc tổng hợp thông tin trong quá trình giao tiếp với đối tác, việc 

kiểm tra và quản lý để đảm bảo thực hiện đúng các quy định hợp tác, cũng như việc 
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thay đổi hệ thống tổ chức…. Khi chi phí giao dịch trở nên quá cao hoặc diễn ra lặp 

lại quá nhiều lần, các hoạt động kinh tế hợp tác quan trọng có thể bị giảm sút hoặc 

bị loại bỏ, làm cho việc hợp tác trở nên thất bại. Trên cơ sở lý thuyết chi phí giao 

dịch của Coase, Zhou Qiang và Wei Jingfu đề nghị rằng, để giảm chi phí giao dịch, 

cần thành lập một tổ chức hợp tác vùng thông qua các hợp đồng giữa các bên liên 

quan. Tuy nhiên, tác giả cũng lưu ý việc thành lập và vận hành một tổ chức như vậy 

cũng sẽ tạo ra gánh năng chi phí cho các quốc gia thành viên và nếu chi phí này 

vượt quá lợi ích cộng hưởng mang lại từ việc hợp tác, tổ chức hợp tác vùng này sẽ 

không thể tồn tại bền vững. Vì vậy, việc tìm ra một cơ cấu tổ chức hợp tác phù hợp 

với đặc điểm của các quốc gia thành viên là cực kì quan trọng, đặc biệt cần nhấn 

mạnh đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông xuyên quốc gia và tăng cường 

trao đổi thông tin giữa các đơn vị liên quan [101]. 

Adam Brandenburger và Barry Nalebuff (1996) lại nghiên cứu vấn đề hợp 

tác trong du lịch theo một lý thuyết khác - lý thuyết trò chơi có nền tảng ứng dụng 

là mạng giá trị [08]. Trò chơi hợp tác đã được mô tả ngay từ thời kì đầu phát triển lý 

thuyết trò chơi (Von Neumann và Morgenstern, 1944) [94]. Đây cũng chính là 

phương pháp đầu tiên hỗ trợ việc hình thành lý thuyết về hợp tác (Axelrod & 

Hamilton, 1981) [12]. Trong đó, lý thuyết mạng giá trị hay còn được gọi là lý thuyết 

Khung hợp tác là một trong những cách tiếp cận mới, thay thế cho mô hình 5 lực 

lượng cạnh tranh của Porter (1990) [71].  

Ngoài ra, một vài lý thuyết khác như lý thuyết phụ thuộc tài nguyên (Pfeffer 

&Salancik, 1978) [70], lý thuyết trao đổi quan hệ (Donaldson & O'Toole, 2000) 

[26], lý thuyết mạng xã hội (Granovetter, 1985) [37], khái niệm mạng lưới kinh 

doanh (Hakansson & Snehota, 1989) [41] cũng ủng hộ vai trò của hợp tác trong 

việc nâng cao năng lực cạnh tranh nói chung và năng lực cạnh tranh điểm đến du 

lịch nói riêng. Cho dù mỗi lý thuyết có thể được sử dụng làm nền tảng cho những 

nghiên cứu độc lập, hiện nay các lý thuyết này có thể sử dụng bổ trợ nhau để cùng 

phân tích nhiều khía cạnh phức tạp của hiện tượng hợp tác trong phát triển du lịch. 

 6.1.4. Các yếu tố tác động đến phát triển du lịch đường bộ 
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 6.1.4.1. Các yếu tố tác động đến phát triển du lịch nói chung 

Du lịch nói chung và du lịch đường bộ nói riêng được xây dựng dựa trên sự 

kết hợp của rất nhiều yếu tố: điểm đến, cơ sở vật chất hạ tầng, dịch vụ, nhân lực… 

và các yếu tố khác liên quan đến kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường, chính trị 

(Masip 2006) [51]. Các nghiên cứu của Tổ chức Du lịch Thế giới UNWTO (2013-

2018)  xác định các yếu tố chính ảnh hưởng đến việc phát triển du lịch bao gồm: (1) 

yếu tố kinh tế, (2) yếu tố chính trị, (3) yếu tố công nghệ, (4) yếu tố liên quan đến 

dân số, (5) toàn cầu hóa và địa phương hóa, (6) nhận thức về xã hội và môi trường, 

(7) môi trường sống và làm việc, (8) trải nghiệm du lịch độc đáo, (9) quảng bá, (10) 

an toàn an ninh [100] . Không ngoại lệ, phát triển du lịch đường bộ cũng bị chi phối 

bởi các yếu tố này. 

 6.1.4.2. Các yếu tố tác động đến phát triển du lịch đường bộ 

Như vậy, du lịch đường bộ cũng chịu ảnh hướng bởi 10 yếu tố nêu trên. 

Ngoài ra, một số công trình nghiên cứu chuyên về du lịch theo các tuyến đường đã 

lọc ra các yếu tố cụ thể và có tác động trực tiếp với hình thức này hơn, ví dụ như 

Meyer (2004) [58] cho rằng sự hấp dẫn của bất kỳ tuyến đường nào phụ thuộc vào 

cảm nhận “khoảng cách” của du khách về chính tuyến đường đó theo những tiêu chí 

bao gồm: Khoảng cách địa lý giữa các điểm bắt đầu và các điểm đến du lịch, thời 

gian đi lại cần thiết để vượt qua khoảng cách địa lý, số tiền cần thiết cho để trang 

trải các chi phí trên đường đi, khoảng cách nhận thức giữa các điểm bắt đầu và các 

điểm đến. 

Ngoài ra, Meyer (2004) [58] đã xác định một số yếu tố có thể được xem như 

là thành phần đặc biệt quan trọng đối với sự thành công của việc phát triển du lịch 

đường bộ, đó là: phát triển sản phẩm sáng tạo, cơ sở hạ tầng và khả năng truy cập 

điểm đến; sự tham gia của cộng đồng, sự phát triển đổi mới và năng động của doanh 

nghiệp vi mô; thông tin và hoạt động quảng bá; mạng lưới hợp tác, tư duy và khả 

năng lãnh đạo trong khu vực; yếu tố xóa đói giảm nghèo. 

Đặc biệt đối với các tuyến đường xuyên qua nhiều quốc gia, hợp tác xuyên 

biên giới trong việc phát triển du lịch có vai trò quan trọng,  đã và đang nhận được 
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nhiều quan tâm (Leimgruber 1998; Ioannides et al. 2006; Prokkola 2010 

[56][46][73]. Hợp tác xuyên biên giới được hiểu là một phương tiện để gia tăng khả 

năng cạnh tranh và phát triển bền vững, cũng như tạo ra được khu vực du lịch thông 

qua việc tạo ra cụm điểm đến hoặc những con đường du lịch, tăng cường chia sẻ 

kiến thức và kinh nghiệm phát triển du lịch (Peakmann & Sum 2002) [69]. Tại một 

số khu vực như châu Âu và châu Á, phát triển du lịch, đặc biệt là xây dựng điểm 

đến và cụm du lịch đã trở thành trọng tâm phát triển  (Wachowiak 2006) [95]. Tại 

Châu Âu, những không gian du lịch khu vực (xuyên biên giới) thường được khuyến 

khích phát triển vì các không gian này có vai trò tích cực đối với phát triển kinh tế 

quốc gia, giúp các đất nước nắm bắt tốt hơn các  nguồn lực mà Liên minh châu Âu 

mang lại  (Deas& Lord 2006) [23]. 

6.2. Nghiên cứu về phát triển du lịch trên HLKTĐT 

Trái với sự phong phú trong kho tài liệu nghiên cứu về du lịch nói chung và du 

lịch đường bộ nói riêng, các nghiên cứu về phát triển du lịch trên HLKTĐT, nhìn chung, 

vẫn còn khá ít ỏi và chủ yếu đi sâu nghiên cứu về thực nghiệm.  

6.2.1. Các nghiên cứu ngoài nước 

Mặc dù tìm kiếm rất nhiều nguồn tài liệu nhưng cho đến nay vẫn chưa có 

nghiên cứu nào đề cập đến việc phát triển du lịch đường bộ trên tuyến HLKTĐT. 

Tuy vậy, vẫn có 2 nghiên cứu dưới đây có liên quan đến các nội dung của luận án, 

cụ thể như sau : 

Một là, luận án tiến sỹ của Thitirat Panbamrungkij với tên gọi : “Ứng dụng 

của hệ thống thông tin địa lý trong hỗ trợ phát triển du lịch trên tuyến Hành 

lang kinh tế Đông Tây” hoàn thành năm 2012 tại Đại học Viên (Áo), đề cập đến 

tiềm năng to lớn trong phát triển du lịch nói chung trên HLKTĐT, dựa vào nguồn 

tài nguyên du lịch phong phú cả về tự nhiên và nhân văn, tuy nhiên tiềm năng này 

vẫn chưa được khai thác hợp lý do thiếu đi cơ sở hạ tầng, cơ sở dịch vụ cần thiết và 

đặc biệt là các hỗ trợ khách du lịch trong việc tìm kiếm thông tin điểm đến [91]. 

Đề tài này còn đi sâu phân tích các xu hướng phát triển nguồn khách, xu 

hướng thay đổi thói quen tiêu dùng và đặc biệt là tác động của internet đến việc tìm 
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kiếm thông tin sản phẩm, thông tin điểm đến, các kênh bán hàng …, và vì vậy tích 

hợp hệ thống thông tin địa lý (GIS) cũng như những ứng dụng của thương mại điện 

tử là rất cần thiết. 

Một trong những đóng góp lớn của đề tài này là đề xuất 6 mô thức sản phẩm 

du lịch trên tuyến HLKTĐT, đó là : Tuyến theo dạng xương cá (Fish bone or en-

route pattern), tuyến điểm đến trung tâm (Radius destination), tuyến vòng tròn 

(Destination area loop), tuyến vòng xoắn (Mobius loop), tuyến hàm cá (Open Jaw 

loop) và tuyến hỗn hợp (Complex touring). 

Tuy vậy, do chỉ đi nghiên cứu chuyên sâu về ứng dụng hệ thống thông tin địa 

lý điểm đến nên đề tài này chưa đi sâu vào hệ thống tài nguyên du lịch, các tiềm 

năng và thực trạng khai thác trên tuyến; chưa đề cập đến khung pháp lý cần thiết 

cho hoạt động du lịch liên quốc gia, chưa xây dựng được hệ thống sản phẩm chung 

cũng như định vị nguồn khách, triển khai hoạt động xúc tiến… 

Hai là, nghiên cứu của Montague Lord thuộc MPRA (Tổ chức nghiên cứu tư 

nhân Munich) thực hiện vào năm 2009 về “Chiến lược và kế hoạch hành động trên 

tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây”, một nội dung trong dự án RETA-6310 về 

“Nghiên cứu phát triển Hành lang Kinh tế Đông Tây trong khu vực Tiểu vùng sông 

Mê Kông” do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ [63]. Nghiên cứu này đề 

cập đến các cơ hội, tiềm năng trên tuyến, các thách thức phát triển, tầm nhìn và mục 

tiêu của HLKTĐT… để từ đó đưa ra chiến lược phát triển và kế hoạch hành động 

cụ thể các các quốc gia và địa phương trên tuyến, trong đó có vai trò tài trợ vốn của 

các tổ chức tài chính quốc tế. 

Nghiên cứu này nhấn mạnh đến vai trò của các cơ chế hợp tác khu vực, vốn 

khá lỏng lẻo trên HLKTĐT, trong đó có vai trò của các chính phủ, cơ quan quản lý 

địa phương, vai trò của khối tư nhân và hợp tác công tư, vai trò các tổ chức tài 

chính trong tài trợ phát triển. Nghiên cứu cũng nhấn mạnh phát triển du lịch là một 

trong những ưu tiên để xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống, tạo sự lan tỏa đến 

các lĩnh vực kinh tế xã hội khác. 

6.2.2. Các nghiên cứu trong nước 
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Đề tài nghiên cứu cấp bộ “Cơ sở Khoa học và Giải pháp Khai thác có 

Hiệu quả Tiềm năng và Lợi thế Phát triển Du lịch trên Tuyến Hành Lang Kinh 

tế Đông Tây (EWEC)” do Hồ Việt và các cộng sự (2009) chủ trì, đã phần nào khái 

quát được thực trạng phát triển du lịch trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây bao 

gồm cơ sở lý luận và thực tiễn, thực trạng kinh tế - xã hội, tài nguyên du lịch và 

khai thác du lịch tại các địa phương trên tuyến, trên cơ sở đó đưa ra một số phương 

hướng và giải pháp khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế của vùng  [03].  

Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu khác nhau bao gồm phương pháp hệ 

thống, bàn đồ, thực địa, hội thảo nhóm tiêu điểm, điều tra xã hội học, thống kê, và 

chuyên gia; tác giả đã thu thập được lượng thông tin chi tiết về điều kiện tự nhiên và  

kinh tế xã hội cũng như tài nguyên du lịch trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông tây.  

Tác giả đã liệt kê rất cụ thể các địa điểm du lịch nổi bật trên tuyến, các loại 

hình du lịch khác nhau như du lịch làng quê, văn hoá ẩm thực, du lịch lễ hội và thực 

trạng cơ sở vật chất dịch vụ phục vụ phát triển du lịch cũng như thị hiếu của du 

khách sử dụng tham gia du lịch tại các địa phương trên tuyến, đặc biệt tại 4 

tỉnh/thành phố của Việt Nam là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên - 

Huế. Các địa phương thuộc quốc gia khác là Lào, Thái Lan, Myamar cũng được 

nhắc đến trong nghiên cứu, tuy nhiên tác giả không cung cấp thông tin chi tiết như 

với phần phân tích Việt Nam.  

Sử dụng phương pháp SWOT, tác giả phân tích 04 yếu tố là điểm mạnh, điểm 

yếu, cơ hội và thách thức, tuy nhiên phần này chỉ tập trung về tình hình Việt Nam, 

chưa đề cập được đến các quốc gia khác trên tuyến. Bên cạnh đó, phần điểm yếu và 

thách thức được đề cập khá chung, chưa có nhiều số liệu và thông tin chi tiết. 

Dựa trên những nghiên cứu về thực trạng phát triển du lịch trên tuyến Hành 

lang Kinh tế Đông tây cũng như xu hướng phát triển du lịch thế giới, tác giả đã đề 

xuất nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển du lịch trên tuyến.  Tác giả đưa ra 11 

nhóm giải pháp bao gồm nhóm giải pháp về tổ chức quản lý phát triển du lich trên 

tuyến “Con đường Hữu nghị”; quy hoạch tổng thể toàn tuyến và từng vùng; huy 

động tài chính; đào tạo nhân lực; vận chuyển khách du lịch toàn tuyến; vệ sinh môi 
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trường; phát triển dịch vụ; đảm bảo chất lượng sản phẩm; liên kết; và phát triển 

quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia, các địa phương, kết nối các đơn vị kinh doanh 

du lịch trên thế giới và trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông tây. 

 6.3. Một số nội dung rút ra từ nghiên cứu tổng quan tài liệu 

Từ tổng quan các tài liệu nghiên cứu về du lịch, du lịch đường bộ nói chung 

và sản phẩm du lịch đường bộ nói riêng, cùng với các công trình nghiên cứu cả 

trong và ngoài nước, có thể rút ra một số nội dung sau: 

 6.3.1. Vai trò của việc phát triển du lịch đường bộ 

- Du lịch đường bộ mang lại nhiều lợi ích cho khách du lịch, là một hình 

thức du lịch được ưu chuộng 

- Du lịch đường bộ giúp cho các doanh nghiệp và cộng đồng địa phương gia 

tăng lợi nhuận, tìm kiếm việc làm, thúc đẩy khởi nghiệp, tạo sản phẩm mới, tăng 

cường hợp tác… 

- Tuyến du lịch đường bộ mang lại một loạt các hoạt động du lịch hấp dẫn và 

từ đó thúc đẩy cơ hội kinh doanh du lịch thông qua việc phát triển các sản phẩm và 

dịch vụ phụ trợ.  

- Việc phát triển du lịch trên tuyến dựa trên cơ sở hợp tác tạo cơ hội cho tất 

các bên liên quan phát triển du lịch hiệu quả. Điều này đã được khái quát hoá trong 

các lý thuyết về du lịch và hợp tác kinh điển. 

 6.3.2. Các nhân tố tác động lên sự phát triển du lịch đường bộ 

Nghiên cứu tổng quan đã chỉ ra một số nhân tố tác động đến sự phát triển của du 

lịch đường bộ bao gồm: Xu hướng du lịch, điều kiện kinh tế xã hội, tài nguyên du lịch, cơ 

sở hạ tầng, nguồn nhân lực, hệ thống dịch vụ và các cơ chế chính sách.  

 6.3.3. Một số hướng phát triển du lịch đường bộ  

- Phát triển du lịch đường bộ cần phải tuân theo nguyên tắc phát triển bền vững. 

- Sự phát triển của du lịch đường bộ cần phải dựa trên thị hiếu và xu hướng 

thị trường. 

- Để phát triển du lịch đường bộ, chính quyền cần nắm vai trò xác định và 

phổ biến các thông tin về cơ hội phát triển du lịch, lập kế hoạch, hỗ trợ, đặc biệt về 
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mặt tài chính, và cho các khu vực kém phát triển.  

- Phát triển du lịch đường bộ đòi hỏi cả tầm nhìn dài hạn, kế hoạch và chiến 

lược trung hạn, cũng như kế hoạch hành động ngắn hạn, trong đó chỉ ra được trách 

nhiệm chỉ đạo và hỗ trợ cho từng nhiệm vụ. Kế hoạch cần được điều chỉnh và thay 

đổi theo từng năm. 

- Chia tách một điểm đến thành nhiều khu vực sản phẩm du lịch có thể là 

một cách hiệu quả nhằm thể hiện thế mạnh của mỗi khu vực, tạo ra được một chuỗi 

các điểm đến bản sắc xuyên suốt trên tuyến, đồng thời phân bổ lợi ích kinh tế xã hội 

ra nhiều địa phương 

- Phát triển sản phẩm trên cả hai hướng : Hình thành các sản phẩm du lịch 

theo chủ đề (Con đường chủ đề) với sự tương đồng về sản phẩm dọc tuyến, và hình 

thành sản phẩm đặc thù, riêng có của từng địa phương trên tuyến. 

 6.3.4. Hệ thống cơ sở lý luận đã được áp dụng  

Các nghiên cứu về du lịch, du lịch đường bộ nói chung, sản phẩm du lịch 

đường bộ nói riêng và các nghiên cứu trên tuyến HLKTĐT như đã trình bày ở trên 

đã có kế thừa một số nền tảng lý thuyết của nhau và của các nghiên cứu trước đó. 

Một cách tổng quát, hệ thống cơ sở lý luận đã được áp dụng bao gồm: 

- Các khái niệm về du lịch, du lịch đường bộ, sản phẩm du lịch, sản phẩm du 

lịch đường bộ ở các cấp nghiên cứu khác nhau và các quan điểm khác nhau. 

- Các mô hình hợp tác phát triển cho các sản phẩm du lịch nói chung giữa 

các bên liên quan, áp dụng cho một địa phương hoặc cụm du lịch. 

- Các luận thuyết về vai trò của du  lịch đường bộ và  sản  phẩm  du  lịch 

đường bộ, các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển du lịch đường bộ. 

 Những vấn đề này sẽ được trình bày chi tiết hơn trong chương 1 

 6.3.5. Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng  

- Phương pháp định tính: Phần lớn các nghiên cứu về phát triển du lịch nói 

chung và du lịch đường bộ nói riêng sử dụng phương pháp này, đó là việc tham khảo 

các nghiên cứu trước đó, sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp chuyên 

gia, phỏng vấn trực tiếp, quan sát… để khái quát hóa lý thuyết. 
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- Phương pháp định lượng: Các nghiên cứu trước cũng chỉ dừng ở phân tích 

lượng hóa sự quan tâm, sự hài lòng của du khách đến hệ thống dịch vụ bằng khảo 

sát bảng câu hỏi và chạy dữ liệu trên SPSS, tuy nhiên đôi tượng và phạm vi nghiên 

cứu trên tuyến HLKTĐT còn rất hạn chế. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu cũng sử 

dụng tính toán định lượng chuyên sâu như tính toán sức chứa, cung đường… trong 

hệ thống thông tin địa lý (GIS) 

 6.3.6. Những khoảng trống nghiên cứu  

- Chưa có nghiên cứu nào xây dựng được một cơ sở lý thuyết đầy đủ cho 

việc phát triển du lịch đường bộ xuyên quốc gia, chưa có một mô hình hợp tác pháp 

triển giữa các bên liên quan trong bối cảnh hợp tác quốc tế để phát triển sản phẩm 

du lịch.  

- Chưa tập hợp và phân loại một cách đầy đủ các tài nguyên du lịch trên 

tuyến HLKTĐT, bao gồm 13 tỉnh/ thành phố của 4 quốc gia : Miến Điện, Thái Lan, 

Lào, Việt Nam. 

- Chưa tiến hành khảo sát du khách trên toàn tuyến để đánh giá đặc điểm 

nguồn khách, thị hiếu tiêu dùng, mức độ phù hợp và chất lượng của hệ thống dịch 

vụ trên tuyến; sự đa dạng của hệ thống sản phẩm, sự bất cập của các loại thủ tục, 

giấy phép… 

- Chưa tập hợp, phân tích khung pháp lý liên quan đến việc phát triển du lịch 

đường bộ, đặc biệt về chính sách thị thực, thủ tục nhập xuất cảnh, hàng hóa, du 

khách và phương tiện lưu thông trên đường… trong bối cảnh hội nhập mạnh mẽ 

trong khu vực ASEAN và trên thế giới. 

- Chưa chỉ ra các xu hướng phát triển về kinh tế xã hội, về môi trường tự 

nhiên, về cách mạng công nghệ 4.0 và đặc biệt là về phát triển nguồn khách tiềm 

năng trên tuyến HLKTĐT 

- Chưa phân tích, đánh giá và đề xuất các sản phẩm du lịch phù hợp trên 

tuyến, trong đó có sản phẩm của từng địa phương, sản phẩm chung của toàn tuyến 

đi qua 4 quốc gia. 

- Chưa đề xuất được một cơ chế hợp tác hiệu quả trong các hoặc động chung 
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như định vị nguồn khách, tạo sản phẩm chung, triển khai các hoạt động xúc tiến đến 

các thị trường khách tiềm năng…   

Như vậy, tổng quan các nghiên cứu về du lịch đường bộ được trình bày ở 

trên cho thấy du lịch đường bộ là một hình thức du lịch thịnh hành và có nhiều ưu 

điểm cần được phát triển. Các nghiên cứu về du lịch nói chung và du lịch đường bộ 

nói riêng đã chỉ ra các mặt tích cực cũng như tiêu cực của việc phát triển du lịch 

đường bộ, cũng như là các nhân tố quyết định sự thành công của du lịch đường bộ, 

trong đó việc hợp tác, xây dựng liên kết du lịch của các bên có liên quan trong một 

chuỗi giá trị du lịch đường bộ được xác định là có ý nghĩa quan trọng. Trên cơ sở 

đó, báo cáo tổng quan tiếp tục thu thập tài liệu và các nghiên cứu về hợp tác và xây 

dựng mạng lưới liên kết du lịch nói riêng và du lịch đường bộ nói chung. Tuy nhiên, 

các nghiên cứu về phát triển du lịch đường bộ trên HLKTĐT lại không được phong 

phú và đa dạng nên phần tổng quan chỉ dừng lại ở việc tiếp cận 1 nghiên cứu trong 

nước và 2 nghiên cứu nước ngoài có liên quan đến nội dung của luận án. Vì vậy, 

trên cơ sở áp dụng lý thuyết và kết quả nghiên cứu về sản phẩm du lịch nói chung 

và du lịch đường bộ nói riêng, cũng như xem xét có chọn lọc kết quả nghiên cứu 

trong nước và quốc tế, báo cáo tổng quan này đã cung cấp cơ sở lý luận về du lịch 

đường bộ, làm nền tảng xây dựng các tiêu chí đánh giá, các mô hình du lịch đường 

bộ, chỉ ra được vai trò của du lịch đường bộ, các nhân tố tác động, các hướng phát 

triển sản phẩm, các phương pháp và khoảng trống nghiên cứu phục vụ cho mục tiêu 

của đề tài. 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN  

DU LỊCH ĐƯỜNG BỘ 

 

1.1. Các khái niệm cơ bản 

1.1.1. Du lịch và sản phẩm du lịch 

1.1.1.1. Du lịch 

Khái niệm về du lịch hiện nay vẫn chưa thống nhất. Do hoàn cảnh khác 

nhau, dưới mỗi góc độ nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu khác nhau, mỗi chuyên 

gia/tổ chức có một cách hiểu về du lịch khác nhau. Trong phạm vi nghiên cứu này, 

một số khái niệm về du lịch có thể tham chiếu được liệt kê dưới đây: 

(i) Quan điểm quốc tế: 

- Liên minh các tổ chức lữ hành quốc tế (International Union of Official 

Travel Oragnization - IUOTO): Du lịch là hành động du hành đến một nơi khác với 

địa điểm cư trú thường xuyên của mình nhằm mục đích không phải để làm một 

nghề hay một việc kiếm tiền sinh sống... [89]. 

- Hội nghị Liên hợp quốc về Du lịch (Rome, 1963): Du lịch là tổng hợp các 

mối quan hệ, hiện tượng và các hoạt động kinh tế bắt nguồn từ các cuộc hành trình 

và lưu trú của cá nhân hay tập thể ở bên ngoài nơi ở thường xuyên của họ hay ngoài 

nước họ với mục đích hoà bình. Nơi họ đến lưu trú không phải là nơi làm việc [90]. 

(ii) Quan điểm quốc gia 

- Điều 4, Chương I, Luật du lịch Việt Nam  năm  2005  (ban hành   ngày 

14/6/2005): Du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người 

ngoài nơi cư trú thường xuyên của mình nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm 

hiểu, giải trí, nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định [04]. 

- Điều 3, Chương I, Luật du lịch Việt Nam năm 2017 (ban hành ngày 

19/6/2017): Du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người 

ngoài nơi cư trú thường xuyên trong thời gian không quá 1 năm liên tục nhằm đáp 

ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí, tìm hiểu, khám phá tài nguyên du lịch 
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hoặc kết hợp với mục đích hợp pháp khác [05]. 

 Như vậy, có khá nhiều khái niệm về du lịch, tuy nhiên, trong phạm vi đề tài 

này, tác giả sẽ sử dụng khái niệm của Luật du lịch Việt Nam năm 2017 để làm cơ sở 

phân tích các nội dung trong phạm vi nghiên cứu của đề tài. 

1.1.1.2. Sản phẩm du lịch 

Các nghiên cứu trong nước và quốc tế đã đưa ra các định nghĩa về sản phẩm 

du lịch. Cụ thể, Middleton (1989) [60] đã giới thiệu thuật ngữ tổng sản phẩm du 

lịch, hoặc tổng thể sản phẩm du lịch (Middleton & Clarke 2001) [61]. Theo đó, sản 

phẩm du lịch có thể được định nghĩa là một gói các trải nghiệm hữu hình và vô 

hình, dựa trên hoạt động tại một điểm đến, với một mức giá có sẵn. Sản phẩm du 

lịch này có thể được chia thành hai cấp độ: (i) cấp độ tổng thể đề cập đến trải 

nghiệm đầy đủ của khách du lịch từ khi rời khỏi nhà cho đến khi trở về và (ii) cấp 

độ cụ thể là cấp độ của một sản phẩm riêng biệt được cung cấp bởi một doanh 

nghiệp. (Middleton 1989, Middleton & Clarke 2001) [61].  

Tương tự, Kaosa-ard (2002) [52] có cùng quan điểm về sản phẩm du lịch là 

một gói hàng hóa và dịch vụ được đóng gói và cung cấp cho khách du lịch. Sản 

phẩm này có tính chất tổng hợp và có một số đặc điểm đặc biệt. Đầu tiên, sản phẩm 

du lịch bao gồm các tài nguyên thiên nhiên là hàng hóa công cộng như: bãi biển, 

thác nước, núi và môi trường nói chung. Thứ hai, an toàn và cơ sở hạ tầng cũng là 

yếu tố quan trọng của sản phẩm du lịch. Ví dụ như Singapore là một thành phố hoàn 

toàn thiếu các địa điểm tự nhiên thú vị nhưng vẫn có thể thu hút hơn 5 triệu khách 

du lịch mỗi năm nhờ vào hệ thống viễn thông, hệ thống giao thông tuyệt vời và các 

quy định vệ sinh và an toàn hiệu quả. Cuối cùng, người dân và văn hóa bản địa, 

cũng như khả năng tiếp cận của du khách đến người dân và văn hóa bản địa là 

những thành phần quan trọng của bất kỳ sản phẩm hoặc gói du lịch nào. Rõ ràng là, 

một bộ phận đáng kể của sản phẩm du lịch là hàng hóa công cộng; do vậy, sự can 

thiệp hiệu quả của chính phủ là điều kiện tiên quyết cho sự thành công của ngành 

du lịch một quốc gia.  

Như vậy, một cách chung nhất có thể định nghĩa sản phẩm du lịch là một tập 
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hợp rất nhiều yếu tố giúp đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cần có của khách du lịch; 

sản phẩm du lịch có thể bao gồm cơ sở lưu trú, điểm đến, bảo tàng, công viên, nhà 

hàng, cửa hàng mua sắm, nhà hát, cũng như các tour du lịch tại điểm đến. 

Mặt khác, theo quan điểm quốc gia, khái niệm về sản phẩm du lịch có thể 

được hiểu là: 

- Sản phẩm du lịch là các dịch vụ, hàng hóa cung cấp cho du khách, được tạo 

nên bởi sự kết hợp của việc khai thác các yếu tố tự nhiên, xã hội với việc sử dụng 

các nguồn lực: cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động tại một cơ sở, vùng hay một quốc 

gia nào đó (Nguyễn Văn Đính, Trần Thị Minh Hòa (2006) [06]. 

- Sản phẩm du lịch là tập hợp các dịch vụ trên cơ sở khai thác giá trị tài 

nguyên du lịch để thoả mãn nhu cầu của khách du lịch (Luật Du lịch Việt Nam, 

2017) [05]. 

Như vậy là, mặc dù có sự khác nhau về cách diễn đạt và tiếp cận, các nghiên 

cứu đều có sự nhất quán tương đối về khái niệm sản phẩm du lịch. Một cách tổng 

quát nhất, sản phẩm du lịch có thể được hiểu là một tập hợp các nguồn lực về tài 

nguyên, cơ sở hạ tầng và nhân lực, các hoạt động và dịch vụ được sử dụng để đem 

đến những trải nghiệm thỏa đáng cho du khách đến tham quan tại một điểm đến. 

Đi sâu phân tích các đặc điểm của một sản phẩm du lịch, Hollaway (1983) 

trong nghiên cứu của mình đã chỉ rõ các nhân tố góp phần hình thành một sản phẩm 

du lịch, đó là: 

 - Sự hấp dẫn của điểm đến – gồm một tập hợp các tài nguyên du lịch tự 

nhiên và nhân văn của một điểm đến. 

 - Khả năng tiếp cận điểm đến – là khoảng cách được thể hiện bằng chi phí 

đi lại của du khách mà không phải là khoảng cách địa lý theo nghĩa đen giữa một 

địa điểm cố định của du khách và điểm đến. Cụ thể, khả năng cạnh tranh của một 

nhà cung cấp tour du lịch sẽ cao hơn nếu điểm đến du lịch ở gần nơi thường trú của 

du khách. 

 - Điều kiện sinh sống – gồm một tập hợp các yêu cầu bổ sung về năng lực 

cung ứng và chất lượng cư trú của điểm đến du lịch [43]. 
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Lewis và Chambers (1989)  lại phân tích các sản phẩm du lịch trên ba cấp độ 

khác nhau: “Sản phẩm chính thức” (các sản phẩm mà khách du lịch tin rằng họ đã 

mua), “sản phẩm cốt lõi” (sản phẩm mà du khách thực sự mua), và “sản phẩm tăng 

thêm” (sự kết hợp của các sản phẩm cốt lõi cộng thêm bất kỳ tính năng gia tăng giá 

trị nào khác và lợi ích được tạo ra bởi các nhà cung cấp) [57]. 

Stephen L. J. Smith (1994) xây dựng một mô hình các yếu tố cấu thành một 

sản phẩm du lịch, và trên cơ sở đó, ông xây dựng một hàm sản xuất sản phẩm du 

lịch gồm các yếu tố đầu vào và đầu ra (xem bảng 1.1). Theo ông, các yếu tố cấu 

thành một sản phẩm du lịch gồm có: 

Tài nguyên hiện hữu: là một địa điểm, tài nguyên thiên nhiên, hay các yếu 

tố về cơ sở hạ tầng như thác nước, động vật hoang dã, hoặc khu nghỉ mát. Đó có thể 

là tài sản cố định như một khách sạn, hoặc tài sản di động như một du thuyền.  

Dịch vụ: Việc thiết kế và cung cấp một tài nguyên thực tế, tuy nhiên, chỉ là 

khởi đầu. Tài nguyên thực tế yêu cầu đầu vào của dịch vụ để làm cho nó hữu ích đối 

với du khách. Trong ngữ cảnh này, “dịch vụ” có thể được hiểu là việc thực hiện các 

công việc cụ thể để đáp ứng nhu cầu của du khách. 

Khả năng cung ứng dịch vụ: Chất lượng dịch vụ, tuy nhiên, vẫn còn chưa 

đủ bởi người tiêu dùng trong hầu hết các lĩnh vực đều mong muốn “dịch vụ chất 

lượng cao hơn” hoặc “một thứ gì đó nhiều hơn”. Kỳ vọng này của du khách từ lâu 

đã là một phần của du lịch: đây chính là khả năng cung ứng dịch vụ. Khả năng cung 

ứng dịch vụ khó đánh giá và quản lý hơn so với dịch vụ bởi vì nó thiên về đánh giá 

chủ quan hơn là dịch vụ đơn thuần. Một cách đánh giá năng lực cung ứng dịch vụ 

của một doanh nghiệp là thông qua thông tin phản hồi của khách hàng. 

Sự tự do lựa chọn: Tự do lựa chọn là một số lựa chọn trong phạm vi chấp 

nhận của du khách để có thể trải nghiệm nhu cầu du lịch một cách thỏa đáng. Mức 

độ tự do lựa chọn sẽ khác nhau rất nhiều, tùy thuộc mục đích du lịch là để tìm kiếm 

niềm vui, kinh doanh, vấn đề gia đình, hoặc kết hợp nhiều mục đích. Sự tự do lựa 

chọn thay đổi tùy vào ngân sách của khách du lịch, kinh nghiệm quá khứ, kiến thức, 

và sự phụ thuộc vào một đại lý du lịch hoặc một chương trình du lịch có sẵn.  
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Sự tham gia: Một tính năng của sản phẩm du lịch là sự tham gia của người 

tiêu dùng, ở một mức độ nào, trong việc cung cấp dịch vụ [87]. 

Bảng 1.1. Chương trình vận hành sản phẩm du lịch 

Đầu vào  

ban đầu 

(Tài nguyên) 

Đầu vào  

trung gian 

(Cơ sở hạ tầng) 

Đầu ra  

trung gian 

(Dịch vụ) 

Đầu ra  

cuối cùng 

(Trải nghiệm) 

Đất Bãi đậu xe Hướng dẫn đậu xe Sự giải trí 

Lao động Các khu nghỉ dưỡng Dịch vụ hướng dẫn Mối quan hệ xã hội 

Nước Phương tiện vận tải Trình diễn văn hóa Giáo dục 

Nông sản Viện bảo tàng Hàng lưu niệm Sự thư giãn 

Xăng dầu 
Cửa hàng thủ công  

mỹ nghệ 

Các buổi  

triển lãm 
Kỷ niệm 

Nguyên liệu  

xây dựng 

Trung tâm triển lãm  

hội nghị 

Các buổi  

biểu diễn 

Các mối quan hệ  

kinh doanh 

Vốn Khách sạn Dịch vụ lưu trú  

 Nhà hàng Dịch vụ ăn uống  

 Cửa hàng cho thuê xe Lễ hội và sự kiện  

Nguồn: Stephen L. J. Smith (1994) [87] 

Theo Smith (1994), cốt lõi của bất kỳ sản phẩm du lịch nào là cơ sở vật chất, 

đề cập đến địa điểm và các điều kiện của môi trường điểm đến, như thời tiết, điện, 

nước, cơ sở hạ tầng, v.v. Cơ sở vật chất đòi hỏi phải có các dịch vụ để phục vụ hữu 

ích cho khách du lịch (ví dụ: dịch vụ tại quầy lễ tân tại khách sạn, thực phẩm và đồ 

uống, v.v.). Thành phần thứ ba của sản phẩm du lịch là lòng hiếu khách, đó là sự kỳ 

vọng của du khách để họ được đón chào tại điểm đến. Thành phần thứ tư là sự tự do 

lựa chọn của khách du lịch, cho thấy sự cần thiết phải có nhiều lựa chọn trải nghiệp 

mà du khách mong muốn được thỏa mãn. Yếu tố thứ năm là sự tham gia của khách 

hàng, bởi sự tham gia của khách hàng là một phần quan trọng trong quy trình dịch 

vụ. Cơ sở cho sự tham gia thành công của người tiêu dùng trong phát triển sản 

phẩm du lịch là sự kết hợp của cơ sở vật chất chấp nhận được, dịch vụ tốt, lòng hiếu 

khách và sự tự do lựa chọn. Sự tham gia không chỉ là về thể chất, mà còn là ý thức 

tham gia, tập trung vào hoạt động. [87] 
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1.1.2. Du lịch đường bộ và sản phẩm du lịch đường bộ 

1.1.2.1. Khái niệm về du lịch đường bộ 

Hiện nay, khái niệm về du lịch đường bộ vẫn chưa được thống nhất. Tuy 

nhiên, về bản chất, du lịch đường bộ có thể được hiểu là hình thức du lịch gắn với 

sự liên kết, phát triển của các địa phương trên tuyến, trong đó phương tiện vận 

chuyển khách được sử dụng chủ yếu là phương tiện vận chuyển đường bộ (ô tô, tàu 

hỏa, mô tô, xe đạp,...) (Hồ Việt, 2009) [03]. 

Du lịch đường bộ được xem như là một phương pháp rất hiệu quả để phân 

phối lượng khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch đi du lịch bằng đường bộ (lái xe, 

đi bộ đường dài và đi xe đạp) trong một khu vực địa lý nhất định.Theo Meyer 

(2004), nói chung, các tuyến đường du lịch đường bộ được xây dựng với một hoặc 

nhiều hơn các mục tiêu sau đây: phân tán du khách và tăng thu nhập từ du lịch; 

mang các điểm tham quan ít được biết đến vào hoạt động kinh doanh du lịch/sản 

phẩm; tăng tính hấp dẫn của các điểm đến; tăng thời gian lưu trú và chi tiêu của 

khách du lịch; thu hút khách du lịch mới và thu hút du khách quay trở lại; và tăng 

tính bền vững của sản phẩm du lịch. Như vậy, du lịch đường bộ sẽ liên quan đến 

các yếu tố: Tài nguyên du lịch, cơ sở hạ tầng, cơ sở dịch vụ, nguồn khách, nguồn 

nhân lực, cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng dân cư, các sản phẩm trọn gói, các 

chương trình xúc tiến, các hoạt động liên kết…. Du lịch đường bộ mang đến một số 

lợi ích cho các doanh nghiệp, như: (i) tăng lợi nhuận; (ii) tăng trưởng việc làm; (iii) 

cơ hội cho các doanh nghiệp mới khởi nghiệp; (iv) tăng nhu cầu đối với sản phẩm 

và dịch vụ mới; (v) cơ hội hợp tác kinh doanh; (vi) giải quyết tình trạng thiếu kỹ 

năng bằng cách tạm thời khai thác các kỹ năng của du khách [58]. 

Tuy nhiên, du lịch đường bộ gây ra các chi phí môi trường từ các phương 

tiện giao thông đặt ra mối đe dọa cho điểm đến. Bên cạnh đó, du lịch đường bộ 

cũng gây tình trạng tắc nghẽn giao thông, áp lực về tiện ích công cộng (không chỉ 

về đường xá mà còn về xử lý chất thải, sử dụng nước và các dịch vụ y tế). Vì vậy, 

để cân bằng các tác động cả tích cực và tiêu cực của du lịch đường bộ, cần phải 

nghiên cứu sâu hơn về bản chất của du lịch đường bộ như: thị trường khách; sự lựa 



 

29 
 

chọn của du khách đối với điểm đến; hành trình du lịch; và việc sử dụng các tài 

nguyên của điểm đến. (Centre for Regional Tourism Research, 2002) [18]. 

1.1.2.2. Các đặc điểm chủ yếu của du lịch đường bộ 

Du lịch đường bộ thường được phân chia theo 02 đối tượng du khách là 

khách nội địa và quốc tế; trên cơ sở đó, thường có 02 loại chương trình du lịch: 

- Chương trình Inbound: là chương trình du lịch phục vụ du khách nước 

ngoài thông qua các cửa khẩu đường bộ quốc tế. Công tác khai thác, tổ chức đón 

tiếp và phục vụ du khách được thực hiện nhờ vào quan hệ hợp tác quốc tế giữa các 

quốc gia trên tuyến theo hình thức nhận khách. 

- Chương trình Outbound: là chương trình du lịch mà đối tượng khách là 

công dân trong nước ra nước ngoài tham quan du lịch qua các cửa khẩu đường bộ 

quốc tế. Quá trình khai thác và tổ chức phục vụ bắt đầu từ trong nước. Quan hệ đối 

tác nước ngoài được thực hiện theo hình thức gửi khách. 

Về đặc điểm tuyến du lịch, các tuyến đường du lịch đường bộ, nói chung, 

được xây dựng với một hoặc nhiều mục tiêu sau đây: 

- Phân tán du khách và tăng thu nhập từ du lịch; 

- Mang các điểm tham quan ít được biết đến vào hoạt động kinh doanh du 

lịch / sản phẩm; 

- Tăng tính hấp dẫn của các điểm đến; 

- Tăng thời gian lưu trú và chi tiêu của khách du lịch; 

- Thu hút khách du lịch mới và thu hút du khách quay trở lại; và 

- Tăng tính bền vững của sản phẩm du lịch. (Meyer, 2004) [58]. 

Sự hấp dẫn của bất kỳ tuyến đường nào phụ thuộc vào cảm nhận “khoảng 

cách” của du khách về chính tuyến đường đó theo những tiêu chí sau: 

- Khoảng cách địa lý giữa các điểm bắt đầu và các điểm đến du lịch, tức 

là khoảng cách đi lại thực tế. Sự sẵn lòng vượt qua khoảng cách này của khách du 

lịch có thể khác nhau đáng kể tùy theo các phân đoạn khác nhau và được xác định 

bởi chất lượng và sự hấp dẫn của sản phẩm du lịch tại điểm đến; 

- Thời gian đi lại cần thiết để vượt qua khoảng cách địa lý. Đây là khả 
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năng vượt qua khoảng cách như là một phần của một chuyến tham quan trong ngày, 

hoặc ngược lại là sự cần thiết của việc lập kế hoạch một chuyến đi dài hơn và thiết 

kế một tuyến đường có đủ hấp dẫn để thu hút du khách ở lại lâu hơn; 

- Số tiền cần thiết cho du lịch để trang trải các chi phí trên đường đi, 

nghĩa là một phân khúc thị trường du khách sẵn sàng chi tiêu bao nhiêu vào việc đi 

du lịch theo tuyến đường để tới được điểm đến. Nó phụ thuộc vào giá trị (đo bằng 

tiền) của tuyến đường và tuyến đường có đủ điểm tham quan để lôi kéo du khách 

thăm viếng hay không; 

- Khoảng cách nhận thức giữa các điểm bắt đầu và các điểm đến. Đây là 

nhận thức của du khách đối với các sản phẩm du lịch và tuyến đường (cảm giác 

tương tự hoặc xa lạ đối với môi trường sống quen thuộc của du khách). 

Để phát triển du lịch đường bộ thành công, các yếu tố sau có thể được xem 

như là thành phần đặc biệt quan trọng: 

(i) Mạng lưới hợp tác, tư duy và khả năng lãnh đạo trong khu vực: Các 

nghiên cứu về hợp tác tiếp thị điểm đến chủ yếu tập trung vào hai cấp độ: sự hợp tác 

giữa các điểm đến ở cấp địa phương và sự hợp tác giữa các điểm ở cấp khu vực. 

Các nghiên cứu về hợp tác khu vực khám phá các phương tiện mà các điểm đến có 

thể hợp tác với các điểm đến khác trong việc cải thiện các sản phẩm liên vùng, liên 

bang và liên điểm. Hợp tác tiếp thị điểm đến là rất quan trọng đối với sự phát triển 

du lịch lâu dài dựa trên nghiên cứu về xu hướng du lịch đường dài và xu hướng ưa 

chuộng của du khách đối với chuyến đi có nhiều điểm đến. (Farmaki, 2012) [31] 

(ii) Phát triển sản phẩm, cơ sở hạ tầng và khả năng truy cập điểm đến: Các 

điểm đến cần phát triển các sản phẩm du lịch chính một cách phù hợp, đảm bảo có 

đủ số lượng và sự đa dạng của các sản phẩm, đồng thời có sự kết hợp, phối hợp và 

liên kết giữa các sản phẩm. Các điểm đến đòi hỏi số lượng và một sự pha trộn phù 

hợp các sản phẩm khác nhau, cũng như mối quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa các 

sản phẩm, đáp ứng các mục tiêu chiến lược của điểm đến như sản phẩm đem đến lợi 

nhuận, hướng tới phát triển bền vững và nâng cao lợi thế cạnh tranh. Đa dạng sản 

phẩm du lịch có thể nâng cao khả năng cạnh tranh điểm đến bằng cách cung cấp các 
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trải nghiệm và hoạt động đa dạng, với tiềm năng lớn của các sản phẩm tùy chỉnh 

đáp ứng nhu cầu và sở thích cá nhân của khách du lịch; đồng thời tăng cường tính 

linh hoạt để đáp ứng thị hiếu và nhu cầu của du khách. Các sản phẩm du lịch đa 

dạng cũng có thể được liên kết thông qua các mối quan hệ và các thỏa thuận hợp 

tác, ví dụ như liên kết theo chủ đề, nâng cao cơ chế phối hợp và chia sẻ chi phí 

thông qua tiếp thị chung. (Benur & Bramwell, 2015) [15] 

(iii) Sự tham gia của cộng đồng, sự phát triển đổi mới và năng động của 

doanh nghiệp nhỏ: Các doanh nghiệp sử dụng các chiến lược hợp tác để nâng cao 

lợi thế cạnh tranh thông qua sức mạnh hoặc hiệu quả thị trường (Saxena, 2005) 

[82], tiếp cận các nguồn lực bên ngoài quan trọng (Fyall, Oakley, & Weiss, 2000) 

[35], đối phó với những thay đổi kỹ thuật nhanh chóng trong một ngành (Wang & 

Xiang, 2007) [97], vượt qua khó khăn tài chính (Bailey & Koney, 2000) [13], nhanh 

chóng thâm nhập thị trường (Fyall & Garrod, 2004) [34] hoặc chia sẻ rủi ro 

(Prideaux & Cooper, 2002) [72]. Việc hình thành quan hệ đối tác là một phương 

tiện để các doanh nghiệp nhỏ giảm chi phí sản xuất và giao dịch, hoặc để khai thác 

các khu vực có quy mô lớn (Palmer, 2002) [67]. Quan hệ hợp tác còn là một 

phương tiện để các doanh nghiệp học hỏi hoặc tiếp thu các kỹ năng hoặc khả năng 

quan trọng từ các đối tác (Saxena, 2005) [82], và để truy cập hoặc tiếp thu các công 

nghệ và bí quyết mới (Wang & Fesenmaier, 2007) [96]. 

(iv) Thông tin điểm đến và xúc tiến quảng bá: để thúc đẩy khu vực trở thành 

một điểm đến tích hợp bằng cách tận dụng các thế mạnh du lịch kết hợp trong khi 

nhấn mạnh tính độc đáo của từng điểm đến riêng lẻ, nhờ đó phát triển ngành du lịch 

ở tất cả các điểm đến một cách công bằng và tương hỗ. 

1.1.2.3. Khái niệm về sản phẩm du lịch đường bộ 

 Trong các công trình nghiên cứu về du lịch, thuật ngữ "Hình thức du lịch 

(Type of tourism)" được sử dụng khá nhiều. Các tác giả sử dụng thuật ngữ này khi 

muốn chỉ ra những đặc điểm khác nhau ở một số các dịch vụ du lịch trên các đối 

tượng khách khác nhau hay trong những điều kiện mua bán khác nhau. Và lúc đó, các 

tác giả tiến hành phân loại, đưa ra các sản phẩm du lịch.  
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 Dù vậy, trong nhiều nghiên cứu của các tác giả đương đại, kể cả trong từ điển 

"Dictionary of Travel, Tourism and Hospitality" của S. Medlik, chúng ta cũng không 

thấy bất kỳ tác giả nào đưa ra một định nghĩa về hình thức du lịch. Tuy nhiên, từ các 

nghiên cứu này, ta thấy, khi nói đến hình thức du lịch, các tác giả muốn nói đến các 

chuyến đi theo các động cơ du lịch khác nhau của du khách, theo điểm đến hay theo 

cách thức tổ chức chuyến đi,… hoặc muốn nói đến khả năng đáp ứng của một vùng, 

một quốc gia trong việc cung ứng một loại sản phẩm đáp ứng một loại nhu cầu, mong 

muốn hoặc khả năng thanh toán nào đó của du khách. Như vậy, chúng ta có thể thấy 

một sự tương hợp giữa "hình thức du lịch" trong phát triển du lịch của một doanh 

nghiệp, một điểm đến và "dòng sản phẩm" trong chính sách chủng loại sản phẩm 

của doanh nghiệp. Dựa vào khái niệm này, chúng ta sẽ xây dựng khái niệm kia: 

 "Dòng sản phẩm (product line) là một nhóm những sản phẩm có liên hệ chặt chẽ 

nhau do chúng có cùng chức năng, được bán cho cùng nhóm khách hàng, và tiếp thị qua 

cùng dạng cửa hiệu, hoặc ở vào cùng một khoảng giá" (Philip Kotler, 2012) [55] 

Như vậy,  sản phẩm du lịch đường bộ là tập hợp các điểm đến, cơ sở dịch vụ và 

hoạt động theo chủ đề, phát triển dọc theo các tuyến đường tại một khu vực địa lý cụ thể 

bằng các phương tiện giao thông đường bộ như ô tô, mô tô, tàu hỏa xe đạp,…. Sản phẩm du 

lịch đường bộ là một bộ phận cấu thành nên du lịch đường bộ. 

Theo Rodríguez et al. (2012) [79], để đánh giá mức độ thành công của sản 

phẩm du lịch đường bộ tại một khu vực, cần tham khảo và quan sát một số đặc điểm 

của sản phẩm du lịch này, cụ thể là: 

 Điểm bắt đầu và điểm kết thúc của tuyến 

 Số ngày của chuyến đi trọn tuyến 

 Lịch trình thời gian dành cho các điểm đến trên tuyến 

 Thời gian di chuyển tối đa giữa các điểm đến trên tuyến 

 Số lượng các hoạt động du lịch có sẵn trên tuyến 

 Số lượng các hoạt động du lịch dự kiến được phát triển 

 Tỷ lệ thời gian du khách trải nghiệm tại từng điểm đến, xếp hạng và phân 

nhóm điểm đến 
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 Số lượng cơ sở vật chất ăn uống, đánh giá xếp hạng của du khách 

 Số lượng cơ sở vật chất lưu trú, đánh giá xếp hạng của du khách 

 Số lượng cơ sở vật chất phục vụ du lịch, đánh giá xếp hạng của du khách 

 Cơ sở hạ tầng giao thông và liên lạc 

1.2. Một số lý thuyết về phát triển du lịch đường bộ 

1.2.1. Lý thuyết cụm du lịch 

Liên kết phát triển du lịch được định nghĩa là quá trình liên kết có hệ thống giữa 

các điểm đến của các địa phương; phát triển các tài nguyên vô hình, hữu hình giữa các 

địa phương; xác định rõ văn hóa đặc sắc từng địa phương để hình thành liên kết phát 

triển du lịch nhằm cải thiện đời sống người dân và đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. 

Một số các nghiên cứu về cụm du lịch (Tourism Clusters) đã áp dụng mô 

hình kim cương của Porter. Chẳng hạn như Jackson và Murphy (2006) [49], 

Jackson (2006) [48]  đã áp dụng mô hình của Porter ở cấp khu vực tại Úc và Trung 

Quốc rút ra kết luận rằng phát triển cụm sẽ đóng góp vào quá trình chuyển đổi từ lợi 

thế so sánh thành lợi thế cạnh tranh và yếu tố (đầu vào) thông qua phát triển cụm để 

nâng cao lợi thế cạnh tranh của khu vực. Hoặc Hong, W (2008) [44] sửa đổi bốn 

nguồn và các yếu tố của mô hình của Porter để xây dựng các chỉ số cạnh tranh phù 

hợp trong du lịch không chỉ đơn thuần là việc ứng dụng nó để xác định khả năng 

cạnh tranh của khu vực có tiềm năng để phát triển cụm. Hoặc, Michael, E. (2003) 

[59] trong Tourism micro-clusters đã vận dụng lý thuyết cụm trong mô hình Micro 

– Markets kết nối các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch tạo một sản phẩm trọn gói 

mang lại đến những trải nghiệm mà du khách đang tìm kiếm. 

Mô hình phát triển cụm du lịch đề xuất cho khả năng cạnh tranh toàn cầu 

(hình 1.1) của  Kim. N.,&Wicks (2010) [53] được dựa trên mô hình kim cương của 

Porter, nhấn mạnh tầm quan trọng của công ty xuyên quốc, mạng lưới giữa tất cả 

các bên, và sự phân chia giữa các chủ thể và điều kiện cụm của khu vực kinh doanh. 

Đầu tiên, khả năng cạnh tranh du lịch trong nước đang phát triển là rất bị ảnh 

hưởng bởi công ty xuyên quốc hoặc du lịch liên quan đến đầu tư nước ngoài và vì vậy nó 

nên được coi là một trong những chủ thể quan trọng trong phát triển cụm du lịch. Ví dụ, 
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công ty xuyên quốc gia sẽ kết nối các nước chủ nhà để tiếp thị du lịch quốc tế và mạng 

lưới quảng cáo, do đó sẽ làm tăng lượng khách du lịch và tạo thêm thu nhập (Endo, 

2006) [29]. Tuy nhiên, bởi vì không phải tất cả các điểm du lịch đều có khả năng thu hút 

đầu tư nước ngoài hoặc hoạt động xuyên quốc gia (TNC), do đó, vai trò của các công ty 

xuyên quốc được đại diện bởi một dòng rải rác trong mô hình. Thứ hai, tất cả các chủ thể 

trong nhóm đều có quan hệ với nhau và mức độ và loại liên kết giữa các chủ thể này nên 

được ghi nhận và thể hiện trong mô hình phát triển cụm du lịch. 

 
Hình 1.1. Mô hình phát triển cụm du lịch cho cạnh tranh toàn cầu 

Nguồn : Kim. N.,&Wicks (2010) [53] 

 

Theo mô hình trên, các chủ thể (cluster actors) trong cụm hoạt động như một 

hệ thống hữu cơ đại diện cho mối quan hệ cộng sinh và liên kết lẫn nhau. Mối liên 

kết giữa các chủ thể sẽ tạo nên sự hợp tác tối đa hóa lợi ích của mỗi thành viên và 

đem đến các tác động của cả cụm du lịch trong khu vực và quốc gia. Chẳng hạn các 

công ty xuyên quốc gia và có thể hợp tác với các cơ sở đào tại hoặc các chính phủ 

để nâng cao năng suất và nguồn lực của ngành. Hơn nữa, các sự kiện hoạt động có 

tầm quan trọng trong du lịch được quản lý bởi đối tác du lịch bao gồm các công ty, 

chính phủ, các cơ sở đào tạo, các hiệp hội du lịch và các tổ chức phi chính phủ. Mũi 
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tên hai chiều giữa các công ty xuyên quốc và các công ty du lịch nội địa cho thấy 

mối quan hệ của mỗi chủ thể có thể là một đối thủ cạnh tranh và đồng thời có thể là 

một cộng tác viên. Điều này có nghĩa là mối quan hệ cộng sinh của cạnh tranh và 

hợp tác có thể tồn tại giữa các công ty này để nâng cao khả năng cạnh tranh của các 

cụm du lịch; đồng thời, khuyến khích các công ty này theo đuổi không chỉ lợi ích cá 

nhân mà còn lợi ích cho toàn bộ cụm du lịch.  

Mặc dù một số nghiên cứu nhấn mạnh khả năng cạnh tranh quốc tế của các 

quốc gia và khu vực trong nền kinh tế toàn cầu, có hai vấn đề cần được xem xét 

trong phát triển du lịch ở các nước đang phát triển: (1) Sự đóng góp của hoạt động 

kinh tế đa quốc gia trong cụm du lịch và lợi thế cạnh tranh và (2) vai trò của sự liên 

kết/mạng lưới giữa các thành viên nhóm. Xét tầm quan trọng của những vấn đề này 

đối với khả năng cạnh tranh du lịch, một cách tiếp cận mới được gọi là “năng lực 

cạnh tranh toàn cầu của phát triển cụm du lịch” được đề xuất. 

Như vậy, nhóm lý thuyết về cụm du lịch là rất quan trọng, tạo nên tảng lý 

thuyết cho phát triển du lịch đường bộ xuyên quốc gia. Trong đó, các địa phương 

trên tuyến sẽ phải liên kết với nhau để tạo ra những khác biệt và lợi thế cạnh tranh 

khu vực; các công ty đa quốc gia sẽ ngày càng đóng vai trò lớn hơn trong việc kết 

nối hệ thống dịch vụ và đưa các sản phẩm du lịch này đến các thị trường tiềm năng; 

cũng như cần vai trò dẫn dắt, kết nối và phối hợp nguồn lực của một tổ chức trung 

gian nhằm khai thác có hiệu quả hơn các hoạt động trên tuyến. 

1.2.2. Lý thuyết mạng giá trị 

Đi sâu vào nghiên cứu các liên kết trong phát triển du lịch, Adam 

Brandenburger và Barry Nalebuff (1996) [08]  đã nghiên cứu vấn đề hợp tác trong 

du lịch theo lý thuyết trò chơi có nền tảng ứng dụng là mạng giá trị. Trò chơi hợp 

tác đã được mô tả ngay từ thời kì đầu phát triển lý thuyết trò chơi (Von Neumann và 

Morgenstern, 1944) [94]. Đây cũng chính là phương pháp đầu tiên hỗ trợ việc hình 

thành lý thuyết về hợp tác (Axelrod & Hamilton, 1981) [12]. Trong đó, lý thuyết 

mạng giá trị hay còn được gọi là lý thuyết Khung hợp tác là một trong những cách 

tiếp cận mới, thay thế cho mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Porter.  
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Hình 1.2. Mô hình mạng giá trị 

Nguồn : Adam Brandenburger và Barry Nalebuff (1996) [08] 

Lý thuyết mạng giá trị được phát triển bởi Adam Brandenburger and Barry 

Nalebuff vào khoảng giữa những năm 1990, trong đó chỉ ra quá trình tạo ra giá trị 

trong thị trường cần đến sự tương tác giữa 4 yếu tố: khách hàng, đối thủ cạnh tranh, 

nhà cung cấp, và người bổ trợ. Trong đó, khách hàng mua sản phẩn và dịch vụ của 

công ty; nhà cung cấp chịu trách nhiệm cung cấp các nguồn tài nguyên cần thiết; 

đối thủ cạnh tranh cung cấp sản phẩm/dịch vụ thay thế (trực tiếp hoặc gián tiếp – 

chú ý rằng đối thủ cạnh tranh về trên phương diện tranh giành cả khách hàng và nhà 

cung cấp); người bổ trợ cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho phép khách hàng sử 

dụng được nhiều giá trị hơn từ sản phẩm/dịch vụ của công ty nếu khác hàng kết hợp 

sử dụng sản phẩm của công ty và của người bổ trợ (Hình 1.2). 

 Luận điểm chính của tác giả, và cũng là nội dung được nghiên cứu áp dụng 

trong đề tài này, đó là: cạnh tranh và hợp tác cùng tồn tại với nhau - hợp tác với đối 

thủ cạnh tranh để thúc đẩy sự phát triển của thị trường, đồng thời cạnh tranh với đối 

thủ để đối đa hóa thị phần và lợi ích. Một ví dụ đơn giản, trong trò chơi song đề tù 

nhân (Prisoner’s dilemma), kết quả lợi ích của mỗi người chơi thay đổi lớn phụ 

thuộc vào cách nhìn nhận của từng người chơi vào lợi ích tương quan giữa việc 

cạnh tranh và hợp tác. Theo đó, khi áp dụng trong các mối quan hệ kinh tế, có thể 
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nhận thấy ngoài việc chơi trò chơi theo phương thức cạnh tranh truyền thống, người 

chơi còn có lựa chọn hợp tác để thay đổi trò chơi theo hướng có lợi cho cả hai. 

1.2.3. Lý thuyết phát triển du lịch bền vững 

Từ đầu thập niên 1990, các nhà khoa học trên thế giới đã đề cập nhiều đến 

việc phát triển du lịch với mục đích đơn thuần về kinh tế sẽ đe dọa hủy hoại môi 

trường sinh thái và các nền văn hóa bản địa. Hậu quả của các tác động này sẽ lại 

ảnh hưởng đến bản thân sự phát triển lâu dài của ngành du lịch. Chính vì vậy, phát 

triển du lịch theo hướng bền vững là nhằm hạn chế các tác động tiêu cực của hoạt 

động du lịch, đảm bảo sự phát triển lâu dài. Các loại hình du lịch quan tâm đến vấn 

đề môi trường đã xuất hiện như du lịch sinh thái, du lịch khám phá, du lịch mạo 

hiểm… đã góp phần nâng cao hình ảnh về một hướng phát triển du lịch có trách 

nhiệm, đảm bảo sự phát triển bền vững. Phát triển du lịch đường bộ xuyên quốc gia 

cũng không thể nằm ngoài xu hướng này. Vì vậy cần gắn nội dung phát triển du lịch 

bền vững vào các phân tích, định hướng cũng như đề xuất các giải pháp phát triển. 

Du lịch bền vững được hiểu là “hoạt động khai thác môi trường tự nhiên và 

nhân văn làm thỏa mãn các nhu cầu đa dạng của khách du lịch, có quan tâm đến các 

lợi ích kinh tế dài hạn, đồng thời tiếp tục duy trì các khoản đóng góp cho công tác bảo 

vệ môi trường và góp phần nâng cao mức sống của cộng đồng địa phương”. 

Trong khi đó, theo định nghĩa của Tổ chức Du lịch thế giới tại Hội nghị về 

môi trường và phát triển của Liên hợp quốc tại Rio de Janeiro năm 1992 thì “Du 

lịch bền vững là việc phát triển các hoạt động du lịch nhằm đáp ứng các nhu cầu 

hiện tại của khách du lịch và người dân bản địa trong khi vẫn quan tâm đến việc 

bảo tồn và tôn tạo các nguồn tài nguyên cho việc phát triển hoạt động du lịch trong 

tương lai. Du lịch bền vững sẽ có kế hoạch quản lý các nguồn tài nguyên nhằm thỏa 

mãn các nhu cầu về kinh tế, xã hội, thẩm mỹ của con người trong khi đó vẫn duy trì 

được sự toàn vẹn về văn hóa, đa dạng sinh học, sự phát triển của các hệ sinh thái 

và các hệ thống hỗ trợ cho cuộc sống của con người”. 

Ở Việt Nam, lý luận về phát triển du lịch bền vững cũng được các nhà khoa 

học và lý luận quan tâm nghiên cứu trong thời gian gần đây trên cơ sở tiếp thu 
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những kết quả nghiên cứu về lý luận và kinh nghiệm quốc tế đối với phát triển bền 

vững, đối chiếu với hoàn cảnh cụ thể ở Việt Nam. Trong khuôn khổ nghiên cứu của 

mình, đề tài tiếp cận theo nội dung của Luật Du lịch 2017: “Phát triển du lịch bền 

vững là sự phát triển du lịch đáp ứng đồng thời các yêu cầu về kinh tế xã hội và môi 

trường, bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia hoạt động du lịch, không 

làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu về du lịch trong tương lai” [05].  

 1.2.4. Lý thuyết du lịch theo chủ đề 

Những xu hướng hiện đại trong thị trường du lịch toàn cầu xuất phát từ nhiều 

nhân tố từ cả phía cung và cầu du lịch. Sự gia tăng đồng nhất về nhu cầu và phong 

cách sống của người tiêu dùng, những thay đổi năng động của môi trường vĩ mô 

trong ngành du lịch đòi hỏi các hình thưc tổ chức mới ra đời và chinh phục thị 

trường mới; hay sự phát triển của mạng lưới hệ thống thông tin, những quy định 

liên quan vận tải hàng không, định vị người tiêu dùng và phân khúc thị trường tốt 

hơn chắc chắn dẫn đến việc tạo ra thị trường trường du lịch toàn cầu mới với cấu 

trúc mới. Bên cạnh những xu hướng lớn này, những nỗ lực bảo vệ môi trường, mục 

tiêu phát triển du lịch bền vững, sự gia tăng nhu cầu về những kỳ nghĩ hấp dẫn, thú vị 

hơn, dành nhiều thời gian cho du lịch hơn và thường xuyên hơn sẽ đẫn đến sự tiến 

hóa trong phân khúc thị trường du lịch và đòi hỏi nâng cao chất lượng du lịch hơn.  

Việc đáp ứng nhu cầu của tất cả khách du lịch với một sản phẩm hay dịch vụ 

du lịch cụ thể đã được thay thế. Thị trường lớn không đồng nhất được phân chia 

thành các phân khúc thị trường đồng nhất và nhỏ hơn phù hợp với những du khách 

có cùng thói quen khi lựa chọn gói du lịch. Khác với các tiếp cận du lịch đại chúng, 

sự xuất hiện và gia tăng xu hướng hoạt động du lịch theo chủ đề (thematic tourism) 

đã cho phép khách du lịch xác định đặc trưng riêng của từng loại khách, quảng bá 

phong cách sống và khuynh hướng cá nhân của họ. Có nhiều hình thức chủ đề du 

lịch khách nhau và thực thể không thể phân loại hết tất cả các hình thức này một 

cách đầy đủ vì nhu cầu du lịch thường bao gồm rất nhiều nhân tố tương quan lẫn 

nhau. Tuy nhiên các chủ đề du lịch có thể được nhận biết thông quan sát, phân tích 

các đặc tính khác nhau tại từng thời điểm cụ thể.  



 

39 
 

Nhiềm điểm đến du lịch đã sử dụng du lịch chủ đề nhằm phát triển và đưa ra 

các sản phẩm du lịch mới trong đó tập trung vào các phân đoạn khác nhau của 

người tiêu dùng nhằm mở rộng trải nghiệm du lịch của khách hàng. Một số điểm 

đến vẫn chú trọng vào những sản phẩm du lịch họ đang có lợi thế phát triển, song 

một số điểm đến lại chú trọng vào việc khai thác du lịch chủ đề và xem đây là cách 

duy nhất để phát triển du lịch. Du lịch chủ đề thường được áp dụng cho các điểm 

đến đang phát triển có nguồn lực du lịch nhưng bị hạn chế về cơ sở hạ tầng, cơ sở 

lưu trú, lao động kỹ năng, quảng bá…Để áp dụng du lịch chủ đề, cần phải có các 

chiến lược cho phép đánh giá các hình thức du lịch đặc thù và điều này bao gồm các 

bước sau: Đánh giá thực trạng phát triển du lịch chủ đề trong nước và trong khu 

vực; xác định các sản phẩm, dịch vụ du lịch chủ đề tiềm năng; xác định chiến lược 

phát triển du lịch chủ đề trong nước và khu vực; thực hiện các chiến lược đã được 

xác định. Với đặc thù của tuyến HLKTĐT thì du lịch theo chủ đề sẽ là một trong 

những trọng tâm phát triển. Vì vậy, nhóm lý thuyết về du lịch theo chủ đề sẽ tạo nền 

tảng cho việc nghiên cứu và đề xuất nhóm sản phẩm con đường chủ đề ở phần sau. 

 1.2.5. Lý thuyết quản trị điểm đến du lịch 

Thuật ngữ “điểm đến” trong du lịch rất đa dạng, điểm đến có thể là quốc gia, 

các khu vực trong phạm vi quốc gia, tỉnh, quận/huyện, thành phố, công viên, khu 

dân cư, di tích , bảo tàng…Điểm đến du lịch là không gian vật lý mà tại đó du 

khách phải dành thời gian ở lại ít nhất một đêm. Điểm đến du lịch bao gồm các sản 

phẩm du lịch như dịch vụ hỗ trợ, các điểm tham quan, tài nguyên du lịch trong thời 

gian du khách trải nghiệm (Cho, B.H, 2000) [19].  

Quản lý điểm đến là đề cập đến việc xây dựng và thực hiện kế hoạch toàn 

diện để quản lý chuỗi giá trị du lịch của một điểm đến. Quản lý điểm đến đòi hỏi 

việc lập kế hoạch và thực hiện quản lý ở nhiều giai đoan bao gồm hiện tại, ngắn 

hạn, dài hạn để đảm bảo mục tiêu phát triển du lịch bền vững. Quản lý điểm đến 

không xung đột và mang tính hỗ trợ cho việc lập kế hoạch và quản lý cho các hoạt 

động không phải du lịch tại điểm đến.  

Việc quản lý điểm đến hiệu quả sẽ mang đến: Các yếu tố tự nhiên, xã hôi và văn 
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hóa của điểm đến sẽ được bảo tồn tốt hơn; bảo vệ môi trường sẽ được giám sát và 

thực thi nghiêm túc hơn; liên kết cộng đồng sẽ được bảo vệ, không thay đổi quá nhanh 

hoặc thái quá; góp phần bảo tồn và tôn vinh văn hóa địa phương; lợi ích kinh tế sẽ 

được lan tỏa hiệu quả hơn trong khu vực; du khách hài lòng hơn; gia tăng số lượng 

khách quay trở lại và giữ gìn hình ảnh tích cực của điểm đến.  

Thông thường cơ quan quản lý nhà nước là đơn vị chịu trách nhiệm liên quan 

đến các hoạt động quản lý điểm đến. Cơ quan quản lý phối hợp với các bộ, ngành 

và đại diện từ khu vực tư nhân. Sự liên kết, hợp tác giữa các bên liên quan này được 

đánh giá là cần thiết và hiệu quả. 

Để có thể phát triển du lịch đường bộ xuyên quốc gia thì đòi hỏi phải có 

chuỗi địa phương trên tuyến được quản lý hiệu quả, bài bản, theo những chuẩn mực 

nhất định. Nhóm lý thuyết này sẽ làm nền tảng cho những phân tích, đánh giá, đề 

xuất gắn với các cơ quan quản lý Nhà nước tại các địa phương trên tuyến. 

1.3. Kinh nghiệm phát triển du lịch đường bộ trên thế giới 

 1.3.1. Tuyến du lịch đường bộ Camino de Santiago, Tây Ban Nha 

Được biết đến như là một “sản phẩm du lịch đường bộ dài”, Camino de 

Santiago trải dài hơn 700 km dọc về phía bắc Tây Ban Nha và có tổng chiều dài gần 

2000 km với 4 điểm đầu bắt nguồn ở Pháp. Trọng tâm không gian của các tuyến 

đường là Santiago de Compostela, thủ phủ của vùng tự trị Galicia ở tỉnh La Coruña ở 

tây bắc Tây Ban Nha (Hình 1.3). Ngoài điểm đến cuối cùng này, các tuyến đường đi 

qua nhiều khu vực nông thôn và làng mạc ở Tây Ban Nha và Pháp, và bao gồm một 

loạt các điểm tham quan lịch sử và tự nhiên, cung cấp cho du khách một trải nghiệm 

hấp dẫn với thiên nhiên và văn hóa và cho phép các vùng lãnh thổ và tạo điều kiện để 

những vùng đất này tham gia vào thị trường du lịch toàn cầu. 

Vào thời gian đầu phát triển du lịch, gần 90% nhu cầu du lịch trên các tuyến 

đường này là khách nội địa và, mặc dù vào mùa thấp điểm du lịch biển được phát 

triển nhằm thay thế du lịch đô thị và nông thôn, nhưng lượng khách vẫn chỉ tập 

trung vào giữa tháng Tư đến tháng Chín, và cao điểm là tháng Tám. Du lịch đường 

bộ ở Tây Ban Nha bị hạn chế về chủ đề văn hóa bởi chỉ khai thác thông qua một số 
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điểm hành trình riêng biệt và ít ỏi.  

 

Hình 1.3. Các tuyến đường của Camino de Santiago 

Nguồn: Gonzáles and Medina, 2003[36] 

Để thúc đẩy sự phát triển của du lịch, chính phủ Galician đã có những hành 

động cụ thể để tăng cường thu hút du khách. Bắt đầu bằng sự thành công của việc 

cử hành năm thánh 1993, chính phủ Galician đã quyết định khởi động một chiến 

dịch đầy tham vọng, công khai các cuộc hành hương đến Santiago. Chiến dịch này 

cung cấp một mạng lưới các nhà trọ miễn phí và tổ chức một loạt các sự kiện văn 

hóa để thu hút số lượng khách đến địa phương. Ngày nay, cả du khách và người 

hành hương đều bị thu hút bởi những nghi thức như việc mở cửa các cửa thánh của 

nhà thờ, hoặc bởi các hiện vật trưng bày và các sự kiện diễn ra trong suốt cả năm. 

(Gonzales và Medina, 2003) [36].  

Lý giải sự thành công của tuyến đường Camino de Santiago, chính phủ Tây 

Ban Nha nói riêng và Hội đồng Châu Âu đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra 

sự kết nối các điểm đến, khai thác sức hấp dẫn tại các khu vực mà tuyến đường đi 

qua để chứng minh một cách rõ ràng là thông qua du lịch đường bộ, tuyến đường 

văn hóa cung cấp một bức tranh cụ thể các di sản của các nước khác nhau ở Châu 

Âu cũng như các nguyên tắc cơ bản của Hội đồng châu Âu: nhân quyền, dân chủ 

văn hóa, sự đa dạng văn hóa châu Âu và sự giàu có trong bản sắc và đối thoại, trao 
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đổi giữa các quốc gia châu Âu qua hàng thế kỷ. Cùng với việc thành lập Viện 

nghiên cứu tuyến đường văn hóa châu Âu và thực hiện Nghị quyết 98 của Hội đồng 

châu Âu, đã có tổng cộng 20 tuyến đường được phát triển trong thời gian 17 năm. 

Bên cạnh đó, Hội đồng còn gây nguồn quỹ dành cho việc lập kế hoạch vĩ mô, phát 

triển thể chế của cơ cấu quản lý và nâng cấp các cơ sở hạ tầng du lịch để tạo môi 

trường thuận lợi cho du khách.   

Tuyến du lịch đường bộ Camino cho thấy rằng sự tham gia của chính quyền, 

đặc biệt là ở cấp địa phương và khu vực, đóng một vai trò rất quan trọng trong việc 

quyết định các chiến lược xúc tiến du lịch và quy hoạch đô thị. Chính quyền địa 

phương còn kết hợp làm việc cùng với các chính phủ trong khu vực và khu vực tư 

nhân. Ngoài ra, sự độc đáo của Camino nằm ở sự hấp dẫn về tôn giáo và những trải 

nghiệm hành hương kết hợp với phong cảnh tuyệt đẹp và các tài sản văn hóa từ thời 

Trung Cổ nên mặc dù tuyến đường Camino có khác so với những gì đang được phát 

triển ở các nước khác, Camino vẫn là một điểm đến du lịch độc đáo, rất thành công 

và bền vững. 

 1.3.2. Con đường di sản Queensland, Australia 

Các con đường di sản Queensland gồm năm con đường nổi tiếng ở bang 

Queensland, Úc, đó là “xa lộ Matilda”, “đường Overlanders”, “the Great South 

East”, “the Way Pacific Coast” và “the Tropical North”. Những con đường này đã 

được phát triển trong 5 năm (1999-2004) là kết quả của Chương trình xây dựng 

mạng lưới các con đường di sản Queensland (Queensland Heritage Trails Network 

(QHTN) Programme). Những con đường này bao gồm một loạt các điểm tham 

quan, trong đó di sản văn hóa là nổi bật nhất, trải dài tuyến đường ven biển và vùng 

đất nội địa liên kết các thành phố lớn và những ngôi làng nhỏ với các điểm đến và 

các chủ đề tham quan di sản mở rộng hàng ngàn km (QHTN, 2006) [77], (hình 1.4).  

Chương trình xây dựng mạng lưới các con đường di sản Queensland được 

thiết kế để phát triển và giới thiệu một cách có chọn lọc các điểm tham quan di sản 

văn hóa trong một khu vực cụ thể mà không thực hiện thông qua đầu tư khu vực tư 

nhân. Các chương trình tạo ra một liên kết du lịch gồm những trải nghiệm di sản 
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đích thực, chẳng hạn như Bảo tàng Outback Founders Qantas, tạo điều kiện cho du 

khách khám phá thêm về lịch sử độc đáo, văn hóa và các kỳ quan thiên nhiên của 

Úc (QHTN, 2006) [77]. 

 

Hình 1.4. Các con đường di sản ở bang Queensland 

Nguồn: Queensland Department of Main Roads, 2001[75] 

Theo chương trình này, chiến lược lớn nhất để phát triển du lịch đường bộ là 

xây dựng thương hiệu và các bảng chỉ dẫn quốc gia cho từng tuyến cụ thể như: Hệ 

thống cổng chào tại cửa ngõ biên giới, các bảng thông tin, các biển báo tại ngõ du 

lịch khu vực, biển báo ở những con đường có chủ đề như “xa lộ Matilda”; và biển 

báo tại các trung tâm thông tin, trạm xăng, điểm tham quan chính (Hình 1.5). 

Việc thiết kế các tuyến du lịch đường bộ ở bang Queensland được nghiên 

cứu kỹ lưỡng về thị trường du lịch đường bộ, do đó tạo ra sự tăng trưởng tiếp tục về 

số lượng du khách đến tham quan các khu vực và các tuyến đường của bang. Những 
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tuyến đường du lịch này được thực hiện kết hợp với chương trình bảo tồn di sản 

nhằm giảm suy thoái kinh tế ở khu vực nông thôn. Nguồn lực của cộng đồng địa 

phương kết hợp sự quản lý của chính quyền được sử dụng hiệu quả và bền vững để 

đạt được những mục tiêu của phát triển du lịch đường bộ. Thêm vào đó, kinh phí 

cho việc cải thiện cơ sở hạ tầng du lịch địa phương là một yếu tố quan trọng trong 

sự thành công của khu vực.  

 

Hình 1.5. Hệ thống biển báo trên tuyến đường chủ đề của Queensland 

Nguồn: Queensland Department of Main Roads, 2001[75] 
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1.3.3. Tường thành Hadrian, Vương quốc Anh 

Trường hợp nghiên cứu cuối cùng là tường thành Hadrian gồm 80 dặm nối 

bờ biển với bờ biển, qua phần hẹp nhất của nước Anh và được coi là một trong 

những tài sản văn hóa lớn nhất miền bắc nước Anh. Thậm chí, tường thành Hadrian 

không chỉ được biết đến như là một tuyến du lịch đường bộ mà là một điểm đến của 

những con đường (Hình 1.6).  

 

Hình 1.6. Bản đồ các điểm du lịch văn hóa trên tường thành Hadrian 

Nguồn: English Heritage, 2001[30] 

Vấn đề lớn nhất của tường thành Hadrian là không được tiếp thị du lịch đồng 

bộ trên tất cả các vùng ở nước Anh. Mặc dù trang web chính (www.hadrians-

wall.org) cố gắng mở rộng thương hiệu và thị trường khu vực, tất cả các điểm tham 

quan và các thị trấn nhỏ đều tự quảng bá điểm đến của mình một cách độc lập. Hoạt 

động tiếp thị chủ yếu tập trung vào sản xuất và phân phối tờ rơi, triển lãm thương 

mại và quan hệ công chúng. Chính vì vậy vào giai đoạn đầu phát triển du lịch, 

tường thành Hadrian không mang lại khả năng thu hút lượng lớn du khách đến tham 

quan như kỳ vọng. Bên cạnh đó, Hadrian còn vấp phải cơ sở hạ tầng du lịch kém 

hiệu quả như: 

- Chỗ ở của tất cả các hạng và mức giá, đặc biệt là mức giá trong lĩnh vực 

dịch vụ, chất lượng khách sạn, nhà nghỉ, ký túc xá cho các nhóm có tổ chức, khu 

cắm trại cho một số người đi bộ, và năng lực cung ứng các khách sạn đủ lớn để 
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phục vụ các đoàn lớn; 

- Thiếu cơ sở hạ tầng ăn uống và thực tế là các cửa hàng, cửa hàng thực 

phẩm và nước giải khát và các trạm xăng nói chung,… không phải lúc nào cũng 

giao dịch tại thời gian thuận tiện cho khách du lịch; 

- Yếu kém về số lượng và chất lượng trong lĩnh vực bán lẻ và phục vụ; 

- Nhà tắm và nhà vệ sinh công cộng; và 

- Khả năng đỗ xe thuận tiện cho khách (Elida Cirikovíc, 2004) [28]. 

Sau những thất bại trong việc phát triển du lịch, chính quyền địa phương đã 

thực hiện chiến lược phát triển sản phẩm cho Tường thành Hadrian và đã từng bước 

cải thiện chất lượng dịch vụ phục vụ du lịch của địa phương, tăng cường thu hút 

khách du lịch, tăng lợi ích kinh tế và nâng cao hình ảnh điểm đến cho địa phương 

(Hình 1.7).  

 

Hình 1.7. Bản đồ các điểm đến trong Chiến lược phát triển sản phẩm cho 

Tường thành Hadrian  

Nguồn: (Elida Cirikovíc, 2004) [28] 

Có thể thấy, việc được công nhận là di sản thế giới của Hadrian Wall không 
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bảo đảm cho năng lực phát triển du lịch của tuyến đường này. Chất lượng của các 

trung tâm du lịch đóng vai trò quan trọng trong sự hấp dẫn của khu vực. Ngoài ra, 

sự đa dạng của các sản phẩm cung cấp bao gồm đi bộ đường dài và đi xe đạp trên 

những con đường mòn đã làm gia tăng giá trị đáng kể về số lượng khách đến thăm 

quan. Để du lịch đường bộ ở Hadrian thành công, khả năng nhận biết và thay đổi 

theo xu hướng của các bên liên quan cũng như năng lực quản lý của chính quyền 

trong việc tiến hành nghiên cứu thích hợp và đảm bảo kinh phí đầu tư sẽ đảm bảo 

sự tăng trưởng và lợi ích kinh tế của khu vực trong tương lai. 

1.3.4. Một số nội dung rút ra từ kinh nghiệm phát triển du lịch đường bộ 

trên thế giới 

Bằng việc lựa chọn phân tích kinh nghiệm phát triển 3 tuyến du lịch đường bộ 

điển hình trên thế giới ở trên, có thể rút ra một số nội dung sau: 

- Tuyến du lịch cần được hình thành để cung cấp cho du khách một trải 

nghiệm hấp dẫn với thiên nhiên và văn hóa và cho phép các vùng lãnh thổ và tạo điều 

kiện để những vùng đất này tham gia vào thị trường du lịch toàn cầu. 

- Việc khai thác tuyến du lịch đa quốc gia là rất khó khăn, thông thường tính 

mùa vụ rất cao, cần tạo ra chuỗi sự kiện quanh năm, khai thác thêm các yếu tố văn 

hóa bản địa, kết nối các địa phương trong chuỗi sự kiện, tạo các sản phẩm kích cầu… 

mới đem lại sự thành công cho tuyến đường. 

- Sự tham gia của chính quyền, đặc biệt là ở cấp địa phương và khu vực, 

cùng với sự hợp tác của khối tư nhân, đóng một vai trò rất quan trọng trong việc 

quyết định các chiến lược xúc tiến du lịch và quy hoạch đô thị 

- Tuyến đường nên được thiết kế để phát triển và giới thiệu một cách  có 

chọn lọc các điểm tham quan, trong đó di sản văn hóa là nổi bật nhất, trải dài trong 

một khu vực cụ thể mà không thực hiện thông qua đầu tư khu vực tư nhân. 

- Cần xây dựng thương hiệu điểm đến chung toàn tuyến và hệ thống bảng 

chỉ dẫn của từng quốc gia trên tuyến. Bên cạnh đó, sự phát triển của tuyến du lịch 

có liên hệ mật thiết với đặc điểm nguồn khách và tài nguyên du lịch trên tuyến. 

- Phải đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ và tiện ích trên tuyến, đặc biệt là 
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các dịch vụ riêng có cho du lịch đường bộ như: Trạm xăng, điểm dừng chân, hệ 

thống bán lẻ, nhà tắm, nhà vệ sinh cộng cộng… 

 1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch đường bộ 

 Trên cơ sở phân tích tổng quan tài liệu, phân tích cơ sở lý thuyết và kinh 

nghiệm phát triển du lịch đường bộ trên thế giới, luận án rút ra các yếu tố ảnh 

hưởng đến phát triển du lịch đường bộ như sau: 

1.4.1. Đặc tính của du khách 

Giới tính, quốc tịch, độ tuổi; mức thu nhập bình quân; thị hiếu, thói quen tiêu 

dùng, mức chi tiêu bình quân; đi theo đoàn/ khách lẻ; khả năng tiếp cận công nghệ, 

internet; mục đích du lịch (nghỉ dưỡng/khám phá văn hóa lịch sử/MICE…) 

1.4.2. Xu hướng du lịch 

Tốc độ tăng trưởng lượt khách du lịch toàn cầu; tốc độ tăng trưởng doanh thu 

du lịch toàn cầu; tốc độ tăng trưởng khách du lịch đến khu vực ASEAN; tốc độ tăng 

trưởng khách du lịch đến khu vực hành lang kinh tế Đông Tây; tốc độ tăng trưởng 

khách du lịch sử dụng du lịch đường bộ; xu hướng tăng khách ở các thị trường 

chính (Trung quốc, Ấn độ, Châu Âu); xu hướng sử dụng công nghệ trong tìm kiếm 

thông tin; xu hướng khách đi lẻ, đi gia đình 

1.4.3. Điều kiện kinh tế xã hội 

Số giờ nắng trong năm; diện tích rừng, đồi núi, bờ biển; số lượng dân tộc và 

ngôn ngữ; chỉ số giá tiêu dùng; chỉ số an toàn/tỉ lệ tội phạm; tỷ lệ thất nghiệp 

1.4.4. Tài nguyên du lịch 

Tổng số lượng điểm đến du lịch tại HLKTĐT; số lượng di sản văn hoá/thiên 

nhiên thế giới được UNESCO công nhận; sự có mặt của các loại hình du lịch đa 

dạng (du lịch văn hoá, thiên nhiên đồi núi, biển đảo, đồng bằng, ẩm thực, lịch sử, 

tâm linh, thành phố, làng quê làng nghề) và hình thức du lịch khác nhau (nghỉ 

dưỡng, khám phá, MICE, khám bệnh, thể thao,  ngắn ngày – dài ngày, du lịch một 

mình hoặc với gia đình) tại HLKTĐT 

 1.4.5. Cơ sở hạ tầng 

Cơ sở hạ tầng du lịch là toàn bộ các phương tiện vật chất kỹ thuật được huy 
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động tham gia vào việc khai thác các tài nguyên du lịch nhằm tạo ra và thực hiện 

các dịch vụ và hàng hóa thỏa mãn nhu cầu của khách du lịch trong các chuyến hành 

trình của du khách. Theo đó, cơ sở hạ tầng du lịch bao gồm cả cơ sở vật chất kỹ 

thuật thuộc bản thân ngành du lịch và cơ sở vật chất kỹ thuật của các ngành khác 

của cả nền kinh tế quốc dân tham gia vào việc khai thác tiềm năng du lịch. Đối với 

du lịch đường bộ, các yêu cầu về cơ sở hạ tầng sau đây được nhấn mạnh: Giao 

thông, thông tin liên lạc, vệ sinh môi trường 

 1.4.6. Nguồn nhân lực 

Tỷ lệ dân số nói tiếng Anh và một số ngoại ngữ khác; số nhân lực trong độ 

tuổi lao động/Tỷ lệ thất nghiệp; trình độ đào tạo của lực lượng lao động; tỷ lệ lao 

động làm đúng chuyên ngành đào tạo; số cơ sở đào tạo chuyên ngành quản trị kinh 

doanh, du lịch, ngoại ngữ…; số lượng sinh viên/học sinh ngành du lịch tốt 

nghiệp/năm; số lao động người nước ngoài trên địa bàn 

1.4.7. Số lượng, chất lượng dịch vụ 

Dịch vụ lưu trú và ẩm thực: Số lượng  đơn vị lưu trú và tăng trưởng khách 

sạn/nhà hàng; số lượng đợn vị lưu trú phân theo sao và tăng trưởng chất lượng dịch 

vụ lưu trú /Mức độ hài lòng của du khách khi sử dụng dịch vụ lưu trú và ẩm thực. 

Dịch vụ vận chuyển, hướng dẫn: Số lượng, đời xe, tàu phục vụ khách du lịch, 

đặc biệt là xe 35, 45 chỗ ngồi; số lượng hướng dẫn viên các thứ tiếng, trong đó quan 

tâm tiếng Anh, Trung, Hàn, Nhật.  

Dịch vụ tham quan, giải trí, mua sắm: Số lượng các khu điểm tham quan, các 

điểm vui chơi giải trí, các hoạt động về đêm (Chợ đêm, show diễn nghệ thuật, phố 

đi bộ…), các trung tâm mua sắm 

Dịch vụ khác: Số cơ sở cung cấp dịch vụ khác như ngân hàng, bệnh viện, 

mạng internet. 

 1.4.8. Cơ chế chính sách 

Chính sách đầu tư: Tổng ngân sách đầu tư cho phát triển du lịch. 

Chính sách liên kết: Số lượng hiệp hội du lịch; sự khác biệt trong pháp lý của 

mỗi quốc gia; số lượng hội nghị về du lịch cấp vùng/năm. 
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Chính sách về thủ tục hành chính: Thời gian chờ đợi để được cấp visa; chi 

phí visa; số ngày cần để được nhận cấp phép đầu tư. 

Chính sách về nhân lực: Số lượng trường và chương trình đào tạo về du lịch. 

 1.4.9. Liên kết hợp tác phát triển du lịch đường bộ 

Liên kết xác định tài nguyên điểm đến : Xác định tài nguyên cốt lõi từng 

địa phương, các tài nguyên tạo sự khác biệt cho điểm đến, các tài nguyên có thể 

phối hợp để tạo sản phẩm chung trên tuyến. 

Liên kết xác định nguồn khách : Tùy thuộc vào đặc điểm tài nguyên và 

thế mạnh về cơ sở hạ tầng, dịch vụ mà mỗi địa phương nhắm đến một số nguồn 

khách riêng. Khi hợp tác cùng khai thác trên tuyến đường bộ thì cần có hoạt động 

liên kết để xác định nguồn khách tiềm năng lâu dài phù hợp với tài nguyên và hạ 

tầng trên toàn tuyến. 

Liên kết xây dựng sản phẩm chung : Ngoài những sản phẩm du lịch riêng 

của từng điểm đến thì du lịch đường bộ xuyên quốc gia đòi hỏi phải có sự liên kết 

tạo sản phẩm chung, đặc biệt là các sản phẩm trọn gói trên toàn tuyến nhằm tăng 

sức hấp dẫn đối với thị trường khách. 

Liên kết trong hoạt động quảng bá, xúc tiến : Cần có sự hợp tác liên kết 

phối hợp nguồn lực chung trong hoạt động xúc tiến quảng bá vào các thị trường 

khách chính, hơn là các nỗ lực riêng lẻ của từng địa phương. 

 1.5. Nội dung chính về phát triển du lịch đường bộ 

 1.5.1. Phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch đường bộ 

Về cơ bản, sản phẩm du lịch đường bộ cũng là một sản phẩm du lịch, do đó 

sẽ tuân thủ các tiêu chí về phát triển sản phẩm, đó là: 

- Sản phẩm, dịch vụ du lịch được phát triển theo hướng bền vững và có trách 

nhiệm, đảm bảo (i) Bền vững về mặt tài nguyên và môi trường, (ii) bền vững về văn 

hóa, (iii) bền vững về kinh tế (Dự án Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có 

Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội do Liên minh Châu Âu tài trợ, 2015) [02]. 

Theo đó, để đảm bảo được 3 mục tiêu cơ bản trên, trong quá trình phát triển sản 

phẩm cần sử dụng các nguồn tài nguyên hợp lý, giảm thiểu chất thải ra môi trường, 
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phát triển phải gắn liền với nỗ lực bảo tồn đa dạng hệ sinh thái. Bên cạnh đó, cần 

khuyến khích sự tham gia của cộng đồng địa phương và việc phát triển và khai thác 

sản phẩm, dịch vụ du lịch. Thường xuyên trao đổi tham khảo ý kiến với cộng đồng 

địa phương trong quá trình phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch. 

- Sản phẩm, dịch vụ du lịch cần đảm bảo tính đặc thù và đặc sắc để tạo nét 

khác biệt so với vùng miền khác. Phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch dựa trên cách 

hệ thống nguồn tài nguyên vốn có để tạo dựng sản phẩm có tính đặc biệt theo hình 

thái đặc biệt. 

- Sản phẩm, dịch vụ du lịch được phát triển phải phù hợp với không gian của 

tuyến đường du lịch đường bộ và xem xét đến sự hợp nhất giữa các tài nguyên du 

lịch và bố trí không gian trên tuyến đường du lịch đường bộ. Ví dụ như, các sản phẩm 

trên “Con đường di sản miền Trung” phải đảm bảo là các sản phẩm chính hoặc bổ trợ 

về du lịch di sản, du lịch văn hóa để tạo tính xuyên suốt trên tuyến đường. 

- Sản phẩm, dịch vụ du lịch có tính liên kết trên toàn tuyến du lịch đường bộ: 

Liên kết và phát triển sản phẩm du lịch chính là liên kết tài nguyên du lịch để xâu 

chuỗi thành con đường du lịch cho một sản phẩm du lịch (Pyo Won-Jeung, 2008) 

[74]. Sản phẩm du lịch liên kết không chỉ đơn thuần là đi ngang qua điểm đến có tài 

nguyên du lịch mà phải liên kết tài nguyên và cơ sở hạ tầng có tại điểm đến để thỏa 

mãn được mục đích du lịch của khách du lịch và nâng cao tính tiện ích của chuyến 

du lịch. Cần lưu ý đến mục đích du lịch, thời gian sử dụng, đoạn đường di chuyển, 

nguồn tài nguyên du lịch.  

 1.5.2. Phát triển thị trường khách du lịch đường bộ 

Việc phân khúc thị trường sẽ giúp người cung ứng có thể lựa chọn ra 

một/một số thị trường nhất định gọi là thị trường mục tiêu để việc cung ứng hàng 

hóa du lịch thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng thuộc đoạn thị trường đã chọn 

(Frochot & Morison, 2000) [33]. Có nhiều tiêu chí được dùng để phân khúc thị 

trường, mà sử dụng nhiều nhất là các tiêu chí về nhân khẩu học (tuổi, giới tính, thu 

nhập, gia đình…), địa lý, hành vi (lợi ích, tính thường xuyên, sự trung thành…), và 

tâm lý tiêu dùng (phong cách sống, đặc tính cá nhân) (Kotler, 2000) [54]. Bên cạnh 
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đó, có thể phân khúc thị trường khách du lịch là thời gian của chuyến du lịch. Neal 

(2003) [64] có thể phân loại du khách thành nhóm khách ngắn ngày (có khuynh 

hướng đi du lịch từ 1 – 6 đêm) và nhóm khách dài ngày (có khuynh hướng đi du 

lịch từ 7 đêm trở lên). Khách đi du lịch ngắn ngày được nghiên cứu cho thấy họ ít 

thỏa mãn với chất lượng dịch vụ có thể cảm nhận được và tính hợp lý của chi phí 

chuyến đi hơn so với khách đi du lịch dài ngày. Đối với khách du lịch lặp lại thì 

mức độ hài lòng cũng cao hơn so với khách du lịch đi lần đầu. Thêm nữa, sự hài 

lòng nhìn chung khác nhau tùy thuộc vào thời gian của chuyến đi, giới tính và phạm 

vi quyết định (Huh & Uysal, 2004) [45].  

Về đối tượng khách du lịch đường bộ, thị trường khách du lịch đường bộ chủ 

yếu là các khách trẻ, có sức khỏe tốt và ưa thích các loại hình du lịch khám phá, 

thám hiểm (adventure tourism), đồng thời chủ yếu cũng là các đối tượng khách có 

thu nhập trung bình hoặc thấp bởi du lịch đường bộ tương đối rẻ, các chi tiêu cho 

dịch vụ lưu trú, ăn uống và đi lại không cao như các loại hình du lịch khác. Các yếu 

tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn của du khách sử dụng du lịch đường bộ gồm: yếu tố 

bên ngoài và yếu tố bên trong. Yếu tố bên ngoài bao gồm điều kiện kinh tế, thu 

nhập của du khách, thậm chí là yếu tố thời tiết đã được chứng minh là có tác động 

trực tiếp vào mô hình du lịch và sự lựa chọn của du khách (Dermott và cộng sự, 

2000) [25]. Trong thực tế, các yếu tố bên ngoài như thu nhập và điều kiện kinh tế là 

yếu tố quan trọng tác động đến du khách để lựa chọn các chuyến du lịch đường bộ 

(Taylor và cộng sự, 2001; Dermott và cộng sự, 2001) [88] [25]. Bên cạnh đó, các 

yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng tiêu cực đến sự chọn lựa của du khách là: mức giá 

tương đối của các loại hình du lịch khác, sự thiếu các tiện ích cần thiết của các điểm 

đến du lịch đường bộ, sự thiếu thông tin hoặc thông tin sai lệch của điểm đến 

(Taylor và cộng sự, 2001) [88]. Các yếu tố bên trong ảnh hưởng đến sự chọn lựa 

của du khách bao gồm: mong muốn của du khách và động cơ của du khách. Cụ thể, 

du khách lựa chọn du lịch đường bộ vì thích cảm giác tự do và độc lập hoặc vì 

muốn trải nghiệm cảm giác gần gũi với địa phương (Trimble, 1999) [93]. Phân đoạn 

thị trường du lịch đường bộ thường dựa vào các tiêu chí: (i) chiều dài của chuyến đi 
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(Hình 1.9); (ii) sự khác biệt lứa tuổi; và (iii) du lịch hướng đến một hay nhiều điểm 

đến (Centre for Regional Tourism Research, 2002)[18] 

 

Hình 1.9. Phân đoạn thị trường du lịch đường bộ dựa vào chiều dài chuyến đi  

Nguồn: Centre for Regional Tourism Research, 2002[18] 

 1.5.3. Xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch 

Xúc tiến, quảng bá sản phẩm, dịch vụ là một trong những nội dung cơ bản 

của marketing hỗn hợp (Marketing - Mix) (Phillip Kotler, 2000) [54]. Quảng bá sản 

phẩm du lịch là nỗ lực của một doanh nghiệp, một địa phương, một vùng, một miền 

hay ngành kinh tế của một quốc gia nhằm tạo ra và duy trì hình ảnh sản phẩm của 

một ngành có lợi cho việc kinh doanh trước công chúng ở thị trường mục tiêu. 

Quảng bá du lịch thực chất là những hoạt động có tính chất tuyên truyền, khuyếch 

trương một cách trực tiếp và gián tiếp các ưu thế vốn có và sẽ có để khai thác tối đa 

tiềm năng của ngành du lịch, doanh nghiệp du lịch nhằm mang lại hiệu quả kinh 

doanh cao nhất theo mục tiêu chiến lược đề ra bằng các biện pháp và các công cụ 

lựa chọn cụ thể, mà công cụ chính của nó là quảng cáo, xúc tiến bán,, quang hệ 

công chúng, bán hàng cá nhân và marketing trực tiếp 

Trong các hoạt động quảng bá đều có chung một yêu cầu lấy nhu cầu của 

khách hàng làm mục tiêu kích thích, qua việc sử dụng các phương tiện, hình thức 
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khác nhau kích thích tiêu dùng bằng việc truyền tải một lượng thông tin xác thực 

đến mọi người để kích thích nhu cầu khách hàng. Do đó, thông thường để đạt được 

hiệu quả cao trong hoạt động thông tin quảng bá du lịch thì nội dung quảng bá phải 

tuân thủ một số nguyên tác sau: 

- Thông tin phải đảm bảo tính chân thực: Yêu cầu đầu tiên đối với quảng bá 

du lịch và chân thực thông tin. Một thông tin để quảng bá nếu sai sự thật có thể lừa 

gạt khách du lịch một lần những không thể tồn tại lâu dài và kết quả cuối cùng là 

thất bại. 

- Quảng bá phải mang tính nghệ thuật: Kết cấu và câu từ của nội dung thông 

tin quảng bá cũng phải được thực hiện dựa trên mức độ tác động về mặt thẩm mỹ 

đối với khách. Khi xây dựng các loại hình thức, phương tiện quảng bá cần đảm bảo 

không chỉ nghệ thuật trong giao tiếp, hình ảnh… Đồng thời đảm bảo khéo léo 

truyền tải về nội dung thông tin quảng bá cốt lõi xuất phát từ nhu cầu của khách, 

quảng bá du lịch nhằm đưa ra những thông tin về sản phẩm, dịch vụ cung cấp mang 

lại ấn ượng và cảm xúc mạnh mẽ. 

- Quảng bá nhưng luôn có tính sáng tạo: nhằm tạo ra sự khác biệt so với 

những thông tin quảng bá và quảng cáo khác của các đối thủ cạnh tranh. Những 

thông tin quảng bá du lịch nếu giống nhau sẽ tạo cho người xem cảm giác nhàm 

chán và không muốn trải nghiệm thì việc quảng bá sẽ chẳng mang lại lợi ích gì. 

- Quảng bá làm nổi bật bản sắc văn hóa dân tộc: mỗi dân tốc, địa phương đều 

có những bản sắc văn hóa cũng như những thói quen truyền thống riêng biệt về con 

người, văn hóa, do vậy cùng một loại sản phẩm du lịch khi quảng bá của các nước 

hoặc những khu vực khác nhau thì cũng không thể hoàn toàn giống nhau và nội 

dung thông tin tuyên truyền quảng bá cũng không thể giữ nguyên khuôn mẫu đó. 

- Quảng bá du lịch phải đảm bảo tính chọn lọc: nguyên tắc này đòi hỏi khi 

tiến hành quảng bá, xúc tiến du lịch cần phải lựa chọn và phân tích các loại hình, 

phương thức quảng bá và tác dụng của mỗi loại nhằm phù hợp với đặc điểm và thói 

quen tiêu dùng về sản phẩm và dịch vụ du lịch của du khách. 

- Quảng bá du lịch đòi hỏi phải có ngân sách: Đây là nguyên tắc hết sức quan 
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trọng chi phối, quy định về mức độ, quy mô và hiệu quả của quảng bá du lịch.  

 1.5.4. Ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển du lịch đường bộ 

(E-tourism) 

“Du lịch trực tuyến, E-Tourism hay Công nghệ du lịch đề cập đến việc ứng 

dụng cộng nghệ thông tin vào các quy trình tổ chức doanh nghiệp, phát triển sản 

phẩm, và cung ứng các sản phẩm và dịch vụ du lịch đến với khách hàng, tác động 

thay đổi cơ bản chuỗi giá trị ngành dịch vụ du lịch toàn cầu. E-Tourism giúp doanh 

nghiệp tối đa hóa hiệu quả và kết quả kinh doanh” (D. Buhalis, 2011) [17]. Không 

chỉ thay đổi các mô hình kinh doanh kiến tạo giá trị của các doanh nghiệp, E-

Tourism cung cấp cung cấp những sân chơi nơi người tiêu dùng đóng vai trò quan 

trọng hơn trong chuỗi giá trị ngành. Khách du lịch ngày nay đã di chuyển từ vị trí 

cuối cùng trong chuỗi giá trị đến gần hơn với các nhà cung cấp dịch vụ trực tiếp. 

Cũng như các loại hình du lịch khác, đối với du lịch đường bộ, e-tourism bao 

gồm các khía cạnh sau: thông tin điện tử (e-information), đặt chỗ qua mạng (e-

booking trong lĩnh vực khách sạn, vận tải, v..v..) và thanh toán điện tử (Electronic 

payment), cụ thể: 

- Thông tin điện tử (E-information): Thông tin điện tử được cung cấp tại các 

cổng thông tin chuyên dụng, tài liệu quảng cáo điện tử, các băng thu âm hướng dẫn 

du lịch, album ảnh (ảnh tĩnh và ảnh toàn cảnh), hình ảnh hoặc video trong thời gian 

thực và thậm chí cả nhật ký đi du lịch qua blog hoặc các cộng đồng ảo chuyên biệt, 

chẳng hạn như Virtual Tourist, và các hướng dẫn du lịch được cung cấp qua các 

thành phố ảo. Thông tin điện tử đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển du lịch 

đường bộ, bởi việc sắp xếp các tuyến đường đi trong hành trình du lịch đường bộ 

đòi hỏi sự hỗ trợ từ các phần mềm trực tuyến như Google maps,… 

- Đặt chỗ qua mạng (E-booking): Đặt chỗ trực tuyến chủ yếu được sử dụng 

trong các dịch vụ lưu trú, vận tải hàng không và đường bộ. Đặc biệt, dịch vụ đặt 

phòng trực tuyến là dịch vụ xã hội thông tin phải tuân thủ các yêu cầu pháp lý có 

nguồn gốc từ các quy định liên quan đến dịch vụ Internet nói chung và thương mại 

điện tử và hợp đồng từ xa nói riêng. Việc đặt chỗ trước qua mạng sẽ đảm bảo hành 
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trình du lịch đường bộ được tổ chức, lên kế hoạch hợp lý, tiết kiệm thời gian di 

chuyển và các chi phí phát sinh không đáng có. 

- Thanh toán điện tử (Electronic payment):  Khách du lịch có thể sử dụng thẻ 

tín dụng, séc điện tử, tiền mặt kỹ thuật số hoặc thậm chí microcash (khi số tiền 

thanh toán chỉ là vài xu) tại các điểm dừng trên tuyến du lịch đường bộ. Internet sẽ 

xác định khá nhanh và chính xác các số liệu thống kê thông qua các công nghệ trực 

tuyến, giúp tạo ra và lưu trữ hồ sơ và giao dịch của khách hàng, giúp khách hàng 

thuận tiện hơn trong việc tổ chức hành trình du lịch của họ. 

 

 Như vậy, chương 1 đã cung cấp những cơ sở lý luận nền tảng cho việc phát 

triển du lịch đường bộ xuyên quốc gia, từ việc nghiên cứu sản phẩm du lịch nói chung 

và sản phẩm du lịch đường bộ nói riêng đến các lý thuyết cơ bản về phát triển du lịch 

đường bộ; các kinh nghiệm quốc tế; từ đó rút ra được các nhân tố ảnh hưởng và mối 

quan hệ tác động của các bên liên quan làm nền tảng cho hợp tác phát triển. Từ những 

cơ sở lý thuyết này, các phân tích về tiềm năng, thực trạng, xu hướng…sẽ được thực 

hiện trong các chương tiếp theo.  
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THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐƯỜNG BỘ TRÊN 

TUYẾN HÀNH LANG KINH TẾ ĐÔNG TÂY 

 

 2.1. Tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của Hành lang kinh tế 

Đông Tây 

 2.1.1. Đặc điểm địa lý và hệ thống giao thông 

 2.1.1.1. Vị trí địa lý tự nhiên 

 

Hình 2.1. Bản đồ tuyến đường bộ Hành lang Kinh tế Đông tây 

       Nguồn : Montague Lord 2009 [63] 

 

HLKTĐT là tuyến hành lang kinh tế dài 1.450 km đi qua bốn quốc gia gồm: 
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Myanma, Thái Lan, Lào và Việt Nam. Hành lang Kinh tế Đông Tây (HLKTĐT) là 

một dự án lớn , đi qua 13 tỉnh của 4 nước Việt Nam, Lào, Thái Lan, Miến Điện, với 

chiều dài 1.450 km, có cực Tây là thành phố cảng Mawlamyine của tỉnh Mon, đi 

qua bang Kayin (Myanma), các tỉnh: Mukdahan, Kalasin, Khon Kaen, Phetchbun, 

Phitsanulok, Sukhunthai, Tak (Thái Lan), Savannakhet (Lào), Quảng Trị, Thừa 

Thiên Huế và cực Đông là Thành phố Đà Nẵng (Việt Nam) (Hình 2.1). Đây là một 

trong 3 hành lang kinh tế thuộc Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS), cùng với 

Hành lang Kinh tế Bắc Nam nối Vân Nam (Trung Quốc) với Miến Điện – Lào – 

Thái Lan và Hành lang Kinh tế Tây Nam nối Thái Lan – Campuchia – Việt Nam, 

do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Nhật Bản khởi xướng, đã được thảo 

luận và nhất trí thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng GMS lần thứ 8 vào tháng 10/1998 

tại Philippines và chính thức thông tuyến vào ngày 20 tháng 12/2006 với việc khai 

trương cầu Hữu Nghị 2 nối Mukdahan (Thái Lan) với Savanakhet (Lào). Hành lang 

kinh tế Đông Tây là con đường huyết mạch nối liền GMS với không gian kinh tế 

sông Hằng (Ấn Độ), rút ngắn khoảng cách và phí tổn cho việc mở rộng giao lưu 

kinh tế giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.  

Như vậy, vị trí của HLKTĐT là cực kì tiềm năng cho việc phát triển du lịch 

đường bộ, cho phép kết nối thuận lợi với các nguồn khách sau : 

- Các nước ASEAN : Thị trường hơn 500 triệu dân này là thị trường dễ tiếp 

cận nhất. Trong đó, nguồn khách khách nội vùng (Miến Điện, Thái Lan, Lào, Việt 

Nam) là cơ bản, kết hợp với các quốc gia có biên giới chung (Campuchia, 

Malaysia) tạo thành nguồn khách chính đến HLKTĐT 

- Trung Quốc: Có biên giới chung với cả Lào, Miến Điện và Việt Nam. Nguồn 

khách ở khu vực Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Quế Giang là rất dồi dào (Trên 

400 triệu người). Nguồn khách từ khu vực phía Trung và phía Bắc Trung Quốc cũng 

có thể dễ dàng tham gia vào các chương trình du lịch đường bộ đến HLKTĐT. 

- Châu Âu, Úc, Mỹ : Đây là các thị trường bền vững trong dài hạn, có thể sử 

dụng phương tiện đường bộ qua đường Xuyên Á (Châu Âu – Trung Đông - Ấn Độ - 

Khu vực Hanh lang Đông Tây) hoặc kết hợp phương tiện hàng không – đường bộ 
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đến khu vực này  

- Ấn Độ và các nước Nam Á (Bangladesh, Srilanka, Pakistan) : Ấn Độ có 

biên giới chung với Miến Điện ở phía Nam, nằm trên tuyến đường Xuyên Á, sẽ là 

thị trường rất tiềm năng cho nguồn khách sử dụng phương tiện đường bộ. 

Một điểm đặc biệt thuận lợi nữa để phát triển sản phẩm du lịch trên tuyến là 

Hành lang Kinh tế Đông Tây nằm tường đối gần với các trung tâm kinh tế - chính 

trị (Răng Gun, Bangkok, Chiang Mai, Vien Chăn, Pakse, Hà Nội) và một số trung 

tâm du lịch (Siem Riệp, Luông Prabang,  Huế – Đà Nẵng – Hội an). Đây là các 

điểm đến có sự gia tăng lượng khách mạnh mẽ trong những năm qua và phần lớn du 

khách tới các địa phương này đều có nhu cầu tham quan, khám khá các điểm đến 

mới, điểm đến liên tuyến. Như vậy, nguồn khách từ các trung tâm kinh tế – chính trị 

và các trung tâm du lịch là tiềm năng rất lớn cho việc khai thác các sản phẩm du 

lịch đường bộ trên tuyến Hanh lang Kinh tế Đông Tây. 

2.1.1.2. Vị trí địa chính trị  

Hành lang kinh tế Đông Tây gần như nằm trọn ở ASEAN lục địa, khu vực 

được coi là vùng “đệm” để cân bằng chiến lược phát triển với các nước lớn giữa Ấn 

Độ Dương và Thái Bình Dương, giữa Đông Nam Á và Đông Bắc Á. Do tầm quan 

trọng chiến lược của mình, Hành lang kinh tế Đông Tây có thuận lợi trong việc thu 

hút sự quan tâm và gia tăng đầu tư phát triển của các nước lớn.  

HLKTĐT có vị trí địa chính trị rất quan trọng, là thuộc địa của Pháp (Việt 

Nam, Lào), Anh (Thái Lan, Miến Điện); sự có mặt của quân đội Mỹ ở hầu hết các 

quốc gia; ảnh hưởng của 2 nền văn minh lớn là Trung Quốc và Ấn độ rất đậm nét. 

Vì vậy, khu vực này ngày càng lôi kéo sự quan tâm và hiện diện của các nền kinh tế 

lớn, cụ thể là : Mỹ đã điều chỉnh chiến lược hướng về Ấn Độ dương – Thái Bình 

dương, Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng thông qua hàng loạt các khoản viện trợ; 

Cộng đồng Châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản đều tăng cường hợp tác và tìm kiếm lợi ích. 

Chính vì vậy, khu vực này dễ dàng được biết đến và có cơ hội đón nhận nhiều 

khoản đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng, cơ sở dịch vụ, tạo tiền đề cho việc phát triển du 

lịch, đặc biệt là du lịch đường bộ. 
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Song song với sự hiện diện của các nền kinh tế, là sự có mặt của các tổ chức 

kinh tế hàng đầu như : UNDP, IMF, ADB, AIIB…, gắn với lợi ích, sự điều hành và 

ảnh hưởng của các nước lớn cũng đã có mặt ở khu vực này, tài trợ cho doanh mục 

10 nhóm dự án phát triển, trong đó có du lịch, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh 

tế - xã hội, trong đó có du lịch 

Các nước nội vùng (Miến Điện, Thái Lan, Lào, Việt Nam) cũng có sự gắn bó 

rất mật thiết về văn hóa, lịch sử. Miến Điện, Thái Lan, Lào đều là những đất nước 

phật giáo (Tiểu thừa), có sự ảnh hưởng lẫn nhau về mặt lịch sử qua hàng ngàn năm; 

Lào và Thái Lan có tiếng nói gần giống nhau (70%), tại Lào và Thái Lan có cộng 

đồng người Việt khá đông đúc, đặc biệt là các tỉnh nằm trên Hành lang Kinh tế 

Đông Tây. Việt Nam và Thái Lan cũng đang gia tăng ảnh hưởng lên khu vực này 

bằng hàng loạt các hợp tác về kinh tế, giáo dục, môi trường… Đây cũng là nhân tố 

thuận lợi để phát triển tuyến du lịch đường bộ. 

13 tỉnh/thành phố trên tuyến chủ yếu là nghèo và kém phát triển. Sáng kiến 

hình thành Hành lang Kinh tế Đông Tây chính là để thu hút sự quan tâm và đầu tư 

vào khu vực này của các cường quốc và tổ chức phi chính phủ. Trong hàng loạt các 

nội dung phát triển, thì du lịch được coi là một trong các giải pháp quan trọng nhất, 

có sức lan tỏa mạnh mẽ giúp xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống cộng đồng 

dân cư. Đây chính là cơ hội rất lớn cho các quốc gia trên tuyến hợp tác phối hợp 

nguồn lực để đẩy mạnh phát triển du lịch đường bộ thông qua việc hình thành các 

sản phẩm chung và triển khai các nỗ lực xúc tiến chào bán đến các thị trường tiềm 

năng. 

2.1.1.3. Hệ thống giao thông 

 Trước khi trở thành hành lang kinh tế thì HLKTĐT đã có một hành lang giao 

thông đường bộ kết nối các địa phương trên tuyến (Hình 2.2). Việc hình thành hành 

lang kinh tế sẽ nhanh chóng thúc đẩy hạ tầng giao thông phát triển, thu hút đầu tư 

phương tiện, tăng lưu lượng vận chuyển khách trên tuyến, thúc đẩy cải cách thủ tục 

nhập xuất cảnh… và tất nhiên sẽ thúc đẩy du lịch đường bộ phát triển. 
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Hình 2.2. Hệ thống giao thông kết nối các địa phương trên HLKTĐT 

Nguồn : ADB 2016 [10]  

Bên cạnh đó, với đặc thù điểm đến và hệ thống giao thông hiện tại thì việc 

lựa chọn phương tiện giao thông đường bộ nội tuyến là phù hợp và mang tính lâu 

dài. Cụ thể là : 

- Hệ thống sân bay quốc tế chủ yếu chỉ ở đầu tuyến với Răng Gun (Phía Tây) 

và Đà Nẵng (Phía Đông). Các sân bay này có khả năng phát triển mạnh mẽ trong 

lương lai, sẽ hỗ trợ tốt cho các sản phẩm du lịch đường bộ nội tuyến. Các sân bay 

còn lại (Huế, Savanakhet, Khon Kean, Phisanulok, Sukhothai) chủ yếu phục vụ các 

đường bay nội địa, sẽ góp phần hỗ trợ rất tốt trong việc chuyển khách từ các trung 

tâm kinh tế - chính trị và trung tâm du lịch đến khu vực HLKTĐT. 

- Hệ thống đường sắt trên HLKTĐT khó có thể thông tuyến trong tương lai 

gần, do Lào và 2 địa phương của Miến Điện hoàn toàn chưa có đường sắt, Thái Lan 

và Việt Nam thì chủ yếu là đường sắt theo hướng Bắc Nam (Hà Nội – TPHCM, 

Bangkok – Chiengmai, Bangkok – Nongkhai). Như vậy, hệ thống đường sắt chỉ hỗ 

trợ trong việc vận chuyển khách từ các trung tâm đến khu vực chứ chưa thể hình 

thành tour đi bằng đường sắt nội tuyến (Hình 2.2) 
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- Hệ thống giao thông đường sông có thể được tính đến do HLKTĐT nằm 

gọn trong khu vực Tiểu vùng sông Mê Kong. Tuy nhiên, sông Mê Kong chủ yếu 

chảy theo hướng Bắc – Nam, chỉ giao cắt với HLKTĐT tại Savanakhet (Lào) và 

Mukdahan (Thái Lan), nên việc sử dụng phương tiện giao thông đường sông trên 

tuyến là không thể. Mặt khác, sông Mê Kong ở khu vực này dốc, nhiều ghềnh, thác, 

thủy điện… nên khó trở thành tuyến du lịch (Hình 2.2) 

2.1.2. Tài nguyên du lịch 

 Các tỉnh thành HLKTĐT có tài nguyên du lịch phong phú, mật độ dày đặc, 

được phần bổ gần trục đường giao thông chính của tuyến HLKTĐT. Tài nguyên du 

lịch của các tỉnh thành này đa dạng về loại hình, độc đáo về giá trị, ít trùng lặp giữa 

các địa phương, có sức hút lớn đối với du khách. 

2.1.2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên 

i. Về địa hình 

Hành lang kinh tế Đông Tây đa dạng về địa hình, có đồng bằng ven biển 

Mawlamyine (Miến Điện), vùng duyên hải Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng 

(Việt Nam), miền đất thấp và nhiều đồi núi phía Bắc Thái Lan, rừng và cây bụi 

Savannakhet (Lào) và vùng đồi núi trung du miền Trung Việt Nam. Các hình thái địa 

hình trung du, núi cao kết hợp với địa hình đồng bằng tạo nên những thắng cảnh thiên 

nhiên hùng vĩ trên suốt dọc tuyến hành trình, là điểm thu hút lớn đối với du khách. 

 Bên cạnh đó, khu vực HLKTĐT còn có địa hình ven bờ rất hấp dẫn với 

thành phố cảng Mawlamyine ở phía Tây (Ấn Độ dương), với bãi tắm đẹp cùng hơn 

20 đảo gần bờ trên biển Andaman và các tỉnh duyên hải Miền Trung Việt Nam 

(Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng) với nhiều bãi tắm đẹp (Cửa Tùng, Thuận 

An, Lăng Cô, Xuân Thiều, Mỹ Khê) cũng như đảo ven bờ Biển Đông (Thái Bình 

dương), rất phù hợp với loại hình du lịch sinh thái biển, nghỉ dưỡng biển… 

ii. Về khí hậu 

Do trải dài trên phạm vi địa lý rộng lớn (1.450Km), khu vực HLKTĐT ghi 

nhận nhiều hình thái khí hậu khác nhau : Khí hậu nhiệt đới, nhiệt đới gió mùa 

(Miến Điện, Việt Nam) và cận nhiệt đới (Thái Lan, Lào). Nhiệt độ trung bình khu 
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vực trong khoảng từ 20-35 độ C, lượng mưa trung bình từ 180-240mm/tháng, số 

ngày nắng bình quân từ 160-200 ngày. 

Với đặc điểm như vậy, HLKTĐT luôn luôn có hình thái thời tiết phù hợp với 

du khách. Khi phía Đông Trường sơn là mùa mưa (Tháng 8 đến tháng 12) thì phía 

Tây Trường Sơn là mùa khô và ngược lại. Như vậy, du khách đến với khu vực này 

bất cứ thời gian nào trong năm đều có thể tìm đến nơi có thời tiết đẹp hay trải 

nghiệm nhiều hình thái thời tiết. 

Thêm vào đó, do địa hình trải dài và rất đa dạng, du khách vừa có thể thưởng 

thức nắng vàng nhiệt đới, nghỉ dưỡng biển (Miến Điện, Việt Nam), khám phá 

những khu rừng sinh thái nhiệt đới (Lào, Thái Lan), vừa có thể tận hưởng khí hậu 

núi cao mát mẻ (Phetchabun, Bạch Mã - Huế, Bà Nà – Đà Nẵng), rất phù hợp với 

nhiều loại hình khách. 

iii. Về thủy văn 

Với địa hình đa dạng và trải dài, HLKTĐT có hệ thống thủy văn hết sức 

phong phú, bao gồm : 

Sông hồ : Sông Mê kong cắt ngang qua Mukdahan (Thái Lan) và Savanakhet 

(Lào), sông Moei nối Myawaddy (Miến Điện ) với Maesot (Thái Lan), sông Thawin 

đổ ra biển Andaman tại Mawlamyine (Miến Điện) nổi tiếng tới mức được UNESCO 

công nhận là di sản sinh thái thế giới, rất nhiều sông tạo nên phong cảnh đẹp ở Thái 

Lan như Pasak (Phetchabun), Nan & Khwae Noi (Phitsanulok); Hiếu Giang, Thạch 

Hãn (Quảng Trị), sông Hương (Thừa Thiên Huế), sông Hàn (Đà Nẵng). 

Suối, thác nước : Địa hình núi cao và trung du tạo nên nhiều suối và thác 

nước rất đẹp, đáp ứng nhu cầu du lịch sinh thái như : Các thác nước dọc sông Pasak 

(Phetchabun), thác nước trong công viên quốc gia Phisanulok, suối Voi (Thừa 

Thiên Huế), suối Mơ (Đà Nẵng)…. Ngoài ra, suối nước nóng cũng rất phổ biến ở 

khu vực này như : Ban Phu Toei, Ban Kru (Phetchabun), Pai (Phisanulok), Thanh 

Tân, Mỹ An (Thừa Thiên Huế), Phước Nhơn, Hòa Phú (Đà Nẵng)…. 

Đầm phá: Với nhiều cửa biển đổ ra Thái Bình dương và Ấn Độ dương, 

HLKTĐT nổi tiếng với nhiều đầm, phá có cảnh quan tuyệt đẹp như : Hệ thống đầm 
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phá Tam Giang – Cầu Hai (Thừa Thiên Huế), là hệ thống đầm phá lớn nhất Đông 

Nam Á, vừa là điểm đến du lịch, vừa là nơi nuôi trồng thủy hải sản nước lợ; hệ 

thống đầm phá Mawlamyine (Miến Điện) rộng lớn và nổi tiếng với thảm động thực 

vật nước lợ…  

iv. Về động thực vật 

Với địa hình đa dạng, nhiều hình thái khí hậu, hệ thủy văn phong phú nên 

các loại động thực vật tại HLKTĐT cũng rất đặc sắc, gồm cả hệ sinh thái núi cao, 

hệ sinh thái sông hồ, hệ sinh thái đất ngập nước và hệ sinh thái biển. 

Du khách đến với khu vực này có thể thưởng ngoạn những cánh rừng nguyên 

sinh ở các công viên quốc gia Phitchabun, Phitsanulok; ngắm cá heo nước ngọt ở 

sông Mê Kong (Lào – Thái Lan), sông Thawin (Miến Điện); đi bộ xuyên rừng và có 

thể gặp những loài chim thú có tên trong sách đỏ hoặc đang được bảo vệ đặc biệt 

(Sao la, trĩ, voọc..) ở Vườn quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên Huế), Bà Nà (Đà Nẵng), 

vường quốc gia Khao Kho, Nam Nao (Phetchabun), thăm những trại nuôi và thuần 

dưỡng voi ở Thái Lan; lặn ngắm san hô ở Lăng Cô (Thừa Thiên Huế), Sơn Trà (Đà 

Nẵng), Mawlamyine (Miến Điện); thăm công viên khủng long ở Savanakhet (Lào), 

Kalasin, Mukdahan (Thái Lan)… 

2.1.2.3. Tài nguyên du lịch nhân văn 

Các nước Miến Điện, Lào, Thái Lan và Việt Nam có lịch sử hình thành và 

phát triển lâu đời, là một trong những cái nôi hình thành nên nền văn minh nhân 

loại với sự giao thoa của 2 nền văn minh Trung - Ấn và văn hóa Đông - Tây. Từ sự 

cộng hưởng về văn hóa, lịch sử, tôn giáo và tín ngưỡng của các quốc gia tiểu vùng 

sông Mê Công mở rộng cộng thêm sự đồng dạng của hoạt động sản xuất nông 

nghiệp, trong đó gieo trồng lúa nước là hình thức canh tác chủ đạo mà các dân tộc 

của các quốc gia trong tiểu vùng đều có những mẫu số chung rất căn bản về phong 

tục, tập quán, cách ứng xử, cách tư duy..., bên cạnh những nét riêng của từng vùng 

miền, tạo nên một bức tranh đầy màu sắc đối với du khách. 

i. Về văn hoá, lịch sử  

Trên tuyến có 3 di sản văn hoá thế giới được UNESCO công nhận : Quần thể 
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di tích Cố Đô Huế (Việt Nam), Nhã nhạc Cung đình Huế (Việt Nam), Công viên 

lịch sử Sukhothai (Thái Lan), cộng với di sản sinh thái thiên nhiên là sông Thawin 

(Miến Điện) và các di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới ở các vùng lân cận (sẽ được 

trình bày dưới đây) thì HLKTĐT là khu vực có sức hút rất lớn chỉ riêng về mặt di 

sản. Du khách có thể tìm hiểu Vương quốc cổ của người Thái từ thế kỷ 13-14, sự 

giao thoa giữa văn hóa Thái với văn hóa Khme và Lào ở đây; khám phá văn hóa 

cung đình Nguyễn ở cố đô Huế với quần thể di tích và Nhã nhạc cung đình. 

Các di tích khảo cổ cũng được ghi nhận trên tuyến với hóa thạch lớn nhất của 

khủng long kỷ Jura ở Phu Kum Khayo, trụ đá ở Savanakhet (Lào), một số tượng đài 

và đền thờ từ thời tiền sử ở Fa Daet Song Yang (Kalasin, Thái Lan), công viên 

khủng long ở Mukdahan, Khon Kaen (Thái Lan), Savanakhet (Lào). Bên cạnh đó, 

có thể tìm thấy những di tích cổ xưa, những phong tục tập quán ở Công viên lịch sử 

Si Satchanalai (Sukhothai), các ngôi làng cổ ở phía Bắc Sukhothai, làng cổ Phước 

Tích (Thừa Thiên Huế)… 

Di tích lịch sử và di tích chiến tranh cũng in dấu đậm đặc ở khu vực này với 

các tượng đài chiến thắng ở Mawlamyine, Sukhothai, Khon Kaen, Savanakhet, 

Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng; các bảo tàng, chứng tích chiến tranh suốt 

dọc đường 9 từ Savanakhet đến Quảng Trị (Di tích chiến thắng đường 9, Bảo tàng 

Khe Sanh, sân bay Tà Cơn, Đồi thịt băm, cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, địa đạo 

Vịnh Mốc, Nghĩa trang Trường Sơn, thành cổ Quảng Trị…), các đền thờ, miếu mạo 

như : Đền Chula Mani (Phitsanulok), Tháp Ing Hang (Savanakhet) đền thờ Huyền 

Trân Công chúa (Thừa Thiên Huế)… 

Các địa phương nằm trên Hành lang kinh tế Đông Tây còn nổi bật với các 

giá trị về tâm linh, tôn giáo. Phật giáo (Tiểu thừa) là tôn giáo chính ở Miến Điện 

(Hơn 87% dân số), Thái Lan (hơn 93% dân số), Lào (hơn 90% dân số); Thái Lan và 

Miến Điện thậm chí đã xem Phật giáo là quốc giáo. Ở Việt Nam (Quảng Trị, Thừa 

Thiên Huế, Đà Nẵng), Phật giáo (Đại thừa) rất phát triển. Có vô số những ngôi chùa 

Phật giáo trên dọc tuyến HLKTĐT mà du khách dễ dàng ghé thăm, nổi tiếng nhất 

là: Chùa Taung Nyo, chùa Mahamyatmuni (Mawlamyine); chùa Yot Keow 
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(Mukdahan), chùa Nong Waeng (Khon Kaen), chùa Suthat, chùa Mahathat 

(Sukhothai), chùa Xay Nha Phum (Savanakhet); chùa Thiên Mụ, chùa Từ Đàm 

(Thừa Thiên Huế), chùa Linh Ứng, chùa Quán Thế Âm (Đà Nẵng). Tín ngưỡng thờ 

Phật và hàng loạt các hoạt động liên quan như : Trang phục, lễ hội, chay tịnh, thờ 

cúng… thôi thúc sự tò mò khám phá rất lớn của du khách cũng như là tiền đề cho 

chương trình hành hương Phật giáo. Bên cạnh đạo Phật, các tôn giáo khác như 

Thiên chúa giáo, Tin lành, Hồi Giáo, Cao đài… cũng xuất hiện ở khu vực này, mà 

nổi tiếng nhất là Vương cung thánh đường La Vang (Quảng trị), nơi được cho là có 

sự xuất hiện của Đức mẹ Maria vào năm 1798. 

ii. Về lễ hội, làng nghề   

Lễ hội là một trong những đặc trưng và tạo sự khác biệt cho sản phẩm du lịch 

trên tuyến HLKTĐT. Du khách đến với khu vực này có cơ hội tham gia vào lễ hội 

gần như quanh năm. 

Tại Miến Điện : Lễ hội nước mừng năm mới (Thingyan) vào tháng 4, Lễ hội 

Ánh sáng (Thadingyut) vào tháng 10, Lễ hội trăng tròn (Waso) vào tháng 7, Lễ hội 

nấu cơm nếp (Htamane) vào tháng 2… 

Tại Thái Lan : Tết nước (Songkran) vào tháng 4, Lễ Magha Puja vào tháng 2 

kỷ niệm ngày 1250 tín đồ tập hợp lại để nghe đức Phật thuyết pháp; Lễ Visaka Puja 

vào tháng 5 kỷ niệm ngày Phật Đản, ngày Phật 72 Giác Ngộ và ngày Đức Phật 

Nhập Niết Bàn; Lễ Khao Phansa vào tháng 7 để tuyên bố bắt đầu mùa An cư của 

Phật tử, cũng là ngày chấm dứt gió mùa hàng năm, Lễ hội Loy Kathong thả đèn trời 

rất độc đáo vào tháng 11… 

Tại Lào : Mỗi năm có đến 04 lần Tết: Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán ( 

Như ở một số nước Á Đông), tết Lào (Bun Pi May vào tháng 4) và Tết H’mong 

(tháng 12). Các lễ hội có thể kế đến là: Bun Pha Vet (Phật hóa thân) vào tháng 1; 

Bun VisakhaPuya (Phật Đản) vào tháng 4; Bun Bang Phay (Pháo thăng thiên) vào 

tháng 5; Bun Khao Phan Sa (Mùa chay) vào tháng 7; Bun Khao Padapdin (Tưởng 

nhớ người đã mất) vào tháng 9; Bun Suanghua (Đua thuyền) vào tháng 10... 

Tại Việt Nam : Đó là Tết Nguyên đán vào tháng 1 âm lịch, Tết Đoan ngọ vào 
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tháng 5 âm lịch, Tết Trung thu vào tháng 8 âm lịch, các lễ Phật đản vào tháng 4 âm 

lịch, Lễ Giáng sinh và năm mới vào tháng 12; các lễ hội đặc thù khác như : Giỗ Tổ 

Hùng Vương, Festival Huế vào tháng 4 (2 năm một lần), Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng vào 

tháng 5 - tháng 6, Lễ rước kiệu La Vang, Lễ hội Cầu ngư, Lễ vật làng Sình (Huế)… 

Các làng nghề thủ công mỹ nghệ trên tuyến cũng hết sức phong phú, đặc sắc 

thu hút du khách. Có thể kể đến Làng văn hóa và thủ công mỹ nghệ trên đảo Bilu 

(Mawlamyine), Làng dệt vải Phrae Wa (Kalasin), Làng lụa Chonchabot (Khon 

Kaen), Làng gốm Sangkhalok & Làng vải Hat Siao (Sukhothai), Làng dệt Phom 

Sim (Savanakhet), Làng chổi Văn Phong (Quảng Trị), Làng nón Tây Hồ (Thừa 

Thiên Huế), Làng đá Non Nước (Đà Nẵng) 

iii. Về ẩm thực và các loại hình nghệ thuật    

Ẩm thực địa phương là một trong những quan tâm hàng đầu của du khách 

khi khám phá điểm đến. Đây lại là điểm mạnh của các địa phương trên tuyến với 

hàng loạt món ăn độc đáo 

Tại Miến điện : Salad lá trà, cơm người Shan, cà ri Miến điện, bánh trà, đồ 

tráng miệng truyền thống, đồ chiên Miến điện, mì Shan đậu phụ, mi Nan Gyi 

Thohk, bún cá Mohinga, mì của người Shan… 

Tại Thái Lan : Pad Thái (Bún xào), Song Tam (Nộm đu đủ), Tom Yam Kung 

(Canh chua cay), cà ri Thái, lẩu Thái, xôi xoài, dừa nướng, bánh dừa (Khanom 

Krok), chuối chiên… 

Tại Lào : Sai oua (Xúc xích Lào), cơm nếp, Sindad (Lẩu & nướng), lạp (gỏi 

đặc trưng của Lào), or lam (súp rau củ), gà nướng Savanakhet, nộm đu dủ, khao jee 

(bánh mì kẹp thịt), khausoy (phở Lào), tóp mỡ cuộn rau sống… 

Tại Việt Nam : Bánh canh Quảng Trị, phở, cơm hến, bánh nậm, bánh bột lọc, 

chè Huế, cơm Cung đình, bún bò Huế, chè Huế, mì Quảng, thịt heo cuốn bánh 

tráng, bún chả cá, bún thịt nướng, bánh mì… 

Các loại hình nghệ thuật cũng rất phong phú và đặc sắc : Múa rối Miến điện, 

nhạc cụ truyền thống Miến điện (trống, cồng chiêng, chum tre, chũm chọe, dàn 

Saung Gouk), các điệu múa truyền thống Miến điện (Kabyalut, Yein, 
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Hnaparthwa…); kịch Khon Thái, nhạc Luk Thung, tattoo (nghệ thuật xăm hình), 

nhạc cổ điển Thái Lan (Phinai, trống mõ, chiêng, kèn lưỡi gà, sáo…), chương trình 

boxing Thái..; dân ca truyền thống Lào, múa Lăm Vông, nhạc cụ truyền thống Lào 

(Khèn, ranat, trống, đàn phin…); nhã nhạc cung đình Huế, ca Huế, hò Huế, múa 

Chăm, nghệ thuật Tuồng, hát bài chòi… 

iv. Về tài nguyên du lịch gắn với các dân tộc    

Các quốc gia trên tuyến là một trong những khu vực có nhiều dân tộc cùng 

sinh sống nhất trên thế giới với Miến Điện (135), Thái Lan (70), Lào (49), Việt 

Nam (54).  

Trên tuyến HLKTĐT đang cùng sinh sống các dân tộc như : Miến, Shan, 

Keren, Kachin, Rakhin, Thái,… (Miến Điện); Thái Isan, Phú Thái, Thái Kha, 

Kraso, Thái Kaloeng, Thai Yo, Thái Kula, Lisu, La Hủ, Việt…(Thái Lan); Lào Tai, 

Khơ Mú, Phu Tai, Hmong, Thái, Hoa, Việt… (Lào); Kinh, Cà Tu, K’ho, Bru Vân 

Kiều, Pa Cô, Tà Ôi…(Việt nam). Đây cũng chính là điểm thu hút đối với du khách 

khi mà nhu cầu tìm hiểu về phong tục tập quán, văn hóa truyền thống, trang phục 

ẩm thực… của các dân tộc ngày càng cao và loại hình du lịch gắn với cộng đồng 

ngày càng phát triển. 

2.1.2.4. Tài nguyên du lịch các vùng phụ cận 

 Bên cạnh việc có lợi thế lớn từ nguồn khách của các trung tâm kinh tế - 

chính trị và trung tâm du lịch xung quanh, khu vực HLKTĐT còn có thể tận dụng 

tốt tài nguyên du lịch của các vùng phụ cận, khi mà khách du lịch thường không 

hạn chế về ranh giới hành chính, có thể dễ dàng kết hợp tham quan nhiều điểm đến 

lân cận trong chương trình du lịch của mình, cụ thể là : 

 Ở Miến Điện : Mawlamyine chỉ cách Bago và cố đô Răng gun khoảng 

300Km, rất dễ dàng kết hợp tham quan những điểm đến nổi tiếng ở 2 địa phương 

này, gồm chùa, vườn quốc gia, các bảo tàng…, trong đó nổi tiếng nhất là Chùa 

Vàng Swedagon, là biểu tượng của đất nước Miến Điện. Ngôi chùa được xây dựng 

từ cách đây 2.500 năm với xung quanh được dát vàng và lưu giữ rất nhiều bảo vật. 

Di sản văn hóa này là nơi không thể bỏ qua khi đến đất nước Miến Điện 
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 Ở Thái Lan: Chiang Mai là trung tâm kinh tế - chính trị đồng thời là trung 

tâm du lịch của Thái Lan ở phía Tây Bắc. Từ Chiang Mai đi Sukhothai chỉ khoảng 

200Km đường bộ cao tốc. Du khách hoàn toàn có thể kết hợp chương trình tham 

các điểm đến nổi tiếng ở Chiang Mai như : Các khu du lịch sinh thái, trại voi, Doi 

Su Thep (Di sản văn hóa)… Bên cạnh đó, du khách Việt Nam khi đến khu vực này 

cũng dành sự quan tâm rất lớn đến bản Na Chọc, nơi Bác Hồ từng sống và làm việc 

tại Nakhon Panom, chỉ cách HLKTĐT khoảng 100Km. 

Ở Lào: Cả Viên Chăn (Thủ đô) và Champaksak (Trung tâm kinh tế) đều nằm 

gần Savanakhet (Lào), trong bán kính khoảng 300Km đường cao tốc. Du khách có 

thể đến Bangkok (Thái Lan) rồi dễ dàng đến HLKTĐT bằng đường 8 qua Nong 

Khai – Viên Chăn hoặc đường 9 quan Ubon Ratchathani – Champaksak và ngược 

lại. Như vậy các điểm tham quan như : That Luong (Di sản văn hóa), tượng đài 

chiến thắng, công viên Phật… (Viên Chăn) hay Wat Phu (Di sản văn hóa, đây là 

ngôi đền Hindu quan trọng của đế chế Khme), chùa Wat Luong, bảo tàng lịch sử 

Champasak… 

 Ở Việt Nam: Các tài nguyên du lịch vùng lân cận HLKTĐT tại Việt Nam là 

nổi bật và thuận tiện hơn cả. Di sản thiên nhiên Phong Nha – Kẻ Bàng chỉ cách 

Quảng Trị khoảng 150Km về phía Bắc, tạo sự khác biệt với các giá trị hang động, 

trong đó Sơn Đoòng có thể được xếp vào danh mục các hang động nổi tiếng nhất 

thế giới. Về phía Nam, cách Đà Nẵng chỉ 30Km và 70Km là 2 di sản văn hóa thế 

giới : Phố cổ Hội an và Thánh địa Mỹ Sơn, đều là những điểm đến được du khách 

đặc biệt quan tâm và không thể bỏ qua khi đến với khu vực này.  

2.1.2.5. Tiềm năng và lợi thế của tài nguyên du lịch 

i. Đánh giá từ phân tích dữ liệu 

 Trên cơ sở thu thập, phân tích các dữ liệu ở trên, có thể tập hợp các lợi thế và 

tiềm năng trên HLKTĐT về tài nguyên du lịch trong bảng sau : 
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Bảng 2.1. Đánh giá tiềm năng và lợi thế của tài nguyên du lịch 

Tài nguyên Lợi thế nổi trội 

Tự nhiên Địa hình Địa hình trung du, núi cao kết hợp với địa hình đồng 

bằng, duyên hải ven biển tạo nên những thắng cảnh 

thiên nhiên hùng vĩ, bãi tắm, đảo gần bờ… trên suốt dọc 

tuyến hành trình, là điểm thu hút lớn đối với du khách. 

Khí hậu Du khách đến với khu vực này bất cứ thời gian nào 

trong năm đều có thể tìm đến nơi có thời tiết đẹp hay 

trải nghiệm nhiều hình thái thời tiết, nhiều kiểu khí 

hậu phù hợp với nhu cầu du khách 

Thủy văn Thủy văn phong phú bao gồm cả sông, suối, hồ, thác 

nước, đầm phá, khoáng nóng…, nhiều điểm rất độc đáo 

và nổi tiếng tạo lợi thế rất riêng cho vùng 

Đông thực vật Các loại động thực vật tại HLKTĐT rất đặc sắc, gồm 

cả hệ sinh thái núi cao, hệ sinh thái sông hồ, hệ sinh 

thái đất ngập nước và hệ sinh thái biển. Trong đó du 

khách rất quan tâm đến các khu sinh thái, vườn quốc 

gia, rừng nguyên sinh, các động vậy quý hiếm. 

Nhân văn Di tích văn hóa 

lịch sử 

Điểm khác biệt lớn là trên tuyến có sự kết hợp của 3 

di sản văn hóa, nhiều di tích khảo cổ, sự lưu giữ của 

hóa thạch khủng long, sự xuất hiện dày đặc của các 

di tích lịch sử, di tích chiến tranh và các giá trị tâm 

linh hết sức đặc sắc 

Lễ hội, làng 

nghề 

Lễ hội, làng nghề là một trong những đặc trưng và 

tạo lợi thế cho sản phẩm du lịch trên tuyến 

HLKTĐT. Du khách đến với khu vực này có cơ hội 

tham gia vào lễ hội gần như quanh năm, và đều là 

những lễ hội, làng nghề rất đặc sắc, có sức sống lâu 

dài. 

Ẩm thực, nghệ 

thuật 

Ẩm thực và nghệ thuật địa phương là một trong những 

quan tâm hàng đầu của du khách khi khám phá điểm 

đến. Đây lại là điểm mạnh của các địa phương trên 

tuyến với hàng chục món ăn độc đáo và đa dạng các loại 

hình nghệ thuật biểu diễn 

Dân tộc Có hàng chục dân tộc chung sống trên HLKTĐT. Đây 

chính là điểm thu hút đối với du khách khi mà nhu cầu 

tìm hiểu về phong tục tập quán, văn hóa truyền thống, 

trang phục ẩm thực… của các dân tộc ngày càng cao và 

loại hình du lịch gắn với cộng đồng ngày càng phát triển. 

Vùng lân cận Kết hợp tài nguyên du lịch là lợi thế lớn của 

HLKTĐT khi mà du khách đến với khu vực này dễ 

dàng tiếp cận nhiều di sản văn hóa, thiên nhiên, 

nhiều danh lam thắng sảnh, di tích văn hóa lịch sử, 

các giá trị sinh thái, cộng đồng rất đặc sắc ở các vùng 

lân cận. 

Nguồn:Tổng hợp của tác giả, 2017 
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ii. Đánh giá từ khảo sát khách du lịch 

Kết quả từ khảo sát của tác giả (Bảng 2.2) cho thấy khi đánh giá về tài 

nguyên du lịch của điểm đến này, khách du lịch cho rằng vị trí địa lý thuận tiện 

đóng vai trò quan trọng nhất. Bên cạnh đó, các tiêu chí như phong cảnh, khí hậu, sự 

sạch sẽ, trong lành của môi trường và sự an toàn, ổn định chính trị của điểm đến 

cũng được đánh giá ở mức khá tốt trở lên. Điều này phần nào cho thấy, tài nguyên 

du lịch trên HLKTĐT hoàn toàn có khả năng thu hút đối với các du khách. Tuy 

nhiên, cần chú ý đến vấn đề bảo tồn di sản văn hóa thế giới, lễ hội dân gian trong 

quá trình khai thác cũng như yếu tố ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu. 

Bảng 2.2. Đánh giá của du khách về tài nguyên du lịch trên HLKTĐT 

Tiêu chí 

Mức đánh 

giá 

trung bình1 

Độ lệch 

chuẩn 

Phong cảnh, sự hấp dẫn trên tuyến 3,92 ,904 

Khí hậu, thời tiết thuận lợi 3,71 ,997 

Vị trí địa lý thuận tiện 4,00 ,795 

Sự sạch sẽ, trong lành của môi trường  3,92 ,926 

Sự an toàn, ổn định chính trị của điểm đến 3,87 ,933 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2017 

2.1.3. Khu vực ưu tiên phát triển du lịch 

 Với rất nhiều lý do đã phân tích ở trên, du lịch đã thành thành ngành kinh tế 

được ưu tiên phát triển trên tuyến, giúp tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, 

tạo sự lan tỏa cho sự tăng trưởng chung của nền kinh tế. Việc nghiên cứu các điểm 

du lịch của 4 nước dọc hành lang sẽ tạo cơ hội cho các dự án du lịch ở các địa 

phương được đưa vào thực hiện.  

Ngày 30/1/2010, Hội thảo quốc tế về hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh 

Bắc miền Trung Việt Nam với Lào, Thái Lan đã diễn ra tại TP Huế. Tại hội thảo, 3 

quốc gia đã ký vào biên bản ghi nhớ với nhiều nội dung quan trọng. Với mục tiêu 

                                                      
1 Theo thang điểm từ 1 đến 5 với 1 là Rất không tốt và 5 là Rất tốt 
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đưa hành lang kinh tế Đông Tây trở thành tuyến du lịch đường bộ có thương hiệu ở 

khu vực Đông Nam Á vào năm 2015, 3 nước sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 

việc lưu chuyển dòng khách. 

Cụ thể, sản phẩm, dịch vụ du lịch tour, tuyến sẽ được nâng cao và làm mới; 

xây dựng một chiến lược chung về chia sẻ thị trường khách, quảng bá du lịch; ký 

kết các hợp đồng liên doanh hợp tác giữa các doanh nghiệp lữ hành - vận chuyển - 

cung ứng dịch vụ. Ngoài ra, 3 nước sẽ chủ động hợp tác song phương hay đa 

phương việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hỗ trợ phát triển nâng cao nguồn nhân 

lực có tay nghề; ưu tiên đào tạo hướng dẫn viên chuyên nghiệp thành thạo ít nhất 2 

thứ tiếng: Việt, Thái. 

Tuy nhiên, thách thức lớn mà các nước tham gia HLKTĐT gặp phải trong 

vấn đề phát triển du lịch đường bộ xuyên suốt toàn tuyến chính là cơ chế hợp tác 

đồng bộ. Trong hơn mười năm hoạt động, tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây vẫn 

chưa được một cơ quan độc lập nào chịu trách nhiệm giám sát về sự phát triển của 

nó. Việc này dẫn đến các thách thức trong sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan 

khác nhau của Chính phủ cũng như với các đối tác phát triển, tiến hành các dự án 

trên hành lang. Như vậy, trong suốt thời gian hình thành, phát triển của HLKTĐT 

đã có nhiều Hội nghị được tổ chức nhưng chưa có một cơ chế hợp tác cụ thể nào 

được đưa ra. Mãi đến tháng 5/2012 tại Quảng Trị, Hội nghị Thứ trưởng Ngoại giao 

Việt Nam – Lào - Thái Lan lần thứ 1 đã nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại thường 

niên, luân phiên giữa ba nước và mong muốn Miến Điện sẽ tham gia vào cơ chế này 

trong tương lai. Nếu được thực hiện thành công, cơ chế này sẽ mở ra một trang mới 

cho HLKTĐT trong khuôn khổ hợp tác giữa 4 nước Việt Nam – Lào - Thái Lan - 

Miến Điện thúc đẩy hội nhập và liên kết kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và xoá 

đói giảm nghèo cho các nước trong lưu vực sông Mê Kông. 

2.2. Thực trạng khai thác du lịch đường bộ trên HLKTĐT 

2.2.1. Cơ sở hạ tầng du lịch đường bộ 

Hệ thống giao thông đường bộ được coi là xương sống của HLKTĐT, sẽ 

được hình thành trước tiên rồi mới đến hành lang kinh tế, thương mại, du lịch…. Cả 
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1.450Km trên HLKTĐT đã hình thành tuyến giao thông đường bộ (Hình 2.3): 

 Hệ thống giao thông đường bộ trên HLKTĐT đang được kết nối thuận lợi 

với các tuyến đường sau (Hình 2.3) : 

 - Đường xuyên Á từ Châu Âu qua Trung Đông, Ấn Độ vào Miến Điện. 

 - Hành Lang Bắc Nam Trung quốc - Lào – Thái Lan. 

 - Tuyến đường Viên Chăn – Bangkok, Bangkok – Chieng Mai. 

 - Tuyến đường Hà Nội – Đà Nẵng – TP HCM – Phnom Pênh. 

 

Hình 2.3. Hệ thống giao thông đường bộ trên HLKTĐT 

       Nguồn: Montague Lord, 2009[63] 

Du khách tiếp cận HLKTĐT thông qua đường bộ, đường hàng không và 

đường thủy. Hiện tại khu vực này có 2 sân bay quốc tế (Đà Nẵng, có thể tính thêm 

sân bay Yangon ở đầu Miến Điện), 4 sân bay nội địa (Sukhonthai, Phitsanulok, 

Savanakhet, Huế), có 6 ga chính (Mawlamyine, Phitsanulok, Khon kaen, Đông Hà, 

Huế, Đà Nẵng) và các ga phụ. Kết quả từ khảo sát (Bảng 2.3) chỉ ra rằng, phần lớn 

du khách muốn đến hành làng kinh tế Đông – Tây bằng xe máy (25,1%). Xếp ở vị 

trí tiếp theo là phương tiện ô tô cá nhân và ô tô tự lái (Caravan). Trong khi đó, chỉ 

có 15,9% du khách muốn du lịch tại HLKTĐT thông qua các tour du lịch.  
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Bảng 2.3. Phương tiện mà du khách muốn sử dụng để đến HLKTĐT 

Phương tiện Tỷ lệ du khách đồng ý 

Tour 15,9% 

Caravan 14,6% 

Ô tô cá nhân 18,3% 

Xe máy 25,1% 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2017 

Trong số các nước thuộc khu vực HLKTĐT, Thái Lan là quốc gia sở hữu cơ 

sở hạ tầng, phương tiện và mạng lưới đường bộ phát triển nhất. Hệ thống đường bộ 

đi qua địa phận của Thái Lan được đầu tư đồng bộ, chất lượng tốt, tốc độ trung bình 

có thể đạt 90-100 km/h. Đối với Việt Nam, Lào và Miến Điện, cơ sở hạ tầng đang 

từng bước được cải thiện để phù hợp với yêu cầu sử dụng (Bảng 2.4).  

Bảng 2.4. Cung độ giao thông đường bộ các nước trên tuyến HLKTĐT 

Ở Miến Điện 200 km 
Từ Mawlamyine đến Myawaddy đi qua Eindu, 40 

km đường và hai cầu treo lớn cần được nâng cấp 

Ở Thái Lan 780 km 

Từ Tak đến Mukdahan đi qua Phitsanulok, 

Khonkaen 45% là đường cao tốc quốc gia 4 làn 

đường, 70km đường cần được nâng cấp 

Ở Lào 210 km 
Từ Savanakhet đến Dansavanh, đường cao tốc 2 làn 

mới hoàn thành và ở điều kiện rất tốt 

Ở Việt Nam 260 km 
Từ Lao Bảo đến Đà Nẵng đi qua Huế, 1/2 là đường 

cao tốc ở điều kiện tốt. 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2015 

Với sự hỗ trợ tài chính kỹ thuật của ADB và Nhật Bản, các hạng mục lớn 

trên tuyến hành lang là hầm đường bộ xuyên Đèo Hải Vân và cầu Hữu nghị 2 nối 

Savanakhet của Lào với Mukdahan của Thái Lan đã hoàn thành, góp phần mang lại 

nhiều thay đổi kinh tế xã hội cho khu vực.  

Nhờ có HLKTĐT, thời gian đi xe buýt từ biên giới Việt Nam - Lào sang tỉnh 

Savanakhet của Lào giảm từ 12 tiếng năm 2001 xuống 4 tiếng năm 2010. Từ Đông 

Hà tới Lao Bảo giảm từ 4 tiếng năm 2001 xuống còn 2 tiếng năm 2010. Thời gian 
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đi từ cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) đến biên giới Việt Nam - Lào giảm từ 6 tiếng năm 

2001 xuống còn 4 tiếng năm 2010.  

Theo kết quả từ khảo sát của tác giả (Bảng 2.5), các du khách và doanh 

nghiệp du lịch hoạt động trên HLKTĐT đều có đánh giá khá tốt về cơ sở vật chất – 

hạ tầng của điểm đến này. Trong đó, theo các doanh nghiệp, phương tiện vận tại các 

điểm đến trên tuyến được đánh giá tốt nhất (3,89 điểm), trong khi cơ sở hạ tầng giao 

thông đường bộ được đánh giá kém nhất (3,25 điểm) tuy nhiên vẫn nằm trên mức 

trung bình. Đối với du khách, chất lượng cung ứng dịch vụ internet và chất lượng 

cung cấp điện nước được đánh giá tốt trong khi cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ 

vẫn là tiêu chí được đánh giá kém nhất (3,64 điểm). Qua đó, có thể thấy rằng, để phát 

triển du lịch đường bộ trên tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây, cơ sở hạ tầng giao 

thông đường bộ là tiêu chí cần ưu tiên cải thiện hơn hết trong thời gian đến. 

Bảng 2.5. Đánh giá của khách du lịch và doanh nghiệp đối với cơ sở hạ tầng 

trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây 

Tiêu chí 

Khách du lịch Doanh nghiệp du lịch 

Mức đánh giá 

trung bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức đánh giá 

trung bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Cơ sở hạ tầng giao 

thông đường bộ 

3,64 ,927 3,25 ,645 

Cơ sở hạ tầng và 

dịch vụ sân bay 

3,83 ,836 3,64 ,678 

Cơ sở hạ tầng và 

dịch vụ cảng biển 

3,96 ,868 3,75 ,585 

Phương tiện vận 

chuyển tại các 

điểm đến 

3,88 ,866 3,89 ,567 

Chất lượng cung 

ứng dịch vụ 

internet 

3,99 ,918 3,71 ,535 

Chất lượng cung 

cấp điện, nước 

4,05 ,776 3,71 ,713 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2017 
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2.2.2. Sản phẩm, dịch vụ du lịch đường bộ 

2.2.2.1. Lữ hành 

Các công ty lữ hành quốc tế và nội địa có xu hướng tăng khá nhanh và ngày 

càng đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức các chương trình quốc tế Inbound.Từ 

năm 2004, đích thân Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, ông Krit Kraichitti đã hiện thực 

hóa khả năng hợp tác du lịch giữa 4 nước bằng việc lôi kéo rất nhiều hãng lữ hành 

vào cuộc để nhanh chóng có tiếng nói mạnh mẽ từ phía doanh nghiệp nhằm trình 

Chính phủ như bỏ thị thực nhập cảnh giữa Lào và Việt Nam, giữa Lào và Thái Lan. 

Các hãng lữ hành Thái đã phác thảo viễn cảnh cho khách hàng của mình: Sáng uống 

cà phê Mukdahan (Thái), trưa ăn cơm Savannakhet (Lào) và chiều tối tắm biển Non 

Nước (Đà Nẵng). Cả Trung Quốc và Nhật Bản cũng đã bắt đầu khai thác HLKTĐT.  

Đến nay, đã có rất nhiều công ty lữ hành khai thác và hưởng lợi từ nguồn 

khách đến với HLKTĐT, chủ yếu là các công ty ở Khu vực Isan, Bangkok, Chiang 

Mai (Thái Lan), Savanakhet, Champasak (Lào), Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà 

Nẵng (Việt Nam). Đã hình thành nhiều nhóm công ty khai thác nguồn khách đường 

bộ, nguồn khách caravan, phía Việt Nam thậm chí còn hình thành Câu lạc bộ các 

doanh nghiệp đón khách Thái Lan đường bộ trực thuộc Hiệp hội Lữ hành Việt 

Nam, qui định rõ chỉ có những công ty tham gia vào Câu lạc bộ này mới đủ điều 

kiện đón khách Thái Lan tại các cửa khẩu đường bộ. Các công ty lữ hành đã đóng 

một vai trò rất quan trọng trong việc định hướng, xúc tiến nguồn khách, tạo sản 

phẩm, chuẩn hóa hệ thống cung ứng dịch vụ… trên HLKTĐT.  

2.2.2.2. Sản phẩm 

Do đặc thù về hạ tầng giao thông, vì vậy du lịch đường bộ là phổ biến nhất 

trên tuyến. Đường sắt và đường thủy gần như chưa có hoặc chưa khai thác được, chỉ 

có thể sử dụng phương tiện đường sắt để kết nối các trung tâm khách như : Yangon, 

Bangkok, Chiang Mai, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh… vào các địa phương như  : 

Mawlamyine, Sukhothai, Phitsanulok, Khon Kaen, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng. 

Đường hàng không thì chủ yếu dựa vào các sân bay trung tâm như Răng Gun, 

Chiang Mai, Bangkok, Viên Chăn, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… Các sản 
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phẩm du lịch đường bộ còn khá đơn điệu, chủ yếu tập trung lưu trú ở một số trung 

tâm như Mukdahan, Savanakhet, Huế, Đà Nẵng…, các địa phương khác chỉ đi 

ngang qua, ngày lưu trú bình quân trên tuyến rất ngắn; sản phẩm du lịch chủ yếu là : 

Văn hóa lịch sử, sinh thái và nghỉ biển, trên 3 hình thức là : Xe caravan (tự lái), xe 

của các công ty lữ hành và xe công cộng.  

Các sản phẩm các công ty lữ hành bán trọn gói trên HLKTĐT, HLKTĐT + 

một số điểm đến lân cận cho cả xe của công ty và xe tự lái bao gồm : 

Mukdahan - Savanakhet - Đông Hà - Huế - Đà Nẵng – Hội An  

Mukdahan – Savanakhet - Quảng Bình – Huế - Đà Nẵng Hội An 

Mukdahan – Savanakhet - Đông Hà – Thanh Hóa – Hà Nội – Hạ Long – Vinh 

Đà Nẵng – Huế - Đông Hà – Savanakhet – Nakhon Phanom – Viên Chăn 

Đà Nẵng – Huế - Đông Hà – Savanakhet – Mukdahan – Bangkok – Pattaya 

Đà Nẵng – Huế - Đông Hà – Savanakhet – Mukdahan – Chiang Mai 

Phía Miến Điện vẫn chưa kết nối được sản phẩm của các công ty  lữ  hành. 

Trên tuyến vẫn chưa hình thành được các sản phẩm du  lịch  theo  chủ  đề chung 

toàn tuyến. Phía Việt Nam đã có Con đường di sản Miền Trung rất hấp dẫn, tuy 

nhiên chưa mở rộng qua Lào, Thái Lan, Miến Điện. 

Các sản phẩm dành cho nhóm gia đình tự lái xe, khách lẻ đi bằng mô tô, xe 

buýt, xe chất lượng cao… chủ yếu hình thành tại điểm đến gồm : Khách sạn/nhà 

nghỉ, nhà hàng ăn uống, điểm tham quan, điểm vui chơi, mua sắm… Các sản phẩm 

này trên tuyến chủ yếu mới ở mức cơ bản, trừ các trung tâm du lịch đã hình thành 

như Sukhothai, Khon Kaen, Huế, Đà Nẵng. 

Các sản phẩm vui chơi, giải trí, mua sắm trên tuyến còn rất sơ sài, mới dừng 

lại ở công viên khủng long (Mukdahan, Savanakhet), vườn quốc gia (Mawlamyine, 

Phitsanulok, Phechabun, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng), casino (Savanakhet, Đà 

Nẵng), các quán bia, quán bar, karaoke, vũ trường, massage, các chợ, siêu thị địa 

phương…, chưa có các dịch cụ vui chơi giải trí, mua sắm theo chiều sâu, thực sự 

thu hút và giữ chân du khách như : Công viên nước, chợ đêm, phố đi bộ, các 

chương trình biểu diễn nghệ thuật, chương trình đường phố, các khu mua sắm tập 
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trung, các dịch vụ buổi tối trên sông… 

2.2.2.3. Lưu trú và ẩm thực 

4 tỉnh thành thuộc HLKTĐT phía Việt Nam có hệ thống cơ sở lưu trú, nhà 

hàng và hệ thống dịch vụ du lịch khá hoàn chỉnh với nhiều cấp hạng. Một số tuyến 

quốc lộ chính như: Tuyến Lao Bảo - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng; 

Tuyến Cầu Treo - Hà Tĩnh - Vinh; Tuyến Chalo - Đồng Hới - Phong Nha - Đông 

Hà… hạ tầng cơ sở lưu trú khá tốt, cơ bản đáp ứng nhu cầu của các đối tượng khách 

thì tích cực đầu tư hoàn thiện, đồng thời xem xét xây dựng mới các cơ sở lưu trú 

cho đối tượng khách có thu nhập thấp hoặc trung bình vì phần lớn khách du lịch 

đường bộ có thu nhập không cao (trung bình chi thuê phòng 31,6 USD/người, trong 

lúc đó khách đường hàng không chi 75,5 USD/người). Các tuyến quốc lộ qua các 

cửa khẩu quốc tế còn lại, cơ sở hạ tầng lưu trú thấp kém, lượng khách du lịch quốc 

tế qua lại hiện nay không đáng kể. 

Hệ thống dịch vụ lưu trú trên tuyến tính đến thời điểm này có thể đã đáp ứng 

được nhu cầu của nguồn khách thu nhập thấp (Tây ba lô, buôn bán nhỏ, thăm 

thân…) do hầu hết các địa phương đều gia tăng đáng kể lượng phòng từ 1-3 sao, 

home stay, hostel, cụ thể là : Mawlamyine và Miawaddy có hơn 100 khách sạn, 

phía Thái Lan hầu như địa phương nào hệ thống 1-3 sao cũng đạt yêu cầu, 

Savanakhet có hơn 80 khách sạn, Quảng Trị - Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng có hơn 

600 khách sạn loại này. Tuy nhiên, khách sạn hạng sang trên tuyến phân bố chưa 

đồng đều, Phía Miến Điện chỉ có khách sạn 4 sao, chưa có 5 sao, Savanakhet chỉ có 

1 khách sạn 5 sau (là casino Savan Vegas, chủ yếu phục vụ khách đánh bạc đến từ 

Thái Lan), chỉ có một số địa phương tập trung nguồn khách lớn có nhiều khách sạn 

4-5 sao như Sukhothai, Khon Kaen, Huế, Đà Nẵng. 

Tuy nhiên, do nguồn khách đường bộ Thái Lan vào Việt Nam tăng trưởng 

quá nóng vào những năm 2006-2009, cộng với một số lý do khác, đã có sự gia tăng 

nhanh chóng về số lượng các khách sạn 3 sao, đặc biệt là Huế và Đà Nẵng, làm dư 

thừa nguồn cung khi lượng khách này giảm dần từ năm 2010 và đến thời điểm này, 

giá phòng khách sạn 3 sao ở Huế và Đà Nẵng đang bị đẩy xuống mức thấp nhất 
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(khoảng 15-20USD/phòng/đêm), gây khó khăn lớn cho nhà đầu tư, nhưng ngược 

lại, tạo cơ hội cho các công ty lữ hành các công ty bán phòng trực tuyến khai thác 

nguồn khách.   

Hệ thống nhà hàng trên tuyến chỉ đáp ứng ở mức phục vụ các nhu cầu cơ 

bản, trừ một số trung tâm du lịch (Sukhothai, Khon Kean, Huế,Đà Nẵng). Các nhà 

hàng này chủ yếu phục vụ các đoàn khách du lịch, phân bố đều trên tuyến, đặc biệt 

là khu vực Mukdahan, Savanakhet, Mường Phìn, Lao Bảo, Đông Hà. Tại các trung 

tâm du lịch, số lượng và chất lượng các nhà hàng là đáp ứng được hầu hết các nhu 

cầu, Như vậy, về dịch vụ ăn uống trên tuyến, cần nhanh chóng kêu gọi đàu tư, nâng 

cấp các nhà hàng hiện có, đa dạng có loại hình ăn uống (cà phê, bánh ngọt, giải 

khát, ăn nhé, ăn đặc sản…), đa dạng các loại thực đơn (Thái, Việt, Lào, Miến Điện, 

Hoa, Nhật, Hàn…), nhanh chóng kêu gọi các chuỗi ẩm thực quốc tế (KFC, 

MacDonald, Lotteria…) đến đầu tư ở khu vực này. 

2.2.2.4. Trạm dừng 

Đầu tư xây dựng và nâng cấp hệ thống các trạm dừng trên HLKTĐT là một 

trong những dự án quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu của HLKTĐT. Cho đến 

năm 2010, hệ thống các trạm dừng tại Thái Lan tương đối hoàn chỉnh và đồng bộ. 

Các trạm dừng trên tuyến tại Thái Lan có đầy đủ các dịch vụ: đổ xăng, sửa chữa xe, 

nhà hàng, nơi nghỉ ngơi, siêu thị nhỏ… với chất lượng dịch vụ khá tốt, khoảng cách 

giữa các trạm dừng khoảng 35-50 km đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tạo ra 

nhiều hiệu ứng tích cực cho các địa phương của Thái Lan trên HLKTĐT. 

Tuy nhiên, phía Miến Điện, Lào và Việt Nam vẫn chưa hình thành chuỗi các 

điểm dừng được đầu tư bài bản, điều này làm cho du khách rất bị động trên đường, 

đặc biệt là khách tự đến, khách gia đình (do không có hướng dẫn địa phương). Hiện 

trên tuyến tại các quốc gia này vẫn chủ yếu dừng ở các trạm xăng hoặc nhà hàng 

cho khách nghỉ ngơi, đi vệ sinh. Đây là yêu cầu rất bức thiết cho các địa phương 

trên tuyến phải nhanh chóng kếu gọi đầu tư xây dựng hệ thống điểm dừng đạt chuẩn 

nếu muốn thu hút bền vững các nguồn khách đến với HLKTĐT. 

Đánh giá về các dịch vụ trên HLKTĐT (Bảng 2.6), kết quả từ khảo sát cho 
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thấy, các dịch vụ hỗ trợ như dịch vụ bưu chính viễn thông (điện thoại, internet) và 

dịch vụ ATM, đổi tiền, thanh toán thẻ… được các doanh nghiệp du lịch đánh giá tốt 

nhất; trong khi đó, Dịch vụ y tế, khám chữa bệnh và sự đa dạng và phong phú của 

hoạt động vui chơi giải trí được đánh giá kém nhất, tuy nhiên số điểm vẫn ở trên 

mức trung bình. Đối với du khách, các tiêu chí đưa ra đều được đánh giá ở mức tốt. 

Như vậy, nhìn chung các sản phẩm, dịch vụ du lịch trên HLKTĐT đáp ứng được 

nhu cầu của du khách, tuy nhiên dưới góc nhìn của các doanh nghiệp đang hoạt 

động trên tuyến này thì cần phát triển thêm các hoạt động vui chơi giải trí. 

Bảng 2.6. Đánh giá của khách du lịch và doanh nghiệp du lịch về dịch vụ  

du lịch trên HLKTĐT 

Tiêu chí 

Khách du lịch Doanh nghiệp du lịch 

Mức đánh 

giá trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức đánh 

giá trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Chất lượng của các doanh nghiệp 

kinh doanh lữ hành và các dịch 

vụ đi kèm 

3,79 ,951 3,64 ,559 

Chất lượng khách sạn, nhà nghỉ 

và các dịch vụ đi kèm 

4,01 ,790 3,75 ,752 

Sự đa dạng và phong phú của 

hoạt động vui chơi giải trí 

3,91 ,873 3,57 ,742 

Chất lượng các mặt hàng mua 

sắm, quà lưu niêm 

3,85 ,999 3,61 ,497 

Sự đa dạng của hàng hóa, quà 

lưu niệm 

3,94 ,982 3,71 ,600 

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và 

làm đẹp 

3,89 ,932 3,61 ,629 

Dịch vụ y tế, khám chữa bệnh 3,85 ,962 3,54 ,637 

Dịch vụ ATM, đổi tiền, thanh 

toán thẻ,... 

3,91 ,925 3,79 ,630 

Dịch vụ bưu chính, viễn thông 

(điện thoại, internet) 

4,04 ,850 3,86 ,705 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2017 
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Về giá cả các dịch vụ du lịch của điểm đến này, các du khách đều đánh giá từ 

mức khá tốt trở lên (Bảng 2.7). Tuy nhiên, khảo sát cũng chỉ ra rằng mức chi tiêu 

của du khách tại điểm đến này phần lớn là dưới 300 USD/ngày (65,7%). Điều này 

cho thấy, trong thời gian đến cần nâng cao giá trị gia tăng của các dịch vụ du lịch 

trên tuyến HLKTĐT để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cũng như nâng cao 

mức chi tiêu của du khách. 

Bảng 2.7. Đánh giá của khách du lịch về giá cả các dịch vụ du lịch trên 

HLKTĐT 

Tiêu chí 
Mức đánh giá  

trung bình 

Độ  

lệch chuẩn 

Giá vé tham quan tại các điểm du lịch 3,71 ,954 

Giá cả phòng nghỉ và các loại phí dịch vụ 3,80 ,789 

Giá cả món ăn 4,02 ,872 

Chi phí đi lại (vận chuyển) 3,86 ,826 

Giá cả của dịch vụ vui chơi, giải trí 3,99 ,800 

Giá cả hàng hóa, quà lưu niệm 3,88 ,905 

Nguồn: Khảo sát của tác giả, 2017 

2.2.3. Thị trường khách du lịch đường bộ 

2.2.3.1. Thị trường khách chung 

 HLKTĐT là một trong những hành lang thuộc Tiểu vùng sông Mê Kông mở 

rộng, nằm trong khu vực Châu Á Thái Bình dương, điểm đến đang thu hút lớn nhất 

khách du lịch toàn cầu. 

 Theo hình 2.15, có thể thấy Châu Á Thái Bình dương thu hút được 277 triệu 

du khách trong năm 2015, đứng thứ 2 toàn cầu sau Châu Âu. Tuy nhiên, do nguồn 

khách nội vùng Châu Âu, các nước Châu Âu đi lại lẫn nhau thường chiếm tỷ trọng 

rất lớn (khoảng 60-70%) nên nếu chỉ tính lượng khách ngoài khu vực thì Châu Á 

Thái Bình dương không hề thua kém Châu Âu. 

Trong tổng số du khách đến với Châu Á Thái Bình dương thì Thái Lan chiếm 32,59 

triệu khách (đứng thứ 2 sau Trung quốc), Việt Nam thu hút 10,1 triệu khách (đứng 

thứ 11), Lào có 4,23 triệu khách (giảm nhẹ so với năm 2015: 4,325 triệu khách), 
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Miến Điện có 2,907 triệu khách (giảm sâu so với năm 2015: 4,681 triệu khách) 

(Hình 2.4). Nguyên nhân được cho là Thái Lan và Việt Nam có chiến lược phát 

triển du lịch bài bản hơn, sản phẩm đa dạng hơn, công tác quảng bá xúc tiến mạnh 

mẽ hơn…, trong khi đó Miến Điện có bất ổn chính trị, các sản phẩm du lịch của 

Lào đã trở nên quen thuộc, không phát triển được nhiều thị trường mới, trong khi 

đó, nguồn khách truyển thống từ Thái Lan và Việt nam lại giảm (Khoảng 500.000 

khách). 

 

Hình 2.4. Thị phần khách du lịch Quốc tế theo châu lục 

    Nguồn: Tổ chức Du lịch Thế giới (WTO), 2016[100] 

 Hình 2.4 cho thấy lượng khách đến các nước HLKTĐT từ năm 2010 – 2015, 

ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của các quốc gia trên tuyến, đóng góp đáng kể vào 

sự tăng trưởng chung của khu vực Châu Á Thái Bình dương, trong đó tăng lớn nhất về 

lượng khách là Thái Lan (gần 10 triệu khách trong 5 năm), Miến Điện (gần 4 triệu 

khách trong 5 năm), Việt nam (gần 3 triệu khách trong 5 năm). 
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Hình 2.5. Thống kê lượng khách đến các nước HLKTĐT 2010-2015 

Nguồn: Tổ chức Du lịch Thế giới (WTO), 2016[100] 

 Tuy nhiên, về tỷ lệ tăng trưởng khách, lại có sự bứt phá ngoạn mục của các 

điểm đến mới nổi, trong đó, tăng nhanh nhất là Miến Điệu với 490% sau 5 năm, sau đó 

đến Lào với 72,1%, Việt Nam là thấp nhất với 51,95%, trong khi đó Thái Lan ghi nhận 

mức tăng tới 87,5% trong 5 năm, mặc dù thời gian này Thái Lan có khủng hoảng chính 

trị (Hình 2.6). Điều này chứng tỏ du lịch Thái Lan tăng trưởng rất bền vững cả về số 

tương đối và tuyệt đối, ngược lại Việt Nam và Lào còn tăng trưởng chậm, điều này cần 

được lưu ý trong chiếm lược phát triển nguồn khách trên HLKTĐT. 
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Hình 2.6. Tỷ lệ tăng trưởng lượng khách các nước HLKTĐT 2010-2015 

Nguồn: Tổ chức Du lịch Thế giới (WTO), 2016[100] 

Bốn nước trên HLKTĐT chủ yếu nhận khách đến bằng đường hàng không 

và đường bộ, đường sắt gần như không có và đường biển thì rất ít (bảng 2.8). 

Bảng 2.8. Thống kê lượng khách đến HLKTĐT theo phương tiện vận chuyển 

Quốc gia 
Đường hàng không Đường bộ Đường biển 

Số lượng Tỷ trọng Số lượng Tỷ trọng Số lượng Tỷ trọng 

Miến Điện 2.412.000 83,0% 495.000 17,0% 0 0 

Thái Lan 29.490.000 90,5% 2.949.000 8,5% 325.000 1,0% 

Lào 570.000 13,5% 3.660.000 86,5% 0 0 

Việt Nam 8.260.000 82,5% 1.467.000 14,6% 284.000 2,9% 

     Nguồn : Số liệu của các Tổng cục du lịch và tính toán của tác giả, 2017 

 Có thể thấy sự chênh lệch khá lớn giữa lượng khách quốc tế đến bằng đường 

hàng không và đường bộ. Trong khi cả Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam lượng 

khách sử dụng phương tiện máy máy chiếm áp đảo (82,5% - 90,5%), thì ngược lại 

lượng khách sử dụng phương tiện đường bộ đến Lào lại chiếm đa số trong tổng 

lượng khách (86,5%). Điều này cho thấy Lào có lợi thế phát triển du lịch đường bộ 
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do gần các thị trường lớn (Trung quốc, Thái Lan, Việt Nam).  

2.2.3.2. Thị trường khách trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây 

 Mặc dù các quốc gia trên tuyến có sự tăng trưởng mạnh mẽ về nguồn khách 

trong những năm qua, nhưng một số địa phương trên tuyến lại được coi là vùng 

trũng trong phát triển du lịch quốc gia, trừ Sukhothai, Khon Ken (Thái Lan), 

Savanakhet (Lào) do có nguồn khách đi ngang qua, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng 

(Việt Nam). Các địa phương còn lại có lượng khách đến thấp trong tổng lượng 

khách chung toàn quốc (bảng 2.9). 

Bảng 2.9. Số lượng khách du lịch đến các địa phương trên tuyến HLKTĐT 

 

Địa phương 

Lượng khách quốc tế 

đến năm 2017 (Người) 

So với cả nước  

(%) 

So với năm 

2016 (%) 

Mawlamyine 151.000 4,31 +19 

Myawaddy 36.000 1,02 +22 

Tak 290.000 0,81 +11 

Sukhothai 1.450.000 4,10 +9 

Phitsanulok  594.000 1,68 +8 

Phetchabun 496.000 1,40 +9 

Khon Kaen 1.270.000 3,59 +12 

Kalasin 370.000 1,05 +14 

Mukdahan 464.000 1,31 +11 

Savanakhet 937.000 19,5 +8 

Quảng Trị 164.000 1,27 +13 

Thừa Thiên Huế 850.000 6,59 +12 

Đà Nẵng 2.310.000 17,90 +39 

    Nguồn: Tổng cục du lịch và tính toán của tác giả. 

 Như vậy, mức đóng góp của các địa phương trên tuyến trong tổng nguồn 

khách quốc gia quá thấp, chủ yếu từ 1% đến 5%, chỉ có một số địa phương cao hơn 

5% là Savanakhet (19,5%), Thừa Thiên Huế (6,59%) và Đà Nẵng (17,90%). Điều 

này đặt ra một nhiệm vụ hết sức bức thiết trong việc thu hút các nguồn khách đến 
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quốc gia mình đến với khu vực HLKTĐT, bên cạnh việc khai thác các nguồn khách 

trực tiếp. 

 Đà Nẵng đã trở thành một điểm sáng trong khai thác các nguồn khách trực 

tiếp. Tuy nhiên, sự gia tăng lượng khách lại chủ yếu đến từ đường hàng không, khi 

mà các đường bay trực tiếp liên tục được mở vào Đà Nẵng. Như vậy, làm sao phát 

triển khách từ Đà Nẵng đi bằng đường bộ đến các địa phương trên tuyến cũng là 

một nội dung cần nghiên cứu. 

 Quốc tịch khách đến các quốc gia và địa phương trên tuyến cũng là một 

trong những nội dung quan trọng cần hết sức quan tâm. Theo thống kê của các Tổng 

cục du lịch Miến Điện, Thái Lan, Lào, Việt Nam thì quốc tịch khách đến chia theo 

nhóm cụ thể như sau : 

 - Khách nội vùng và giữa 4 quốc gia đi lại lẫn nhau 

 - Châu Âu – Úc – Mỹ 

 - Đông Bắc Á (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản) 

 - Đông Nam Á (Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines) 

 - Nam Á (Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh) 

 - Các quốc tịch khác. 

 Với cơ cấu khách như hiện nay, khó có thể đạt được sự phát triển bền vững 

về nguồn khách trên tuyến. Khách nội vùng chủ yếu đi lại do sự thuận tiện về 

đường sá, tò mò khám phá cái mới và chi tiêu không cao. Nguồn khách Châu Âu – 

Úc – Mỹ giai đoạn này chủ yếu là khách ba lô, đến Thái Lan, Việt Nam, Lào, Miến 

Điện, Campuchia kết hợp tham quan trên tuyến và chủ yếu muốn khám phá những 

nét hoang sơ, các giá trị sinh thái. Để có thể phát triển tuyến sản phẩm lâu dài, cần 

có những đầu tư trọng điểm để lôi kéo các nguồn khách từ Đông Bắc Á và Nam Á, 

đặc biệt là từ Trung Quốc và Ấn Độ. 

Bảng 2.10 dưới đây cho thấy ý kiến từ các doanh nghiệp khi trả lời về những thị 

trường khách lớn đến HLKTĐT những năm qua. Theo đó, Việt Nam vẫn là thị trường 

được doanh nghiệp quan tâm nhất, tiếp đến là các nước Đông Nam Á, Trung Quốc… 
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Bảng 2.10. Những thị trường khách lớn đến HLKTĐT những năm qua 

Thị trường khách Tần số 
Tỷ lệ doanh nghiệp  

đồng ý 

Thị trường khách Việt Nam 27 93,1% 

Thị trường khách Thái Lan 12 41,4% 

Thị trường khách Lào 4 13,8% 

Thị trường khách các nước Đông Nam Á khác 16 55,2% 

Thị trường khách Nhật Bản 8 27,6% 

Thị trường khách Hàn Quốc 11 37,9% 

Thị trường khách Trung Quốc 14 48,3% 

Thị trường khách Pháp 1 3,4% 

Nguồn: Khảo sát của tác giả. 

Việc hình thành Hành lang kinh tế Đông Tây, đặc biệt là khai trương cầu 

Hữa Nghị 2 ngày 19/12/2006 nối Mukdahan với Savanakhet đã tạo điều kiện cho 

các địa phương trên tuyến từ Savanakhet đến Đà Nẵng có sự tăng trưởng mạnh mẽ 

về khách du lịch. Trong thời gian từ 2007 -2010, lượng khách du lịch đến các tỉnh 

miền Trung Việt Nam trên HLKTĐT tăng đột biến. Trong năm 2007, chỉ tính 6 

tháng đầu năm có khoảng 160.000 lượt khách đã đến Việt Nam qua cửa khẩu Lao 

Bảo (tăng 40% so với cùng kỳ năm trước), lượng khách qua cửa khẩu quốc tế Lao 

Bảo cả năm là 404.500 lượt người (gấp đôi năm 2006). Năm 2008, mặc dù phải 

gánh chịu những  khó khăn do khủng hoảng tài chính mang lại, nhưng lượng xe ô tô 

xuất nhập qua cửa khẩu Lao Bảo vẫn là 56.000 lượt, bằng năm 2007; lượng du 

khách qua cửa khẩu Lao Bảo trong năm 2008 tăng 32.629 lượt người so năm 2007. 

Tại Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, lượng du khách Thái Lan đến bằng đường bộ đã 

giúp Thái Lan vươn lên vị trí số 1 trong tổng lượng khách quốc tế đến với 2 địa 

phương này trong 2 năm 2007-2008. 

Thông qua tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây, Lào cũng đang là địa điểm du 

lịch ưa thích của nhiều du khách trong khu vực và trên thế giới. Năm 2005 có tới 

1,1 triệu du khách nước ngoài đến Lào, tương đương 1/4 dân số của nước này, trong 
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đó hơn 80% đến bằng đường bộ, đem lại nguồn thu nhập rất đáng kể cho ngân sách. 

Tuy nhiên, sau khoảng thời gian 3-4 năm phát triển nóng, từ năm 2011 lượng 

khách bắt đầu giảm dần. Các địa phương trên tuyến phía Việt Nam không còn ghi 

nhận Thái Lan là nguồn khách lớn nhất trong cơ cấu nguồn khách. Từ năm 2011 

đến nay, nguồn khách đến bằng đường bộ qua HLKTĐT chỉ chiếm một tỷ trọng rất 

nhỏ, trừ Savanakhet và Quảng Trị. Nguyên nhân chủ yếu là các sản phẩm trên tuyến 

còn quá đơn điệu, hệ thống hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, thời gian di chuyển 

trên đường quá nhiều, thủ tục nhập xuất cảnh còn rườm rà, các công ty lữ hành thì 

tranh mua, tranh bán đẩy chất lượng dịch vụ quá thấp… Mặt khác, nguồn khách này 

chủ yếu là Việt kiều ở khu vực Đông Bắc Thái Lan về thăm quê nên chỉ ồ ạt thời 

gian ban đầu. Vì vậy, cần tập trung nỗ lực xúc tiến vào một số nguồn khách khác và 

khắc phục triệt để những tồn tại vừa nêu thì mới hy vọng phát triển bền vững nguồn 

khách trên tuyến. 

2.2.4. Nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch 

 Sự phát triển đột biến về lượng khách trên HLKTĐT trong những năm 2007 

– 2010 đã cho thấy lỗ hổng rất lớn về nguồn nhân lực trên tuyến, và khi lỗ hổng này 

cơ bản được khắc phục thì thực trạng nguồn nhân lực trên tuyến vẫn yếu và thiếu ở 

nhiều mảng, mặc dù Thỏa thuận công nhận nghề lẫn nhau nói chung trong ASEAN 

và trong du lịch nói riêng (MRA-TP : Mutual Regconition Agreement on Tourism 

Professionals) đã được thông qua và có hiệu lực từ 1/1/2015 với nội dung chính là 

tạo ra một cơ chế giúp thống nhất và công nhận tương đương trình độ năng lực nghề 

du lịch trong toàn ASEAN dựa trên trình độ chuyên môn và chứng nhận bằng cấp, 

qua đó người lao động có thể dịch chuyển tự do trong ASEAN, cụ thể như sau : 

 Đối với đội ngũ quản lý Nhà nước, phần lớn nhân lực quản lý du lịch trên 

tuyến chưa được đào tạo bài bản về du lịch, đặc biệt ở các địa phương thuộc Miến 

Điện, Lào, Vì vậy, nhận thức trong phát triển du lịch bền vững, trong xác định sản 

phẩm địa phương, định vị nguồn khách, triển khai các hoạt động xúc tiến, kiểm soát 

các dịch vụ trên tuyến, trình độ ngoại ngữ… còn nhiều hạn chế. Đã có nhiều dự án 

tài trợ cho việc đào tạo nguồn nhân lực từ Cộng đồng Châu Âu, từ Ngân hàng phát 
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triển Châu Á cho cán bộ quản lý các địa phương, đã cải thiện ít nhiều chất lượng 

nguồn nhân lực này, tuy nhiên, muốn du lịch trên HLKTĐT phát triển theo chiều 

sâu, thì cần tiếp tục tăng cường đào tạo và có chính sách thu hút nhân lực chất 

lượng cao làm việc trong lĩnh vực quản lý nhà nước. 

 Đối với hệ thống cung ứng dịch vụ, nguồn nhân lực ở các thành phố lớn như 

Khon Kean, Sukhothai, Huê, Đà Nẵng đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu của các loại 

hình khách, các địa phương còn lại nhân lực rất dồi dào về số lượng nhưng phần đông 

chưa qua đào tạo, thiếu chuyên môn nghiệp vụ, thái độ, ngoại ngữ, chỉ có thể phù hợp 

với qui mô dịch vụ nhỏ, lẻ, phục vụ cho khách ba lô, thu nhập thấp là chủ yếu. 

 Trong hệ thống dịch vụ trên tuyến, thực trạng nhân lực của đội ngũ hướng 

dẫn viên và lái xe là rất đáng quan tâm. Do đặc thù của chương trình du lịch đường 

bộ liên quốc gia là thời gian trên xe rất nhiều, vì vậy chất lượng của đội ngũ hướng 

dẫn và lái xe ảnh hưởng rất quyết định đến sự hài lòng của du khách. Khi lượng 

khách Thái Lan tăng trưởng đột biến trong thời gian từ 2007-2010, số lượng hướng 

dẫn tiếng Thái khan hiếm một cách trầm trọng, các công ty phải sử dụng cả người 

Lào và các Việt kiều Thái rất lớn tuổi làm công tác hướng dẫn. Nguồn cung được 

cân bằng trong khoảng 2-3 năm sau đó khi mà các sinh viên Việt Nam ồ ạt qua Thái 

Lan học tiếng, và đến nay khi lượng khách giảm xuống thì lực lượng này lại trở nên 

dư thừa, cần nhiều thời gian để chuyển đổi làm việc khác. Chính vì vậy, cần có sự 

định hướng, qui hoạch về nguồn nhân lực trên tuyến để có thể phục vụ nhiều nguồn 

khách : Trung quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Châu Âu…, và đa dạng về nhu 

cầu : Khách lẻ, khách theo đoàn, khách hội nghị, hội thảo, nghỉ dưỡng… 

 Một điểm sáng về nguồn nhân lực là lực lượng cán bộ ở các công ty lữ hành 

khai thác khách trên tuyến. Các công ty này đã nhanh chóng xây dựng đội ngũ và 

triển khai công tác chào bán, kết nối, giới thiệu sản phẩm và điều hành khách. Hầu 

hết các công ty lữ hành có thương hiệu trên tuyến đều tham gia khai thác nguồn 

khách đường bộ, kể cả một số công ty nước ngoài, góp phần làm tăng tính chuyên 

nghiệp của hoạt động khai thác.  
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2.2.5. Thực trạng liên kết phát triển du lịch đường bộ 

Một trong những nội dung cơ bản nhất của phát triển du lịch đường bộ trên 

tuyến HLKTĐT là liên kết các Chính phủ, các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch 

(Tổng cục du lịch), các địa phương trên tuyến và các đơn vị cung ứng dịch vụ, các 

công ty lữ hành. Đây lại là hoạt động thời gian qua còn rất yếu, chưa đi vào thực 

chất, chưa triển khai hướng dẫn chi tiết. Cụ thể như sau : 

Về liên kết tạo và triển khai khung pháp lý, chưa hình thành đồng bộ các 

khung pháp lý, hoặc đã hình thành nhưng việc triển khai hướng dẫn thực hiện còn 

rất lúng túng, chưa đi vào thực chất liên kết, còn tạo ra rào cản lớn cho phát triển du 

lịch trên tuyến. Nội dung này sẽ được phân tích chi tiết ở phần 2.2.6. 

Về liên kết ở cấp Chính phủ, các nước đã thống nhất thiết lập cơ chế tổ chức 

Hội nghị Thứ trưởng Ngoại giao thường niên. Trước Hội nghị này sẽ có họp Hội 

nghị các quan chức cao cấp (SOM) và các cuộc họp chuyên gia về từng lĩnh vực cụ 

thể. Các Tổng cục du lịch đã ký được ghi nhớ hợp tác các nước Tiểu vùng sông Mê 

Kông trong khuôn khổ Hội nghị phát triển du lịch tổ chức tại Bangkok ngày 

17/05/2016, Biên bản ghi nhớ trong Hội nghị liên kết phát triển du lịch trên tuyến 

Hành lang Kinh tế Đông Tây tại Hội An (Quảng Nam) ngày 22/09/2017, đã tổ chức 

được một số đoàn khảo sát theo chương trình ASEAN - Ấn Độ… Tuy vậy, các hoạt 

động này có ý nghĩa về mặt nhận thức nhiều hơn là việc tạo ra những liên kết cụ thể 

về mặt sản phẩm – thị trường. 

Về liên kết trong quản lý Nhà nước ở các địa phương, đã có sự hợp tác ký 

kết giữa Quảng Trị - Savanakhet – Mukdahan, Huế - Phitsanulok, Đà Nẵng – Khon 

Kean. Tuy nhiên, các liên kết này còn khá lỏng lẻo, cơ bản chỉ là định hướng các 

công ty lữ hành trao đổi khách, riêng Quảng Trị - Savanakhet – Mukdahan thì đã có 

thỏa thuận nội dung tạo điều kiện cho phương tiện vận chuyển khách du lịch, đồng 

bộ hóa các thủ tục ở 2 cặp cửa khẩu (nhưng đến nay vẫn chưa áp dụng). Các địa 

phương của Miến Điện (Mawlamyine, Myawaddy) thì hầu như tham gia vào bất cứ 

hoạt động hợp tác nào, cửa khẩu đường bộ tại Myawaddy vẫn chưa miễn thị thực 

cho công dân ASEAN (chỉ miễn ở các cửa khẩu sân bay) gây khó khăn cho việc 
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triển khai sản phẩm du lịch trên tuyến. 

Về liên kết tạo sản phẩm chung và định vị nguồn khách, nội dung này gần 

như chưa được triển khai ở cấp quản lý Nhà nước. Các địa phương trên tuyến mạnh 

ai nấy làm, tự hình thành các sản phẩm địa phương. Chỉ có các công ty lữ hành tự 

kết nối các điểm đến trên tuyến để tạo thành sản phẩm, chưa có sự tham gia hỗ trợ 

của các địa phương trong việc xác định thế mạnh và điểm khác biệt về tài nguyên 

để phối hợp thành sản phẩm chung. Chưa hình thành các sản phẩm chuyên đề, các 

sản phẩm theo chủ đề chung trên toàn tuyến. Phía Việt Nam đã có sản phẩm chủ đề 

qua 3 địa phương là chương trình Hành trình di sản nhưng vẫn chưa được phát triển 

toàn tuyến. Nguồn khách trên tuyến vẫn chưa có sự nghiên cứu chi tiết để xác định 

đâu là các nguồn khách chính, xếp theo thứ tự ưu tiên, đâu là nguồn khách sẽ khai 

thác trong ngắn hạn và dài hạn. 

Công tác liên kết xúc tiến, quảng bá vào các thị trường khách chính còn rất 

lúng túng do chưa hình thành sản phẩm chung, chưa định vị được nguồn khách 

chính trên toàn tuyến và chưa hình thành các quỹ xúc tiến cũng như cơ chế phối hợp 

các nguồn lực. Vì vậy, công tác xúc tiến chủ yếu nằm ở từng địa phương, phụ thuộc 

vào định hướng khai thác và ngân sách xúc tiến cũng như trình độ xã hội hóa. Ở 

một số địa phương Thái Lan (Sukhothai, Khon Kaen) và Việt Nam (Thừa Thiên 

Huế, Đà Nẵng) đã rất chủ động trong công tác xúc tiến qui mô địa phương, huy 

động được ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội hóa từ phía doanh nghiệp kinh 

doanh dịch vụ, lữ hành. Tuy nhiên, ở qui mô liên kết toàn tuyến thì gần như chưa có 

một hoạt động xúc tiến cụ thể nào, thiếu hẳn các sản phẩm chung, định vị hình ảnh 

chung, các nguồn lực huy động từ các địa phương và các tổ chức trung gian kết nối 

hoạt động xúc tiến. Đây chính là một trong những vấn đề càn quan tâm nhất để thúc 

đẩy sự phát triển của du lịch đường bộ trên HLKTĐT.  

2.2.6. Các rào cản cho sự phát triển du lịch đường bộ 

 Phát triển liên vùng giữa các nước trong khu vực, tiềm năng kinh tế của 

HLKTĐT được cộng đồng quốc tế thừa nhận. Tuy nhiên trong tiến trình hợp tác 

kinh tế giữa các nước thuộc HLKTĐT giai đoạn: 1998 - 2010, đã bộc lộ nhiều hạn 
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chế cần khắc phục và thực trạng này vẫn chưa có những chuyển biến theo hướng 

tích cực mặc dù đã được nhìn thấy từ phía các ngành và địa phương có liên quan. 

Cho đến năm 2010, hợp tác kinh tế giữa các địa phương và các nước thuộc 

HLKTĐT vẫn còn nhiều rào cản nhất là những vướng mắc do cơ chế không tương 

thích của từng quốc gia, khiến HLKTĐT chưa thể thông thoáng thật sự. 

 Tính từ cửa khẩu Lao Bảo về tới Cảng Đà Nẵng (Đường 9 và quốc lộ 1A) có 

khoảng 30 thị trấn, đường hẹp, mật độ xe máy lưu thông cao. Nhiều điểm, chốt giao 

thông quy định tốc độ trung bình khoảng 30 km/h đã làm hạn chế tốc độ vận chuyển 

hành khách. Giao thông trên tuyến đường Quốc lộ 9 bị hạn chế do giải phân cách 

mềm chưa hợp lý và trạm kiểm soát của cảnh sát giao thông hay bắt lỗi đè vạch, gây 

cảm giác bị ách tắc, mất nhiều thời gian cho lưu thông trên tuyến đường này. Tuy 

đã có một số thay đổi nhỏ của ngành giao thông đường bộ về việc tháo dỡ một số 

biển báo quy định về quy định tốc độ tối đa và đã được thay thế bằng biển báo đi 

chậm lại, đối với vạch sơn liền (phân cách) tại một số góc cua trên Quốc lộ 9 (Khe 

Sanh - Cam Lộ) nhưng vẫn chưa giải quyết được hạn chế này 

 Đặc biệt là có sự khác biệt về tay lái (thuận và nghịch) giữa Việt Nam, Lào, 

Miến Điện với Thái Lan nên việc sử dụng 1 xe du lịch vận chuyển khách suốt hành 

trình là rất khó khăn, đẩy chi phí vận chuyển lên cao. Việc đưa khách Caravan (xe 

tự lái) của Thái Lan đi ôtô tay lái nghịch vào Việt Nam phải chờ xin phép, thực hiện 

các thủ tục tạm nhập tái xuất xe tốn nhiều thời gian và chi phí. Từ tháng 6/2009, 

hiệp định về xe tay lái nghịch trên toàn tuyến HLKTĐT được vào lãnh thổ của nhau 

có hiệu lực. Nhưng, cho đến nay, việc thực hiện hiệp định vẫn còn nhiều vướng 

mắc, khiến lượng xe từ Thái Lan, Lào vào Việt Nam vẫn còn hạn chế. Ngược lại, 

không ít doanh nghiệp Việt Nam đưa khách vào Thái Lan và ngược lại đã phải đổi 

xe ở biên giới Lào - Thái, chấp nhận mất thêm chi phí còn hơn những nhiêu khê khi 

phải xin các loại giấy phép. Quy định “Một điểm dừng, một lần kiểm tra” chỉ mới 

áp dụng riêng cho hàng hóa.  

 Về thủ tục nhập xuất cảnh cho khách du lịch, việc kiểm tra vẫn còn phải 

tiến hành ở cả hai bên cửa khẩu, cho cả hai cặp cửa khẩu những ngày đầu và cuối 
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chương trình (Ví dụ Mukdahan – Savanakhet, Densavan – Lao Bảo cho chương 

trình khách từ  Thái Lan vào Đà Nẵng – Huế), làm cho du khách rất mất thời gian 

và mệt mỏi. Mặc dù ASEAN là một trong những nơi có chế độ miễn thị thực/cấp 

thị thực ưu đãi nhất (Hình 2.7), công dân các nước ASEAN đi lại lẫn nhau đều 

không cần thị thực, Thái Lan đã miễn thị thực du lịch cho 53 quốc gia và vùng 

lãnh thổ, con số này ở Việt nam là 22, Lào 15, Miến Điện chỉ miễn cho 8 nước 

Đông Nam Á; bên cạnh đó, hầu hết các quốc gia trên tuyến đã áp dụng chính sách 

thị thực điện tử (e-visa) và nhận visa tại cửa khẩu (Visa upon arrival, trừ Miến 

Điện) nhưng hầu hết du khách và các doanh nghiệp lữ hành vẫn đánh giá thủ tục 

nhập xất cảnh tại các cửa khẩu đường bộ còn rất rườm rà, mất thời gian, cần 

nhanh chóng khắc phục. 

 

Hình 2.7. Thống kê mức độ mở cửa của chính sách thị thực 

  Nguồn: Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) [09] 

Về chủ trương, chính sách và thủ tục xuất nhập cảnh còn nhiều bất cập. Căn 

cứ vào những mục tiêu ban đầu về một khu vực kinh tế phát triển nhanh nhờ tác 

động tích cực của HLKTĐT đã không đạt được như mong muốn, do nhiều vướng 
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mắc chậm được tháo gỡ, nhiều chủ trương đã thống nhất nhưng không được thực thi 

một cách đồng bộ; Ví dụ như: Việc thực hiện Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người 

và hàng hoá qua lại biên giới giữa các nước Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (Hiệp 

định GMS-CBTA) đã được ba nước Việt Nam, Lào và Thái Lan tổ chức thông xe 

vào ngày 11/6/2009; theo đó phương tiện của Thái Lan được phép qua Lào vào Việt 

Nam qua cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và hoạt động trên tuyến Lao Bảo - Đông Hà 

(Quốc lộ 9); Đông Hà - Đà Nẵng (Quốc lộ 1) và ngược lại phương tiện của Việt 

Nam có thể qua Lào vào Thái Lan qua cửa khẩu Mucđahan và hoạt động trên tuyến 

Mukdahan - Khalasin - Khonken – Phitsanulok (Hình 2.8) và theo thoả thuận giữa 

Chính phủ Lào, Thái Lan và Việt Nam về hợp tác vận tải đã được ký tháng 11/2007 

(thoả thuận 3 bên). Theo thoả thuận phương tiện chở khách và xe cá nhân của Thái 

Lan vào Việt Nam với mục đích du lịch có thể qua 3 Cửa khẩu Cầu Treo (Quốc lộ 

8), Lao Bảo (Quốc lộ 9) và Bờ Y (Quốc lộ 40) và được phép tới các điểm du lịch 

dọc Quóc lộ 1 từ Thành phố Vinh tới Thành phố Nha Trang. Tuy vậy nhưng trên 

thực tế chỉ có vài chiếc xe vận tải hàng hoá của Thái Lan về Việt Nam (chưa có xe 

vận tải người) và xe Việt Nam chưa có 1 chiếc nào vào Thái Lan. Nếu thực hiện 

nghiêm túc Hiệp định GMS-CBTA cũng như thoả thuận của Chính phủ 3 nước Việt 

Nam, Lào và Thái Lan thì chắc chắn lượng hàng hoá, người qua lại giữa 3 nước sẽ 

rất nhiều, sẽ có sự tác động mạnh trong phát triển thương mại. du lịch và đầu tư của 

cả các địa phương 3 nước. Nguyên nhân chính là do các bên chưa nhất quán với 

hiệp định đã ký kết nên chưa có các hướng dẫn cần thiết dẫn đến các cơ quan chức 

năng mỗi bên thực hiện chưa thống nhất.  

Phí và lệ phí tại các cặp Cửa khẩu (Hình 2.8) cũng chưa thống nhất, mức thu 

mỗi loại phí cũng khác nhau. Giờ làm việc tại các cặp cửa khẩu Mukdahan - 

Savannakhet ; Lao Bảo - Dansavanh hiện tại không thống nhất: Tại cặp cửa khẩu 

Mucđahan - Savannakhet thì làm việc đến 22h nhưng tại cặp cửa khẩu Lao Bảo - 

Dansavanh chỉ đến 19h.  
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Hình 2.8. Bản đồ các cặp cửa khẩu đường bộ trên HLKTĐT 

    Nguồn : Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) [9] 

Tờ khai phương tiện qua cửa khẩu cũng không thống nhất: Tại cửa khẩu Lào 

- Thái Lan chỉ cần 6 thông tin cần thiết; nhưng tại các cửa khẩu giữa Việt Nam - 

Lào thì tờ khai có đến 45 thông tin. Những bất cập này, các địa phương trên 

HLKTĐT không phải không biết, nhưng vẫn chưa có những biện pháp khắc phục 

một cách đồng bộ giữa các địa phương và các nước trên tuyến hành lang này. Tờ 

khai phương tiện xuất cảnh nhập cảnh tại cửa khẩu Lao Bảo có quá nhiều mục phải 

kê khai và còn rườm rà, tốn nhiều thời gian (02-04 giờ) trong khi phía Thái Lan sử 

dụng những tờ khai đơn giản hơn. Nội dung tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất 

nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải tạm nhập, tái xuất còn chưa thống nhất 

tại cả ba nước. Ngay ở phía Việt Nam, đoạn đường từ Thành phố Đà Nẵng đến Lao 

Bảo khoảng 260 km, nhưng mất tới 5-6 tiếng đồng hồ đi xe ô tô, do thời gian “chết” 

tại các trạm thu phí, quy định hạn chế tốc độ, lại phải thêm 1 tiếng nữa để làm thủ 
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tục tại cửa khẩu Lao Bảo - Dansavanh...là những rào cản ảnh hưởng không nhỏ đến 

hoạt động du lịch trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây 

Về phương tiện vận tải du lịch, các doanh nghiệp du lịch chủ yếu sử dụng xe 

của Lào để vận chuyển khách Thái Lan về tham quan Việt Nam và ngược lại đưa 

khách Việt Nam tham quan Lào và Thái Lan. Các phương tiện tay lái bên phải của 

Thái Lan và phương tiện của Việt Nam vào Thái Lan rất ít, trừ một số đoàn caravan 

và thủ tục xin phép mất nhiều thời gian. Phía Lào đang áp dụng hạn chế xe chạy 

không của Việt Nam vào Lào đón khách (đón khách phải có giấy phép của Sở Du 

lịch và Công an du lịch Savannakhet). Điều này gây khó khăn, cản trở cho việc kinh 

doanh vận chuyển khách du lịch. 

Nhìn chung, tính đồng bộ và cơ chế phối hợp giữa các địa phương trên toàn 

tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây vẫn còn thấp và thiếu. Các Hiệp định giao thông 

xuyên biên giới như các Hiệp định về đường bộ giữa Thái Lan và Lào, giữa Lào và 

Việt Nam vẫn còn hiệu lực nhưng chưa hoàn thiện và đầy đủ.. Thực chất hợp tác 

trên Hành lang kinh tế Đông Tây là hợp tác giữa các đối tác yếu - yếu. Khả năng bổ 

sung cho nhau, về lý thuyết là to lớn song việc hiện thực hóa các khả năng này là rất 

khó khăn. Hầu hết các địa phương mà hành lang đi qua có điều kiện tự nhiên phức 

tạp, kinh tế phát triển không đồng đều, tỷ lệ đói nghèo cao, mật độ dân cư thấp, kinh 

tế nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo. Chưa kể, do lịch sử hình thành, phát triển 

của mỗi khu vực, mỗi nước có những điểm khác nhau nên để hội nhập về văn hóa - 

xã hội vẫn cần một khoảng thời gian nhất định.  

2.3. Đánh giá chung 

Qua phân tích tiềm năng, lợi thế và đánh giá thực trạng, có thể rút ra một số 

đánh giá chung sau : 

Về tiềm năng, lợi thế và những điểm mạnh 

- Đây là tuyến sản phẩm tiềm năng khi có vị trí địa lý thuận lợi trong thu hút 

các nguồn khách lớn từ các nước Đông Nam Á, Trung Quốc, Ấn Độ bằng đường bộ 

và một số quốc tịch từ Châu Âu – Úc – Mỹ đến các trung tâm kinh tế - chính trị hay 

các trung tâm du lịch rồi tiếp tục hành trình trên tuyến. 
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- HLKTĐT có vị trí địa chính trị quan trọng, thu hút sự quan tâm của các 

nước lớn, các tổ chức kinh tế, vì vậy dễ dàng thu hút các khoản viện trợ, các khoản 

đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng, hệ thống dịch vụ. 

- Hệ thống giao thông đã kết nối tất cả các địa phương trên tuyến và về cơ 

bản đã đáp ứng nhu cầu khách du lịch. Bên cạnh đó, đặc thù của các phương tiện 

giao thông trên tuyến chứng tỏ việc lựa chọn phát triển du lịch đường bộ trên tuyến 

Hành lang Kinh tế Đông Tây là lựa chọn lâu dài và hợp lý. 

- Tài nguyên du lịch trên tuyến rất phong phú, đa dạng, độc đáo, đặc sắc, trải 

đều qua các địa phương và phù hợp với nhiều nhu cầu khách, nhiều loại hình du 

lịch, bao gồm cả tài nguyên du lịch tự nhiên (Địa hình, khí hậu, thủy văn, động thực 

vật) và tài nguyên du lịch nhân văn (Di tích văn hóa lịch sử, lễ hội làng nghề, ẩm 

thực biểu diễn nghệ thuật, dân tộc học), tạo nên sự khác biệt và có sức hấp dẫn lớn 

đối với du khách 

- Việc dễ dàng kết hợp tài nguyên du lịch các vùng lân cận cũng là lợi thế lớn 

cho việc phát triển sản phẩm du lịch trên tuyến khi mà các địa phương lân cận có 

những tài nguyên rất nổi tiếng, đã có thương hiệu và biết đến rộng rãi như là các di 

sản văn hóa thế giới, các di sản thiên nhiên thế giới, các hệ sinh thái đặc sắc… 

- Các địa phương trên tuyến đều giàu tiềm năng để phát triển kinh tế xã hội, 

đất rộng người thưa, nhiều tài nguyên khoáng sản, chưa phát triển nhiều ngành công 

nghiệp gây ô nhiễm môi trường, nông nghiệp có thể kết hợp phục vụ du lịch… có 

khả năng thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển du lịch. 

- Du lịch đã trở thành ngành kinh tế được ưu tiên phát triển trên tuyến, giúp 

tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, tạo sự lan tỏa cho sự tăng trưởng chung 

của nền kinh tế. Việc phát triển du lịch đường bộ trên 4 nước dọc hành lang sẽ tạo 

cơ hội cho các dự án du lịch ở các địa phương được đưa vào thực hiện, có thể kể 

đến như dự án Phát triển du lịch Hành lang kinh tế Đông Tây thực hiện trong giai 

đoạn 2009 - 2011, dự án Thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ vừa phát triển và đầu tư cơ sở 

vật chất hạ tầng liên quan đến du lịch tại Hành lang kinh tế Đông Tây giai đoạn 

2008 - 2012, dự án ADB GMS Du lịch bền vững Hành lang kinh tế Đông Tây giai 
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đoạn 2009 - 2012. Các dự án này đều được thực hiện bởi Cơ quan phát triển du lịch 

tại các đất nước thuộc Hành lang kinh tế Đông Tây và Văn phòng điều phối du lịch 

Mekong. 

- Cơ sở hạ tầng giao thông từng bước được nâng cấp và hoàn thiện bao gồm 

đường sá, cầu qua sông Mê Kông, các cửa khẩu đường bộ. Hiện nay, ở các nước 

thuộc khu vực HLKTĐT, Thái Lan là quốc gia sở hữu cơ sở hạ tầng, phương tiện và 

mạng lưới đường bộ phát triển nhất. Hệ thống đường bộ đi qua địa phận của Thái 

Lan được đầu tư đồng bộ, chất lượng tốt, tốc độ trung bình có thể đạt 90 - 100 

km/h. Đối với Việt Nam, Lào, Miến Điện, cơ sở hạ tầng giao thông đang từng bước 

cải thiện đáp ứng được nhu cầu cơ bản của khách du lịch. Hệ thống giao thông 

đường bộ còn có lợi thế khi kết nối thuận lợi với tuyến đường xuyên Á, các tuyến 

quốc lộ chính nối các trung tâm kinh tế và du lịch ở Thái Lan, Lào, Việt Nam; cũng 

như kết nối tốt với các sân bay quốc tế trên tuyến và vùng lân cận. 

- Hệ thống cung ứng dịch vụ có một số điểm sáng ở các trung tâm du lịch 

như Sukhothai, Khon Kaen, Huế, Đà Nẵng. Đà Nẵng có hệ thống dịch vụ khá hoàn 

chỉnh. Savanakhet và Đà Nẵng có dịch vụ casina khá hấp dẫn đối với du khách  

- Giá cả dịch vụ du lịch trên tuyến rất cạnh tranh so với nhiều điểm đến trong 

khu vực, tạo sức hút cho nhóm khách có thu nhập trung bình và thấp. Một số thành 

phố đang nằm trong tình trạng dư thừa nguồn cung phòng khách sạn ở phân khúc 2-

3 sao, tạo sức hấp dẫn cho nhiều nguồn khách. 

- Châu Á Thái Bình dương đang là một trong những trung tâm thu hút khách, 

trong đó 4 quốc gia trên tuyến có tốc độ tăng trưởng khách rất cao trong nhiều năm 

qua, các nguồn khách này sẽ hỗ trợ sự phát triển trên tuyến HLKTĐT. Trong những 

năm 2007-2010, khách du lịch đường bộ tăng trưởng vượt bậc, góp phần làm gia tăng 

lượng khách và đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung ở một số địa phương. 

- Các công ty lữ hành đang là hạt nhân thúc đẩy sự phát triển sản phẩm du 

lịch trên tuyến. Các công ty đã chủ động khảo sát hình thành sản phẩm, tổ chức xúc 

tiến chào bán và kết hợp chuỗi dịch vụ phục vụ khách. Hầu hết các công ty lữ hành 

có thương hiệu trên tuyến đều hưởng lợi từ nguồn khách này. Phía Việt Nam đã 
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hình thành Câu lạc bộ các doanh nghiệp đón khách Thái Lan đường bộ. 

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm được khẳng định là tích cực và ưu thế, hành 

lang kinh tế Đông Tây vẫn có rất nhiều những thách thức phát triển: 

- Cơ sở hạ tầng giao thông chỉ mới tập trung phát triển đường bộ; đường sắt, 

đường hàng không và đường thủy trên tuyến vẫn chưa được đầu tư đúng mức, chưa 

có sự kết hợp sản phẩm và hỗ trợ tốt cho tuyến giao thông đường bộ. 

- Hạ tầng giao thông nói chung là tốt, tuy nhiên do khai thác quá nóng mà một số 

tuyến đường đã xuống cấp, một số tuyến còn hạn chế tốc độ nên phương tiện lưu thông 

chậm, hệ thống thông tin, biển báo trên tuyến còn thiếu và nhiều nơi chưa phù hợp. 

- Các sản phẩm du lịch đường bộ còn khá đơn điệu, chủ yếu tập trung lưu trú 

ở một số trung tâm như Mukdahan, Savanakhet, Huế, Đà Nẵng…, các địa phương 

khác chỉ đi ngang qua, ngày lưu trú bình quân trên tuyến rất ngắn; sản phẩm du lịch 

chủ yếu là : Văn hóa lịch sử, sinh thái và nghỉ biển, trên 3 hình thức là : Xe caravan 

(tự lái), xe của các công ty lữ hành và xe công cộng, chưa hình thành được sản 

phẩm theo chủ đề. 

- Hạ tầng dịch vụ còn thiếu, chất lượng chưa cao và chưa đồng bộ . Trong đó chủ 

yếu là thiếu các khách sạn chất lượng cao 4-5 sao (đặc biệt ở Lào & Miến Điện), thiếu 

các nhà hàng lớn đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, thiếu các trạm dừng chân trên đường 

và thiếu các khu vui chơi, giải trí tập trung, các dịch vụ về đêm, phố đi bộ, các khu mua 

sắm tập trung, show diễn nghệ thuật, các chuỗi cà phê, ăn nhanh quốc tế… 

- Nguồn khách trên tuyến phát triển chưa bền vững, có thời gian tăng trưởng 

rất nóng, tuy nhiên vẫn chủ yếu là nguồn khách từ các địa phương và quốc gia trên 

tuyến, chưa thu hút được khách từ các thị trường lớn như : Trung Quốc, Hàn Quốc, 

Nhật Bản, Ấn Độ…, khách đến từ các nước Châu – Úc – Mỹ thì chủ yếu là khách 

ba lô thu nhập thấp, chưa khai thác được vào đoạn thị trường khách thu nhập cao. 

- Nguồn nhân lực chất lượng thấp, còn yếu và thiếu. Các địa phương dọc 

Hành lang kinh tế Đông Tây nhìn chung còn nghèo, trình độ dân trí thấp, lao động 

chưa được đào tạo và thiếu kiến thức kỹ năng phục vụ du lịch, thể hiện ở cả nhân 

lực trong các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và nhân lực trong hệ thống dịch 
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vụ. Mặc dù Thỏa thuận công nhận nghề du lịch lẫn nhau đã có hiệu lực, tuy nhiên 

sức hút trên tuyến cho sự dịch chuyển lao động này chưa cao. 

- Liên kết giữa các Chính phủ, các địa phương còn rất lỏng lẻo trong công tác 

tạo sản phẩm chung, định vị thị trường khách chính và phối hợp các nguồn lực cho 

hoạt động xúc tiến, giới thiệu, quảng bá điểm đến. Những nỗ lực của các cơ quan 

xúc tiến du lịch mới chỉ mang tính cục bộ, chưa tạo ra được sự liên kết vùng để tăng 

sức mạnh khai thác và hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Chưa có cơ quan cung cấp 

thông tin cho khách một cách cụ thể và chuyên nghiệp. 

- Hệ thống tài nguyên trên tuyến có thể phục vụ khai thác khách quanh năm, 

tuy nhiên do hiện tại chỉ tập trung phục vụ chủ yếu nguồn khách từ các quốc gia 

trên tuyến (Thái Lan, Việt Nam) nên tính mùa vụ trong phục vụ khách còn cao, cần 

tập trung khai thác các thị trường khách như Châu Âu – Úc – Mỹ, Trung Quốc, Hàn 

Quốc… để hạn chế tính thời vụ. 

- Tính đồng bộ và cơ chế phối hợp giữa các Chính phủ, các địa phương trên 

toàn tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây vẫn còn thấp và thiếu. Chưa có sự phối hợp 

tích cực giữa các cơ quan quản lý du lịch ở các địa phương và giữa các cơ quan 

chức năng với nhau nhằm khai thác ổn định tuyến du lịch này. Thiếu khung pháp lý 

hoặc chưa hướng dẫn thi hành đầy đủ những khung pháp lý đã có. Điều này khiến 

cho du khách gặp nhiều phiền phức, mệt mỏi trên đường, chí phí tăng không hợp lý, 

một số doanh nghiệp lữ hành không tổ chức được chương trình du lịch do không 

xin được thủ tục… 

 

 



 

101 
 

CHƯƠNG 3 

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

ĐƯỜNG BỘ TRÊN HÀNH LANG KINH TẾ ĐÔNG TÂY 

 

3.1. Định hướng phát triển du lịch đường bộ trên HLKTĐT 

3.1.1. Các xu hướng tác động đến việc phát triển du lịch đường bộ 

trên HLKTĐT 

3.1.1.1. Xu hướng chung về tự nhiên, kinh tế, xã hội 

i. Xu hướng thay đổi môi trường, kinh tế và chính trị khu vực 

Sự thay đổi nhanh chóng của môi trường tự nhiên, môi trường kinh tế xã hội 

và chính trị khu vực sẽ tạo ra những thách thức to lớn cũng như cơ hội rõ rệt trong 

phát triển du lịch đường bộ trên Hành lang kinh tế Đông Tây, cụ thể là : 

Biến đổi khí hậu dẫn đến nước biển dâng ảnh hưởng trực tiếp đến các địa 

phương đầu tuyến là Mawlamyine (Miến Điện) và Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà 

Nẵng (Việt Nam). Hiện tượng xâm thực đã bắt đầu xảy ra tại Cửa Đại (Hội an), Mỹ 

Khê (Đà Nẵng), sẽ làm biến mất nhiều bãi tắm đẹp, uy hiếp hệ thống dịch vụ dọc 

bãi biển (khách sạn, nhà hàng), ảnh hưởng trực tiếp đến các hệ sinh thái đầm phá ở 

Mawlamyine, phá Tam Giang (Thừa Thiên Huế)… Bên cạnh đó, tình trạng hạn hán 

liên tục xảy ra làm ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái rừng. 

Việt Nam và Lào có nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do vết thương 

chiến tranh, đặc biệt các địa phương dọc tuyến đường 9 (Quảng Trị, Savanakhet). Ô 

nhiễm về bom, mìn và chất độc hóa học/dioxin còn đang rất dai dẳng, ảnh hưởng 

trực tiếp đến cộng đồng dân cư và việc phát triển du lịch. 

Các dự án thủy điện khồng lồ trên sông Mê Kông được Trung quốc và Lào 

công bố trong thời gian gần đây sẽ đe dọa nghiêm trọng đến hệ sinh thái trên sông, 

ảnh hưởng dòng chảy, gây hạn hán, ngập mặn, phá vỡ cảnh quan…, không những 

ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư hai bên sông mà còn thách thức sự phát triển bền 

vững của tuyến du lịch đường bộ kết hợp với các điểm tham quan trên sông. 

Sự yếu kém trong quản lý môi trường cũng như tư duy chấp nhận đánh đổi 
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sự ảnh hưởng của môi trường lấy phát triển kinh tế đang tạo ra thách thức lớn cho 

mục tiêu phát triển du lịch trên tuyến. Thảm họa môi trường 4 tỉnh Miền Trung Việt 

Nam (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) bắt đầu vào cuối tháng 

4/2016 do nhà máy thép Formasa xả thải ra biển đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

phát triển du lịch. Du khách hủy bỏ hàng loạt chương trình du lịch đến khu vực này, 

tăng trưởng du lịch ở một số địa phương giảm 20-40%, hệ lụy còn kéo dài đến vài 

chục năm khi mà hệ sinh thái, đặc biệt là san hô, đã gần như bị hủy hoại hoàn toàn 

ở một số địa phương. 

Toàn cầu hóa cũng đang đặt ra những cơ hội và thách thức không nhỏ đối 

với phát triển du lịch đường bộ trên tuyến HLKTĐT. ASEAN vừa kỷ niệm 50 năm 

thành lập, từ một khu vực bị chia rẽ bởi các quan điểm chính trị khác nhau, ASEAN 

đã trở thành một khối thống nhất, đoàn kết, hữu nghị, gắn bó với sự tham gia của cả 

10 quốc gia trong khu vực, dự báo sẽ là nền kinh tế lớn thứ 4 trên thế giới vào năm 

2050. ASEAN đã và đang trở thành một khu vực tự do rộng lớn, tạo nên cú hích cơ 

bản cho phát triển du lịch đường bộ. 

Bên cạnh đó, sự khởi sắc của các nền kinh tế cũng như tiềm năng phát triển 

to lớn của các địa phương trên Hành lang Kinh tế Đông Tây nói riêng và Khu vực 

tiểu vùng sông Mê Kông nói chung đang thu hút sự quan tâm của nhiều chính phủ 

và nhiều nhà đầu tư. Trong Kế hoạch hành động Hà Nội 2018 (HAP), các hành lang 

kinh tế sẽ được mở rộng để kết nối các quốc gia. Các chính phủ GMS cũng đã 

thông qua khuôn khổ đầu tư khu vực GMS 2022 để hỗ trợ HAP thông qua 227 dự 

án đầu tư và các dự án hỗ trợ kỹ thuật trị giá 66 tỷ USD, nhanh chóng tạo nên cơ sở 

hạ tầng và cơ sở dịch vụ hoàn chỉnh, góp phần làm tăng sức hút và năng lực phục 

vụ du khách. 

Tuy nhiên, cần nhìn nhận những thách thức mà toàn cầu hóa mang lại như là 

sự phân hóa giàu nghèo, xuất hiện nhiều cộng đồng không được hưởng lợi từ du 

lịch nhưng lại chịu đựng sự tăng giá, mai một bản sắc văn hóa, gia tăng tệ nạn xã 

hội…do phát triển du lịch mang lại. Mặt khác, các doanh nghiệp địa phương, cơ 

quan quản lý và xúc tiến du lịch địa phương dễ dàng bị lấn át bởi các doanh nghiệp 
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nước ngoài và các địa phương có trình độ xã hội hóa cao về du lịch. Như vậy, phần 

thua thiệt sẽ thuộc về các doanh nghiệp và địa phương trên tuyến nếu không bắt kịp 

được tốc độ và yêu cầu của tiến trình toàn cầu hóa. 

Ổn định chính trị là xu hướng chung trong ASEAN và các quốc gia trên 

tuyến. Tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn có khả năng ảnh hưởng đến sự phát triển 

du lịch đường bộ trên HLKTĐT. Đó là, tranh chấp Biển Đông giữa Trung quốc và 

nhiều quốc gia ASEAN, có thể ảnh hưởng đến nguồn khách lớn từ Trung quốc; tình 

hình chính trị tại Thái Lan và Miến Điện gây nhiều quan ngại đối với khách du lịch; 

xung đột sắc tộc tại Miến Điện, trong đó có Myawaddy, làm cho tuyến đường bộ 

chưa được thông suốt, dẫn đến thị thực chưa được cấp tại cửa khẩu đường bộ giữa 

Thái Lan và Miến Điện, đang là thách thức rất lớn đối với sự phát triển du lịch 

đường bộ trên Hành lang Kinh tế Đông Tây.  

ii. Tác động của cách mạng 4.0 

“Du lịch trực tuyến (E-tourism) là cốt lõi của cách mạng 4.0 trong du lịch, đó 

là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các quy trình tổ chức doanh nghiệp, phát 

triển sản phẩm, cung ứng các sản phẩm và dịch vụ du lịch đến với khách hàng, tác 

động thay đổi cơ bản chuỗi giá trị ngành dịch vụ du lịch toàn cầu. E-Tourism giúp 

doanh nghiệp tối đa hóa hiệu quả và kết quả kinh doanh” (D. Buhalis, 2011) [17]. 

Không chỉ thay đổi các mô hình kinh doanh kiến tạo giá trị của các doanh nghiệp, 

E-Tourism cung cấp cung cấp những sân chơi nơi người tiêu dùng đóng vai trò 

quan trọng hơn trong chuỗi giá trị ngành. Khách du lịch ngày nay đã di chuyển từ vị 

trí cuối cùng trong chuỗi giá trị đến gần hơn với các nhà cung cấp dịch vụ trực tiếp. 

Xu hướng du lịch trực tuyến càng trở nên rõ nét, tác động đến cả khách hàng, 

doanh nghiệp lữ hành, đơn vị cung ứng dịch vụ và hình ảnh, sản phẩm điểm đến khi 

mà dự báo cho thấy trong thời gian 5 năm tới, hơn 60% doanh thu du lịch sẽ đến từ 

thương mại điện tử, hơn 90% khách du lịch tìm hiểu thông tin về điểm đến trước 

khi đi du lịch (Từ mạng xã hội, website giới thiệu điểm đến, giới thiệu dịch vụ, các 

mạng tư vấn, các trang thương mại điện tử của các công ty lữ hành trực tuyến…). 

Du khách không chỉ tiến gần hơn đến chuỗi giá trị dịch vụ mà còn có thể làm tăng 
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thêm hay giảm đi giá trị sản phẩm từ những nhật xét của mình. Dự báo trong hình 

3.1 dưới đây là một minh họa cho thấy đến năm 2020, việc đặt phòng khách sạn 

theo cách truyền thống (Điện thoại, e-mail, qua công ty lữ hành…) chỉ chiếm không 

đến 20%, trong khi đặt online (Các mạng online, website khách sạn, mobile app…) 

chiếm trên 80%. 

 

Hình 3.1. Dự báo kênh đặt phòng khách sạn năm 2020 

    Nguồn : Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) [10] 

Quyền lực của du lịch trực tuyến và mạng xã hội sẽ tạo ra cơ hội cực kỳ to 

lớn cho các địa phương, doanh nghiệp nào nhanh chóng nắm bắt và triển khai các 

cách thức tiếp cận khách hàng hiệu quả. Ngược lại, nó cũng sẽ là thách thức không 

nhỏ nếu có sự nhận thức không đúng đắn, chưa kịp thời hay tụt hậu về tiếp cận công 

nghệ đối với khách hàng. 

3.1.1.2. Xu hướng phát triển nguồn khách 

i. Xu hướng gia tăng nguồn khách cho điểm đến 

Khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông, trong đó có Hành lang kinh tế Đông Tây, 

với những đặc trưng quốc gia khác biệt, văn hóa lịch sử phong phú, sự liên kết khu 

vực mạnh mẽ…, sẽ có nhiều cơ hội để trở thành một trong những thị trường mới 

nổi thu hút nguồn khách lớn nhất trên thế giới trong tương lai không xa. 
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Như đã phân tích ở chương 2, năm 2015 khu vực Châu Á Thái Bình dương 

(APAC) xếp thứ 2 thế giới về lượng khách đến, đạt 277 triệu lượt khách, chỉ sau 

Châu Âu với 609 triệu lượt. Tuy vậy, lượng khách đến Châu Âu do đi lại nội vùng 

đã chiếm trên 70%, vì vậy Châu Á Thái Bình dương vẫn được coi là khu vực thu 

hút khách tốt nhất thế giới. Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á, xu hướng này sẽ 

tiếp tục được duy trì cho thời gian từ 2016-2030, tạo nên cơ hội rất lớn cho các 

quốc gia trong khu vực có thể nhanh chóng tăng trưởng lượng khách, định hướng 

phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở nhiều quốc gia. 

Với dự báo như vậy, trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương thì ASEAN lại 

là nơi có tốc độ tăng trưởng nguồn khách đến cao nhất, giữ vai trò là một trong 

những cực hút khách, với tỷ lệ bình quân từ 10-15%/năm. Tương ứng với đó và tốc 

độ tăng trưởng của du lịch trong Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của các nước 

Đông Nam Á ở mức rất cao là 5,8%  (Hình 3.2), chỉ đứng sau Nam Á, là khu vực có 

xuất phát điểm thấp, cao hơn nhiều so với các khu vực phát triển du lịch khác. 

 

Hình 3.2. Dự báo tốc độ tăng trưởng của du lịch trong GDP 
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Nguồn: Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) [10] 

Nằm trong khối ASEAN, các nước trên Hành lang Kinh tế Đông Tây được 

dự đoán là có tốc độ tăng trưởng khách nhanh hơn nhiều so với các nước còn lại, cụ 

thể là : Miến Điện 20-25%/năm, Thái Lan 10-15%/năm, Lào 15-20%, Việt Nam 20-

25% cho giai đoạn 2016 – 2020 [10]. 

Như vậy có thể thấy trong xu hướng tăng khách nói chung đến khu vực Châu 

Á Thái Bình dương, khối ASEAN và khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông; các quốc 

gia trên Hành lang Kinh tế Đông Tây đang có cơ hội rất lớn để gia tăng nguồn khách. 

Vấn đề đặt ra là : Trong nguồn khách rất lớn đến với 4 quốc gia : Miến Điện, Thái 

Lan, Lào, Việt Nam, thì làm thế nào các địa phương trên tuyến lôi kéo được nguồn 

khách về phía mình, tạo ra sự phát triển bền vững và đồng bộ giữa các địa phương. 

Bên cạnh cơ hội tăng khách đến bằng đường hàng không nói chung, các địa 

phương trên Hành lanh Đông Tây lại nằm giữa 3 nguồn khách lớn có tốc độ tăng 

trưởng cao, dễ dàng tiếp cận khu vực bằng đường bộ là Trung Quốc, Ấn Độ và các 

nước ASEAN (Nguồn khách Outbound). 

Trung Quốc đã trở thành quốc gia có lượng người dân đi du lịch nhiều nhất 

trên thế giới, với khoảng 120 triệu người vào năm 2015, và được dự đoán sẽ tăng 

lên đến 220 triệu người vào năm 2025, chắc chắn ở vị trí số 1 thế giới trong một 

thời gian dài (Hình 3.3). Trung Quốc có biên giới đường bộ chung với cả Miến 

Điện, Lào và Việt Nam với phạm vị thị trường rất rộng lớn bao gồm 3 tỉnh : 

Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam. Đây chắc chắn là cơ hội lớn cho nguồn 

khách đến HLKTĐT. 

Cùng với thị trường khách Trung Quốc, thì trong tương lai, Ấn độ cũng sẽ trở 

thành thị trường nguồn cho khu vực HLKTĐT khi mà tốc độ tăng trưởng thị trường 

đang rất cao (Dự đoán 15-20% trong giai đoạn 2017 – 2025), số lượng khách hàng 

tiềm năng (thu nhập khá và khá cao) dự đoán đến năm 2020 ở Ấn Độ là trên 350 triệu 

người. Mặt khác, Ấn Độ nằm ngay trên tuyến đường Xuyên Á nối thẳng vào Hành 

lang Kinh tế Đông Tây, chắc chắn sẽ trở thành nguồn khách lớn trong tương lai. 
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Hình 3.3. Dự báo tăng trưởng thị trường khách du lịch Trung Quốc 

         Nguồn : Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) [10] 

Cơ hội phát triển nguồn khách đến bằng đường bộ trên HLKTĐT còn tập 

trung nhiều từ các nước ASEAN, sẽ là nguồn khách cơ bản trong thời gian từ nay 

đến năm 2020, được đóng góp bằng nguồn khách trao đổi giữa các địa phương trên 

tuyến, nguồn khách từ 4 quốc gia Miến Điện, Lào, đặc biệt là Thái Lan, Việt Nam 

và một số nguồn khách đến từ phía Nam, có chung biên giới với Thái Lan là 

Malaysia và Singapore. 

ii. Xu hướng thay đổi trong cơ cấu nguồn khách 

Hội đồng du lịch thế giới dự báo một sự thay đổi căn bản khi mà với sự thay 

đổi của thu nhập dân cư thì trong cơ cấu khách du lịch, lượng khách hàng có thu nhập 

trung bình và khá sẽ chiếm tỷ trọng ngày càng cao (Khoảng 2,3 tỷ người vào năm 

2020, chiếm trên 60% trên tổng nguồn khách toàn cầu), trong đó lớn nhất là 3 khu 

vực Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu và Bắc Mỹ. Đây cũng chính là những nguồn 

khách có sự phù hợp tương đối với tài nguyên du lịch trên HLKTĐT. 

Với sự phát triển nhanh chóng và đa dạng của các loại hình dịch vụ, Ngân 

hàng Phát triển Châu Á cũng dự báo 3 quốc gia trên tuyến là Thái Lan, Việt Nam và 

Miến Điện sẽ nằm trong tốp các nước có mức chi tiêu của khách du lịch cao nhất 

(Hình 3.4). Điều này thực sự có ý nghĩa khi mà các địa phương trên tuyến xác định 
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du lịch là một trong những cách thức nhanh nhất để xóa đói giảm nghèo, nâng cao 

mức sống người dân, tạo sự lan tỏa cho nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội. 

 

Hình 3.4. Dự báo mức chi tiêu của khách du lịch tại điểm đến 

       Nguồn : Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) [10] 

 Một trong những thay đổi trong cơ cấu nguồn khách nữa là độ tuổi của khách 

du lịch ngày càng trẻ hơn (74,3% trong độ tuổi từ 25-44). Họ được đào tạo bài bản, 

có kiến thức (82,9% có trình độ cử nhân hoặc cao hơn), có đam mê khám phá, có 

thiên hướng gần gũi với thiên nhiên và cộng đồng, có nhu cầu tìm hiểu văn hóa bản 

địa, thích những cung đường mạo hiểm, thách thức, có thu nhập ngày càng cao hơn 

(Trên 80% có thu nhập cao hơn 2,5 lần so với thu nhập bình quân), sẵn sàng chi tiêu 

nhiều hơn cho nhu cầu đi du lịch, sẵn sàng trở thành tình nguyện viên cho loại hình 

du lịch cộng đồng…. (Hình 3.5), đây chính là cơ hội lớn cho các sản phẩm trên 

tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây. 
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Hình 3.5. Dự báo sự thay đổi trong cơ cấu nguồn khách du lịch 

Nguồn : Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) [10] 

Tuy vậy, cũng cần nhận diện những nguy cơ cho điểm đến khi nguồn khách 

tăng, đó là: 

Áp lực về môi trường : Hầu hết các địa phương trên tuyến đều sẽ đối mặt với 

bài toán tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường. Nguồn khách tăng sẽ dẫn đến 

môi trường sinh thái bị ảnh hưởng, giao thông ùn tắc, cạn kiệt về tài nguyên, các 

vấn đề về xử lý nước thải, rác thải…, nếu không xử lý hài hòa mối quan hệ này có 

thể sẽ dẫn đến phản ứng quyết liệt từ phía cộng đồng dân cư, và ở chiều ngược lại 

lài các nhà đầu tư và áp lực tăng khách cho điểm đến. 

Tác động đến văn hóa truyền thống, lối sống : Nguồn khách tăng sẽ kéo theo 

sự du nhập của đa dạng các nền văn hóa, có khả năng ảnh hưởng đến các giá trị văn 

hóa truyền thống, những phong tục tập quán, ăn ở đi lại, lễ hội, ẩm thực…, đặc biệt 

quan trọng đối với các địa phương có nhiều dân tộc anh em sinh sống như 

Mawlamyine, Myawaddy, Phitsanulok, Sukhothai, Savanakhet, Quảng Trị…  

Khả năng tăng giá tiêu dùng : Mức giá tiêu dùng thấp tương đối đang là lợi 

thế thu hút khách trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây. Tuy nhiên, trong tương 

lai, nếu lượng khách tăng nhiều, lợi thế này sẽ không còn quá rõ nét và sẽ gây phản 
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ứng ngược trở lại với cộng đồng dân cư, cụ thể là nhóm ít được hưởng lợi từ du lịch 

nhưng lại phải chịu mức giá tiêu dung tăng cao do tăng khách du lịch. 

 Phá vỡ qui hoạch : Nếu công tác dự báo không tốt thì nguồn khách tăng có 

khả năng làm phá vỡ qui hoạch. Các dịch vụ phục vụ khách sẽ nhanh chóng phát 

triển theo qui luật cung cầu. Nguy cơ chủ yếu sẽ nằm ở sự dư thừa khách sạn, nhà 

nghỉ, nhà hàng, điểm dừng…, sự đầu tư tràn lan hoặc chệch hướng của dịch vụ vui 

chơi giải trí, điểm tham quan, điểm mua sắm…, gây ảnh hưởng cả với điểm đến cả 

với các nguồn khách tiềm năng. 

3.1.2. Khung pháp lý sẽ triển khai và có hiệu lực trong thời gian tới 

Thời gian từ năm 2018 trở về sau, nhiều thỏa thuận nội khối ASEAN, trong 

khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông và trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây sẽ có 

hiệu lực, tạo ra cơ hội lớn cho việc phát triển du lịch đường bộ, cụ thể là : 

Chính sách mở cửa bầu trời trong ASEAN : Được thống nhất  tại  Hội nghị 

Bộ trưởng Giao thông vận tải các nước ASEAN ngày 13/10/2017 tại Singaore. 

Theo đó, từ giữa năm 2018, việc đi lại bằng đường hàng không trong ASEAN sẽ dễ 

dàng và thuận tiện hơn, các hãng hàng không trong ASEAN dễ dàng mở rộng các 

đường bay trong nội địa các nước ASEAN mà không cần dùng máy bay của mình, 

chỉ cần chia sẻ (code share) với các hãng hàng không trong nước. Điều này sẽ tạo 

cơ hội thuận lợi cho việc tiếp cận các nguồn khách trong ASEAN đến với tuyến 

Hành lang Kinh tế Đông Tây thông qua các sân bay đầu tuyến như : Răng Gun 

(Miến Điện), Khon Kaen, Chiang Mai (Thái Lan), Savanakhet (Lào), Huế, Đà Nẵng 

(Việt Nam). Ngoài các nước trong ASEAN, chính sách mở cửa bầu trời còn có hiệu 

lực trong khuôn khổ ASEAN + 3 (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản), sẽ tạo điều 

kiện thu hút mạnh mẽ nguồn khách lớn đến từ 3 thị trường này. 

 Cũng trong khuôn khổ Hội nghị này, một nội dung quan trọng nữa được 

thông qua, tạo cơ hội thuận lợi cho vận chuyển hành khách và hàng hóa trên tuyến, 

là việc Bộ trưởng Giao thông vận tải các nước ASEAN đã ký kết Thỏa thuận khung 

ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hành khách xuyên biên giới 

trong các nước ASEAN. Thỏa thuận này đặt ra yêu cầu đơn giản hóa các qui định 
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đối với dịch vụ vẩn chuyển khách du lịch xuyên biên giới ASEAN, cho phép xe của 

một nước được di chuyển thuận lợi đến các quốc gia khác trong ASEAN. Bên cạnh 

đó, việc hiện thực hóa các nội dung của Hiệp định vận chuyển xuyên biên giới trong 

khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông (GMS-CBTA) đã được thống nhất trong cuộc 

họp của Ủy ban hỗn hợp thực hiện GMS-CBTA tại Hà Nội ngày 24-25/5/2017, cho 

phép hình thành hành lang pháp lý thuận lợi cho việc vận chuyển khách du lịch trên 

tuyến, thúc đẩy các hợp tác song phương và đa phương về vận chuyển, tạo rất nhiều 

thuận lợi cho phát triển du lịch đường bộ trên HLKTĐT. 

 Bên cạnh việc miễn thị thực cho công dân 10 nước ASEAN đi lại lẫn nhau,  

chủ trương hình thành thị thực chung cho toàn khối theo mô hình thị thực Shenghen 

(Vào 26 nước trong khối Shenghen chỉ cần xin 1 thị thực) đang dần trở nên hiện 

thực trong tương lai gần. Chiến lược du lịch ASEAN 2016 – 2025 đã khẳng định rõ 

điều này và đưa ra lộ trình phù hợp, trong đó nhóm các quốc gia có cùng đặc điểm 

về lợi ích điểm đến và thị trường khách có thể dần triển khai loại hình thị thực này. 

Cụ thể là Khuôn khổ hợp tác kinh tế 5 nước : Thái Lan, Lào, Miến Điện, 

Campuchia, Việt Nam (ACMECS) đang tìm kiếm tiếng nói chung để trong tương 

lai gần cả 5 nước sẽ có thị thực chung cho khách du lịch. Hiện Thái Lan và 

Campuchia đã thống nhất miễn thị thực chung cho 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Nếu sớm đạt được thỏa thuận về thị thực chung trong ACMECS thì đây sẽ là cơ hội 

rất lớn cho việc thu hút nhiều nguồn khách hơn đến với HLKTĐT. 

Như vậy, có thể thấy Khung pháp lý thực sự là một trong những nhân tố 

quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của du lịch đường bộ trên Hành lang Kinh 

tế Đông Tây. Việc tạo một hành lang pháp lý thông thoáng về thị thực; về thủ tục 

nhập xuất cảnh cho cả người và phương tiện, về các loại phí, lệ phí; về sự di chuyển 

thuận lợi của xe tay lái nghịch, sự dịch chuyển thuận lợi của nguồn nhân lực… sẽ 

làm cho du lịch đường bộ trên HLKTĐT có sức hút lớn đối với nhiều nguồn khách, 

tạo sự hấp dẫn cho các nhà đầu tư và các công ty lữ hành trong việc chuyển nguồn 

lực đầu tư và khai thác vào khu vực này.  
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3.1.3. Vai trò của các tổ chức trung gian trong phát triển du lịch 

đường bộ trên HLKTĐT 

Về mặt lý thuyết, như đã đề cập ở phần Tổng quan, việc thiết lập một cơ chế 

trung gian kết nối các bên liên quan trong hợp tác phát triển liên quốc gia sẽ giúp 

tiết kiệm nhiều chi phí và tăng cường hiệu quả hợp tác. Zhou Qiang và Wei Jingfu 

(2010) [101] đã áp dụng lý thuyết về chi phí giao dịch để phân tích cơ chế hợp tác 

phát triển tại khu vực tiểu vùng sông Mekong – nơi chi phí giao dịch bắt  từ sự bất 

cân bằng về mặt thông tin, kiến thức, và xung đột lợi ích giữa các cơ quan kinh tế 

độc lập. Khi tiến hành hợp tác, chi phí có thể phát sinh từ việc tổng hợp thông tin 

trong quá trình giao tiếp với đối tác, việc kiểm tra và quản lý để đảm bảo thực hiện 

đúng các quy định hợp tác, cũng như việc thay đổi hệ thống tổ chức…. Khi chi phí 

giao dịch trở nên quá cao hoặc diễn ra lặp lại quá nhiều lần, các hoạt động kinh tế 

hợp tác quan trọng có thể bị giảm sút hoặc bị loại bỏ, làm cho việc hợp tác trở nên 

thất bại. Trên cơ sở lý thuyết chi phí giao dịch của Coase (1937) [21], Zhou Qiang 

và Wei Jingfu đề nghị rằng, để giảm chi phí giao dịch, cần thành lập một tổ chức 

hợp tác vùng thông qua các hợp đồng giữa các bên liên quan. Tuy nhiên, tác giả 

cũng lưu ý việc thành lập và vận hành một tổ chức như vậy cũng sẽ tạo ra gánh 

năng chi phí cho các quốc gia thành viên và nếu chi phí này vượt quá lợi ích cộng 

hưởng mang lại từ việc hợp tác, tổ chức hợp tác vùng này sẽ không thể tồn tại bền 

vững. Vì vậy, việc tìm ra một cơ cấu tổ chức hợp tác phù hợp với đặc điểm của các 

quốc gia thành viên là cực kì quan trọng, đặc biệt cần nhấn mạnh đến việc xây dựng 

cơ sở hạ tầng giao thông xuyên quốc gia và tăng cường trao đổi thông tin giữa các 

đơn vị liên quan [101]. 

Về mặt thực tiễn, như đã tìm hiểu, phân tích ở chương 2, thì việc hợp tác 

giữa các quốc gia trên tuyến chủ yếu tập trung vào khung pháp lý áp dụng cho 

người, phương tiện và hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông. Liên kết giữa các Chính 

phủ, các địa phương còn rất lỏng lẻo trong công tác tạo sản phẩm chung, định vị thị 

trường khách chính và phối hợp các nguồn lực cho hoạt động xúc tiến, giới thiệu, 

quảng bá điểm đến. Những nỗ lực của các cơ quan xúc tiến du lịch mới chỉ mang 
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tính cục bộ, chưa tạo ra được sự liên kết vùng để tăng sức mạnh khai thác và hỗ trợ 

cho các doanh nghiệp. Chưa có cơ quan cung cấp thông tin cho khách một cách cụ 

thể và chuyên nghiệp. Vì vậy, cần có vai trò của một tổ chức trung gian để kết nối 

các Chính phủ, các địa phương trên tuyến trong việc phối hợp các hoạt động chung. 

Vai trò này sẽ trở nên rõ ràng hơn khi các tổ chức trung gian là đơn vị tài trợ chi phí 

cho các hoạt động này. Các thiết chế liên quan có thể là các hội đồng vùng, nhóm 

liên kết các địa phương, các hiệp hội du lịch, các liên minh của các doanh nghiệp 

trên tuyến. Với vị trí địa chính trị hết sức quan trọng, việc xuất hiện các tổ chức phi 

Chính phủ như ADB, AIIB, UNDP, World Concern, World Vision... đóng vai trò là 

trung gian kết nối các Chính phủ và địa phương trên tuyến là rất thực tế. 

Các địa phương trên tuyến cần có cơ chế phối hợp cụ thể để tiếp cận các 

nguồn hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ cho phát triển du lịch đường bộ dọc theo 

Hành lang Kinh tế Đông Tây, tập trung vào các dự án cụ thể về xây dựng, phân loại 

hệ thống tài nguyên du lịch, hình thành các sản phẩm chung và sản phẩm chuyên 

đề, triển khai công tác xúc tiến chào bán sản phẩm đến các thị trường tiềm năng… 

Việc thuyết phục các tổ chức phi chính phủ sẽ dễ dàng hơn với sự có mặt của cả 4 

quốc gia trên tuyến và du lịch được xác đinh là một trong những cách thức cơ bản 

cho xóa đói giảm nghèo. 

3.1.4. Ma trận SWOT và các định hướng phát triển  

Trên cơ sở nghiên cứu tiềm năng, thực trạng khai thác, thực trạng phát triển; 

cũng như các xu hướng về kinh tế, xã hội, môi trường; xu hướng tăng trưởng nguồn 

khách và thay đổi cơ cấu tiêu dùng; các khung pháp lý có liên quan sẽ được áp dụng 

trong thời gian tới… nhằm chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa cho 

việc phát triển du lịch đường bộ trên tuyến HLKTĐT, ma trận SWOT và các định 

hướng phát triển được xây dựng (chi tiết trong bảng 3.1) để làm tiền đề cho việc đề 

xuất các giải pháp và kiến nghị cho việc phát triển du lịch đường bộ trên tuyến 

Hành lang Kinh tế Đông Tây. 

 

 



 

114 
 

Bảng 3.1. Ma trận SWOT cho phát triển du lịch đường bộ trên tuyến HLKTĐT 

SWOT Cơ hội (O) 

+ O1: HLKTĐT có vị trí địa chính trị 

quan trọng, thu hút sự quan tâm của 

các nước lớn, các tổ chức kinh tế, vì 

vậy dễ dàng thu hút các khoản viện 

trợ, các khoản đầu tư nâng cấp hệ 

thống hạ tầng, hệ thống dịch vụ. 

+ O2: Các địa phương trên tuyến đều 

giàu tiềm năng để phát triển kinh tế 

xã hội, đất rộng người thưa, nhiều tài 

nguyên khoáng sản, chưa phát triển 

nhiều ngành công nghiệp gây ô 

nhiễm môi trường, nông nghiệp có 

thể kết hợp phục vụ du lịch… có khả 

năng thu hút đầu tư, tạo động lực phát 

triển du lịch. 

+ O3: Sự ra đời của Cộng đồng 

ASEAN (AEC) sẽ tạo ra nhiều thay 

đổi về chính sách thuế quan, thương 

mại và hàng hóa giữa các nước trên 

tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây. 

Thách thức (T) 

+ T1: Thiếu cơ chế hợp tác đồng 

bộ ở cấp quốc gia và cấp địa 

phương trên toàn tuyến HLKTĐT, 

chưa hình thành cơ quan độc lập 

giám sát sự phát triển của 

HLKTĐT. Việc này dẫn đến các 

thách thức trong sự phối hợp hoạt 

động giữa các cơ quan khác nhau 

của Chính phủ cũng như với các 

đối tác phát triển, tiến hành các dự 

án trên hành lang. 

+ T2: Tình trạng ô nhiễm của các 

bãi tắm, các cánh rừng bị tàn phá 

và sự xuống cấp của các di lịch lịch 

sử, văn hóa do ảnh hưởng của biến 

đổi khí hậu. 

+ T3: Liên kết trong phát triển và 

quảng bá điểm đến du lịch ngày 

càng được áp dụng tại các điểm 

đến, các cơ quan du lịch quốc gia. 
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+ O4: Hợp tác phát triển du lịch trong 

khuôn khổ tiểu vùng sông MeKong 

được mở rộng. 

+ O5: Sự tham gia vào thỏa thuận 

thừa nhận lẫn nhau về nghề du lịch 

trong ASEAN giúp đảm bảo tính 

thống nhất về năng lực nghề du lịch. 

+ O6: Chính phủ các nước thuộc 

HLKTĐT có chương trình hợp tác 

phát triển du lịch, cùng với các địa 

phương phát triển hình thức hợp tác 

phi tập trung trong công tác đào tạo 

nguồn nhân lực, trong đó có nguồn 

nhân lực cho ngành du lịch. 

+ O7: Sự quan tâm của các tổ chức 

phi chính phủ như UNDP, IMF, 

ADB, AIIB… tài trợ cho doanh mục 

10 nhóm dự án phát triển, trong đó có 

du lịch. 

+ O8: Châu Á Thái Bình dương đang 

là một trong những trung tâm thu hút 

khách, trong đó 4 quốc gia trên tuyến 

Với xu thế này, khái niệm "vừa 

hợp tác, vừa cạnh tranh" đang ngày 

càng phổ biến. Đây là thách thức 

không nhỏ đối với HLKTĐT khi 

năng lực hội nhập quốc tế của các 

quốc gia và địa phương trên tuyến 

còn nhiều hạn chế. 

+ T4: Người dân một số vùng trên 

tuyến chưa nhận thức rõ tầm quan 

trọng của hoạt động du lịch và lợi 

ích mà du lịch sẽ đem lại cho cộng 

đồng mình. 

+ T5: Cạnh tranh giữa các điểm 

đến 

du lịch trong khu vực và trên thế 

giới ngày càng gay gắt với nhiều 

yếu tố mới đòi hỏi điểm đến cần có 

những năng lực mới: thông minh 

hơn, sáng tạo hơn, năng động hơn, 

an toàn hơn, hấp dẫn hơn, với 

những giá trị trải nhiệm đa dạng, 

độc đáo, khác biệt, chân thực gần 
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có tốc độ tăng trưởng khách rất cao 

trong nhiều năm qua. 

+ O9: Khách du lịch có xu hướng 

hướng tới những hoạt động với 

những giá trị trải nghiệm mới được 

hình thành trên cơ sở giá trị văn hoá 

truyền thống (tính độc đáo, nguyên 

bản), giá trị tự nhiên (tính nguyên sơ, 

hoang dã), giá trị sáng tạo và công 

nghệ cao (tính hiện đại, tiện nghi) 

thay vì coi trọng điểm đến như trước 

đây… 

+ O10: Sau những biến cố xung đột 

chính trị, khủng bố làm cho sự an 

toàn cho các chuyến đi du lịch trở lên 

đáng lo ngại tạo ra những xu hướng 

dòng khách chuyển dịch sang những 

điểm đến thay thế an toàn hơn. Đây là 

cơ hội đối với các địa phương trên 

tuyến HLKTĐT nổi lên là điểm đến 

mới, hấp dẫn, an toàn, thân thiện thay 

thế các điểm đến kém an toàn hơn. 

gũi với thiên nhiên và văn hóa bản 

địa, nhân văn hơn, sạch hơn... 

+ T6: Sự khác nhau về luật giao 

thông giữa Việt Nam, Lào và Thái 

Lan. 

+ T7: Du khách có xu hướng lựa 

chọn các sản phẩm du lịch có chất 

lượng phục vụ cao, chi tiêu nhiều 

tiền với phương tiện công nghệ 

hiện đại từ đặt tour qua mạng đến 

phương tiện vận chuyển, lưu 

trú…hiện đại, dịch vụ hoàn hảo. 
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+ O11: Hai sân bay ở đầu tuyến 

(Răng Gun – phía Tây và Đà Nẵng – 

phía Đông) có khả năng phát triển 

mạnh mẽ trong lương lai, sẽ hỗ trợ tốt 

cho các sản phẩm du lịch đường bộ 

nội tuyến. 

Điểm mạnh (S) 

+ S1: Vị trí địa lý thuận lợi trong thu hút các nguồn 

khách lớn từ các nước Đông Nam Á, Trung Quốc, 

Ấn Độ bằng đường bộ và một số quốc tịch từ Châu 

Âu – Úc – Mỹ đến các trung tâm kinh tế - chính trị 

(Răng Gun, Bangkok, Chiang Mai, Vien Chăn, 

Pakse, Hà Nội) hay các trung tâm du lịch (Siem Riệp, 

Luông Prabang,  Huế – Đà Nẵng – Hội An) rồi tiếp 

tục hành trình trên tuyến. 

+ S2: Tài nguyên văn hóa phong phú, đa dạng, dễ 

tiếp cận, dễ khai thác và có giá trị thu hút khách cao. 

+ S3: Cảnh quan thiên nhiên đẹp, hệ thống thực vật 

đa dạng, quý hiếm và địa hình đa dạng. 

+ S4: Du lịch đường bộ trên tuyến hành lang kinh tế 

Đông Tây hầu như có thể khai thác quanh năm. 

+ S5: Hệ thống chuỗi các đô thị dọc HLKTĐT đã 

Chiến lược SO 

1. Kết hợp S1, S2, S3, S4, S6, S8, S9 

và O2, O4, O7, O8, O9, O10: xây 

dựng và phát triển thương hiệu du 

lịch. 

2. Kết hợp S1, S2, S3, S4, S5 và O1, 

O2, O3, O4, O7, O11: liên kết và 

phát triển du lịch. 

3. Kết hợp S1, S2, S3, S4 và O1, O2, 

O3, O4, O7: kêu gọi đầu tư phát triển 

du lịch trên tuyến hành lang 

HLKTĐT. 

4. Kết hợp S1, S2, S3, S4, S5, S7, S8, 

S9 và O3, O4, O7, O8, O11: phát 

triển khách từ Đà Nẵng, Răng Gun đi 

bằng đường bộ đến các địa phương 

Chiến lược ST 

1. Kết hợp S2, S3, S8 và T2, T5: 

xây dựng các chương trình bảo tồn 

tài nguyên du lịch. 

2. Kết hợp S2, S3, S8 và T2, T4, 

T5, T7: hướng dẫn và hỗ trợ cộng 

đồng dân cư các địa phương trên 

tuyến tham gia vào hoạt động du 

lịch theo hướng bền vững. 

3. Kết hợp S2, S3, S5 và T1, T3, 

T5, T7: phát triển sản phẩm du lịch 

đặc thù, độc đáo gắn với từng điểm 

đến trên tuyến. Liên kết trong 

quảng bá, xúc tiến du lịch. 

4. Kết hợp S2, S3, S4, S8 và T2, 

T5, T7: quy định sức chứa tối đa 
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hình thành, phát triển và ngày càng phát huy hiệu quả 

trong việc khai thác lợi thế của HLKTĐT 

+ S6: Giá cả dịch vụ du lịch trên tuyến rất cạnh tranh 

so với nhiều điểm đến trong khu vực, tạo sức hút cho 

nhóm khách có thu nhập trung bình và thấp. 

+ S7: Các cơ sở cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho du 

khách (ngân hàng, y tế, thông tin liên lạc…) khá đầy 

đủ. 

+ S8: Môi trường ít bị ô nhiễm. 

+ S9: An ninh trật tự được duy trì tốt 

trên tuyến  

 

cua các điểm du lịch, không khai 

thác quá quy định về số lượng du 

khách tại điểm đến đặc biệt tại các 

di sản văn hóa và thiên nhiên thế 

giới. 

 

 

Điểm yếu (W) 

+ W1: Liên kết tạo và triển khai khung pháp lý, chưa 

hình thành đồng bộ các khung pháp lý, hoặc đã hình 

thành nhưng việc triển khai hướng dẫn thực hiện còn 

rất lúng túng, chưa đi vào thực chất liên kết, còn tạo 

ra rào cản lớn cho phát triển du lịch trên tuyến. 

+ W2: Công tác xúc tiến du lịch ở từng nước còn cục 

bộ, chưa khai thác sức mạnh và hỗ trợ lẫn nhau. 

+ W3: Thiếu sự liên kết giữa các bên tham gia vào du 

lịch: cơ quan quản lý về du lịch, chính quyền địa 

phương với doanh nghiệp và cộng đồng địa phương 

+ W4: Cơ sở hạ tầng giao thông chỉ mới tập trung 

Chiến lược WO 

1. Kết hợp W2, W3, W9, W11 và O2, 

O4, O7: phát triển các loại hình sản 

phẩm trên tuyến, sản phẩm du lịch 

theo chủ đề và sản phẩm gắn với 

điểm đến. 

2. Kết hợp W2, W3, W10, W11, W12 

và O4, O7, O8, O9, O10: định vị và 

phát triển thị trường khách du lịch. 

3. Kết hợp W1, W2, W3, W7, W9 và 

O1, O2, O3, O4, O7: liên kết giữa các 

địa phương trên tuyến trong quảng 

Chiến lược WT 

1. Kết hợp W1, W2, W3, W4, W7, 

W9 và T1, T3, T5: ký kết các văn 

bản hợp tác giữa các bên nhằm sử 

dụng hiệu quả các nguồn lực của 

mỗi bên, tránh trùng lặp các hoạt 

động và xung đột lợi ích. 

2. Kết hợp W3, W8, W9 và T1, T3, 

T4, T5, T7: xây dựng các chương 

trình huấn luyện về du lịch cho 

người dân địa phương. 

3. Kết hợp W1, W4, W7 và T1, T2, 
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phát triển đường bộ; đường sắt, đường hàng không 

và đường thủy trên tuyến vẫn chưa được đầu tư đúng 

mức, chưa có sự kết hợp sản phẩm và hỗ trợ tốt cho 

tuyến giao thông đường bộ 

+ W5: Hệ thống nhà hàng trên tuyến chỉ đáp ứng ở 

mức phục vụ các nhu cầu cơ bản, trừ một số trung 

tâm du lịch (Sukhothai, Khon Kean, Huế,Đà Nẵng) 

+ W6: Ngoại trừ Thái Lan đã xây dựng các trạm 

dừng với đầy đủ các dịch vụ đổ xăng, sửa chữa xe, 

nhà hàng, nơi nghỉ ngơi, siêu thị nhỏ… thì phía Miến 

Điện, Lào và Việt Nam vẫn chưa hình thành chuỗi 

các điểm dừng được đầu tư bài bản 

+ W7: Lượng vốn đầu tư trong và ngoài nước vào 

các tỉnh thành thuộc HLKTĐT còn thấp so với các 

tỉnh thành khác ở quốc gia đó 

+ W8: Nguồn nhân lực ở các thành phố lớn như 

Khon Kean, Sukhothai, Huê, Đà Nẵng đã cơ bản đáp 

ứng được yêu cầu của các loại hình khách, các địa 

phương còn lại nhân lực rất dồi dào về số lượng 

nhưng phần đông chưa qua đào tạo, thiếu chuyên 

môn nghiệp vụ, thái độ, ngoại ngữ, chỉ có thể phù 

hợp với qui mô dịch vụ nhỏ, lẻ, phục vụ cho khách 

bá, xúc tiến du lịch. 

4. Kết hợp W1, W2, W3, W4, W5, 

W6, W7 và O1, O2, O3, O4, O7: khai 

thác và sử dụng hiệu quả các nguồn 

lực, phát triển cơ sở hạ tầng và dịch 

vụ du lịch. 

5. Kết hợp W1, W2, W3, W8 và O4, 

O5, O6, O7: liên kết trong công tác 

đào tạo nguồn nhân lực phát triển du 

lịch giữa các trường đại học, cao 

đẳng, trường dạy nghề của cả 04 

nước, ưu tiên đào tạo ngoại ngữ, 

hướng dẫn viên, văn hóa giao tiếp. 

6. Kết hợp W6, W7, W10, W11 và 

O1, O2, O4, O7: nhanh chóng kếu 

gọi đầu tư xây dựng hệ thống điểm 

dừng đạt chuẩn nếu muốn thu hút bền 

vững các nguồn khách đến với 

HLKTĐT 

7. Kết hợp W3, W5, W6, W8, W9, 

W12 và O1, O2, O4, O5, O6, O7, O9: 

nâng cao giá trị gia tăng của các dịch 

T5: kêu gọi đầu tư xây dưng, nâng 

cao hạ tầng du lịch theo nguyên tắc 

phát triển bền vững. 

4. Kết hợp W1, W2, W3, W7, W8 

và T1, T3, T6: thành lập các công 

ty vận chuyển khách quốc tế trên 

cơ sở liên kết giữa các công ty vận 

chuyển khách của các quốc gia. 

5. Kết hợp W2, W7, W9, W10, 

W11 và T1, T3, T5, T7: có những 

đầu tư trọng điểm để lôi kéo các 

nguồn khách từ Đông Bắc Á và 

Nam Á, đặc biệt là từ Trung Quốc 

và Ấn Độ 

5. Kết hợp W1, W2, W3, W7, W9 

và T1, T3, T7: xây dựng quy hoạch 

tổng thể trên toàn tuyến và từng 

vùng của mỗi nước. 
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ba lô, thu nhập thấp là chủ yếu. 

+ W9: Chưa hình thành được các sản phẩm du lịch  

theo chủ đề chung toàn tuyến; các sản phẩm du lịch 

đường bộ còn khá đơn điệu, chủ yếu tập trung lưu trú 

ở một số trung tâm như Mukdahan, Savanakhet, Huế, 

Đà Nẵng…, các địa phương khác chỉ đi ngang qua, 

ngày lưu trú bình quân trên tuyến rất ngắn 

+ W10: Nguồn khách trên tuyến phát triển chưa bền 

vững, có thời gian tăng trưởng rất nóng, tuy nhiên 

vẫn chủ yếu là nguồn khách từ các địa phương và 

quốc gia trên tuyến, chưa thu hút được khách từ các 

thị trường lớn như : Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật 

Bản, Ấn Độ, Châu Âu – Úc – Mỹ,… 

+ W11: Hệ thống tài nguyên trên tuyến có thể phục 

vụ khai thác khách quanh năm, tuy nhiên do hiện tại 

chỉ tập trung phục vụ chủ yếu nguồn khách từ các 

quốc gia trên tuyến (Thái Lan, Việt Nam) nên tính 

mùa vụ trong phục vụ khách còn cao 

+ W12: Mức chi tiêu của du khách trên điểm đến vẫn 

còn khá thấp. 

vụ du lịch trên tuyến HLKTĐT để có 

thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 

cũng như nâng cao mức chi tiêu của 

du khách. 

8. Kết hợp W1, W2, W3, W7 và O1, 

O2, O3, O4, O7: xây dựng cơ chế hội 

nghị liên quốc gia với các nhà tài trợ 

hàng năm luân phiên nhằm tạo cơ chế 

thuận lợi thúc đẩy du lịch làm nền 

tảng để phát triển các hoạt động kinh 

tế, thương mại và đầu tư… 
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3.1.5. Định hướng mô hình hợp tác phát triển du lịch đường bộ trên 

tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây 

3.1.5.1. Cơ sở hình thành mô hình 

Một trong những mục tiêu của luận án là xây dựng mô hình hợp tác phát 

triển du lịch đường bộ xuyên quốc gia. Trên cở sở đó các bên liên quan sẽ hợp tác 

với nhau và tác động lên các nhân tố ảnh hưởng để đem lại hiệu quả cao nhất cho 

việc khai thác sản phẩm du lịch này. Mô hình được hình thành trên cơ sở kế thừa 

những lý thuyết đã được trình bày ở chương 1, bao gồm : Lý thuyết cụm du lịch, lý 

thuyết mạng giá trị, lý thuyết phát triển du lịch bền vững, lý thuyết du lịch theo chủ 

đề, lý thuyết quản lý điểm đến du lịch. 

Các lý thuyết này đã mô tả sự phát triển du lịch dưới nhiều khía cạnh khác 

nhau với sự tham gia của đa dạng các bên liên quan bao gồm khách du lịch, những 

nhà kinh doanh du lịch, chính quyền sở tại và cộng đồng cư dân địa phương. Các chủ 

thể trên có các mong muốn khác nhau với du lịch, nhưng vì cùng đạt được sự mong 

muốn của mình qua hoạt động du lịch nên họ có quan hệ qua lại với nhau trong quá 

trình phát triển du lịch tại một điểm đến (Chris Cooper, 2008) [20] (Hình 3.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 3.6. Mô hình mối quan hệ giữa các chủ thể trong du lịch 

Nguồn : (Chris Cooper, 2008) [20] 
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- Đối với khách du lịch, du lịch mang lại cho họ một sự hài lòng vì được 

hưởng một khoảng thời gian thú vị, đáp ứng các nhu cầu giải trí, nghỉ ngơi, thăm 

viếng… của họ.  

- Đối với các đơn vị kinh doanh du lịch, họ xem du lịch như là một cơ hội 

kinh doanh thu lợi nhuận thông qua việc cung ứng những hàng hóa và dịch vụ du 

lịch có khả năng cạnh tranh để thu hút khách du lịch. 

- Đối với chính quyền, du lịch được xem như là một nhân tố thuận lợi đối với 

nền kinh tế trong lãnh thổ của mình. Chính quyền quan tâm đến số công việc mà du 

lịch tạo ra, thu nhập mà cư dân của mình có thể kiếm được, khối lượng ngoại tệ mà 

khách du lịch quốc tế mang vào cũng như những khoản thuế nhận được từ khách và 

hoạt động kinh doanh du lịch. 

- Đối với cộng đồng cư dân địa phương, du lịch được xem như là một cơ hội 

để tìm việc làm, tạo thu nhập nhưng đồng thời họ cũng là nhân tố hấp dẫn khách du 

lịch bởi lòng hiếu khách và trình độ văn hóa của họ. Ở các điểm du lịch, giữa khách 

du lịch và cư dân địa phương luôn  có sự tác động qua lại lẫn nhau. Sự tác động này 

có thể có lợi, có thể có hại, cũng có thể vừa có lợi vừa có hại. 

Như vậy, trên cơ sở chọn lọc các yếu tố của 3 mô hình : Cụm du lịch, Mạng 

giá trị và mối quan hệ của các chủ thể trong du lịch, cùng với việc tổng hợp những 

nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển du lịch đường bộ, kết hợp với phân tích các 

kinh nghiệm Quốc tế trong hình thành và phát triển các tuyến du lịch đường bộ qua 

nhiều quốc gia…. , có thể khái quát một mô hình cho hợp tác phát triển du lịch 

đường bộ xuyên quốc gia 

Mô hình sẽ là sự hợp tác của 3 bên : Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, 

cộng đồng dân cư; khai thác, triển khai, tác động và điều chỉnh 6 nhóm nhân tố cơ 

bản ảnh hưởng đến sự phát triển của du lịch đường bộ liên quốc gia, đó là: Hệ thống 

tài nguyên du lịch – Cơ sở hạ tầng – Cơ sở dịch vụ - Sản phẩm du lịch – Nguồn 

khách – Nguồn nhân lực. Sự hợp tác của 3 bên tác động vào 6 nhóm nhân tố theo 

mức độ và liều lượng khác nhau. Trong đó, Nhà nước chủ yếu tác động lên cơ sở hạ 

tầng, nguồn nhân lực; cộng đồng doanh nghiệp sẽ can thiệp sâu vào cơ cở dịch vụ, 
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hình thành sản phẩm, định vị nguồn khách; cộng đồng dân cư sẽ liên quan đến tài 

nguyên điểm đến, bảo vệ môi trường, nguồn nhân lực. Để có thể phát triển được du 

lịch đường bộ xuyên quốc gia thì nhất thiết phải có sự hợp tác chặt chẽ của 3 bên 

này. 

Bên cạnh các cơ sở từ nghiên cứu lý thuyết, việc đề xuất mô hình còn dựa 

trên kết quả tổng hợp những nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển du lịch đường 

bộ (Phụ lục 2), kết hợp với phân tích tiềm năng, phân tích thực trạng, khảo sát 295 

khách hàng (Phụ lục 3), khảo sát 28 doanh nghiệp (Phụ lục 4), lấy ý kiến 29 chuyên 

gia trong lĩnh vực du lịch bao gồm các nhà khoa học, nhà quản lý tại các địa 

phương (Phụ lục 5), nghiên cứu một số xu hướng phát triển… có tính đến đặc thù 

của tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây, mô hình được điều chỉnh tăng thêm 2 nhân 

tố ảnh hưởng là Khung pháp lý và Hoạt động xúc tiến quảng bá; bên cạnh đó vai trò 

của tổ chức trung gian (Tổ chức phi chính phủ, các ngân hàng…) để kết nối các bên 

cũng thể hiện rất rõ nét. 

Việc nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển du lịch đường 

bộ được thực hiện bằng phân tích nhân tố khám phá đối với kết quả khảo sát 28 

doanh nghiệp và  295 du khách.  Kết quả phân tích cho thấy có 4 nhân tố được trích 

sau khi xoay nhân tố (Phụ lục 2). Số lượng các nhân tố được trích này không phù 

hợp với các thành phần ban đầu của thang đo. Vì vậy, các khái niệm nghiên cứu 

trong trường hợp này chưa đạt được giá trị phân biệt. Vì vậy, sẽ chỉnh sửa tên các 

biến cho phù hợp với nhân tố: 

- Nhân tố thứ 1 gồm 5 biến quan sát bao gồm: Phong cảnh, sự hấp dẫn của 

các điểm đến trên tuyến; Sự đa dạng của các sản phẩm du lịch trên tuyến; Giá vé 

tham quan tại các điểm du lịch; Sự sạch sẽ, trong lành của môi trường; Cơ sở hạ tầng 

giao thông đường bộ thuộc thang đo nhân tố điều kiện phát triển du lịch trên tuyến. 

- Nhân tố thứ 2 gồm 7 biến quan sát bao gồm: Chất lượng cung cấp điện, 

nước; Sự hấp dẫn, đa dạng của các lễ hội dân gian/festival; Sự hấp dẫn, đa dạng của 

các lễ hội dân gian/festival; Chất lượng các mặt hàng mua sắm, quà lưu niệm; Khí 

hậu, thời tiết thuận lợi; Sự hấp dẫn, đa dạng của các di sản văn hóa thế giới; Chất 
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lượng cung ứng dịch vụ internet thuộc thang đo sản phẩm du lịch trên tuyến. 

- Nhân tố thứ 3 gồm 4 biến quan sát bao gồm: Giá cả hàng hóa, quà lưu 

niệm; Sự đa dạng của hàng hóa, quà lưu niệm; Giá cả của dịch vụ vui chơi, giải trí; 

Dịch vụ ATM, đổi tiền, thanh toán thẻ… thuộc thang đo dịch vụ tiện ích. 

- Nhân tố thứ 4 gồm 5 biến quan sát bao gồm: Giá cả món ăn; Giá cả phòng 

nghỉ và các loại phí dịch vụ; Cơ sở hạ tầng và dịch vụ cảng biển; Chất lượng khách 

sạn, nhà nghỉ và các dịch vụ đi kèm Cơ sở hạ tầng và dịch vụ sân bay thuộc thang 

đo hạ tầng cơ bản (xem thêm phụ lục 2). 

Sau khi chỉnh sửa về mặt nhân tố các thang đo này là phù hợp. 

3.1.5.2. Các nhân tố ảnh hưởng trong mô hình  

Như vậy, có 8 nhóm nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến sự phát triển của du lịch 

đường bộ trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây (Hình 3.7) : 

 Nhóm điều kiện phát triển du lịch : Gồm cả tài nguyên du lịch tự nhiên và tài 

nguyên du lịch nhân văn, quyết định sự hấp dẫn lâu dài của điểm đến, là yếu tố cơ 

bản tạo nên sự khác biệt về mặt sản phẩm. 

Nhóm nhân tố về hạ tầng cơ bản: Đây là nhóm nhân tố nền tảng, tạo nên tiện 

ích của điểm đến cho du khách, bao gồm cơ sở hạ tầng và cơ sở dịch vụ (khách sạn, 

nhà hàng, phương tiện vận chuyển, điểm tham quan…). 

Nhóm cơ sở dịch vụ tiện ích : Bao gồm : Hàng hóa, quà lưu niệm, vui chơi, 

giải trí, mua sắm và các dịch vụ đi kèm khác, đảm bảo chất lượng và sự sẵn sàng 

phục vụ du khách. 

 Nhóm nhân tố về nguồn nhân lực : Bao gồm cả nhân lực trong cơ quan quản 

lý Nhà nước và trong hệ thống dịch vụ, các công ty lữ hành, thể hiện trình độ quản 

lý, phục vụ và định hướng khai thác khách 

 Nhóm nhân tố về khung pháp lý : Bao gồm các chính sách về thị thực, thủ 

tục nhập xuất cảnh tại các cửa khẩu đường bộ, chính sách cho phương tiện vận 

chuyển, hành khách và hàng hóa di chuyển trên đường… Đây là nhóm nhân tố đặc 

biệt, có ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển du lịch đường bộ trên tuyến. 

 Nhóm nhân tố về sản phẩm du lịch đường bộ : Các nhân tố trên sẽ góp phần 
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hình thành nhóm sản phẩm du lịch trên tuyến. Các sản phẩm này bao gồm sản phẩm 

của từng địa phương, sản phẩm liên địa phương và sản phẩm liên tuyến, thể hiện sự 

hấp dẫn và khác biệt của tuyến du lịch đường bộ trên HLKTĐT. 

 Nhóm nhân tố về khách hàng : Việc xác định các thị trường khách hàng mục 

tiêu trên tuyến là rất quan trọng, phục vụ cho các chương trình quảng bá, xúc tiến, 

giưới thiệu sản phẩm. Các nguồn khách được xác định phải phù hợp với thế mạnh, 

sự khác biệt của điểm đến thể hiện qua hệ thống sản phẩm du lịch. 

 Nhóm nhân tố về xúc tiến điểm đến : Sự khác biệt cơ bản của xúc tiến sản phẩm 

du lịch liên quốc gia là ngoài những nỗ lực giới thiệu thu hút khách của từng địa phương 

thì việc tạo ra một cơ chế xúc tiến chung trên toàn tuyến là một trong những nhân tố 

quyết định sự thành công của du lịch đường bộ trên HLKTĐT. 

 

Hình 3.7. Mô hình phát triển du lịch đường bộ trên HLKTĐT
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3.1.5.3. Các bên liên quan và quan hệ hợp tác trong mô hình (Hình 3.7) 

Nhà nước bao gồm 3 nhóm :  

Các Bộ, Ban, Ngành của Chính phủ 4 quốc gia (Miến Điện, Thái Lan, Lào, 

Việt Nam), là nhóm có thẩm quyền ban hành khung pháp lý cho các hoạt động du 

lịch trên tuyến, phối hợp với các quốc gia trong khuôn khổ ASEAN, GMS và 

EWEC để hình thành các chính sách thúc đẩy giao thương, đặc biệt là hành lang 

pháp lý cho thủ tục nhập xuất cảnh, phương tiện vận chuyển du lịch và hàng hóa 

trên đường. Đây cũng là nhóm quyết định về qui hoạch toàn tuyến, phối hợp với các 

quốc gia trên tuyến và các tổ chức phi chính phủ trong kêu gọi đầu tư cơ sở hạ tầng, 

tạo khung pháp lý cho việc dịch chuyển và đào tạo lao động. 

Các cơ quan quản lý Nhà nước của 13 địa phương trên tuyến, gồm Ủy ban 

nhân dân và các sở ngành liên quan, tác động chủ yếu đến việc tạo môi trường kinh 

doanh, môi trường đàu tư, qui hoạch và bảo tồn tài nguyên du lịch, định hướng và 

thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở dịch vụ 

Các cơ quan quản lý và xúc tiến du lịch địa phương, chính là các Sở Du lịch, Sở 

Văn hóa – Thể thao – Du lịch, các trung tâm xúc tiến du lịch. Nhóm này sẽ phối hợp 

với cộng đồng doanh nghiệp trong việc xây dựng sản phẩm du lịch, xác định nguồn 

khách tiềm năng và triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá, giới thiệu sản phẩm. 

Cộng đồng doanh nghiệp bao gồm 3 nhóm :  

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ : Là khối kinh doanh khách sạn, nhà 

hàng, phương tiện vận chuyển, hướng dẫn viên du lịch, điểm tham quan, vui chơi, 

giải trí, mua sắm…, là một trong những yếu tố cấu thành sản phẩm du lịch. Nhóm 

này cần tạo sự liên kết trên HLKTĐT để tạo ra sự đồng bộ về cơ cấu và chất lượng 

sản phẩm. 

Các doanh nghiệp lữ hành địa phương (DMCs) : Đây là nhóm các công ty có 

vai trò to lớn trong việc phối hợp với cơ quan quản lý và xúc tiến du lịch địa phương 

để xác định thế mạnh tài nguyên, hình thành sản phẩm và triển khai chào bán. 

Các doanh nghiệp lữ hành nước ngoài, chủ yếu là các công ty xuyên quốc gia 

(TNCs) : Đây là các ông ty có vai trò quyết định trong việc giới thiệu sản phẩm du 
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lịch đường bộ trên HLKTĐT đến với thị trường khách hàng tiềm năng ở nước ngoài. 

Cộng đồng dân cư gồm 2 nhóm : 

Nhóm gắn với các hoạt động du lịch, hưởng lợi từ sự phát triển du lịch 

đường bộ trên HLKTĐT : Đây là các cộng đồng dân cư gắn với điểm đến du lịch, 

các điểm tham quan, các làng nghề, làng dân tộc…, tìm kiếm thu nhập từ việc bán 

các sản vậy địa phương hay có công ăn việc làm từ hoạt động du lịch. Nhóm này 

gắn lợi ích của mình với quá trình phát triển du lịch điểm đến. 

Nhóm ít gắn với hoạt động du lịch, ít hưởng lợi từ hoạt động du lịch : Đây là 

nhóm làm việc trong những lĩnh vực ít liên quan đến du lịch, nhưng có thể chịu tác 

động tiêu cực khi phát triển du lịch như : Hủy hoại môi trường, tăng giá tiêu dùng, 

tệ nạn xã hội, mai một văn hóa… Vì vậy trong phát triển du lịch cần tính toán hài 

hòa với mong muốn và lợi ích của nhóm này. 

Như vậy có thể thấy sự hợp tác của 3 bên tác động vào 8 nhóm nhân tố theo 

mức độ và liều lượng khác nhau. Trong đó, Nhà nước chủ yếu tác động lên khung 

pháp lý, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực; cộng đồng doanh nghiệp sẽ can thiệp sâu 

vào cơ cở dịch vụ, hình thành sản phẩm, định vị nguồn khách và xúc tiến thị trường; 

cộng đồng dân cư sẽ liên quan đến tài nguyên điểm đến, bảo vệ môi trường, nguồn 

nhân lực. Để có thể phát triển được du lịch đường bộ trên tuyến Hành lang Kinh tế 

Đông Tây thì nhất thiết phải có sự hợp tác chặt chẽ của 3 bên này. 

Trong mô hình còn nhấn mạnh đến yếu tố hợp tác và cạnh tranh. Với đặc thù 

của du lịch đường bộ xuyên quốc gia, bắt buộc phải có sự hợp tác chặt chẽ giữa các 

chính phủ để tạo sự thông thoáng về hành lang pháp lý, đồng thuận trong đầu tư 

triển khai các dự án xây dựng hạ tầng lớn (Như cầu qua sông Mê Kông), sự hợp tác 

của các địa phương và doanh nghiệp du lịch trên tuyến để xây dựng sản phẩm 

chung, cùng định vị nguồn khách và phối hợp các nỗ lực xúc tiến. Với nguồn lực có 

hạn cả về nhân lực và tài lực thì một địa phương rõ ràng là không đủ sức triển khai 

các hoạt động tạo sản phẩm và xúc tiến vào các thị trường chính. Hợp tác tạo ra 

những nguồn tài chính, nhân lực chất lượng cao là hợp tác có ý nghĩa nhất để nhanh 

chóng thúc đẩy phát triển du lịch đường bộ trên HLKTĐT. Mặt khác, khi đã hình 
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thành nguồn khách, thì cạnh tranh giữa các địa phương, các công ty lữ hành, các hệ 

thống  cung ứng dịch vụ bắt đầu diễn ra mạnh mẽ để lôi kéo khách đến địa phương 

mình, sử dụng sản phẩm dịch vụ của mình. 

Do sự đan xen phức tạp của lợi ích chung của toàn khu vực và lợi ích cục bộ 

của từng quốc gia, địa phương và doanh nghiệp trên tuyến, nên rất khó có thể hình 

thành một cơ chế phối hợp hiệu quả, đòi hỏi phải có một tổ chức trung gian kết nối. 

Trong mô hình có nhấn mạnh vai trò của các tổ chức phi chính phủ, đặc biệt là 

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Các tổ chức trung gian này sẽ dàn xếp các 

nhóm lợi ích, thúc đẩy hợp tác đa phương, kết nối cho việc hình thành khung pháp 

lý, tài trợ cho nghiên cứu phát triển… Đây chính là một trong những nhân tố quyết 

định sự thành công của mô hình. 

3.2. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển du lịch 

đường bộ trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây  

Từ việc nghiên cứu mô hình, mối quan hệ và tác động qua lại giữa các bên, 

trên cơ sở nghiên cứu một số xu hướng phát triển, khung pháp lý sẽ có hiệu lực 

trong thời gian tới, cùng với phân tích tiềm năng, thực trạng, định hướng phối hợp 

vào ma trận SWOT, luận án xin đưa ra một số đề xuất giải pháp và kiến nghị các cơ 

quan chức năng trong việc thúc đẩy pháp triển du lịch đường bộ trên tuyến Hành 

lang Kinh tế Đông Tây như sau :  

 3.2.1. Giải pháp phát triển du lịch đường bộ trên tuyến Hành lang 

Kinh tế Đông Tây 

 3.2.1.1. Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch 

i. Phát triển các loại hình sản phẩm trên tuyến 

Xây dựng khuôn khổ hợp tác có hiệu quả của các bên liên quan để thực hiện 

nghiên cứu thị trường - sản phẩm; tập trung phát triển các sản phẩm du lịch độc đáo 

và có lợi thế so sánh với các tuyến hành lang khác trong Tiểu vùng sông Mê Kông 

và trong ASEAN. Đây một trong những nội dung quan trọng trong hợp tác liên 

quốc gia nhằm phát triển du lịch đường bộ trên tuyến HLKTĐT. Trong đó, từng địa 

phương sẽ chủ động xây dựng những sản phẩm đặc thù của mình dựa trên lợi thế về 
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tài nguyên, cơ sở hạ tầng, cơ sở dịch vụ… Từ những sản phẩm riêng có mà tìm 

điểm chung giữa các địa phương, trên cơ sở lấy ý kiến khách hàng, ý kiến chuyên 

gia và doanh nghiệp để đưa ra các sản phẩm chung phù hợp. Việc này nhất thiết 

phải có sự tham gia của các tổ chức trung gian (Phi chính phủ) để kết nối, tài trợ 

cho các hoạt đông chung. Định hướng hình thành các loại hình sản phẩm sau : 

- Sản phẩm du lịch sinh thái : Đây sẽ là loại hình sản phẩm xuyên suốt trên 

tuyến, tập trung chủ yếu ở khu vực Thái Lan (Phitsanulok, Phetchabun, Tak), Lào 

(Savanakhet) với nhiều vườn quốc gia, sở thú, trại voi, công viên, vườn bách thảo…, 

là loại hình phù hợp với nhu cầu nhiều nguồn khách, đặc biệt từ các nước phát triển. 

Ngoài ra, trên tuyến còn có thể qui hoạch sản phẩm du lịch sinh thái đầm phá với khu 

vực phá Tam giang rộng lớn ở Thừa Thiên Huế và Mawlamyine (Miến Điện) 

- Sản phẩm du lịch biển: Các hoạt động thể thao, giải trí, nghỉ dưỡng, lặn 

biển, câu cá, thưởng thức ẩm thực biển, tìm hiểu cuộc sống dân miền biển tại các 

khu vực các bãi tắm (Mawlamyine, Cửa Tùng, Thuận An, Lăng Cô, Xuân Thiều, 

Mỹ Khê, Non Nước…), các vịnh biển (Mawlamyine, Lăng Cô, Đà Nẵng), các đảo 

ven bờ (Bilu – Mawlamyine, Cồn Cỏ - Quảng Trị, Đảo Ngọc – Thừa Thiên Huế, 

Bán đảo Sơn Trà – Đà Nẵng). Loại hình sản phẩm này chủ yếu triển khai ở Việt 

Nam trên khu vực 3 tỉnh : Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng (có thể mở rộng 

vào Quảng Nam) và Miến Điện ở Mawlamyine 

- Sản phẩm du lịch tâm linh : Cả 4 quốc gia trên tuyến đều có đạo Phật rất 

phát triển, trong đó ở Miến Điện và Thái Lan là quốc đạo. Các địa phương trên 

tuyến lại có những điểm đến phật giáo rất linh thiêng, phù hợp với loại hình du lịch 

hành hương Phật giáo, đó là : Chùa Taung Nyo, chùa Mahamyatmuni 

(Mawlamyine); chùa Yot Keow (Mukdahan), chùa Nong Waeng (Khon Kaen), chùa 

Suthat, chùa Mahathat (Sukhothai), chùa Xay Nha Phum, chùa Ing Hang 

(Savanakhet); chùa Thiên Mụ, chùa Từ Đàm (Thừa Thiên Huế), chùa Linh Ứng, 

chùa Quán Thế Âm (Đà Nẵng) 

- Sản phẩm du lịch gắn với các di sản văn hóa và di sản thiên nhiên thế giới : 

Hành lang Kinh tế Đông Tây và các tỉnh lân cận có nhiều di sản nổi tiếng như : Cố 
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đô Sukhothai, Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (du lịch nghiên cứu khám phá, 

tham quan hang động, du lịch sinh thái rừng); di sản văn hóa Huế và Nhã nhạc cung 

đình Huế; đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn (Quảng Nam)… 

 - Ngoài ra, trên tuyến còn có thể triển khai nhiều loại hình sản phẩm du lịch 

đặc thù khác như : Du lịch mạo hiểm ở Tak, Sukhonthai, du lịch tham quan các di 

tích lịch sử - chiến tranh ở Quảng Trị, du lịch làng quê, làng nghề ở vùng đồng 

bằng, miền núi, du lịch ẩm thực ở Huế… 

ii. Phát triển sản phẩm du lịch theo chủ đề 

Có thể nghiên cứu phát triển du lịch theo tuyến đường chủ đề, giúp du khách 

tìm kiếm những trải nghiệm độc đáo. Việc phát triển có thể dựa trên một sản phẩm 

đặc biệt trên tuyến đường hoặc là dựa vào yếu tố văn hóa chung nào đó. Trên thế 

giới đã tồn tại nhiều tuyến đường chủ đề rất thành công như : Con đường lãng mạn 

– Đức, Con đường rượu vang – Pháp, Con đường di sản Queenland - Úc.... Có thể 

đề xuất các con đường chủ đề trên tuyến HLKTĐT theo 3 hướng : 

Con đường Hữu nghị (Friendship road) : Con đường hình thành với sự nỗ lực 

của nhiều quốc gia, sự hỗ trợ của chính quyền các địa phương và sự hình thành các 

cầu mang tên cầu Hữu nghị (cầu Hữu Nghị 1, cầu Hữu Nghị 2, cầu Hữu Nghị 3 nối 

Thái Lan với Lào qua sông Mê Kông). Đây cũng chính là nội dung thể hiện sự gần 

gũi về bản sắc văn hóa, chủng tộc giữa các dân tộc anh em trên tuyến. 

Con đường di sản (Heritage road): Nối các di sản từ Sukhothai (Thái Lan), 

đến chùa Ing Hang (Savanakhet), đến di sản thiên nhiên Phong Nha – Kẻ Bàng, 

Thừa Thiên Huế với quần thể di tích cố đô Huế và Nhã nhạc cung đình Huế, phố cổ 

Hội an, Thánh địa Mỹ Sơn. Điểm thuận lợi của tuyến đường chủ đề này là đã tồn tại 

tuyến Con đi di sản rất nổi tiếng phía Việt Nam, chỉ cần kết nối thêm với Lào, Thái 

Lan và Miến Điện (Nếu mở rộng đến Răng Gun) thì đây là tuyến đường chủ đề rất 

hấp dẫn. 

Con đường sinh thái (Nature trail) : Là con đường chủ đề nối thế mạnh của 

hầu hết các địa phương trên tuyến. Từ vùng núi cao Thái Lan, đến vùng núi thấp, 

đồng cỏ ở Lào, đến những vùng sinh thái đầm phá, ngập mặn, sinh thái biển ở Miến 
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Điện, Việt Nam. Tuyến đường này lại kết nối rất thuận lợi với Đại ngàn Tây nguyên 

(Việt Nam), với Con đường Xanh Tây Nguyên, tạo sức hấp dẫn lớn đối với du 

khách. Đối với con đường chủ đề này thì cần gắn với loại hình du lịch dựa vào cộng 

đồng (CBT). Kết hợp giữa sinh thái và văn hóa của dân tộc bản địa, tạo sức sống lâu 

dài cho tuyến du lịch. 

Để các con đường chủ đề này phát triển, cần tiếp tục có những nghiên cứu 

chuyên sâu, hình thành cơ chế hợp tác trên tuyến, phối hợp nguồn lực để hình thành 

sản phẩm, tạo nhiều ưu đãi khi du khách tham gia vào tuyến sản phẩm, tập trung nỗ 

lực xúc tiến, giới thiệu sản phẩm vào các thị trường chính thì mới hy vọng thu hút 

được du khách đến với các con đường chủ đề. 

 3.2.1.2. Giải pháp định vị và phát triển thị trường khách du lịch 

Khi đã xác định được các loại hình sản phẩm chung, hình thành các tuyến 

đường chủ đề và nhóm các sản phẩm riêng có của từng địa phương, công việc tiếp 

theo là làm sao phối hợp các nguồn lực, tạo cơ chế làm việc cũng như hình thành 

các dự án nghiên cứu chung giữa các cơ quan quản lý du lịch và cộng đồng doanh 

nghiệp địa phương để xác định nguồn khách tiềm năng trên tuyến Hành lang Kinh 

tế Đông Tây. Các yêu cầu để xác định các nguồn khách này là : 

- Nguồn khách phải phù hợp với tài nguyên trên tuyến. Đây là yêu cầu cơ 

bản nhất để thu hút và duy trì nguồn khách trong dài hạn. Như vậy, cần phải xác 

định được các tài nguyên cốt lõi, các tài nguyên bổ sung, thay thế để tìm ra nguồn 

khách nào có thị hiếu và mối quan tâm tương đồng. 

- Nguồn khách phải phù hợp với cơ sở hạ tầng, cơ sở dịch vụ, nguồn nhân 

lực trên tuyến. Ví dụ phải có sân bay, đường sá, khách sạn đặt chuẩn, nhà hàng Âu, 

Trung, Hàn, Ấn, Thái, Việt…, có đủ hướng dẫn viên cho các thứ tiếng. Trong 

trường hợp nguồn lực chưa đủ, thì các nguồn khách tiềm năng này chính là áp lực 

cho điểm đến để nhanh chóng triển khai đầu tư. 

- Nguồn khách phải đem lại lợi ích cho hầu hết các địa phương trên tuyến. 

Nếu các nguồn khách chỉ phù hợp với cục bộ một vài địa phương thì sẽ khó có thể 

phát triển được sản phẩm chung trên cả hành lang. 
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 Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng nguồn khách, tiềm năng tài nguyên trên 

tuyến, hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở dịch vụ cũng như các xu hướng phát triển 

khách đã phân tích ở trên, các nguồn khách tiềm năng trên tuyến được định vị theo 

thứ tự ưu tiên như sau : 

- Nguồn khách của 4 quốc gia trên tuyến (Miến Điện, Thái Lan, Lào, Việt 

Nam) : Đây có lẽ là nguồn khách cơ bản nhất trong ngắn hạn, khi mà các điều kiện 

phát triển du lịch đường bộ được hoàn chỉnh, thuận lợi, thông thoáng. Mặt khác, 4 

quốc gia trên tuyến có nhiều điểm tương đồng về ngôn ngữ, văn hóa, dân tộc..., nên 

việc tăng trưởng nguồn khách này là rất rõ nét 

 - Nguồn khách ngoài tuyến từ các quốc gia ASEAN : Khi đã có một 

ASEAN thống nhất thì các nguồn khách từ Malaysia, Singapore, Indonesia, 

Philippines... đến khu vực này sẽ hết sức dễ dàng, tạo nên một lượng khách đáng kể 

trên tuyến 

 - Nguồn khách trên tuyến đường Xuyên Á : Đây sẽ là nguồn khách lớn trong 

dài hạn, khi mà không còn quá nhiều cản trở về thủ tục nhập xuất cảnh cho người và 

phương tiện, và các dịch vụ trên tuyến được hình thành một cách đồng bộ. Các thị 

trường lớn của nguồn khách này bao gồm : Trung Quốc, Ấn độ, Pakistan, Srilanka... 

 - Nguồn khách từ các khu vực khác, đến các trung tâm du lịch trong vùng : 

Đây cũng sẽ là nguồn khách lớn trong dài hạn, sử dụng phương tiện hàng không vào 

các trung tâm du lịch như Bangkok, Hà Nội, Răng Gun, Viên Chăn.... sau đó sử 

dụng phương tiện đường bộ để tham quan trên tuyến, bao gồm các khu vực : Đông 

Bắc Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc), Tây Âu (Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban 

Nha...), Châu Úc (Úc, Newzeland), Bắc Mỹ (Mỹ, Canada) 

Khi đã xác định được các nguồn khách chính, bước tiếp theo là tiến hành 

nghiên cứu thị trường để xác định đặc điểm của từng nguồn khách trên các khía 

cạnh: nơi xuất phát, hành trình, độ tuổi, mục đích chuyến đi, thu nhập, chi tiêu, loại 

hình du lịch, phương tiện vận chuyển… để có kế hoạch phát triển, hoàn thiện các 

sản phẩm du lịch, tăng khả năng tiếp cận, năng lực phục vụ hướng tới sự hài lòng 

của du khách khi đến với các địa phương trên tuyến. 
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Để phát triển các nguồn khách nêu trên, ngoài việc phải tăng cường mạnh mẽ 

công tác xúc tiến (sẽ trình bày ở phần sau) thì cần phải phối hợp đồng bộ giữa việc 

tăng cường quản lý điểm đến, quản lý bảo vệ tài nguyên, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, 

cơ sở dịch vụ với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng nguồn nhân lực thì 

mới hy vọng khai thác bền vững và thu hút ngày càng nhiều du khách đến với khu 

vực này.  

 3.2.1.3. Giải pháp liên kết trong quảng bá, xúc tiến 

Việc liên kết giữa các địa phương trên tuyến trong hoạt động quảng bá xúc 

tiến có lẽ là hoạt động có ý nghĩa nhất khi đã xác định được các sản phẩm đặc thù, 

định vị được nguồn khách và các địa phương có thể phối hợp các nguồn lực riêng lẻ 

thành nguồn lực xúc tiến chung cho cả khu vực. Các hướng đề xuất cho hoạt động 

quảng bá, xúc tiến như sau : 

i. Hình thức quảng bá, xúc tiến và các thị trường, sự kiện tương ứng 

- Quảng bá, xúc tiến thông qua các hội chợ du lịch, bao gồm : 

 Các nước trên tuyến : Hội chợ Du lịch Việt Nam (VITM), Hội chợ Du lịch 

Quốc tế TP Hồ Chí Minh (ITE), Hội chợ Du lịch Thái Lan (TTM) 

 Đông Nam Á : Diễn đàn du lịch Đông Nam Á (ATF), Hội chợ Du lịch 

Malaysia (MATTA), Hội chợ Du lịch Singapore (NATAS), Hội chợ du lịch Quốc tế 

Chấu Á (ITB Aisa) 

 Đông Bắc Á : Hội chợ Du lịch Nhật Bản (JATA), Hội chợ Du lịch Hàn Quốc 

(KOFA), Hội chợ du lịch Quốc tế Trung Quốc (CITM), Hội chợ Du lịch Quốc tế 

Hồng Kông (ITE Hongkong) 

 Châu Âu : Hội chợ Du lịch Quốc tế Beclin (ITB), Hội chợ Du lịch Quốc tế 

(WTM), Hội chợ Du lịch Quốc tế Mát cơ va (MITT) 

- Tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm (Road Show) tại các thị trường 

trọng điểm như Trung quốc, Hàn quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, 

Singapore, Ấn Độ, Pháp, Hà Lan, Úc, Mỹ… 

- Mời các đoàn khảo sát (Fam Trip, Press Trip) từ các thị trường trọng điểm 

đến khảo sát và đưa tin về điểm đến. 



 

134 
 

- Quảng bá thông tin, hình ảnh, sản phẩm đặc thù của Hành lang kinh tế 

Đông Tây trên các phương tiện truyền thông đại chúng nước ngoài (báo chí, truyền 

hình), qua các văn phòng đại diện, các cơ quan ngoại giao, các website giới thiệu 

điểm đến 

- Luân phiên tổ chức hội chợ du lịch chuyên đề trên tuyến Hành lang kinh tế 

Đông Tây. 

ii. Sự phối hợp giữa các bên trong công tác quảng bá, xúc tiến :  

Để đạt được mục tiêu đặt ra cho công tác quảng bá xúc tiến, cần có sự quyết 

tâm cao của lãnh đạo các địa phương trên tuyến, Tổng cục du lịch 4 nước, các cơ 

quan xúc tiến du lịch địa phương, các hãng vận chuyển, các công ty lữ hành và hệ 

thống cung ứng dịch vụ. Cụ thể là : 

- Về phía Tổng cục Du lịch các nước : Chủ trì các hoạt động xúc tiến mang 

tầm quốc gia tại các sự kiện, hội chợ du lịch, tổ chức các đoàn khảo sát từ các thị 

trường lớn, trong đó có giới thiệu các sản phẩm du lịch của khu vực Hành lang Kinh 

tế Đông Tây, có các doanh nghiệp trên tuyến tham gia. Bên cạnh đó, đề xuất Tổng 

cục du lịch các nước phân bổ ngân sách xúc tiến nhiều hơn cho khu vực này. Hỗ trợ 

các địa phương trong việc tổ chức các hội chợ, hội nghị, hội thảo chuyên đề  

- Về phía lãnh đạo các địa phương trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông  Tây :  

Quan  tâm và đầu tư thích đáng cho hoạt động xúc tiến du lịch địa phương, tạo ra 

các liên kết vùng để phối hợp sản phẩm và các nguồn lực xúc tiến. Có sự hỗ trợ 

mạnh mẽ cho cơ quan xúc tiến du lịch địa phương, các doanh nghiệp trong công tác 

quảng bá thu hút khách và giới thiệu điểm đến. 

 - Về phía các trung tâm xúc tiến du lịch địa phương : Làm đầu mối cho các 

hoạt động xúc tiến, quảng bá, giới thiệu sản phẩm của từng địa phương cũng như 

liên kết các địa phương trong vùng. Trên cơ sở các thị trường trọng tâm và sản 

phẩm chung đã được xác định, trung tâm xúc tiến du lịch địa phương chủ động lên 

kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan để có kế hoạch xúc tiến dài hạn. 

- Về phía các công ty lữ hành : Tích cực tham gia vào các chương trình xúc  

tiến của các Tổng cục du lịch cũng như của địa phương. Kết nối các đơn vị liên 
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quan trong các chương trình xúc tiến điểm đến cũng như cụ thể hóa các sản phẩm 

chung, sản phẩm kích cầu giới thiệu đến khách hàng. Thông qua các đối tác lữ hành 

nước ngoài để chuyển các thông tin về khu vực này đến các khách hàng tiềm năng 

- Về phía hệ thống cung ứng dịch vụ : Chủ động đề xuất và tham gia vào các 

chương trình xúc tiến điểm đến dưới nhiều hình thức. Hỗ trợ tài chính cho các hoạt 

động xúc tiến. Hình thành các nhóm marketing điểm đến để phối hợp các nguồn lực 

thu hút khách từ các thi trường chính, các thị trường khách phù hợp với đặc điểm 

địa phương. 

Một số lưu ý đối với hoạt động quảng bá, xúc tiến : 

- Các quốc gia trong vùng cần quảng bá khu vực Hành lang Kinh tế Đông 

Tây như một điểm đến duy nhất với chiến lược quảng cáo chung để tạo sức mạnh 

tổng hợp.Có thể lựa chọn một công ty tiếp thị quảng bá nước ngoài có uy tín để ký 

hợp đồng và tạo dựng hình ảnh, thương hiệu du lịch đường bộ của các quốc gia trên 

hành lang kinh tế. 

- Nên giới thiệu thương hiệu các sản phẩm du lịch đường bộ trên phạm vi 

rộng qua các cơ quan thông tin đại chúng. Tạo các bản tin, sách hướng dẫn du lịch, 

đĩa CD, bưu thiếp,áp phích giới thiệu về hoạt động du lịch đường bộ trên hành lang 

kinh tế Đông Tây và gởi đến các doanh nghiệp, giới truyền thông, các du khách 

trong và ngoài nước. 

- Đẩy mạnh hoạt động quảng bá song song với quan tâm xây dựng thương 

hiệu điểm đến và thương hiệu sản phẩm, đem lại niềm tin cho khách hàng. Cả bốn 

quốc gia Myanma, Thái Lan, Lào và Việt Nam cần phát triển mối quan hệ chặt chẽ 

với truyền thông và thiết lập một trang website chung. Tổ chức các Road show với 

nhiều hình thức và sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các 

doanh nghiệp du lịch, các cơ quan thông tin báo chí. 

- Vai trò của tổ chức trung gian là rất quan trọng trong việc kết nối và phối 

hợp các nguồn lực xúc tiến, mà hiện nay là vai trò của Ngân hàng phát triển Châu Á 

(ADB) và có thể xuất hiện thêm một số tổ chức phi chính phủ khác. Để có thể xúc 

tiến sâu vào các nguồn khách tiềm năng, các thị trường dài hạn cần có nguồn lực đủ 
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lớn. Các địa phương trên tuyến đều có ngân sách xúc tiến hàng năm khiêm tốn, lại 

phải chú trọng cho các hoạt động riêng có của địa phương mình, nên việc hình 

thành quỹ xúc tiến chung là rất khó khăn, nhất thiết phải có sự tham gia điều hành, 

tài trợ từ các tổ chức phi chính phủ. 

- Chú trọng đến vai trò của du lịch trực tuyến (E-tourism) trong công tác 

quảng bá, xúc tiến điểm đến. Cách mạng 4.0 đang làm thay đổi cơ bản cách thức 

tiếp cận khách hàng. Vì vậy, cần nhanh chóng ứng dụng các cách thức quảng bá và 

giới thiệu thông tin trực tuyến, cụ thể là : Xây dựng App giới thiệu thông tin điểm 

đến, các website có tính kết nối cao; đăng tải thông tin, nhận xét trên các trang web 

du lịch toàn cầu như Wikipedia, Trip Adviser…, sử dụng hoặc mua các từ khóa tìm 

kiếm (Key words) trên Google cho điểm đến và hệ thống dịch vụ, đẩy mạnh quảng 

bá và giới thiệu thông tin điểm đến trên các mạng xã hội như Facebook, Twitter, 

Intamgram… 

3.2.2. Kiến nghị phát triển du lịch đường bộ trên tuyến Hành lang 

Kinh tế Đông Tây 

3.2.2.1. Phát triển cơ sở hạ tầng và cơ sở dịch vụ phục vụ du lịch 

Hạ tầng giao thông đường bộ sẽ là điều kiện quan trọng nhất để phát triển du 

lịch đường bộ trên Hành lang Kinh tế Đông tây. Để đáp ứng các yêu cầu về tuyến 

đường, cần đầu tư công tác quy hoạch du lịch toàn tuyến và quy hoạch du lịch từng 

vùng tại các quốc gia. Có thể thiết kế tuyến đường chính xuất phát từ Myawaddy 

(Myanma)  Measot  Tak  Phitsanulok (vườn quốc gia Lang Sang)  

Sukhothai (cố đô đầu tiên của Thái)  Khon Kean (vườn quốc gia)  Kalasin 

(Phật đàn Phu pot)  Kuchinarai (bảo tàng khủng long)  Mukdahan (vườn quốc 

gia Phu Pha Thoep, chợ Đông Dương, vườn quốc gia Muck, cầu Hữu Nghị 2 vượt 

sông Mekong)  Savannakhet (đô thị cổ, chùa Ing Hang, trung tâm giải trí Savan 

Vegas, làng Seno)  Mường Phìn  Dansavanh  Lao Bảo (khu thương mại 

miễn thuế, Khe Sanh, cầu Dakrong, làng dân tộc Cơ tu)  Đông Hà (tỉnh Quảng 

Trị, nghĩa trang Trường Sơn, thành cổ Quảng Trị)  Cố đô Huế  Khu vực Lăng 

Cô, Bạch Mã, Cảnh Dương  Hầm Hải Vân  Thành phố Đà Nẵng  Hội an (di 
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sản thế giới)  Mỹ Sơn (di sản thế giới). 

Bên cạnh đó, phát triển 4 tuyến đường phụ bao gồm: 

(1) Tuyến phụ 1 xuất phát từ Khon Kaen  Udon Thani  Nong Khai  

Cầu Hữu Nghị 1  Vientiane  Muang Pakxan  Cửa khẩu cầu treo  Vinh 

(khu di tích Hồ Chí Minh, đại thu hào Nguyễn Du)  Hà Tĩnh (chùa Hương Tích, 

biển Thiên Cầm). 

(2) Tuyến phụ 2 xuất phát từ Khon Kaen  Kalasin  Sakhon Nakhon  

Nakhon Phanom (làng Hữu Nghị Việt Thái, khu di tích Hồ Chí Minh)  Cầu Hữu 

Nghị 3  Bến Đợi  Muang Khăm Muộn  Chalo (di sản thế giới Phong Nha Kẻ 

Bàng)  Thành phố Đồng Hới (biển Nhật Lệ) 

(3) Tuyến phụ 3 xuất phát từ Khon Kaen Roi Et  Yasothon  Ubon 

Ratchathani   Pakse (cao nguyên Boloven, đồn điền cao su, tỉnh lớn thứ 3 của 

Lào, thác lớn nhất của Đông Nam Á, di sản văn hóa thế giới Wat Phu)  Tỉnh 

Sekong (các nhà máy thủy điện Việt Lào)  Cửa khẩu Dakoc  Hội An, Mỹ Sơn 

 Đà Nẵng (bãi biển Đà Nẵng, Hội An). 

(4) Tuyến phụ 4 xuất phát từ Khon Kaen  Roi Et  Ubon Ratchathani  

Pakse (cao nguyên Boloven, đồn điền cao su, tỉnh lớn thứ 3 của Lào, thác lớn nhất 

của Đông Nam Á  Atôpư  Cửa khẩu Bờ Y (chia làm 2 nhánh). Nhánh 1: Cửa 

khẩu Bờ Y  khu du lịch sinh thái Măng đen  Quảng Ngãi (khu kinh tế Dung 

Quất, bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh, bãi biển Mỹ Khê/Sa Huỳnh). Nhánh 2: Cửa khẩu 

Bờ Y  Kon Tum  Pleiku (thủy điện Gia Ly)  Quy Nhơn (khu kinh tế Nhơn 

Hội)  Tuy Hòa. 

Song song với việc phát triển các tuyến đường, cần đẩy mạnh phát triển các 

cơ sở hạ tầng hướng đến sự tiện ích cho du khách, bao gồm:  

- Các trung tâm thông tin du lịch để cung cấp thông tin miễn phí cho du 

khách 

- Các bãi đỗ xe du lịch 

- Các khu vệ sinh và nơi nghỉ ngơi, chụp ảnh cho khách tại các cửa khẩu, các 

điểm đến du lịch. 
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- Các điểm dừng chân trên suốt tuyến đường bộ 

- Nâng cấp hạ tầng viễn thông, cung cấp wifi miễn phí tại các điểm tập trung 

đông du khách. 

Đối với các cơ sở dịch vụ phục vụ du lịch, kiến nghị các cơ quan quản lý 

Nhà nước, cơ quan xúc tiến đầu tư địa phương, các nhà đầu tư và cộng đồng doanh 

nghiệp quan tâm đến những nội dung sau : 

Qui hoạch các điểm tham quan gắn với tài nguyên du lịch, đầu tư theo hướng 

gìn giữ các giá trị sinh thái để khai thác du lịch lâu dài, có tính đến lợi ích của cộng 

đồng địa phương, đặc biệt là các khu rừng nguyên sinh, khu bảo tồn quốc gia, khu 

rừng đặc dụng, khu sinh thái đầm phá… ở Mawlamyine (Miến Điện), Phetchabun, 

Phitsanulok, Tak (Thái Lan), Savanakhet (Lào), Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng (Việt 

Nam). Tăng cường công tác bảo tồn, bảo dưỡng, bảo vệ các di tích văn hóa lịch sử 

để có thể phục vụ du lịch lâu dài. 

Để đảm bảo phục vụ lượng khách du lịch đang ngày càng tăng, mỗi quốc gia 

cần thống nhất tiêu chuẩn của các đơn vị vận chuyển về phương tiện, con người, 

năng lực.. để lựa chọn các đơn vị có năng lực vận chuyển khách (giá cả hợp lý, đảm 

bảo an toàn và thoải mái cho khách). Có thể xem xét việc thành lập công ty vận 

chuyển khách quốc tế trên cơ sở liên kết giữa các công ty vận chuyển khách của các 

quốc gia 

Khuyến khích đầu tư vào phát triển cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch như các 

khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, các trung tâm vui chơi giải trí, siêu thị phục 

vụ khách du lịch…Có thể kêu gọi sự tham gia bằng cơ chế cho vay vốn với lãi suất 

thấp, ưu đãi về giá thuê đất hoặc miễn giảm thuế trong kinh doanh du lịch trong một 

thời gian nhất định. Cần chú trọng vào những địa phương có hạ tầng dịch vụ kém 

phát triển như : Mawlamyine, Myawaddy (Miến Điện), Kalasin, Tak (Thái Lan), 

Savanakhet (Lào), Quảng Trị (Việt Nam), trong đó ưu tiên kêu gọi đầu tư vào 

những điểm dừng gắn với tài nguyên du lịch trên đường như : Seno, Mường Phìn 

(Savanakhet), Lao Bảo, Khe Sanh (Quảng Trị). Cần đa dạng trong đầu tư dịch vụ 

lưu trú, bên cạnh việc cần đầu tư khách sạn 3-4 sao, còn phải khuyến khích đầu tư 
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homestay, hostel, motel… để phục vụ đa dạng nhu cầu nguồn khách. 

3.2.2.2. Liên kết phát triển du lịch 

Như đã nhấn mạnh trong mô hình phát triển, liên kết là nội hàm quan trọng 

nhất để có thể nhanh chóng phát triển du lịch đường bộ trên tuyến Hành lang Kinh 

tế Đông Tây. Thực tế cho thấy du lịch đường bộ xuyên quốc gia không thể phát 

triển được với chủ những nỗ lực cục bộ, manh mún, nhỏ lẻ của từng địa phương. 

Cần có cam kết mạnh mẽ của các bên liên quan trong liên kết các nguồn lực, thúc 

đẩy loại hình sản phẩm này phát triển. Cụ thể là : 

i. Liên kết cấp Chính phủ và các tổ chức quốc tế 

Kiến nghị trước tiên là các Chính phủ phải nhanh chóng hoàn thiện khung 

pháp lý hỗ trợ cho việc phát triển du lịch đường bộ nói riêng và phát triển các hoạt 

động thương mại, giao thông, dịch vụ nói chung trên Hành lang Kinh tế Đông Tây. 

Đó là thúc đẩy việc nhanh chóng ban hành và hướng dẫn triển khai các Thỏa thuận, 

Hiệp định như đã nêu ở phần 3.1.2. Trong đó, chủ yếu tập trung vào chính sách 

miễn thị thực khối ASEAN, hoặc miễn thị thực trong ACMECS (Thái Lan, Miến 

Điện, Lào, Campuchia, Việt Nam); chính sách đồng bộ hóa thủ tục ở các cặp cửa 

khẩu đường bộ trên tuyến; hoàn chỉnh việc triển khai và hướng dẫn thực hiện Hiệp 

định vận tải xuyên biên giới trong khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông(GMS-CBTA), 

trong đó qui định rõ việc cho phép lưu thông xe tay lái nghịch, đồng bộ hóa giấy 

phép lái xe, giấy phép liên vận quốc tế…; đơn giản hóa thủ tục nhập xuất cảnh cho 

người, phương tiện, hàng hóa; đẩy mạnh chính sách mở cửa bầu trời; qui định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành Thỏa thuận công nhận nghề du lịch trong ASEAN 

(MRA-TP)…. 

Liên kết vùng không thể thiếu một ban điều phối hỗ trợ liên kết, cụ thể cần 

một tổ chức Điều phối Du lịch của Hành lang kinh tế Đông Tây bao gồm đại diện 

cấp cao từ các Bộ, Ban , Ngành thuộc Chính phủ, các tổ chức du lịch của mỗi quốc 

gia thuộc khu vực. Đặc biệt Ban điều phối này phải có vai trò trung gian kết nối, 

phối hợp tổ chức và tài trợ hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, trong đó có vai 

trò đặc biệt quan trọng của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Tổ chức này tập 
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trung chính vào các hỗ trợ sáng kiến hợp tác tiểu khu vực trong lĩnh vực du lịch dựa 

trên việc quảng bá Hành lang kinh tế Đông Tây như một điểm đến duy nhất, xây 

dựng quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ du lịch một cách đồng bộ, xây dựng 

các chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thống nhất giữa các địa 

phương, phát triển đối thoại hợp tác giữa khu vực công và tư, và tạo điều kiện cho 

các dòng khách du lịch, vốn, và lao động dịch chuyển trong khu vực tiểu vùng.  

Liên kết giữa các Tổng cục du lịch, các cơ quan xúc tiến du lịch để cùng triển 

khai công tác xúc tiến quảng bá tạo hình ảnh chung cho tuyến du lịch đối với khách 

hàng tiềm năng bằng việc cùng tổ chức các sự kiện giới thiệu tiềm năng du lịch 

cùng nghiên cứu đưa ra sản phẩm tuyên truyền, những chương trình quảng cáo 

chung… 

Việc hình thành Hiệp hội Du lịch của tuyến hành lang kinh tế Đông Tây với 

sự tham gia của các Hiệp hội Du lịch các địa phương, các quốc gia có thể thúc đẩy sự 

liên kết trong khai thác tài nguyên và phát triển dịch vụ du lịch ở các nước để tạo ra 

các sản phẩm có chất lượng, thu hút ngày càng đông khách du lịch cho tuyến du lịch. 

Tổ chức hội nghị liên quốc gia với các nhà tài trợ hàng năm luân phiên để 

đầu tư, nâng cấp tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây. Qua đó xem xét điểm mạnh, 

điểm yếu, những mục tiêu đã hoàn thành và những tồn tại, hạn chế để có hướng 

tháo gỡ, khắc phục nhanh chóng, đồng thời kịp thời xác định phương hướng phát 

triển. Mặt khác, việc nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch đường bộ mang tính 

liên quốc gia sẽ tạo sự đồng bộ trên suốt tuyến du lịch 

ii. Liên kết giữa các cơ quan quản lý du lịch địa phương: 

Đơn vị quản lý điểm đến cần tập trung tạo môi trường đầu tư, khuyến khích 

các thành phần kinh tế phát triển và phối hợp với các tỉnh, các nước trên tuyến Hành 

lang Kinh tế Đông Tây 

Tăng cường tạo lập các mối liên kết phát triển du lịch với các nước bạn, 

nhằm phát triển hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ du lịch một cách đồng bộ. 

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp về các thủ tục hành chính, bố trí 

đất đai ổn định để sản xuất, kinh doanh, giải quyết kịp thời và thỏa đáng các vướng 
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mắc, kiến nghị của doanh nghiệp.  

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực giữa các tỉnh, thành trên tuyến 

đi đôi với việc thực hiện các chính sách thu hút nhân lực để đáp ứng nhu cầu về lao 

động ngày càng tăng của các nhà đầu tư. 

iii. Liên kết trong cộng đồng doanh nghiệp trên tuyến  

 Doanh nghiệp có vai trò cực kỳ quan trọng trong phát triển du lịch tại 

ASEAN nói chung và Hành lang kinh tế Đông Tây nói riêng. Doanh nghiệp là yếu 

tố cốt lõi của nền kinh tế du lịch và là yếu tố không thể thiếu trong quy hoạch phát 

triển một cách bền vững. 

 Các công ty lữ hành liên kết với nhau và với cơ quan quản lý du lịch địa 

phương nhằm tạo ra những sản phẩm hấp dẫn, có sức cạnh tranh với thị trường. 

Liên kết giữa các công ty lữ hành trong hoạt động khai thác nhằm tạo sự ổn định 

của hệ thống dịch vụ sử dụng, mức giá cạnh tranh với các điểm đến khác, liên tục 

có sự phối hợp trong vấn đề tạo ra sản phẩm chung cũng như việc nghiên cứu đổi 

mới sản phẩm. Hướng đến việc tạo ra các nhóm công ty liên kết nhằm tổ chức khai 

thác khách một cách chuyên nghiệp, tạo sức mạnh chung cho việc khai thách khách 

du lịch. Bên cạnh đó, các công ty lữ hành liên kết với đơn vị cung ứng dịch vụ để 

tạo ra những sản phẩm có chất lượng ổn định với mức giá cạnh tranh nhằm hỗ trợ 

công tác khai thác. 

Vấn đề liên kết bền vững trong việc khai thác du lịch trên tuyến Hành lang 

Kinh tế Đông Tây chưa được phát triển thích đáng. Các công ty lữ hành chưa có cơ 

chế phối hợp khai thác, quảng bá sản phẩm khiến cho công tác xúc tiến du lịch ở 

từng nước còn cục bộ, chưa khai thác sức mạnh và hỗ trợ lẫn nhau. Vì vậy, trong 

hoạt động khai thác, cần đẩy mạnh sự liên kết giữa các công ty lữ hành nhằm khai 

thác sức mạnh lẫn nhau, tăng tính chuyên nghiệp và hướng đến chất lượng của các 

dịch vụ cung cấp cũng như đảm bảo mức giá cạnh tranh với các điểm đến khác. 

 Nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn mới về du 

lịch của ASEAN nhằm gia tăng tính cạnh tranh. Để đảm bảo chất lượng du lịch 

trong khu vực, ASEAN đã đưa ra các bộ tiêu chuẩn dành cho khách sạn, các di sản 
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du lịch, cảnh quan du lịch sinh thái, nhà ở, đồ ăn, đồ uống, và an toàn thực phẩm. 

Việc áp dụng các tiêu chuẩn đồng bộ cũng hỗ trợ quá trình liên kết doanh nghiệp trở 

nên thuận tiện hơn, nhất là liên kết doanh nghiệp xuyên biên giới. Liên kết trong hệ 

thống dịch vụ phục vụ, các tài nguyên du lịch để tạo ra các sản phẩm có chất lượng, 

tương đồng có sức hấp dẫn cao, không trùng lắp, khai thác hết thế mạnh riêng của 

từng địa phương trong việc tổ chức phục vụ khách và giới thiệu các giái trị di tích – 

di sản của mình đến với khách hàng. 

 Thêm vào đó, doanh nghiệp cần chú trọng tăng cường đào tạo nguồn nhân 

lực đi kèm chính sách đãi ngộ phù hợp. Điều này vừa giúp nâng cao chất lượng dịch 

vụ, đồng thời giúp doanh nghiệp thích nghi với những thay đổi trong thị trường lao 

động ASEAN. Cụ thể hơn, chính sách nhân lực phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp thu 

hút được nhân tài đồng thời hạn chế tình trạng “chảy máu chất xám” khi thị trường 

lao động dịch chuyển tự do hơn. Tham gia hội nhập kinh tế du lịch, ngoài xây dựng 

thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp cần chú trọng xây dựng “thương hiệu nhân 

sự”, thông qua chế độ an sinh, văn hóa làm việc, cơ hội đào tạo và thăng tiến 

3.2.2.3. Bảo tồn tài nguyên và cải thiện môi trường du lịch 

i. Đảm bảo qui hoạch gắn với bảo vệ tài nguyên du lịch và môi trường 

Một trong những điểm khác biệt thu hút du khách trên tuyến Hành lang Kinh 

tế Đông Tây là hệ sinh thái phong phú, tài nguyên nhân văn đặc sắc. Vì vậy, kiến 

nghị các Chính phủ và cơ quan quản lý địa phương trên tuyến phải qui hoạch và bảo 

vệ chặt chẽ các loại tài nguyên du lịch, nghiêm túc thực hiện Luật bảo vệ môi 

trường, Luật bảo vệ phát triển rừng, Luật di sản…, bố trí ngân sách thích đáng cho 

việc bảo vệ môi trường; bảo vệ, tôn tạo, trùng tu di tích…, đảm bảo khai thác lâu 

dài và bền vững tài nguyên du lịch trên tuyến. 

Lồng ghép các vấn đề môi trường vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của 

các địa phương trên Hành lang Kinh tế Đông Tây và các hoạt động phát triển du 

lịch, dịch vụ  trên tuyến, bao gồm sự lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào các 

chiến lược phát triển kinh tế xã hội theo hướng thực hiện đánh giá tác động môi 

trường, có sự điều chỉnh cần thiết theo hướng bền vững, xây dựng quy hoạch quản 
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lý môi trường và tổ chức thực hiện song song với Chiến lược phát triển kinh tế xã 

hội 

Cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo vệ tài nguyên, môi trường; đầu tư 

thích đáng cho các hoạt động giữ gìn cảnh quan môi trường, trồng cây xanh, đảm bảo 

vệ sinh, xử lý rác thải... Xây dựng nhà vệ sinh tại các trạm dừng, khu du lịch, di sản 

sẽ có tác dụng lớn trong việc đảm bảo các khu vực này ở trong trạng thái sạch đẹp. 

Các dự án phát triển kinh tế xã hội trên Hành lang Kinh tế Đông Tây dự kiến 

sẽ được triển khai rầm rộ trong thời gian tới. Vì vậy, kiến nghị các Chính phủ và địa 

phương trên tuyến khi cấp phép phải đảm bảo sự tồn tại lâu dài của tài nguyên du 

lịch và môi trường tự nhiên, không để các dự án khi triển khai ảnh hưởng đến sự 

phát triển bền vũng của điểm đến, trong đó có bền vững về môi trường. Kiến nghị 

các cơ quan cấp phép đầu tư xây dựng tại các địa phương yêu cầu các cơ sở đầu tư 

xây dựng các khách sạn, nhà hàng, điểm vui chơi, mua sắm… phải có đánh giá tác 

động môi trường, cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý chất thải, bãi 

đỗ xe…. 

Quy hoạch, đầu tư nhiều điểm vệ sinh công cộng đạt chuẩn phục vụ du 

khách. Trong đó, ứng dụng rộng rãi mô hình Nhà vệ sinh cộng đồng “Thoải mái 

như ở nhà” với việc kết nối, sử dụng nguồn lực sẵn có trong cộng đồng doanh 

nghiệp để thiết lập chuỗi nhà vệ sinh phục vụ du khách và cả người dân., giúp giải 

quyết trước mắt việc thiếu hụt nhà vệ sinh công cộng của thành phố mà không tạo 

thêm gánh nặng về ngân sách và quỹ đất. 

ii. Hoàn thiện hệ thống quy định và các biện pháp bảo vệ môi trường:  

Kiến nghị các quốc gia trên Hành lang Kinh tế Đông Tây phải rà soát và 

hoàn chỉnh hệ thống khung pháp lý làm cơ sở cho việc bảo vệ tài nguyên du lịch, 

bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường kinh doanh và tạo điểm đến an toàn cho du 

khách. Trong đó sẽ liên quan đến Luật tài nguyên, Luật du lịch, Luật bảo vệ môi 

trường, Luật Di sản, Luật cạnh tranh… 

Cần tính toán mức độ ảnh hưởng qua lại giữa môi trường và hoạt động du 

lịch đối với từng khu vực cụ thể, từng môi trường khác nhau. 
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Hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp quy về quản lý tài nguyên môi trường 

trên cơ sở triển khai các văn bản dưới luật, các nghị định, thông tư, chỉ thị…và các 

qui định khác khác có liên quan; xây dựng và ban hành tiêu chuẩn ngành về thiết kế 

và xây dựng các công trình du lịch phù hợp với cảnh quan, môi trường. 

Tăng cường biện pháp quản lý trong xây dựng, phát triển và kinh doanh du 

lịch; chú trọng xử lý chất thải ở các khách sạn, các điểm du lịch, khu du lịch và 

khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng các công nghệ thân thiện với môi trường. 

Xử lý nghiêm đối với doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường. 

iii. Tạo môi trường môi trường kinh doanh bình đẳng cho doanh nghiệp và 

môi trường an ninh, an toàn cho du khách 

Tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp du lịch hoạt động và phát 

triển bền vững. Kiến nghị Chính phủ các quốc gia trên tuyến sớm sửa đổi, ban hành 

Luật Du lịch và các văn bản hướng dẫn thực hiện cho phù hợp với hình tình mới, 

đặc biệt trong xu thế cách mạng 4.0. Đẩy mạnh phối hợp giữa các ngành, chính 

quyền địa phương để đơn giản hóa thủ tục, đặc biệt là thủ tục xuất nhập cảnh, hải 

quan, nâng cao nghiệp vụ đón tiếp cho nhân viên tại cửa khẩu. Giảm thiểu, bãi bỏ 

các giấy phép, thủ tục tổ chức các loại hình du lịch mới cho khách du lịch. 

Để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của kinh doanh quốc tế, chiến lược 

kinh doanh phù hợp trong giai đoạn tự do hóa thị trường du lịch sau khi gia nhập Tổ 

chức Thương mại Thế giới (WTO) đối với doanh nghiệp du lịch lữ hành trên Hành 

lang Kinh tế Đông Tây hiện nay là trở thành các đối tác, liên minh chiến lược của 

các hãng lữ hành lớn và nổi tiếng trên thế giới dưới hình thức liên doanh, liên kết, 

hợp tác, tái cơ cấu tổ chức theo hướng linh hoạt nhằm tận dụng được nguồn khách 

và nghiệp vụ quản lý, điều hành du lịch tiên tiến của các doanh nghiệp nước ngoài. 

Các doanh nghiệp lữ hành trong nước cần coi liên doanh với các công ty lữ hành 

nước ngoài là một con đường để thâm nhập thị trường và phát triển nguồn nhân lực. 

Để làm được điều này, các doanh nghiệp lữ hành cũng phải tái cơ cấu tổ chức theo 

hướng tăng cường liên kết dọc và liên kết ngang trong mọi hoạt động của mình. Cần 

phải vượt qua những rào cản về văn hóa, ngôn ngữ, xây dựng một cơ chế phân chia 
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lợi ích hợp lý hướng tới mục tiêu dài hạn. Chỉ có như vậy mới tạo ra được mối quan 

hệ tỷ lệ thuận lợi ích giữa các doanh nghiệp du lịch trong nước và các hãng lữ hành 

gửi khách nước ngoài.  

Một trong những yếu tố cơ bản tạo nên sức hút của các địa phương trên tuyến 

là việc tạo ra một môi trường an ninh, an toàn, thân thiện, mến khách. Đây là chính 

là đặc thù riêng trên tuyến khi mà nhóm giá trị này đang dần được hình thành. Miến 

Điện, Thái Lan, Lào đều có đặc điểm nhân chủng học là rất thân thiện, mến khách. 

3 địa phương ở Việt Nam là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng đã bước đầu tạo 

được thiện cảm du khách về điểm đến ít có chèo kéo, bu bám, chặt chém…. Chính 

vì vậy, kiến nghị các địa phương trên tuyến cùng phối hợp tạo nên kế hoạch hành 

động chung, xây dựng Hành lang Kinh tế Đông Tây thành thương hiệu là Hành lang 

Hữu nghị, an toàn, thân thiện, mến khách.  
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KẾT LUẬN 

 

 Phát triển du lịch là một trong những giải pháp cơ bản nhằm phát triển kinh 

tế xã hội trên Hành lang Kinh tế Đông Tây, hướng tới mục tiêu xóa đói, giảm nghèo 

và phát triển bền vững cho các địa phương trên tuyến; trong đó du lịch đường bộ là 

loại hình được lựa chọn, phù hợp với đặc điểm tài nguyên du lịch và hạ tầng điểm 

đến. Với tính chất liên quốc gia, liên vùng, du lịch đường bộ cần phải nhận được sự 

quan tâm, hợp tác chặt chẽ giữa các Chính phủ, các Bộ ban ngành liên quan, các cơ 

quan quản lý địa phương trên tuyến, cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và 

cả các tổ chức phi chính phủ để có thể tạo ra được các cơ chế hợp tác và tập trung 

nguồn lực hiệu quả với mục tiêu nhanh chóng phát triển loại hình du lịch này, thu 

hút bền vững các nguồn khách. 

 Để hoàn thành luận án tiến sỹ, đề tài “Phát triển du lịch đường bộ trên Hành 

lang Kinh tế Đông Tây” đã tập hợp được rất nhiều các lý thuyết có liên quan, triển 

khai phân tích trên cơ sở các dữ liệu thứ cấp và sơ cấp, với các phương pháp nghiên 

cứu được vận dụng phù hợp với mục tiêu và bối cảnh thực hiện đề tài, để chỉ ra thực 

trạng phát triển, các xu hướng và khung pháp lý sẽ áp dụng, từ đó đưa ra các đề xuất 

và kiến nghị nhằm thúc đẩy phát triển du lịch đường bộ. Với tất cả các nội dung đã 

được triển khai, có thể tổng kết một số vấn đề về luận án như sau: 

 Kết quả đạt được của luận án: 

 So với mục tiêu đã đề ra của luận án, đề tài nghiên cứu đã đạt được những 

kết quả sau: 

 1) Tổng hợp được một hệ thống lý thuyết tương đối hoàn chỉnh về phát triển 

du lịch đường bộ xuyên quốc gia, trong đó đưa ra được các khái niệm về du lịch 

đường bộ, sản phẩm du lịch đường bộ xuyên quốc gia và đặc điểm của nó, các lý 

thuyết nền tảng như : Lý thuyết cụm du lịch, mạng giá trị, phát triển du lịch bền 

vũng, quản trị điểm đến du lịch, lý thuyết sản phẩm du lịch theo chủ đề. Bên cạnh 

đó, tập hợp được kinh nghiệm một số quốc gia trong phát triển du lịch đường bộ. 

 2) Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, kinh nghiệm thực tiễn một số điểm đến, 
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kết hợp với khảo sát khách hàng, khảo sát chuyên gia, luận án đã tập hợp và đề xuất 

các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển du lịch đường bộ xuyên quốc gia, đề xuất 

mô hình phát triển loại bình du lịch đường bộ áp dụng trên Hành lang Kinh tế Đông 

Tây và có thể suy rộng cho các điểm đến khác.   

 3) Luận án nghiên cứu một cách toàn diện vị trí địa chính trị, hệ thống giao 

thông và hệ thông tài nguyên du lịch trên tuyến, bao gồm cả tài nguyên du lịch tự 

nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn, từ đó khẳng định tiềm năng to lớn của du lịch 

đường bộ trên Hành lang Kinh tế Đông Tây. 

 4) Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng phát triển ở các nội dung : Cở sở hạ 

tầng, sản phẩm thị trường, nguồn nhân lực, hoạt động liên kết, yếu tố mùa vụ, các 

rào rản phát triển, cùng với việc nghiên cứu khảo sát du khách trên tuyến đã rút ra 

được những mặt mạnh cần phát huy, mặt yếu cần khắc phục để phát triển du lịch 

đường bộ. 

5) Phân tích các xu hướng phát triển tự nhiên, xã hội, môi trường, xu hướng 

tăng trưởng nguồn khách, thay đổi cơ cấu tiêu dùng, tác động của cách mạng 4.0; 

kết hợp với kết quả của phân tích thực trạng để tập hợp vào ma trận SWOT, làm cơ 

sở cho việc đề ra các định hướng, giải pháp và kiến nghị phát triển du lịch đường bộ 

trên Hành lang Kinh tế Đông tây. 

6) Luận án đã đề xuất 3 nhóm giải pháp bao gồm: Phát triển sản phẩm, định 

vị nguồn khách, xúc tiến quảng bá; cùng với 3 kiến nghị về đầu tư phát triển cơ sở 

hạ tầng và cơ sở dịch vụ phục vụ du lịch; đẩy mạnh liên kết giữa các Chính phủ, Bộ 

ban ngành, cơ quan quản lý địa phương, cộng động doanh nghiệp, cộng đồng dân 

cư, tổ chức phi chính phủ; bảo tồn tài nguyên và cải thiện môi trường du lịch. 

Những đề xuất và kiến nghị này được thục hiện sẽ chắc chắn đem đến một bức 

tranh sáng sủa cho phát triển du lịch đường bộ trên tuyến HLKTĐT. 

Những điểm mới của đề tài: 

Trong những kết quả trình bày ở trên, luận án đã đóng góp một số điểm mới, 

bao gồm: 

1) Trên cơ sở phân tích lý thuyết, kết hợp với khảo sát khách du lịch và khảo 
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sát chuyên gia, đã đưa ra được nhóm 8 nhân tố chính ảnh hưởng đến sự phát triển 

của du lịch đường bộ xuyên quốc gia, cụ thể cho trường hợp Hành lang Kinh tế 

Đông Tây, đó là : Tài nguyên du lịch, cơ sở hạ tầng, cơ sở dịch vụ, khung pháp lý, 

nguồn nhân lực, sản phẩm trên tuyến, nguồn khách du lịch và xúc tiến quảng bá. 

2) Xây dựng mô hình phát triển du lịch đường bộ trên Hành lang Kinh tế 

Đông Tây, có thể suy rộng cho một số khu vực khác. Mô hình sẽ là sự hợp tác của 3 

bên : Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng dân cư; khai thác, triển khai, 

tác động và điều chỉnh 8 nhóm nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến sự phát triển của du 

lịch đường bộ trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây, với vai trò trung gian hết 

sức to lớn của các tổ chức phi chính phủ. 

3) Luận án cũng đã xác định được các sản phẩm cơ bản sẽ khai thác trên 

tuyến trên cơ sở phân tích lợi thế và sự khác biệt về tài nguyên, bao gồm : Du lịch 

sinh thái, du lịch biển, du lịch tâm linh và du lịch gắn với các di sản văn hóa, thiên 

nhiên thế giới; qua đó hình thành 3 con đường chủ đề là : Con đường Hữu nghị, 

Con đường Sinh thái và Con đường Di sản. Bên cạnh đó đề xuất các giải pháp nhằm 

hạn chế tính mùa vụ của các sản phẩm này trên tuyến HLKTĐT. 

4) Trên cơ sở xác định các sản phẩm sẽ khai thác trên tuyến, đề tài đã phân 

tích định vị nguồn khách cho loại hình sản phẩm này, bao gồm : Nguồn khách từ 4 

quốc gia trên tuyến (Miến Điện, Thái Lan, Lào, Việt Nam), nguồn khách từ các 

nước ASEAN, nguồn khách trên đường Xuyên Á (Chủ yếu là Trung Quốc, Ấn Độ) 

và nguồn khách sử dụng đường hàng không từ các khu vực khác (Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Tây Âu, Úc, Bắc Mỹ). 

5) Luận án đề xuất được các hình thức quảng bá, xúc tiến, giới thiệu sản 

phẩm vào các thị trường tiềm năng, bao gồm: Tham gia hội chợ, tổ chức chương 

trình giới thiệu sản phẩm, mời các đoàn khảo sát, sử dụng công nghệ mới trong giới 

thiệu sản phẩm. Bên cạnh đó đề xuất được sự hợp tác liên kết giữa các bên: Tổng 

cục du lịch, cơ quan quản lý du lịch địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ 

chức trung gian trong việc phối hợp nguồn lực cho công tác xúc tiến. 

Các hướng nghiên cứu mới: 
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Do phạm vi và mục tiêu nghiên cứu đã được xác định nên luận án không đi sâu 

vào một số nội dung có thể triển khai thành hướng nghiên cứu mới, cụ thể như sau: 

1) Nghiên cứu chuyên sâu về tài nguyên du lịch trên tuyến. Việc này đòi hỏi 

phải có nguồn lực rất lớn để tiến hành khảo sát, kiểm đếm, phân loại, đánh giá toàn 

bộ các tài nguyên tự nhiên và tài nguyên nhân văn; cần có sự tham gia tài trợ của 

các tổ chức Quốc tế để triển khai hướng nghiên cứu này. Luận án mới chỉ dừng lại ở 

các dữ liệu thứ cấp, được các địa phương trên tuyến thống kê và tự đánh giá. 

2) Nghiên cứu mở rộng về việc hình thành các sản phẩm du lịch chuyên đề 

trên tuyến. Đây sẽ là công trình nghiên cứu rất công phu, cần sự tham gia của cơ 

quan quản lý Nhà nước ở địa phương, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. 

Từ các tài nguyên trên tuyến, cần xác định đâu là tài nguyên cốt lõi của từng địa 

phương, đi cùng với nó và các tài nguyên thay thế, bổ sung; sau đó kết hợp vào 

thành sản phẩm chung toàn tuyến. 

3) Nghiên cứu cập nhật thông tin điểm đến trên hệ thống GIS (Hệ thống 

thông tin địa lý – Geographic Information System). Đây là một ứng dụng rất cần 

thiết trên nền tảng công nghệ mới, giúp cho khách du lịch dễ dàng truy cập và tìm 

hiểu thông tin điểm đến, hỗ trợ rất tốt cho việc pháp triển du lịch đường bộ trên 

tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây. 

4) Nghiên cứu về cơ chế hợp tác hiệu quả giữa các bên liên quan để phối hợp 

nguồn lực phát triển du lịch trên tuyến. Đây là một đề tài khó, các mối quan hệ đan 

xen hết sức phức tạp, cần có một cơ chế vận hành, một thực thể quản lý vùng hay 

một tổ chức trung gian để điều phối các nguồn lực và các mối quan hệ, tránh lợi ích 

cục bộ và sự bất bình đẳng trong hợp tác phát triển. 
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PHỤ LỤC 

 

Phụ lục 1. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch đường bộ trên tuyến 

hành lang kinh tế Đông Tây 

 

Từ đặc điểm của ngành du lịch nói chung và du lịch đường bộ nói riêng, cho 

thấy những đặc trưng và sự khác biệt của du lịch đường bộ so với các ngành khác. 

Vì vậy, rất cần thiết phải có 1 bộ tiêu chí để phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh 

hưởng đến phát triển du lịch đường bộ. Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và thực 

trạng phát triển du lịch đường bộ, tác giả đề xuất bộ tiêu chí các nhân tố ảnh hưởng 

đến phát triển du lịch đường bộ cụ thể như sau: 

STT Các nhân tố 

I Về tài nguyên du lịch 

1 Phong cảnh, sự hấp dẫn của các điểm đến trên tuyến 

2 Mức độ khác biệt của các điểm đến trên tuyến 

3 Khí hậu, thời tiết thuận lợi 

4 Vị trí địa lý của các điểm đến trên tuyến thuận tiện  

5 Sự sạch sẽ, trong lành của môi trường  

6 Sự an toàn, ổn định chính trị của điểm đến 

II Về cơ sở hạ tầng 

7 Cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ 

8 Cơ sở hạ tầng và dịch vụ sân bay 

9 Cơ sở hạ tầng và dịch vụ cảng biển 

10 Phương tiện vận chuyển tại các điểm đến trên tuyến 

11 Chất lượng cung ứng dịch vụ internet 

12 Chất lượng cung cấp điện, nước 

III Về sản phẩm du lịch 

13 Sự đa dạng của các sản phẩm du lịch trên tuyến 

14 Sự đặc thù của các sản phẩm, dịch vụ du lịch trên tuyến 



 

 

STT Các nhân tố 

15 Sự hấp dẫn, đa dạng của các di sản văn hóa thế giới 

16 Sự hấp dẫn, đa dạng của các lễ hội dân gian/festival 

IV Về dịch vụ du lịch 

17 Chất lượng của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và các dịch vụ đi kèm 

18 Chất lượng khách sạn, nhà nghỉ và các dịch vụ đi kèm 

19 Sự đa dạng và phong phú của hoạt động vui chơi giải trí 

20 Chất lượng các mặt hàng mua sắm, quà lưu niệm 

21 Sự đa dạng của hàng hóa, quà lưu niệm 

22 Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp 

23 Dịch vụ y tế, khám chữa bệnh 

24 Dịch vụ ATM, đổi tiền, thanh toán thẻ… 

25 Dịch vụ bưu chính, viễn thông (điện thoại, internet) 

26 Giá vé tham quan tại các điểm du lịch  

27 Giá cả phòng nghỉ và các loại phí dịch vụ 

28 Giá cả món ăn 

29 Chi phí đi lại (vận chuyển) 

30 Giá cả của dịch vụ vui chơi, giải trí 

31 Giá cả hàng hóa, quà lưu niệm 

V Về nguồn nhân lực 

32 Số lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch trên tuyến 

33 Chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch trên tuyến 

34 Số lượng nguồn nhân lực quản lý nhà nước về du lịch trên tuyến 

35 Chất lượng nguồn nhân lực quản lý nhà nước về du lịch trên tuyến 

36 Chương trình phát triển nguồn nhân lực du lịch trên tuyến 

VI Về nguồn khách 

37 Mức độ tinh tế/nhu cầu của du khách đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ 

38 Khả năng mở rộng thị trường khách du lịch trên tuyến 

Bộ tiêu chí gồm 38 chỉ tiêu được cấu thành từ 06 nhóm nhân tố chính bao 



 

 

gồm các nhân tố về tài nguyên du lịch, về cơ sở hạ tầng, về sản phẩm du lịch, về 

dịch vụ du lịch, về nguồn nhân lực và về nguồn khách. Tất cả các chỉ tiêu trên được 

đánh giá thông qua thang đo Likert từ 1 đến 5 điểm. 

Thông qua 38 chỉ tiêu đánh giá chung cho phát triển du lịch đường bộ, tác 

giả hình thành bộ tiêu chí làm khung phân tích nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du 

lịch đường bộ trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây gồm 29 nhân tố, dựa trên các 

cơ sở lấy ý kiến của các chuyên gia về du lịch bao gồm các nhà nghiên cứu, nhà 

khoa học, nhà quản lý du lịch tại các địa phương trong nước, ngoài ra trong quá 

trình tổ chức điều tra thử cũng đã nhận được nhiều ý kiến góp ý của các doanh 

nghiệp cũng như khách du lịch, cụ thể như sau: 

STT Các nhân tố Biến quan sát 

I Về tài nguyên du lịch  

1 Phong cảnh, sự hấp dẫn của các điểm đến trên tuyến A1 

2 Khí hậu, thời tiết thuận lợi A2 

3 Vị trí địa lý của các điểm đến trên tuyến thuận tiện  A3 

4 Sự sạch sẽ, trong lành của môi trường  A4 

5 Sự an toàn, ổn định chính trị của điểm đến A5 

II Về cơ sở hạ tầng  

6 Cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ B1 

7 Cơ sở hạ tầng và dịch vụ sân bay B2 

8 Cơ sở hạ tầng và dịch vụ cảng biển B3 

9 Phương tiện vận chuyển tại các điểm đến trên tuyến B4 

10 Chất lượng cung ứng dịch vụ internet B5 

11 Chất lượng cung cấp điện, nước B6 

III Về sản phẩm du lịch  

12 Sự đa dạng của các sản phẩm du lịch trên tuyến C1 

13 Sự hấp dẫn, đa dạng của các di sản văn hóa thế giới C2 

14 Sự hấp dẫn, đa dạng của các lễ hội dân gian/festival C3 

IV Về dịch vụ du lịch  

15 Chất lượng của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và D1 



 

 

STT Các nhân tố Biến quan sát 

các dịch vụ đi kèm 

16 Chất lượng khách sạn, nhà nghỉ và các dịch vụ đi kèm D2 

17 Sự đa dạng và phong phú của hoạt động vui chơi giải trí D3 

18 Chất lượng các mặt hàng mua sắm, quà lưu niệm D4 

19 Sự đa dạng của hàng hóa, quà lưu niệm D5 

20 Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp D6 

21 Dịch vụ y tế, khám chữa bệnh D7 

22 Dịch vụ ATM, đổi tiền, thanh toán thẻ… D8 

23 Dịch vụ bưu chính, viễn thông (điện thoại, internet) D9 

24 Giá vé tham quan tại các điểm du lịch  D10 

25 Giá cả phòng nghỉ và các loại phí dịch vụ D11 

26 Giá cả món ăn D12 

27 Chi phí đi lại (vận chuyển) D13 

28 Giá cả của dịch vụ vui chơi, giải trí D14 

29 Giá cả hàng hóa, quà lưu niệm D15 

Trong đó: 

- Các chỉ tiêu có thể thu được thông qua phỏng vấn chuyên gia như: Mức độ 

khác biệt của các điểm đến trên tuyến; Sự đặc thù của các sản phẩm, dịch vụ du lịch 

trên tuyến. 

- Các chỉ tiêu có thể thu được thông qua các số liệu thứ cấp như: về nguồn 

nhân lực trên tuyến (Số lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch trên tuyến; Chất 

lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch trên tuyến; Số lượng nguồn nhân lực quản lý 

nhà nước về du lịch trên tuyến; Chất lượng nguồn nhân lực quản lý nhà nước về du 

lịch trên tuyến; Chương trình phát triển nguồn nhân lực du lịch trên tuyến) hay về 

nguồn khách (Mức độ tinh tế/nhu cầu của du khách đối với chất lượng sản phẩm, 

dịch vụ; Khả năng mở rộng thị trường khách du lịch trên tuyến). 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 2. Kết quả phân tích nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch đường 

bộ trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây 

 

1. Xác định quy mô mẫu nghiên cứu 

Để thu thập số liệu trong phân đánh giá này, nhóm nghiên cứu đã sử dụng 

thang đo Likert 5 mức độ cho tất cả 29 chỉ số. Các thang đo được sử dụng trong 

nghiên cứu này dựa theo các thang đo đã sử dụng trong các nghiên cứu trước. Vì 

vậy, các thang đo này sẽ được sử dụng trong nghiên cứu định lượng sơ bộ để tiếp 

tục đánh giá độ tin cậy và giá trị thang đo thông qua hai công cụ chính là hệ số tin 

cậy Cronbach’s Alpha và phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA. Hệ số 

Cronbach’s Alpha được sử dụng trước để loại các biến không phù hợp. Các biến có 

hệ số tương quan biến tổng (item-total correlation) nhỏ hơn 0,30 sẽ bị loại và tiêu 

chuẩn chọn thang đo khi nó có độ tin cậy thể hiện ở hệ số Cronbach’s Alpha lớn 

hơn 0,60. Tiếp theo, phương pháp EFA được sử dụng. Các biến có trọng số (factor 

loading) nhỏ hơn 0,5 trong EFA tiếp tục bị loại. Phương pháp trích hệ số sử dụng là 

principal components với phép quay vuông góc varimax và điểm dừng khi trích các 

yếu tố có giá trị eigenvalue = 1. Thang đo được chấp nhận khi tổng phương sai trích 

bằng hoặc lớn hơn 50% và trọng số nhân tố từ 0,5 trở lên. 

Mẫu nghiên cứu định lượng chính thức được chọn bằng phương pháp chọn 

mẫu thuận tiện với cỡ mẫu n = 295 quan sát. Phương pháp phân tích dữ liệu chính 

được sử dụng trong nghiên cứu này là phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân 

tích hồi quy. Để đạt được được độ tin cậy cho các phân tích này mẫu thường có kích 

thước lớn (n ≥ 200; Hoelter, 1983 trích trong Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai 

Trang, 2009). Mặt khác, trong thực tế các nhà nghiên cứu thường dựa theo quy tắc 

kinh nghiệm để xác định cỡ mẫu cho phù hợp với từng phương pháp phân tích. 

Theo Bollen (1989, trích trong Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang, 2009) 

thì mỗi biến quan sát cần ít nhất là 5 mẫu. Như vậy, đối với nghiên cứu chính thức 

này có tổng cộng 29 biến quan sát, do vậy kích thước mẫu tối thiểu cần là 29 x 5 = 

145 mẫu. Dựa theo kích thước mẫu tối thiểu này kích thước mẫu được chọn cho 

nghiên cứu này là 295 mẫu là rất phù hợp.  

Trong báo cáo nhóm nghiên cứu tiến hành đánh giá độ tin cậy của thang đo ở 

quy mô mẫu là n = 295 để khẳng định các thang đo cho các khái niệm nghiên cứu là 

phù hợp. Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha của các thang đo được trình bày 

trong bảng dưới đây. Kết quả này cho thấy hầu hết tất cả các thang đo lường đều đạt 

yêu cầu, vì các biến quan sát của các thang đo đều có hệ số tương quan biến tổng 

lớn hơn 0.3 và hệ số Cronbach’s Alpha lớn hơn 0,6.  



 

 

2. Kết quả phân tích nhân tố 

Bảng 1. Kết quả Cronbach Alpha cho các thang đo 

 

Biến quan 

sát 

Trung bình 

thang đo nếu 

loại biến 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại biến 

Tương 

quan biến - 

tổng 

Cronbach’s 

Alpha nếu loại 

biến 

Tài nguyên du lịch: Cronbach’s Alpha = 0,812 

A1 15.53 8.257 .554 .789 

A2 15.72 7.273 .686 .747 

A3 15.45 8.781 .539 .793 

A4 15.52 7.828 .630 .766 

A5 15.57 7.948 .594 .777 

Cơ sở hạ tầng: Cronbach’s Alpha = 0,751 

B1 19.84 7.951 .651 .666 

B2 19.63 9.005 .515 .709 

B3 19.51 9.703 .342 .754 

B4 19.57 8.693 .543 .701 

B5 19.45 9.284 .394 .742 

B6 19.40 9.252 .512 .711 

Sản phẩm du lịch: Cronbach’s Alpha = 0,670 

C1 8.02 2.240 .422 .652 

C2 7.85 2.100 .531 .514 

C3 8.01 1.965 .499 .553 

Dịch vụ du lịch: Cronbach’s Alpha = 0,905 

D1 54.78 67.003 .708 .894 

D2 54.53 71.533 .522 .901 

D3 54.64 69.085 .627 .898 

D4 54.68 67.623 .632 .897 

D5 54.60 68.928 .558 .900 

D6 54.66 68.662 .615 .898 

D7 54.72 67.132 .702 .895 

D8 54.64 68.844 .605 .899 

D9 54.52 70.809 .520 .901 

D10 54.84 67.449 .681 .896 

D11 54.76 70.893 .574 .900 

D12 54.53 72.718 .371 .907 

D13 54.70 69.908 .603 .899 

D14 54.54 70.393 .586 .899 

D15 54.66 69.508 .569 .900 

Nguồn: Phân tích của tác giả 



 

 

Bảng trên cho thấy các biến quan sát của tất cả các thang đo đều có hệ số 

tương quan biến tổng lớn hơn 0,3 và hệ số Cronbach’s Alpha lớn hơn 0,6; đồng 

thời, cột cuối cùng (Cronbach’s Alpha nếu loại biến) cho thấy nếu loại bỏ bớt một 

biến nào đó thì đều cho giá trị alpha nhỏ hơn nên không có biến nào cần phải loại 

bỏ.  

Tiếp theo các thang đo được đánh giá bằng phương pháp phân tích nhân tố 

EFA. Trong phân tích nhân tố khám phá (EFA) này tác giả sử dụng phương pháp 

trích principal components với phép quay vuông góc varimax. 

Khi phân tích EFA ta cần xem xét một số tiêu chí để đảm bảo phân tích EFA 

là phù hợp. Thứ nhất, chỉ số KMO là một chỉ tiêu dùng để xem xét sự thích hợp của 

phân tích nhân tố EFA, nếu 0,5 ≤  KMO ≤ 1 thì phân tích nhân tố là thích hợp. 

Kiểm định Bartlett xem xét giả thuyết H0: hệ số tương quan giữa các biến quan sát 

bằng không trong tổng thể. Nếu kiểm định này có ý nghĩa thống kê (sig < 0,05) thì 

các biến quan sát có tương quan với nhau trong tổng thể (Hoàng Trọng & Chu 

Nguyễn Mộng Ngọc, 2005). 

Sau khi thực hiện phân tích, kết quả cho thấy ở bảng KMO, phương sai trích, 

và ma trận nhân tố đã xoay như sau: 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.940 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 
3954.34

5 

df 406 

Sig. .000 

 

Nguồn: Phân tích của tác giả 

Kết quả cho thấy mức ý nghĩa kiểm định Barlett = 0,000 <0,05 chứng tỏ các 

biến quan sát có tương quan với nhau trên tổng thể. Hệ số KMO = 0,940 như vậy 

việc phân tích nhân tố là thích hợp với các dữ liệu. 

 



 

 

Total Variance Explained 

Compo

-nent 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Varian

-ce 

Cumula-

tive % 
Total 

% of 

Varian

-ce 

Cumula-

tive % 
Total 

% of 

Varian

-ce 

Cumula-

tive % 

1 11.919 41.100 41.100 11.919 41.100 41.100 4.519 15.582 15.582 

2 2.390 8.240 49.340 2.390 8.240 49.340 4.481 15.453 31.035 

3 1.338 4.615 53.955 1.338 4.615 53.955 3.909 13.480 44.515 

4 1.154 3.979 57.934 1.154 3.979 57.934 3.891 13.419 57.934 

5 .945 3.258 61.192       

6 .860 2.966 64.157       

7 .798 2.753 66.910       

8 .786 2.711 69.621       

9 .739 2.549 72.170       

10 .724 2.496 74.665       

11 .640 2.207 76.873       

12 .628 2.164 79.037       

13 .564 1.944 80.981       

14 .524 1.808 82.789       

15 .505 1.742 84.531       

16 .477 1.645 86.177       

17 .449 1.548 87.724       

18 .424 1.464 89.188       

19 .393 1.356 90.544       

20 .367 1.264 91.807       

21 .351 1.210 93.018       

22 .307 1.057 94.075       

23 .301 1.038 95.112       

24 .273 .943 96.055       

25 .269 .926 96.981       

26 .237 .819 97.800       

27 .228 .784 98.585       

28 .207 .714 99.298       

29 .203 .702 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Nguồn: Phân tích của tác giả 

 

Kết quả cho thấy phương sai trích = 57,934%. Như vậy, 57,934% biến thiên 

của dữ liệu được giải thích bởi 4 nhân tố. Tổng phương sai trích lớn hơn 50%, vì 

vậy phân tích EFA này phù hợp.  

Sau khi lần lượt loại bỏ 08 biến A5, B4, D1, D3, D6, D7, D9, D13 thì các hệ 

số tải nhân tố đều lớn hơn 0,5. Như vậy các biến quan sát đưa vào EFA được nhóm 



 

 

thành 4 nhân tố. 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 

Phong cảnh, sự hấp dẫn của các điểm đến 

trên tuyến 
.781    

Sự đa dạng của các sản phẩm du lịch trên tuyến .745    

Giá vé tham quan tại các điểm du lịch  .673    

Sự sạch sẽ, trong lành của môi trường  .672    

Cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ .624    

Chất lượng cung cấp điện, nước  .657   

Sự hấp dẫn, đa dạng của các lễ hội dân 

gian/festival 
 .614   

Sự hấp dẫn, đa dạng của các lễ hội dân 

gian/festival 
 .609   

Chất lượng các mặt hàng mua sắm, quà lưu 

niệm 
 .603   

Khí hậu, thời tiết thuận lợi  .579   

Sự hấp dẫn, đa dạng của các di sản văn hóa 

thế giới 
 .518   

Chất lượng cung ứng dịch vụ internet  .511   

Giá cả hàng hóa, quà lưu niệm   .714  

Sự đa dạng của hàng hóa, quà lưu niệm   .673  

Giá cả của dịch vụ vui chơi, giải trí   .670  

Dịch vụ ATM, đổi tiền, thanh toán thẻ…   .635  

Giá cả món ăn    .746 

Giá cả phòng nghỉ và các loại phí dịch vụ    .727 

Cơ sở hạ tầng và dịch vụ cảng biển    .711 

Chất lượng khách sạn, nhà nghỉ và các dịch 

vụ đi kèm 
   .604 

Cơ sở hạ tầng và dịch vụ sân bay    .596 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

Nguồn: Phân tích của tác giả 

Kết quả cho thấy có 4 nhân tố được trích sau khi xoay nhân tố. Số lượng các 

nhân tố được trích này không phù hợp với các thành phần ban đầu của thang đo. Vì 

vậy, các khái niệm nghiên cứu trong trường hợp này chưa đạt được giá trị phân biệt. 

Vì vậy, sẽ chỉnh sửa tên các biến cho phù hợp với nhân tố: 

- Nhân tố thứ 1 gồm 5 biến quan sát bao gồm: Phong cảnh, sự hấp dẫn của các 



 

 

điểm đến trên tuyến; Sự đa dạng của các sản phẩm du lịch trên tuyến; Giá vé tham 

quan tại các điểm du lịch; Sự sạch sẽ, trong lành của môi trường; Cơ sở hạ tầng giao 

thông đường bộ thuộc thang đo nhân tố điều kiện phát triển du lịch trên tuyến. 

- Nhân tố thứ 2 gồm 7 biến quan sát bao gồm: Chất lượng cung cấp điện, 

nước; Sự hấp dẫn, đa dạng của các lễ hội dân gian/festival; Sự hấp dẫn, đa dạng của 

các lễ hội dân gian/festival; Chất lượng các mặt hàng mua sắm, quà lưu niệm; Khí 

hậu, thời tiết thuận lợi; Sự hấp dẫn, đa dạng của các di sản văn hóa thế giới; Chất 

lượng cung ứng dịch vụ internet thuộc thang đo sản phẩm du lịch trên tuyến. 

- Nhân tố thứ 3 gồm 4 biến quan sát bao gồm: Giá cả hàng hóa, quà lưu niệm; 

Sự đa dạng của hàng hóa, quà lưu niệm; Giá cả của dịch vụ vui chơi, giải trí; Dịch 

vụ ATM, đổi tiền, thanh toán thẻ… thuộc thang đo dịch vụ tiện ích. 

- Nhân tố thứ 4 gồm 5 biến quan sát bao gồm: Giá cả món ăn; Giá cả phòng 

nghỉ và các loại phí dịch vụ; Cơ sở hạ tầng và dịch vụ cảng biển; Chất lượng khách 

sạn, nhà nghỉ và các dịch vụ đi kèm Cơ sở hạ tầng và dịch vụ sân bay thuộc thang 

đo hạ tầng cơ bản. 

Sau khi chỉnh sửa về mặt nhân tố các thang đo này là phù hợp. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 3. Kết quả đánh giá của du khách 

 

Số quan sát 
Giá 

trị 

trung 

bình 

Giá 

trị 

chọn 

nhiều 

nhất 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Giá 

trị 

nhỏ 

nhất 

Giá 

trị 

lớn 

nhất 
Valid Missing 

Phong cảnh, sự hấp dẫn 

của các điểm đến trên 

tuyến 

292 3 3,92 4 ,904 1 5 

Khí hậu, thời tiết thuận 

lợi 

295 0 3,71 4 ,997 1 5 

Vị trí địa lý của các điểm 

đến trên tuyến thuận tiện  

292 3 4,00 4 ,795 2 6 

Sự sạch sẽ, trong lành của 

môi trường  

295 0 3,92 4 ,926 2 5 

Sự an toàn, ổn định chính 

trị của điểm đến 

295 0 3,87 4 ,933 2 5 

Cơ sở hạ tầng giao thông 

đường bộ 

294 1 3,64 4 ,927 1 5 

Cơ sở hạ tầng và dịch vụ 

sân bay 

288 7 3,83 4 ,836 1 5 

Cơ sở hạ tầng và dịch vụ 

cảng biển 

267 28 3,96 4 ,868 1 5 

Phương tiện vận chuyển 

tại các điểm đến trên tuyến 

291 4 3,88 4 ,866 1 5 

Chất lượng cung ứng dịch 

vụ internet 

295 0 3,99 4 ,918 1 5 

Chất lượng cung cấp điện, 

nước 

294 1 4,05 4 ,776 2 5 

Sự đa dạng của các sản 

phẩm du lịch trên tuyến 

295 0 3,92 4 ,853 1 5 

Sự hấp dẫn, đa dạng của 

các di sản văn hóa thế 

giới 

295 0 4,08 4 ,829 2 5 

Sự hấp dẫn, đa dạng của 

các lễ hội dân 

gian/festival 

288 7 3,93 4 ,908 1 5 

Chất lượng của các doanh 

nghiệp kinh doanh lữ hành 

và các dịch vụ đi kèm 

291 4 3,79 4 ,951 1 5 

Chất lượng khách sạn, nhà 

nghỉ và các dịch vụ đi kèm 

294 1 3,89 4 ,790 2 5 



 

 

 

Số quan sát 
Giá 

trị 

trung 

bình 

Giá 

trị 

chọn 

nhiều 

nhất 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Giá 

trị 

nhỏ 

nhất 

Giá 

trị 

lớn 

nhất 
Valid Missing 

Sự đa dạng và phong phú 

của hoạt động vui chơi 

giải trí 

292 3 3,91 4 ,873 2 5 

Chất lượng các mặt hàng 

mua sắm, quà lưu niệm 

291 4 3,85 4 ,999 1 5 

Sự đa dạng của hàng hóa, 

quà lưu niệm 

295 0 3,94 4 ,982 1 5 

Dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe và làm đẹp 

278 17 3,89 4 ,932 1 5 

Dịch vụ y tế, khám chữa 

bệnh 

278 17 3,85 4 ,962 2 5 

Dịch vụ ATM, đổi tiền, 

thanh toán thẻ… 

295 0 3,91 4 ,925 1 5 

Dịch vụ bưu chính, viễn 

thông (điện thoại, internet) 

291 4 4,04 4 ,850 1 5 

Giá vé tham quan tại các 

điểm du lịch  

295 0 3,71 4 ,954 1 5 

Giá cả phòng nghỉ và các 

loại phí dịch vụ 

293 2 3,80 4 ,789 2 5 

Giá cả món ăn 294 1 4,02 4 ,872 2 5 

Chi phí đi lại (vận chuyển) 295 0 3,86 4 ,826 1 5 

Giá cả của dịch vụ vui 

chơi, giải trí 

295 0 3,99 4 ,800 1 5 

Giá cả hàng hóa, quà lưu 

niệm 

294 1 3,88 4 ,905 1 5 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 4. Kết quả đánh giá của doanh nghiệp 

 

Số quan sát 
Giá 

trị 

trung 

bình 

Giá 

trị 

chọn 

nhiều 

nhất 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Giá 

trị 

nhỏ 

nhất 

Giá trị 

lớn 

nhất 
Valid Missing 

Phong cảnh, sự hấp dẫn 

của các điểm đến trên 

tuyến 

28 1 3,68 4 ,612 3 5 

Khí hậu, thời tiết thuận 

lợi 

28 1 3,64 4 ,488 3 4 

Vị trí địa lý của các điểm 

đến trên tuyến thuận tiện  

28 1 3,68 4 ,670 3 5 

Sự sạch sẽ, trong lành của 

môi trường  

28 1 3,79 4 ,418 3 4 

Sự an toàn, ổn định chính 

trị của điểm đến 

28 1 3,89 4 ,497 3 5 

Cơ sở hạ tầng giao thông 

đường bộ 

28 1 3,25 3 ,645 2 5 

Cơ sở hạ tầng và dịch vụ 

sân bay 

28 1 3,64 4 ,678 2 5 

Cơ sở hạ tầng và dịch vụ 

cảng biển 

28 1 3,75 4 ,585 3 5 

Phương tiện vận chuyển 

tại các điểm đến trên 

tuyến 

28 1 3,89 4 ,567 3 5 

Chất lượng cung ứng dịch 

vụ internet 

28 1 3,71 4 ,535 3 5 

Chất lượng cung cấp điện, 

nước 

28 1 3,71 3a ,713 3 5 

Sự đa dạng của các sản 

phẩm du lịch trên tuyến 

28 1 3,75 4 ,518 3 5 

Sự hấp dẫn, đa dạng của 

các di sản văn hóa thế 

giới 

28 1 3,57 3 ,634 3 5 

Sự hấp dẫn, đa dạng của 

các lễ hội dân 

gian/festival 

28 1 3,61 3a ,629 3 5 

Chất lượng của các doanh 

nghiệp kinh doanh lữ hành 

và các dịch vụ đi kèm 

28 1 3,64 4 ,559 3 5 

Chất lượng khách sạn, nhà 28 1 3,75 3 ,752 3 5 



 

 

 

Số quan sát 
Giá 

trị 

trung 

bình 

Giá 

trị 

chọn 

nhiều 

nhất 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Giá 

trị 

nhỏ 

nhất 

Giá trị 

lớn 

nhất 
Valid Missing 

nghỉ và các dịch vụ đi kèm 

Sự đa dạng và phong phú 

của hoạt động vui chơi 

giải trí 

28 1 3,57 4 ,742 2 5 

Chất lượng các mặt hàng 

mua sắm, quà lưu niệm 

28 1 3,61 4 ,497 3 4 

Sự đa dạng của hàng hóa, 

quà lưu niệm 

28 1 3,71 4 ,600 3 5 

Dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe và làm đẹp 

28 1 3,61 3a ,629 3 5 

Dịch vụ y tế, khám chữa 

bệnh 

28 1 3,54 3 ,637 3 5 

Dịch vụ ATM, đổi tiền, 

thanh toán thẻ… 

28 1 3,79 4 ,630 3 5 

Dịch vụ bưu chính, viễn 

thông (điện thoại, internet) 

28 1 3,86 4 ,705 3 5 

Giá vé tham quan tại các 

điểm du lịch  

28 1 3,25 3 ,585 2 4 

Giá cả phòng nghỉ và các 

loại phí dịch vụ 

28 1 3,54 3 ,576 3 5 

Giá cả món ăn 28 1 3,64 4 ,559 3 5 

Chi phí đi lại (vận chuyển) 28 1 3,50 3 ,577 3 5 

Giá cả của dịch vụ vui 

chơi, giải trí 

28 1 3,89 4 ,497 3 5 

Giá cả hàng hóa, quà lưu 

niệm 

28 1 3,64 4 ,621 3 5 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 5. Kết quả khảo sát của chuyên gia, nhà quản lý 

 

Số quan sát 
Giá 

trị 

trung 

bình 

Giá 

trị 

chọn 

nhiều 

nhất 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Giá 

trị 

nhỏ 

nhất 

Giá 

trị 

lớn 

nhất 
Valid Missing 

Phong cảnh, sự hấp dẫn 

của các điểm đến trên 

tuyến 

29 1 4,11 4 ,752 3 5 

Mức độ khác biệt của các 

điểm đến trên tuyến 

29 1 3,21 3 ,842 3 4 

Khí hậu, thời tiết thuận lợi 29 1 4,17 4 ,597 3 5 

Vị trí địa lý của các điểm 

đến trên tuyến thuận tiện  

29 1 4,77 4 ,610 3 4 

Sự sạch sẽ, trong lành của 

môi trường  

29 1 4,10 4 ,639 3 5 

Sự an toàn, ổn định chính 

trị của điểm đến 

29 1 4,01 4 ,627   

Cơ sở hạ tầng giao thông 

đường bộ 

29 1 4,89 3 ,631 2 5 

Cơ sở hạ tầng và dịch vụ 

sân bay 

29 1 3,70 3 ,621 2 5 

Cơ sở hạ tầng và dịch vụ 

cảng biển 

29 1 4,01 3 ,729 3 5 

Phương tiện vận chuyển tại 

các điểm đến trên tuyến 

29 1 4,55 4 ,537 3 5 

Chất lượng cung ứng dịch 

vụ internet 

29 1 4,13 3 ,631 3 5 

Chất lượng cung cấp điện, 

nước 

29 1 4,14 3 ,713 3 5 

Sự đa dạng của các sản 

phẩm du lịch trên tuyến 

29 1 4,81 4 ,518 3 5 

Sự đặc thù của các sản 

phẩm, dịch vụ du lịch trên 

tuyến 

29 1 3,11 3 ,634 3 4 

Sự hấp dẫn, đa dạng của 

các di sản văn hóa thế 

giới 

29 1 4,31 4 ,629 3 5 

Sự hấp dẫn, đa dạng của 

các lễ hội dân 

gian/festival 

29 1 4,22 4    



 

 

 

Số quan sát 
Giá 

trị 

trung 

bình 

Giá 

trị 

chọn 

nhiều 

nhất 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Giá 

trị 

nhỏ 

nhất 

Giá 

trị 

lớn 

nhất 
Valid Missing 

Chất lượng của các doanh 

nghiệp kinh doanh lữ hành 

và các dịch vụ đi kèm 

29 1 4,23 4 ,559 3 5 

Chất lượng khách sạn, nhà 

nghỉ và các dịch vụ đi kèm 

29 1 4,07 3 ,752 3 5 

Sự đa dạng và phong phú 

của hoạt động vui chơi giải 

trí 

29 1 4,00 4 ,742 2 5 

Chất lượng các mặt hàng 

mua sắm, quà lưu niệm 

29 1 3,91 4 ,497 3 4 

Sự đa dạng của hàng hóa, 

quà lưu niệm 

29 1 3,71 4 ,600 3 5 

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

và làm đẹp 

29 1 3,89 3a ,629 3 5 

Dịch vụ y tế, khám chữa 

bệnh 

29 1 4,01 3 ,637 3 5 

Dịch vụ ATM, đổi tiền, 

thanh toán thẻ… 

29 1 4,51 4 ,630 3 5 

Dịch vụ bưu chính, viễn 

thông (điện thoại, internet) 

29 1 4,41 4 ,705 3 5 

Giá vé tham quan tại các 

điểm du lịch  

29 1 4,01 3 ,585 3 4 

Giá cả phòng nghỉ và các 

loại phí dịch vụ 

29 1 4,21 3 ,576 3 5 

Giá cả món ăn 29 1 4,31 4 ,559 3 5 

Chi phí đi lại (vận chuyển) 29 1 4,14 3 ,577 3 5 

Giá cả của dịch vụ vui 

chơi, giải trí 

29 1 3,78 3 ,497 3 5 

Giá cả hàng hóa, quà lưu 

niệm 

29 1 4,02 3 ,621 3 5 

Số lượng nguồn nhân lực 

phục vụ du lịch trên tuyến 

29 1 4,33 4 ,612 3 5 

Chất lượng nguồn nhân lực 

phục vụ du lịch trên tuyến 

29 1 4,23 4 ,488 3 5 

Số lượng nguồn nhân lực 

quản lý nhà nước về du lịch 

trên tuyến 

29 1 4,01 3 ,670 3 5 

Chất lượng nguồn nhân lực 29 1 4,15 3 ,418 3 5 



 

 

 

Số quan sát 
Giá 

trị 

trung 

bình 

Giá 

trị 

chọn 

nhiều 

nhất 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Giá 

trị 

nhỏ 

nhất 

Giá 

trị 

lớn 

nhất 
Valid Missing 

quản lý nhà nước về du lịch 

trên tuyến 

Chương trình phát triển 

nguồn nhân lực du lịch trên 

tuyến 

29 1 4,77 4 ,497 3 5 

Sự liên kết giữa các quốc 

gia trên tuyến 

29 1 4,31 4 ,587 3 5 

Sự liên kết giữa các điểm 

đến trên tuyến 

29 1 4,41 4 ,645 3 5 

Sự liên kết giữa các sản 

phẩm dịch vụ 

29 1 4,23 4 ,678 3 5 

Sự liên kết của hệ thống 

giao thông trên tuyến 

29 1 4,12 3 ,585 3 5 

Sự liên kết xúc tiến đầu tư 

chung trên tuyến 

29 1 4,25 4 ,567 3 5 

Thủ tục xuất nhập cảnh 

cho người và phương tiện 

trên tuyến 

29 1 4,20 4 ,418 3 5 

Các qui định về phương 

tiện giao thông đường bộ 

trên tuyến 

29 1 4,16 3 ,497 3 5 

 

 



 

 

Phụ lục 6. Phiếu khảo sát 

 

 

PHIẾU KHẢO SÁT  

DÀNH CHO KHÁCH DU LỊCH  

Chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu đề tài “Phát triển du lịch đường bộ 

trên hành lang kinh tế Đông - Tây”. Chúng tôi rất mong anh/chị giúp đỡ bằng việc 

trả lời bảng hỏi này. Chúng tôi cam kết toàn bộ những câu trả lời của anh/chị sẽ 

chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn! 

I. THÔNG TIN VỀ ĐIỂM ĐẾN 

1. Anh/chị đã từng đến những điểm địa điểm nào trên hành lang kinh tế Đông - 

Tây dưới đây?  

 Đà Nẵng (Việt Nam) 

 Quảng Nam (Việt Nam)  

 Thừa Thiên Huế (Việt Nam) 

 Quảng Trị (Việt Nam) 

 Khác (nêu rõ):………………. 

…………………………………. 

 Mawlamyine 

(Myanma) 

 Bang Kayin (Myanma) 

 Tak (Thái Lan) 

 Sukhothai (Thái Lan) 

 Kalasin (Thái Lan) 

 Khon Kaen (Thái Lan) 

 Yasothon (Thái Lan) 

 Mukdahan (Thái Lan) 

 Savannakhet (Lào) 

2. Kênh thông tin nào anh/chị thấy dễ dàng tiếp cận và tin cậy để tìm hiểu về 

điểm đến này? (Có thể chọn nhiều câu trả lời) 

 Tư vấn của các hãng lữ hành  Internet 

 Tờ gấp quảng cáo (Brochure)  Truyền hình (TV) 

 Sách hướng dẫn du lịch  Bạn bè/đồng nghiệp/người thân 

 Báo chí  Nguồn khác: ………………………. 

3. Anh/chị lựa chọn đi du lịch tại điểm đến này vì những lý do nào sau đây?  

(Có thể chọn nhiều câu trả lời) 

 Có sản phẩm du lịch đa dạng (biển, đảo, 

sông, núi, suối, thác, di tích…) 

 Bởi hành trình chuyến du lịch 

thiết kế có điểm đến này  

 Có dịch vụ vui chơi, giải trí đa dạng, hấp 

dẫn 

 Kết hợp đi công tác/công vụ 

 Có giá trị văn hóa đặc biệt  Tìm kiếm cơ hội đầu tư ở đây 

 Là nơi phù hợp để thư giãn và nghỉ ngơi  Để thăm người thân ở đây 

 Khác:……………………………………………………………………………… 

 

Mã số: ………………………... 

Người khảo sát: ……………… 

Ngày khảo sát: ….…/…./……. 



 

 

II. TÀI NGUYÊN DU LỊCH  

4. Anh/chị hãy cho biết đánh giá của mình về tài nguyên du lịch của điểm đến 

này:  (Vòng tròn vào ô thích hợp) 

Tiêu chí 

Chất lượng Không 

sử 

dụng 

(√) Rất không tốt            Rất tốt 

Phong cảnh, sự hấp dẫn của điểm đến 1 2 3 4 5  

Khí hậu, thời tiết thuận lợi 1 2 3 4 5  

Vị trí địa lý thuận tiện  1 2 3 4 5  

Sự sạch sẽ, trong lành của môi trường  1 2 3 4 5  

Sự an toàn, ổn định chính trị của điểm đến 1 2 3 4 5  

 

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT 

5. Anh/chị hãy cho biết đánh giá của mình về cơ sở vật chất – hạ tầng của điểm 

đến này:  (Vòng tròn vào ô thích hợp) 

Tiêu chí 
Chất lượng Không sử 

dụng (√) Rất không tốt       Rất tốt 

Cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ 1 2 3 4 5  

Cơ sở hạ tầng và dịch vụ sân bay 1 2 3 4 5  

Cơ sở hạ tầng và dịch vụ cảng biển 1 2 3 4 5  

Phương tiện vận chuyển tại các điểm đến  

trên tuyến 
1 2 3 4 5  

Chất lượng cung ứng dịch vụ internet 1 2 3 4 5  

Chất lượng cung cấp điện, nước 1 2 3 4 5  

 

IV. SẢN PHẨM DU LỊCH 

6. Anh/chị hãy cho biết đánh giá của mình về sản phẩm du lịch của điểm đến 

này:  (Vòng tròn vào ô thích hợp) 

Tiêu chí 

Chất lượng Không 

sử 

dụng 

(√) Rất không tốt        Rất tốt 

Sự đa dạng của các sản phẩm du lịch trên 

tuyến 
1 2 3 4 5  

Sự hấp dẫn, đa dạng của các di sản văn hóa 

thế giới 
1 2 3 4 5  

Sự hấp dẫn, đa dạng của các lễ hội dân 

gian/festival 
1 2 3 4 5  

 



 

 

V. DỊCH VỤ DU LỊCH 

7. Anh/chị hãy cho biết đánh giá của mình về dịch vụ du lịch của điểm đến này:  

(Vòng tròn vào ô thích hợp) 

Tiêu chí 
Chất lượng Không sử 

dụng (√) Rất không tốt            Rất tốt 

Chất lượng của các doanh nghiệp kinh 

doanh lữ hành và các dịch vụ đi kèm 
1 2 3 4 5  

Chất lượng khách sạn, nhà nghỉ và các 

dịch vụ đi kèm 
1 2 3 4 5  

Sự đa dạng và phong phú của hoạt động 

vui chơi giải trí 
1 2 3 4 5  

Chất lượng các mặt hàng mua sắm, quà 

lưu niệm 
1 2 3 4 5  

Sự đa dạng của hàng hóa, quà lưu niệm 1 2 3 4 5  

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp 1 2 3 4 5  

Dịch vụ y tế, khám chữa bệnh 1 2 3 4 5  

Dịch vụ ATM, đổi tiền, thanh toán thẻ… 1 2 3 4 5  

Dịch vụ bưu chính, viễn thông (điện 

thoại, internet) 
1 2 3 4 5  

Giá vé tham quan tại các điểm du lịch  1 2 3 4 5  

Giá cả phòng nghỉ và các loại phí dịch 

vụ 
1 2 3 4 5  

Giá cả món ăn 1 2 3 4 5  

Chi phí đi lại (vận chuyển) 1 2 3 4 5  

Giá cả của dịch vụ vui chơi, giải trí 1 2 3 4 5  

Giá cả hàng hóa, quà lưu niệm 1 2 3 4 5  

 

VI. SỰ HÀI LÒNG VỀ ĐIỂM ĐẾN  

8. Vui lòng cho biết đây là lần thứ mấy anh/chị đến du lịch tại điểm đến này?  

 Lần đầu tiên  Lần thứ 2  Lần thứ 3 trở đi 

9. Anh/chị dự định lưu lại điểm đến này trong thời gian bao lâu? 

 Dưới 1 ngày          1 – 2 ngày           3 – 5 ngày           Hơn 5 ngày 

10. Trong thời gian ở lại, anh/chị ước tính sẽ chi tiêu hết khoảng bao nhiêu? 

 Dưới $100      $100 - $300 

 $300 - $500      $500 - $1000 

 Trên $1000 

11. Anh/chị vui lòng cho biết mức độ ưa thích của anh chị đối với các phương 

tiện giao thông dưới đây khi tiếp cận điểm đến này? (Xếp theo thứ tự “1” là 

ít ưa thích nhất và tăng dần đến “5” là ưa thích nhất) 

 

 



 

 

Phương tiện Lí do cơ bản của sự lựa chọn 

 Xe buýt đi theo tour 

(Coach) 
………………………………………………………… 

 Xe nhà lưu động 

(Caravan)   
………………………………………………………… 

 Xe hơi cá nhân (Car) ………………………………………………………… 

 Xe máy hai bánh 

(Motorbike) 
 

 Khác (nêu rõ)………… ………………………………………………………… 

12. Vui lòng cho biết mức độ hài lòng chung của anh/chị sau khi đến với điểm 

đến này: 

 Rất không hài lòng   Không hài lòng   Bình thường   Hài Lòng   Rất hài 

lòng 

13. Sau chuyến đi này anh/chị có ý định trở lại điểm du lịch này không? 

Anh/chị vui lòng cho biết lý do? 

Ý kiến Lý do cơ bản của sự lựa chọn 

 Chắc chắn có 

 Có thể có ……………………………………………………………… 

 Không biết 

 Có thể không ……………………………………………………………… 

 Chắc chắn không  ……………………………………………………………... 

 

Anh/chị vui lòng cung cấp thông tin cá nhân sau (nếu được): 

Anh/chị đến từ tỉnh/thành phố: .....................................................  

Họ và tên: ......................................................................................  

Số điện thoại hoặc email: ..............................................................  

Giới tính:    Nữ                               Nam 

Độ tuổi:      <25          26-45        46-60          >60 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHIẾU KHẢO SÁT 

DÀNH CHO DOANH NGHIỆP KINH DOANH CÁC DỊCH VỤ DU LỊCH 

 

Chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu đề tài “Phát triển du lịch đường bộ 

trên hành lang kinh tế Đông - Tây”. Chúng tôi rất mong anh/chị giúp đỡ bằng việc 

trả lời bảng hỏi này. Chúng tôi cam kết toàn bộ những câu trả lời của anh/chị sẽ 

chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn! 

Ngày khảo sát: … …/… …/… … 

Mã số:……………………………………… 

Người khảo sát:……………………………. 

Người trả lời:……………………………. 

Chức vụ người trả lời:………...………… 

I. THÔNG TIN CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP  

1. Tên doanh nghiệp (DN):……………….…………………………………………. 

2. Địa chỉ:…………………………………………………………………………… 

3. Số điện thoại:…………………….… Email:……………………………………. 

4. Thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh:……………………………………… 

5. Loại hình doanh nghiệp: 

5.1. Phân theo thành phần kinh tế:  

 DN ngoài nhà nước  DN nhà nước  DN có vốn đầu tư nước ngoài 

5.2. Phân theo loại hình DN: 

 Doanh nghiệp tư nhân  Công ty trách nhiệm hữu hạn  Khác…………… 

 Công ty hợp danh  Công ty cổ phần  

6. Tổng số lượng lao động của doanh nghiệp:.....................người. Trong đó: 

7. Quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp? 

 Dưới 1 tỷ  Từ 10 đến dưới 30 tỷ  Từ 100 tỷ trở lên 

 Từ 1 đến dưới 5 tỷ  Từ 30 đến dưới 50 tỷ  Khác…………… 

 Từ 5 đến dưới 10 tỷ  Từ 50 đến dưới 100 tỷ  

II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH CỦA DN 

8. DN Ông/bà có đang tập trung phát triển du lịch đường bộ trên hành lang kinh tế 

Đông - Tây không? 

 Có  

 Không 

 Được kết hợp khai thác cùng với các loại hình du lịch khác 

9. DN Ông/bà kinh doanh những dịch vụ du lịch nào sau đây? 

 Kinh doanh lữ hành trong nước 

 Kinh doanh lữ hành nước ngoài 

 Kinh doanh lưu trú du lịch 

 Kinh doanh vận chuyển khách du lịch 

 Kinh doanh phát triển khu du lịch, điểm du lịch 

 Kinh doanh dịch vụ du lịch khác (ghi rõ):………………………………………. 

10. Những thị trường khách du lịch mà DN phục vụ?  



 

 

Thị trường khách Tỷ lệ (%) 

Thị trường khách Việt Nam … % 

Thị trường khách Thái Lan … % 

Thị trường khách Myanma … % 

Thị trường khách Lào … % 

Thị trường khách các nước Đông Nam Á 

khác 

… % 

Thị trường khách Nhật Bản … % 

Thị trường khách Hàn Quốc … % 

Thị trường khách Trung Quốc … % 

Thị trường khách Pháp … % 

Thị trường khách Mỹ … % 

Thị trường khách Úc … % 

Khác:…………………………………. … % 

11. Xin cho biết những thị trường mục tiêu mà du lịch đường bộ trên hành lang kinh 

tế Đông - Tây nên chú trọng vào việc quảng bá và thu hút? 

 Thị trường khách Việt Nam  Thị trường khách Myanma 

 Thị trường khách Thái Lan  Thị trường khách Lào 

 Thị trường khách các nước Đông Nam Á khác  Thị trường khách Hàn Quốc 

 Thị trường khách Nhật Bản  Thị trường khách Trung Quốc 

 Thị trường khách Pháp  Thị trường khách Mỹ 

 Khác:…………………  Thị trường khách Úc  

12. DN Ông/bà phục vụ khách du lịch đường bộ trên hành lang kinh tế Đông - Tây 

vào những thời điểm nào trong năm? (đánh dấu “X” vào những tháng DN có phục 

vụ du khách) 

            Tháng 

Thị trường khách 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Việt Nam             

Thái Lan             

Myanma             

Lào             

Đông Nam Á khác             

Nhật Bản             

Hàn Quốc             

Trung Quốc             

Pháp             

Mỹ             

Úc             

Khác:………………             



 

 

13. Công suất buồng phòng (CSBP) bình quân của DN qua các năm (các DN không 

phải cơ sở lưu trú du lịch có thể bỏ qua câu này)? 

Chỉ tiêu Năm 2014 

(%) 

Năm 2015 

(%) 

Ước 2016 

(%) 

Công suất buồng phòng  

bình quân/năm, trong đó: 

   

 - CSBP mùa cao điểm    

 - CSBP mùa thấp điểm    

14. Số ngày lưu trú bình quân của một du khách qua các năm (các DN không phải 

cơ sở lưu trú du lịch có thể bỏ qua câu này)? 

Chỉ tiêu Năm 2014 

(ngày) 

Năm 2015 

(ngày) 

Ước 2016 

(ngày) 

Ngày lưu trú bình quân    

15. Khả năng đáp ứng nhu cầu khách du lịch của DN như thế nào vào thời kỳ cao 

điểm? 

 Không thể  

đáp ứng  

 Huy động toàn bộ khả năng  

mới có thể đáp ứng  

 Dư thừa khả năng 

Nếu DN không thể đáp ứng, Ông/bà cho biết do những nguyên nhân nào dưới 

đây? (có thể chọn nhiều câu trả lời) 

 Nguồn nhân lực thiếu kỹ năng phục vụ 

 Cơ sở vật chất của doanh nghiệp không đảm bảo 

 Thiếu sự liên kết giữa các doanh nghiệp 

 Không có kế hoạch cho thời kỳ cao điểm  

 Khác (ghi rõ):…………………………………………………………………… 

16. DN có dự định đầu tư mở rộng quy mô hoạt động trong thời gian tới không? 

 Không   Năm 2017  Giai đoạn 2017-2020   Khác:…………………… 

 

III. ĐÁNH GIÁ VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐƯỜNG BỘ TRÊN HÀNH 

LANG KINH TẾ ĐÔNG - TÂY 

17. DN hãy cho biết đánh giá của mình về tài nguyên du lịch của điểm đến này:  

(Vòng tròn vào ô thích hợp) 

Tiêu chí 
Chất lượng Không sử 

dụng (√) Rất không tốt            Rất tốt 

Phong cảnh, sự hấp dẫn của điểm đến 1 2 3 4 5  

Khí hậu, thời tiết thuận lợi 1 2 3 4 5  

Vị trí địa lý thuận tiện  1 2 3 4 5  

Sự sạch sẽ, trong lành của môi trường  1 2 3 4 5  

Sự an toàn, ổn định chính trị của điểm 

đến 
1 2 3 4 5  

 



 

 

18. DN hãy cho biết đánh giá của mình về cơ sở vật chất – hạ tầng của điểm 

đến này:  (Vòng tròn vào ô thích hợp) 

Tiêu chí 
Chất lượng Không sử 

dụng (√) Rất không tốt            Rất tốt 

Cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ 1 2 3 4 5  

Cơ sở hạ tầng và dịch vụ sân bay 1 2 3 4 5  

Cơ sở hạ tầng và dịch vụ cảng biển 1 2 3 4 5  

Phương tiện vận chuyển tại các điểm 

đến trên tuyến 
1 2 3 4 5  

Chất lượng cung ứng dịch vụ 

internet 
1 2 3 4 5  

Chất lượng cung cấp điện, nước 1 2 3 4 5  

19. DN hãy cho biết đánh giá của mình về sản phẩm du lịch của điểm đến này:  

(Vòng tròn vào ô thích hợp) 

Tiêu chí 
Chất lượng Không sử 

dụng (√) Rất không tốt            Rất tốt 

Sự đa dạng của các sản phẩm du 

lịch trên tuyến 
1 2 3 4 5  

Sự hấp dẫn, đa dạng của các di sản 

văn hóa thế giới 
1 2 3 4 5  

Sự hấp dẫn, đa dạng của các lễ hội 

dân gian/festival 
1 2 3 4 5  

20. DN hãy cho biết đánh giá của mình về dịch vụ du lịch của điểm đến này:  

(Vòng tròn vào ô thích hợp) 

Tiêu chí 
Chất lượng Không sử 

dụng (√) Rất không tốt            Rất tốt 

Chất lượng của các doanh nghiệp kinh 

doanh lữ hành và các dịch vụ đi kèm 
1 2 3 4 5  

Chất lượng khách sạn, nhà nghỉ và các 

dịch vụ đi kèm 
1 2 3 4 5  

Sự đa dạng và phong phú của hoạt động 

vui chơi giải trí 
1 2 3 4 5  

Chất lượng các mặt hàng mua sắm, quà 

lưu niệm 
1 2 3 4 5  

Sự đa dạng của hàng hóa, quà lưu niệm 1 2 3 4 5  

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp 1 2 3 4 5  

Dịch vụ y tế, khám chữa bệnh 1 2 3 4 5  

Dịch vụ ATM, đổi tiền, thanh toán 

thẻ… 
1 2 3 4 5  

Dịch vụ bưu chính, viễn thông (điện 

thoại, internet) 
1 2 3 4 5  



 

 

Tiêu chí 
Chất lượng Không sử 

dụng (√) Rất không tốt            Rất tốt 

Giá vé tham quan tại các điểm du lịch  1 2 3 4 5  

Giá cả phòng nghỉ và các loại phí dịch 

vụ 
1 2 3 4 5  

Giá cả món ăn 1 2 3 4 5  

Chi phí đi lại (vận chuyển) 1 2 3 4 5  

Giá cả của dịch vụ vui chơi, giải trí 1 2 3 4 5  

Giá cả hàng hóa, quà lưu niệm 1 2 3 4 5  

21. Vui lòng cho biết mức độ hài lòng chung của DN: 

 Rất không hài lòng   Không hài lòng   Bình thường   Hài Lòng   Rất hài 

lòng 

22. DN có đóng góp ý kiến gì để phát triển du lịch đường bộ trên hành lang kinh tế 

Đông - Tây? 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  



 

 

BẢNG HỎI 

 DÀNH CHO CHUYÊN GIA, CÁN BỘ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

Tôi đang tiến hành nghiên cứu đề tài “Phát triển du lịch đường bộ trên hành 

lang kinh tế Đông - Tây”. Tôi rất mong anh/chị giúp đỡ bằng việc trả lời bảng hỏi 

này. Tôi cam kết toàn bộ những câu trả lời của anh/chị sẽ chỉ được sử dụng cho 

mục đích nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn! 

Ngày khảo sát: … …/… …/… … 

Mã số:………………………………… 

Người khảo sát:………………………. 

Người trả lời:……………………… 

Chức vụ người trả lời:………...…… 

A. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN 

1. Họ và tên:  ................................................................................................................  

2. Tuổi:  ........................................................................................................................  

3. Đơn vị công tác:  ......................................................................................................  

4. Chức vụ:  ..................................................................................................................  

5. Trình độ học vấn: .....................................................................................................  

 Trung cấp  Cao đẳng  Đại học 

 Sau đại học  Khác (ghi rõ)……………................ 

6. Điện thoại (nếu có):............................................................................. 

B. NỘI DUNG PHỎNG VẤN 

7. Anh/chị hãy cho biết đánh giá của mình về mức độ phù hợp trong việc đưa các 

tiêu chí dưới đây vào để đánh giá du lịch đường bộ trên hành lang kinh tế Đông - 

Tây: 

7.1. Về tài nguyên du lịch trên tuyến:  (Vòng tròn vào ô thích hợp) 

Tiêu chí 
Rất không phù hợp      

Rất phù hợp 

Thay đổi tiêu chí  

(nếu có) 

Phong cảnh, sự hấp dẫn 

của các điểm đến trên 

tuyến 

1 2 3 4 5 ……..…………… 

Mức độ khác biệt của 

các điểm đến trên 

tuyến 

     ……..…………… 

Khí hậu, thời tiết thuận 

lợi 
1 2 3 4 5 ……..…………… 

Vị trí địa lý của các điểm 

đến trên tuyến thuận tiện  
1 2 3 4 5 ……..…………… 

Sự sạch sẽ, trong lành 

của môi trường  
1 2 3 4 5 ……..…………… 

Sự an toàn, ổn định chính 

trị của điểm đến 
1 2 3 4 5 ……..…………… 

 

 



 

 

7.2. Về cơ sở hạ tầng trên tuyến:  (Vòng tròn vào ô thích hợp) 

Tiêu chí 
Rất không phù hợp      

Rất phù hợp 

Thay đổi tiêu chí  

(nếu có) 

Cơ sở hạ tầng giao 

thông đường bộ 
1 2 3 4 5 ……..…………… 

Cơ sở hạ tầng và dịch 

vụ sân bay 
1 2 3 4 5 ……..…………… 

Cơ sở hạ tầng và dịch 

vụ cảng biển 
1 2 3 4 5 ……..…………… 

Phương tiện vận 

chuyển tại các điểm 

đến trên tuyến 

1 2 3 4 5 ……..…………… 

Chất lượng cung ứng 

dịch vụ internet 
1 2 3 4 5 ……..…………… 

Chất lượng cung cấp 

điện, nước 
1 2 3 4 5 ……..…………… 

7.3. Về sản phẩm du lịch trên tuyến:  (Vòng tròn vào ô thích hợp) 

Tiêu chí 
Rất không phù hợp      

Rất phù hợp 

Thay đổi tiêu chí  

(nếu có) 

Sự đa dạng của các sản 

phẩm du lịch trên tuyến 
1 2 3 4 5 ……..…………… 

Sự đặc thù của các sản 

phẩm, dịch vụ du lịch trên 

tuyến 

1 2 3 4 5 ……..…………… 

Sự hấp dẫn, đa dạng của 

các di sản văn hóa thế 

giới 

1 2 3 4 5 ……..…………… 

Sự hấp dẫn, đa dạng của 

các lễ hội dân 

gian/festival 

1 2 3 4 5 ……..…………… 

7.4. Về dịch vụ du lịch trên tuyến:  (Vòng tròn vào ô thích hợp) 

Tiêu chí 
Rất không phù hợp      

Rất phù hợp 

Thay đổi tiêu chí  

(nếu có) 

Chất lượng của các 

doanh nghiệp kinh 

doanh lữ hành và các 

dịch vụ đi kèm 

1 2 3 4 5 ……..…………… 

Chất lượng khách sạn, 

nhà nghỉ và các dịch 

vụ đi kèm 

1 2 3 4 5 ……..…………… 

Sự đa dạng và phong 

phú của hoạt động vui 
1 2 3 4 5 ……..…………… 



 

 

Tiêu chí 
Rất không phù hợp      

Rất phù hợp 

Thay đổi tiêu chí  

(nếu có) 

chơi giải trí 

Chất lượng các mặt 

hàng mua sắm, quà 

lưu niệm 

1 2 3 4 5 ……..…………… 

Sự đa dạng của hàng 

hóa, quà lưu niệm 
1 2 3 4 5 ……..…………… 

Dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe và làm đẹp 
1 2 3 4 5 ……..…………… 

Dịch vụ y tế, khám 

chữa bệnh 
1 2 3 4 5 ……..…………… 

Dịch vụ ATM, đổi 

tiền, thanh toán thẻ… 
1 2 3 4 5 ……..…………… 

 

8. Theo anh/chị để đánh giá du lịch đường bộ trên hành lang kinh tế Đông - Tây cần 

bổ sung thêm những tiêu chí nào? 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

9. Ông/bà hãy cho biết một số hạn chế của Phát triển du lịch đường bộ trên hành 

lang kinh tế Đông – Tây? 

9.1. Về tài nguyên du lịch trên tuyến 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

9.2. Về thị trường khách trên tuyến 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  



 

 

9.3. Về cơ sở hạ tầng trên tuyến 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

9.4. Về sản phẩm dịch vụ du lịch trên tuyến 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

9.5. Về nguồn nhân lực trên tuyến 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

9.6. Về sự liên kết trên tuyến 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

9.7. Về khung pháp lý trên tuyến 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

10. Theo Ông/bà, đâu là nguyên nhân của những hạn chế nêu trên?  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 



 

 

11. Theo Ông/bà, trong thời gian đến để Phát triển du lịch đường bộ trên hành lang 

kinh tế Đông - Tây cần tập trung khai thác những sản phẩm du lịch nào? 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

12. Theo ông/bà, trong thời gian tới, cần có những giải pháp gì để Phát triển du 

lịch đường bộ trên hành lang kinh tế Đông - Tây? 

12.1. Ngắn hạn 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

12.2. Dài hạn 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

13. Theo ông/bà, trong thời gian tới, để Phát triển du lịch đường bộ trên hành 

lang kinh tế Đông - Tây cần có những kiến nghị gì? 

13.1. Đối với nhà nước các nước: 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

13.2. Đối với chính quyền địa phương các nước: 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 

 



 

 

13.3. Đối với Hiệp hội du lịch các nước: 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

13.4. Đối với doanh nghiệp kinh doanh du lịch các nước: 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 

Xin chân thành cảm ơn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


