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BẢNG CHỮ VIẾT TẮT 

 

 
ASEAN:    Association of Southeast Asian Nations - Hiệp hội các nước Đông Nam Á 

CBO: Community - Based Organization -Tổ chức dựa trên cộng đồng. 

CBT:  Du lịch Cộng đồng  

CBST:      Community-based Sustainable Tourism - Du lịch bền vững dựa trên cộng đồng  

DMO:      Destination Management Organization - Tổ chức quản lý điểm đến. 

EWEC:  East-West Economic Corridor - Hành lang kinh tế Đông - Tây 

ICOR:     Incremental Capital - Output Rati - Hệ số sử dụng vốn, hay hệ số đầu tư 

     tăng trưởng, hay tỷ lệ vốn trên sản lượng tăng thêm. 

GDP:  Gross Domestic Product - Tổng sản phẩm quốc nội. 

NGO:     Non Governmental Organization - Tổ chức phi chính phủ. 

OECD:  Organization for Economic Co-operation and Development - Tổ chức hợp tác và 

phát triển kinh tế  

OVOP:  One Village One Product - Mỗi làng một sản phẩm 

OTOP:  One  Tampon  One Product - Mỗi làng một sản phẩm 

PPP: Public Private Partnership - Mô hình hợp tác công tư . 

PPP:  Planet, People & Prosperit - Hành tinh, Con người, Thịnh vượng 

QHTT:  Quy hoạch tổng thể 

SMEs: Small and Medium Enterprises - “Doanh nghiệp vừa và nhỏ”.  

SWOT:  Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) và Threats 

(Thách thức)  

TEK:  Traditional  Ethnic  Knowledge - Tri thức tộc người truyền thống .  

TTCI:  Travel & Tourism Competitiveness Index - Chỉ số năng lực cạnh tranh ngành lữ hành 

và du lịch. 

TTH:  Thừa Thiên Huế 

UNWTO:  United National World Tourism Organization - Tổ chức du lịch thế giới - một cơ 

quan của Liên Hiệp Quốc  

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: Tổ chức giáo dục, 

khoa học và văn hóa 

UNEP:  UN Environment Program : Chương trình liên hiệp quốc về môi trường. 

VHTTDL: Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

WEF:  World Economic Forum - Diễn đàn kinh tế thế giới 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

 

Tại hội thảo khoa học “Xây dựng thương hiệu du lịch Thừa Thiên Huế” diễn ra trong hai 

ngày 28 /02 và 01/ 3/2011, vấn đề tên gọi cho thương hiệu du lịch Thừa Thiên Huế đã được đặt ra. 

Theo kết luận của hội nghị, « nên thay tên gọi chung du lịch Thừa Thiên Huế  là Du lịch Huế. 

Mặc dù thương hiệu không phải là một tên gọi, nhưng tên gọi của một điểm đến - đặc biệt là 

trong trường hợp tên gọi HUẾ lại là một trong những nhân tố căn bản tạo nên thương hiệu. 

Ngoài những giá trị lịch sử, văn hóa, tình cảm, tâm linh, yêu cầu làm thương hiệu cho một điểm 

đến, tên gọi của một điểm đến còn mang tính phổ thông, dễ gọi, dễ nhớ và dễ gây ấn tượng. Huế 

là một tên gọi hội tụ tất cả những yếu tố cần thiết cho việc xây dựng thương hiệu du lịch của tỉnh 

Thừa Thiên Huế ». Trong toàn bộ báo cáo về Quy hoạch tổng thể du lịch Thừa Thiên Huế đến 

năm 2030, một điểm đến của di sản thế giới, cụm từ Du lịch Huế tương đương với cụm từ Du lịch 

Thừa Thiên Huế. 

 

1. CÁC CƠ SỞ P ÁP LÝ ĐỂ LẬP QUY HOẠCH. 

Quy hoạch phát triển nhân lực Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 là bản luận 

chứng về phát triển nhân lực trong lĩnh vực Du lịch của tỉnh (một dạng của quy hoạch ngành) và 

được lập trên cơ sở pháp lý sau: 

1. Căn cứ Luật Xây dựng; 

2. Căn cứ Luật Quy hoạch Đô thị; 

3. Căn cứ Luật Di sản Văn hoá năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di 

sản Văn hóa (năm 2009); 

4. Căn cứ Luật Du lịch năm 2005; 

5.  Kết luận 48KL/TW ngày 25/5/2009 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa 

Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020; 

6. Quyết định số 148/2004/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ 

về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 

2010 và tầm nhìn đến năm 2020. 

7. Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 12/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch 

xây dựng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; 

8. Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg ngày 17/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt 

Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020; 

9. Quyết định số 143/2007/QĐ-TTg ngày 30/8/2007 của Thủ tướng Chính Phủ về phê duyệt 

Đề án xây dựng thành phố Huế thành phố Festival; 

10. Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 23/01/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về 

việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025; 

11. Quyết định số 1995/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt đề án “Phát triển kinh tế xã hội vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế 

đến năm 2020”; 
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12. Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030”. 

13. Căn cứ Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2007, Quyết định số 

1045/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh về việc thay đổi chủ đầu tư dự án 

quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 

2020; 

14. Căn cứ Quyết định số 1946/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt đề cương và tổng dự toán dự án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thừa 

Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;  

15. Căn cứ Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 13/7/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên 

Huế về việc “phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế 

đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”. 

 

16. Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 29/7/2011 của Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế về xây dựng và 

phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (giai đoạn 2010-2015); 

17. Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Tỉnh ủy TTH về xây dựng 

TTH xứng tầm là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước; 

18. Căn cứ Biên bản thoả thuận Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên 

Huế giữa UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Công ty Akitek Tenggara (Singapore) ngày 13/8/2007 

tại Dinh Thủ tướng Singapore và Biên bản điều chỉnh đề cương Quy hoạch tổng thể phát triển du 

lịch tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 16/6/2008 giữa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên 

Huế với Công ty Akitek Tenggara. 

 

2. SỰ CẦN THIẾT LẬP BẢN QUY HOẠCH. 

 

 Ý NG Ĩ  SÁNG TẠO CỦA NHỮNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN. 

 

 MỞ  ƯỚNG PHÁT TRIỂN MỚI CHO DU LỊCH HUẾ - QUY HOẠCH KHÔNG 

GI N NƯỚC. 

 

Năm 2010, sau khi hợp đồng chính thức được ký kết giữa Sở VHTT&DL Thừa Thiên Huế 

với công ty tư vấn Akitek Tenggara, các chuyên gia bắt tay vào việc lập quy hoạch với mục tiêu 

tìm kiếm con đường phát triển đột phá cho du lịch Thừa Thiên Huế; phát huy được một cách tốt 

nhất những tiềm năng của du lịch Thừa Thiên Huế; xây dựng thương hiệu du lịch Thừa Thiên Huế, 

và tạo ra một khung phát triển hỗ trợ, tăng thêm sự thuận tiện cho môi trường đầu tư vào hạ tầng 

du lịch, sản phẩm du lịch, các trường dạy nghề và đào tạo nhân lực. Du lịch trong và ngoài nước 

những năm 2010 - 2012 đang phải đối mặt với một vấn đề cấp bách, đó là vấn đề thời điểm và thị 

trường khác biệt (niche market). Để đáp ứng những yêu cầu đó, quy hoạch tổng thể du lịch Thừa 

Thiên Huế 2013 - 2030 được xây dựng trên cơ sở phương pháp tiếp cận tổng hòa, với kỳ vọng mở 

ra một tầm nhìn mới, một tư duy mới, tạo một bước đột phá căn bản - trước hết trong tư duy chiến 

lược - về sự phát triển cho du lịch Thừa Thiên Huế, để từ đó, có những hướng dẫn, những đề nghị 

cụ thể cách thức thực hiện và xây dựng thương hiệu điểm đến Huế, đưa Huế trở thành điểm đến 

hàng đầu trong khu vực. Đó chính là mục tiêu và ý nghĩa sáng tạo đầu tiên mà bản quy hoạch 

hướng tới.  

 

Một trong những nguyên tắc quan trọng khi xây dựng bản quy hoạch này là bám sát chiến 

lược phát triển của tỉnh đã được Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua: xây dựng 

Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc trung ương, thành phố sinh thái, thân thiện với môi 

trường, là trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc, trung tâm y tế chuyên sâu, trung tâm giáo dục đào 
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tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; Trung tâm Khoa học Công nghệ của miền Trung và cả 

nước; bám sát những nội dung bắt buộc cần có trong khuôn khổ một quy hoạch ngành của Việt 

Nam (để nhà tư vấn đưa ra những quan điểm không quá xa rời với những vấn đề mà ngành du lịch 

Việt Nam đa ng quan tâm và trăn trở). Nhưng mặt khác, với tư cách là nhà tư vấn, bản quy hoạch 

này phản ánh một quan điểm độc lập và khách quan trong cách nhìn nhận, đánh giá, đưa ra 

những lựa chọn và đặc biệt, đề xuất những ưu tiên phát triển cho du lịch  h a  hiên Huế giai 

đ  n      –     , định hướng đến năm     . 

 

 Đối với Huế, việc xác định thứ tự ưu tiên đầu tư phát triển du lịch không dễ, bởi vì vấn đề 

của Huế không phải là thiếu mà là quá giàu có về tiềm năng phát triển du lịch, điều này sẽ dễ dàng dẫn 

đến sự lúng túng khi xác định chiến lược ưu tiên và dễ sa vào tư duy bình quân dàn trải, phát triển đều 

mọi lĩnh vực, mỗi thứ một ít trong đầu tư. Nhiều nội dung trong bản quy ho ch sẽ đề cập đến vấn 

đề ưu tiên phát triển để t   đột phá. Những dự án trọng điểm mở ra những không gian du lịch 

mới không phải nằm ở vị trí còn trống hay dàn trải từ thành phố Huế ra đến ngoại thành hay tập 

trung cho du lịch sinh thái, du lịch 3S, du lịch văn hóa, mà được lựa chọn theo tiêu chí dựa trên 

những tiềm năng m nh nhất của du lịch TT Huế tương thích với những xu hướng mới của du 

lịch thế giới thế kỷ XXI. Điều này cũng sẽ liên quan đến thứ tự ưu tiên trong phân khúc thị trường 

và liên quan đến lựa chọn bản sắc, thương hiệu của du lịch TT Huế. 

 

Toàn bộ bản quy hoạch với 01 báo cáo tổng hợp, 03 báo cáo chuyên đề về quy hoạch và 

thiết kế các điểm đến, 02 phụ lục của hai hội thảo quốc tế có liên quan, và một cuốn sách xây 

dựng thương hiệu đã phản ánh tương đối đầy đủ một bức tranh tổng thể về du lịch TT Huế với 

tầm nhìn đến năm 2030, trong đó có đề cập đến những vấn đề có ý nghĩa quan trọng nhất đối với 

tương lai của du lịch TT Huế. Chú trọng cách tiếp cận phức hợp (kết hợp giữa quy ho ch chiến 

lược và quy ho ch địa hình- physical planning) và tổng hòa (kết hợp các yếu tố tự nhiên, văn 

hóa, phát triển xã hội, lợi ích kinh tế), bản quy hoạch đề xuất những mô hình và công thức phát 

triển du lịch kết hợp hài hoà giữa môi trường sinh thái, địa hình tự nhiên, văn hóa với phát triển xã 

hội và kinh tế cộng đồng. Nói cách khác đó là những mô hình và công thức phát triển kết hợp 

được tính truyền thống và tính hiện đại, giữa di sản thiên nhiên và di sản văn hóa, giữa đô thị và 

nông thôn, giữa du lịch và môi trường nhằm đảm bảo tính bền vững trong phát triển du lịch.  Ví 

dụ, để thiết kế và xây dựng những điểm đến du lịch hiện đại, xứng tầm và cân đối với di sản thiên 

nhiên của xứ Huế, xứng tầm là một điểm đến không thể so sánh ở Đông Nam Á, yếu tố tôn trọng 

những nguyên lý sắp xếp của tự nhiên và tạo hóa được đặt lên hàng đầu. Điều này cũng có nghĩa 

là học lại, đọc lại những gì mà người xưa đã từng làm khi họ quy hoạch cố đô Huế. Nói một cách 

khác, nhà tư vấn luôn đặt lên hàng đầu nguyên tắc tôn trọng tự nhiên và tôn trọng những di sản 

của quá khứ để lại khi đề xuất những định hướng cơ bản, những mô hình phát triển của du lịch TT 

Huế hay những thiết kế và quy hoạch điểm đến mang tính tập trung ưu tiên cho sự đột phá. Tính 

ứng dụng cũng được đặc biệt chú trọng trong quá trình xây dựng bản quy ho ch, ví dụ, triển 

khai mô hình du lịch xanh như thế nào, lộ trình và cách thức xây dựng thương hiệu, quy hoạch 

những điểm đến trọng điểm, cách tổ chức thực hiện bản quy hoạch này như thế nào nếu được 

thông qua. Đây là một bản quy ho ch độc lập, khách quan và sáng t o, không phá vỡ những 

quan điểm quy hoạch cũ đã có, mà chỉ đưa ra những quan điểm mới, những lựa chọn mới và cách 

thức thực hiện cho một tiến trình phát triển mới của du lịch TT Huế. 

 Ý NG Ĩ  SÁNG TẠO CỦA NHỮNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN MỚI. 

I. M T TẦM NHÌN TỔNG HÒA TRONG QUY HOẠCH. 

Huế - một công viên tự nhiên 

- Thể hiện một quan điểm sinh thái học đang là điểm nổi trội lên trong thời đại biến đổi khí 

hậu, về sự cân bằng của tự nhiên cần được bảo tồn;  

- Phát triển khái niệm Thành phố Xanh hiện đại với khu vực ngoại đô Huế và Thành phố Vườn  

lịch sử với khu vực nội thành của Huế;  

- Quy hoạch gắn kết với dòng sông Hương, lấy sông Hương làm trục chính trong quy hoạch 

phát triển du lịch trên nguyên tắc bảo tồn tính tự nhiên của dòng sông. 
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Bảo tồn bản quy ho ch gốc của cố đô Huế 

Bản quy hoạch gốc của quần thể di tích Cố đô Huế được Thủ tướng phê duyệt có một ý 

nghĩa xuyên suốt thời gian vì đã theo những nguyên lý của tự nhiên. Cần phải dựa trên đó và lấy 

đó làm chuẩn để thiết kế các cụm di sản sống của Huế và các khu lân cận. Chính vì bản quy 

hoạch gốc này đã đạt được ở mức độ lý tưởng, một đỉnh cao về quy hoạch kiến trúc khó có thể 

vượt qua được, nên điều quan trọng là chúng ta cần có một cách tiếp cận bao quát và tổng hòa, để 

có thể kết hợp được những di sản văn hóa đặc sắc ở Huế vào một bản quy hoạch các điểm đến du 

lịch có sức thu hút khác biệt, độc đáo của văn hóa thẩm mỹ Huế. Du lịch Th a Thiên Huế là sự 

h a qu ện giữa quá khứ và hiện t i để chà  đón du khách tr ng một không gian trầm lặng và 

lãng m n.  

 

Huế và mô hình Nông Thị 

 

 Giải quyết bài toán hiện đại hóa nông thôn với tất cả tiến bộ phát triển nhưng vẫn giữ 

được sự hài hòa của làng quê với dấu ấn văn hoá địa phương. Được thiết kế như một đơn vị độc 

lập về hạ tầng xây dựng, các lĩnh vực kinh tế xã hội bổ sung lẫn nhau, như canh tác nông nghiệp, 

thủ công chuyên môn, các tiện nghi của đời sống cộng đồng như trường học, bệnh xá, chợ búa..., 

mỗi đơn vị Nông Thị sẽ được thiết kế trong vòng chu vi 500m - nghĩa là theo sức đi bộ của con 

người. Với mức độ xây dựng theo điều kiện đặc thù của địa phương, như địa hình, môi trường xã 

hội và nhu cầu kinh tế, mô hình Nông Thị sẽ đảm bảo một lối sống mới, lao động, học tập, nghỉ 

dưỡng và vui chơi giải trí của một cộng đồng bền vững, với một kết cấu xã hội phát huy được 

những giá trị truyền thống của làng xã Việt Nam và những tập tục đùm bọc, chia sẻ trong cộng đồng. 

 

Thành Phố Xanh Chân Mâ  Lăng Cô 

 

Chân Mây là một vị trí lý tưởng và một địa danh đẹp để bắt đầu một khái niệm mới cho kế 

hoạch mở không gian du lịch nước kết nối biển, đầm phá,vịnh với sự phát triển của ngành công 

nghiệp du thuyền. 

 

Mô hình Thành phố Xanh (Green City) được thiết kế dựa trên bốn trụ cột của phát triển 

bền vững: trách nhiệm đối với môi trường, sức khỏe nền kinh tế, công bằng xã hội, sức sống văn 

hóa. Một Thành phố Sáng tạo (Creative City), là mô hình cho đô thị du lịch, theo hướng kinh tế 

Xanh và tri thức, nơi các cộng đồng tương tác với những mạng lưới nguồn lực trên khắp thế giới 

nhằm phát huy tiềm năng du lịch, vui chơi giải trí và công nghiệp hiếu khách, đặc biệt là đầu mối 

của ngành công nghiệp du thuyền với thương hiệu “Đường Tơ Lụa Trên Biển”. Một mô hình sống 

xanh mẫu mực nhằm tôn vinh văn hoá bền vững của người dân Huế, có cam kết muốn phát triển 

một đô thị mẫu mực về xây dựng bền vững, ứng dụng công nghệ môi trường, quản trị khí thải 

carbon-thấp, dấu chân sinh thái giới hạn và có cuộc sống lành mạnh; một thành phố giáo dục với 

trọng tâm giáo dục xanh, đào tạo một thế hệ mới công dân và doanh nhân trong thời đại biến đổi 

khí hậu.  

 

Mặc dầu vậy, tính hiện đ i chỉ có thể bền vững ở hai mô hình Thành Phố Xanh Chân 

Mâ  Lăng Cô và ý tưởng Nông Thị nếu hai mô hình nà  được thiết kế xây dựng trên tinh thần 

kế th a di sản tự nhiên và di sản văn hóa. Sự kết hợp hài h a  iện chứng giữa cái mới và cái 

cũ chính là sự thể hiện những nguyên lý cốt lõi trong cụm t  “Di Sản” (Ev -Heritage), mà một 

điểm đến di sản thế giới như Huế phải lưu ý tr ng phát triển.  

 

 

II. PHÁT HUY NGUỒN VỐN ĐA DẠNG SINH HỌC - PHÁT TRIỂN NHỮNG 

ĐIỂM ĐẾN DEEP ECOLOGY. 

 

Trong thời đại biến đổi khí hậu, với sự chuyển dịch toàn cầu sang nền kinh tế Xanh, nguồn 

vốn đa dạng sinh học là trụ cột của phát triển bền vững. Phát huy những nguồn lực đa dạng sinh 
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học, mở rộng thêm không gian du lịch nhằm bao quát được những tiềm năng trước đây chưa 

được đánh giá đúng mức học là thông điệp mới nhất cho ngành du lịch TT Huế. Du lịch Xanh có 

trách nhiệm đang tìm kiếm những điểm đến như Vườn Quốc Gia Bạch Mã, Hệ Đầm Phá sinh học 

Tam Giang Cầu Hai, Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, và Cộng đồng bản địa vùng ít người. 

Những nơi này sẽ là những điểm đến tiêu biểu cho tinh thần Deep Ecology (sinh thái học nhân 

văn) để du khách trải nghiệm những giá trị sống về văn hóa và tâm linh của đa dạng sinh học. 

Phát triển tiềm năng của những nguồn lực đa dạng sinh học cần được hướng dẫn căn bản dựa trên 

nguyên lý bảo tồn  tính nguyên vẹn của di sản tự nhiên và sự đa dạng sinh học. Vì thế cần phải có 

những biện pháp nghiêm ngặt về quản lý điểm đến, số lượng khách, cũng như những phương tiện 

giao thông phù hợp, không tác động đến các loài động vật và các hệ sinh thái ở điểm đến. Nói 

cách khác đây là những khu vực bảo tồn 100%.  

 

 

III. BẢO QUẢN DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI- QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM ĐẾN 

LIÊN QUAN ĐẾN DI SẢN. 

 

Ngoài phức hệ Cố đô – Kinh Thành, Hoàng Thành, các lăng tẩm Triều Nguyễn, chùa 

chiền, nhà vườn và nhà rường, cần quy hoạch gấp Di sản văn hóa phi vật thể. Đó là những giá trị 

khác biệt của Huế thu hút khách du lịch và cũng là linh hồn của văn hóa Huế. Huế là nơi hội tụ 

nhiều dòng nhạc mang đậm bản sắc Huế. Bên cạnh dòng Nhã nhạc cung đình (đã được UNESCO 

công nhận  là “kiệt tác phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại”), văn hóa Huế sống động với 

dòng nhạc dân gian, dòng nhạc tín ngưỡng tôn giáo, kho tàng thơ văn, mỹ thuật, ẩm thực, lễ hội, 

làng nghề, đặc biệt là phong cách sống của người Huế, cách ứng xử và truyền thống hiếu khách. 

Sức cuốn hút của du lịch TT Huế chính là những giá trị di sản văn hóa nói trên. Việc phát huy di 

sản văn hóa phi vật thể sẽ mở rộng không gian văn hóa truyền thống Huế, làm giàu cho bản sắc 

Huế và làm giàu bản sắc thương hiệu điểm đến Huế. 

 Để xây dựng được một hệ thống điểm đến du lịch, phản ánh được sự giàu có của cả di sản 

văn hóa vật thể và phi vật thể, cần phải có một cách tiếp cận đặt trong sự phục hưng những giá trị 

cốt lõi của văn hoá thẩm mỹ của người Huế, và từ đó phát triển những giá trị đa sắc tiềm ẩn khác. 

Ngoài ra, việc làm sống lại các địa danh truyền thống như Cồn Giã Viên, Cồn Hến, Làng Kim 

Long và Làng Vĩ Dạ có thể thực hiện được một cách “sáng tạo có trách nhiệm”, vừa tôn trọng di 

sản quá khứ, vừa ứng dụng những giá trị thẩm mỹ đã được thấm nhuần trong tâm thức người dân 

Huế, để tạo ra những điểm đến mới. Do vậy cần quan tâm hơn nữa đến những giá trị đích thực của 

văn hóa Huế trong phát triển du lịch bên cạnh việc tu bổ, tôn tạo kiến trúc truyền thống Huế. 

 

IV. PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CỦA NHỮNG ĐIỂM ĐẾN KHÁC BIỆT. 

  Mưa Huế và Sản phẩm du lịch tr ng mưa nhằm phát huy những đặc trưng của thời tiết 

Huế, tạo nên một điểm đến độc đáo trên thế giới. 

  Đ  trên Sông Hương gắn với ca Huế là cơ sở để phát triển hệ thống du thuyền trên 

sông Hương, nhằm làm sống lại sự tinh tế của “văn hóa đò trên sông Hương” từ những ngày xa 

xưa - khách phương xa tới Huế xuống đò ngủ cũng như ngủ trên nhà trọ - nên vấn đề là làm thế 

nào để phát triển Đò Huế nổi tiếng như những con thuyền trên đầm phá Venice hay thuyền tình 

trên sông Mississippi. 

Các Làng Nghề Truyền Thống nhằm chuyển tải các giá trị cộng đồng sáng tạo và là điểm 

đến của du lịch, mà nhiều nơi khác trong khu vực đã thực hiện thành công. Hơn nữa, cạnh tranh 

thị trường đang là một thách thức nghiêm trọng ngày nay, sự lựa chọn giữa sản phẩm nhái hay mô 

phỏng hay sản phẩm thủ công thực từ những nghệ nhân yêu nghề. Làm thế nào để đảm bảo được 

tính đích thực của các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Huế cũng là vấn đề mà bản quy hoạch 

quan tâm tới.  

Ngoài ra, việc phát triển tiềm năng của những điểm đến khác biệt cũng đề cập đến vấn đề  

gắn kết Chùa, Đền thờ với Vườn Thiền và Du lịch tâm linh nhằm giành lại không gian và thời 

gian cho sự tịnh tâm của con người, tìm lại cho du khách những giá trị nhân bản trong cuộc sống 

đương đại. 
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V. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH DU LỊCH XANH. 

  Thừa Thiên Huế là một địa bàn chịu ảnh hưởng lớn với biến đổi khí hậu, đa số mặt bằng 

của tỉnh chiếm hơn nửa diện tích là khu bảo tồn, đòi hỏi phải tôn trọng những nguyên tắc sinh thái 

một cách nghiêm ngặt, phần diện tích còn lại hầu hết gắn với di sản văn hóa. Do vậy, phải thận 

trọng ngay trong khâu quy hoạch để phát triển Huế hiện đại mà không làm thương tổn đến tài 

nguyên thiên nhiên và văn hóa. Thế giới hiện đại đang cần những địa bàn như Huế để giữ lại 

những giá trị nhân bản cho con người. 

Trong những năm gần đây, sự phát triển của du lịch Việt Nam đã và đang có những tác 

động tiêu cực đáng quan ngại đến sự bảo tồn văn hóa và sự suy thoái môi trường. Huế là một 

trong những địa bàn trọng điểm của du lịch quốc gia, vẫn giữ được hình ảnh căn bản của một 

điểm đến nổi trội với hai thế mạnh: 

- Là nơi số một ở Đông Nam Á còn giữ được khá nguyên vẹn phức hợp kiến trúc của một 

kinh đô cổ thời kỳ phong kiến ở Phương Đông. 

- Là một hình mẫu của Việt Nam về một điểm đến, nơi có môi trường thiên nhiên trong 

sạch nhất, nơi con người sống hài hòa với thiên nhiên, một điểm đến minh chứng cho việc con 

người có thể cân bằng giữa nhu cầu cuộc sống của họ với khả năng có hạn mà tự nhiên có thể đáp 

ứng được. 

  Hơn lúc nào hết, thế giới đang hướng đến những khu vực như Huế để xây dựng và phát 

triển mô hình du lịch xanh. Chính vì vậy, du lịch Xanh, một phân khúc thị trường đang có tiềm 

năng, nên là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu cho những điểm đến nhạy cảm nhưng chưa bị thương 

tổn như Huế. Đã đến lúc du lịch TT Huế cần đi đầu trong việc xây dựng một hình mẫu du lịch 

sáng tạo, bền vững, đầy tinh thần trách nhiệm và chuyển tải thông điệp này lên thế giới. Mô hình 

phát triển này cũng hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của Đảng bộ và chính quyền Thừa Thiên Huế 

về tái câu trúc lại nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và đưa du lịch xứng tầm là ngành kinh 

tế mũi nhọn của Thừa Thiên Huế. Một cách cụ thể hơn, phát triển du lịch xanh có nghĩa là một 

hướng phát triển chú trọng đến lợi ích môi trường và cộng đồng. Tất cả các cơ sở hạ tầng cho du 

lịch, các khách sạn và dự án du lịch phải tôn trọng những nguyên lý căn bản: (1) môi trường, (2) 

du lịch cộng đồng, (3) chia sẻ lợi nhuận. Trọng tâm của mô hình du lịch xanh nên hướng đến 

những nội dung cụ thể như: 

- Giảm chi phí năng lượng, nước, xử lý chất thải và nâng cao giá trị của đa dạng sinh học, 

hệ sinh thái và di sản văn hóa. 

- Tập trung phát triển du lịch cộng đồng, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, 

biến người dân thành chủ thể của ngành du lịch để họ bảo vệ tài nguyên môi trường, phát huy 

được những giá trị văn hóa  và  lợi ích của họ. 

- Phát triển “đầu tư xanh” để “xanh hóa” du lịch bằng việc ưu tiên đầu tư vào các dự án bảo 

tồn  đa dạng sinh học và tái sử dụng các dịch vụ hệ sinh thái, bảo tồn môi trường tự nhiên và môi 

trường văn hóa, hướng đến loại hình du lịch trải nghiệm bền vững và đích thực. 

- Thông qua “Du lịch Xanh” tạo nên hình ảnh mới cho du lịch  Huế xứng đáng là một điểm 

đến di sản đẳng cấp thế giới. Đây cũng là cách để Du lịch Việt Nam và Huế hội nhập mạnh mẽ 

với thị trường du lịch thế giới. 

Tập trung đầu tư phát triển mô hình du lịch xanh cho Huế là góp phần quyết  định giải quyết 

bài toán về sự cân bằng giữa nông thôn và thành thị, giữa bảo tồn và phát triển di sản thiên nhiên 

và văn hóa. Liên quan đến những vấn đề này, bản quy hoạch đưa ra những gợi ý cho chính quyền 

Huế trong việc áp dụng 10 thông điệp cốt lõi của du lịch xanh, triển khai các chương trình ưu tiên 

phát triển điểm đến xanh song song với tuyên bố của chính quyền theo tinh thần của Cape Town, 

đề ra những khung hành lang pháp lý “xanh” trong quy hoạch, đầu tư, khai thác điểm đến. Một số 

mô hình du lịch xanh thành công trên thế giới được giới thiệu lựa chọn như kinh nghiệm của vùng 
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Oita và mô hình du lịch xanh Ajimu, Nhật Bản. Đặc biệt dự án nông thị, khu du lịch Cồn Hến và 

thành phố du lịch xanh Chân Mây - Lăng cô là những đề nghị cụ thể cho bước đột phá này. 

 

Quy hoạch với một tầm nhìn tổng hòa có khả năng đem lại một chiến lược phát triển du lịch mang 

tính liên thông dựa trên một bản đồ án (mapping) khai thác những tiềm năng sẵn có nhưng còn 

tiềm ẩn phục vụ cho phát triển du lịch nhưng vẫn bảo tồn được một trường sinh thái tự nhiên của 

TTH. Điều đáng ghi nhận là bản quy hoạch gốc của cố đô Huế đã thể hiện được sự kết hợp đó 

một cách hoàn hảo, vì nó được sắp xếp theo những nguyên lý tự nhiên và tôn trọng sự sắp xếp đó. 

Vấn đề còn lại là phải có một phương pháp quy hoạch đọc được những gì mà ngày xưa cha ông 

ta thường gọi là “ý trời”, nghĩa là đánh giá được và đánh giá đúng những tiềm năng phát triển 

du lịch để từ đó có thể thiết kế, sắp xếp và khai thác điểm đến một cách thích hợp và bảo vệ được 

các nguồn tài nguyên sinh học, địa chất.  

Ý nghĩa sâu xa của truyền thuyết về chùa Thiên Mụ gợi lên chức năng phục hồi của sinh thái 

và sự thịnh vượng chung của muôn loài, sự đa dạng của thiên nhiên cũng như tính liên đới giữa 

con người và vạn vật ở xứ Huế. Chính vì vậy mà một trong những di sản đặc sắc của văn hoá Huế 

là nhấn mạnh tầm quan trọng của các giá trị tâm linh trong việc nhận thức về sự sống và duy trì 

sự sống - những giá trị phản ánh những gì linh thiêng nhất trong sự sống của vạn vật- cũng là nội 

hàm căn bản nhất của triết lý du lịch xanh trong thời đại biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, xu hướng 

phát triển của du lịch có thể đi nhanh hơn tình trạng hiện tại, nên nếu quy hoạch du lịch không 

đặt trọng tính bền vững sẽ mang đến hệ lụy là một sự mất mát lớn về đa dạng sinh học và địa chất. 

Do đó, một tầm nhìn tổng hòa trong quy hoạch du lịch sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách 

vượt qua cả những suy nghĩ thông thường về việc bảo tồn và phát triển, ưu tiên những mô hình  

du lịch mới theo hướng tăng trưởng xanh được xem như là sự tìm kiếm con đường đột phá cho du 

lịch Thừa Thiên Huế. 

 

 

 MỞ  ƯỚNG PHÁT TRIỂN MỚI CHO DU LỊCH HUẾ- QUY HOẠCH KHÔNG 

GI N NƯỚC.  

Một trong những thách thức lớn của bản Quy hoạch phát triển du lịch Thừa Thiên Huế 

2013-2030 là đề xuất mở hướng phát triển mới, mở rộng không gian du lịch để vận dụng và phát 

huy những tiềm năng sẵn có của tỉnh. Nếu chúng ta nghiên cứu kỹ lưỡng địa hình của tỉnh, sẽ thấy 

hiện diện của mặt nước mênh mông từ hệ thống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đến những hệ 

thống sông tự nhiên và sông đào. Đi ngược chiều dòng Sông Hương có thể xác định được tính 

liên thông của không gian nước trên phần lớn của địa bàn tỉnh. Không gian nước là tiềm năng có 

thể khai thác để trở thành một dòng chính lưu của du lịch sinh thái và điểm đến xanh có trách 

nhiệm. Chính vì yếu tố căn bản này, các nhà tư vấn đã đưa ra bốn đề xuất sau đây trong bản quy 

hoạch. 

 . Văn hóa Đ  và Dự án Du thuyền trên Sông Hương 

2. Cồn Hến: Một điểm đến của văn hóa thẩm mỹ Xứ Huế 

3. Thành phố du lịch xanh Chân Mây - Lăng Cô 

4.  Công nghiệp du thuyền với thương Hiệu “Đường  ơ Lụa Trên Biển”. 

 

ĐỀ XUẤT 1: VĂN HÓA ĐÒ VÀ DỰ ÁN DU THUYỀN TRÊN S NG HƯƠNG 

 

Mở rộng không gian du lịch ở Thừa Thiên Huế có thể bắt nguồn từ văn hóa Đò, với dự án 

Du thuyền trên sông Hương. Việc kết hợp một truyền thống văn hóa rất Huế với phong cách du 

ngoạn hiện đại bằng du thuyền là một thách thức mang ý nghĩa sáng tạo cho nhà tư vấn quy hoạch, 

cũng như cho các nhà hoạch định chính sách du lịch cho tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 Sông  ương - di sản thiên nhiên có ý nghĩa sinh tồn cho Huế 

 Trục cảnh quan cần được qu  định quản lý chặt chẽ trên sông cũng như hai  ên  ờ 

t  đầu nguồn đến cửa biển Thuận An 
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Có thể xác định rằng sông Hương là trục cảnh quan chính lưu của địa bàn du lịch Thừa 

Thiên Huế. Đây là trục cảnh quan cần được quy định quản lý chặt chẽ, và cần được giữ gìn như 

một báu vật tự nhiên. Do vậy chính quyền cần có những chính sách rõ ràng hơn về bảo tồn không 

gian trên sông cũng như hai bên bờ sông, những quy định về thiết kế cảnh quan cũng như xây 

dựng để giữ gìn được tính nguyện vẹn của dòng sông Hương. Chính sách quản lý sông Hương 

như là một dòng sông đặc biệt sẽ làm tăng thêm giá trị thương hiệu du lịch TT Huế - điểm đến 

xanh có trách nhiệm 

   

 Phân khu chức năng 
Trong tương lai, cần quy hoạch hai bờ sông Hương từ lăng Gia Long đến cửa Thuận An, 

với định hướng không gian cảnh quan, quy định kiến trúc xây dựng và quản lý. Ở thượng lưu có 

các cụm lăng tẩm và di tích lịch sử, khu vực đồi Vọng Cảnh và núi Bàu Hồ. Ở khu vực gần Kinh 

Thành Huế, có Cồn Giã Viên, Cồn Hến, khu Vĩ Dạ, khu phố cổ Bao Vinh. Và ở Hạ Lưu sông 

Hương là một số làng nghề truyền thống. Khu vực thị trấn Thuận An cũng cần được quy hoạch lại 

toàn bộ. 

 

 2.   Chiến lược phát triển không gian du lịch trên Sông  ương 

 

 Các điểm đến du lịch dọc sông Hương 

 

Chiến lược phát triển không gian du lịch trên sông Hương gắn liền với các điểm du lịch 

hiện có dọc sông Hương. Kết hợp du lịch sinh thái với du lịch văn hóa trên dòng sông và dọc theo 

sông Hương sẽ tạo ra một phong cách du ngoạn rất độc đáo, rất khác biệt. Vì thế cần quy hoạch 

lại những tiện nghi đón tiếp và di chuyển du khách ở các điểm đến du lịch sẵn có hiện đang hoạt 

động hai bên bờ sông Hương. 

  

 Các bến đ  xưa và na  

 

Dọc theo sông Hương ở hai bờ đều có những bến đò xưa và nay, đa số đã xuống cấp 

nghiêm trọng. Trong chiến lược phát triển không gian du lịch trên sông Hương, ưu tiên là chương 

trình chỉnh trang và nâng cấp các bến đò xưa và nay, để cảnh quan và tiện nghi ở các nơi này thể 

hiện được văn hóa hiếu khách của không gian Huế, đặc biệt là bến đò, nơi chào đón du khách đến 

với không gian nước của du lịch TT Huế. 

 

 Các cụm du lịch và các điểm nhấn 

 

Các cụm du lịch cần được xác định và quy hoạch lại với các điểm nhấn, để có thể chủ động 

triển khai một chương trình du ngoạn trên sông và tham quan gần như tất cả những điểm đến quan 

trọng nhất của Huế thay vì đi thăm viếng bằng đường bộ. Tầm nhìn cảnh quan từ dòng sông 

Hương và hai bên bờ sông hoàn toàn khác với tầm nhìn từ đất liền, vì cảm xúc là hoàn toàn mới 

mẻ. Hơn thế nữa, du khách sẽ được cảm giác như đang trôi cùng dòng sông, cảm nhận một cách 

trực tiếp sự kỳ diệu của sông Hương với sắc xanh biếc, trong vắt của dòng chảy từ thượng nguồn 

đến cuối sông. 

 

Chuyến du ngoạn có thể được chia thành ba phần chính. Phần đầu ở thượng nguồn dòng sông 

khi sông Hương hội từ nhiều ngọn núi khác nhau và tụ lại ở Bằng Lãng, để khám phá cảnh quan 

hùng vĩ và đa dạng sinh học ở các đồi núi, rừng nguyên sinh; tiếp đến là những khu lăng mộ 

hoàng gia của các vua triều Nguyễn. Phần giữa là toàn bộ khu Kinh Thành, Hoàng Thành với các 

cung điện, lăng tẩm, đình, những kiệt tác về kiến trúc đã được công nhận là di sản văn hoá thế 

giới. Phần cuối cùng là những chỗ uốn khúc, nơi có những làng nghề thủ công truyền thống gắn 

với những sinh hoạt văn hóa cộng đồng. 
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3. Dự án du thuyền và hình mẫu du lịch trên sông  ương 

 

 Ý nghĩa của dự án - làm sống l i “Văn hóa Đò” 

 

“Văn hóa Đò” cũng chứa đựng một truyền thống dân gian ít được nhắc đến. Ngày xưa 

khách phương xa tới Huế xuống đò ngủ cũng như ngủ trên nhà trọ, các đôi tình nhân thường bên 

nhau trên những con đò trong những đêm lãng mạn. Đò Huế con gắn bó chặt chẽ với Ca Huế như 

hình với bóng. Dự án làm sống lại “Văn hóa Đò” cần được nghiên cứu và thiết kế một cách thích 

nghi với xu hướng phát triển du lịch xanh có trách nhiệm, với một hệ thống thuyền đò hoạt động 

như khách sạn nổi, thuyền mẹ, kết hợp với những chiếc du thuyền và nhiều con đò nhỏ. 

 

 Các lo i du thuyền và đ  

 

Những loại thuyền khác nhau này sẽ thực hiện các chức năng khác nhau trong việc vận 

chuyển hành khách dọc theo dòng sông, trong đó đặc biệt lưu ý đến việc cải tạo và làm mới các 

con thuyền du ca trên sông Hương đang lưu hành hiện nay. Quan trọng là du thuyền trên sông 

Hương được bảo tồn như một sản phẩm du lịch và được xem là một phương tiện đặc biệt để tham 

quan khám phá văn hoá Huế, từ lưu trú tại khách sạn đến các buổi biểu diễn âm nhạc, những buổi 

thiết đãi ẩm thực, những chuyến du ngoạn và tham quan danh lam thắng cảnh hay thuyền tình 

đêm trăng dành cho những đôi lứa. 

       

 Ý tưởng du thuyền khách s n 

 

Đây là một ý tưởng rất mới đối với sông Hương, mặc dù văn hoá ngủ đò có từ xưa. Ở 

Vịnh Hạ Long, du thuyền khách sạn đã hoạt động từ mấy năm nay và con số du khách yêu chuộng 

loại du thuyền khách sạn ngày càng gia tăng. Ở trên sông Hương, kích thước du thuyền khách sạn 

cũng phải chừng mực vừa phải theo nguyên lý “nhỏ mà đẹp”, cũng như con số du thuyền khách 

sạn phải được chính quyền giới hạn, để loại hình du lịch này được xếp hạng là Hoàng Gia của 

thời đại. 

 

 Bến du thuyền và khách s n bên sông 

 

Dự án Du Thuyền trên sông Hương cần được thiết kế một hệ thống gồm những loại du 

thuyền khác nhau, bến đỗ cũng như khách sạn ven sông. Một vài địa điểm đã được đề xuất để làm 

bến du thuyền và khách sạn bên sông, như bãi bồi Lương Quán, bến cũ số 5 Lê Lợi, Cồn Hến và 

Vĩ Dạ. Các khách sạn bên bờ sông được thiết kế một cách tinh tế với chiều cao thích hợp để các 

điểm đến này hòa quyện với môi trường cảnh quan xung quanh. 

               

4.   Những vấn đề quản lý du thuyền trên sông:  

 

 “Văn hóa Đò” và phong cách du thuyền trên sông Hương 

 

“Văn hóa Đò” và phong cách du thuyền trên sông Hương đi theo nguyên lý của Âm tính, 

những hoạt động của loại hình du lịch này diễn ra trên mặt nước và không dành cho du lịch đại 

chúng. Khác với không gian du lịch trên đất liền, không gian nước của dòng Sông Hương cần 

được quản lý chặt chẽ nếu không nói là nghiêm ngặt. Các lo i du thuyền và đ  phải được h n 

chế, về nhiều mặt như kích thước, tốc độ di chuyển, cũng như số lượng du khách đi trên các 

tuyến du lịch sông. Mặt khác, việc tôn trọng không gian trầm lắng là bắt buộc, cho nên không cho 

phép những loại du thuyền và đò với các loại động cơ gây tiếng ồn làm mất đi tính trầm lắng của 

dòng Sông. 

 

 Thẩm mỹ đ  trên Sông Hương và  ản sắc văn hóa tru ền thống 
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Xu hướng thương mại hóa quá mức các chuyến du thuyền ẩm thực cũng như biểu diễn nhã 

nhạc đã tác động xấu vào thẩm mỹ Đò và bản sắc truyền thống của Đò trên sông Hương, với đủ 

loại dụng cụ không thích hợp, như bàn ghế nhựa, vật liệu kim loại, và đặc biệt là các dàn âm 

thanh loa điện đã làm mất tính thân mật và ấm cúng của ca Huế. Cần phải thật sự tôn trọng những 

nguyên lý gốc của “Văn hoá Đò” và thẩm mỹ của đò trên sông Hương như ngày xưa. Du thuyền 

có mới và hiện đại cách nào đi nữa, nhưng tất cả dịch vụ hiếu khách và ẩm thực (kể cả các chén 

đĩa) phải thuần túy của Huế, để thể hiện được cái văn hóa thẩm mỹ và bản sắc tinh tế địa phương 

của Huế. 

  

 Những bả  đảm về môi trường sinh thái 

 

Không gây ô nhiễm về tiếng động cũng như về chất thải. Hệ thống thuyền đò phải được 

thiết kế với tất cả công nghệ môi trường hiện đại nhất để xử lý các loại chất thải, tuyệt đối không 

xả bất cứ chất thải nào vào lòng sông, trong lúc du thuyền đi cũng như khi cập bến. Đây phải là 

một cam kết của các công ty khai thác du thuyền trên sông Hương trước khi cơ quan chức năng 

cấp giấy phép đầu tư. 

 

 Những quy định về an t àn lưu thông trên sông Hương 

 

Một khi có dự án Du thuyền trên sông Hương, cũng như việc tân trang lại và nâng cấp các 

loại thuyền đò, số lượng thuyền đò sẽ có xu hướng gia tăng và vấn đề an toàn lưu thông trên sông 

Hương cần được xử lý với những quy định rõ rệt và nghiêm ngặt. Cần nghiên cứu áp dụng những 

loại quy định đang hiện hành ở những điểm đến như sông Danube ở Áo, trên các kênh của 

Amsterdam, hay trên đầm phá Venice. 

 

ĐỀ XUẤT 2: CỒN HẾN- M T ĐIỂM ĐẾN VĂN HÓA THẨM MỸ CỦA XỨ HUẾ 

 

Ở ngay giữa dòng sông Hương và gần như ở trung tâm thành phố Huế, Cồn Hến mang một 

tiềm năng phát triển rất lớn. Thách thức của các nhà quy hoạch là xây dựng một đồ án điểm đến 

du lịch đúng tầm với tiềm năng này và sánh ngang với  những hình mẫu thành công ở những 

thành phố nổi tiếng như Paris, Amsterdam, Venice hay Tô Châu. Vì thế cần xác định được bản 

chất của điểm đến Cồn Hến là nơi thể hiện được Văn h á thẩm mỹ của Xứ Huế, thể hiện được 

những gì đẹp nhất tr ng văn hóa Huế.   

 

1. Định vị so sánh với các điểm đến tương đương 

 

 Ile de la Cite hay Ile Saint Louis ở Paris 

Phát triển Cồn Hến với ý tưởng là góp phần định vị Huế như những thành phố nổi tiếng 

trên thế giới, như Ile Saint Louis, nằm giữa dòng sông Seine, một điểm du lịch văn hóa đậm đà 

bản sắc Paris, như Ile Saint Louis, một cồn nhỏ với nhiều phố cổ theo lối kiến trúc truyền thống, 

nhiều hiệu ăn nổi tiếng nhất Paris, nhiều quán café và phòng tranh và phòng trưng bày đồ cổ. Ile 

de la Cite là nơi đại diện cho những giá trị văn hóa Thẩm Mỹ (Culture of Aesthetics) của Paris, và 

thu hút rất đông du khách. 

     

 Các con kênh của thành phố Amsterdam 

 

Thành phố Amsterdam cũng có nhiều mặt nước và nhiều con kênh, với những nhà cổ kính 

ven hai bên bờ, với nhiều loại hình dịch vụ du lịch thu hút rất đông du khách. Điểm đến thu hút 

nhiều du khách nhất là khu phố “đỏ” với loại kinh doanh cổ xưa nhất của lịch sử nhân loại. 

      

 Các c n kênh và đầm phá của Venice 
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Không nơi nào trên thế giới gợi lên được sự liên tưởng với Huế như Venice, là vì sự giao 

hòa giữa trời và nước mênh mông của Đầm phá xung quanh Venice, với loại đò Gondole rất đặc 

biệt dành cho những cặp tình nhân muốn ngắm những con kênh với nhiều cung điện nguy nga để 

lại từ thời Phục Hưng Châu Âu. 

 

 Thành phố nước Tô Châu 

 

Nếu hệ thống các con kênh xung quanh Hoàng Thành Huế được phục hưng, thì Cố Đô cũng 

có nhiều con kênh kết nối với Sông Hương, tương tự như Phố Cổ dọc theo sông Tô Châu và các 

con kênh nối kết. Ngày xưa đường thủy rất tiện lợi cho việc đi lại và nhà cửa đã được xây hướng 

ra mặt nước. Huế và Tô Châu có nhiều điểm rất giống nhau ở mặt thiết kế và sắp xếp nhà cửa sát 

bờ kênh và gần dòng sông.  

  

2. Xác định bản chất của điểm đến 

 

 Một Làng Mỹ Thuật 

 

Xác định bản chất của điểm đến Cồn Hến cực kỳ quan trọng. Thứ nhất đây là một Làng 

Mỹ thuật, biểu trưng cho văn hoá thẩm mỹ của Huế, với nhiều phòng trưng bày hội hoạ, mỹ thuật 

và các loại mỹ nghệ đặc sắc của Huế, để du khách có cơ hội thăm viếng và thưởng thức, tương tự 

như Làng Ubud ở đảo Bali vậy, hay ở Montmartre của Paris. Danh từ Làng cũng tương tự như 

Thương hiệu “greenwich Village” ở New York, thường được gọi bằng từ “the Village”. 

       

 Một Làng Hiếu khách 

 

Thứ hai, “Làng Hiếu khách” được thiết kế để thu hút du khách đến tìm kiếm những trải 

nghiệm trong cuộc sống hàng ngày của người địa phương, đặc biệt là truyền thống hiếu khách và 

những dịch vụ du lịch của xứ Huế, như ẩm thực, dưỡng sinh hay thiền định. Làng Hiếu khách ở 

đây thể hiện một truyền thống tiếp đón và chia sẻ văn hóa đời sống của người Huế, từ không gian 

nhà vườn cho đến nghệ thuật ẩm thực tinh tế. 

 

 Một Làng Dưỡng sinh 

 

Bản chất thứ ba của điểm đến Cồn Hến là Làng Dưỡng sinh, thể hiện được văn hóa dưỡng 

sinh của người Huế, ở cả hai cấp bậc Cung đình và dân dã. Những phương pháp trị liệu thảo dược 

và dưỡng sinh kết hợp với những liệu pháp tịnh tâm và thiền định sẽ đem lại cho điểm đến một 

hình ảnh rất độc đáo khác biệt với những nơi spa khác.  

 

 Một Làng Du thuyền 

 

Thứ tư, đây là một Làng Du thuyền, để mở rộng không gian kết nối trên dòng sông Hương 

từ Cồn Hến, được thiết kế như điểm đến, điểm đi và điểm thăm viếng. Các biệt thự, nhà vườn, 

khách sạn boutique và resort spa đều nhìn ra mặt nước. Du khách có thể đi thăm viếng Huế bằng 

thuyền trên dòng sông Hương. Hình thái du ngoạn trên sông rất độc đáo ở Paris, Amsterdam, 

Venice hay Tô Châu và có thể áp dụng tại Huế. Cồn Hến là một điểm đến thể hiện được phong 

cách du ngoạn này. 

    

3.   Phân khu Chức năng: 

 

Điểm đến Cồn Hến sẽ được quy hoạch theo hướng phân chia chức năng động và tĩnh: 

 

 Khu du thuyền và khách s n bên sông 
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Đến Cồn Hến bằng đường du thuyền rất tuyệt vời, cho nên trong quy hoạch phân khu chức 

năng cần có cụm du thuyền và khách sạn bên sông.   

 

 Khu Phố Mỹ thuật 

 

Khu Phố Mỹ Thuật là khu phố với nhiều phòng tranh và phòng trưng bày các loại tiểu 

công mỹ nghệ đủ loại, đặc trưng cho Văn hoá Thẩm Mỹ của xứ Huế. Khu phố này có hành lang đi 

bộ với phố hai bên. 

    

 Khu Văn hóa Ẩm thực  

 

Đây cũng là một khu du lịch mang tính động với nhiều du khách đi lại để thưởng thức văn 

hoá ẩm thực của xứ Huế, đặc biệt là các món ăn đặc thù xưa nay của Cồn Hến.   

 

 Cụm Nhà vườn 

 

Trên Cồn Hến, sẽ xây dựng những cụm nhà vườn với bản sắc kiến trúc cổ truyền Huế để 

thể hiện được tính đặc thù của không gian sống và sinh hoạt của người xứ Huế. 

 

 Cụm Vườn Dưỡng sinh 

 

Là một cụm nhà vườn được sắp xếp theo phong cách resort spa nhỏ xinh xắn, để tiếp đón 

những loại du khách muốn tìm đến một không gian nghỉ dưỡng yên tĩnh để tìm lại chính mình, 

giữa dòng sông Hương. 

 

 Cụm Nhà Sinh thái 

 

Đây là cụm Nhà Sinh thái được thiết kế theo mô hình kết hợp hài hòa tính hiện đại và bản 

sắc truyền thống qua một công trình kiến trúc sáng tạo, với tất cả những tiện nghi hiện đại nhất. 

 

4.   Một mô hình quy hoạch bền vững       

 

 Kè và vành đai 

Để khắc phục nguy cơ xói mòn và lở đất ở Cồn Hến, cần xây dựng hệ thống vành đai về 

bờ kè vững chắc để ổn định đất đai ven bờ của cồn. Đây là một nhu cầu hạ tầng cơ sở phải có để 

phát triển bền vững khu vực. Ngày nay có nhiều giải pháp kỹ thuật và giải pháp về vật liệu thay 

thế để không làm ảnh hưởng đến môi trường và giới hạn dấu chân sinh thái. 

 

 Hệ thống đường bộ  

 

Tỉnh Thừa Thiên Huế cần xác định là Cồn Hến sẽ là một khu vực chỉ dành cho người đi 

bộ và giới hạn tất cả các loại phương tiện có động cơ, trừ những loại caddy vận chuyển hành lý 

cho du khách. 

 

 Thiết kế cảnh quan 

 

Toàn bộ Cồn Hến sẽ được thiết kế cảnh quan như một loại Vườn Bách Thảo (Botanica) để 

tăng giá trị thiên nhiên của điểm đến.   

 

 H  tầng kỹ thuật và công nghệ s ch 

 

Mặc dù không gian phản ánh được bản sắc kiến trúc Huế, nhưng toàn bộ Cồn Hến sẽ có 

một hệ thống xử lý chất thải với hạ tầng kỹ thuật và công nghệ môi trường hiện đại nhất. 
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 ĐỀ XUẤT 3: THÀNH PHỐ XANH CHÂN MÂY LĂNG C  

 

Là một đô thị đã được phê duyệt quy hoạch, thiết kế và xây dựng từ đầu, nên Chân Mây - 

Lăng Cô có điều kiện để ứng dụng những tiêu chí của một đô thị xanh, đã được ứng dụng thành 

công và mẫu mực ở nhiều địa bàn trên thế giới. Đây là một sự định vị mang một ý nghĩa thời đại 

và quyết tâm chính trị cao để chứng minh rằng Việt Nam cũng có kỹ năng xây dựng một mô hình 

đô thị xanh, làm tiền lệ cho một thế hệ mới các đô thị phát triển bền vững. 

 

Thành phố Xanh Chân Mây - Lăng Cô và sau này sẽ nối với Cầu Hai có một ý nghĩa rất 

quan trọng. Đây sẽ là một thành phố bền vững đầu tiên của Việt Nam - một Thành phố Xanh - với 

những tiêu chí chuẩn trong hướng dẫn quy hoạch xanh và  xây dựng, theo mô hình sinh thái - 

nông thôn - đô thị, sử dụng công nghệ xanh và uỷ quyền cho ban quản lý thành phố thực hiện 

những giải pháp xanh. 

 

Vì chi phí năng lượng và giao thông vận tải sẽ tiếp tục tăng, bất cứ nhu cầu nào liên quan 

đến vấn đề “Xanh” của một thành phố "Xanh" sẽ tăng lên. Cộng đồng sẽ ngày càng nhận ra nhiều 

lợi ích liên quan đến tính bền vững, tiết kiệm chi phí và phát triển kinh tế. Từ quy hoạch các tòa 

nhà cũng như việc sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm tạo điều kiện thoải mái cho giải trí, du lịch. 

Mô hình Thành phố Xanh là giải pháp duy nhất để kỳ vọng lợi nhuận lớn hơn từ các khoản đầu tư 

bền vững trong tương lai. 

 

 Mô hình của trung tâm du lịch Xanh 

 

Du lịch Xanh tổ chức các nơi đến mà ở đó  thực vật, động vật và di sản văn hóa, là điểm thu 

hút chính. Một trong những mục tiêu của du lịch Xanh là cung cấp cho du khách cái nhìn sâu sắc 

về tác động của con người đối với môi trường, qua đó đề cao tầm quan trọng của môi trường tự 

nhiên đối với nhân loại. 

 

Chân Mây - Lăng Cô, Cầu Hai sẽ thúc đẩy Du lịch Xanh có trách nhiệm, bao gồm các chương 

trình giảm thiểu tác động tiêu cực của ngành du lịch thông thường lên môi trường và phát triển 

toàn vẹn văn hóa cho người dân địa phương. Vì vậy, ngoài việc đánh giá các yếu tố môi trường và 

văn hóa, một nhiệm vụ không thể thiếu của Du lịch Xanh là xúc tiến tái chế, sử dụng hiệu quả 

năng lượng, bảo tồn tài nguyên nước và tạo ra các cơ hội phát triển kinh tế cho cộng đồng địa 

phương. Với những lý do này, Du lịch Xanh thường hướng đến du lịch cộng đồng có trách nhiệm. 

 

 Một thành phố sáng tạo và hiếu học 

 

Chân Mây - Lăng Cô, Cầu Hai - một Thành phố Sáng tạo và hiếu học sẽ trở thành hướng 

đi chính cho mô hình kinh tế mới trong tương lai, đảm bảo một sân chơi tiến bộ cho tất cả mọi 

người. Hai yếu tố này phải đi đôi với nhau. Không thể có nền Kinh tế Sáng tạo nếu không có sự 

hiếu học, đây là hai thành phần không thể tách rời trong nền Kinh tế Tri thức 

 

 Mô hình sống xanh 

 

Một cuộc sống tôn trọng môi trường, nhạy cảm với bản sắc văn hóa, và linh hoạt trong 

kinh tế sẽ được thúc đẩy thông qua một nền Kinh tế Tri thức Xanh. Những người dân ở Huế từ 

khi sinh ra đã xem tự nhiên như một phần cuộc sống của họ, điều này sẽ là động lực cho mô hình 

Thành phố Xanh phát triển tốt ở nơi đây. Thật cần thiết để thiết kế một ví dụ cho việc quản lý 

thành công một Thành phố Xanh đang thực sự hoạt động để thu hút các nhà đầu tư với những 

chính sách ưu đãi  của chính quyền địa phương dành cho Đầu tư Xanh. 

 

 Mô hình một Đô thị Xanh 
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- Tiêu chí của một Đô thị Xanh 

 

Các tiêu chí cho một đô thị Xanh cần được xác định ngay từ ban đầu để sử dụng hiệu quả 

nhất nguồn năng lượng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, lãng phí tài nguyên. Đô thị Xanh là nơi 

con người và thiên nhiên hòa hợp. Một đô thị xanh có bổn phận bảo vệ tính đa dạng sinh học địa 

phương, cần đầu tư vào những không gian mở và cả hệ thống lưu hành nước nhằm tạo ra một khí 

hậu vi mô mát mẻ hơn, giảm thiểu lũ lụt, làm đẹp môi trường, hình thành tuyến đường lưu thông 

trên mặt nước và góp phần  ngăn chặn biến đổi khí hậu. 

      

- Thiết kế sinh thái và quy ho ch bền vững 

 

Thành phố Xanh cần được quy hoạch và thiết kế dựa trên bốn trụ cột của phát triển bền 

vững: a) trách nhiệm đối với môi trường; b) sức khỏe của nền kinh tế; c) công bằng xã hội; và d) 

sức sống văn hóa. Mô hình mới về thiết kế sinh thái bền vững có thể được xác định bởi ba nguyên 

tắc cơ bản: một là di chuyển hiệu quả, kết hợp những tuyến đường đi bộ vào hệ thống giao thông 

công cộng hoặc cá nhân; hai là tự lập và bền vững, với các khu dân cư tự cung tự cấp về thực 

phẩm, điện nước, quản lý chất thải, dịch vụ công cộng, giáo dục, thể thao, giải trí và kinh doanh; 

ba là mang đậm đà bản sắc địa phương, phải tương xứng với Huế, là thương hiệu sống phản ảnh 

trên cả hai phương diện văn hoá thẩm mỹ cũng như phong cách sống. 

 

- Cơ sở h  tầng xanh tích hợp 

 

Là một đô thị được quy hoạch ngay từ đầu, cho nên hệ thống hạ tầng phải được nghiên 

cứu và xây dựng đúng theo những tiêu chuẩn quốc tế tiên tiến nhất, được gọi là Hạ tầng xanh tích 

hợp (Integrated Green Infrastructure). Cần ứng dụng những công nghệ môi trường một cách phổ 

biến để tiết kiệm và sử dụng hữu hiệu  tối đa năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và năng 

lượng gió; Cần xử lý chất thải một cách thích hợp để chuyển mọi chất thải thành những vật liệu có 

thể tái sử dụng hoặc chuyển hóa thành năng lượng; Cuối cùng là phải xây dựng hệ thống giao 

thông đô thị nhằm khuyến khích di chuyển công cộng. 

    

- Môi trường xanh ít phát thải Carbon 

 

Là thành phố của một nền kinh tế tri thức sáng tạo, một xã hội thấp về carbon, nối các 

cộng đồng tương tác với những mạng lưới nguồn lực trên khắp thế giới, nên thành phố xanh sẽ 

không bị giới hạn biên giới, mà nó mang tầm vóc khu vực và quốc tế. Chân Mây Lăng Cô phải trở 

thành mô hình của một thế hệ mới về đô thị với dấu chân sinh thái giới hạn tối đa, và phát huy 

được những giá trị nhân văn để mưu tìm hạnh phúc. Mô hình của một đô thị xanh là xây dựng 

đúng nơi cư trú cho những cộng đồng bền vững và sáng tạo, với phong cách sống, làm việc, học 

hành, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng trong vòng một chu vi đi lại được bằng đường bộ. 

  

ĐỀ XUẤT 4: CÔNG NGHIỆP DU THUYỀN “ĐƯ NG TƠ LỤA TRÊN BIỂN” 

 

Dự án thứ tư về công nghiệp du thuyền dưới Thương hiệu “Đường tơ lụa trên biển” 

được đề xuất với mục đích mở ra một hướng phát triển đặt Huế vào vị trí trung tâm của ngành du 

lịch du thuyền trong Cộng Đồng ASEAN.  Đây là một ngành du lịch phát triển rất mạnh trên thị 

trường thế giới, đặc biệt là Châu Á Thái Bình Dương. 

. 

       

1.   Tiềm năng công nghiệp du thuyền ở Việt Nam 

 

 Công nghiệp Du thuyền là lĩnh vực tăng trưởng cao nhất ngành du lịch thế giới 
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Công nghiệp du thuyền là phân khúc thị trường du lịch phát triển nhanh nhất trên thế giới, với 

22 triệu khách vào năm 2015, hàng năm tăng trưởng 7.38%. Việt Nam có thể nắm bắt xu hướng 

phát triển này, đặc biệt là với xu hướng phát triển công nghiệp du thuyền sẽ nhanh hơn nữa trong 

khu vực Đông Á.   

 

  ác động tích cực nhân lên trên nhiều lĩnh vực liên quan 

 

Công nghiệp du thuyền là lĩnh vực phát triển du lịch có nhiều tác động tích cực trong toàn bộ 

nền kinh tế, đặc biệt là trên các ngành xây dựng và đóng tàu du thuyền, cần nhiều nhân công với 

nhiều loại công việc từ trên du thuyền cho đến ở các nước du thuyền cập bến, đến các hệ thống 

nhà hàng liên quan và các điểm tham quan. 

 

 Hiện nay, các cảng Việt Nam chỉ là điểm ghé cho du thuyền 

 

Theo Saigon Tourist, du lịch du thuyền là một trong những phân khúc phát triển nhanh nhất ở 

Việt Nam. Công ty này đón nhận 17,000 du khách năm 2006 và 115,000 du khách năm 2011. Tuy 

nhiên, Việt Nam chỉ đóng vai trò nước có cảng bé để các du thuyền nước ngoài đến thăm viếng, 

đặc biệt là các du thuyền từ Singapore và Malaysia. Singapore thu nhập 520 triệu USD về việc chi 

tiêu của du khách trên du thuyền của nước này vào năm 2010.     

    

 Với 115.000 du khách bằng du thuyền 

 

Số lượng du khách loại này dự kiến sẽ gia tăng nhanh trong hai thập niên tới nhờ những danh 

lam thắng cảnh của Việt Nam. Nhưng nếu Việt Nam xây dựng công nghiệp du thuyền của chính 

mình, thì số du khách này lại càng tăng lên và thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch nước nhà. 

   

2.   Chân Mây: Tiềm năng khu vực về du lịch du thuyền  

 

 Chân Mây ở vị trí trung tâm của Việt Nam 

 

Cảng Chân Mây ở vị trí trung tâm của toàn bộ ASEAN và có lợi thế chiến lược để kết nối 

các cảng du thuyền trong khu vực Đông Nam Á. Cộng đồng ASEAN đang triển khai một chiến 

lược phát triển du lịch chung dưới thương hiệu Điểm đến ASEAN. Vì vậy, Huế cần chủ động hơn 

trong kế hoạch kết nối các điểm đến du lịch trong khu vực, dựa trên vị thế của mình là một di sản 

văn hoá thế giới, nằm ở trung tâm của một cụm gồm 4 di sản thế giới được UNESCO công nhận. 

     

 Ở vị trí gần như trung tâm của cộng đồng ASEAN với trên 46 điểm đến 

 

Nếu so sánh với khu vực du thuyền nổi bật trên thế giới thì Đông Nam Á với 46 cảng du 

lịch vượt bật hơn cả vùng Caraibes của Trung Mỹ với chỉ 26 cảng thăm viếng, Địa Trung Hải với 

41 cảng viếng thăm. Với thương hiệu “Đường tơ lụa trên biển”, công nghiệp du thuyền tại Chân 

Mây sẽ có một sức lôi cuốn vô cùng thuận lợi, bắt được các xu hướng và tiềm năng  trong ngành 

du lịch hiện nay. 

 

 Vận dụng được kế ho ch kết nối ASEAN (Connectivity Plan) 

 

Cộng đồng ASEAN đã có kế hoạch kết nối về hạ tầng cơ sở cũng như kết nối về ngành du 

lịch, vì vậy Thừa Thiên Huế cần có một chiến lược kết nối vận dụng được vị thế trung tâm trong 

khu vực để vươn ra và định vị trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới. Với thương hiệu “Đường tơ 

lụa trên biển”, chắc hẳn Chân Mây sẽ nắm bắt được lợi thế độc đáo này. 

   

 Vận dụng thương hiệu của thị trường du lịch ASEAN 
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Tầm nhìn du lịch của cộng đồng ASEAN đã được xác định như sau: “Vào năm 2015, 

ASEAN sẽ đem lại một số lượng du khách rất đáng kể cho khu vực với những sản phẩm đích thực 

và đa dạng, củng cố kết nối, một môi trường an toàn, những dịch vụ chất lượng ngày càng cao, và 

đảm bảo được chất lượng sống cho các cộng đồng địa phương với nhiều cơ hội phát triển thông 

qua quảng bá du lịch bền vững có trách nhiệm”. Trong khuôn khổ này, vai trò và vị trí của Huế vô 

cùng quan trọng và không thể thiếu được. 

     

3.   Chú trọng chức năng cảng du thuyền cho cảng Chân Mây 

  

 Ở giữa 4 di sản văn hóa thế giới: Huế, Hội An, Mỹ Sơn và Phong Nha Kẻ Bàng 

 

Chân Mây có vị trí rất thuận lợi, ở ngay giữa 4 di sản văn hóa thế giới, đó là Cố Đô Huế, 

Phố Cổ Hội An và Thánh Địa Mỹ Sơn, Phong Nha – Kẻ Bàng, đây là vùng du lịch di sản tự nhiên 

và văn hóa dày đặc và phong phú nhất của đất nước Việt Nam, nếu kể cả là của khu vực Đông 

Nam Á.       

 

 Chân Mâ  Lăng Cô là một trong những Vịnh đẹp nhất thế giới 

 

Hơn nữa, Chân Mây Lăng Cô là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, và một khi 

có được một Marina du thuyền đẳng cấp thì sẽ thu hút rất nhiều loại du thuyền từ nhiều nơi trong 

khu vực cũng như từ Đông Bắc Á xuống. Huế phải biết cách thu hút các loại du thuyền đến Cảng 

Chân Mây, bằng một chiến lược chủ động phát triển ngành Marina du thuyền cũng như công 

nghiệp du thuyền. 

   

 Cảng du thuyền sẽ là động lực mới của ngành du lịch biển 

 

Huế cần phải xem cảng du thuyền là động lực mới của ngành du lịch biển. Tại Chân Mây 

cần phải xây dựng những tiện nghi cho một cảng du thuyền đẳng cấp và từng bước mở rộng các 

hoạt động du lịch liên quan khác tại đô thị du lịch xanh Chân Mây, lấy du lịch làm trọng tâm 

  

 

 Nhìn l i vai trò của cảng Container hiện nay 

 

Hiện nay chiến lược phát triển KTXH của Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu về phát triển du 

lịch, giáo dục và y tế chuyên sâu và Khoa học Công nghệ. Việc cảng Chân Mây sử dụng mục đích 

hàng hóa đã được đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Việc xây dựng thêm cảng du thuyền 

nên được nhìn nhận như là một hướng phát triển bền vững của các loại hình dịch vụ du lịch.  

   

4.   Truyền thuyết và thương hiệu “Đường  ơ Lụa trên biển” 

 

 T  xưa những “Đường  ơ Lụa trên biển” kết nối các vương quốc ở Đông Nam Á 

 

Từ nghìn xưa, các “Đường  ơ Lụa trên biển” kết nối các vương quốc Đông Nam Á. Huế 

và dải đất miền Trung là một nơi tiếp nhận văn hóa Ấn Độ đầu tiên của khu vực và tiếp nhận 

nhiều luồng cư dân đến từ Tây Á và Mã Lai - Đa Đảo. Lâm Ấp ở cửa Đại là một hải cảng đón tiếp 

tàu bè từ nhiều châu lục đến khu vực buôn bán, giao lưu văn hóa và tín ngưỡng. Cả nghìn năm 

trước khi hình thành đất nước Việt Nam, đất nước này đã là nơi giao lưu của nhiều nền văn hóa, 

văn minh từ Tây sang Đông, từ Nam lên Bắc. Với các Đường tơ Lụa trên biển, khu vực đã được 

toàn cầu hoá rất sớm. 

      

 Với Địa Trung Hải,  rung Đông, Nam Á, Đông Nam Á và Bắc Á 
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Trên 1.400 năm trước đây, các “Đường  ơ Lụa trên biển” đã kết nối Địa Trung Hải, Trung Đông, 

Nam Á, Đông Nam Á và Bắc Á với rất nhiều câu chuyện được kể lại như là huyền thọai xa xưa. 

Năm 1293, nhà thám hiểm lỗi lạc Marco Polo trên đường về lại Venice từ Đông Bắc Á, đã ghé lại 

Cù Lao Chàm và thăm viếng Mỹ Sơn Trà Kiệu, đã kể lại nhiều trang nói đến cung điện nguy nga 

của Champa thời bấy giờ. Rất nhiều câu chuyện thám hiểm và giao lưu liên vùng có thể kể lại 

được để nuôi dưỡng huyền thoại của con “Đường  ơ Lụa trên biển” 

 

 Với mậu dịch, gia  lưu văn hóa và tín ngưỡng 

 

Khác với “Đường tơ lụa trên lục địa”  có điểm xuất phát từ hai đầu – Trường An (Trung Quốc) và 

Venice (Italy), các “Đường  ơ Lụa trên biển” không có trung tâm cũng không có điểm xuất phát 

và điểm đến cuối cùng. Đó là các đường giao lưu và mậu dịch có từ xưa kết nối từng khu vực một 

và kết nối xa hơn nữa, và đã được đặt tên như là các Đường Hương Vị trên biển (Maritime Spices 

Routes)  hay là các Đường Tơ Lụa trên biển (Maritime Silk Routes). Đông Nam Á là khu vực nổi 

trội về giao lưu theo gió mùa, mậu dịch tự do và chung sống hòa mục giữa các tôn giáo và sắc tộc. 

    

 Lấ  tên “Đường  ơ Lụa trên Biển” là thương hiệu    

 

Lấy tên “Đường Tơ Lụa trên biển” làm thương hiệu sẽ thu hút được sự chú ý nhờ  tính văn 

hóa huyền thoại rất cao. Nhiều phân khúc thị trường mới với những du khách tiềm năng sẽ đến 

Chân Mây bằng du thuyền vì sự liên tưởng trực tiếp của du khách về con đường giao lưu  biển 

như thời xưa và để khám phá những chân trời mới. Công nghiệp du thuyền đang phát triển theo 

hướng này, và Chân Mây có thể xây dựng thương hiệu của mình với một vị trí cực kỳ thuận lợi. Ở 

vị trí trung tâm và gần như thuận tiện nhất ở giữa các cảng biển khác trong khu vực, cảng du 

thuyền Chân Mây  nếu được xây dựng sẽ có sức thu hút mạnh mẽ thị trường du thuyền trong khu 

vực Đông Nam Á và trên thế giới.     

 

KẾT LUẬN: VỀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI LẬP BẢN QUY HOẠCH TỔNG THỂ DU LỊCH 

THỪA THIÊN HUẾ. 

 

Thông thường, để chỉ ra sự cần thiết phải lập một bản quy hoạch, các nhà tư vấn chú ý 

đến các yếu tố như nhằm đáp ứng vai trò vị thế mới của một điểm đến du lịch trọng điểm quốc gia 

đầu thế kỷ XXI, nhằm thực hiện mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế chủ đạo, các dự án 

chiến lược ngành như dự án quy hoạch du lịch sẽ có ảnh hưởng đến phát triển quy hoạch chung 

và các ngành kinh tế khác trong tỉnh và rõ nhất, nhằm phát huy những tiềm năng chưa được khai 

thác hết của du lịch TTH. Những lý do chỉ ra sự cần thiết đó, bản quy hoạch này cũng đề cập tới 

trong các phần nội dung bên dưới, nhưng điều quan trọng nhất mà chúng tôi muốn nhấn mạnh về 

sự cần thiết phải lập bản quy hoạch này chính vì nó nhằm mục đích tìm kiếm và dự báo hướng đột 

phá cho sự phát triển của du lịch Thừa Thiên Huế thích ứng với thời điểm đầy biến động hiện nay 

của thế giới và của ngành du lịch toàn cầu. Đó cũng là những bước đi dài lâu bền vững cho hàng 

chục năm tới của du lịch TT Huế thế kỷ XXI, mà những mô hình đột phá này nếu chậm trễ sẽ mất 

cơ hội. 

   Bản quy hoạch đề xuất 14 dự án trọng điểm, trong đó có 5 dự án đề nghị ưu tiên triển khai và 

kêu gọi đầu tư nhằm tạo bước đột phá cho du lịch TT Huế thế kỷ XXI. Dự án nông thị liên quan đến 

mối quan hệ giữa nông thôn và thành thị, xóa đói giảm nghèo, mở hướng phát triển du lịch theo 

mô hình làng quê vừa truyền thống vừa hiện đại như một mô hình sống động của nền kinh tế xanh. 

Bốn dự án: du thuyền trên Sông Hương; Cồn Hến, Thành phố xanh Chân Mây và Công nghiệp du 

thuyền liên quan đến mở hướng phát triển du lịch trên không gian nước, với những thiết kế sáng 

tạo, đã chỉ ra một hướng phát triển du lịch chủ động, bắt kịp được các xu hướng mới của du lịch 

xanh có trách nhiệm trên thế giới. Một đặc điểm chung của bốn dự án này là lấy không gian nước 

kết nối các điểm đến và các tuyến du lịch, thật sự vận dụng tối đa yếu tố căn bản là sự hiện hữu 

mênh mông của nước tại địa bàn Thừa Thiên Huế. Đây là một hướng đột phá, nhưng trên căn bản 

thích hợp nhất với phong thuỷ của Huế. 
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3. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA BẢN QUY HOẠCH 

3.1 Mục tiêu 

3.1.1. Mục tiêu chung 

Tập trung phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu đến năm 2020 đưa 

Thừa Thiên Huế trở thành điểm đến hàng đầu trong khu vực; đến năm 2030 xây dựng Thừa Thiên 

Huế trở thành một điểm đến ngang hàng với các thành phố di sản văn hóa thế giới.  

 3.1.2. Mục tiêu cụ thể   

- Từ năm 2015 phấn đấu dịch vụ du lịch đóng góp vào GDP địa phương trên 50%, năm 

2020 đạt từ 52 - 53%, năm 2030 đạt trên 55% đóng góp vào GDP khẳng định Huế là một trong 

điểm du lịch quốc gia, dịch vụ du lịch là yếu tố then chốt trong sự phát triển của địa phương. 

- Dự báo về các chỉ tiêu phát triển đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030: 

+ Khách du lịch đến Huế 

Năm 2015 thu hút hơn 03 triệu lượt khách trong đó quốc tế đạt 1,2 triệu lượt. 

Năm 2020 thu hút 5,1 triệu lượt khách trong đó quốc tế đạt 2 triệu lượt. 

Năm 2025 thu hút 8,8 triệu lượt khách trong đó quốc tế đạt 3,2 triệu lượt. 

Năm 2030 thu hút 12 triệu lượt khách trong đó quốc tế đạt 5 triệu lượt. 

+ Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ 

Năm 2015 thu hút hơn 2.3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 986 nghìn lượt; 

tăng trưởng khách du lịch 10%/năm. 

Năm 2020 thu hút hơn 3.9 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 1,6 triệu lượt; tăng 

trưởng khách du lịch 11%/năm. 

Năm 2025 thu hút hơn 7 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 2,9 triệu lượt; tăng 

trưởng khách du lịch 12%/năm. 

Năm 2030 thu hút hơn 10.4 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 4,3 triệu lượt; 

tăng trưởng khách du lịch 8%/năm. 

+ Số lượng cơ sở lưu trú  

Năm 2015 số lượng phòng lưu trú là 12.800 phòng tăng 15%. 

Đến năm 2020 số lượng phòng lưu trú là 22.600 phòng tăng 12%. 

Đến năm  2025 số lượng phòng lưu trú là 38.100 phòng tăng 11%.  

Đến năm  2030 số lượng phòng lưu trú là 61.400 phòng tăng 10%. 

+ Chỉ tiêu việc làm 

Năm 2015 du lịch tỉnh tạo việc làm cho khoảng hơn 13.000 lao động trực tiếp. 

Đến năm 2020 là khoảng 22.000 lao động. 

Đến năm 2025 là khoảng 37.000 lao động. 

Đến năm 2030 là khoảng 62.400 lao động.  

Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015 - 2030 là 11%. 

+ Tổng thu nhập xã hội của du lịch 

Tổng doanh thu du lịch năm 2015 là khoảng 9.200 tỷ đồng. Trong đó:  

Doanh thu từ khách quốc tế là khoảng 5.600 tỷ đồng  

Doanh thu khách nội địa là 3.600 tỷ đồng  



32 

 

Tổng doanh thu du lịch năm 2030 là khoảng 75.700 tỷ đồng. Trong đó:  

Doanh thu từ khách quốc tế là khoảng 50.900 tỷ đồng  

Doanh thu khách nội địa là khoảng 24.800 tỷ đồng  

+ Mức chi tiêu bình quân của khách du lịch  

 Mức chi tiêu bình quân trong cơ sở lưu trú 

Năm 2015 ước đạt hơn 1.1 triệu đồng/ngày đối với khách quốc tế; 0.51 triệu đồng/ngày 

đối với khách nội địa.  

Năm 2020 ước đạt hơn 1.2 triệu đồng/ngày đối với khách quốc tế; 0.66 triệu đồng đối với 

khách nội địa.  

Năm 2025 ước đạt hơn 1.4 triệu đồng/ngày đối với khách quốc tế; 0.83 triệu đồng/ngày 

đối với khách nội địa.  

Năm 2030 ước đạt hơn 1.7 triệu đồng/ngày đối với khách quốc tế; 1.05 triệu đồng đối với 

khách nội địa. 

 Mức chi tiêu bình quân ngoài xã hội 

Năm 2015 ước đạt hơn 2.7 triệu đồng/ngày đối với khách quốc tế; 1.3 triệu đồng/ngày đối 

với khách nội địa. 

Năm 2020 ước đạt hơn 3.1 triệu đồng/ngày đối với khách quốc tế; 1.6 triệu đồng/ngày đối 

với khách nội địa. 

Năm 2025 ước đạt hơn 3.6 triệu đồng/ngày đối với khách quốc tế; 2.1 triệu đồng/ngày đối 

với khách nội địa. 

Năm 2030 ước đạt hơn 4.2 triệu đồng/ngày đối với khách quốc tế; 2.6 triệu đồng/ngày đối 

với khách nội địa.  

+ Chỉ tiêu GDP du lịch và tỷ trọng trong GDP tỉnh. 

Năm 2012: là 1.700 tỷ VNĐ (tỷ trọng 10,47% so với GDP toàn tỉnh);  

Dự báo: 

Năm 2015: là 3.080 tỷ VNĐ (tỷ trọng 11,7% so với GDP toàn tỉnh).  

Năm 2020: là 6.182 tỷ VNĐ (tỷ trọng 13,1% so với GDP toàn tỉnh). 

Năm 2030: là 25.025 tỷ VNĐ (tỷ trọng 17,2% so với GDP toàn tỉnh). 

 

3.2. Yêu cầu của Bản Quy hoạch 

 ĐƯA RA M  HÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG THEO HƯỚNG 

TĂNG TRƯỞNG XANH. 

Kiểm soát nguồn di sản theo thứ tự ưu tiên, giải quyết bài toán giữa bảo tồn và 

phát triển, trong đó phát triển để tạo nguồn lực cho bảo tồn, xác định loại hình du 

lịch, quy hoạch điểm đến kết hợp di sản thiên  nhiên & di sản văn hóa- lịch sử. 

 

 QUY HOẠCH CƠ SỞ HẠ TẦNG  DU LỊCH 

Quy hoạch mới và điều chỉnh các điểm đến.Tránh tình trạng quá tải và không 

tương thích với tiềm năng. 

 

 NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI KHÁC BIỆT VÀ TẦM NHÌN TỔNG 

HÒA ( HOLISTIC) 

Xác định các loại hình du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù Huế. 
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 TIẾP THỊ 

Thương hiệu và bản sắc. 

 

 MANG LẠI SỰ HỨNG THÚ CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ 

Các dự án trọng điểm mang tính đột phá, các mô hình du lịch đặc trưng cho  Huế 

và các cơ chế quản lý mới. 

Sự sắp xếp uyên thâm của tạo hóa đã đem đến những tiềm năng đặc biệt cho Huế về phát triển 

du lịch. Có thể nói Huế là một vùng đất được nhiều ưu đãi cho phát triển du lịch của Việt Nam với 

nguồn tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa phong phú đặc biệt có khu Di sản Văn hóa thế giới. 

Nhưng những tiềm năng của Huế chưa có được sự quan tâm thích đáng trong một thời gian dài, chưa 

phát huy được hết những tinh hoa vốn có của nó. Vì thế, ưu tiên hàng đầu hiện nay là phát triển Huế  trở 

thành một địa chỉ, nơi không chỉ có thành phố di sản, minh chứng của hai triều đại lịch sử của Việt Nam, 

mà còn là một vùng đất của tương lai, một điểm đến nổi trội của khu vực.  

Một trong những lợi ích đáng kể của du lịch chính là ở chỗ nó thực sự là một phương thức quan 

trọng để đạt được sự hài hòa giữa phát triển và bảo tồn di sản tự nhiên - văn hóa.  Cũng như ở nhiều nơi 

khác của Việt Nam, ở Huế, du lịch có thể điều hòa kinh tế, là nguồn tài chính cho các hoạt động quan 

trọng bảo vệ môi trường tự nhiên, khảo cổ và lịch sử đang có nguy cơ bị xuống cấp hoặc hư  hỏng hoàn 

toàn; và bảo tồn bản sắc văn hóa, nghệ thuật và nghề thủ công, là những yếu tố có thể bị biến mất (thậm 

chí đã mất ở một vài nơi). Việc xem du lịch như là một phương tiện để đạt được sự phát triển hài hòa 

giữa bảo tồn và phát triển có thể  áp dụng ở nhiều nơi và đặc biệt có tầm quan trọng ở những nước đang 

phát triển, như Việt Nam, có xu hướng tập trung các nguồn lực kinh tế cho các mục tiêu bảo tồn di sản 

trong mục tiêu chung về phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

Tiềm năng của các điểm du lịch ở Thừa Thiên Huế bao gồm các yếu tố tự nhiên, văn hóa và các 

yếu tố đặc biệt khác liên quan đến các hoạt động du lịch. Ở tầm quy hoạch cấp tỉnh, các loại hình du lịch 

hiện có và tiềm năng sẽ được khảo sát, đánh giá. Từ việc phân khúc thị trường du lịch, quy hoạch sẽ 

nhằm xác định loại hình du lịch nào là thứ nhất có sức thu hút nhất, loại hình nào có tầm quan trọng thứ 

hai và là yếu tố bổ sung cho loại hình thứ nhất. Các nguyên tắc quy ho ch cơ  ản ở cấp nà  đ i hỏi sự 

tiếp cận thích hợp và tập trung vào t ng lo i hình du lịch nhằm cung cấp hiệu quả cơ sở h  tầng và 

sự thuận tiện ch  du khách khi đến tham quan. Đây là một trong những ưu tiên về cơ sở hạ tầng cơ 

bản nhất của Huế. Trong quy hoạch, việc phát triển các điểm du lịch ở Tỉnh có thể tiến hành theo từng 

bước, trong đó, các điểm du lịch khác nhau được phát triển phối hợp với việc phát triển cơ sở vật chất 

cho du lịch. Đối với các điểm du lịch lớn, việc phát triển có thể được tiến hành khi các điều kiện về nhu 

cầu thị trường và các nguồn lực đã sẵn có.  

Ở nhiều quốc gia, các quy hoạch vùng thường là các quy hoạch mẫu được thực hiện ở những 

điểm du lịch ưu tiên, trong đó, đưa ra những nguyên tắc quy hoạch và thiết kế phù hợp cũng như cung 

cấp các yếu tố cơ bản cho sự phát triển trong tương lai gần của các điểm du lịch này. Ở Huế, ở cấp quy 

hoạch vùng, quy hoạch một cách sáng tạo và phát triển thích hợp các điểm du lịch, kết hợp các di sản tự 

nhiên và văn hóa trong quy hoạch là yếu tố quan trọng để phát triển du lịch thành công và đảm bảo việc 

phát triển và sử dụng các điểm du lịch tham quan sẽ không gây tác động xấu đến môi trường văn hóa - 

xã hội và các nguồn lực du lịch được bảo tồn bền vững.  

Quy hoạch du lịch, còn bao gồm việc bảo tồn các yếu tố liên quan đến du lịch cũng như quy 

hoạch phát triển và sử dụng cơ sở vật chất cho du lịch nhằm làm cho du khách  yêu thích và trân trọng 

tối đa các điểm tham quan. Hướng tiếp cận là sự kết hợp giữa quy ho ch cơ sở vật chất cho du lịch, 

bảo tồn các giá trị của các điểm du lịch cũng như cách tổ chức và quản lý chuyên nghiệp các ho t 

động tham quan du lịch. Các điểm du lịch, có thể là tự nhiên, hoặc các di sản văn hóa hay là sự kết hợp 

của hai yếu tố này, đòi hỏi phải được quy hoạch một cách kỹ lưỡng và quản lý thường xuyên nhằm duy 

trì được tính bền vững của chúng.  

Ở Huế, quá trình quản lý bền vững có thể đòi hỏi phải có sự cải thiện đối với các cơ sở vật chất 

ban đầu và có kế hoạch quản lý. Thậm chí những điểm tham quan đặc biệt như các công viên theo chủ 

đề trong và xung quanh cố đô, cơ sở vật chất cho hội nghị và thể thao lân cận cố đô, các lễ hội festival 
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của Huế cũng cần phải có sự quản lý chặt chẽ để có thể khai thác lâu dài, mặc dù đây là những yếu tố dễ 

thay thế hơn so với các giá trị tự nhiên và văn hóa khác.  

Do sự quá tải hoặc khai thác chưa đúng tầm, đúng cách ở các điểm du lịch trọng điểm (như 

Thành nội, các lăng tẩm triều Nguyễn, ca Huế trên sông Hương), nhiều giá trị văn hóa và tự nhiên đang 

bị xâm hại, nên việc tổ chức, kiểm soát hoạt động du lịch và các dòng du khách là một vấn đề cần quan 

tâm trong quy hoạch này. Những địa danh như Venice của Ý và tháp London ở Anh đã và đang phải đối 

mặt với sự quá tải này. Thậm chí ở những nước mà ngành du lịch ít phát triển hơn như Trung Quốc, sự 

quá tải ở lăng mộ Triều đại Minh và Vạn lý Trường thành cũng không thể tránh. Vấn đề này sẽ ngày 

càng trở nên cấp bách do du lịch trong và ngoài nước đang ngày một phát triển. Huế cũng cần phải đi 

trước và có kế ho ch về cơ sở vật chất và h  tầng để tránh tình tr ng quá tải và tránh tình tr ng khai 

thác không tương thích với giá trị điểm đến..  

  Vì thế, việc thiết lập sức chứa cho các điểm du lịch ở Huế, áp dụng các kỹ thuật tổ chức khách 

du lịch và kiểm soát sự quá tải có thể là một yếu tố quan trọng hàng đầu trong quy hoạch và quản lý các 

điểm du lịch. Các giải pháp nhằm hạn chế những vấn đề này đang được phát triển, bao gồm các kỹ thuật 

sáng tạo trong quản lý khách du lịch, các chính sách vùng trong phân vùng du lịch, và các giải pháp 

nhằm làm giảm yếu tố mùa, mặc dù, ở nhiều điểm du lịch độc đáo quan trọng, những vấn đề này khó có 

thể giải quyết triệt để nếu không có được sự kiểm soát trọn vẹn không gian du lịch. Nguyên tắc cơ bản 

để tạo nguồn cung cân đối giữa các điểm du lịch ở các vùng khác nhau của tỉnh Thừa Thiên Huế là việc 

thực hiện quy hoạch các điểm du lịch.  

Việc quy hoạch các điểm du lịch, như các khu công viên tự nhiên, công viên chủ đề và các khu 

di tích lịch sử, được chuyên môn hóa theo từng loại hình du lịch bằng việc áp dụng những kỹ thuật công 

nghệ cao và kinh nghiệm của các chuyên gia quy hoạch, đồng thời, cũng có thể bao gồm cả các mục tiêu 

quy hoạch khác ngoài du lịch. Huế có một nguồn di sản tự  nhiên và văn hóa giàu có và phong phú, do 

vậy, thực sự cần có sự tham gia của các chuyên gia có trình độ và kỹ năng cao để tăng thêm giá trị cho 

những điểm du lịch tuyệt vời đó. 

Huế may mắn vì chưa bị cuốn vào cơn lốc của ngành công nghiệp du lịch thập kỷ cuối thế kỷ 

XX- đầu thế kỷ XXI, nên Huế có thể có được nhiều bài học  kinh nghiệm từ nhiều điểm du lịch nổi tiếng 

khác nhau. Có lẽ, bài học đầu tiên là “hệ quả phát triển tự phát” đang diễn ra ở nhiều điểm du lịch thành 

công và một điều tất yếu là sẽ dẫn đến sự quá tải và xuống cấp của ngành du lịch. Điều này có thể được 

dễ dàng nhận thấy ở Mũi Né (Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), nơi đang diễn ra sự  phát triển tràn lan của 

du lịch trong dân cư  mà không có một quy hoạch tổng thể hợp lý. Một điểm đến sát cạnh Huế là Đà 

Nẵng cũng sẽ phải đối đầu với vấn đề này nếu không biết điều chỉnh đúng cách ngay từ bây giờ. Nhiều 

chuyên gia quy hoạch cho rằng Đà Nẵng cho phát triển quá tràn lan các khu khách sạn, resort theo kiểu 

phân lô liền kể với những sản phẩm giống nhau. Trước đây, điều này đã xảy ra ở nhiều nơi như Phuket 

(Thái Lan), hay thậm chí Kuta (Đảo Bali) hay Làng Ubud, đơn giản là do tâm lý lựa chọn điểm du lịch 

thường theo xu hướng thời đại hay vì sự đơn điệu trong phân khúc thị trường, ví dụ, người ta đổ xô tới 

Phuket để tắm biển, để nằm dài trên bãi cát và các dịch vụ Spa, nhưng nhiều điểm đến cạnh tranh khác 

có phân khúc thị trường phong phú hơn, người ta tới không chỉ đi tắm biển, mà còn trải nghiệm đời sống 

văn hóa hay đơn giản là chỉ để thưởng thức thêm một loại bia nổi tiếng của địa phương sẽ được thay 

thế…. Có lẽ, cũng là một điều may mắn khi Huế đã bỏ lỡ xu hướng du lịch của thời đại đã qua, và giờ 

đây, các nhà chức trách và các bên liên quan đang có những bài học để có những định hướng đúng trong 

tương lai, đưa ra một mô hình phát triển du lịch trong thời đ i mới, một mô hình phát triển du 

lịch bền vững tr ng xu hướng tăng trưởng xanh của thế giới và đất nước. 

Bản Quy hoạch Du lịch Tổng thể cho toàn tỉnh không phải là bản quy hoạch năm năm hay tuỳ 

tiện được điều chỉnh theo những xu hướng thay đổi tự phát của các yếu tố trên thị trường. Một bản quy 

ho ch tổng thể với định hướng phát triển du lịch ch  năm thập kỷ tới dựa trên nguyên tắc tôn trọng  

các ngu ên lý sinh thái cơ  ản sẽ là nguồn tham khảo cho các nhà ho ch định chính sách, các 

chuyên gia quy ho ch và các nhà chức trách có thẩm quyền quyết định để hiện thực hóa khát vọng 

phát triển ngành du lịch xứng với tầm vóc của một điểm du lịch di sản thế giới. Nếu không có một kế 

hoạch dài hạn như thế, Huế sẽ khó có thể kiểm soát được nguồn di sản tự nhiên và văn hóa giàu có của 

mình thông qua việc thiết lập một trật tự các ưu tiên chiến lược để phát triển ngành du lịch. Vấn đề của 
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Huế không phải là thiếu mà là quá giàu có về các di sản. Nếu không có một tầm nhìn chiến lược như 

đã nói, Huế khó có thể lựa chọn giữa việc trở thành điểm đến hạng nhất hay hạng hai trên thế giới. 

Điều quan trọng là bản Quy hoạch tổng thể xác định được những định hướng tương lai cho sự 

phát triển ngành du lịch của toàn tỉnh, trong đó xét đến các yếu tố có giá trị mà các tỉnh lân cận không có 

được. Huế may mắn có một quang cảnh tuyệt đẹp trong vòng bán kính 50km, với tổng thể thiên nhiên 

đa dạng, đan xen giữa núi, đồi, đồng bằng, sông, suối, hệ thống đầm phá và những bãi biển dài vô tận. 

Huế là một món quà vô giá của thiên nhiên thể hiện được sự hài hòa của vũ trụ. Mô hình duy nhất phù 

hợp với một mảnh đất giàu có về thiên nhiên như thế chỉ có thể là một Công viên tự nhiên hay Vườn đa 

dạng Sinh thái Eden. Nhìn từ Cảng Chân Mây, từ không trung, từ Núi Bạch Mã, Đồi Vọng Cảnh hay từ 

bất cứ nơi nào của dòng Hương Giang, từ Khu Bảo tồn Thiên nhiên Phong Điền đến Đường mòn Hồ 

Chí Minh A Lưới, đều có thể nhìn thấy được sự hài hòa của vũ trụ trong sự kết nối các di sản khác nhau. 

Do vậy, bản Quy ho ch tổng thể nà  đưa ra một tầm nhìn chiến lược thể hiện tính toàn diện 

(holistic) các di sản khác nhau trong một tổng thể hài h a đó.  

Cuối cùng, một hướng tiếp cận mang tính đột phá của quy hoạch này là dựa trên việc tìm 

ra những dự án trọng điểm phát triển du lịch, xác lập theo khía cạnh thiết kế, sau đó đề ra phương 

hướng quy hoạch cho nó và những vùng liên quan. Những dự án trọng điểm này sẽ  thể hiện bố 

cục chung, đặc điểm, phong cách, sức chứa cũng như chiều cao, và sau đó đưa ra những phương 

hướng xử lý cho những vùng lân cận, xử lý phong cảnh  đặt trong mối liên hệ với những công 

trình và đặc điểm có sẵn.Tiêu chuẩn phát triển, mức độ đầu tư cũng như hình thức đầu tư phù hợp 

với mục tiêu phát triển cũng sẽ được đề xuất nhằm bảo đảm dự án trọng điểm có khả năng kêu gọi 

được đầu tư và thích hợp với mục tiêu của phát triển du lịch Thừa Thiên Huế. 

Với những mục tiêu đó, yêu cầu đối với bản quy họach này là:  

1. Không lập lại hình ảnh của các điểm đến du lịch khác ở Miền Trung Việt Nam và hình ảnh 

du lịch Thừa Thiên Huế như đã có một cách thiếu chọn lọc. Phải đưa ra được những nội 

dung mới, hình ảnh mới của du lịch Thừa Thiên Huế, với những đặc trưng khác biệt. 

2. Đưa ra được những chiến lược đột phá, nhảy vọt cho sự phát triển mới của du lịch Thừa 

Thiên Huế. 

3. Bao quát được những vấn đề đã thực hiện và đang nghiên cứu. 

4. Đưa ra được một bức tranh tổng thể, kết nối giữa các điểm du lịch, các trục du lịch chính. 

Kết nối được với bên ngoài theo con đường di sản, con đường liên khu vực. 

5. Sự khác biệt của Huế không phải là vấn đề so sánh với các di sản khác, do vậy phải đưa ra 

được thông điệp, khái niệm cho du lịch Thừa Thiên Huế trên toàn thế giới và đưa ra được 

sản phẩm và hình thức du lịch đặc trưng của Thừa Thiên Huế. 

Tất cả những mục tiêu nà  đều liên thông, tương tác lẫn nhau và được thể hiện trong 

một khung ý tưởng bao quát hoàn chỉnh mà một trong những điều cốt yếu là làm thế nà  để 

xây dựng thành công thương hiệu du lịch của Th a Thiên Huế, với sức quyến rũ độc đá  của 

nó trên bản đồ du lịch thế giới. 

4.     NGUYÊN TẮC QUY HOẠCH 

Đảm bảo mối quan hệ giữa: Phát triển du lịch và phát triển nông thôn, du lịch và phát triển 

đô thị bền vững; du lịch và công nghiệp, du lịch và các hệ thống dịch vụ gắn kết với du lịch. 

Bảo vệ những giá trị vật thể và phi vật thể trong quy hoạch: Những giá trị văn hóa vật thể 

và phi vật thể đều được coi là những di sản quý báu của tổ tiên để lại. Tuy nhiên, di sản phải được 

định nghĩa như là Vốn đầu tư cho tương lai vì những giá trị tự thân của di sản sẽ được phát huy để 

làm giàu cho hiện tại và tiếp tục tạo ra di sản cho tương lai, do vậy: 

Phù hợp với những dự án trọng điểm, những giá trị vật thể và phi vật thể của vùng đất 

dưới dạng những kỹ thuật thủ công và hoạt động văn hóa sẽ được tiếp tục phát triển trong những 

dự án với số lượng và chất lượng cần thiết. Điều này có nghĩa, những cơ sở đã có sẵn hoặc cần 
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thêm vào có thể sẽ cần nâng cấp thông qua các kế hoạch và tiếp tục phát triển những địa điểm này. 

Những nơi này sẽ trở thành những điểm thu hút du lịch và sẽ được phát triển, bảo tồn theo những 

cách phù hợp. 

Xây dựng những điểm đến du lịch mang tính kết hợp đa ngành cao nhằm đưa vào địa bàn 

nhiều sản phẩm du lịch hơn, tạo thêm công ăn việc làm tại địa phương và phát huy đuợc tính sáng 

tạo của cộng đồng địa phương. Cần xác định được những mô hình cho từng điểm đến, với những 

đặc trưng, cá tính của những làng xã và những cụm láng giềng riêng biệt. 

Tôn trọng lịch sử, văn hóa phong tục - kể cả một số tập tục và hương ước của các cộng 

đồng bản địa - của vùng đất trong tiến trình phát triển du lịch bền vững. 

Tôn trọng tính toàn vẹn của nguồn tài nguyên di sản: Bảo tồn các hệ sinh thái, bảo tồn các 

vườn Quốc gia, bảo tồn hệ thống sông ngòi và đầm phá. 

Tôn trọng tính toàn vẹn của các di sản văn hóa: Bảo tồn các di tích và nhà cổ; liệt kê các 

di sản phi vật thể. 

Củng cố vị trí di sản thế giới của Huế: Việc bảo tồn các cung điện và chiến lược quản lý 

tài nguyên di sản. 

Một điều tra tổng thể về những địa điểm văn hóa và thủ công mỹ nghệ sẽ được tiến hành 

và cùng với nó là bản đồ quy hoạch phân bố di tích lịch sử, lễ hội, làng nghề truyền thống. Việc 

kết hợp phát triển du lịch với yêu cầu phục hưng các làng nghề truyền thống và phát huy du lịch 

cộng đồng sẽ được đưa ra một cách linh động theo mô hình cộng đồng sáng tạo, cộng đồng truyền 

thống và cộng động hiện đại, đáp ứng được các yêu cầu của du lịch văn hóa. 

 

Xác định và phân vùng những địa điểm văn hóa quan trọng đang cần được bảo vệ và nâng 

cao. Phù hợp với tất cả những vấn đề nêu trên, những vùng văn hóa quan trọng này cần được điều 

tra và đánh dấu, xác định và đăng ký, kể cả  những nghệ nhân kỹ nghệ truyền thống. Những thông 

tin này sẽ phục vụ cho việc xác định những vùng đất, nhóm, làng văn hóa và mỹ nghệ điển hình, 

cần được đưa vào quy hoạch.  

Xác định và phân vùng khu tự nhiên, phương hướng bảo tồn và phát triển. Mỗi vùng tự 

nhiên cần phải được xác định, phân ranh giới, có trung tâm phiên dịch, đường đi bộ, hướng dẫn 

sinh thái, nơi ngắm cảnh, những lều qua đêm có thể được sử dụng.  

 

Xác định địa điểm và phương hướng cho sự phát triển theo phong cách mới. Phát triển 

những địa điểm, sản phẩm dịch vụ du lịch mới theo yêu cầu của thị trường du lịch, và trong lĩnh 

vực vui chơi giải trí. Tuy nhiên do thế mạnh của Thừa Thiên Huế trong phát triển du lịch là vốn di 

sản văn hóa giàu có và phong phú, cho nên việc phát triển những địa điểm du lịch mới với phong 

cách mới cần đi theo khuynh hướng làm giàu thêm nội dung du lịch văn hóa, hỗ trợ cho du lịch 

văn hóa, không trùng lấp và làm mất đi hay làm biến đổi những vùng, sản phẩm du lịch văn hóa.  

Xác định và phân khúc thị trường: Xác định và phân khúc thị trường du lịch là rất cần thiết, không 

những để vận dụng những giá trị đặc thù của từng vùng một, mà còn cần thiết về mặt phân chia 

loại hình du lịch, cơ sở vật chất và kỹ thuật, tùy theo yêu cầu các loại khách du lịch.  

 

Phân khúc thị trường dựa theo mục đích du lịch, thu nhập và trình độ văn hóa để tập trung 

thu hút. Ưu tiên thu hút phân khúc thị trường khách du lịch có khả năng chi trả cao, có mục đích 

du lịch thuần tuý, lưu trú dài ngày, nhưng cũng phát triển những cơ sở cho du lịch phổ thông, du 

lịch tình nguyện, du lịch chung cho người nước ngoài… những vùng này cần được xác định, lên 

kế hoạch cho những cơ sở và hình thức phát triển phù hợp.  

Ngoài ra, việc phân khúc thị trường du lịch còn lưu ý đến nhu cầu và lượng khách đến từ 

những vùng miền, quốc gia khác nhau trên thế giới. 

5.  PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

- Phạm vi nghiên cứu mở rộng: quốc tế, khu vực đông Nam Á, quốc gia và Miền Trung 

Việt Nam. 
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- Phạm vi nghiên cứu trực tiếp: Trong tỉnh Thừa Thiên Huế. Do du lịch là ngành kinh tế 

tổng hợp mang tính liên ngành, phạm vi nghiên cứu có liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực phát 

triển khác của Thừa Thiên Huế, như kinh tế, xã hội, đầu tư, xây dựng, giáo dục đào tạo…. 

 - Về thời gian: nghiên cứu đánh giá hiện trạng phát triển du lịch Thừa Thiên Huế; Xác 

định nội dung phát triển du lịch giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2025. 

6. SẢN PHẨM QUY HOẠCH 

Với mục tiêu đã được đặt ra như trên, cấu trúc căn bản của toàn bộ công trình quy hoạch này 

có thể tóm gọn như sau: 

(1). BÁO CÁO TỔNG HỢP:  

Trên cơ sở hệ thống lý luận, nguyên lý và các tiêu chí về cạnh tranh đã được đưa ra trong báo cáo 

về Tính C nh Tranh Ngành Du Lịch do Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới xây dựng, dựa vào những 

xu hướng mới của ngành du lịch thế giới, xác định vị trí của du lịch Việt Nam nói chung và Thừa 

Thiên Huế nói riêng đang đứng ở đâu, những điểm mạnh, yếu kém và cơ hội. Định vị du lịch 

Thừa Thiên Huế trên bản đồ trong nước, khu vực và thế giới. Việc định vị này cũng chính là mục 

tiêu mà du lịch TTH phải hướng tới.  

 Để thực hiện được mục tiêu mà du lịch Thừa Thiên Huế phải đạt được, bản quy hoạch sẽ trực 

tiếp bàn đến một chiến lược tổng thể mang tính đột phá cho du lịch TT Huế, chiến lược xây dựng 

thương hiệu, tiếp thị và đưa ra dự báo về thị trường khách du lịch phù hợp với những xu thế mới 

nhất của ngành du lịch trong thời kỳ hậu khủng hoảng. Diễn đàn kinh tế thế giới      đề nghị 

đưa và  một tiêu chí mới cho phát triển ngành du lịch toàn cầu, đó là khả năng ứng phó biến 

đổi khí hậu. Do đó, bản quy hoạch tổng thể này cũng đưa ra tầm nhìn, hướng đi và những giải 

pháp theo tiêu chí mới đó - ưu tiên phát triển mô hình du lịch xanh gắn kết với việc xây dựng 

thành phố sinh thái, mở rộng và bảo tồn không gian du lịch nước. Điều quan trọng này thể hiện 

cả trong các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư cho cơ sở hạ tầng du lịch. 

 

(2) BÁO CÁO C UY NĐỀ: 

 

- Quy hoạch tổng thể khu Cồn Hến. 

- Quy hoạch tổng thể khu đô thị du lịch xanh Chân Mây- Lăng Cô. 

- Dự án công nghiệp du thuyền. 

 

(3). HỆ THỐNG CÁC BẢN ĐỔ ĐI KÈM. 

 

(4). SÁCH VỀ QUẢNG BÁ T ƯƠNG HIỆU VÀ KÊU GỌI ĐẦU TƯ 
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PHẦN 1 

 

NH V  DU L CH TT HU  
 
 

  Năng lực cạnh tranh của du lịch TT HUẾ 

 

 HUẾ - Một địa danh du lịch thế giới 
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C ƯƠNG I  

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU DU LỊCH CHỦ YẾU TỪ NĂM  2010 – 2012. 

 

Sở VHTT&DL tỉnh   H đã gửi toàn bộ phần nội dung của Chương I ch  nhà tư vấn. 

Chúng tôi xin trích dẫn ngu ên văn tr ng  á  cá  để chúng ta có được những hình ảnh ban 

đầu xác thực nhất về du lịch Th a Thiên Huế dưới góc nhìn của cơ quan quản lý nhà nước. 

Và t  đó, chúng ta có cơ sở so sánh với góc nhìn du lịch Th a Thiên Huế t  bên ngoài của 

nhà tư vấn. 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH TỪ 2010- 2012: 

 

Năm 

Lượt khách du lịch Lượt khách Ngày khách 
Doanh 

thu 

Công 

suất 

Lao 

động 

(người) 

Tổng 

cơ sở 

lưu 

trú  

(Ksạn) 

Tổng 

cộng 

Quốc 

tế 
Nội địa 

Tổng 

cộng 

Quốc 

tế 
Nội địa 

Tổng 

cộng 
Quốc tế Nội địa 

2010 1.745.213 708.430 1.036.783 1.486.374 612.304 873.970 3.002.595 1.237.175 1.765.419 1.338.530 52 8.100 
313 

(177) 

2011 2.054.370 806.415 1.247.955 1.604.350 653.856 950.494 3.304.961 1.340.405 1.964.556 1.657.496 57 9.600 
535 

(199) 

2012 2.544.762 867.904 1.676.858 1.729.540 730.490 999.050 3.486.620 1.467.740 2.018.880 2.209.795 54 9.550 
536 

(198) 

 

 Thực trạng về lao động du lịch: 

Tình hình lao động của toàn ngành đến năm 2012 có gần 9.550 người, tăng gần 1.450 

người so với năm 2010. Nhìn chung, trong ngành du lịch đã có một số tiến bộ về trình độ nghề 

của người lao động nhưng lực lượng lao động trực tiếp của ngành đa số còn yếu trên tất cả các 

mặt kỹ năng nghề nghiệp, giao tiếp, marketing và tiếp thị sản phẩm.  

Từ năm 2010 đến nay, lao động làm việc trong ngành du lịch tăng liên tục về số lượng và 

có bước phát triển về mặt chất lượng. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo, có kinh nghiệm về kiến thức 

nghề nghiệp, trình độ ngoại ngữ trong tổng số lao động của các doanh nghiệp tăng dần, những cán 

bộ quản lý các doanh nghiệp được đào tạo về kiến thức quản lý khách sạn, marketing, ngoại ngữ, 

tin học ứng dụng ... tăng khá nhanh. Tuy nhiên, chất lượng của đội ngũ lao động còn thấp thể 

hiện: kiến thức chuyên môn hạn chế, kỹ năng nghiệp vụ chưa cao, phong cách làm việc chưa 

chuyên nghiệp....với chất lượng như vậy chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển du lịch theo hướng 

chuyên nghiệp.   

Số lao động trong các doanh nghiệp lớn đã được quan tâm hơn, tỷ lệ cán bộ nhân viên đã 

qua đào tạo chuyên môn du lịch khoảng 85 - 90%. Bên cạnh đó, hầu như số lao động có bậc nghề 

cao đều làm việc tại các doanh nghiệp liên doanh trong nước và nước ngoài với nhiều hình thức 

đào tạo khác nhau như: gửi nhân viên đi thực tập tại các khách sạn lớn trong nước và nước ngoài, 

mời giáo viên nước ngoài hoặc Việt Nam giỏi ngoại ngữ về dạy tại cơ sở; tạo điều kiện về thời 

gian và kinh phí cho cán bộ đi học tại chức, ban đêm; tổ chức bồi dưỡng trình độ chuyên môn để 

cán bộ thi nâng bậc nghề hàng năm; ... 

Trình độ lao động trong khối doanh nghiệp nhỏ vẫn còn nhiều mặt hạn chế, Chủ doanh 

nghiệp chưa có nghiệp vụ du lịch, thường chỉ có đội ngũ lễ tân có bằng đại học ngoại ngữ giao 

dịch với khách hàng còn chuyên môn về du lịch hầu như chưa được đào tạo. Các bộ phận khác 

như buồng, phục vụ bàn còn yếu cả về chuyên môn và ngoại ngữ. Một phần, do đặc thù của doanh 

nghiệp tư nhân có hạn chế về chế độ chính sách với người lao động nên lực lượng lao động ở khu 

vực này biến động nhiều, với ngành nghề đòi hỏi tính chuyên môn nghiệp vụ cao, tinh tế như du 

lịch thì việc thay đổi liên tục nguồn lao động sẽ ảnh hưởng nhiều đến chất lượng dịch vụ.Việc đào 
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tạo và đào tạo lại đội ngũ lao động trong doanh nghiệp tư nhân còn hạn chế do không có nguồn 

kinh phí và mặt khác do một số doanh nghiệp sau khi đầu tư cấp kinh phí cho nhân viên đi học 

đến khi học xong lại xin chuyển sang đơn vị khác có thu nhập cao hơn, làm tăng chi phí trong khi 

chất lượng lao động của doanh nghiệp vẫn không khả quan. Điều này đã làm cho một số doanh 

nghiệp không quan tâm việc cử người đi học nâng cao tay nghề.  

Nguyên nhân là do: Chủ doanh nghiệp thường là chủ đầu tư, do nhiều nguyên nhân mà phần 

lớn chưa có chuyên môn quản lý du lịch nên hạn chế từ khâu tuyển chọn nhân viên đến việc điều 

hành từng công việc cụ thể. Người lao động trong khối này phần đông có trình độ nghề thấp, trình 

độ ngoại ngữ còn hạn chế. Tuy nhiên, trong những năm qua 2010-2012, với sự nổ lực của ngành 

VHTT&DL lien tiếp tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn du lịch cho các quản lý và 

người lao động tại các khách sạn vừa và nhỏ, cụ thể đã tổ chức 02 lớp quản lý khách sạn, 02 lớp 

nghiệp vụ Buồng, 01 lớp nghiệp vụ lễ tân.  

 

Tình hình phát triển cơ sở lưu trú du lịch 2010-2012 

 

TT Nội dung ĐVT 2010 2011 2012 

A Tổng số Cơ Sở Lưu Trú cơ sở 313 535 535 

I Cộng khách sạn  177 199 198 

1 Cơ sở có sao nt 65 100 101 

 5 sao nt 4 4 4 

 4 sao nt 7 9 9 

 3 sao nt 10 11 11 

 2 sao nt 17 29 27 

 1 sao nt 27 47 50 

2 Cơ sở Đ t Tiêu Chuẩn nt    

3 Khách S n  khác nt 112 99 97 

II Nhà nghỉ  136 336 337 

B Tổng số phòng phòng 7284 9570 9709 

I 
Cộng khách sạn 

 6085 6671 6755 

1 Phòng có sao nt 3635 4572 4541 

 5 sao nt 648 648 648 

 4 sao nt 1037 1231 1231 

 3 sao nt 677 765 761 

 2 sao nt 679 1007 964 

 1 sao nt 594 921 937 

2 Ph ng Đ t Tiêu Chuẩn nt    

3 Phòng KS khác nt 2450 2099 2214 

II Nhà nghỉ nt 1199 2899 2954 

C Tổng số giường giường 13246 16622 16720 

I Cộng khách sạn  11317 12246 12299 

1 Giường có sao nt 6662 8355 8264 

 5 sao nt 990 990 990 

 4 sao nt 1860 2235 2235 

 3 sao nt 1266 1429 1415 

 2 sao nt 1414 1967 1874 

 1 sao nt 1132 1734 1750 

2 Giường Đ t Tiêu Chuẩn nt    

3 Giường Khách S n khác nt 4655 3891 4035 

II Nhà nghỉ nt 1929 4376 4421 

      

Năm 2010, toàn tỉnh có 313 cơ sở lưu trú du lịch, đến năm 2012 số lượng cơ sở lưu trú tăng 

lên 535 cơ sở, nguyên nhân số lượng cơ sở tăng đột biến là do ngành đã tổng hợp tất cả các cơ sở 
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lưu trú du lịch gồm cả khách sạn và nhà nghỉ ở các huyện, thị xã và thành phố Huế. Số lượng 

khách sạn năm 2010 đạt 177 khách sạn, đến 2012 tăng 21 khách sạn, đưa tổng số khách sạn trên 

địa bàn tỉnh năm 2012 là 198 khách sạn. 

Trong đó năm 2010, các khách sạn từ 3-5 sao đạt 21 cơ sở, 1-2 sao 44 cơ sở, khách sạn 

chưa được xếp hạng đạt 112 cớ sở và 136 nhà nghỉ. Đến năm 2012, số lượng cơ sở từ 3-5 sao tăng 

không đáng kể, tăng 2 khách sạn 4 sao, 1 khách sạn 3 sao, riêng khách sạn 1-2 sao tăng mạnh từ 

44 cơ sở lên 77 cơ sở và nhà nghỉ từ 136 nhà nghỉ lên 337 nhà nghỉ. Nguyên nhân khách sạn từ 1-

2 sao tăng đột biến là do các cơ sở đã được công nhận là khách sạn đạt tiêu chuẩn (theo quy định 

của Luật Du lịch đã bỏ loại hạng cơ sở lưu trú này) và các cơ sở lưu trú chưa được xếp hạng và 

các cơ sở mới đã tiến hành đầu tư nâng cấp, đáp ứng được các tiêu chí để được công nhận hạng 

sao, đã lập hồ sơ đề nghị Sở VHTT&DL thẩm định xếp hạng cơ sở theo quy định của Luật Du 

lịch trong năm 2011 và 2012.Với số lượng cơ sở lưu trú tăng như trên dẫn dến số lượng phòng 

tăng từ 7284 phòng năm 2010 lên 9709 phòng năm 2012, số giường từ 13246 năm 2012 lên 

16.720 năm 2012.  

 

Thị trường khách du lịch từ năm 2010 đến 2012 

  

 

THỊ TRƯỜNG KHÁCH QUỐC TẾ CÁC T ÁNG NĂM 2010 

 

QUỐC TỊCH 
TH 

1 

TH 

2 

TH 

3 

TH 

4 

TH 

5 

TH 

6 

TH 

7 

TH 

8 

TH 

9 

TH 

10 

TH 

11 

TH 

12 

CỘNG 

DỒN 

Thị 

phần 

12 

TH 

(%) 

Nga 290 144 316 219 203 340 125 119 131 182 290 263 2620 0.43 

Đài Loan 119 173 204 167 243 225 500 208 213 190 316 349 2906 0.47 

Singapore 413 123 280 150 265 387 248 96 350 123 230 712 3378 0.55 

Hàn Quốc 588 681 293 263 353 342 387 481 359 235 315 310 4608 0.75 

Thụy Điển 583 624 552 367 239 256 256 115 350 228 628 461 4659 0.76 

Ý 989 1009 1241 485 384 488 317 1185 988 279 580 634 8580 1.40 

Thụy Sỹ 948 785 1132 830 627 720 648 544 410 478 978 770 8870 1.45 

Lào 269 206 458 614 829 1029 2265 1209 1155 418 254 309 9014 1.47 

Trung Quốc 1018 1330 655 836 936 1225 671 846 905 1122 535 869 10947 1.79 

Canada 1586 2242 2540 1379 1159 1739 986 739 550 713 1353 1171 16156 2.64 

VKthăm thân 1923 1282 1850 1325 1245 2248 2265 1488 964 709 580 959 16839 2.75 

Tây Ban Nha 652 489 682 727 604 873 1986 2944 3396 2091 1840 1162 17447 2.85 

Hà Lan 1376 1434 1558 1049 1172 1713 1502 2524 1172 1262 2040 972 17774 2.90 

Nhật 2614 2620 2906 1729 2380 2610 1346 1797 2787 1717 2240 2055 26802 4.38 

Anh 2800 3741 4740 3467 2963 3396 3217 3425 2944 2526 3835 2803 39859 6.51 

Mỹ 5461 4623 5341 3887 2941 3466 3921 2444 2486 2711 3346 3211 43837 7.16 

Đức 4595 5801 7868 4300 2036 2818 1412 1734 2804 3330 6439 3852 46989 7.67 

Qtịch khác 5479 5968 8037 5498 2429 1902 4359 3202 5282 3572 5652 4910 56291 9.19 

Úc 7975 4351 4419 5472 4730 6757 4818 2179 4230 5141 4426 4192 58691 9.58 

Pháp 6410 9213 14840 13095 9262 7453 5290 9091 4239 4732 10622 7992 102241 16.69 

Thái Lan 5630 5136 10136 15956 12323 10840 4874 6785 6580 11041 10253 14243 113796 18.58 

TỔNG CỘNG 51722 51977 70046 61814 47324 50825 41391 43316 42296 42800 56752 52200 612304 100 

Việt Nam 36242 47126 58441 80522 78541 136612 118359 77929 49862 49700 71886 68750 873970  

 

 



42 

 

 

THỊ TRƯỜNG KHÁCH QUỐC TẾ CÁC T ÁNG NĂM 2011 
 

QUỐC TỊCH 
TH 

1 

TH 

2 

TH 

3 

TH 

4 

TH 

5 

TH 

6 

TH 

7 

TH 

8 

TH 

9 

TH 

10 

TH 

11 

TH 

12 

CỘNG 

DỒN 

Thị phần 

(%) 

Thái Lan 7371 10740 9135 17784 16169 8804 7939 6180 7414 12531 9181 9267 122516 18.74 

Pháp 6834 8000 14490 12756 9054 7495 4997 9084 4711 4952 10489 9370 102233 15.64 

Australia 8413 4026 4859 6252 4380 6279 5464 2634 5108 6284 5400 5254 64355 9.84 

Germany 4420 4870 7026 4445 2372 2176 1479 1878 2835 3140 6848 4573 46063 7.04 

United States 4690 4285 5260 3677 2378 5723 4388 2484 2043 2095 3527 3931 44479 6.80 

England 2949 3690 4698 3742 3454 5070 3035 3238 3423 2717 4229 3398 43642 6.67 

Nước khác 2462 1616 2860 2306 2926 1887 1018 2985 4372 2862 5691 5537 36522 5.59 

Japan 2276 2684 3070 1493 1598 1921 1664 2012 3685 1799 2253 2740 27195 4.16 

Tây Ban Nha 572 448 739 741 770 1672 2097 3487 3363 2106 2014 1365 19375 2.96 

Canada 1879 2122 2613 1689 856 1648 1112 859 595 698 1702 1721 17494 2.68 

Nertherlands 1181 1295 1472 1006 954 1679 1804 2783 1215 1090 1395 1177 17051 2.61 

Trung Quốc 1407 2179 976 847 1046 1377 851 613 1126 1419 598 1184 13622 2.08 

Việt kiều 1602 1250 1108 888 775 1927 1692 1119 988 431 446 712 12939 1.98 

Denmark 1036 1583 1906 1128 416 522 1133 560 257 735 1461 678 11418 1.75 

Italia 1259 1102 1296 648 258 432 261 1349 893 335 1285 769 9887 1.51 

Belgium 616 646 890 996 435 643 977 1025 654 420 1064 884 9251 1.41 

Lào 310 237 442 525 353 1340 1897 1539 813 380 346 456 8636 1.32 

Switzeland 808 921 1078 675 650 553 575 595 350 465 969 667 8307 1.27 

New Zeland 671 292 345 630 831 1237 874 701 544 568 636 561 7891 1.21 

Ireland 469 566 562 506 530 976 749 602 561 364 486 516 6886 1.05 

Sweden 770 465 714 459 222 249 270 152 114 285 631 605 4934 0.75 

Korea South 758 387 293 304 223 625 492 355 462 186 170 578 4832 0.74 

Austria 470 453 634 263 181 202 170 357 270 246 584 292 4123 0.63 

Israel 376 653 432 158 165 196 107 272 211 451 389 492 3901 0.60 

Norway 236 371 465 283 257 196 380 104 108 272 315 171 3158 0.48 

Singapore 430 195 199 113 201 740 199 115 166 147 181 462 3147 0.48 

Tổng cộng 54263 55077 67560 64317 51454 55570 45623 47083 46282 46977 62290 57360 653856 100 
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THỊ TRƯỜNG KHÁCH QUỐC TẾ CÁC T ÁNG NĂM 2012 
 

QUỐC TỊCH 
TH 

1 

TH 

2 

TH 

3 

TH 

4 

TH 

5 

TH 

6 

TH 

7 

TH 

8 

TH 

9 

TH 

10 

TH 

11 

TH 

12 

CỘNG 

DỒN 

Thị 

phần 

(%) 

Thái Lan 7900 8224 8577 18855 14019 6946 6749 8094 6303 15928 14832 11594 128019 17.53 

Pháp 6312 8210 15637 15020 11964 5713 4931 10340 4789 4562 9864 10096 107437 14.71 

Australia 8178 4135 5267 7048 4848 5727 6194 2730 5419 5705 4485 4516 64253 8.80 

Germany 3753 5118 7493 5215 3014 3054 4160 2299 3165 2918 7312 5323 52824 7.23 

United States 5207 3894 4563 4290 2865 5529 2753 2238 3041 2085 3293 3250 43010 5.89 

England 2762 4741 4424 4843 2795 4134 4132 3339 3023 2892 4257 3415 44758 6.13 

Japan 2892 2930 3067 2101 2575 3583 3554 2318 3903 2009 2331 2673 33937 4.65 

Nertherlands 1429 1605 1705 1326 927 1400 2981 3637 1565 1274 1573 1495 20920 2.86 

Tây Ban Nha 655 554 836 1372 815 1818 2340 3977 3319 1867 1753 985 20292 2.78 

Việt kiều 1892 938 905 874 553 1075 2565 800 752 572 495 886 12307 1.68 

Canada 1640 1968 2447 1643 1202 1478 885 902 687 811 1744 1424 16832 2.30 

Trung Quốc 1151 1451 1166 1196 970 1723 1391 1268 1115 909 902 1156 14397 1.97 

Denmark 968 1650 1844 1026 431 479 1223 749 225 529 812 485 10420 1.43 

Lào 261 261 373 793 616 1968 4019 2161 854 380 242 330 12257 1.68 

Switzeland 823 922 816 982 575 830 743 550 387 378 752 704 8463 1.16 

Italia 1264 987 1309 655 371 432 420 2029 1308 363 901 751 10788 1.48 

Belgium 661 469 858 884 523 434 724 1111 647 406 810 769 8297 1.14 

Ireland 473 415 525 617 569 1044 868 849 1004 652 821 636 8473 1.16 

New Zeland 760 424 518 935 797 1128 1574 710 754 884 577 595 9656 1.32 

Korea South 2050 2527 1797 1665 1634 2119 2788 1315 2289 1243 2299 2329 24055 3.29 

Austria 488 475 644 237 179 145 241 331 223 93 428 317 3801 0.52 

Sweden 718 948 746 400 204 242 269 173 130 229 741 578 5378 0.74 

Israel 490 736 644 340 132 111 364 208 215 400 270 544 4454 0.61 

Singapore 219 150 112 288 293 902 172 131 201 244 193 443 3347 0.46 

Norway 296 327 418 378 114 234 88 149 126 182 371 271 2954 0.40 

Nước khác 5576 7911 5778 3457 4347 7620 3571 3652 3943 3005 4186 6116 59163 8.10 

Tổng cộng 58820 61970 72469 76440 57330 59870 59703 56060 49384 50520 66244 61680 730490 100 
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Biểu đồ các nước có lượng khách du lịch đến Huế nhiều nhất 
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Thái Lan
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Đức

Anh 

Mỹ

Nhật

Nước khác

Thái Lan 113796 122516 128019

Pháp 102241 102233 107437

Úc 58691 64355 64253

Đức 46989 46063 52824

Anh 39859 43642 44758

Mỹ 43837 44479 43010

Nhật 26802 27195 33937

Nước khác 180248 203382 256252

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012

 
 

Một số thị trường khách du lịch hàng đầu đến Thừa Thiên Huế trong 3 năm trở lại đây có 

tăng trưởng ổn định, như khách du lịch Thái Lan năm 2010 phục vụ hơn 113 ngàn lượt khách thì 

đến năm 2012 tăng lên 128 ngàn lượt khách. Tốc độ tăng trưởng khách du lịch Châu Âu bình 

quân hàng năm hơn 7%. Đặc biệt trong năm 2012 thị trường khách du lịch Hàn Quốc tăng trường 

vượt bậc chiếm hơn 3% thị phần và khách du lịch Trung Quốc chiếm hơn 2% thị phần. Nhiều khả 

năng trong những năm tới hai thị trường khách du lịch này sẽ lọt vào tốp 10 thị trường có lượng 

khách du lịch đến Huế.    

 

 Tình hình lập và quản lý quy hoạch phát triển du lịch: 

 

* Quy hoạch tổng thể: 

 

Tính đến thời điểm hiện nay, ngoài các đề án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Thừa Thiên 

Huế thời kỳ 1995-2010, Đề án Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Thừa Thiên Huế 

đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, hiện nay đã có thêm:  

- Để án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên đến năm 2015 và định 

hướng đến 2030 do đơn vị tư vấn Akitek Tenggara của Singapore lập đang trong giai đoạn hoàn 

chỉnh để chuẩn bị xin ý kiến phê duyệt. 

 * Quy hoạch phát triển du lịch ở các địa phương: 

- Thành phố Huế: Dự án quy hoạch phát triển du lịch bền vững thành phố Huế đến năm 

2020 do Chính phủ Tây Ban Nha tài trợ đã được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thẩm định, 

UBND thành phố Huế đã phê duyệt trong năm 2011. 
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- Huyện Phú Vang: Đề án Quy hoạch phát triển du lịch huyện Phú Vang đến năm 2020 đã 

được UBND huyện Phú Vang vào năm 2008 phê duyệt và đưa vào triển khai, thực hiện. 

- Huyện ALưới: Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch huyện ALưới đến năm 2010 

và định hướng đến năm 2020 đã được UBND huyện ALưới phê duyệt vào năm 2006 và đưa vào 

triển khai, thực hiện. 

 - Huyện Phú Lộc: Đề án Quy hoạch cụ thể phát triển du lịch một số điểm du lịch trên địa 

bàn huyện đến năm 2020 (suối Voi, Nhị Hồ, suối Tiên,...) đã được UBND huyện Phú Lộc phê 

duyệt vào năm 2006 và đang triển khai thực hiện. 

- Huyện Phong Điền: Đề án Quy hoạch phát triển du lịch huyện Phong Điền đến năm 2020 

đã được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thẩm định Đề án, và đã được UBND huyện Phong Điền 

phê duyệt Đề án. 

- Huyện Quảng Điền: Đề án Quy hoạch phát triển du lịch huyện Quảng Điền đến năm 

2020 đã được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thẩm định Đề cương, hiện nay huyện Quảng Điền 

đang phối hợp với Đơn vị tư vấn triển khai xây dựng quy hoạch chi tiết tại các khu du lịch trọng 

điểm của Huyện.  

 

II.      TÌN   ÌN  ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT PHÁT TRIỂN DU LỊCH  

 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có khoảng 41 dự án đầu tư cơ sở vật chất kỹ 

thuật phát triển du lịch, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 40 nghìn tỷ đồng, trong đó có 14 dự 

án đã khởi công và đang triển khai xây dựng với số vốn đăng ký khoảng hơn 16 nghìn tỷ đồng, 27 

dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư và đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị khởi công với số 

vốn đăng ký là 25 nghìn tỷ đồng. 

 

Cụ thể một số khách sạn đã đưa vào hoạt động như: KS Indochine Palace, KS Gebera, KS 

Mondial, ... với tổng vốn ước trên 1500 tỷ đồng; Tại Khu du lịch Lăng Cô là một trong những khu 

vực có nhiều dự án đầu tư phát triển cơ sở vật chất phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, đến nay 

trên địa bàn đã cấp phép đầu tư cho 14 dự án du lịch với tổng vốn đăng ký khoảng hơn 22 ngàn tỷ 

đồng, đặc biệt là các dự án đầu tư nước ngoài lớn như dự án Laguna Huế do tập đoàn Banyan 

Tree- Singapore làm chủ đầu tư với tổng số vốn là 870 triệu USD; dự án của công ty TNHH Đầu 

tư và Phát triển Lập An-LADIC (liên doanh với nước ngoài), với số vốn gần 300 triệu USD; dự 

án Khu nghỉ dưỡng Bãi Chuối VN do công ty Cattigara One Limited cũng của Singapore đầu tư 

với tổng số vốn lên đến 130 triệu USD.  

 

Tuy nhiên, bên cạnh một số thuận lợi, tình hình triển khai các dự án cũng gặp rất nhiều 

khó khăn do khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên hầu hết các dự án đều chậm tiến độ so với cam kết 

theo giấy phép đầu tư, các dự án đã giản tiến độ đầu tư do thiếu vốn đầu tư, đặc biệt là các dự án ở 

Khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô.  

 

III. ĐÁN  GIÁ VỀ HẠ TẦNG 

 

Mặc dù đề án "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và 

tầm nhìn đến năm 2020 đã được phê duyệt là một trong những cơ sở để hướng hoạt động du lịch 

tại Thừa Thiên Huế vào quỹ đạo phát triển có định hướng, song còn nhiều bất cập nảy sinh, vì vậy 

việc quy hoạch chi tiết cho các khu, điểm du lịch ở 3 cụm du lịch chính : Cụm du lịch Trung tâm, 

cụm Lăng Cô - Cảnh Dương, cụm du lịch A Lưới vẫn chưa được triển khai đồng bộ do hạn chế về 

ngân sách cũng như quá trình tổ chức lập quy hoạch chi thiết thường gắn với việc phê duyệt các 

dự án đầu tư tại các khu du lịch do vậy quy hoạch chi tiết tại các khu, cụm du lịch còn chồng chéo. 

Về các dự án khả thi đầu tư kết cấu hạ tầng tại khu vực Cảnh Dương - Lăng Cô - Hải Vân - Bạch 

Mã tiếp tục nhận được kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách tập trung thông qua Tổng cục Du lịch, 
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song nguồn vốn này rất hạn chế, tỉnh đã phải cấp thêm ngân sách địa phương để triển khai thực 

hiện; về cơ bản, kết cấu hạ tầng tại khu vực này đảm bảo cho việc phát triển du lịch. Hệ thống các 

đường trục chính đã hoàn thành, tạo được sự kết nối liên hoàn giũa khu vực ven biển, ven đầm và 

khu trung tâm là Thị trấn Lăng Cô và khu kinh tế Chân Mây - Lăng cô. 

Hệ thống kết cấu hạ tầng của Vườn Quốc Gia Bạch Mã ngày càng được đầu tư hoàn chỉnh, đã 

hoàn tất hệ thống đường lên đỉnh, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước và hệ thống các đường mòn 

sinh thái được tu bổ, tăng thêm sức cạnh tranh của Vườn so với các khu vực du lịch sinh thái khác. 

Khu kinh tế mở Chân Mây - Lăng Cô đã và đang khởi động theo hướng tích cực, đang là điểm thu 

hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước và bước đầu tạo được động lực mới cho việc phát triển 

tại Lăng Cô, đến nay các cơ sở du lịch - dịch vụ tại Lăng Cô đã khẳng dịnh hiệu quả đầu tư và khu 

du lịch Lăng Cô khẳng dịnh thương hiệu của mình, ngày càng có nhiều nhà đầu tư quốc tế và 

trong nước quan tâm. 

 

IV.    VỀ CÁC SẢN PHẨM MỚI 

- Du lịch văn hoá là thế mạnh lâu dài của ngành du lịch TTH, trong những năm qua, tài 

nguyên du lịch nhân văn đã được chú trọng giữ gìn, phục hồi và khai thác tốt hơn: Quần thể di 

tích Cố Đô Huế, các di tịch lịch sử, cách mạng và các giá trị văn hoá truyền thống,...đã và đang 

được trùng tu, tôn tạo và khôi phục, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của các điểm tham quan và 

làm phong phú thêm các sản phẩm phục vụ khách du lịch.  

Qua các kỳ tổ chức Festival, việc nghiên cứu để phục hồi các loại hình lễ hội truyền thống 

dân gian; tái hiện lại một số lễ hội Cung đình tương đối tốt, tạo ra sắc thái mới cho các sản phẩm 

du lịch đặc thù của địa phương; thể hiện sự gắn bó giữa các hoạt động văn hoá với du lịch bước 

đầu có chuyển biến, nhờ vậy việc khai thác các tài nguyên du lịch nhân văn đạt được hiệu quả cao 

hơn.Tuy vậy, việc duy trì thường xuyên và định kỳ cho các hoạt động văn hoá phục vụ du lịch 

còn hạn chế. Việc xây dựng Đại Nội thành một điểm du lịch sinh động, hấp dẫn, phong phú và 

hình thành ở đây các hoạt động du lịch về đêm triển khai không có kết quả do nhiều nguyên nhân 

khác nhau.  

Việc gắn kết du lịch văn hoá, du lịch nhà vườn, du lịch ẩm thực với các hoạt động lễ hội, 

ca múa nhạc mang bản sắc Huế phục vụ nhu cầu khách tham quan chưa đồng bộ; việc xã hội hoá 

các hoạt động du lịch bước đầu có chuyển biến nhưng tiến triển chậm do thiếu nhiều cơ chế, chính 

sách hợp lý và thực sự hấp dẫn. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch và công tác xây dựng các định 

hướng chiến lược về hệ thống các dịch vụ theo chuyên đề chưa được quan tâm đúng mức, vì vậy 

tính ổn định chưa được thể hiện mà chủ yếu còn mang tính tự phát và thiếu bền vững. 

- Về du lịch sinh thái, bên cạnh việc khai thác các tài nguyên du lịch văn hoá, việc khai 

thác các tài nguyên du lịch tự nhiên, du lịch sinh thái cũng bắt đầu được chú trọng. Các bãi biển 

Thuận An, Lăng Cô, Vườn Quốc Gia Bạch Mã, nước khoáng nóng Thanh Tân, Mỹ An, khu vực 

đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, các điểm du lịch sinh thái nhỏ, du lịch cộng đồng ở các huyện 

(Làng cổ Phước Tích, Cầu ngói Thanh Toàn, du lịch cộng đồng ở A lưới,…) cũng dần được hình 

thành và đưa vào khai thác, thu hút được ngày càng đông khách đến nghỉ vào các ngày cuối tuần, 

chủ yếu phục vụ nhu cầu tại chỗ cho khách nội địa và nhân dân địa phương; đồng thời góp phần 

mở rộng dần các tuyến điểm du lịch ra ngoại vi thành phố Huế, giảm sức ép về mật độ khách du 

lịch ở khu vực trung tâm.. 

- Về du lịch tổng hợp: đối với các dự án trọng điểm như công viên nước, khu du lịch-dịch 

vụ nước khoáng nóng Mỹ An, khu nghỉ dưỡng Thanh Tân, khu du lịch Tân Mỹ-Thuận An cũng 

đã được tích cực khẩn trương hình thành mặc dù trước mắt hiệu quả của một số công trình này 

chưa được phát huy tốt, do vậy ngoài việc không phát huy tác dụng mà ngược lại gây một số ảnh 

hưỡng không tốt, hay có dự án do không dự tính đầy đủ dự báo về vốn đầu tư, yếu kém trong 

khâu huy động các nguồn lực trong xã hội, nhiều hạng mục rập khuôn các công trình vốn đã được 
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khai thác từ lâu ở các địa phương khác, không còn đủ điều kiện hấp dẫn, thu hút khách như dự án 

khu du lịch đồi Thiên An-hồ Thuỷ Tiên,... 

Các ý tưởng hình thành phố đêm, những điểm sinh hoạt văn hoá ở Thành phố Huế, phố cổ 

Chi Lăng, đường ven sông Hương, sông Ngự Hà; hình thành các khu phố chợ, khu phố ẩm thực; 

làng nghề và xây dựng tuyến du lịch đồng quê bước đầu có sự quan tâm chỉ đạo sát sao, tuy vậy, 

do nhiều nguyên nhân khác nhau, việc triển khai còn hạn chế, chưa tạo được nét mới, tạo thêm 

nhiều dịch vụ để thu hút khách. 

 

   rên đâ  là những đánh giá về thực tr ng du lịch Th a Thiên Huế. Ở chương II dưới 

đâ , chúng tôi đi sâu phân tích trên cơ sở so sánh với các chỉ tiêu năng lực c nh tranh của thế 

giới và so sánh với các điểm đến khác trong khu vực. 

 

C ƯƠNG II. 

BỐI CẢN  VÀ XU  ƯỚNG MỚI CỦA NGÀNH DU LỊCH TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT 

NAM, XÂY DỰNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO DU LỊCH TT HUẾ 

 

Thế giới đang thay đổi và những tiêu chí cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của ngành du 

lịch cũng thay đổi. Điều này đòi hỏi phải có một cách tiếp cận toàn diện trong quy hoạch du lịch. 

Tình tr ng phát triển chưa xứng tầm với tiềm năng của du lịch Th a Thiên Huế nếu tiếp tục 

kéo dài mà không có giải pháp mang tính đột phá sẽ gây ra nhiều khó khăn và trở ng i trong 

phát triển c nh tranh, mà ngu  cơ lớn nhất là địa bàn TTH sẽ không còn có cơ hội đóng vai 

trò trung tâm của vùng du lịch văn hóa trọng điểm miền Trung Việt Nam. Trong bối cảnh và xu 

hướng mới của du lịch thế giới hiện nay, trên cơ sở phân tích những đặc trưng cạnh tranh của 

ngành du lịch Việt Nam và thế giới, trên cơ sở đánh giá  những giá trị đặc thù của tài nguyên thiên 

nhiên, di sản văn hóa của Huế đứng ở vị trí hàng đầu thế giới và dựa trên nền tảng Huế là một 

giao điểm của hành lang giao lưu văn hóa Đông- Tây, Bắc- Nam, có thể so sánh, kết nối với các 

cụm di sản thế giới khác. Một nội dung quan trọng của chương II là đánh giá thực tr ng du lịch 

TT Huế trên cơ sở so sánh với các chỉ tiêu năng lực cạnh tranh của thế giới do diễn đàn kinh tế 

thế giới đưa ra vào năm 2011 và từ đó định vị Huế trên bản đồ du lịch thế giới, khu vực và trong 

nước. 

I. BỐI CẢN  VÀ XU  ƯỚNG MỚI CỦA NGÀNH DU LỊCH TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT  

NAM. 

Gần đây đã xuất hiện nhiều xu hướng mới trong ngành công nghiệp du lịch trên thế giới, 

trong khu vực và ở Việt Nam. Những xu hướng này đã, đang và sẽ tác động nhiều đền sự phát 

triển của du lịch TTH.  

Ở các nước đang phát triển như trường hợp Việt Nam, ngành du lịch được công nhận như 

một ngành có triển vọng đóng góp lớn cho phát triển bền vững, đặc biệt là tạo công ăn việc làm và 

xóa đói giảm nghèo. Sự mở rộng của ngành du lịch và bản chất gia tăng lao động đóng góp vào sự 

đa dạng hoá thị trường lao động, rất phù hợp với các vùng miền trên thế giới mà đa số người dân 

(75%)  còn sống trong nghèo khổ, gần 30% của kinh phí toàn cầu của du lịch thế giới đang tập 

trung ở những nước này. Đây là ngành xuất khẩu chính của nhiều nước đang phát triển và cũng là 

nguồn thu nhập ngoại tệ của 46/50 nước kém phát triển. Hơn nữa, du lịch trực tiếp đưa sản phẩm 

đến thị trường, làm đổi thay những điểm đến xa xôi và kém phát triển trở thành những vùng kinh 

tế mới và phát triển. 

Du lịch là ngành kinh doanh lớn và đang tăng trưởng nhanh nhất ở các nước đang phát 

triển. Năm 2007, Hội Đồng Du Lịch Thế Giới (WTTC) đã dự đóan rằng du lịch bao gồm 10% của 

Tổng Sản Lượng Thế Giới , sử dụng 230 triệu lao động và tạo ra 5 nghìn tỷ USD. 
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Dự báo thị phần du lịch và tăng trưởng theo khu vực 

 Năm Gốc 

1995 

Dự báo 

2010   2020 

Thị phần 

(%) 

Tỷ lệ tăng trưởng  

trung bình (%) 

  (triệu) 1995 2020 1995-2020 

Thế giới 565 1006 1561 100 100 4

.

1 
Phi Châu 20 47 77 3.6 5.0 5

.

5 
Mỹ Châu 110 190 282 19.3 18.1 3

.

8 Đông Á - Thái Bình 

Dương 

81 195 397 14.4 25.4 6

5 

Âu Châu 336 527 717 59.8 45.9 3

.

1 
 Trung Đông 14 36 69 2.2 4.4 6

.

7 Nam Á 4 11 19 0.7 1.2 6

.

2 
Nguồn: UNWTO, Tourism 2020 Vision (2003). Re-confirmed, 2009 

 

Dự báo Du khách Quốc tế và thực tế 

 

Du lịch có trách nhiệm, một xu hướng mới của du lịch, đang tận dụng được lợi thế đón đầu làn sóng 

cung cầu này đã xuất hiện với những loại sản phẩm mới của du lịch có trách nhiệm. Năm 2008, một 

báo cáo Ủng hộ người nghèo đã nhận định rằng “tỷ lệ tăng trưởng của du lịch quốc tế ở các nước đang 

phát triển đã lớn lên một cách vượt bậc so sánh với du khách ở các nước của Cộng Đồng Châu Âu 

(EU) hay Tổ Chức Phát Triển Châu Âu (OCDE), trước đây gắn liền với loại hình du lịch độc lập và 

chuyên ngành theo tour đặc biệt, nay đã trở thành chính lưu”.  

Sự phá giá của loại hình du lịch xa (long-haul travel), những hiệp ước mở rộng chân trời 

giữa các thị trường đi ra ngoài và các điểm đến xa; quảng cáo trên đài truyền hình, sách báo và 

đặc biệt là thông tin qua mạng Internet về các nền văn hoá cũng như du lịch hoang dã là lý do của 

sự tăng trưởng này. Sự tăng trưởng của ngành  kinh tế kinh nghiệm (the experience economy) và 

nhu cầu của các loại hình du lịch trải nghiệm cũng là những đốc thúc mới cho sự tăng trưởng của 

loại hình du lịch có trách nhiệm. 
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1. Du khách có trách nhiệm: 

Du khách có trách nhiệm có những đặc tính riêng biệt nhưng không tùy thuộc vào văn hoá 

của nước mà họ là công dân. Họ thường là những người tiêu dùng có ý thức xã hội ca  hơn  ình 

thường và tìm kiếm những trải nghiệm thú vị mang tính tương tác nhằm đem lại cho họ cảm giác 

thăng hoa khác với đời sống hàng ngày. Để thu hút được những loại khách du lịch như vậy, những 

sản phẩm du lịch phải đáp ứng được những nhu cầu và thái độ đó.  

Du khách có trách nhiệm thường là những du khách có kinh nghiệm, thường mưu tìm 

những cuộc nghỉ hè khác biệt và kích thích sự sáng tạo trong họ. Họ là những du khách có xu 

hướng tương tác xã hội muốn chủ động lên kế hoạch cho chuyến nghỉ dưỡng của họ, rất muốn 

hiểu thêm về các môi trường văn hoá khác, muốn kết nối với những người khác, kết bạn, và làm 

quen với những quan hệ mới trong dịp nghỉ hè. Họ cũng rất tôn trọng các nền văn hoá bản địa, sẵn 

sàng hành động và cư xử đúng theo tập tục của địa phương nơi mà họ thăm viếng. Họ muốn tìm 

hiểu về văn hoá, tập tục, truyền thống, lịch sử và môi trường của điểm đến. Những nghiên cứu 

gần đây nhất cho thấy rằng du khách có trách nhiệm thường sử dụng những dịch vụ đem phúc lợi 

cho cộng đồng bản địa, kể cả ăn ở (sống tại gia đình, phòng trọ, giường ngủ và ăn sáng), ưa thích 

sự kiện văn hoá (học nấu ăn, làm hàng tiểu thủ công nghệ), di chuyển bằng xe đạp hay xe bus, 

thích có hướng dẫn văn hoá, lịch sử và du lịch. Họ thường chọn những giải pháp mang “tính thủ 

công tại chỗ” hơn những giải pháp công nghiệp của các tổ chức du lịch chuyên nghiệp. Họ cũng 

có ý thức về môi trường liên quan đến du lịch và họ cũng muốn đóng góp vào sự phát triển của du 

lịch có trách nhiệm. Điều đáng chú ý là họ cũng sẵn sàng trả nhiều tiền hơn ch  các sản phẩm 

và dịch vụ liên quan để bảo quản đa d ng sinh học và bảo vệ môi trường. 

Nguồn: CREST, 2009 
2. Hiện tượng Internet và Web 2.0 

Việc sử dụng Internet ngày càng phổ biến và tinh vi cũng có nhiều ảnh hưởng tích cực đến 

du lịch có trách nhiệm. Năm 2008, báo PhocusWright báo cáo rằng số du khách giao dịch qua 

mạng (on-line) đã trở thành đa số (51%) ở Hoa Kỳ. Và dự phỏng rằng con số này có thể lên đến 

60% vào năm 2009. Đa số du khách (66%) ở Hoa Kỳ sử dụng đường bay và khách sạn chỉ giao 

dịch qua mạng Internet khi lên kế hoạch nghỉ hè, và 57% đặt phòng qua mạng. Du khách đến Huế 

cũng vậy, ngày càng dùng Internet để giao dịch chuẩn bị cho chuyến du lịch của mình. 

Tương tác Trải nghiệm Ý thức xã hội  môi trường 

 

 Tương tác và học hỏi 

về môi trường, xã hội 

và văn hóa 

 

 Gặp gỡ và tương tác 

với cộng đồng địa 

phương 

 Tham gia và trãi 

nghiệm lối sống bản địa 

thay vì chỉ quan sát  

 Trực tiếp tham gia 

 Giao lưu văn hóa 

 Quan hệ với cộng đồng 

địa phương  và các du 

khách khác. 

  

 Trải nghiệm cá nhân chân thật 

 Mong muốn tự khám phá 

mình và trưởng thành theo 

hướng sáng tạo 

 Tự thử thách mình về mặt cơ 

thể,tâm hồn & trí tuệ. 

 Tìm hiểu về những lối sống 

và văn hóa khác biệt 

 Trải nghiệm một lối sống 

khác với thường ngày 

 Thăm viếng những điểm đến 

đích thực, không nhất thiết đã 

sẳn có trên con đường du lịch 

 Tiếp xúc với những kinh 

nghiệm độc đáo và hấp dẫn  

 

 Tác động tối thiểu về 

điểm đến 

 Hỗ trợ bảo tồn môi trường và giảm 

thiểu tác động tiêu cực đến các hệ 

sinh thái địa phương 

 Bảo tồn năng lượng, nước và giảm 

thiểu chất thải 

 Đóng góp lại cho các điểm đến 

nơi họ thăm viếng 

 Hỗ trợ nền kinh tế địa phương (ăn 

bình dân tại các địa điểm thông 

dụng của người địa phương) 

 Ăn mặc và cư xử theo tập tục bản địa 

 Ít thực dụng 

 Lưu trú lâu hơn và tiêu xài nhiều hơn 
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Điều này chứng minh rõ rệt là người tiêu dùng Mỹ đã chọn cách giao dịch này là chính kể 

từ năm 2000. Từ lúc chỉ có 35% khách du lịch sử dụng Internet để lên kế hoạch du lịch và chỉ 

19% thực sự được thực hiện trực tuyến đặt phòng. Tổ chức Forrester Research lúc đó đã tiên đoán 

rằng du lịch bản lẻ (retail tourism) sẽ là số một của thị trường du lịch qua mạng với tăng trưởng 

lên đến 119 tỷ USD vào năm 2010. 

Hiện tượng Web 2.0 có một đặc điểm ngày càng phổ biến là trao đổi kinh nghiệm qua mạng, 

và phát triển mạng xã hội qua Internet, như Facebook.com hay MySpace.com, hay là 

TripAdvisor.com va Lonely Planet’s Thorn Tree site. Bắt đầu thiết lập vào năm 2.000, Trip Advisor 

Media Network đã trở thành diễn đàn du lịch qua mạng lớn nhất thế giới, với trên 30 triệu người 

viếng thăm hàng tháng và có trên 7 triệu hội viên với trên 15 triệu ý kiến hay tham luận từ khách du 

lịch thực sự. 

Một công trình nghiên cứu của Euromonitor International về hiện tượng Web 2.0 được 

phổ biến năm 2008 tại Hội Chợ Du Lịch Luân Đôn cho rằng hiện tượng này đã bùng nổ rất 

nhanh trong những năm gần đây. Từ ý tưởng “ ravel  . ” được đề xuất năm 2003, liên quan đến 

các diễn đàn du lịch trong cộng đồng du lịch qua mạng, hiện tượng này đã kết nối rộng lớn giữa 

các khách du lịch độc lập, thay vì dựa trên uy tín của các mạng du lịch nghề nghiệp như trước 

đây. Và từ đó, du khách độc lập đã trực tuyến chia xẻ những kinh nghiệm của mình qua hình 

thức đối tho i này. 

 

3. Sự cần thiết kết nối lại với thiên nhiên: 

Phản ứng lại với đời sống và văn hoá đô thị, các tầng lớp sống ở thành thị có xu hướng 

muốn kết nối lại với thiên nhiên và lựa chọn những thú vị mộc mạc như cắm trại, khám phá thiên 

nhiên hoang dã, leo núi, trượt tuyết, v..v.. để giải thoát khỏi đời sống bận rộn của thành thị. Rất 

nhiều thanh niên cho loại hình du lịch mạo hiểm, như lướt sông bè (whitewater rafting), đi xe đạp 

trèo núi, đáp ứng nhu cầu kết nối lại với thiên nhiên trong khi vẫn duy trì lối sống có nhịp độ 

nhanh của họ.  

Việc xuất hiện của du lịch trải nghiệm là một hiện tượng mới khác. Khái niệm Kinh tế 

trải nghiệm (Experience Economy) được đề xuất năm 1999 trong cuốn sách cùng tên của Pine và 

Gilmore, trong đó hai tác giả cho rằng kinh tế trải nghiệm sẽ là nền kinh tế đang vươn lên, sau 

kinh tế nông nghiệp, kinh tế công nghiệp và kinh tế dịch vụ. Vì thế các doanh nghiệp cần phải 

thiết kế những sản phẩm thể hiện được trải nghiệm của người tiêu dùng và như thế sản phẩm 

cũng thực tế hơn. Starbucks Coffee là một ví dụ điển hình, vì thực nghiệm cà phê Starbucks 

không chỉ là uống cà phê, mà là toàn bộ  trải nghiệm cảm giác uống đặc biệt tại quán cà phê.   

Người tiêu dùng hiện nay đang tìm những loại trải nghiệm tương tự như thế như những tập tục 

văn hoá tiêu thụ mới của họ và vì vậy đã ảnh hưởng đến sự hình thành của du lịch trải nghiệm, 

một loại hình du lịch rất mới bao gồm những sản phẩm của du lịch trách nhiệm, coi trọng trải 

nghiệm hơn là cơ sở vật chất. Tổ chức UNWTO cho rằng du lịch trải nghiệm là một trong những 

lĩnh vực sẽ phát triển nhanh trong hai thập niên tới.  

 

4.   Nhu cầu nhận diện tính đích thực: 

Một vấn đề thú vị hơn nhiều đó là không phải trải nghiệm gì cũng được. Một xu hướng 

khác đang đốc thúc sự lớn mạnh của du lịch có trách nhiệm là nhu cầu trải nghiệm đích thực. 

Người tiêu dùng ngày nay muốn có những trải nghiệm chân thực. Những loại kinh nghiệm 

sáng chế bởi các tổ chức tour du lịch, như công viên giải trí, du thuyền, khu nghỉ dưỡng, ..v..v.. 

mà dựa trên tiêu thụ, mua sắm, cờ bạc, cũng như vui chơi giải trí sản xuất hàng loạt không còn 

sức hấp dẫn du khách như trước đây nữa. Việc các tổ chức tour du lịch thiết kế những loại lễ hội 

giả hiệu qua việc sử dụng người dân địa phương cũng đã nhàm chán và bị du khách quay lưng lại. 

Ngày nay, tổ chức tour du lịch cũng phải đăng ký xin phép cho du khách chứng kiến và tham gia 

những sự kiện lễ hội có thực và theo đúng nghi lễ truyền thống. Du lịch hoang dã  cũng đã chuyển 

từ việc đi xem những con thú trong chuồng sang xem safari ngoài thiên nhiên hoang dã. 
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5. Chuyển hướng Xanh:  

Trong hai năm qua, thế giới đã chuyển dịch sang nền kinh tế xanh một cách nhanh chóng 

hơn. Cộng đồng thế giới đã công nhận sự cần thiết phải khẩn trương đối mặt một cách có trách 

nhiệm và kiên quyết với các thách thức toàn cầu như tình trạng nghèo đói, sự suy thoái kinh tế 

triền miên, và biến đổi khí hậu, trong khi đó còn phải chuẩn bị giải quyết những khủng hoảng an 

ninh lương thực, nguồn nước ngọt, khủng hoảng năng lượng. Trong tương lai - tất cả trở thành 

nghiêm trọng hơn với sự bùng nổ của dân số thế giới. 

Vì thế hiện nay du lịch có thể đóng một vai trò lớn hơn trong sự chuyển dịch cần thiết này. 

Ngành này chiếm đến hơn 5% của nền kinh tế thế giới, và thêm 5% khác gián tiếp qua chuỗi cung 

cầu. Ở những khu vực có trọng điểm du lịch như  Carraibes, hay Ấn Độ Dương, thành phần du 

lịch còn cao hơn nhiều. Nó là một bộ phận khổng lồ của nhu cầu thị trường nội địa ở các nền kinh 

tế phát triển cũng như đang phát triển, và cũng là lĩnh vực dịch vụ chính cho các nước đang phát 

triển nói chung và Phi Châu nói riêng. Thật ra, du lịch liên quan đến cả tỷ người tiêu dùng qua 

chiến lược tiếp thị và thật sự là một khát vọng lớn cho phong cách sống của nhân dân toàn  thế 

giới, không phân biệt giai tầng xã hội, ranh giới địa lý hay sắc tộc. Nó tạo ra việc làm hơn tất cả 

mọi lãnh vực khác trên thế giới, ở mọi quốc gia, ở đô thị cũng như nông thôn, và xuyên suốt mọi 

thị trường lao động. Với số lượng hoạt động du lịch ở các nước đang phát triển và ở các điểm đến 

đang trội lên, thì đây cũng là cơ hội tăng trưởng kinh tế công bằng hơn trong một cơ cấu phát triển 

xã hội đùm bọc lẫn nhau. Nói chung, các nước đang phát triển tùy thuộc nhiều vào xuất khẩu dịch 

vụ của ngành du lịch, trong chừng mực nào đó các nền kinh tế này có lợi thế cạnh tranh về du lịch 

sinh thái, hiện được xếp vào ngành xuất khẩu dịch vụ xanh. 

 Điều quan trọng là nếu du lịch muốn phát huy được những tiềm năng xanh, thì phải từ bỏ 

cách tiếp cận cố hữu phân khúc thị trường thành từng phân đoạn nhỏ, những mục tiêu nhỏ và 

những cơ chế hạn hẹp. Xu hướng mới hiện nay là hầu hết đại đa số du khách chọn những hệ thống 

quản lý du lịch liên thông và kết hợp mọi bộ phận trong chuỗi du lịch, như đường bay, khách sạn, 

chuyên chở, nhà hàng, dịch vụ du lịch khác và mua sắm lẻ và tất cả đều cần một loại nhân lực, 

đầu tư, quản lý và hạ tầng kỹ thuật. Toàn cầu hóa đã thay đổi hẳn các công thức tổ chức và quản 

lý du lịch cũ để đi theo một hệ thống ngày càng kết hợp và liên thông giữa cung và cầu. Vì thế các 

chủ thể trong ngành du lịch phải vươn lên thoát khỏi cách tiếp cận cục bộ của mình để nhận định 

rõ những xu thế nổi trội hiện nay và thiết lập một chiến lược tiếp thị và phát triển du lịch đúng 

tầm. 

Khái niệm “môi trường sinh thái” đem lại cho khách du lịch những kinh nghiệm chân thực, 

cũng như xu hướng tiêu thụ cũng đang đi theo nhu cầu các sản phẩm “vi sinh”, “bền vững” hay 

“thân thiện với môi trường”, “xanh”, hoặc “mậu dịch công bằng”, tất cả liên quan đến bảo vệ môi 

trường và du lịch có trách nhiệm. Phim truyền hình về “Một sự thật bất tiện” (An Unconvenient 

Truth) với chủ đề biến đổi khí hậu đã đánh dấu một sự thức tỉnh toàn cầu về nhu cầu hành động 

của cộng đồng thế giới nhằm ngăn chặn sự ấm lên của trái đất. Những thông điệp này đã lan tràn 

khắp thế giới và xâm nhập mọi giới trong việc lựa chọn những sản phẩm có tác động bảo vệ trái 

đất, kể cả việc lựa chọn loại hình du lịch. Vì thế các công ty du lịch cũng phải theo các xu hướng 

mới này mà điều chỉnh chiến lược tiếp thị của họ. Ở Hoa Kỳ, một tổ chức dân sự bất vụ lợi với 

tên gọi là “Phong cách sống lành mạnh và bền vững” công bố một kết quả nghiên cứu gần đây 

cho thấy rằng, 49 triệu người, và 19% người lớn ở Hoa Kỳ quan tâm đến sức khỏe cộng đồng, 

môi trường, phát huy con người, sống bền vững và công bằng. Các công ty du lịch cũng thế, phải 

phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội nhằm bảo vệ môi trường, phát huy cộng đồng thông qua các 

chiến dịch tiếp thị cũng như qua mạng quảng bá truyền thông.  

 

6. Trải nghiệm thử thách bản thân 

Một xu hướng khác là nhu cầu của thế hệ mới tìm kiếm những loại kinh nghiệm nhằm trải 

nghiệm thử thách cho cá nhân, để giải thoát những bế tắc của cuộc sống đô thị, bị gò bó, và đi tìm 

những ý nghĩa mới qua việc chọn nghỉ hè và du lịch. Một khi đời sống vật chất đã quá đầy đủ sẽ  
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thúc đẩy nhu cầu tự nhiên đóng góp cho môi trường và cộng đồng nhằm góp phần của mình vào 

một sự nghiệp cao cả hơn. Điều này có thể thấy rõ qua việc lớn mạnh của xu hướng “du lịch tự 

nguyện” của các thanh niên từ các nước phát triển đến thăm và trải nghiệm sự khác biệt ở các 

nước đang phát triển, thậm chí ở các nước nghèo đói, lạc hậu.  

Điều này không mới lạ, nếu chúng ta nhìn vào sự tăng trưởng của du khách ba lô đến Việt 

Nam, và đặc biệt đến khu Phạm Ngũ Lão của thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo cáo của  Trường 

Đại học Kinh tế của thành phố HCM và Ủy ban Nhân dân Quận 1 trong công trình dự án Tân 

trang Khu Phạm Ngũ Lão trong giai đoạn 2010-2020 cho biết, khu phố Phạm Ngũ Lão là khu 

phố ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh có sức thu hút đến 1.999 du khách ba lô mỗi ngày, đem lại 

6.32 nghìn tỷ đồng VN, hay 400 triệu đôla Mỹ mỗi năm. Du khách gọi là chi tiêu thấp (budget-

traveler) trung bình tiêu xài khoảng 12 triệu đồng VN cho mỗi chuyến, và sau khi ở tại khu vực 

Phạm Ngũ Lão trong vòng một tuần, sẽ đi đến những địa điểm khác của Việt Nam. 

Điều đáng chú ý là du khách ba lô thuộc ba loại du khách khác nhau, thứ nhất là du khách 

có công ăn việc làm ổn định từ những nước trong vòng kính bay 2-4 giờ bay từ TP HCM, hai là 

loại du khách đến vì những việc làm tạm thời, và cuối cùng là du khách đến vì nghỉ hè hay vui 

chơi giải trí. Điều đáng chú ý là loại du khách này cũng đi tìm những lối trải nghiệm mới, thoát 

khỏi đời sống hàng ngày của họ và muốn có những thử thách mới đối với cá nhân. Họ là những 

người du khách đi theo chỉ dẫn của sách hướng dẫn du lịch nổi tiếng Lonely Platnet và giao dịch 

qua Internet để di chuyển. 

II. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DU LỊCH VIỆT NAM TRONG KHU VỰC 

CHÂU   Á – T ÁI BÌN  DƯƠNG 

Báo cáo mới nhất (2011) về Tính C nh Tranh của Ngành Du Lịch (Travel-Tourism 

Competitive Report – TTCR 2011) của Diễn Đàn Kinh  ế Thế Giới xác định trong giai đọan 

2007-2009 Việt Nam đã bị tác động nghiêm trọng bởi khủng hoảng kinh tế toàn cầu, cùng với một 

số nước khác như Ireland, Pháp, Italy, Đức, Croatia, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc, 

Nhật Bản, Singapore, Thailand. Những nước này nằm trong vòng bán kính của khủng hoảng kinh 

tế tài chính thế giới năm 2007-2009 

TÁC ĐỘNG CỦA KHỦNG HOẢNG KINH TẾ L N CÁC ĐIỂM ĐẾN  

DU LỊCH CHÍNH TRÊN THẾ GIỚI (2007-2009) 

Impact of the economic crisis on major tourim destinations 

(2007-2009)
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Mặc dù vậy, báo cáo 2011 cũng xếp hạng Việt Nam đứng hạng 14/26 nước trong khu vực 

Á Châu Thái Bình Dương và hạng 80/139 nước trên  thế giới. So sánh với hạng 17/25 nước trong 

khu vực Châu Á-TBD và 89/133 trên toàn thế giới theo báo cáo hai năm trước (2009), cho thấy 

sức chịu đựng và ứng phó khủng hoảng kinh tế của ngành du lịch Việt Nam. Cũng theo báo cáo 

này, Việt Nam có lợi thế nhờ sự giàu có về tài ngu ên văn hóa (hạng 36), một số Di sản thế giới, 

nhiều hội chợ triển lãm, và công nghiệp sáng tạo đang trội lên, sắp h ng thứ 24/139 về Di sản 

Thiên nhiên thế giới và đặc biệt là Việt Nam có nhiều lo i động vật thực vật qúi hiếm. Những 

lợi thế này lại được củng cố thêm bởi tính c nh tranh về giá cả của Việt Nam (xếp hạng thứ 

16/139). Để củng cố hơn nữa tính cạnh tranh của ngành du lịch, Việt Nam cần  phát triển hạ tầng 

giao thông và hạ tầng cơ sở cho ngành du lịch (hiện nay xếp hạng 110/139), và bảo đảm rằng lĩnh 

vực này sẽ phát triển theo hướng bền vững và thân thiện với môi trường (hiện nay xếp hạng thứ 

115/139). H  tầng gia  thông và tác động môi trường của đô thị hóa tự phát là hai khâu yếu 

kém nhất của Việt Nam, cần được khắc phục. 

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÀNH DU LỊC  NĂM 2011 :      

KHU VỰC CHÂU Á- T ÁI BÌN  DƯƠNG 

The Travel & Tourism Competitiveness Index 2011 : Asia Pacific

 



54 

 

BẢNG SO SÁNH CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH DU LỊC  NĂM  2011 – 2009 

 

 
 

Báo cáo về Tính Cạnh Tranh Ngành Du Lịch dựa trên nhiều loại tiêu chí  góp phần vào chỉ 

số cạnh tranh của ngành. Tất cả Có 14 tiêu chí sau đây: 
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1. Quy định Chính sách và luật pháp        

2.  Bền vững môi trường 

3.  An toàn và an ninh 

4.  Sức khỏe và vệ sinh 

5. Chính sách ưu tiên cho du lịch 

6.  Hạ tầng hàng không 

7.  Hạ tầng giao thông đường bộ 

8.  Hạ tầng du lịch 

9.  Hạ tầng công nghệ 

10.  Giá cả cạnh tranh trong ngành du lịch 

11.  Nguồn Nhân lực ngành du lịch 

12.  Tính thích nghi về du lịch 

13.  Tài nguyên thiên nhiên 

14.  Nguồn lực Văn hoá 

 

Những tiêu chí này có thể được phân loại theo ba cụm vấn đề, đó là khung pháp lý quy 

định về du lịch, hai là môi trường và hạ tầng kinh doanh du lịch, ba là nguồn lực thiên nhiên, văn 

hoá và nhân lực cho ngành du lịch. Những tiêu chí này chính là hệ thống chuẩn mực quốc tế do 

Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới xây dựng và xếp hạng chỉ số cạnh tranh về du lịch của mỗi nước trên 

thế giới, và giữa những vùng trong một quốc gia. 

 

Tổ hợp 3 thành phần TTCI dùng để đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh du lịch 

 

Các công trình nghiên cứu được thực hiện một cách khoa học và quy mô trên thế giới có 

thể giúp việc thẩm định các vấn đề kinh tế và du  lịch của Việt Nam được khách quan và thấu đáo 

hơn. Cuộc điều tra “Chỉ số c nh tranh du lịch năm     ” (Travel & Tourism Competitiveness 

Index - TTCI 2011) do Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF )thực hiện hàng năm, đánh giá năng lực 

cạnh tranh ngành du lịch của 139 quốc gia là tài liệu rất hữu ích cho việc tìm hiểu năng lực và 

tiềm năng của ngành du lịch Việt Nam.  

Kết quả của cuộc điều tra TTCI 2011 cho thấy vị thứ chỉ số cạnh tranh ngành du lịch Việt 

Nam trên thế giới thay đổi không đáng kể trong các năm qua 2007-2009, 2011 với các thứ hạng 

(84/124, 96/130, 89/133, 80/139 ). Ở phạm vi khu vực Châu Á Thái Bình Dương, vị thứ về chỉ số 

cạnh tranh của Việt Nam phản ảnh khá trung thực vị trí kinh tế trong khu vực được trình bày ở 

phần trên. Vị thế kinh tế và năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam (cũng như trên 

nhiều địa hạt kinh tế khác) hiện có thể so sánh với các nước có nền kinh tế chậm phát triển 

tr ng vùng như Philippines và Ind nesia, và vẫn ở vị trí thấp trong bức tranh bao quát của nền 

kinh tế khu vực và toàn cầu. 
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Singapore Malaysia Thailand Indonesia Viet Nam Philippines Cambodia Brunei

2009 10 35 39 81 89 86 108 69

2011 10 32 41 74 80 94 109 67
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Bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh ngành du lịch Việt Nam 

và các nước Asean trong 139 nước trên thế giới 2009-2011 

Nguồn : theo số liệu báo cáo WEF (2011)  
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                                                                                               Nguồn : theo số liệu báo cáo WEF (2011) 

Cuộc điều tra của WEF được thực hiện trên ba lãnh vực chính của ngành du lịch: Nguồn 

tài ngu ên thiên nhiên, văn hóa và nhân lực, cơ sở h  tầng và môi trường kinh doanh, khuôn 

khổ luật định. Ba lãnh vực này bao gồm 14 hạng mục chính, và các hạng mục chính được xây 

dựng trên 70 hạng mục phụ thuộc.  

Chúng tôi chú trọng vào các hạng mục quan trọng nhất, được đề cập nhiều trong các phân tích của 

tài liệu TTCI / 2011. 139 quốc gia được chọn lựa, so sánh và phân tích phản ảnh mối tương quan 

cạnh tranh và đại diện cho các nền kinh tế có trình độ phát triển khác nhau trong khu vực. 

1. Nguồn Tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và nhân lực (T&T human, cultural, and natural 

resources): Việt Nam xếp thứ hạng 46/139. 
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Nguồn tài nguyên thiên nhiên và nét văn hóa đặc sắc, đặc thù của mỗi dân tộc và nguồn 

nhân lực xác định chất lượng dịch vụ cung ứng là các yếu tố hàng đầu thu hút du khách quốc tế, 

được xếp chung vào nhóm tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh đầu tiên. Nguồn tài nguyên du 

lịch và sự yêu thích của dân chúng, thái độ cởi mở của xã hội đối với hoạt động du lịch và khách 

quốc tế ảnh hưởng không nhỏ đến lượng du khách viếng thăm và ít chịu ảnh hưởng bởi trình độ 

phát triển của mỗi quốc gia, do đó, có thể là lợi thế của các quốc gia đang phát triển. Biểu đồ bên 

dưới cho thấy, Trung Quốc và Malaysia chẳng hạn là quốc gia đang phát triển, còn thua kém xa 

các nước phát triển trên nhiều phương diện, song đã đạt được vị thứ khá cao: 12 và 18 trên 139 

quốc gia. 
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Nguồn : theo số liệu báo cáo WEF (2011) 

Vị thứ của h ng mục nguồn tài nguyên nhiên (Natural resource) của Việt Nam 

(51/139)  là tổng hợp kết quả bảng xếp hạng của ba hạng mục phụ thuộc: số lượng các di sản thiên 

nhiên - thứ hạng 24/139, số lượng các loài động vật tìm thấy – 22/139, tỷ lệ diện tích các khu vực 

được bảo tồn về sinh thái, thiên nhiên và văn hóa trên tổng diện tích quốc gia – 98/139, và chất 

lượng môi trường thiên nhiên – 132/139. 
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                                                                         Nguồn : theo số liệu báo cáo WEF (2011) 
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Sự đánh giá h ng mục nguồn tài ngu ên văn hóa (Cultural resources) thứ h ng 36/139: 

dựa vào số lượng địa điểm di sản văn hóa và các công trình văn hóa phi vật thể - thứ hạng 25/139, 

tỷ lệ chỗ ngồi của các sân vận động trên dân số - 121/139, số hội chợ và triển lãm quốc tế tổ chức 

hàng năm  52/139, và tỷ lệ xuất khẩu các sản phẩm mang tính sáng tạo như hàng thủ công nghệ và 

điêu khắc, phim ảnh, ấn bản 28/139. 
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                                                        Nguồn : theo số liệu báo cáo WEF (2011) 

 

Nguồn nhân lực (Human resources) của Việt Nam có vị thứ thấp  (72/139).  Một trong 

hai hạng mục phụ là nguồn lao động phục vụ cho ngành du lịch, qua việc xem xét các thủ tục thu 

dụng và sức khoẻ của lực lượng lao động (Availability of qualified labor) được đánh giá tương 

đối khả quan với thứ hạng 33/139. Song, vị thứ 83/139 của hạng mục phụ thứ hai thẩm định chất 

lượng ngành giáo dục và đào tạo (Education and training) thể hiện mặt yếu kém của nền giáo dục 

Việt Nam trong cộng đồng thế giới.  

Hạng mục thứ tư không kém phần quan trọng là Sự yêu thích ngành du lịch (Affinity for 

Travel & Tourism) 87/139 đo lường độ mở của xã hội đối du lịch và du khách quốc tế (Tourism 

openness) thứ hạng 77/139). Sự đánh giá của hạng mục này dựa vào tỷ lệ chi tiêu của dân chúng 

đối với dịch vụ du lịch và thu nhập từ khách quốc tế trên GDP , thái độ của dân chúng đối với 

khách quốc tế -(Attitude of population toward foreign visitor) 97/139, và việc các doanh nhân 

trong nước có sẵn sàng giới thiệu các đối tác nước ngoài đi du lịch sau chuyến công tác 

(Extension of business trips recommended)  83/139. 

Tóm l i, kết quả cuộc điều tra trên các h ng mục chi tiết của lĩnh vực tài nguyên và 

nhân lực của ngành du lịch Việt nam cho thấy nguồn tài ngu ên thiên nhiên, văn h á, và 

nhân lực tương đối có chỉ số cao chủ yếu do số lượng, sự phong phú của các di sản thiên 

nhiên, di sản văn h á, các l ài động vật.  

Song, thế m nh nà  đã chưa được phát huy do những h n chế trong việc bảo tồn và 

phát triển nguồn tài ngu ên, môi trường, sự yếu kém về mặt đà  t o nhân lực, và độ mở của xã 

hội đối với ho t động du lịch và khách quốc tế. Tuy là lãnh vực đ t vị thứ khả quan nhất trong 

 a địa h t nghiên cứu, Việt Nam vẫn đang đứng sau khá xa các đối thủ c nh tranh trong 

vùng: sau Indonesia 6 bậc, sau Singapore 23 bậc, sau Thailand 25 bậc, sau Malaysia 28 bậc , 

China 34, và Australia 42 bậc .  
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2. Cơ sở hạ tầng và môi trường kinh doanh (Thứ hạng 89/139):   

             (T&T business environment and infrastructure) 

Khác với lĩnh vực tài nguyên và nhân lực, cơ sở hạ tầng và môi trường kinh doanh của 

ngành du lịch tùy thuộc khá nhiều vào trình độ phát triển của mỗi nước. Đối với các nền kinh tế 

đang phát triển như Việt Nam, nó vừa là lợi thế, vì giá cả là một trong những yếu tố quan trọng, 

song cũng vừa là yếu điểm do tình tr ng yếu kém của cơ sở vật chất, phương tiện di chuyển và 

thông tin của ngành du lịch.  
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Cơ sở hạ tầng (tourism infrastructure) ngành du lịch cung cấp các tiện nghi thiết yếu cho du 

khách, nên là một trong những yếu tố quan trọng cho sự thành công của hoạt động du lịch. Song, 

đây lại là một trong những hạng mục chính Việt Nam có vị thứ thấp nhất (110/139). Hạng mục 

này đo lường số lượng khách sạn theo dân số - thứ hạng 89/139, sự hiện diện của các công ty lớn 

cho thuê xe - hạng 112/139, và số lượng máy ATM theo dân số - hạng thứ 93/139. 
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 Nguồn : theo số liệu báo cáo WEF (2011) 
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Tầm quan trọng của hạng mục Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (ICT infrastructure) 

ngày càng gia tăng do việc sử dụng internet, điện thoại di động trong việc liên lạc, tìm kiếm thông 

tin du lịch, mua vé trên mạng ngày càng phổ biến và tiện lợi. Địa hạt này đã được cải thiện đáng 

kể trong thập niên qua, song vị thứ của Việt Nam trong cộng đồng thế giới vẫn còn khiêm tốn 

với h ng thứ 67/139, so với Singapore 17, Australia 20, Malaysia 46, China 68, Thailand 72, 

Philippines 92, và Indonesia 102 

Là một nước nghèo, Việt Nam có lợi thế về giá cả (16/139), song do sự yếu kém về cơ sở 

hạ tầng của môi trường kinh doanh du lịch, vị thứ của lãnh vực cơ sở hạ tầng và môi trường kinh 

doanh du lịch hạ thấp (89/139) so với lãnh vực các nguồn tài nguyên.  
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                              Nguồn : theo số liệu báo cáo WEF (2011) 

Trong mối tương quan cạnh trạnh với các nước trong khu vực, vị thứ Việt Nam chỉ đứng 

trên Philippine 6 bậc, và dưới Indonesia 3 bậc, dưới China 25, dưới Thailand 46, dưới Malaysia 

49, dưới Australia 72, và đưới Singapore 85 bậc. Hai hạng mục Việt Nam bị tụt hậu sâu, cần cải 

thiện hơn cả là cơ sở hạ tầng du lịch với vị thứ 110/139, và hàng không (85/139) cung cấp các 

dịch vụ thiết yếu cho các hoạt động du lịch: khách sạn, thuê xe, ATM và di chuyển (77/139). 

3. Khuôn khổ luật định: thứ hạng 89/139 (T&T regulatory  framework): 

Chính sách phát triển ngành du lịch là một trong những mắc xích quan yếu quyết định 

thành công của ngành du lịch Việt Nam. Nó ảnh hưởng đến việc khai phá, bảo tồn các nguồn tài 

nguyên và môi trường thiên nhiên nâng cao khả năng thu hút du khách; thúc đẩy sự phát triển dịch 

vụ du lịch thông qua chính sách đầu tư cải thiện chất lượng cơ sở vật chất mang lại tiện nghi, tiện 

ích cho các hoạt động du lịch; tạo điều kiện dễ dàng về thủ tục và bảo đảm an ninh an toàn cho du 

khách viếng thăm. Song, hiệu năng của chính sách và trình độ phát triển có mối quan hệ tương tác, 

và do đó, các quốc gia có năng lực cạnh tranh thấp trên các lãnh vực tài nguyên, cơ sở hạ tầng và 

môi trường kinh doanh du lịch thường cũng có vị thế yếu kém về khuôn khổ luật định liên quan 

đến ngành du lịch. 
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           Nguồn : theo số liệu báo cáo WEF (2011) 
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H ng mục điều lệ và quy định đ  lường hiệu quả chính sách phát triển các doanh 

nghiệp và dịch vụ du lịch h ng 67/139 (Policy rules and regulations). Điểm số và thứ hạng của 

hạng mục này được xây dựng trên các hạng mục phụ liên hệ đến hoạt động du lịch: thủ tục visa - 

thứ hạng 7/139 (có sự tiến bộ đáng kinh ngạc so với bảng xếp hạng 116/133 của năm 2009), sự 

phổ biến và chính sách khuyến khích doanh nghiệp nước ngoài 114/139, quyền tư hữu – 81/139, 

ảnh hưởng của luật đầu tư nước ngoài – 29/139, thời gian thành lập doanh nghiệp – 118/139, chi 

phí thành lập doanh nghiệp – 71/139, độ mở của các hiệp định hàng không quốc tế - 91/139, và 

tính minh bạch trong việc hoạch định chính sách – 73/139 

Chính sách bảo vệ môi trường hữu hiệu có thể bảo tồn và phát huy nguồn tài nguyên và 

môi trường thiên nhiên, là một trong những yếu tố chính hấp dẫn du khách (115/139). Các hạng 

mục phụ thuộc bao gồm: sự chặt chẽ của các quy định môi trường - thứ hạng 134/139, hiệu lực thi 

hành 103/139, lượng khí cacbonic 41/139, độ ô nhiễm  98/139, sự đe dọa các loại động vật quí 

hiếm  115/139, và số lượng các hiệp ước bảo vệ môi trường tham gia 108/139. 
 

 
                                                             Nguồn : theo số liệu báo cáo WEF (2011) 

 

Để cải thiện năng lực c nh tranh, Việt Nan cần đặt trọng tâm cải thiện các địa h t yếu 

kém nhất về chính sách bảo vệ môi trường và đầu tư nước ngoài ở ngành du lịch; an toàn giao 

thông, dịch vụ y tế và vệ sinh.  r ng tương quan c nh tranh khu vực, vị thứ Việt Nam về 

khuôn khổ luật định VN xếp ca  hơn Ind nesia 5  ậc, ca  hơn Philippines     ậc, và thấp hơn 

China 18 bậc, thấp hơn  hailand   , thấp hơn Mala sia  9, thấp hơn Australia 5 , và thấp 

hơn Singap re 8   ậc.   
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Việt Nam là một trong số các quốc gia có ngành du lịch phát triển nhanh trong thập niên 

qua. Sự góp phần của nguồn thu nhập du lịch vào GDP và cán cân thanh toán trở nên đáng kể và 

ngày càng gia tăng. Với các lợi thế về giá cả, nguồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa khá phong 

phú, nguồn nhân lực dồi dào, và là điểm đến mới, Việt Nam hiện là quốc gia đang thu hút du 

khách quốc tế. 

Mặt khác, Việt Nam cần hiểu rõ vị thế của mình trong bức tranh tổng thể của ngành du 

lịch khu vực và thế giới, với tỷ phần khiêm tốn 2.3% trên lượng khách đến, 1.8% thu nhập của 

khu vực Châu Á -  hái Bình Dương, và vị thứ chỉ số c nh tranh du lịch 14/26 (trong khu vực ) 

và 80/139 (trên thế giới). So sánh với tỷ phần và vị thứ tương ứng của nước láng giềng 

Malaysia - 11.4%, 8.2%, 7/26 trong khu vực Châu Á-TBD, và 32/139 - Việt Nam sẽ phải cần 

rất nhiều nỗ lực và thời gian để có thể thu ngắn khoảng cách phát triển ngành du lịch với các 

quốc gia có lợi tức trung  ình như Mala sia và  hái Lan. 

Việt Nam đang cố vươn lên trở thành quốc gia có mức lợi tức trung bình, do đó cơ sở vật 

chất và hạ tầng du lịch còn thiếu thốn và kém tiện nghi, cần thời gian để dần dà cải thiện. Song 

những yếu kém thuộc phạm vi chính sách về luật định, đào tạo nhân lực, và đặc biệt trên lĩnh vực 

bảo tồn và phát huy nguồn tài nguyên văn hóa, thiên nhiên và môi trường nếu không sớm được 

cải thiện, không những sẽ ảnh hưởng đến mức tăng trưởng và tính bền vững của ngành du lịch 

Việt Nam trong trung và dài hạn mà còn có thể gây phương hại đến nguồn tài nguyên qúi hiếm 

của quốc gia. 

Tính cách văn hoá của hoạt động du lịch Việt Nam là nỗi quan ngại khác. Nếu như sự 

thành công của cá nhân không thể chỉ được đánh giá bằng sự thành đạt về phương diện tài chánh, 

mà còn ở nhân cách, thể hiện qua văn hóa ứng xử trong cuộc sống, thì hình ảnh của một xứ sở, 

một dân tộc dưới con mắt du khách quốc tế cũng không thể chỉ được tạo dựng qua sự hoành tráng 

của các lễ hội hay công trình du lịch, mà ở sự thể hiện nếp sống văn hóa thường nhật, qua thái độ 

phục vụ của các nhân viên ngành du lịch, qua lề lối kinh doanh, và lòng hiếu khách của cộng đồng 

dân cư đối với khách quốc tế.  

Với kết quả điều tra của WEF về thái độ dân chúng đối với du khách quốc tế, các phản hồi 

của du khách rằng Việt Nam cần học hỏi Lào và Campuchia về lòng hiếu khách và cách tiếp đón 

du khách, các phóng sự về tình trạng chèo kéo, chụp giật du khách, sự xô bồ và hỗn tạp của các lễ 

hội nơi chốn tôn nghiêm, hình ảnh của đất nước đang bị tổn thương. Hạ tầng cơ sở và dịch vụ của 

ngành du lịch Việt Nam đã yếu kém, lẽ ra chúng ta phải biết lấy văn hóa ứng xử để bù lại. Thế mà 

không hiểu sao, một số nơi, một số công ty lữ hành vẫn cố chạy theo lợi nhuận làm ăn kiểu vô 

trách nhiệm như vậy. Chính những cách hành xử như nói ở trên đã phần nào làm mất đi hình ảnh 

đất nước và con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế (Lòng hiếu khách ở đâu? , Eileen – 

BBC và vì sao du khách không quay lại?, Lê Hà - Thời báo Kinh tế Sàigòn Online) 

III. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DU LỊCH THỪA THIÊN HUẾ TRÊN BẢN ĐỒ DU 

LỊCH QUỐC GIA, TRONG KHU VỰC Á CHÂU VÀ TRÊN THẾ GIỚI. 

 

Với chỉ số năng lực c nh tranh du lịch, đặc biệt tr ng các lĩnh vực cơ sở h  tầng, bảo 

tồn tài ngu ên, môi trường, đà  t o, và luật định, tương lai của ngành du lịch Việt Nam vẫn 

còn là một dấu chấm hỏi. Huế phải thấy rõ toàn cảnh bức tranh nà  để có thể sớm khắc phục 

những yếu kém, nâng cao tính c nh tranh cho du lịch TT Huế giai đ  n 2013- 2030. 

1.   Những hạn chế của du lịch Thừa Thiên Huế:  thứ nhất phải kể đến cơ sở hạ tầng giao thông 

và hạ tầng du lịch. Ở mục này, thực trạng Thừa Thiên Huế phản ánh khá rõ nét thực trạng của cả 

Việt Nam (hiện nay xếp hạng 110/139). Theo tiêu chí của WEF đưa ra mục này gốm có h  tầng 

hàng không, h  tầng gia  thông đường bộ, h  tầng du lịch, h  tầng công nghệ, giá cả c nh 

tranh trong ngành du lịch, và bảo đảm rằng lĩnh vực này sẽ  phát triển the  hướng bền vững và 

thân thiện với môi trường (hiện nay Việt Nam xếp hạng thứ 115/139). 
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Về tiềm năng du lịch, ở khu vực Đông Nam Á không có nơi nào có thể so sánh được với Huế kể 

cả đảo Bali của Indonesia, tuy nhiên để có một bức tranh rõ hơn về thực trạng của du lịch Thừa 

Thiên Huế chúng ta t m xếp Huế ngang bằng về tiềm năng du lịch với Bali. Thực hiện khảo sát 

trên lĩnh vực giao thông đường hàng không, các chuyến bay nội địa và quốc tế, khách sạn 5 sao, 3 

sao và khách sạn giá rẻ ở 11 điểm đến trong nước và khu vực cho thấy  Bali đón nhiều chuyến bay 

quốc tế nhất, với 60 chuyến mỗi ngày. Tiếp theo là Penang, 55 chuyến, Phuket 52 chuyến. Thậm 

chí Yangon cũng đón được 37 chuyến mỗi ngày. Đáng chú ý là Huế được xếp ngang hàng với 

Malacca, Pattaya và Nha Trang. Điều này phụ thuộc vào các chuyến bay nội địa và các phương 

tiện giao thông đường bộ. Về số lượng chuyến bay đến trong nước, Huế có 8 chuyến trong khi đó 

Nha Trang có 12 chuyến. Còn Bali có đến 115 chuyến, Koh Samui 86, Phuket 81, Penang 65, 

Langkawi 37 và Đà Nẵng có 35 chuyến. 

 

Rõ ràng Huế cần phải tăng cường khả năng thu hút du lịch hàng không cả trong và ngoài nước 

nếu muốn được xếp vào một điểm đến du lịch lớn so với các điểm đến khác trong khu vực Đông 

Nam Á. 

 

Về dịch vụ lưu trú khách sạn, Bali được xếp hàng đầu. Bali có 517 khách sạn 5 sao, 587 

khách sạn 3 sao và 596 khách sạn bình dân. Phuket đứng thứ hai với 242 khách sạn 5 sao, 286 

khách sạn 3-sao và 81 khách sạn bình dân. Koh Samui đứng thứ 3 và Penang  thứ 4. Huế được 

xếp đồng h ng với Malacca, một thị trấn nhỏ không có nhiều tiềm năng du lịch, ngoài chính tên 

gọi Malaca trong lịch sử, ở tây bắc bán đảo Malaysia. Số liệu thống kê cũng cho thấy mức độ mà 

Huế cần phải đạt được để được xếp vào một điểm đến du lịch hấp dẫn so với các đối thủ cạnh 

tranh, đặc biệt là so với đảo Bali, nơi có tiềm năng du lịch được cho là tương đương với Huế. 

 
 

NGHIÊN CỨU CÁC ĐIỂM ĐẾN DU LỊC  CẠN  TRANH CỦA HUẾ VỚI CÁC ĐIỂM 

ĐẾN DU LỊCH TRONG KHU VỰC ĐÔNG N M Á 
 

NĂNG 

XUẤT 
BA 

LI 
HUẾ KOHSAMUI LANGKAWI MALACCA 

 

PENANG 

 

PATTAYA PHUKET 
DA 

NANG 

NHA 

TRANG 
YANGON 

 

SỐ 

CHUYẾN 

BAY 

QUỐC 

TẾ ĐẾN 

 

 

60 

 

0 

 

9 

 

 

5 

 

 

0 

 

55 

 

NA 

 

52 

 

5 

 

0 

 

37 

 

SỐ 

CHUYẾN 

BAY 

NỘI          

ĐỊ  ĐẾN 

 

 

115 

 

8 

 

86 

 

37 

 

0 

 

65 

 

NA 

 

81 

 

35 

 

12 

 

24 

 

SỐ 

KHÁCH 

SẠN 

5  SAO 

 

 

517 

 

16 

 

130 

 

22 

 

9 

 

34 

 

57 

 

24 2 

 

13 

 

14 

 

14 

 

SỐ 

KHÁCH 

SẠN 

3 SAO 

 

 

587 

 

22 

 

121 

 

14 

 

16 

 

16 

 

70 

 

286 

 

37 

 

32 

 

20 

 

SỐ 

KHÁCH 

SẠN 

BÌNH 

DÂN 

 

 

596 

 

40 

 

50 

 

13 

 

13 

 

14 

 

53 

 

81 

 

29 

 

59 

 

 

9 

 

 



64 

 

 Về chỉ số năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực hạ tầng du lịch cho thấy thực trạng yếu kém của 

du lịch TT Huế nếu so sánh với các điểm đến khác và so sánh với tiềm năng du lịch mà Huế có 

được. Về vấn đề này, xin đưa ra một số đề nghị sau:  

  

3. Ưu tiên hàng đầu cho du lịch TTHuế là phải tập trung tăng mạnh khả năng đón các 

chuyến bay đến từ trong nước và cả quốc tế, và đặc biệt lưu ý đến việc xây dựng và đầu tư cho  

Hàng không Phú bài không chỉ đơn thuần là nhà ga mà còn là một điểm đến biểu tượng của du 

lịch TT Huế, đó là lý do mà trong thiết kế trọng điểm ga hàng không Phú Bài được thiết kế trước 

tiên với khuynh hướng nhấn mạnh tính biểu tượng của một điểm đến.  

 

 Kế tiếp đến là vấn đề Cảng du thuyền. Công nghiệp du thuyền là phân khúc thị trường du 

lịch phát triển nhanh nhất trên thế giới, với ước tính 22 triệu khách vào năm 2015, hàng năm 

tăng trưởng 7.38%. Du lịch tàu biển là một trong những phân khúc thị trường  phát triển nhanh 

nhất ở Việt Nam, theo Saigon Tourist, công ty này đón nhận 17,000 du khách năm 2006 và 

115,000 du khách năm 2011. T i Huế, du khách tới bằng du thuyền là   .855 du khách năm 

     và 4 .664 du khách năm     , chủ yếu t  Trung Quốc, Mỹ, Tây Ban Nha, Anh, Canada, 

Úc. Vấn đề đặt ra ở đây là nếu mục tiêu của tỉnh là đưa du lịch trở thành ngành kinh tế chủ đạo 

thì cần gấp rút đầu tư xây dựng cảng du lịch. Trên thực tế hiện nay Cảng Chân Mây dù tên gọi 

là cảng tổng hợp nhưng chức năng chính của Cảng hiện đang hoạt động vẫn là phục vụ cho vận 

chuyển Container không thể là nơi để đón du khách. Trong quy ho ch du lịch, điều tối kị là sử 

dụng cảng hàng hóa để đón khách du lịch và chuyên chở khách du lịch chung tuyến đường 

với chuyên chở hàng hóa. Trên thực tế, nếu muc tiêu của tỉnh là đưa du lịch trở thành ngành 

kinh tế chủ đạo, trong chiến lược phát triển du lịch được xác định chiếm 48% ( công nghiệp 43%, 

nông nhiệp 9%), thì tỉnh cần phải lựa chọn giữa việc xây dựng cảng hàng hóa hay phát triển du 

lịch sinh thái, tập trung ưu tiên xây dựng cảng du lịch riêng ở vị trí tốt nhất có thể tại một trong 

những vịnh đẹp nhất thế giới này.   

 

 Hạ tầng giao thông và tác động môi trường của đô thị hóa tự phát là hai khâu yếu kém 

nhất của Việt Nam và của Huế cần được khắc phục. Bên cạnh đó cơ sở hạ tầng du lịch (tourism 

infrastructure) cung cấp các tiện nghi thiết yếu cho du khách Việt Nam cũng có một vị trí quá 

thấp (110/139). Bảng thống kê bên trên cho thấy Huế chỉ tương đương với Yangon, Mianmar 

( thời điểm 2011- 2012). Ở Thừa Thiên Huế vấn đề cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và tính 

liên thông cũng cần được đầu tư. Ngoài ra để khắc phục yếu kém về cơ sở hạ tầng, giá cả dịch 

vụ, khách sạn ở Huế tương đối rẻ ở mức chấp nhận được, nhưng nếu khâu giá cả này tăng cao 

khi chưa có một cơ sở hạ tầng tương ứng thì có thể sẽ dẫn đến hiện tượng du khách bay tới Đà 

Nẵng (đường bay thẳng), ngủ tại Đà Nẵng ( giá cả hấp dẫn hơn và tiện nghị hơn), về Huế tham 

quan (vì Đà Nẵng thiếu những nội dung du lịch) rồi trở lại Đà Nẵng (đường đi lại khá thuận tiện 

giữa Huế và Đà Nẵng). 

 

  Nguồn nhân lực (Human resources) của Việt Nam có vị thứ thấp (72/139), trong đó giáo 

dục đào tạo, liên quan trực tiếp đến tính chuyên nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ du lịch ở một mức 

thấp hơn với vị thứ 83/139. Biểu hiện cụ thể ở Huế trong lĩnh vực này chính là khâu đào tạo 

nguồn nhân lực cho du lịch Thừa Thiên Huế vẫn chưa đạt chuẩn quốc gia và khu vực, các tập 

đoàn du lịch khách sạn lớn của tỉnh chưa có trường đào tạo nghiệp vụ riêng cho mình. Chưa có 

sự phối hợp chuyên nghiệp giữa trường đào tạo nghề Du lịch với hệ thống các khách sạn ở Huế. 

Điều này vừa thể hiện sự lãng phí về cơ sở vật chất, vừa không đáp ứng được nhu cầu nhân lực 

trên thực tế. Số lượng các trường có đào tạo chuyên ngành du lịch cũng rất khiêm tốn. Tỉnh cần 

có những giải pháp đột  phá trong khâu đào tạo nguồn nhân lực càng sớm càng tốt. Chú trọng 

hợp tác quốc tế để đưa Huế trở thành trung tâm đào tạo ngành Hospitality hàng đầu  của Việt 

Nam. 
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Nhìn chung, những yếu kém căn  ản của du lịch Th a Thiên Huế ảnh hưởng đến tính 

c nh tranh chủ yếu nằm ở ba khâu: Cở sở h  tầng giao thông; dịch vụ thiếu tính chuyên môn; 

và tính liên thông tr ng cơ sở h  tầng công nghệ thông tin. 

    

2.  Những ưu thế của du lịch Thừa Thiên Huế:  

Là một trong 7 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Thừa Thiên Huế nằm trên 

trục giao thông quan trọng xuyên Bắc-Nam, trục hành lang Đông-Tây nối Thái Lan - Lào - Việt 

Nam theo đường 9. Thừa Thiên Huế ở vào vị trí trung độ của cả nước, nằm giữa thành phố Hà 

Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm lớn của hai vùng kinh tế phát triển chính của Việt 

Nam. Huế là nơi giao thoa giữa điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội của cả hai miền Nam - Bắc. 

Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm văn hoá, trung tâm giáo dục đào tạo, y tế lớn của 

cả nước và là cực phát triển kinh tế quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 

Bờ biển của tỉnh dài 120 km, có hệ thống đầm phá Tam Giang lớn nhất Đông Nam Á với 

22.000 ha, có cảng Thuận An và Chân Mây với độ sâu 18 - 20m đủ điều kiện xây dựng cảng nước 

sâu với công suất lớn, có cảng hàng không Phú Bài nằm trên đường quốc lộ 1A và đường sắt 

xuyên Việt chạy dọc theo tỉnh, có 81 km biên giới với Lào. Đặc biệt, Thừa Thiên Huế có hệ thống 

núi rừng chiếm hơn phân nửa đất của tỉnh, và Vườn Quốc gia Bạch Mã với độ cao trên 1.400m so 

mặt biển, với các hệ sinh thái và đa dạng sinh học phong phú nhất của bán đảo Đông Dương. Vị 

trí địa lý như trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho Thừa Thiên Huế phát triển du lịch so các tỉnh 

trong cả nước và quốc tế.  

Mặc dù địa hình của Thừa Thiên Huế rất đặc biệt, không gian du lịch của tỉnh ngược l i rất 

quân  ình và cân đối, dàn trải đều trên toàn  tỉnh. Các cụm du lịch là: 

1) Cụm du lịch thành phố Huế: khu vực thành phố Huế. 

2)  Cụm du lịch dải ven biển và phụ cận: Dải ven biển dọc theo phá Tam Giang và các xã lân   

cận thuộc huyện Hương Thuỷ, Hương Trà và Phú Vang. 

3) Cụm du lịch Cảnh Dương - Bạch Mã - Lăng Cô - Hải Vân: Trải dài trong một không gian 

rộng lớn phía Đông Nam tỉnh. Hạt nhân của cụm là các điểm du lịch bãi biển Cảnh Dương, 

điểm du lịch Lăng Cô, Vườn quốc gia Bạch Mã, Đảo Sơn Chà, Hồ Truồi… Ngoài ra, trong 

cụm du lịch này còn có các điểm du lịch khác như đỉnh đèo Hải Vân, đầm Cầu   Hai... 

4) Cụm du lịch A Lưới - đường mòn Hồ Chí Minh: Khu vực tập trung phát triển du lịch văn 

hoá, sinh thái. 

Kết nối Thừa Thiên Huế với các tỉnh lân cận lại làm tăng thêm giá trị địa bàn du lịch liên tỉnh vì 

Thừa Thiên Huế ở giữa một vùng vô cùng phong phú về cả hai mặt tài nguyên thiên nhiên và văn 

hoá. Vào năm 1993 khi quần thể di tích cố đô và lăng tẩm các vua triều Nguyễn được Tổ chức 

Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hoá thế giới, 

Huế có thêm một lợi thế đáng kể vì chính thức xuất hiện trên bản đồ du lịch thế giới sáng ngang 

với các vị trí nổi tiếng nhất thế giới. Theo khảo sát của chúng tôi, Huế có những ưu điểm và các 

tính năng độc đáo để trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn so với những nơi khác, cần định vị 

đúng du lịch Thừa Thiên Huế trên bản đồ thế giới. 

 

Phát huy những lợi thế, định vị du lịch Thừa Thiên Huế trên bản đồ du lịch quốc gia và trên 

thế giới 

 

Thế giới đang tự cứu lấy mình bằng lý thuyết và thực hành về nền kinh tế xanh mà trọng 

tâm là nhấn mạnh đến những nguyên lý của môi trường, sinh thái trong sự tôn trọng và tôn vinh 

những giá trị của sự sống muôn loài. Huế, thật may mắn, từ bao đời nay vẫn tồn tại những giá trị 

đặc trưng của nền kinh tế xanh như là một đặc tính cố hữu và được nhiều thế hệ người Huế tìm 

cách bảo tồn và giữ gìn. Và từ bao đời nay, nguồn tài nguyên thiên nhiên, “diện tích xanh”, mặt 

nước và sự đa dạnh sinh học vẫn còn gần như nguyên giá trị sơ  khai. Có thể xem đây như là một 

thành công lớn của các cấp chính quyền và nhân dân Huế trong nỗ lực bảo vệ môi trường. Huế, 
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bên c nh việc phát huy khả năng phát triển du lịch t  khu di sản văn hóa Huế, trong thời gian 

tới nên định vị mình là một điểm đến xanh, mẫu mực của du lịch xanh trên thế giới.  Nên xem 

đâ  là khâu đột phá căn  ản nhất trong thời điểm hiện nay. 

Lợi thế du lịch Thừa Thiên Huế cũng nhờ vị trí trung tâm ở giữa một số Di sản thế giới 

khác của Việt Nam. Ở phía Bắc của Thừa Thiên Huế là Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là 

một khu bảo tồn thiên nhiên tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Hệ thống động Phong Nha đã 

được Hội nghiên cứu hang động Hoàng gia Anh (BCRA) đánh giá là hang động có giá trị hàng 

đầu thế giới với 4 điểm nhất: có các sông ngầm dài nhất, có cửa hang cao và rộng nhất, có những 

bờ cát rộng và đẹp nhất, có những thạch nhũ đẹp nhất. Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã 

được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới năm 2003. 

Ở phía Nam của Thừa Thiên Huế là Khu di tích Mỹ Sơn, một di sản tọa lạc ở xã Duy Phú, 

huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Với hơn 70 đền tháp được thiết kế theo lối kiến trúc Chămpa, 

đây được coi là một trong những trung tâm đền đài chính của đạo Hindu (Ấn Độ giáo) ở khu vực 

Đông Nam Á và là di sản duy nhất của thể loại này tại Việt Nam. Với những giá trị độc đáo như 

trên, năm 1999 Khu di tích Mỹ Sơn đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới. 

Phố cổ Hội An thuộc thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam. Đây là một khu phố cổ được hình 

thành từ thế kỷ XVI-XVII, trước đây là  thương cảng của miền Trung. Hội An hiện là một bảo 

tàng sống về kiến trúc và lối sống đô thị thời phong kiến. Phố cổ Hội An đã được UNESCO công 

nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1999.  

Gần đây, khu di tích trung tâm Hoàng Thành Thăng Long trở thành Di sản Thế giới thứ 

900 được UNESCO công nhận năm 2010. Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long bao 

gồm cả bộ phận di tích khảo cổ học phát lộ trong lòng đất và bộ phận di tích trên mặt đất trong 

thành cổ Hà Nội, trải dài lịch sử 13 thế kỷ của cơ quan quyền lực. 

Vịnh Hạ Long là một di sản độc đáo vì nó chứa đựng những dấu tích quan trọng trong quá 

trình hình thành và phát triển lịch sử trái đất.  

Nằm ở vị trí trung tâm trên bản đồ du lịch và di sản quốc gia, Huế hướng tới  định vị ở 

vị trí là điểm đến du lịch di sản, trái tim của trọng điểm du lịch di sản Việt Nam. 

Bản đồ định vị những di sản thế giới ở Việt Nam 
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Ở Châu Á, Huế cũng cần định vị và c nh tranh với một số điểm đến có di sản văn hóa 

hay thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận như : 
 

1. Luang Prabang, Lào  

2. Angkor, Campuchia  

3. Chiangmai, Thailand  

4. Sukothai, Thailand 

5. Mandalay, Myanmar  

6. Bagan, Myanmar 

7. New Dehli (Ấn Độ ) và lăng mộ Taj Mahal,  

8. Lhasa, Tây Tạng và Cung Điện Potala,  

9. Thành cổ Lệ Giang, Vân Nam, Trung Quốc 

10. Java, Indonesia và Borobudur, 

11. Manila, Philippine và nhà thờ Saint Augustin 

BẢN ĐỒ ĐỊN  VỊ T Ừ  T I N  UẾ VỚI CÁC DI SẢN VĂN  Ó  T Ế GiỚITRONG K U VỰC

 

Do vậy, trên bản đồ du lịch khu vực, Huế hướng đến vị trí là một điểm đến di sản thiên nhiên 

và văn hóa hàng đầu của khu vực Châu Á-  hái Bình Dương. 
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Huế là một di sản văn hóa thế giới, về cả hai mặt vật thể và phi vật thể. Sự công nhận và 

tôn vinh của UNESCO đã thật sự đưa vị trí của Huế lên tầm mức của một điểm đến di sản thế giới 

ngang hàng với Kyoto (Nhật Bản), Tô Châu (Trung Quốc), Venise (Italy) hay Delft (Hà Lan). 

Cũng vì thế mà Huế phải có hoài bão lớn trở thành một địa danh du lịch của thế giới. Việc định 

vị Huế trên bản đồ du lịch của thế giới vô cùng quan trọng vì nó sẽ đóng góp ý nghĩa về việc định 

vị của cả ngành du lịch Việt Nam.  

Đây là một thách thức rất lớn và Huế chưa thật sự đối mặt với nó một cách quyết liệt, có 

hệ thống. Khủng hoảng nhiều mặt hiện nay trên thế giới cần được nhận diện như một thời điểm 

thuận lợi để có một sự chuyển dịch vào một hướng phát triển vừa sáng tạo vừa bền vững, theo 

chiến lược tăng trưởng xanh mà Chương Trình Môi Trường Liên Hiệp Quốc và UNESCO đang 

cổ vũ trên thế giới. Để xác định được chiến lưọc điểm đến ngang tầm với những thành phố di 

sản thế giới nêu trên, Huế cần phát huy những lợi thế nhiều mặt của mình, khai thác cơ hội này và 

thậm chí khai thác ngay cả những điều kiện thời tiết không thuận lợi để trở đưa Huế nổi lên như 

một hiện tượng của du lịch di sản theo hướng tăng trưởng xanh.   

Huế và Venise là hai thành phố di sản có nhiều điểm tương đồng. Huế phải nhân cơ hội 

“tăng trưởng xanh” để định vị ngang tầm với Venise. Venise, thành phố trải rộng trên 117 hòn 

đảo nhỏ trong khu vực đầm phá Venetian. Sau những tháng mùa thu và đông, sương mù của miền 

Đông Bắc Italy bao phủ toàn bộ đầm phá và thành phố cổ này, để lại một màu xám ảm đạm rơi la 

đà trùm lên khắp nơi, đến nỗi người ta khó có thể phân biệt được giữa trời đất, đầm phá, sông hồ, 

biển và cảnh quan phố phường. Chính trong hai mùa này Venice đẹp nhất, thơ mộng nhất và được 

ca ngợi trong rất nhiều bài hát bất hủ nói lên những cuộc tình đã chết. “Venice sao buồn thế trong 

thời gian của những cuộc tình đã chết ” (Que c’est triste Venise aux temps des amours mortes) – 

giọng hát nổi tiếng của ca sĩ người Pháp Charles Aznavour đã để lại hình ảnh của thành phố này 

trong lòng của nhiều người trên thế giới.  
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Huế cũng thế, cần được tôn vinh qua cả những ngày tháng mưa phùn, mưa dai dẳng mà để lại 

trong lòng người Huế cũng như du khách những cảm xúc đặc biệt. Mưa Huế cũng là nguồn cảm 

hứng bất tận của các nghệ sĩ. Những bản tình ca tôn vinh mưa là đầu nguồn của sự sống luân hồi, 

là đặc trưng của Huế thấm đẫm trong những ca khúc của nhạc sĩ thiên tài Trịnh Công Sơn. Huế 

cũng giống như Venise - đẹp và thơ - nơi không gian trời đất trùng phùng gặp nhau và lòng người 

thì hoà nhập với thiên nhiên. Có một thực tế mà các nhà hoạch định chính sách du lịch của Huế 

nên lưu ý và nên bắt đầu - chính trong những tháng mùa đông mưa dầm dề xứ Huế, khách du lịch 

Châu Âu tới Huế nhiều nhất. Như sẽ được phân tích lại trong phần về xây dựng thương hiệu - 

điều quan trọng là chúng ta nên cũng nên m nh d n su  nghĩ the  cách nghĩ của du khách để 

phát triển du lịch chứ không phải chỉ su  nghĩ the  cách nghĩ của người Huế.  

 

Vì vậy, hình ảnh của điểm đến Huế trên bản đồ du lịch thế giới nên hướng tới tầm nhìn : 

 

* Một điểm đến xanh, mẫu mực của du lịch xanh trên thế giới, với sl gan: “điểm đến 

Huế : Xanh và h nh phúc! 

* Một điểm đến du lịch di sản, trái tim của trọng điểm du lịch di sản Việt Nam. 

* Một điểm đến di sản thiên nhiên và văn hóa hàng đầu của khu vực Châu Á - Thái Bình 

Dương. 

*  Một điểm đến ngang tầm với những thành phố di sản hàng đầu của thế giới- một 

Venise của Phương Đông. 

Các phần tiếp theo của quy hoạch sẽ trực tiếp bàn đến một chiến lược tổng thể mang tính đột phá 

cho du lịch Thừa Thiên Huế, chiến lược xây dựng thương hiệu, tiếp thị, quản lý, những mô hình 

mẫu và cách thức thực hiện, để du lịch Thừa Thiên Huế có thể đạt được những mục tiêu đã đề ra 

vào năm 2025.  
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PHẦN 2 

 
NH NG Y U T  MANG L I  

THÀNH CÔNG 
 
 

 Định hướng phát triển du lịch Thừa Thiên Huế 

 

 Xây dựng mô hình phát triển du lịch bền vững theo 

Chiến lược tăng trưởng Xanh 

 

 Chiến lược phát triển thương hiệu “ UẾ” từ di sản  

văn hóa thế giới đến một điểm đến đẳng cấp quốc tế. 

 

 Di sản và tài sản thương hiệu mang tên HUẾ 

 

 Định hướng thị trường và phát triển các loại hình du lịch 
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C ƯƠNG I 

 ĐỊN   ƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH THỪA THIÊN HUẾ 
 

Chương I sẽ đưa ra những định hướng phát triển cho du lịch Thừa Thiên Huế phù hợp với 

những mô hình phát triển du lịch bền vững theo xu hướng tăng trưởng xanh của thế giới và đất 

nước. Những định hướng này cũng nhằm hướng tới định vị Huế là một điểm đến của tương lai, 

sánh ngang hàng với những điểm đến hàng đầu trên thế giới. 

 

I. PHÁT TRIỂN HIỆN ĐẠI VÀ BỀN VỮNG. 

Sự kết hợp hài hòa và biện chứng giữa cái mới và cái xưa, giữa truyền thống và hiện đại chính là 

sự thể hiện những nguyên lý cốt lõi trong cụm từ “di sản” ( Evo- Heritage). Những định hướng 

phát triển hiện đại và bền vững cho quy hoạch du lịch Thừa Thiên Huế chỉ có thể thành công trên 

tinh thần kế thừa và vận dụng đúng di sản thiên nhiên và di sản văn hóa của tạo hóa và lịch sử ban 

tặng. 

 

1. Xây dựng mô hình Huế- một Công viên Tự nhiên.  

Mô hình Công viên Tự nhiên áp dụng cho toàn Tỉnh Thừa Thiên Huế  là rất phù hợp. 

- Trong vòng bán kính 50 km là một tổng thể thiên nhiên đa dạng, đan xen giữa núi đồi, đồng bằng, 

sông suối, đầm phá, rừng và biển. Khái niệm duy nhất phù hợp với tên gọi về một vùng đất giàu có 

và đa dạng về thiên nhiên như thế chỉ có thể là công viên tự nhiên hay Vườn đa dạng sinh thái Eden. 

Nhìn từ cảng Chân Mây, từ không trung, từ núi Bạch Mã, đồi Vọng Cảnh hay từ bất cứ nơi nào của 

dòng Hương Giang, từ khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền đến đường mòn Hồ Chí Minh hay vùng 

A lưới, đều có thể thấy rõ sự hài hòa của vũ trụ, sự cân bằng của thiên nhiên mà tạo hóa đã ban cho 

vùng đất này. 

- Những  cộng đồng dân cư ở đây đã và đang sống rất hài hòa với tự nhiên, họ sống trong mối quan 

hệ gắn bó hài hòa với thiên nhiên. Coi thiên nhiên như là một phần cuộc sống của họ.Những truyền 

thống, phong tục ở các làng quê nơi đây thấm đẫm màu sắc tâm linh và âm hưởng của nền văn hóa 

lúa nước. Trong truyền thống văn hóa Huế, đơn vị cư trú ( làng và nhà vườn) là một phần của tổng 

thể tự nhiên. Về khía cạnh này, khái niệm du lịch làng xã sẽ là một khái niệm có ý nghĩa rất lớn đối 

với người dân Huế.  

- Khác xa mô hình cuộc sống đô thị hóa mà nhiều cộng đồng dân cư ở Việt Nam đã áp dụng trong 

tiến trình đô thị hóa vừa qua dẫn đến nhiều đô thị bị nhiều sức ép về cả môi trường sống lẫn con 

người. Đối với Huế, hiện đại hóa không phải là sự huỷ hoại của môi trường tự nhiên và quá tải của 

xã hội. Huế giống như một hiện thực đã có ở Châu Âu, ở Ý và Pháp, hiện đại hóa lại tương đồng 

với sự ra đời của nhiều ngôi làng tuyệt vời mang dấu ấn địa phương riêng trong lòng thành phố và 

vùng phụ cận. Mô hình này khi được các thị trường du lịch và cộng đồng địa phương công nhận 

rộng rãi sẽ là một khung chuẩn cho sự phát triển của du lịch sinh thái, du lịch xanh. Nếu mô hình 

này được quảng bá như là một cam kết chung của các cộng đồng dân cư Huế, nó sẽ mang lại cho du 

khách hình ảnh về những cộng đồng nơi đây vừa là một phần, vừa là chủ thể trong công cuộc biến 

toàn tỉnh  thành một Công viên Xanh, và hành trình tới Huế của du khách sẽ là một chuyến du hành 

Xanh đến một xã hội không carbon.   
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2. Kế thừa bản quy hoạch gốc Kinh thành Huế. 

Quần thể di tích Cố đô Huế đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới với một tập 

hợp những di tích lịch sử văn hóa. Thực tế, sự công nhận này là chậm trễ cho những công trình kiến trúc 

cổ đã đạt đến tầm cao thẩm mỹ của nhân loại như ở Huế. Sự hài hòa trong quy hoạch và thiết kế xây 

dựng  đã  tạo nên một hình mẫu hiếm có của kiểu quy hoạch đô thị cổ Phương Đông. Huế là hiện thân 

cho quyền lực của một triều đại phong kiến đầu thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20, là trung tâm hành chính 

của vùng đất Đàng trong các thế kỷ 17 và 18. Vua Quang Trung đã chọn Phú Xuân làm kinh đô của 

triều đại Tây Sơn và sau đó vua Gia Long, Hoàng đế đầu tiên của triều Nguyễn đã xây dựng Huế thành 

kinh đô thống nhất vào năm 1802 và giữ vị thế là đất kinh đô từ đó cho đến năm 1945. 

Huế được lựa chọn là đất kinh thành vì vị trí địa lý trung tâm của đất nước và có nhiều lợi thế về 

chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Sách Đại Nam nhất thống chí đã ca tụng việc đặt đô ở Huế như sau: 

“Kinh sư thống hội cả núi biển ở giữa Bắc - Nam, khí hậu ôn hòa, núi sông tốt đẹp. Đường biển có trấn 

Thuận An, trấn Tư Hiền, làm nơi hiểm yếu, đường bộ có ải Hành Sơn, Hải Vân làm cho cách trở, sông 

lớn bao la ở trước, núi cao hộ vệ ở sau. Ba nguồn Bồ Trạch quanh chảy hai bên. Đầm Thanh Lam,  Đầm 

Lam Giang, Đầm Hà Trung làm then khóa cửa ngõ. Địa thế hùng tráng như rập lượn quanh co, hổ ngồi 

chiễm chệ, thật là bụng rốn của trời đất, thượng đế của đế vương vậy. Sách Đại Nam thực lục cũng đã 

viết “ở Phú Xuân nhân sỹ đông đúc, phong tục thuần lương, các thánh đống đô ở đây thực là nơi đô hội 

bậc nhất của nước Nam”. Kinh thành mới được quy hoạch phù hợp với triết lý phương đông cổ nói 

chung và truyền thống Việt Nam nói riêng, đồng thời cũng tuân theo các điều kiện tự nhiên và 

nguyên tắc phong thủy, đặc biệt là dòng Hương Giang và Núi Ngự Bình. Mối quan hệ giữa năm 

phương chính (trung tâm, đông, tây, bắc, nam), năm yếu tố tự nhiên (thổ, kim, mộc, thủy, và hỏa), 

và năm màu cơ bản (vàng, trắng, xanh, đen, và đỏ) nhấn mạnh ý niệm về thành phố và được phản 

ánh trong tên gọi của nhiều địa danh quan trọng. Sông Hương trục chính, chia thành phố thành hai 

phần. Đó là quy hoạch nổi bật nhất liên quan đến thành phố Huế ngày nay.  
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Điểm nhấn của bờ bắc Sông Hương là ba vòng thành (Kinh Thành, Hoàng Thành, Tử Cấm 

Thành) lồng vào nhau, nằm trên một trục dọc. Kinh Thành là nơi dành cho khu hành chính của 

bộ máy nhà nước, Hoàng Thành, khu cung điện, điện thờ và nơi thực hiện các nghi lễ quốc gia, 

Tử Cấm Thành là nơi làm việc và nơi ở của nhà vua, công trình phòng thủ phía đông bắc Kinh 

thành, được thiết kế để kiểm soát dòng chảy của dòng sông. Trấn Hải Thành, được xây dựng 

muộn hơn, để bảo vệ Kinh thành khỏi sự tấn công từ biển. Được quy hoạch từ năm 1803 đến 1805, 

và chỉ đến năm 1832, việc xây dựng mới được hoàn thành. Kinh thành mới rộng lớn hơn Kinh 

thành cũ, và bao quanh các làng xã. Pháo đài này được lấy hình mẫu dựa vào kiểu kiến 

trúcVauban châu Âu, kiểu mẫu đầu tiên ở Đông Nam Á, nhưng kiến trúc này đã bị hư hỏng đáng 

kể do thời tiết và chiến tranh. 

Công trình chính, Kinh thành, theo bản quy hoạch có kết cấu hình vuông, mỗi phía dài 

2.235m. Các tường thành có các pháo đài hướng ra ngoài ở mỗi bên và mười cổng. Các công trình 

cố thủ bao gồm có hào cố thủ, gờ và lối đi giữa hào vào gờ hào. Các tòa nhà bên trong Kinh thành 

bao gồm các công trình nơi đặt các cơ quan cao nhất của triều đình.  Đại Nội được phòng vệ bằng 

hệ thống các tường thành, và bao bọc bằng một đường bờ hào xung quanh; có 4 phía cửa ra vào. 

Bên trong thành, Đại Nội được chia làm nhiều khu vực, gồm cung điện, nơi làm việc của nhà vua, 

nơi thờ tự, nơi ở của Hoàng hậu và Hoàng thái hậu, kho lưu trữ và nơi hội họp của triều đình, khu 

sân vườn và trường học dành cho các hoàng tử, và khu Tử Cấm Thành giành cho gia đình vua ăn 

ở sinh hoạt. 

Các cung điện bên trong Đại nội có kiến trúc và thiết kế tương tự nhau, được xây trên một 

mặt nền, với hệ thống kèo bằng gỗ (thường là gỗ lim), hệ thống cột và xà được sơn son thếp vàng, 

tường bằng gạch, và mái điện được lợp ngói hình trụ được tráng men vàng hoặc xanh. Các dải 

mái điện được thiết kế thẳng  và trang trí cả bên trong lẫn bên ngoài rất tráng lệ. Các điện quan 

trọng nhất là Điện Thái Hòa, địa điểm dùng cho các buổi triều nghi của triều đình, Điện Cần 

Chánh nơi thiết triều, Thế Miếu, nơi thờ cúng của hoàng gia, các Cung điện Thái Hoàng Thái Hậu 

ăn ở sinh hoạt.  

Nằm ở trung tâm thành là Tử Cấm Thành, được bao quanh bởi các tường thành. Ở mặt 

trước có Đại Cung môn là cửa chính. Các mặt thành khác có hai cửa ra vào, mỗi cửa được xây 

dựng với một mục đích riêng. Ban đầu, có hơn 40 tòa nhà bên trong thành, nhưng hầu hết đã bị hư 

hỏng và chỉ còn lại nền móng. Bên ngoài thành, có nhiều di tích quan trọng, bao gồm: các lăng 

mộ triều Nguyễn nằm ở phía Nam Sông Hương. Các kiến trúc khác được bố trí gần Sông Hương 

là các công trình liên quan đến đời sống tâm linh của triều đại này, như Văn Miếu, Đàn Nam Giao, 

Hổ Quyền, Điện Voi Ré, Chùa Thiên Mụ.  

Trục bắc-nam chính, được gọi là Thần Đạo, chạy dọc theo ba tường thành của Kinh thành 

Huế, Hoàng Thành và Tử Cấm Thành, và được đánh dấu bởi các kiến trúc quan trọng của Kinh 

thành Huế. Hàng trăm công trình nhà, đình lớn nhỏ được xây dựng dọc theo trục chính này một 

cách có hệ thống và hài hòa với quang cảnh tự nhiên xung quanh. Phía trước là núi Ngự Bình, gần 

hơn là các công trình bao gồm Đình Nghinh Lương (nơi nhà vua nghỉ ngơi, hóng mát), Phu Văn 

Lâu (là nơi nhà vua công bố và niêm yết danh sách các sĩ tử trong các cuộc Thi Hội và Thi Đình), 

Kỳ Đài, Ngọ Môn (Cổng chính của Kinh thành), Điện Thái Hòa (là nơi diễn ra các buổi triều nghi 

quan trọng của triều đình), Tử Cấm Thành (nơi ở dành riêng cho nhà vua và hoàng tộc), Điện 

Khôn Thái (nơi ở của Hoàng hậu), Điện Kiến Trung (là nơi sinh hoạt của các bậc vua chúa)…  

Khi nguyên vẹn quần thể di tích Huế có 845 công trình, hiện nay còn lại 468 công trình 

tập trung tại 19 cụm di tích quan trọng. 

Từ quan điểm phát triển du lịch, điều cấp thiết là phải giữ gìn được cái hồn của quy hoạch 

tổng thể ban đầu và dựa trên bản quy hoạch đó xây dựng xung quanh Hoàng Thành các cụm cộng 

đồng dân cư đô thị phù hợp với các điều kiện sống hiện đại. Cần thiết phải giữ độ cao của các 

tòa nhà ngang với tầm ngọn cây, và không nên có tòa nhà chọc trời ở Huế, nếu thành phố 

muốn giữ bản sắc văn hóa của một di sản thế giới. Cũng như nhiều thành phố nổi tiếng trên thế 

giới, như Venice hay Amsterdam, Huế không nên đi theo hướng xây dựng các tòa nhà chọc trời, 

đặc biệt là các tòa nhà không tên tuổi, không có đặc điểm hay cá tính riêng làm mất đi cảm nhận 
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của du khách về nơi họ đến. D  đó, một điều cũng quan trọng mà chính quyền Huế nên làm 

nga  đó là  việc triển khai và phát triển một chương trình nâng ca  các  ản sắc địa phương và 

đặc trưng kiến trúc Huế cho kiểu nhà mới ở Huế “một dự án thành công nhất trong thị trường 

sẽ là dự án mang tính đặc thù địa phương rõ nét nhất” ( Pete Wimberly- WATG- US). 

 

3.  Hiện thực hóa khái niệm Nông thị :  

Thừa Thiên Huế sẽ thử nghiệm khái niệm Nông thị (Đô thị - Nông thôn hóa mới). Đây 

không phải là khái niệm đô thị hay nông thôn hóa riêng biệt, mà là sự kết hợp của hai khái niệm 

này. Đô thị - Nông thôn hóa là việc sẽ phát triển đô thị mà không bỏ qua khu vực nông thôn và 

ngược lại. Hầu hết các khu vực đã phát triển hiện tại có xu hướng xem các vùng nông thôn xung 

quanh như là những khu vực phụ, có nghĩa là có nhiều khía cạnh yếu kém hơn so với thành phố. 

Điều này sẽ gây ra nhiều khó khăn trong việc thu hẹp khoảng cách giữa khu vực nông thôn nghèo 

và đô thị, đó là còn chưa đề cập đến sự di cư đến các vùng thành thị đang ngày càng làm trầm 

trọng hơn tình trạng khủng hoảng quá tải ở các cùng đô thị.  

Để hạn chế tình trạng trên, Nông thị nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc nâng cao chất 

lượng cuộc sống ở vùng nông thôn trước khi giải quyết các vấn đề ở khu vực thành thị. Ví dụ như, 

nếu dịch vụ y tế quá tập trung ở một thành phố, sẽ dẫn đến ngày càng nhiều người di cư đến thành 

phố và kết quả là thành phố sẽ ngày càng đông dân trong tương lai. Nhưng nếu sự phát triển được 

giảm xuống ở các khu vực thành thị, và tập trung hơn vào khu vực nông thôn thì tình hình sẽ được 

thay đổi. Thay vì người dân nông thôn sẽ di cư đến các thành phố, thì người thành thị sẽ chuyển 

về các vùng nông thôn do chất lượng cuộc sống đã được cải thiện ở đây. Hiện đại hóa nền kinh tế 

nông thôn sẽ được ưu tiên hàng đầu, trong đó nhấn mạnh sự hài hòa với tự nhiên. Đây cũng là 

thông điệp của Chương trình Kinh tế Xanh do UNEP và Liên Hiệp Quốc khởi xướng.  

Nông thôn và đô thị sẽ dần dần được kết nối với nhau. Sẽ có nhiều mối liên hệ giữa hai khu vực 

này về các khía cạnh cung và cầu. Hầu hết các nguyên vật liệu và nguồn nguyên liệu cho ngành 

công nghiệp đặt tại các thành phố đều được cung cấp từ các vùng nông thôn, đặc biệt là ngành 

nông nghiệp. Trong lúc đó, hàng hóa được sản xuất ở thành phố sẽ được tiêu thụ bởi người dân 

nông thôn và cư dân thành thị. Nếu không phát triển một cách hợp lý và cân bằng giữa hai khu 

vực nông thôn và thành thị, chuỗi cung ứng này sẽ không tồn t i lâu dài. Chuỗi cung ứng cần 

phải xanh, s ch, theo các nguyên tắc sinh thái bền vững. 

Điều này không có nghĩa là phải đô thị hóa hoàn toàn khu vực nông thôn. Điều quan trọng 

là phải tránh được sai lầm tương tự của quá trình hiện đ i hóa nông thôn mà chúng ta đang 

thực hiện. Không thể phủ nhận rằng cuộc sống ở thành thị tiện nghi hơn nhiều về mặt công nghệ 

và các dịch vụ tiện nghị, nhưng nếu không có sự quản lý và một quy hoạch chiến lược, việc sống 

ở các thành thị sẽ ngày càng chịu sức ép nặng nề. Trong khi đó, cuộc sống ở vùng nông thôn, mặc 

dù thanh bình và yên tính, nhưng có nhiều bất tiện do thiếu thốn về cơ sở vật chất và kỹ thuật. Vì 

thế, việc kết hợp giải pháp chiến lược cho hai khu vực này sẽ tạo ra một môi trường sống tốt hơn. 

Nông thị - có thể là một giải pháp mang tính toàn cầu cho sự phát triển cân bằng và bền vững 

ở các nước đang phát triển như Việt Nam. Xét về nhiều mặt, chiến lược phát triển du lịch gắn 

với mô hình Nông thị  sẽ đưa Th a Thiên Huế trờ thành địa phương hàng đầu trong phát triển 

về Nền kinh tế Xanh.  

4. Phát triển mới Thành phố Du lịch Xanh. 

Huế cũng cần phải xây dựng một thành phố hoàn toàn mới và hiện đại để thể hiện khát 

vọng của người dân và  các nhà lãnh đạo. Đây chính là ý nghĩa trong quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ khi thực hiện dự án Khu Kinh tế Chân Mây Lăng Cô vào tháng 01 năm 2006. Khu 

kinh tế rộng 27.108 ha được sử dụng để phát triển vùng đô thị mới trong khu du lịch Chân Mây -

Lăng Cô. Đồng thời, cũng ưu tiên cho du lịch sinh thái ở Sơn Chà - Hải Vân - Bạch Mã, thông với 

đầm phá, bãi biển và núi ở Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô để trở thành một trong những trung 

tâm du lịch mới của cả nước. Đây chính là ý tưởng ban đầu phát triển tam giác Chân Mây - Lăng 

Cô - Bạch Mã thành trọng điểm của trung tâm du lịch mới miền Trung Việt Nam. Các nhà chức 
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trách có thẩm quyền ở địa phương và tỉnh cũng đã đưa ra một cơ chế chính sách ưu đãi nhằm 

khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào khu kinh tế mới.  

Nhìn từ khía cạnh du lịch, các thành phần quan trọng của khu kinh tế mới về cơ bản đã 

được thiết lập hợp lý, ngoại trừ việc hiện nay cảng du lịch vẫn chung với cảng container. Nếu mục 

tiêu của tỉnh là đưa du lịch trở thành ngành kinh tế chủ đạo, nên định vị những nhân tố chính trong 

khu vực đầu tư mới này sẽ là: 

- Một điểm đến du lịch với trọng tâm tập trung vào vui chơi, giải trí và văn hóa, kết hợp với  bến 

tàu được phát triển theo hướng sẽ là một điểm trên con đường tơ lụa trên biển và con đường di sản thế 

giới; 

- Một trung tâm cho các hoạt động hội nghị, hội thảo; 

- Một điểm định cư đạt chuẩn cho những cá nhân và cộng đồng hoạt động trong lĩnh vực sáng 

tạo ở Việt Nam và nước ngoài; 

- Một khu học tập  là nơi tiếp thu nền giáo dục chất lượng cao của các nước phương Tây và là 

trung tâm nuôi dưỡng, phát triển những giá trị của văn hóa truyền thống Huế ra khu vực; 

- Và một cụm các khu hoạt động ảo là nơi thiết lập và phát triển ngành công nghệ thông tin và 

ngành truyền thông sáng tạo. 

 Sự phối hợp ba nhân tố: công nghiệp du thuyền, cảng du lịch và đô thị du lịch Xanh sẽ tạo dựng được 

một thành phố  mới và hiện đại cân xứng với cố đô Huế cổ kính, trọng tâm của du lịch văn hóa. 

 

II. QUY HOẠCH  NHỮNG KHU VỰC LÀ THẮNG CẢNH TỰ NHIÊN 

Với nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có, Thừa Thiên Huế còn được xem như là một 

công viên tự nhiên tổng hợp. Thực tế, du lịch ở Thừa Thiên Huế sẽ có sức thu hút trên toàn cầu 

nếu được quảng bá với hình ảnh là một công viên xanh, hình ảnh lý tưởng cho du lịch xanh. 

Trong bất cứ trường hợp nào thì quy hoạch và quản lý các danh lam thắng cảnh tự nhiên cũng bao 

gồm việc xây dựng một chính sách và cách tiếp cận quy hoạch cơ bản, hiểu chu trình và các kỹ 

thuật quy hoạch, áp dụng các nguyên tắc quy hoạch, và thực hiện quản lý thường xuyên các 

nguồn tài nguyên. Trên thực tế, Việt Nam đã xây dựng được một hệ thống vườn bảo tồn tự nhiên, 

nhưng có một nhu cầu rất lớn, đó là việc xây dựng chức năng, cơ chế, chính sách để vận hành hệ 

thống này. Hầu hết toàn Tỉnh đều có các yếu tố tự nhiên cho một vườn bảo tồn quốc gia. Hướng 

tiếp cận cơ bản trong quy hoạch các điểm du lịch, như quy hoạch các công viên tự nhiên ở Thừa 

Thiên Huế, là áp dụng hướng tiếp cận quy hoạch theo môi trường, trong đó đảm bảo việc thiết kế 

các cơ sở vật chất cho khách du lịch và tổ chức khu dành cho khách du lịch phù hợp với các điều 

kiện môi trường và  không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Quy hoạch công viên tự nhiên hay 

khu bảo tồn còn được gọi là  quy hoạch quản lý khu bảo tồn do khái niệm quy hoạch là khái niệm 

quản lý thường xuyên đối với các tài nguyên thiên nhiên nhằm phục vụ cho các mục tiêu bảo tồn 

và du lịch.  

1. Phát triển Vườn Quốc gia Bạch Mã thành điểm du lịch sinh thái hàng đầu  

Vườn quốc gia là báu vật tự nhiên của Việt Nam và thế giới, là hiện thân cho sức mạnh vô 

biên của thiên nhiên, kiến tạo nên đặc điểm địa lý, lịch sử và cả phương thức sống của chính con 

người. Huế cần phải là tỉnh đi đầu trong quy hoạch hệ thống vườn quốc gia. Vườn Quốc gia Bạch 

Mã cần phải được quy hoạch, quảng bá và quản lý theo cách mà Vườn Quốc gia Yellow Stones 

của Mỹ hay Núi Phú Sỹ ở Nhật Bản, để điểm đến này có thể trở thành một điển hình cho điểm 

đến du lịch xanh 

Núi Bạch Mã thuộc huyện Phú Lộc, cách thành phố Huế 60km về phía nam, ở độ cao cách 

mực nước biển 1450m . Nằm ở vị trí chính giữa của bản đồ Việt Nam theo cả chiều Bắc- Nam và 

Tây - Đông, Núi Bạch Mã là nơi hội tụ vẻ đẹp của những cảnh sắc thiên nhiên của đất nước và 

nằm trong khu khí hậu chuyển giao giữa miền bắc và miền nam. Ở đây có khí hậu ôn hòa như khí 

hậu ở Sapa, Tam Đảo, Đà Lạt…mùa đông không dưới quá +4
o
C mùa hè không quá 26

o
C trung 
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bình 10
o
 – 12

o
. Nơi đây, hệ thống thực vật xanh phong phú quanh năm. Hệ động vật cũng đa dạng 

với âm thanh rộn ràng vừa hoang dã vừa quen thuộc suốt ngày… Ở Núi Bạch Mã, có rất nhiều 

dòng suối trong suốt và những thác nước tuyệt đẹp. Vào mùa hè, những bông hoa đỗ quyên nở rộ 

hai bên thác nước, trông giống như hai thảm lụa hoa khổng lồ. Ở trung tâm khu nghỉ dưỡng là 

Thác Bạc, chỉ cao 10m và rộng 40m, trông giống như một bức mành trắng đang vẫy trong gió. 

Cách đây hơn nửa thế kỷ, Người Pháp đã nhận ra vẻ đẹp của Núi B ch Mã, và đã  ắt đầu phát 

triển nó. Trong vòng 5 năm, 139 biệt thự đã được xây dựng dưới những tán cây cổ thụ và vách đá 

dựng thẳng. Vào thời điểm này người Pháp xem đây là khu nghỉ mát khí hậu dễ chịu nhất Đông 

Dương. Từ trên đỉnh núi Bạch Mã, du khách có thể nhìn thấy toàn cảnh Đèo Hải Vân, Núi Túy 

Vân, Phá Cầu Hai với những con thuyền đánh cá và thậm chí là ánh đèn điện lung linh của thành 

phố Huế về đêm và bờ biển dài vô tận.  

  

Tất cả trong một vòng kính chỉ 50 km

All within a Radius of 50 km

 
 

Tất cả các biệt thự hiện có cần phải được khôi phục lại theo các kiến trúc cổ của Pháp và 

cho những người có thu nhập cao, muốn tận hưởng không khí và khung cảnh nơi đây thuê lại. Tuy 

nhiên, sẽ phải có sự hỗ trợ của cơ sở vật chất cho quản lý và dịch vụ. Một khách sạn năm sao 

(gồm 200 phòng) và 50 biệt thự mới được xây dựng ở khu vực các biệt thự Pháp cũ. Ở các vị trí 

trên sườn đồi thấp hơn đối diện với Đầm Cầu Hai, sẽ có một khách sạn gồm 500 phòng, theo 

phong cách truyền thống cổ điển của Huế. Đi cùng với khách sạn này là làng nghề truyền thống, 

là nơi thể hiện những tinh hoa của làng nghề và nghệ thuật truyền thống của Huế.  
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Trong những vịnh và đầm phá đẹp nhất thế giới

Among The Most Beautiful Bay and Lagoon in the World

 

Một hệ thống xe vận chuyển loại nhỏ sẽ là phương tiện để vào được những khu vực này. 

Đây là cách nhằm hạn chế  ảnh hưởng của việc xây dựng đường xá làm hỏng địa hình tự nhiên. Ở 

chân Núi Bạch Mã, cũng nên có một trung tâm dịch vụ và thương mại cho sự phát triển của nơi 

đây. Trung tâm này cũng cần được thiết kế theo phong cách truyền thống . 

Phong cảnh tuyệt đẹp và quang cảnh tự nhiên hấp dẫn quanh Vườn Quốc gia Bạch Mã tạo 

một môi trường hoàn hảo để con người hòa nhập vào thiên nhiên, tìm hiểu, cảm nhận, trân trọng 

và bằng mọi giá bảo vệ thiên nhiên. Mỗi vườn quốc gia là một thiên đường cho du lịch. Điều quan 

trọng nhất là du lịch phải có câu chuyện, không có câu chuyện, du khách mất cảm nhận và trải 

nghiệm sai lệch. Vườn Quốc gia Bạch Mã kể cho chúng ta những sự khởi đầu tự nhiên của Việt 

Nam – sự hình thành những ngọn núi và mặt hồ, dòng chảy của những dòng sông, sự xuất hiện 

của những khu rừng, dịch chuyển của những đầm phá, và sự tiến hóa của những thảm cỏ, nếu 

chúng ta dành thời gian để lắng nghe, để chiêm ngưỡng và để hiểu. Vườn quốc gia cũng là câu 

chuyện dài về  lịch sử loài người, từ những hoạt động truyền thống của các dân tộc thiểu số, đến 

những khám phá sơ khai, sự định cư của con người, và những hoạt động của cuộc sống hiện đại. 

Chúng tái hiện những chu trình tự nhiên không ngừng, như sự phù sa sau những trận lũ, sự tái 

sinh của rừng sau những trận hỏa hoạn và sự di cư của các loài. Chúng tạo ra cơ hội để kết nối với 

thiên nhiên, con người và các sự kiện tạo nên một phần quan trọng của đời sống.  

Ở vườn quốc gia Bạch Mã, du khách có thể du ngoạn trên các ngọn đồi đã được hình 

thành từ hàng trăm năm nay, ngắm những đàn chim trên chặng đường bay di trú của chúng, đi 

xuyên những cánh rừng mới hình thành do hỏa hoạn. Đây sẽ là những trải nghiệm khó quên và tất 

cả những điều đáng nhớ hơn nữa sẽ được tạo nên bởi những cơ hội học hỏi từ Vườn Quốc gia 

Bạch Mã thông qua những buổi du ngoạn, trưng bày và các hoạt động có hướng dẫn viên hay kết 

hợp với ngành du lịch di sản.  
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Tại Vườn Quốc gia Bạch Mã, những kỹ thuật quy hoạch thường được áp dụng là kỹ thuật 

phân vùng cho các hoạt động và các khu bảo tồn khác nhau. Những khu vực này có thể bao gồm 

các khu vực bảo tồn tuyệt đối cho hệ thực vật hay bảo tồn hệ sinh thái và chỉ các nhà khoa học 

và nhân viên khu bảo tồn mới có thể vào; và những khu tự nhiên hoang dã xa xôi, nơi chỉ những 

khách du lịch leo núi có thể đến. Cũng nên có những khu tự nhiên, trong đó, có những mái vòm 

và cầu treo, nơi khách du lịch có thể đến và ngắm hệ thực vật và phong cảnh nơi đây. Dựa trên 

mật độ sử dụng cho phép khách du lịch, trên cơ sở phân tích về môi trường, và đặc biệt là vị trí 

của những khu sinh thái quan trọng, những khu cơ sở vật chất được thiết kế dành cho khách du 

lịch bao gồm khu cắm trại, trung tâm hỗ trợ khách du lịch, và các cơ sở vật chất cho các hoạt động 

du lịch giải trí, lưu trú và các dịch vụ khác. Những khu vực này được kết nối với một hệ thống 

tuần hoàn bao gồm các cửa ngõ, đường xá, đường mòn dành cho người đi bộ và xe đạp. Việc bảo 

tồn những di sản tự nhiên phải được tiến hành trước khi đưa vào sử dụng cho khách du lịch.  

Cách tiếp cận theo kiểu Núi Phú Sỹ của Nhật Bản có lẽ là liên hệ gần gũi nhất cho quy hoạch  

Vườn Quốc gia Bạch Mã.  Núi Phú Sỹ, đỉnh núi cao nhất của Nhật Bản và là điểm du lịch với 

mục đích v a tín ngưỡng, v a  vui chơi với người dân Nhật Bản. Kết hợp với du lịch núi, các 

khu vực hồ và rừng sẽ tạo nên tiềm năng cho du lịch vui chơi, giải trí. Vào những năm 1960 và 

1970, khu vực Núi Phú Sỹ đã thu hút nhiều khách du lịch, đồng thời cũng trải qua một quá trình 

phát triển nhanh như vũ bão và không được kiểm soát của nhiều loại hình khách sạn, các cơ sở vật 

chất du lịch, nhà riêng của người dân, sân gôn, và đường cao tốc (nhưng được xây dựng trên một 

cơ sở hạ tầng hạn chế). Tất cả những sự phát triển này đã dẫn đến những vấn đề về sử dụng đất và 

môi trường nghiêm trọng. Một phần của khu vực này nằm trong Vườn Quốc gia Phú Sỹ -Hakone-

izu và với vị thế là vườn quốc gia, khu vực này có thể tận dụng nguồn vốn hỗ trợ từ Chính phủ và 

áp dụng các biện pháp kiểm soát việc sử dụng đất chặt chẽ hơn, đặc biệt là thông qua các tổ chức 

bảo vệ môi trường quốc gia  và chính quyền địa phương vẫn duy trì quyền kiểm soát nhất định. 

Khu vực này hiện nay đang trở thành mô hình kiểu mẫu về quản lý và sử dụng có kiểm soát chặt 

chẽ nguồn tài nguyên nhiên nhiên. 
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2.   Quy hoạch đầm sinh thái Cầu Hai 

Hệ thống đầm phá Cầu Hai gồm Phá Tam Giang, Đầm Sam, Đầm Thủy Tú, Đầm Hà 

Trung, Đầm Cầu Hai và các đầm phá khác, là một trong những hệ thống đầm phá ven biển lớn 

nhất thế giới, có chiều dài 68km và trải rộng gần 22.000ha. Nơi rộng nhất là 14km và hẹp nhất là 

0,6km. Tổng diện tích mặt nước là 216km
2
, chiếm 43% tổng diện tích tỉnh Thừa Thiên Huế, và 

chiếm gần 50% tổng diện tích các khu đầm phá của Việt Nam (480,5km
2
),  được cách biệt khỏi 

biển bởi một hệ thống các đụn cát lớn. Hệ thống đầm phá ven biểnTam Giang - Cầu Hai được 

hình thành từ cách đây hơn 2000 năm và là điểm du lịch lý tưởng cho khách du lịch muốn trải 

nghiệm du lịch sinh thái và các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước, du ngoạn dọc theo dòng 

sông đến các đầm phá và ra biển, cũng như tại nhà riêng để nghiên cứu về đa dạng sinh thái  

Bản đề xuất thiết lập một khu vực biển được bảo vệ ở khu Tam Giang - Cầu Hai được 

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB 1999) nhắc lại trong kế hoạch cho hệ thống các Khu vực biển 

và bờ biển được bảo vệ của Việt Nam. Môi trường đầm lầy ở khu đầm phá Tam Giang – Cầu Hai 

có thể được phân thành bốn nhóm: môi trường thực vật, chủ yếu gồm các đầm lầy, môi trường 

không thực vật, bao gồm các thảm bùn và cát, môi trường bán ngập, trong đó một số là vùng có 

biển, và môi trường do con người tạo nên, gồm các hồ nuôi trồng thủy sản. Đến nay, đã xác định 

223 loài cá có ở các khu đầm lầy, trong đó có loài cá dầy là loài đặc hữu của địa phương. Vùng 

đất này cũng là một nơi trú ngụ quan trọng của loài chim nước di trú. Tuy nhiên, các kết quả của 

cuộc khảo sát đa dạng sinh thái ngắn được thực hiện tổ chức chim hoang dã thế giới và viện các 

nguồn tài nguyên sinh thái vào năm 2002 đã cho thấy khu đầm phá Tam Giang - Cầu Hai là nơi 

có ý nghĩa quan trọng nhất định với các loài chim nước di trú hơn những khu vực ven biển khác 

của Đồng bằng Sông Hồng, do sự tác động của con người và các sinh vật ở đây còn ở mức thấp. 

Điều này đòi hỏi sự quản lý nhạy bén đối với hệ thống đầm phá nhằm bảo vệ hệ đa dạng sinh thái 

nơi đây. Tháng 06 năm 2001, loài hạc được thấy ở vùng Hồ Finger cũng đã được thấy ở phía bắc 

phá Tam Giang.  

Đầm phá Tam Giang - Cầu Hai được biết đến là nơi sinh sản và phát triển quan trọng của 

các loài cá và các động vật có vỏ. Khả năng sinh sản của các loài ở khu đầm phá này cũng cao 

hơn những vùng nước ven biển lân cận do dòng chảy của nhiều chất hữu cơ từ các dòng sông vào 

đầm phá. Nguồn dinh dưỡng này chính là yếu tố tạo nên sự phát triển mạnh mẽ của hệ thực vật 

phù du, các thảm cỏ biển và tảo. Những yếu tố này kết hợp làm tăng khả năng sinh sản của các 

loài cá và động vật không xương sống dưới đáy đầm phá. Đến lượt nó, sự sinh sản của các loài tạo 

nguồn phát triển cho ngành thủy sản quan trọng. Các khu vực được bảo tồn với các ngành nghề 

bền vững hỗ trợ cho các hoạt động tự nhiên, đẩy mạnh sự phát triển kinh tế và cơ hội vui chơi, 

giải trí trong thiên nhiên. Nhiều hàng hóa dịch vụ được cung cấp cho xã hội, tùy vào từng loại giá 

trị:  

 Các giá trị sử dụng trực tiếp là những hàng hóa dịch vụ tiêu dùng trực tiếp 

 Các giá trị sử dụng gián tiếp gồm các hoạt động của môi trường không được kinh doanh 

 Các giá trị chọn lựa là việc sử dụng các khu bảo tồn trong tương lai và sự cần thiết phải 

bảo vệ những khu vực này 

 Giá trị tồn tại là sự thỏa mãn của con người trong điều kiện các nguồn tài nguyên và hệ đa 

dạng sinh thái ở các khu vực được bảo tồn vẫn còn tồn tại 

Điều quan trọng là cần phải xác định các chính sách và vấn đề quy hoạch quan trọng liên 

quan đến việc duy trì và đẩy mạnh các lợi ích phát triển của các khu vực được bảo tồn. Các lợi ích 

kinh tế từ những khu bảo tồn này có thể đạt được ở cấp xã, tỉnh và quốc gia. Tất cả các giá trị của 

các khu vực bảo tồn cần phải được trân trọng và tập hợp trong bản quy hoạch phát triển. Ở tỉnh 

Thừa Thiên Huế, một nửa diện tích mặt nước của Tỉnh đã được bảo vệ và đề xuất đưa vào những 

khu vực được bảo tồn. Trong điều kiện khí hậu thay đổi, việc quản lý các khu vực bảo tồn như 

đầm phá Tam Giang - Cầu Hai thậm chí càng cấp bách hơn vì các giá trị đa dạng sinh thái và các 

giá trị liên quan khác ở đây. Về khía cạnh này, điều quan trọng là các kế hoạch phát triển trong 
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hiện tại và tương lai cho Đầm phá Tam Giang - Cầu Hai cần phải liên kết với nhau, trong đó nhấn 

mạnh mối quan tâm hàng đầu và tính nhạy cảm của hệ sinh thái ở các khu vực này và chú ý đến  

mối quan hệ tác động qua lại giữa các di sản tự nhiên ở các khu bảo tồn và sự phát triển bền vững 

của con người. 

  Đầm phá Tam Giang-Cầu Hai được biết đến trong tâm trí người dân Thừa Thiên Huế là 

“nơi gia  h a của trời và đất”. Đây thực sự là một trong những điểm đẹp nhất của Tỉnh. Ngoài 

khía cạnh là di sản tự nhiên với vẻ đẹp hữu tình, sự đa dạng của hệ sinh thái ở Đầm Cầu Hai làm 

cho khu vực này trở nên có giá trị hơn với cộng đồng địa phương và khách du lịch. Do dó, trong 

định hướng phát triển bền vững, điều thực sự cấp bách là phải bảo tồn được Đầmphá Tam Giang-

Cầu Hai trong hiện tại và tương lai. Về khía cạnh này, mô hình đầm phá sinh thái Tam Giang-

Cầu Hai đã được đặt ra và kết hợp với quan điểm quảng bá khu vực này thành “di sản tự nhiên 

thế giới”.  

Trước hết, khái niệm đầm sinh thái được đưa ra là nền tảng cho di sản sinh thái toàn diện 

nhằm bảo vệ và tổng hợp các di sản đa dạng sinh thái của Đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, đồng 

thời đầu tư vào những di sản này vì các lợi ích kinh tế bền vững. Điều này có nghĩa là cần áp dụng 

các nguyên tắc quản lý sinh thái và kỹ thuật sinh thái trong các dự án phát triển tại và xung quanh 

khu vực Đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Sự kết hợp quy hoạch sinh thái là yếu tố cần thiết cho sự 

tồn tại  bền vững của các dự án phát triển ở Đầm phá Tam Giang - Cầu Hai 

Thứ hai, khái niệm đầm sinh thái được đưa ra như là một địa bàn tiến bộ cho các khu dân 

cư định cư được kiểm soát tại và xung quanh Đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, nhằm mục đích vừa 

tái phát triển dân cư địa phương, vừa phát triển du lịch. Khách sạn, khu nghỉ dưỡng, làng sinh thái 

và các khu cộng đồng bền vững sẽ  phát triển trong phạm vi không gian nhất định để dễ quản lý là 

hình thái thích hợp cho các khu định cư trong tương lai, trong đó, quy hoạch sinh thái sẽ trở thành 

vấn đề sống còn cho thành công của bất kỳ một dự án định cư nào. Có một điều chắc chắn là 

Đầm phá Tam Giang-Cầu Hai sẽ không nên và không được thiết kế cho ngành du lịch đ i trà.  

Thứ ba, khái niệm đầm sinh thái cũng được đề xuất trong một khung chính sách nhằm 

thúc đẩy nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học, với trọng tâm là các nguồn tài nguyên biển. 

Khu vực này sẽ có nhiều chức năng, ví dụ như để phối hợp nghiên cứu công nghệ sinh học ở tầm 

khu vực và địa phương, thu hút đầu tư và nhân tài, chia sẻ cơ sở vật chất và công nghệ tiên tiến, 

khuyến khích sự tham gia vào các ngành công nghiệp, để hỗ trợ cho các công ty bắt đầu kinh 

d anh tr ng lĩnh vực công nghệ sinh học, và thúc đẩy phát triển khu công nghệ tiên phong trọng 

điểm này.  

Thứ tư, khái niệm đầm sinh thái được đưa ra nhằm thúc đẩy một mô hình nền kinh tế xanh 

mới, trong đó, đưa ra những mô hình bền vững cho tiêu dùng, sản xuất và phong cách sống sinh 

thái.  ư du  xanh, hành động s ch và sống lành m nh nên là những giá trị cốt lõi cho các triết 

lý sinh thái, từ đó tạo nên một mô hình sống, làm việc, vui chơi mới và đơn giản  tồn tại xung 

quanh Đầm phá sinh thái Tam Giang-Cầu Hai. Trong bối cảnh thay đổi khí hậu, Đầm sinh thái 

Tham Giang - Cầu Hai sẽ được phát triển với một mô hình bền vững mới của một môi trường ít 

carbon. 

Xung quanh bờ và khu vực ngoại vi của Đầm sinh thái Cầu Hai sẽ là một loạt những ngôi 

làng sinh thái, nằm rải rác từ các sườn đồi, đồng lúa và dọc đường sông. Tương ứng trên đầm phá, 

sẽ có những vườn treo, vườn dưỡng sinh và vườn nổi làm tôn thêm vẻ đẹp cho các cụm môi 

trường sinh thái. Đặc biệt khuyến khích phát triển công nghệ xanh tiên tiến ở khu vực này. Trên 

cơ sở những khía cạnh được xem xét của khái niệm đầm sinh thái, những cụm làng sinh thái được 

đề xuất thiết kế và phát triển tại và xung quanh Đầm Cầu hai như sau:  

Thành phố Venice trên những cánh đồng lúa 

Mô hình môi trường sinh thái mới này sẽ được thiết kế đối diện với Đầm Cầu Hai và trên 

nền xanh màu ngọc lục bảo hay cánh đồng lúa vàng theo mô hình làng cổ dọc theo dòng sông. 

Ngôi làng sẽ toát lên ph ng cách Zhush u phương Đông, Phố Hiến, Hội An, và phong cách 

Venice phương  â .  Đây sẽ là một khu  phức hợp bao gồm biệt thự, khách sạn nhỏ, các cơ sở 
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thương mại, và trung tâm mua bán nhìn về phía đầm phá, và một vài khu nghỉ dưỡng trên những 

cánh đồng lúa. Khu vực này có thể được tiếp cận bằng thuyền truyền thống, hay bằng đường bộ.  

“Thành phố Venice trên những cánh đồng lúa” là một dự án theo phong cách mới trên diện 

tích đất khai hoang rộng 165.000m
2 
để tránh việc tác động đến những khu đất hiện dùng. Cơ sở hạ 

tầng sẽ hoàn toàn không gây ô nhiễm. Tất cả các chất thải sẽ được tái chế trong phạm vi dự án và 

sẽ không gây ô nhiễm đến hồ nước. Khách sạn trọng điểm và các cơ sở vật chất cho dịch vụ ăn 

uống sẽ là cách được áp dụng trong các kế hoạch phát triển vùng lân cận. Kế hoạch phát triển 

vùng lân cận gồm 2000 nhà ở và khu cung cấp dịch vụ ăn uống sẽ cho các cá nhân đầu tư phát 

triển phù hợp thuê trong phạm vi thiết kế cụ thể và những hướng dẫn về chất lượng. Trọng tâm sẽ 

tập trung vào vùng  cửa sông, với nhiều cửa hàng ăn uống đối diện với sông. Một nơi tổ chức các 

chuyến du ngoạn trên thuyền cũng sẽ được xây dựng. Tổng diện tích khu vực sẽ khoảng 

200.000m
2
. Các tòa nhà sẽ không được cao hơn 2 tầng. Tất cả các biệt thự hiện tại cần phải được 

lựa chọn thích hợp, có thể phục hồi theo các kiểu kiến trúc cổ của Pháp và cho những người có 

thu nhập cao, muốn hưởng thụ không khí và cảnh đẹp nơi đây thuê hoặc mua.  

Tuy nhiên, sẽ phải có sự hỗ trợ của quản lý và các cơ sở vật chất cho các dịch vụ. Khu 

nghỉ dưỡng năm sao (gồm 200 phòng) được xây dựng ở đỉnh đồi sẽ cung cấp các dịch vụ này. 

Trên những vị trí nhất định dọc sườn đồi đối diện Đầm Cầu Hai sẽ có một khách sạn năm sao, 

theo phong cách truyền thống của Huế, gồm 500 phòng và làng văn hóa và nghề truyền thống để 

trưng bày những tinh hoa của làng nghề và nghệ thuật truyền thống của Huế. 500 biệt thự sang 

trọng theo phong cách truyền thống sẽ được xây dựng trên các cột để hạn chế sự tác động đến môi 

trường nhưng vẫn tận dụng được khung cảnh bao la nhìn từ mỗi biệt thự này. Một hệ thống những 

xe điện đặc biệt sẽ là phương tiện để đến các biệt thự này. Điều này nhằm hạn chế tầm ảnh hưởng 

của việc xây dựng đường xá đối với địa hình tự nhiên. Một trung tâm dịch vụ và thương mại mới 

nên được xây dựng ở chân núi Bạch  Mã cho sự phát triển của khu vực này. Trung tâm này cũng 

cần được thiết kế theo phong cách truyền thống của Huế để đây cũng sẽ là một di sản văn hóa đối 

với du khách. Các tòa nhà sẽ không được cao hơn 2 tầng.  

Làng Sinh thái ở Lập An 

12 khách sạn nhỏ theo phong cách truyền thống của Huế sẽ được xây dựng trên các cồn 

đất, được kết nối nhờ đường vành đai cung cấp dịch vụ, tạo nên đập nước bao quanh những làng 

nuôi trồng thủy sản lớn. Chiến lược này nhằm duy trì làng hiện tại, nơi sẽ được cải tạo để trở 

thành một điểm du lịch hấp dẫn. Trên các sườn đồi bên cạnh làng sẽ có 500 biệt thự ba sao với 

một trung tâm cung cấp dịch vụ và quản lý. Các biệt thự sẽ được thiết kế theo phong cách truyền 

thống của Huế và có cảnh quan nhìn ra phía hồ. Các tòa nhà sẽ không được cao hơn 2 tầng.  

Khách s n nổi Vinh Thanh 

Một khách sạn nổi gồm 50 phòng và cung cấp các dịch vụ ăn uống cao cấp sẽ được xây 

dựng gần Cầu Trường Hà. Khách sạn sẽ được xây dựng để tránh gió mùa và thiết kế theo phong 

cách truyền thống của Huế bằng vật liệu tre và gỗ. Vấn đề xử lý rác thải sẽ độc lập trong khu vực 

khách sạn để tránh gây ô nhiễm cho vùng đầm phá. Các cơ sở vật chất trên bờ được cung cấp nhờ 

con đường hiện có là nguồn cung cấp cho khách sạn nổi. 

Khách s n nổi Thuận An 

Đây sẽ là khách sạn nổi ba sao gồm 50 phòng với các cơ sở vật chất bên trong, được xây 

dựng bằng vật liệu tre và gỗ, và có các hệ thống xử lý chất thải không gây ô nhiễm. Thiết kế sẽ 

theo phong cách truyền thống của Huế.  

3.  Du lịch Sinh thái tại Khu Bảo tồn Phong Điền 

Đa dạng và phong phú về các loài động thực vật, Việt Nam là một trong những quốc gia 

đa dạng về sinh thái nhất ở Đông Nam Á. Đa dạng sinh thái giàu có nhất của đất nước được tìm 

thấy ở vành đai  xanh giữa Khu Bảo tồn Phong Điền và Vườn Quốc gia Bạch Mã của Tỉnh Thừa 

Thiên Huế. Đây là nơi đã tìm thấy hổ, gấu, vượn má trắng và loài sao lô, là loài động vật hoang dã 

mới chỉ được phát hiện vào năm 1992. Đề bảo vệ đa dạng sinh thái của khu vực, các tổ chức phi 
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chính phủ khác nhau như Qũy Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) đang làm việc với các nhà 

chức trách địa phương nhằm làm giảm mối đe dọa từ các hoạt động chặt phá và buôn bán động 

vật hoang dã bất hợp pháp, cũng như kết hợp các khu vực rứng khác vào vành đai xanh nhằm tăng 

cường các nỗ lực bảo tồn. Vấn đề quan trọng là Tỉnh phải xác định rõ được tầm quan trọng trong 

việc quảng bá Khu Bảo tồn Phong Điền thành điểm đến du lịch sinh thái.  

Dự án Vành đai Xanh nhằm bảo vệ và duy trì quang cảnh vành đai bằng việc đẩy mạnh 

công tác quản lý và tăng sức chứa. Dự án sẽ áp dụng cách tiếp cận kiến trúc cảnh quan, xác định 

vùng đa dạng sinh thái và bảo tồn rừng quan trọng. Nghiên cứu này sẽ được áp dụng để đáp ứng 

các mục tiêu bảo tồn thông qua công tác quản lý rừng đa dụng. Các mục tiêu này sẽ đạt được 

thông qua việc thực hiện bốn mục tiêu chính của dự án, gồm: Đẩy mạnh bảo tồn và ngăn chặn các 

hoạt động phi pháp; Cải tạo quang cảnh rừng và ngành nghề bền vững; Tăng sức chứa và hiểu biết 

của người dân; Kiểm soát và đánh giá quang cảnh rừng.  

Vành đai Xanh được bảo vệ sẽ tạo sự ổn định cho sườn đồi, những sườn dốc không ổn 

định và việc bảo vệ lưu vực của các dòng sông và thượng nguồn, là nguồn cung cấp nước cho các 

vùng đất nông nghiệp ở khu hạ lưu Thừa Thiên Huế và các tỉnh lân cận. Đáng kể  là dự án này sẽ 

hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thông qua Chương trình Rừng Quốc gia, trong đó, đặt ưu tiên hàng 

đầu về bảo vệ rừng nguyên sinh cho kế hoạch đa dạng sinh thái thông qua việc phát triển một 

chương trình khung để đưa những khu vực bảo tồn và vùng rừng xung quanh vào một chương 

trình quản lý và phát triển chung các khu vực bảo tồn, nhấn mạnh trọng tâm sinh thái cảnh quan 

trong quá trình quy hoạch của Tỉnh.  

Loài động vật cần được bảo tồn nhất ở Phong Điền là loài gà lôi lam mào trắng (edward 

pheasant). Cho đến khi được phát hiện vào năm 1996, loài động vật này được cho là đã tuyệt 

chủng trong thế giới hoang dã. Loài gà lôi này có số lượng rất hạn chế ở miền trung Việt Nam, và 

chỉ có ở một số ít khu vực. Những thông tin chi tiết về tình trạng của các loài đặc biệt khác của 

vùng cũng không đầy đủ, ví dụ như loài gà So trung bộ (annam patridge) và Khứu Đất đuôi ngắn 

(scimita babbler). Quần thể động vật có vú ở Phong Điền có số lượng rất lớn thuộc danh sách bảo 

tồn trên toàn cầu, trong đó bao gồm hai loài được mới được xác định gần đây, đó là Sao La (tên 

khoa học: pseudoryx nghetinhensis ) và loài Hươu Lớn megamuntiacus vuquangensis. Sao la và 

loài mang lớn (giant muntjac) là những loài đặc thù chỉ có ở các nước Đông Dương, như hai loài 

động vật có vú khác được tìm thấy ở Phong Điền là: loài Vượn má vàng (hylobates gabriellae) và 

loài Voọc Vá chân nâu (pygathrix nemaeus nemaeus). Các kết quả khảo sát gần đây đã cho thấy 

rằng số lượng các loài động vật có vú ở Phong Điền là rất ít và chúng sống rải rác, được dự đoán 

là do mối đe dọa từ hoạt động săn bắn và vi phạm khác của con người.  

Những mối đe dọa khác nhau có những ảnh hưởng riêng biệt khác nhau đến môi trường 

sống và thế giới hoang dã. Ví dụ như, dường như mối đe dọa trực tiếp đối với cuộc sống hoang dã 

ở Phong Điền là săn bắn, đã ảnh hưởng đáng kể đến những loài thuộc mối quan tâm cần được bảo 

tồn nhất, trong đó, đáng nói là loài Gà Lôi và động vật lớn có vú. Gần một nửa loài động vật có vú 

ở Phong Điền nằm trong Danh sách đỏ những loài có nguy cơ tuyệt chủng 1996 của IUCN (IUCN 

1996), và đây là những loài thường dễ bị săn bắn nhất. Đối với những loài động vật ăn thịt lớn 

như loài Hổ (panthera tigris) và Báo hoa (pardofelis nebulosa), tình trạng săn bắn nhiều là nguyên 

nhân chủ yếu làm cho số lượng những loài này bị giảm đi đáng kể ở Phong Điền hiện nay. Nếu 

nhìn lên phía thượng nguồn của dòng sông, chúng ta sẽ có thể thấy những cánh rừng hùng vĩ, nơi 

không chỉ là cội nguồn mạch sống của Huế, mà còn là địa bàn của một khối lượng khổng lồ hệ đa 

dạng sinh thái cần được bảo tồn của toàn cầu. Phía sâu trong những cánh rừng nhiệt đới này, kéo 

dài từ đỉnh núi Vườn Quốc gia Bạch Mã đến ranh giới phía bắc tỉnh Quảng Trị, trong khu Bảo tồn 

Tự nhiên Phong Điền và giáp Lào, là một tập hợp phong phú, đa dạng những loài động vật quý 

hiếm. Vào những năm 1990, ba loài động vật có vú lớn được phát hiện ở đây, trong đó có loài Sao 

La, là một loài quý hiếm trên thế giới, và theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì sẽ có nhiều 

loài mới nữa sẽ được tìm thấy ở đây.    

Sự hùng vĩ của những cánh rừng nơi đây cũng đóng góp cho cộng đồng dân cư sống trong 

đó. Dân tộc Ca Tu và Tà Ôi sống dựa vào rừng để lấy mây, tre, thảo dược và các sản phẩm khác 
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từ rừng như là nguồn sống chính của mình trong nhiều thế kỷ. Khi dân số tăng lên và ngày càng 

nhiều vùng đất rừng bị chuyển sang sử dụng cho mục đích khác, những cánh rừng và dân cư sống 

dựa vào rừng đang bấp bênh giữa tồn tại và diệt vong. Để khắc phục được những vấn đề này, Quỹ 

Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên và cơ quan bảo vệ rừng địa phương đã và đang làm việc với các 

thành viên cộng đồng địa phương để thiết lập “những cánh r ng cộng đồng”, điều này sẽ làm 

giảm sức ép lên rừng, đồng thời giúp cho cuộc sống của người dân được dễ dàng hơn và đảm bảo 

được các nguồn lực về lâu dài. Thông qua việc quản lý r ng, hi vọng một trong những môi 

trường sống còn l i cùa di sản tự nhiên độc đá  của Huế sẽ có cơ hội được bảo tồn. Cùng với 

những dự án rừng cộng đồng, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên cũng đã giúp tư vấn người dân địa 

phương trong việc phát triển du lịch sinh thái. Bằng cách này, r ng và những nét văn hóa độc 

đá  của dân cư nơi đâ  sẽ không chỉ được bảo tồn, mà c n được tôn vinh.  

Trong những khu vực du lịch mới phát triển ở A Lưới, như xã A Roàng nằm bên đường 

mòn Hồ Chí Minh, những du khách muốn tìm kiếm những trải nghiệm thật sự gần gũi với sinh 

thái và đáng nhớ có thể tham gia chương trình “một ngày, một đêm, một chuyến du ngoạn”. 

Những chuyến tham quan này sẽ đưa du khách đến với những địa danh lịch sử, những cộng đồng 

địa phương, xem các sản phẩm thủ công được sản xuất như thế nào, và du khách được sống cùng 

những người dân tộc Tà Ôi hiền lành và hiếu khách, và được trực tiếp sống cuộc sống của một 

cộng đồng dân cư độc đáo này. Với những du khách muốn tham quan thế giới hoang dã ở A Lưới, 

thì những chuyến hành trình này sẽ mang lại những trải nghiệm tuyệt vời nhất, những khu rừng 

nơi đây là khu vực của rất nhiều loài vượn, khỉ không đuôi có hình dạng giống người với những 

tiếng gọi đàn buổi sáng, 100 loài chim, vô số loài phong lan rừng, và nếu du khách nào may mắn, 

sẽ có cơ hội được thấy loài Sao La quý hiếm. Để bảo tồn khu vực này, khách du lịch nên tuân thủ 

các quy định đơn giản, giúp giữ gìn khu vực nguyên sơ này.  

4. Phát triển loại hình du lịch dựa trên văn hóa truyền thống của các Dân tộc ít người  

Việc bảo tồn văn hóa tru ền thống của dân tộc ít người là một vấn đề cực kỳ quan trọng 

để đa d ng hóa văn hóa của Tỉnh Th a Thiên Huế. Khác với nhiều nơi khác ở Đông Nam Á, 

nơi những bộ tộc, dân tộc thiểu số đang dần dần biến mất do quá trình đồng hóa, ở Huế cho thế 

giới thấy đây là một điển hình cho việc gìn giữ và bảo vệ những cộng đồng dân tộc thiểu số bản 

địa. Dân tộc ít ngừoi chủ yếu sống ở sườn núi và rải rác ở các đỉnh núi. Về trồng trọt, họ rất giỏi 

trong việc trồng bông, dệt vải và vải thêu, may hay đính những hạt cườm trên các trang phục, làm 

các loại nhạc cụ. 

 Vì thế, trong kế hoạch phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc ít người cần xem xét rất 

nhiều yếu tố khác nhau như địa hình, môi trường và các hoạt động kinh tế, những đặc điểm khác 

biệt về văn hóa tộc người để hướng đến mục tiêu chính là bảo tồn những vùng du lịch đặc biệt. 

Trong những năm gần đây, các lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã có sự quan tâm nhiều hơn đến 

đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng các cơ sở vật chất cho các làng xã, cần phải đặc 

biệt lưu ý đến quy hoạch cảnh quan, đường xá, nhà cửa để bảo tồn những giá trị tự nhiên của vùng 

cư trú các dân tộc thiểu số. 

 

Phân tích kỹ bản sắc văn hóa của người dân tộc ít người, để đi đến một hướng phát triển 

cần được khẳng định những phong tục tập quán của họ không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với Huế, 

mà còn với nhân loại trong bối cảnh khủng hoảng về nhân văn hiện nay. Bên cạnh những ý nghĩa 

về đạo đức và thẩm mỹ sâu sắc, rõ ràng là việc mất đi sự đa dạng sinh thái gây ra những thiệt hại 

về xã hội và kinh tế nghiêm trọng. Gien, các loài động vật, hệ sinh thái và tri thức loài người, 

những thứ đang bị mất đi là một thư viện sống cho những lựa chọn từ chối hay thích nghi với 

những thay đổi của địa phương và toàn cầu. Đa dạng sinh thái là một phần trong cuộc sống hàng 

ngày và mưu sinh của chúng ta, và là nhân tố tạo nên những nguồn lực mà các gia đình, cộng 

đồng, quốc gia và thế hệ tương lai phụ thuộc vào. Tôn trọng đa dạng sinh thái có nghĩa là tôn 

trọng đa dạng nhân văn. Hai yếu tố này thực sự là những nền tảng cho sự ổn định và hòa bình lâu 

bền trên trái đất. Mấu chốt cho sự phát triển bền vững và hài hòa với nhu cầu và ước nguyện của 

mỗi nền văn hóa chính là việc tạo ra những hình mẫu cho cách sống và quan điểm của những nền 
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văn hóa đó. Nhiều người quan tâm đến đa dạng sinh thái, những nền văn hóa khác nhau và 

những con người đến từ những nền văn hóa khác nhau đó. Người Dân tộc có cách rất riêng trong 

tiếp cận cuộc sống, trong nhận thức và hiểu sự đa dạng sinh thái bởi kinh nghiệm tộc người, thừa 

kế tộc người và những trải nghiệm riêng biệt của chính họ. Tạo ra sản phẩm du lịch từ vùng văn 

hóa Dân tộc ít người là điều mà các nhà thiết kế điểm đến phải thật sự lưu tâm vì tính độc đáo 

của nó. 

 

III.    QUY HOẠC  ĐỂ BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN DI SẢN VĂN  Ó  T Ế GIỚI  

Bản quy ho ch  an đầu của Kinh thành Huế phải được xem như là  ản gốc mà các 

cụm di sản sống khác hay các quy ho ch làm sống l i di sản đều phải dựa và  và đảm bảo 

không làm tha  đổi giá trị  an đầu của bản quy ho ch đó. Huế là một thành phố độc đáo của 

Việt Nam, nơi có rất nhiều di sản văn hóa cùng tồn tại song song với các cung điện, lăng tẩm của 

hoàng gia, đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Điều quan trọng là chúng ta 

nên nhìn một cách bao quát cả những tài nguyên văn hóa hiện có không nhất thiết chỉ nhìn trực 

tiếp đến các công trình xây dựng dành cho Hoàng gia. Quy hoạch tổng thể du lịch nên xem xét 

nhiều cụm điểm du lịch khác nhau để phát triển trong tương lai, mang lại sự sống động hơn cho 

điểm du lịch, bên cạnh các di tích lịch sử. Du khách, bao gồm cả trong và ngoài nước, đều mong 

muốn tìm kiếm sự độc đáo của điểm đến. Họ muốn thấy sự khác biệt mà chỉ có Huế mới có, 

không nơi nào khác có được. Do đó, những cộng đồng sáng t o, nghệ thuật và thủ công, nghệ 

thuật ẩm thực và những điểm khác biệt chỉ là của riêng Huế mới chính là những điểm thu hút, 

hấp dẫn du khách tham quan và trải nghiệm. Trong phát triển du lịch, Huế cần phải đưa ra được 

những điểm nhấn này theo cách thức thuyết phục và sức hấp dẫn không thể chối từ, ẩn chứa trong 

đó cả vẻ quyến rũ  thâm trầm của một nền văn hóa cố đô. Việc bảo tồn di tích và phát huy các loại 

hình dịch vụ du lịch phải dựa trên nguyên tắc quy hoạch bảo tồn, phát huy giá trị đã được Thủ 

tướng chính phủ phê duyệt. 

1. Di sản văn hóa sống và di sản văn hóa thế giới:  

Ở Việt Nam, trong thời kỳ đầu của tiến trình hiện đại hóa, đã chứng kiến sự suy thoái 

nhiều mặt của các giá trị văn hóa trong  trong ngôn ngữ, âm nhạc, múa, nghề thủ công, kiến trúc, 

lễ hội và phong tục tập quán. Mặt khác, quá nhiều lễ hội được phát triển ở khắp mọi nơi trên đất 

nước khá giống nhau, đặc biệt là ở mặt sân khấu hóa truyền thống như là một hình thức để phục 

hưng truyền thống. Do vậy nhiều giá trị đích thực của văn hóa truyền thống có thể  biến mất ngay 

trong quá trình  phục hồi.  Việc làm sống  l i các truyền thống này có thể làm một cách tự nhiên 

dựa trên sự tôn trọng những giá trị đích thực của truyền thống mà không cần phải kịch tính 

hóa. Huế nên có cách thức đúng đắn để giữ gìn di sản này. Dĩ nhiên là sẽ tốt hơn nếu có thể 

quản lý một cách cẩn trọng các nguồn lực văn hóa trước khi chúng biến mất, hoặc bị đồng hóa 

vào quá trình phát triển hiện đại. Quan trọng là Huế phát triển một kế hoạch để phục hồi lại các  di 

sản truyền thống văn hóa của địa phương. Đây là việc quan trọng nhất, ví dụ như trong Kinh 

thành Huế, có rất nhiều công trình tôn tạo cần phải được bảo tồn theo kiến trúc ban đầu.  

Một điều đáng quan tâm nữa là sự  xuống cấp của các tài ngu ên văn hóa đã vượt quá 

khả năng sửa  chữa và không thể trả l i nguyên d ng kiến trúc  an đầu. Hồ Tịnh Tâm là một 

kiểu kiến trúc nên thơ, được xây dựng trong thời Vua Minh Mạng (1822) và kiến trúc này kể từ 

đó là hiện thân của văn hóa thẩm mỹ của Huế. Vẻ đẹp nguyên sơ của di sản tuyệt vời này chỉ còn 

lại trong các  bức tranh thủy tinh. Người ta tranh cãi và phân vân giữa hai giải pháp. Thứ nhất, đó 

là khôi phục lại các thiết kế cổ và xây dựng các Thuỷ đình, các cơ sở vật chất khác. Thứ hai, đó là 

mô phỏng lại một địa danh, nhưng với mục tiêu văn hóa và xã hội mới ,và giải pháp này  cần phải 

có thời gian để làm sống lại ý nghĩa của một địa danh. Những người ủng hộ cho cả hai phương án 

đều có lý do của mình và rất khó để chọn một phương án ở giữa. Hồ Tịnh Tâm là một trong 

những trường hợp nan giải mà các nhà quy ho ch và kiến trúc sư phải giải quyết để thỏa mãn 

yêu cầu của quy ho ch thành phố Huế và giải quyết bài toán giữa bảo tồn và phát triển. 
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Cần nhấn mạnh rằng một số tài nguyên văn hóa hấp dẫn có liên quan đến văn hóa đời sống 

của người dân địa phương, chẳng hạn như các làng truyền thống hay những nền văn hóa bản địa. 

Ở những trường hợp này cần phải xem xét đặc biệt đến những tác động văn hóa - xã hội khi thiết 

kế cụm điểm du lịch. Tương tự như các nguồn lực tự nhiên, các giá trị giáo dục và thẩm mỹ của 

các điểm du lịch văn hóa là những yếu tố chủ yếu để trình bày đến khách du lịch. Huế được công 

nhận là Di sản Văn hóa Thế giới nhờ quần thể di tích Cố đô và Nhã nhạc cung đình, nên sức cuốn 

hút của Huế nhờ đó mà vươn đến những giá trị lớn hơn. Việc bảo tồn những di sảnvăn hóa 

sống đang hiện diện ở Huế, bao gồm nhà vườn, nhà Rường, các xóm làng trong thành nội và rải 

rác dọc theo Sông Hương… là một việc hết sức cần thiết. Bản sắc Huế nằm trong di sản này còn 

nhiều hơn cung điện hay thách quách, và đó mới thật sự là không gian văn hóa Huế. Một chương 

trình ch  các điểm du lịch liên quan đến truyền thống các vườn dưỡng sinh ở Huế, biểu hiện 

sinh động của cách sống Huế, ẩm thực Huế,  tính hiếu khách của người Huế đặc biệt thu hút 

các khách du lịch nước ngoài.  Vì thế, cần có cách tiếp cận toàn diện hơn  các di sản văn hóa 

Huế, cả của hoàng gia của Triều Nguyễn và di sản văn hóa sống của người Huế.  

 

Thực tế, Trung tâm Di sản Thế giới của UNESCO đã đánh giá các giá trị của Huế như sau: 

Kiến trúc của Huế, nơi đã từng là kinh đô của nước Việt Nam thống nhất, được xây dựng vào đầu 

thế kỷ thứ 19, là sự kết hợp giữa triết lý phương Đông và các giá trị truyền thống của Việt Nam. 

Hòa quyện chặt chẽ với môi trường tự nhiên, vẻ đẹp và sự giàu có về nghệ thuật kiến trúc và nghệ 

thuật trang trí của các công trình là hình ảnh độc đáo cho một thời kỳ thịnh vượng nhất của một 

đế chế quân chủ trong lịch sử Việt Nam. Việc Quần thể di tích Cố Đô Huế đã được ghi vào danh 
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sách Di sản Thế giới mang lại cơ hội mới cho tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước nói 

chung. Thế giới biết đến địa danh Huế và họ muốn biết một địa điểm được công nhận là di sản thế 

giới. Nhưng những danh lam thắng cảnh của Huế khó có thể mô tả đúng với tiềm năng của 

chúngtrên thực tế, và cách tốt nhất để khám phá những thắng cảnh này là du khách khắp nơi trên 

thế giới muốn tới Huế để tận mắt chiêm ngưỡng những kiến trúc tuyệt đẹp đó. 

Một điều kiện tiên quyết để quản lý các nguồn tài nguyên văn hóa là cần nghiên cứu quá trình 

phát triển lịch sử, các đặc tính, ý nghĩa văn hóa và lịch sử, và các nguyên bản của chúng (dù 

nguyên bản này có thể đã phát triển và thay đổi theo thời gian). Phương pháp nghiên cứu để sử 

dụng tài ngu ên văn hóa như thế nào cho hiệu quả thậm chí c n có ý nghĩa qu ết định thành 

công của du lịch hơn là chính  ản thân tài sản văn hóa mà chúng ta đang có. Ở đây muốn nói 

đến giá trị của tri thức, của kiến thức ẩn bên trong di sản văn hóa. Ví dụ, chiều sâu của văn hóa 

Huế không phải chỉ là mấy trăm năm, đó là một cuộc hành trình dài của lịch sử, nơi hội tụ của 

nhiều dòng văn hóa. Mảnh đất này đã in dấu vết văn hóa từ thời văn hóa Sa Huỳnh cách đây 3000 

năm, văn hóa Chăm hơn 1500 năm, đến các di tích và di sản phi vật thể được xây dựng bởi các 

Vua Nguyễn và những người kế vị, và kế tiếp là những công trình kiến trúc theo phong cách Pháp 

dưới thời thực dân . Nếu không hiểu được cội nguồn của các nguồn tài nguyên văn hóa Huế, thật 

khó có thể xây dựng được một cơ sở cho các bài thuyết trình hướng dẫn du khách và giới thiệu 

hiện vật trưng bày. Về vấn đề này, quan trọng là Huế cần phát triển một hệ thống các nhà bảo tàng, 

trung tâm khảo cổ, lịch sử và thẩm mỹ, mà trung tâm di sản văn hóa Huế hiện có chỉ là một p hần 

của hệ thống này. Nhiều di sản độc đáo vẫn chưa được phát hiện hoặc không được giữ gìn tốt 

trong các công trình công cộng cũ, là những nơi cần được khôi phục. Với sự hội tụ của nhiều nghề  

thủ công và lịch sử liên quan, Huế có thể trở thành một trong những hệ thống bảo tàng khảo cổ và 

lịch sử được bảo tồn ở Việt Nam, và thậm chí là trong khu vực.  
 

 

 
 

Ở Huế, các khu di tích khảo cổ gồm các di tích riêng lẻ và toàn bộ vùng đô thị, hay cụm 

làng xã hoặc chỉ một phần các làng xã, và thậm chỉ cả dưới mặt nước cũng như trên mặt đất. Các 
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di tích ở Huế rất đa dạng và phong phú, đặc biệt là cụm di tích Kinh thành, lăng mộ Nhà Nguyễn, 

các di tích lịch sử và khu khảo cổ khác. Những di tích này hầu như là những kết cấu nguyên vẹn 

nhưng nhiều di tích cũng chỉ còn là các nền móng và lẫn trong đất là các sản phẩm thủ công dùng 

trong cuộc sống hàng ngày, hàng hóa thương mại, các sản phẩm thẩm mỹ và thủ công khác. 

Nhiểu vùng thuộc phía Bắc của Tỉnh đã được phát hiện là có các khu khảo cổ học thuộc nền văn 

hóa Sa Huỳnh và Champa. Cần lựa chọn một số  khu khai quật khảo cổ để lập kế hoạch xây dựng 

thành các điểm du lịch trong tương lai. 

Huế là một địa danh tuyệt vời để nghiên cứu các kiến trúc của Pháp những năm đầu thế kỷ 

20 với nhiều tòa nhà theo phong cách Art Deco . Khôi phục lại những tòa nhà này đang nhận 

được nhiều mối quan tâm, đặc biệt là những toà nhà được xây dựng đầu tiên ở đường Lê Lợi. Khi 

quy hoạch vùng và môi trường xung quanh, điều cần chú ý là việc thuyết trình những nét đặc 

trưng lịch sử. Cần phải quyết định liệu Huế có muốn giữ lại những nét đặc trưng của kiến trúc 

Pháp như là một cách để kết nối văn hóa với Pháp. Công việc khôi phục ở Cung An Dinh (Cung 

của Hoàng Thái Hậu) là một ví dụ điển hình, đây là kiểu kiến trúc Pháp được xây dựng theo kiểu 

Nghệ thuật Trang trí trong những năm 30. Công việc này đòi hỏi việc áp dụng các kỹ thuật bảo 

tồn như khôi phục và bảo quản các tòa nhà hoặc duy trì công trình như vốn có. Tuy nhiên, một 

cách tiếp cận sáng t   hơn có thể được đưa ra để biến cung điện thành một điểm du lịch, ví dụ 

như khu nghỉ dưỡng cao cấp, thực hiện nâng cấp và thêm một vài kết cấu mới ch  cung điện 

mà vẫn giữ nguyên kiến trúc  an đầu. 

Hoàng cung và Ngọ Môn là những công trình dễ bị hư hỏng và sức chứa cho du lịch của 

những nơi này cần phải được quản lý chặt chẽ và nâng cấp dần. Trong những năm gần dây, Ngọ 

Môn được sử dụng làm nền cho lễ hội nghệ thuật được tổ chức hai lần trong năm ở Huế. Điều này 

đã gây ấn tượng mạnh mẽ với cách bố cục kiểu cung đình, phù hợp với những màn biểu diễn nhã 

nhạc truyền thống, di sản được UNESCO công nhận là một trong những kiệt tác phi vật thể đại 

diện của nhân loại. Ở đây cũng cần phải nói thêm rằng Ngọ Môn không nên coi là nơi duy nhất 

thích hợp cho biểu diễn loại hình nghệ thuật này. Nhã nhạc không có nghĩa chỉ dành cho cung 

đình, mà còn dành cho cộng đồng dân cư. Thực tế, Nhã nhạc đã được được sử dụng để phục vụ 

trên các con thuyền dọc dòng Sông Hương về đêm, và du khách trong và ngoài nước đã rất yêu 

mến loại hình nghệ thuật độc đáo được chơi bằng một nhóm các loài nhạc cụ truyền thống này.  

2. Lăng tẩm Hoàng gia Triều Nguyễn 

Lăng tẩm là một di tích có ý nghĩa quan trọng khác đối với việc phát triển du lịch Thừa 

Thiên Huế. Một hệ thống lăng tẩm có một không hai ở Việt Nam nằm rải rác dọc theo bờ sông 

hoặc phía thượng nguồn Sông Hương. Các lăng tẩm là một phần của thành tựu xây dựng Triều 

Nguyễn và là một phần của cụm Di sản Thế giới. Lo i di sản này cần sự khôi phục đồng bộ và 

có hệ thống trong thập kỷ tới nhằm cải thiện các giá trị lịch sử và văn hóa của cảnh qua môi 

trường du lịch. Ở Việt Nam, lăng tẩm thường đi kèm với nhau. Lăng là nơi thi hài của hoàng đế 

được chôn cất. Tẩm (nơi thờ tự) được đặt gần nơi xây lăng. Trong triều đại nhà Lý (thế kỷ 11 – 

12) và trước đó, lăng của vua được xây dựng rất đơn giản và ngày nay hầu như không có dấu tích 

gì, rất khác với các lăng tẩm được xây dưới thời nhà Trần (thế kỷ 13). Ở xã An Sinh, Tỉnh Quảng 

Ninh và đời lê Huyện Lam Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, các vị vua triều đại Lê hoặc nhà Trần đều các 

các lăng mộ riêng nhưng có chung tẩm. Chỉ cho đến triều đại nhà Nguyễn (1802 – 1945) thì mỗi 

vị vua mới cho một lăng mộ riêng.   

Hầu hết các vị vua dưới thời nhà Nguyễn đều có lăng tẩm được xây dựng khi đang trị vì. 

Những công trình này nằm ở phía tây nam Thành phố Huế, dọc hai bờ dòng sông Hương, và trên 

các ngọn đồi, núi. Mỗi lăng tẩm nều được xây dựng gần núi, có sông hoặc suối chảy qua. Các 

lăng tẩm nằm trong một khuôn viên rộng lớn. Kiến trúc và cảnh quan của khu lăng tẩm cho biết 

thẩm mỹ và tính cách của vị vua đó. Khu lăng tẩm có rất nhiểu tầng lớp kiến trúc. Mộ của vua 

nằm ở vị trí trung tâm, đôi khi nằm bên cạnh mộ hoàng hậu, có tường vây quanh. Tiếp đến là nhà 

bia, trong đó có tấm bia với những dòng ngợi khen về những đóng góp của vị vua đó cho sự thịnh 

vượng của dân chúng. Vòng tiếp theo là cổng đá lớn với nhiều bức tượng voi, ngựa, và các ký tự 

tiếng hán hoặc các họa phẩm hướng đến nhà vua. Phía trước và xung quanh tẩm là hồ sen. Ở hồ 
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sen, sẽ có nhà, cầu và khu vực dành cho vui chơi, giải trí. Hai bên hồ trồng những cây, hoa và cây 

ăn trái quý hiếm. Khu vực ngoài cùng là một bức tường cao vây quanh toàn bộ khu lăng tẩm.  

Lăng mộ Vua Gia Long là một công trình kiến trúc đồ sộ trong khu khuôn viên rộng lớn, 

nằm nổi bật giữa khu rừng hoang vắng và yên tĩnh. Lăng mộ Vua Minh Mạng là một cụm công 

trình lớn với 40 công trình lớn nhỏ khác nhau. Tất cả các công trình được sắp xếp một cách có hệ 

thống theo trục thẳng đứng. Lăng tẩm cho thấy trật tự xã hội và phản ánh chế độ chuyên quyền 

đặc trưng cho triều đại của vị vua đó. Đi qua cánh cổng canh gác với hai bên là các tượng đá và 

nhà bia, có thể nhìn thấy ba bậc của cổng gối lên nhau theo địa hình, và tẩm ở vị trí cao nhất. 

Lăng mộ chính và uy nghi của Vua Minh Mạng (1820 – 1841), triều đại thứ hai của Nhà Nguyễn, 

là công trình kiến trúc đồ sộ nhất. Được xây dựng gần Sông Hương, lăng Minh Mạng là  sự kết 

hợp giữa rừng, hồ và các công trình vừa phải nhấn mạnh sự cân bằng hài hòa của thẩm mỹ. Nhìn 

từ trên cao, tên vua hiện lên thật đẹp đẽ giữa khu vườn được tạo ra từ nghệ thuật sắp đặt các bộ 

phận khác nhau của lăng tẩm. 
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Lăng mộ Vua Tự Đức được xem là công trình kiến trúc có giá trị cao của Việt Nam. Lăng mộ này 

ban đầu được đặt là Khiêm Cung, nơi vua sống. Sau đó, nó được đổi tên là Khiêm Lăng, nơi chôn 

cất vua. Lăng mộ là khu có không khí trong lành, quang cảnh hữu tình, là một khu núi rừng xanh 

và yên tĩnh. Vua Tự Đức (1847 – 1883) là vị vua có tính cách nhẹ nhàng, kín đáo, thích thơ, nhạc 

hơn là cai trị đất nước. Khi các cuộc tranh chấp và nội chiến chia cắt đất nước, ông đã xây dựng 

lăng mộ cho mình với một kiểu kiến trúc phản ánh sự suy yếu của triều đại mình. Những hồ nước 

hữu tình, đình tạ đẹp và những khoảnh sân yên tĩnh là đặc trưng cho nơi yên nghỉ yên tĩnh và nên 

thơ của vị vua này. Nhà bia oai nghiêm có một bài viết dài về những tính nhu nhược của ông. 

Lăng mộ vốn không phải là một kiến trúc đẹp nhưng không gian xung quanh lại là quang cảnh 

thực sự bình yên. Ngược lại, Vua Khải Định (1916 – 1925), vị vua thứ 12 của triều Nguyễn, đã 

xây dựng cho mình một khu lăng mộ đồ sộ bằng xi măng và sành sứ. Kiến trúc của dinh thự cực 

kỳ phóng khoáng, là sự kết hợp của các trường phái kiến trúc Việt Nam, Châu Âu và Trung Quốc, 

được xây dựng trên bảy bậc cấp và trên một sườn đồi nhiểu cây. Sự ảnh hưởng của phong cách 

kiến trúc thế kỷ 17 là khá rõ ràng. Đi lên theo những bậc thang của khu lăng mộ mang lại một 

cảm giác như đang đi lên cõi lạc viên. Tất cả các lăng mộ đều có cổng chào với các bức tượng 

lính canh, cận thần và các chiến binh, lăng Khải Định cũng không có gì khác. Tuy nhiên, ý nghĩa 

phong thủy của khu lăng mộ đạt được đến sự hoàn hảo. Thực tế là Khải Định dường như là một 

ông vua hão huyền thích hướng đến sự sang trọng xa hoa . 

Các cụm lăng tẩm của Huế xứng đáng là một trong những kỳ quan của Việt Nam nói riêng 

và thế giới nói chung. Cũng giống nhiều hoàng tộc khác trong lịch sử, 13 vị hoàng đế đã có những 

điểm mạnh và điểm yếu của minh, và thiên hướng của những vị hoàng đế này là xây dựng các di 

tích, đặc biệt là các lăng mộ cho hậu thế. Triều Nguyễn (1802 – 1945) là dòng dõi hoàng tộc cuối 

cùng của ở Việt Nam. Tổng cộng, có 13 vị vua, tuy nhiên, vì một vài lý do, chỉ có bảy lăng mộ 

tồn tại. Một vài lăng mộ hoàng gia đã được quy hoạch và xây dựng trên khu đồi phía Tây Nam 

Kinh thành. Vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Dục Đức, Đồng Khánh và Khải Định 

đều có các lăng mộ của mình. Tất cả các lăng mộ đều được xây dựng trong thời kỳ trị vì của các 

vị vua này. Mỗi lăng mộ được thiết kế với các tượng hình và bia kỷ niệm hài hòa với nhau, tạo 

nên một kết cấu tự nhiên hữu tình. Những yếu tố sau được kết hợp với nhau trong tất cả các lăng 

mộ, gồm: tường, cổng tam quan, Sân triều lễ, Nhà bia, đền thờ, hồ nước, đình tạ, vườn, và cuối 

cùng là lăng mộ.  

Mỗi lăng mộ hoàng gia đều hướng đến mục đích tạo ra một nơi vui chơi cho hoàng tộc 

trước khi trở thành nơi yên nghỉ vĩnh hằng của các vị vua sau khi chết. Điều này làm cho các lăng 

mộ hoàng gia ở Huế có những nét độc đáo riêng biệt. Mỗi lăng mộ đều phản ánh cuộc sống và cá 

tính của từng vị vua: vẻ tráng lệ của lăng mộ Vua Gia Long trong một không gian bao la của rừng 

núi thể hiện khí phách của một tướng lĩnh trong chiến trận; sự cân xứng và vẻ uy nghi của lăng 

mộ Vua Minh Mạng với sự kết hợp giữa sông núi nhân tạo và tự nhiên cho thấy ý chí mạnh mẽ và 

sự uy nghiêm của một vương quân, đồng thời cũng là một nhà thơ; những nét bình yên và u buồn 

của lăng mộ Vua Thiệu Trị mang lại cảm giác nội tâm về một nhà thơ xuất chúng và cũng đã có 

nhiều thành tựu trong cuộc đời trị vì của mình; không gian lãng mạn và nên thơ ở khu lăng mộ 

vua Tự Đức cho thấy xu hướng thanh tao và tinh tế của một nhà thơ hơn là cá tính mạnh mẽ của 

một vị quân vương.  

Và  năm  957, Cuốn sách Thế giới kỳ quan (Les Merveilles Du M nde) (Pháp) đã xuất 

bản một danh sách các lăng mộ hoàng gia ở Huế như là một phần của những kỳ quan thế giới. 

Thật không may là hầu hết các đồ tạo tác trong những lăng mộ này đã bị đánh cắp. Các lăng mộ 

của Vua Gia Long, Vua Minh Mạng, Vua Tự Đức, và Vua Khải Định vẫn còn được bảo tồn khá 

tốt. Các lăng mộ khác của Vua Thiệu Trị, Vua Dục Đức, và Vua Đồng Khánh đã trong tình trạng 

bị hư hỏng và cần được sửa chữa và khôi phục.  

 

3.  Nhà “Rường” và biệt thự Vườn: 

Du khách đến Huế, kể cả trong và ngoài nước, thường rất thích thú với những căn nhà gỗ và biệt 

thự vườn, nơi thể hiện sự tinh túy của kiểu “kiến trúc chà  đón”. Huế từ lâu đã là trung tâm của 



95 

 

kiến trúc gỗ và nhiều tòa nhà ở đây, bao gồm cả các cung điện là thuộc kiểu nhà “Rường”. Nhà 

Rường điển hình là kiểu kiến trúc quý tộc nhưng giản dị, gợi lên vẻ tinh tế của một cung điện, đã 

từng là nguồn cảm hứng của thành phố này. Mỗi nhà Rường gồm có nhiểu gian nhà nhỏ (được 

ngăn cách bởi các cột vách) và các gian chái (được ngăn cách với các gian nhà bởi các bức vách 

bằng gỗ). Khi Huế còn là nơi đóng đô của các vị hoàng đế, tất cả các mặt của đời sống đều phải 

tuân theo chiếu lệnh và những chiếu lệnh đó có thể không được tuân thủ một cách triệt để ở nơi 

khác, nhưng ở kinh thành thì không bao giờ sai. Vì thế việc xây dựng nhà ở, một trong những nỗ 

lực quan trọng, được thực hiện theo những quy tắc rất nghiêm nghặt. Một bản chiếu lệnh đã được 

ban ra vào năm 1822, nghiêm cấm tất cả các nhà ở bên ngoài khu vực hoàng gia có hơn ba gian 

hai chái. Để bảo vệ nhà khỏi bão lũ thường xuyên xảy ra ở Huế, người dân thường xây nhà rất 

thấp. Sự kết hợp của hai yếu tố này khiến cho nhà Rường ở Huế có diện tích khá nhỏ. Bù lại diện 

tích khiêm tốn của các gian nhà, người dân Huế xưa đã xây dựng nhà với các rường, kèo và vật 

liệu bằng gỗ được khắc chạm công phu.  

 
 

Nhà Rường được xây dựng bằng vật liệu là gỗ bản xứ như gỗ từ cây sedonic, cây kiền kiền, và 

mít dại. Thường mất hai năm để một đội gồm bốn thợ mộc và bốn thợ khắc chạm có thể hoàn 

thành một nhà rường, và mặc dù ngày nay những ngôi nhà rường như vậy rât hiếm khi được xây 

dựng, vẫn còn nhiều nghệ nhân nhà Rường, những người có thể khắc ch m những mẫu văn 

hoa tinh tế và khéo léo lên các ngôi nhà. Truyền thống này cần phải được bảo tồn, và các phía 

của ngôi nhà có thể được nới rộng hơn. Khi tât cả các phần tách rời của ngôi nhà đã hoàn thiện để 

xây dựng, chủ nhà sẽ tham khảo lịch chiêm tinh để chọn một ngày tốt nhất để làm lễ Thượng 

Lương. Trong buổi lễ này, một cột treo cờ mật giáo được đặt trên bàn thờ. Ngày thực hiện nghi lễ 

và ngày hoàng đạo của người chủ được viết trên lá cờ, được thực hiện để cầu nguyện cho căn nhà 

mới. Hai cành cọ được cột trên đỉnh cột cờ để cầu nguyền tuổi thọ, và hai, bốn hoặc sáu đồng xu 

được may vào trong đường viền của lá cờ để cầu xin thịnh vượng.  
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Sau đó, trên đĩa được bay hoa, quả, trà và hương, chủ nhà sẽ đặt gạo, muối, bột và tiền giả 

lên bàn thờ. Trên những chiếc đĩa riêng lẻ, mỗi thợ mộc đặt những vật cúng tế giống nhau lên bàn 

thờ. Một khăn xếp màu đỏ được đặt lên chiếc đĩa của người chủ xây dựng, sau đó sẽ được ông ta 

mặc vào khi giúp nâng chiếc xà ngang vào vị trí. Vào cuối buổi lễ, chủ nhà sẽ là người đầu tiên 

chạm vào chiếc xà ngang. Cờ Thượng Lương vẫn được giữ trên cột cờ cho đến khi căn nhà được 

hoàn thành và lễ mừng nhà mới được tổ chức. Theo tín ngưỡng cổ xưa, chủ nhà phải thiết đãi 

những thợ mộc thật thịnh tình trong suốt quá trình xây dựng, nếu chủ nhà không làm vậy, những 

người thợ mộc có thể mang lại điềm xấu cho căn nhà bằng bùa chú. Bùa chú được viết trên một 

mảnh giấy được giấu trong khe gỗ. Thợ mộc chỉ cần vẽ bùa xấu lên trời bằng tay trái, sau đó 

chạm tay vào thanh xà của căn nhà để bùa chú có linh nghiệm. Toàn bộ phía trước nhà Rường là 

những cánh cửa và người xưa tin rằng chỉ một sự thay đổi nhỏ về chiểu rộng của cánh cửa trước 

nhà có thể dẫn đến sự thay đổi to lớn về điềm may của chủ nhà. Việc lắp cửa trước nhà đúng kích 

cỡ vì thế cực kỳ quan trọng. Việc đo đạc bắt đầu từ khung trái và kết thúc ở đoạn được lựa chọn 

trên thước Bát Môn Xích. Nếu chủ nhà muốn cầu một cuộc sống trường thọ, cánh cửa sẽ được kết 

thúc ở đoạn mạng của trực tốt trên thước. Nếu chủ nhà muốn con cái thành công trên chốn quan 

trường, cánh cửa sẽ kết thúc ở đoạn Đăng khoa của trực Thành quả. Bên ngoài căn nhà, những 

nguyên tắc cũng được áp dụng một cách chặt chẽ. Trong vườn, mỗi cây đều ẩn chứa một ý nghĩa 

bí mật và được trồng một cách cẩn thận. Thông và đào tượng trưng cho cuộc sống trường thọ và 

được trồng ở nghĩa trang gia đình. Cây du là loài cây của quý tộc và nên được trồng ở phía trước 

vườn. Cây anh đào để trừ tà khí, còn hoa quỳnh thì dùng để mời người âm. 

Một bức bình phong bằng xi măng được xây dựng trên đỉnh một ngọn giả sơn phía trước 

nhà để trừ tà khí. Ngọn núi được xây dựng theo hình dạng và kiểu cách của đạo Lão, ví dụ như ba 

ngọn núi bất hủ, ba hòn đảo tiên, và năm đỉnh thiên đàng, với mục đích là nếu tà khí đi qua bức 

bình phong thì sẽ bị lạc và loanh quanh mãi trong những khu vực thần tiên này. Phong tục và tín 

người gắn chặt trong nghệ thuật xây dựng nhà Rường là một phần không thể thiếu của văn 

hóa Việt Nam. Điều đáng buồn là, nhiều người đã không còn thấy được vẻ đẹp của những nhà 

Rường này, và thay vì đầu tư vào duy tu lại chúng, thì họ chọn cách phá hủy và xây dựng những 

căn nhà hiện đại mà không có tính thẩm mỹ.  

Huế cũng là nơi nổi tiếng với những Nhà Vườn, một nét độc đá  khác khác  iệt của du lịch 

Th a Thiên Huế. Những ngôi nhà truyền thống, thuộc sở hữu cá nhân và xây dựng trong những 

khuôn vườn thẳng lối đầy cuốn hút. Một vài nhà vườn có sự kết nối với Cung điện Hoàng gia. 

Kiến trúc truyền thống của Huế đã t  lâu có sự gắn kết chặt chẽ với môi trường thiên nhiên. 

Các nhà vườn chính là sự thể hiện sự kết nối này. Mỗi nhà vườn là một kết cấu khá độc lập – 

nhà và vườn, người và phong cảnh, cây cối, mâ  và nước cùng tồn t i và đan xen và  nhau 

trong một khung cảnh hài hòa. Gần như toàn bộ nhà vườn đều có sự kết nối với Cung điện. Một 

số là hậu duệ của hoàng tộc hay các quan lại, một số khác thì được hưởng ân huệ từ hoàng gia. 

Nhiểu nhà vườn Huế được xây dựng cách đây hàng trăm năm, được dùng cho tầng lớp quy tộc, 

thượng lưu và các nho sỹ trên khắp đất nước ở. Sự đa dạng của nhà vườn phản ánh phong cách 

của chủ nhà. Tuy nhiên, một nét chung của nhà vườn Huế là được sắp xếp theo nguyên tắc phong 

thuỷ của phương đông. Nhà vườn Huế thường có các cổng chính và cổng sau nối với hàng rào, 

bức tường, hòn non bộ và cây cối được đặt ở sân trước và trước ngôi nhà.  

Cây thường được trồng phải trước cổng vào của nhà vườn. Một chiếc cổng cao thường có 

mái, và đủ rộng để giúp tạm che mưa nắng. Hai bên con đường dẫn vào các cổng trước được trồng 

rất nhiều cây xanh. Phía trong hiên nhà có các loại cây cảnh và vô số loài hoa. Những loài hoa 

trong nhà vườn Huế được trồng theo nguyên lý sinh thái chặt chẽ. Nhìn chung, cây cối và hoa 

trong nhà vườn được chi thành bốn lớp. Lớp ngoài cùng là những loài cây dùng để làm hàng rào 

(tre, cây chè, cây dâm bụt, dứa dại, chuối). Lớp tiếp đến là các loài cây ăn quả dễ sống (dừa, mít, 

mận, lá dong, dâm bụt). Lớp tiếp theo là các loài cây có giá trị kinh tế cao đòi hỏi sự chăm sóc cẩn 

thận và thường xuyên (lê ki ma, cam, quýt, hồng, và măng cụt). Cuối cùng, lớp trong cùng là 

những loài cây đẹp, cây cảnh, và một vài giống cây leo.  

Ở nhà vườn Huế, có một vài loài hoa nở quanh năm, còn một số loại chỉ nở theo mùa. Hơn 

nữa, những loài cây có lá nhiều màu đã giúp làm cho quang cảnh thiên nhiên nơi đây đầy sắc 
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hương. Vào mùa hè, những bông hoa vàng nở rực rỡ. Vào mùa thu và mùa đông, hoa tú cầu nở rộ 

về đêm, gợi cảm hứng thi ca, hoa mộc lan nở rộ sau mỗi cơn mưa, làm cho không khí trong lành 

và đây hương thơm quanh cổng vườn, lôi cuốn khách qua đường. Vào mùa xuân, cây mận vàng 

cổ thụ bên cạnh cổng nhà nở những bông hoa rực rỡ báo hiệu một mùa mới. Khi những cánh hoa 

mận rụng rải rác trên các lối đi, “những bông oải hương nở hướng về phía đông” bên cạnh bức 

mành cuốn cổ. Hoa nhãn nở như những bông gạo, hoa lê như những cánh bướm, hoa sim, hoa 

violet có hoa và hương đặc trưng theo mỗi mùa, khiến con người cảm thấy sảng khoái và như thể 

mình đang sống giữa mùa xuân quanh năm.  

Những ngôi nhà vườn nổi tiếng gồm L c Tịnh Viên, An Hiên, Ngọc Sơn Công chúa t , 

Tỳ Bà Trang, Tịnh Gia Viên,… Một vài nhà vườn nằm gần nhau và trở thành cụm nhà vườn nổi 

tiếng như khu nhà vườn Phú Mộng. Khu nhà vườn Phú Mộng ngày nay gồm hơn    nhà vườn, 

tr ng đó,  7 nhà vườn được mở cửa cho khách du lịch.  Nhà vườn lâu đời nhất đã 200 tuổi và  ít 

nhất là 150 tuổi. Cũng như nhiều nhà vườn khác ở Huế, khu nhà vườn Phú Mộng rất nên thơ và 

bình yên trong không gian riêng tư, gồm hai khu vực chính: nhà gỗ và khu vườn xung quanh, đều 

được thiết kế theo bói đất và đời sống tâm linh và tài năng của người chủ nhà. Cách đây khoảng 

200 năm, vùng Phú Mộng là nơi ở của một các vị quan cao cấp của triều Nguyễn. Do cấp bậc của 

người chủ ban đầu, các nhà vườn được xây dựng rất vững chãi và tránh được gió mùa, bão và gió 

mạnh thường xuyên tàn phá trung tâm thành phố. Nhà thơ Hồng Khẳng đã xây dựng nhà vườn 

Lạc Tịnh Viên vào năm 1889 trên một khu vực rộng 2.070m
2 
. Vườn có quang cảnh đẹp và ấm 

cúng với bố cục cân xứng, có hai dãy dâm bụt, hồng, nguyệt quế và mai tứ quý dọc theo lối đi vào 

nhà.  

Hệ thống vườn của Huế gồm có vườn nhà, vườn chùa, vườn mộ, vườn cung điện và hoàng 

gia, được xây dựng về hai phía của Sông Hương, nhưng chủ yếu tập trung ở Ngọc Hồ, Nguyệt 

Biểu, Lương Quán, Kim Long, Dương Xuân và Vĩ Dạ. Quan trọng là phải thực hiện một 

chương trình làm đẹp với định hướng là khôi phục l i những nhà vườn truyền thống trong 

quá khứ. Theo số liệu thống kê, Huế có tổng cộng 1778 nhà vườn, nhà nhỏ nhất nằm trong một 

khu vực rộng 400m2 và lớn nhất là 8700m2. Hàng chục nhà vườn nổi tiếng đã được chọn là 

“những điểm di sản văn hóa”. 

Có thể nói nhà vườn Huế là một nét đặc trưng quan trọng của văn hóa Việt Nam. 

Những ngôi nhà vườn này không chỉ cuốn hút với dáng vẻ cổ xưa của nó, mà còn là những tài sản 

vô giá để hiểu được những ứng dụng thực tế của khoa học cổ xưa vào công việc xây dựng. Thật 

tiếc là ở Huế hiện nay, rất ít các nhà vườn còn nguyên vẹn, và những nhà vườn còn tồn tại thì độc 

lập riêng lẻ do truyền thống tín ngưỡng và thờ cúng tổ tiên. Theo truyền thống, nhà vườn không 

thể được bán nếu muốn lưu giữ mối liên hệ với tổ tiên, tuy nhiên giá trị đất đai tăng cao làm cho 

giá trị những nhà vườn này cũng tăng đáng kể. Cùng với thời gian, truyền thống cũng bị mai một 

đi, và xu hướng những thế hệ kế cận muốn bán các tài sản này ngày càng tăng. Do vậy, quan 

trọng là phải bảo tồn được kiến trúc gỗ truyền thống và các nhà vườn ở  Huế để di sản này không 

bị mất đi trong xu thế hiện đại hóa cuộc sống ngày nay.  

Đến thăm những ngôi nhà vườn nổi tiếng, du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác thanh 

bình và riêng tư như thể đang được hòa mình vào sự yên tĩnh của thiên nhiên. Những ngôi nhà 

vườn đẹp và sạch sẽ với quang cảnh xanh tươi và không khí yên bình có thể là liều thuốc bổ và 

chắc chắn sẽ khiến cho chuyến thăm Huế không thể nào quên. Mỗi nhà vườn là một nét văn hóa 

đặc trưng góp phần vào vẻ đẹp của Huế. Bước chân và  khu vườn, c n người sẽ được cảm nhận 

như đang sống trong một vũ trụ thu nhỏ, một thế giới yên bình và quyến rũ. Sức cuốn hút của 

những nhà vườn Huế vẫn luôn là một bí mật như một cuốn sách còn dang dở.   

4. Cồn Dã Viên và Cồn Hến, Làng Vĩ Dạ và Kim Long: 

 

Ở đoạn giữa của Sông Hương, có hai đảo nhỏ được ví như hai viên đá quý của kinh thành Huế. 

Đó là Cồn Dã Viên và Cồn Hến, nằm phía bên trái và bên phải Cung điện, như thể đứng canh gác cho 

Cung điện. Các thầy  phong thuỷ xưa gọi chúng là “Rồng Xanh phía bên trái và cọp Trắng phía bên 

phải”.  Cả hai cồn đảo đều có một khung cảnh tuyệt đẹp nhìn về phía Sông Hương.  
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Một bia đá 140 năm tuổi đã cho thấy rằng Cồn Dã Viên đã từng là một khuôn viên được xây 

dựng dưới thời Vua Tự Đức, vẫn còn nền móng của một đình tạ và chùa cổ, có khoảng 2.713 cây hoa đã 

được trồng trên cồn đảo, điều này đã làm cho cồn đảo trở thành một trong những khu vườn hoa đẹp nhất 

giữa Sông Hương. Mặc dưới thời thực dân,  người Pháp đã thay đổi hòn đảo bằng việc xây dựng một 

đường sắt vào năm 1908 và một bồn chứa nước cao 40m vào năm 1953, người dân Việt Nam vẫn sùng 

bái địa danh linh thiêng này.  

Với diện tích  rộng khoảng 50,000 m2,  ở một vị trí đắc địa và một huyền tho i về vẻ đẹp  t ng 

có, Cồn Dã Viên có tiềm năng lớn để trở thành một làng nghệ thuật. Do vậy, Cần phải có một định 

hướng vững chắc cho khu vực này, thay vì giữ nó trong nỗi hoài cổ.  

Thực tế đã có dự án, trong đó, chia vùng 10,5ha thành ba khu nhỏ. Khu A sẽ dành cho các 

buổi lễ, các hoạt động cộng đồng và triễn lãm ngoài trời. Khu B sẽ mô phỏng vườn Ngự Uyển, 

một địa danh lịch sử ở Huế. Những câu lạc bộ giải trí cho người dân địa phương sẽ được xây 

dựng ở công viên Dạ Viên. Khu C sẽ là khu dân cư với 120 nhà ở năm sao và một khu vườn rộng 

có sân khấu. Điều này dường như phù hợp với truyền thống của thời đại Vua Tự Đức, khi Dã Viên 

là một công viên vui chơi của hoàng gia.  

Cồn Hến là một cồn đảo khác nằm về phía bên trái của Kinh thành. Cồn Hến có hình dạng 

một viên ngọc thon dài với hơn 33ha diện tích đất phù sa. Cái tên Cồn Hến được bắt nguồn từ 

hình thức nuôi và thu lượm những con hến nhỏ trong thời kỳ đầu triều đại chúa Nguyễn Phúc 

Khoát (1725 – 1738). Cồn Hến nổi tiếng với sản phẩm cơm hến, thứ cơm phải ăn thật nóng cùng 

với ớt cay kho và ruốc. Người dân ở vùng lân cận, đặc biệt là làng Vĩ Dạ, thường đến Cồn Hến để 

mua thứ hến đặc biệt này. Do vị trí đặc biệt của Cồn Hến, nên khâu thiết kế đặc biệt quan trọng để 

Cồn Hến trở thành biểu tượng của Huế không phải ở chiếu cao công trình mà ở sự tinh tế và 

mang đậm màu sắc Huế, chuyển tải những giá trị thẩm mỹ truyền thống đến hiện đ i. Một đề 

nghị là khu Cồn Hến nên được nối kết với khu Vĩ Dạ trong một phức hợp tổng thể bao gồm có 

làng nghệ nhân, nơi sáng tác và trưng bày và bán những tác phẩm  hội họa, sản phẩm nghề thủ 

công truyền thống, giữ lại và phát triển những khu nhà vườn và khu nhà cổ xưa- như một điểm 

đến của du lịch Homestay, một khu resort cao cấp khoảng 1000 đến 2000 m2, một bến tàu cho 

khách sạn nổi trên sông Hương và những dịch vụ cao cấp đường sông. 

Vĩ D  là tên một vùng đất nổi tiếng của Huế. Nằm dọc sông Hương, Vĩ Dạ là một làng 

nhỏ, được hình thành cách đây vài trăm năm. Thậm chí ngày nay, du khách có thể nhìn dọc hai 

bên đường đến Thuận An những ngôi nhà cổ, được xây dựng theo kiến trúc cổ điển gồm 3 phòng 

chính và 2 phòng phụ ở hai bên, mái nhà được xây dựng bằng những viên ngói “âm – dương” 

(những viên ngói nằm xếp chồng lên nhau), trên đỉnh có 2 tượng con rồng, trước nhà có khoảng 

sân nhỏ được lát gặt, một bờ tường đá được kết hợp với hòn giả sơn.  

Làng Kim Long có lẽ là một trong những ngôi làng nổi tiếng nhất ở Huế. Ngôi làng này 

được thành lập vào năm 1636, một năm sau khi Chúa Nguyễn Phúc Lan chuyển thủ phủ từ Phước 

Yên (Quảng Điền) sang Kim Long. Thành phố nhanh chóng trở thành một nơi tuyệt đẹp, nơi 

nhiều biệt thự vườn được xây dựng bằng những vật liệu gỗ quý hiếm và được chạm khắc công 

phu, xung quanh là cây cối và nhiều loại thảo dược. Những gia đình quý tộc chọn Kim Long là 

nơi ở và biến nơi này thành một khu đặc biệt, chỉ dành cho những gia đình giàu có. Bên cạnh đó, 

khi các chúa Nguyễn chọn vợ, Kim Long trở nên nổi tiếng vì nhiều cô gái xinh đẹp ở vùng đất 

này được tuyển vào cung điện và hậu cung. Ngày nay, Kim Long vẫn là một ngôi làng nổi tiếng, 

với những biệt thự vườn đẹp, mà chủ biệt thự là hậu duệ của hoàng tộc triều Nguyễn hoặc những 

cận thần có dòng dõi quý tộc.  
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IV.    QUY HOẠCH KẾT NỐI CÁC LĨN  VỰC DU LỊC  ĐẶC BIỆT  

 

1.   Phát triển sản phẩm du lịch trong mưa. 

Nếu có thể đưa ra một khái niệm “đặc biệt” về Huế, thì “mưa Huế” không bao giờ được 

xem là đặc trưng của những khác biệt nơi đây. Đó là một nghịch lý, đã quen là như thế rồi với 

xứ sở này. Đối với những người ít nhiều có gắn bó với Huế, đặc biệt là những người đã từng gặp 

những cơn mưa trên những con đường đầy bóng cây, họ sẽ có được cảm giác sâu lắng khó diễn tả. 

Trời đổ mưa suốt bốn mùa của năm và những cơn mưa lê thê kéo dài trong nhiều giờ, người dân 

Huế đã quen với cuộc sống có những cơn mưa. Mọi hoạt động sản xuất và giải trí của người dân 

Huế gắn chặt với những cơn mưa. Vì thế, mưa trở nên quá quen thuộc và gần gũi với cuộc sống 

của người dân nơi đây. Rồi mưa trở thành một phần của văn hóa thẩm mỹ xứ Huế, khi con người 

đến đây sinh sống, họ quen có mưa và  yêu mưa vì nó không giống với nơi nào trên trái đất. Có lẽ, 

chỉ có một nơi duy nhất gần giống Huế là Venice, khi thiên đường và đầm phá sông nước gặp 

nhau như không có ranh giới giữa trời và đất vào những tháng của mùa thu và mùa đông.  

Đặc điểm đầu tiên của nền văn hóa của một vùng là đặc trưng của các hoạt động, thói 

quen và phong tục sống của con người nơi đó. Vì thế, mưa trở thành một nét đặc trưng văn hóa 

Huế. Sẽ thật  khó hiểu nếu các công ty du lịch ở Huế không phát triển những sản phẩm du lịch 

trong mưa, đưa ra các chuyến du lịch vào mùa mưa theo chủ để “ Mưa Huế” . Có thể bắt đầu từ  

một bản tình ca nổi tiếng của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn về mối tình đầu của ông  “Mưa vẫn 

mưa  a  trên tầng tháp cổ…”. 

Trong khi miền đất  phía Nam có 2 mùa – mùa khô và mùa mưa, các tỉnh phía bắc có 4 

mùa rõ rét trong năm, thì Huế là vùng giao thoa của hai luồng khí hậu bắc và nam. Thừa Thiên 

Huế có 4 mùa khác nhau, trong đó hai mùa mưa lớn và hai mùa mưa rải rác. Mùa mưa lớn ở Huế 

bắt đầu vào tháng 9, tập trung nhiều nhất là tháng 10, tháng 11, số ngày mưa 10 – 15 ngày/tháng, 

và kết thúc vào tháng 12. Mưa phùn vẫn tiếp diễn cho đến tháng 4. Lượng mưa trung bình của cả 

Tỉnh là 2700mm, độ ẩm trung bình dao động 22 đến 25,1 mb, độ ẩm tương đối của TT Huế là 

84%, cao nhất 90%, thấp nhất 72%. Mưa Huế tạo nên những đặc trưng riêng cho du lịch Thừa 

Thiên Huế. Về khía c nh này cần nhìn nhận điều kiện thời tiết khí hậu có thể đem l i những 

bất lợi cho phát triển kinh tế n i chung, nhưng nếu như nó đã trở thành thời tiết khí hậu đặc 

thù của một vùng đất thì đó l i là lợi thế cho phát triển du lịch. Giống như sương mù quanh 

năm ở Venice, đặc biệt vào mùa thu, khi thời tiết đầy u ám, và không thể nhìn rõ bầu trời trên mặt 

nước. Tâm hồn con người bỗng trở nên lãng mạn hơn để có thể nhớ ra lời trong bài hát và giọng 

ca của  Charles Aznavour “que c’est trist venice au temps des amours morts”- Venice sao buồn 

thế trong thời gian của những cuộc tình đã chết! Đó cũng là mùa du lịch đông nhất trong năm của 

thành phố này, du khách mong muốn có được những trải nghiệm đích thực Venice. 

Cần phải khai thác tất cả các khía cạnh, lịch sử, văn hóa, hội họa, thơ ca, âm nhạc để tạo 

nên những câu chuyện cho những sản phẩm du lịch đẳng cấp. Đã có nhiều đề xuất và kế hoạch  

biến mưa Huế thành lợi thế để phát triển sản phẩm du lịch trong mưa, một sản phẩm du lịch độc 

đáo. “Mưa làm hạn chế các hoạt động ngoài trời nhưng có thể phát triển các hoạt động giải trí 

trong nhà”. Ý tưởng mới là tạo ra một môi trường cho những con người sáng tạo, đồng thời khơi 

dậy những cảm hứng từ mưa Huế, đặc biệt là những cơn mưa phùn nhẹ hạt vào mùa xuân.  

Các hoạt động trong nhà có thể được thực hiện dưới hình thức là một cửa hàng Cà phê 

Mưa ở Huế. Những du khách sẽ có nhiều thời gian để thân thiết với nhau hơn, để trầm tư, thưởng 

thức nhạc, thơ bên ly trà hay cà phê. Ý tưởng về một chương trình hội thơ hiện nay đang được 

thảo luận, bàn bạc. Hội thơ sẽ được thiết kế cùng với các hoạt động khác, bao gồm tham quan 

những điểm du lịch liên quan, những chuyến du ngoạn dọc theo sông Hương trong làn mưa, dừng 

chân ngắm cảnh ở Đồi Vọng Cảnh, Lầu Ngũ Phụng (ở Ngọ Môn), và đỉnh núi Ngự Bình. Một hệ 

thống các khách sạn và quán cà phê cũng được đề xuất xây dựng, với thiết kế phù hợp với quang 

cảnh, tạo bầu không khí và không gian thích hợp để ngắm mưa và trải nghiệm cảm giác thú vị, 

sâu lắng. Các hoạt động trong nhà có thể bao gồm những hoạt động như đọc thơ, biểu diễn âm 

nhạc, triển lãm, tổ chức các lớp dạy nấu ăn hay vẽ. Chùa và vườn có thể là những nơi dành cho 
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nhu cầu thiền nguyện. Mùa mưa là thời gian thích hợp để trải nghiệm những chuyến du thuyền ở 

Huế, đồng thơi cũng là thời gian tăng hoạt động kinh doanh bán ô, nón lá và áo mưa. Nên phát 

triển một loại hình di chuyển dưới mưa với những chiếc xe nhỏ với mái che bằng nhựa trong suốt. 

Nếu thiên nhiên ban tặng cho Huế một kiểu thời tiết đặc biệt như thế thì du lịch Th a 

Thiên Huế không nên chối t . Những đề xuất ở đây chỉ là những ý tưởng ban đầu cho việc thiết 

kế những  sản phẩm du lịch dưới mưa, để du khách có dịp tới Huế hưởng thụ mưa và trải nghiệm.  

2.    Làng Mưa và Làng Nghệ Sĩ Lương Quán với những căn nhà nghỉ dưỡng bên bờ sông. 

Bãi bồi Lương Quán là một vùng đất lý tưởng để xây dựng làng nước và mưa, với một hệ 

thống nước nội vùng bao quanh. Khu làng cần có 150 biệt thự bốn sao (mỗi biệt lên trong mùa lũ 

cao nhất có thể. Làng nghệ sỹ gồm có 50 phòng studios (mỗi phòng rộng 100m2), nằm trong một 

khu vườn xây xung quanh hệ thống nước nội vùng.  

Một bảo tàng nghệ thuật cung điện bằng tre (rộng 2000m2) có thể là nơi tổ chức các cuộc triển 

lãm nghệ thuật quy mô lớn. Làng mưa bao gồm 20 quầy hàng đặc sản của Huế, và các chỗ bán đồ 

uống (tổng diện tích khoảng gần 5000m2), với những nhà hàng du thuyền ngoài trời và chỗ trú 

mưa ở khắp nơi. Thiết kế sẽ theo phong cách truyền thống của Huế, nhưng sẽ được xây dựng một 

cách hiện đại. Các tòa nhà sẽ không được cao hơn 2 tầng.  

3. Sự trở lại của Văn hóa “Đò” trên sông  ương:  

Sông Hương là một trong những dòng sông nổi tiếng nhất của Việt Nam. Trải dài từ 

Bằng Lãng đến cửa biển Thuận An, sông Hương dài 30km. Mực nước sông không cao quá so với 

mực nước biển, vì thế, sông Hương chảy rất chậm, mà cảm giác cất lên  thành lời thơ  “Con sông 

dùng dằng, con sông không chảy”. Sông Hương có màu xanh biếc khi chảy dọc qua chân núi 

Ngọc Trản – Điện Hòn Chén, nơi có một vực sâu. Sông Hương  chảy xung quanh những ngọn núi, 

những khu rừng, cây cối, vuốt ve những cảnh đẹp nơi đây và  mang theo nó hương sắc của những 

loài thực vật nhiệt đới, lý giải cho  tên gọi  Sông Hương. Dòng sông chảy chậm qua những ngôi 

làng xanh tươi, rợp bóng cây như Kim Long, Nguyệt Biều, Vỹ Dạ, Đông Ba, Gia Hội, Chợ Dinh, 

Nam Phổ, và Bao Vinh, xen lẫn mùi hương của những loài hoa ở Huế… Dòng sông trong xanh 

long lanh ngọc biếc dưới ánh nắng mặt trời, và những con thuyền ngược xuôi với những điệu hò 

sâu lắng về đêm. Đó sẽ là những trải nghiệm thú vị không thể quên đối với nhiều du khách, những 

người lựa chọn đi thuyền trên sông để ngắm cảnh và thưởng thức những điệu hò Huế trong những 

đêm thanh bình.  

Quang cảnh hai bên sông, với kinh thành, thị trấn, vườn, chùa, các tháp lầu, và đền… và 

những ảnh chiếu in bóng lên mặt sông khiến cho dòng sông đã đẹp lại càng nên thơ, hữu tình hơn. 

Nhiều người nghĩ rằng Huế là một thành phồ thanh bình, yên ả, điều này chủ yếu là nhờ dòng 

sông Hương. Dòng sông mang lại cho thành phồ nét đặc trưng nên thơ, trầm mặc, và sự trong trẻo 

từ vùng đất của một nền văn hóa lâu đời. Cùng với Sông Hương, Núi Ngự Bình là món quà vô giá 

thứ hai mà Thiên nhiên ban tặng cho Huế. Hai thắng cảnh này đan xen với nhau, tạo nên một vẻ 

đẹp sơn thủy hữu tình của Huế. Trong một thời kỳ dài, hình ảnh ngọn núi nên thơ và dòng Hương 

trong xanh đã trở thành biểu tượng của Thành phố Huế. Vì thế, Huế thường được gọi với cái tên 

“Miền đất của Sông Hương và Núi Ngự” hay “Miền Hương – Ngự”.  

Sông Hương là linh hồn của Huế, là nguồn cảm hứng cho các nhà thơ, nghệ sỹ trên khắp 

cả nước, từ Nguyễn Du, đến Hồ Xuân Hương, Trịnh Công Sơn... Sông Hương là khởi nguồn của 

nhiều bài thơ và những bản tình ca nổi tiếng, và nó sẽ còn tiếp tục làm say đắm nhiều thế hệ tương 

lai. Và nếu như một ngày nào đó, người ta cũng có thể nói về Huế như Venice, Huế là nơi để 

sống, để  êu và để chết là nhờ chính dòng sông Hương với vẻ đẹp huyền thoại của nó. Du khách 

tới Việt Nam, phải tới Huế cho bằng được vì chính dòng sông này. 

Sông Hương c n gợi lên một vẻ quyến rũ thâm trầm như chính  hành phố Huế. Thực tế, 

hình ảnh dòng sông giống như chính cuộc sống của người dân Huế, tinh tế và mộc mạc, rất hiếu khách 

mà cũng rất cao sang kiểu quyền quý của vùng đất Phú Xuân được truyền qua nhiều thế hệ. Không gian 

trầm tư của Huế được tạo nên bởi cái lững lờ, tĩnh lặng của dòng chảy trên Sông Hương. Sông Hương 
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thể hiện một tính cách Huế và rất Huế với những vẻ đẹp tiềm ẩn, lắng sâu mà du khách chỉ có thể cảm 

nhận bằng trải nghiệm của chính mình. Du khách đến Huế sẽ nhớ và sẽ quay trở lại nếu giúp du khách 

khám phá ra điều kỳ diệu đó. 

Ý tưởng về việc khôi phục lại văn hóa “Đò” thành một hoạt động du lịch chủ đạo trên Sông Hương 

được hình thành từ một di sản thiên nhiên và văn hóa như thế.  Sẽ là một kỷ niệm độc đáo và luôn quyến 

rũ sự trở về của du khách khi  tham quan Huế trên chiếc du thuyền, được thiết kế đặc biệt “ Huế”, nhằm 

làm sống lại tinh tuý của văn hóa “đò trên sông hương” từ  những ngày xa xưa. Tầm nhìn cảnh quan từ 

dòng sông và hai bên bờ sông hoàn toàn khác với tầm nhìn từ trên đất liền, vì cảm xúc là hoàn toàn mới 

mẻ và không chỉ là cảm xúc t  dòng chảy của c n sông, c n hơn thế nữa, du khách sẽ được cảm 

giác như đang trôi cùng d ng sông, cảm nhận được một cách trực tiếp điều kỳ diệu của Sông Hương 

với sắc xanh biếc, trong vắt của dòng chảy t  thượng nguồn đến cửa sông.  

Đi dọc theo Sông Hương là một cách thưởng ngoạn và khám phá độc đáo nhiều cảnh quan dọc 

hai bờ sông. Chuyến du ngo n có thể được chia thành ba phần chính, phần đầu ở thượng nguồn dòng 

sông, khi Sông Hương được hội tụ từ nhiều nguồn của nhiều ngọn núi khác nhau sau khi hội tụ lại ở 

Bằng Lãng, để khám phá khu lăng mộ hoàng gia của các Vua Nguyễn. Phần giữa là toàn bộ khu kinh 

thành với các cung điện, lăng tẩm, đình tạ, là những kiệt tác về kiến trúc đã được công nhận là di sản thế 

giới. Phần cuối cùng là những chỗ uốn khúc, nơi có những làng nghề thủ công truyền thống và văn hóa 

cộng đồng. Không nơi nào như ở Huế, hoàng tộc và thường dân được hưởng thụ cùng một đặc ân do 

thiên nhiên ban tặng, đó chính là vẻ đẹp trù phú trên dòng Sông Hương. 

 

Quy Hoaïch Cô Caáu Söû Duïng Ñaát Khu Vöïc Caûnh Quan Hai Bôø Soâng HöôngTyû Leä 

(nguoàn: Quyeát ñònh pheâ duyeät qui hoaïch chung khu vöïc caûnh quan hai bôø soâng Höông-13810QÑ-UBND ngaøy 9-7-2009) 
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Văn hóa “đò” còn đó, như chính d ng Sông Hương không  a  giờ mất. D ng sông đang tồn t i. Mỗi 

sáng, mỗi buổi tối, mỗi khoảnh khắc, bây giờ và mãi mãi. Đó là nguồn cảm hứng, đánh thức du khách, 

thôi thúc họ khám phá ánh sáng mới, từ tâm hồn mình. Đây cũng chính là nguồn sáng tạo cho du khách, 

khơi dậy trong họ khả năng khám phá những điều mới lạ với những cảm xúc mới. Điều kỳ diệu đó bắt 

đầu từ ý tưởng nhìn từ dòng chảy của dòng sông. Trên những chuyến đò, các thi sỹ, những cặp tình nhân 

có thể sáng tác thơ ca. Cũng trên đó, các điệu hò, bản nhạc cổ được cất lên theo một cách rất Huế bởi các 

nghệ sỹ tài ba, những người được đào tạo từ một trường âm nhạc truyền thống về loại hình nghệ thuật 

nhã nhạc cung đình.  

Văn hóa “đò” cũng chứa đựng một truyền thống dân gian chưa được nhắc đến. Trong thời 

kỳ xa xưa, khách phương xa tới Huế xuống đò ngủ cũng như ngủ trên nhà trọ, các tình nhân 

thường bên nhau trên những con đò trong những đêm lãng mạn. Đò nổi tiếng như những con 

thuyền trên sông Venice hay thuyền tình  trên sông Mississipi. Lãng đãng trong đêm khuya tiếng 

hò Huế lan xa như huyền thoại… thế giới nên biết đến một sông Hương lãng mạn vào loại bậc 

nhất ở Phương Đông, ẩn chứa những giá trị nhân văn chưa được nói đến.  

Bất cứ điều gì khác l  đều độc đá  và thu hút được du khách ! Về phía cạnh này, dự án du 

thuyền trên Sông Hương cần được thiết kế và lập kế hoạch một cách hợp lý nhằm làm sống lại vẻ 

độc đáo của việc tham quan Huế bằng đò. Dự án cũng cần phải được quản lý bởi các chuyên gia 

trong ngành du thuyền, với đủ tài trí để quảng bá thương hiệu cho du lịch sinh thái – văn hóa có 

giá trị lớn. Một hệ thống thuyền đ  h  t động như khách s n nổi hay thuyền mẹ, kế hợp với 

những chiếc du thuyền và con đ  nhỏ. Những loại thuyền khác nhau này sẽ thực hiện các chức 

năng khác nhau trong việc vận chuyển hành khách dọc theo dòng sông, trong đó đặc biệt lưu ý 

đến việc cải t o và làm mới l i các con thuyền du ca trên sông Hương đang lưu hành hiện nay. 

Quan trọng là du thuyền trên Sông Hương được bảo tồn như là một sản phẩm du lịch, và được 

xem là một phương tiện đặc biệt để tham quan và khám phá văn hóa Huế, từ lưu trú tại khách sạn 

đến các buổi biểu diễn âm nhạc, những buổi thiết đãi ẩm thực, những chuyến du ngoạn và tham 

quan danh lam thắng cảnh hay thuyền tình đêm trăng dành cho những đôi lứa. 

 

Không chỉ nhìn từ thuyền, du thuyền trên sông Hương còn đưa du khách rẽ vào những điểm tham 

quan, những danh lam thắng cảnh dọc bờ Sông Hương. Ở cửa sông phía thượng nguồn, sẽ có một 

hệ thống những cảng dừng chân cho những chuyến tham quan đến các lăng mộ hoàng gia cũng 

như đền, chùa như Điện Hòn Chén, và Chùa Thiên Mụ. Ở khu vực giữa sông, trọng tâm sẽ là 

chuyến tham quan đến cung điện, Lầu Phủ Văn Lâu, và Văn Miếu. Phần cuối, chuyến tham quan 

sẽ ghé qua những khu chợ phổ biến và các làng nghề thủ công truyền thống. Quan trọng là những 

trạm dừng chân này sẽ được tổ chức cùng với các nghi lễ truyền thống sẽ làm cho chuyến tham 

quan trở nên đáng nhớ hơn. Sự khôi phục l i văn hóa “Đ ” dưới góc độ khôi phục l i những 

giá trị nhân văn và tinh h a của văn hóa Huế sẽ thực sự đem l i cho du lịch Th a Thiên Huế 

không chỉ một sản phảm mới l  và độc đá  mà c n góp phần t o dựng nên thương hiệu Huế- 

một quê hương của h nh phúc. 
 

4. Làng nghề thủ công và sự khôi phục lại các Nghề thủ công và nghệ thuật truyền thống 

Một kho tàng khổng lồ vẫn chưa được khai thác đúng mức là các nghề thủ công và nghệ 

thuật truyền thống ở Tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi đây có khoàng 88 làng nghề truyền thống, trong 

đó 69 làng nghề thủ công. Nhiều trong số những ngôi làng này có thể được kết hợp lại trong một 

hệ thống các làng nghề thủ công chuyển tải các giá trị cộng đồng và là điểm đến của du lịch. Tuy 

nhiên, điều này phải được phát triền một cách hệ thống, cùng với một vài ý tưởng đơn giản đã 

được thực hiện thành công ở nhiều nơi trên thế giới, chẳng hạn như Một làng nghề, Một Sản 

phẩm, một ý tưởng xuất phát đầu tiên ở Nhật Bản. Ở Huế, thực tế, truyền thống chuyên môn hóa 

một nghề thủ công đã luôn là điểm nhấn của  làng nghề thủ công. Các làng nghề truyền thống có 

những đặc trưng rất riêng, độc đáo, như làng gốm Phước Tích, làng thêu thùa Thuận Lộc, làng 
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nón Phủ Cam, phường đúc đồng Phường Đúc, làng điêu khắc Mỹ Xuyên, làng đan tre mây ở Bao 

La… và còn rất nhiều làng nghề nữa.  

Nghề thủ công là niềm tự hào của dân làng, là di sản cộng đồng được tất cả dân làng giữ 

gìn, và phát triển qua nhiều thế hệ. Hiền Lương là một điền hình cho truyền thống này, thậm chí 

đã được ghi khắc trong một văn bản về cung điện. Theo các nguồn tài liệu  khảo cổ và theo một 

tài liệu được khắc trên chiếc chuông cổ vào thời kỳ của vua Gia Long thế kỷ 18 (1819), Nguyễn 

Lương Nhi, Nguyễn Lương Xa, Hoàng Văn Lịch là những thợ thủ công giỏi về nghề rèn và cơ khí, 

và là những người đã truyền nghề thủ công này đến nhiều thế hệ cho đến ngày nay. Một thợ thủ 

công nổi tiếng thứ hai của làng Hiền Lương là Tran Van Dac, ông đã được công nhận vì những 

đóng góp của mình cho nghề rèn và cơ khí dưới thời nhà Nguyễn. Một trong những sự kiện hiếm 

có trong thời phong kiến là những thợ thủ công giỏi như Dương Phước Thiên và Trương Quang 

Sung về nghề rèn và cơ khí ở làng Hiến Lương đã được ban tặng chức tước mà không cần phải đỗ 

đạt từ các kỳ thi do nhà vua tổ chức. Các sản phẩm do người dân Hiền Lương làm ra là những sản 

phẩm có chất lượng cao, quý giá, đa dạng và phong phú về kiểu mẫu, hình dáng và đặc trưng 

phong cách Hiền Lương.  

Phường đúc đồng Thành phố Huế nằm dọc theo bờ nam Sông Hương, giữa Cầu Dã Viên 

và Long Thọ, cách 3km về phía tây nam trung tâm thành phố. Dưới thời nhà Nguyễn, vùng đất 

này nơi đúc đồng nhộn nhịp, chịu trách nhiệm cung cấp các hàng hóa thiết yếu cho phía nam Việt 

Nam và triều đình nhà Nguyễn, gồm vũ khí, đồ cống nạp và đồ dùng khác. Ngày nay, năm xóm 

nhỏ (gồm Giang Dinh, Giang Tiền, Kinh Nhơn, Bổn Bộ, và Trường Đồng) là các xóm đúc đồng 

nổi tiếng của khu vực. Trong đó, Kinh Nhơn và Bổn Bộ là lai làng nghề nổi tiếng nhất về đúc 

đồng. Thủy tổ của nghề đúc đồng được biết đến là Nguyễn Văn Lương, ông là người Tỉnh Bắc 

Ninh và đã truyền nghề cho thế hệ con cháu của dòng họ Nguyễn. Thế hệ con cháu thứ 14 của 

dòng họ Nguyễn hiện nay vẫn đang làm nghề đúc đồng. Phường đúc hiện nay có hơn 60 lò luyện 

và khoảng 150 thợ đúc. Các sản phẩm bao gồm các sản phẩm cho đám tang (lư hương, bình đựng 

tro cốt, tượng…), đến các đồ dùng dụng cụ trong nhà (lọ hoa, bình, xoong chảo…) và các sản 

phẩm thủ công mỹ nghệ. Những người thợ tài hoa của phường đúc đã để l i cho cố đô Huế 

những kiệt tác đồng đúc như Đ i Hồng Môn ở Chùa Thiên Mụ, Cửu vị thần công trước 

Hoàng Thành Huế, và đặc biệt là Cửu Đỉnh (trước Thế Miếu) sản phẩm được xem là kiệt tác 

nghệ thuật với 153 hình khắc chạm nổi. Đó là những thành tựu rực rỡ của nghề đúc đồng Việt 

Nam cách đây hai thế kỷ.  

Nghề làm nón cũng là một nghề thủ công truyền thống qua nhiều thế hệ ở thành thành phố 

Huế. Một trong những làng nghề làm nón nổi tiếng của cố đô là Làng Phủ Cam  (Xã Phước Vĩnh), 

nơi mà hầu hết người dân sống bằng nghề thủ công này. Nón Huế thường gồm có 16 vành, được 

làm từ lá cây nón, lá cọ và tre, là những vật liệu có sẵn trong vùng.  
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Không giống nón được làm từ những vùng khác, nón lá Huế đẹp, thanh tao và bền nhờ những thợ 

làm nón với kỹ năng tinh xảo. Huế nổi tiếng khắp Việt Nam vì những sản phẩm nón lá đặc biệt, 

được làm từ lá cây lá nón chất lượng cao, những tranh giấy màu hồng và những bài thơ nổi tiếng 

giữa hai lớp lá. Những chiếc nón không chỉ bảo vệ người đội khỏi mưa và nắng, mà còn giúp các 

cô gái Huế trở nên duyên dáng hơn, là nguồn cảm hứng bất tận của nhiều nhà văn, nhà thơ. Một 

vài chiếc nón chứa đứng trong đó những bài thơ tình của những nhà thơ nổi tiếng thời tiền chiến. 

Những chiếc nón đã trở nên phổ biến với nhiều du khách trong và ngoài nước, và họ mua nón Huế 

như là một món quà kỷ niệm cho người thân và bạn bè của mình.  

Phường Thuận Lộc nằm ở trung tâm Thành phố Huế. Nghề thêu thùa đã có ở làng này 

trong nhiều năm, ban đầu là chỉ với vài người nhưng sau đó được nhiều nghệ nhân tài ba thực 

hiện. Nghề thêu thùa phát triển thịnh vượng dưới thời Nhà Nguyễn khi các nghệ nhân nổi tiếng 

trên khắp đất nước đến Huế để phục vụ cho hoàng gia và tầng lớp quý tộc. Những nghệ nhân tài 

hoa này chịu trách nhiệm cung cấp vô số những sản phẩm thêu thùa phức tạp và độc đáo. Trong 

quá trình phát triển lâu dài, Thuận Lộc đã tiếp tục sử dụng các vật liệu truyền hống như các sợi 

lụa nhuộm để tạo ra các bức tranh theo có giá trị thẩm mỹ cao. Với những nguyên liệu nhập khẩu, 

nghề thêu thùa ở Thuận Lộc ngày nay rất được phổ biến với khách trong và ngoài nước.  

Nghề thủ công cũng có ở xã Điền Môn, Huyện Phong Điền, cách trung tâm Thành phố 

Huế 40km về phía đông bắc. Những người dân địa phương đã từng làm kim hoàn từ vàng và bạc 

cho cư dân và quan lại trong Kinh thành. Dân làng cho rằng nghề kim hoàn đã tồn tại ở đây từ 

cuối thế kỷ 13, bởi các nghệ nhân kim hoàn khi họ di chuyển xuống phương nam. Một trong 

những nghệ nhân giỏi nhất thời kỳ đó là Cao Đình Độ, ông đã di đến từ Thanh Hóa để truyền 

nghề cho con cháu và những dân làng khác. Các sản phẩm kim hoàn Kế Môn như vòng tay, bông 

tai, nhẫn, và vòng cổ nổi tiếng vì chất lượng tốt và những thiết kế tinh xảo. Một vài thợ kim hoàn 

địa phương đã đến Huế và nhiều vùng đất khác. Làng được xây dựng vào giữa thế kỷ 15 và nổi 

tiếng về nghề điêu khắc gỗ. Theo gia phả dòng họ Nguyễn Văn ở làng Mỹ Xuyên, thủy tổ là 

Nguyễn Văn Thọ (truyền nhân của ông là Trần Văn Cao, người nổi tiếng về nghề điêu khắc gố 
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cho hoàng tộc).  ng là người Thanh Hóa, sau đó định cư và kết hôn ở Làng Mỹ Xuyên. Kể từ đó, 

các sản phẩm điêu khắc gỗ ở Mỹ Xuyên khá tinh xảo và đa dạng. Các sản phẩm điêu khắc bao 

gồm những bức tượng hay hình chạm khắc nổi. Nghề điêu khắc tinh xảo ở Mỹ Xuyên có thề được 

xem là một nghề kiến trúc nổi tiếng ở cố đô Huế.  

Một trong những di sản lâu đời của chế độ quân chủ là các làng nghề thủ công truyền 

thống, những nghề này đã được khuyến khích phát triển trong suốt thời kỳ phong kiến để phục vụ 

cho việc xây dựng kinh đô và các sinh hoạt văn hóa thẩm mỹ và các hoạt động buôn bán trong xã 

hội cũ. Ngày nay, thách thức lớn là làm thế nà  để giữ được những nghề thủ công và nghệ 

thuật truyền thống trường tồn, ngay cả khi các làng nghề đã trải qua nhiều đổi tha  đáng kể. 

Một trong những thách thức lớn nhất là sự tràn ngập các sản phẩm chuẩn hóa do các nhà máy 

công nghiệp sản xuất được nhập khẩu từ các nước khác, dưới mác “hàng thủ công”, nhưng thực tế 

đó là những sản phẩm công nghiệp. Quan trọng là các cộng đồng địa phương, cùng với sự hỗ trợ 

của các bên liên quan trong ngành du lịch, gồm cả các quan chức địa phương, kiên quyết cam kết 

bảo tồn và khôi phục lại các nghề thủ công và nghệ thuật truyền thống. Thách thức trong tương lai 

sẽ là: sự lựa chọn giữa sản phẩm mô phỏng hay sản phẩm thủ công thực t  những nghệ nhân 

yêu nghề. Các du khách sẽ chắc chắn biết được tính đích thực của các sản phẩm truyền thống. Để 

đảm bả  tính đích thực của các sản phâm thủ công mỹ nghệ, một kỹ thuật hiệu quả mà các 

chính phủ sử dụng trong một vài lĩnh vực du lịch là thiết lập những chuẩn mực về chất lượng 

tối thiểu cho các sản phẩm thủ công địa phương, kiểm tra tất cả các sản phẩm thủ công được 

gửi để xét duyệt, xác định các sản phẩm đ t tiêu chuẩn bằng những lo i tem kiểm duyệt. Du 

khách sẽ được thông tin về quá trình này và vì thế sẽ được biết liệu các sản phẩm họ mua có đúng 

là những sản phẩm đích thực. Những sản phẩm này có thể có mức giá cao hơn những sản phẩm 

không được qua kiểm duyệt, điều này sẽ là động lực để các nghệ nhân và chủ cửa hàng bày bán 

các sản phẩm thủ công đích thực. Quan trọng nhất là chuyến tham quan những làng nghề thủ công 

truyền thống sẽ chắc chắn làm tăng những trải nghiệm văn hóa cho du khách.  
 

5. Trung tâm Hội nghị M.I.C.E. (Hội nghị, Khen thưởng, Hội thảo, và Triễn Lãm) và Trung 

tâm Nghệ thuật truyền thông ở Đồi Thiên An 

 Huế là nơi hàng năm có từ 400 - 500 hội nghị tầm quốc gia và quốc tế. Do vậy, việc thiết 

lập những trung tâm Hội nghị là rất cần thiết. 

Ở Huế có một địa danh thiên đường, là Thiên An, chỉ cách trung tâm Thành phố 4km về 

phía tây nam và 18km từ sân bay Phú Bài. Những đồi thông ở Thiên An mang lại không khí trong 

lành và sự yên tĩnh cho những du khách đã mệt mỏi với không khí thành phố. Giữa những đỉnh 

đồi là Hồ Thủy Tiên, mặt hồ trong vắt vào mùa thu, in bóng xuống mặt hồ, bao quanh lấy hồ. Gần 

khu vực lăng mộ hoàng gia và quang cảnh nổi tiếng của Thành phố Huế, Thiên An và Hồ Thủy 

Tiên là nơi thư giãn để dã ngoại cuối tuần. Đồi Thiên An, cái tên mang ý nghĩa “Thái bình t  

 hiên đường” thực tế là tên chung của 140 đồi và cồn nằm về phía nam thành phố. Đất xung 

quanh vùng đồi núi phủ đầy gai thông. Không khí ngào ngạt mùi hương của cây rừng và cây lá 

nón. Để đến đó, có thể lái xe đến Lăng Vua Khải Định, qua ngã ba Cầu Lim và tiếp tục đi thằng 

khoảng 2km.  

Một nhà thờ được xây dựng vào năm 1940 bởi các thầy tu theo dòng thánh Bê-nê-đích đến 

từ Pháp, nằm ở ngay đỉnh núi cao nhất và một tháp chuông mà từ đây có thể nhìn thấy bao quát 

vùng quê. Bên cạnh việc xây dựng nhà thờ, các tu sĩ cũng giúp khai hoang những vùng đất lầy 

trong khu vực. Ở sườn núi thấp hơn, gần bờ Hồ Thủy Tiên, là khu vườn cam của nhà thờ được lấy 

giống từ Algeria. Ở đây, họ sản xuất rượu từ cam (du khách có thể nếm thử loại rượu này). Đi dạo 

ở những đỉnh đồi Thiên An gợi hình ảnh về rừng thông ở Đà Lạt vùng tây nguyên. Nơi đây có Hồ 

Thủy Tiên và Hồ Lưu L , góp phần vào vẻ quyến rũ, nên thơ và mộng mơ của cái tên Thiên An. 

Đây là một nơi lý tưởng để đi chơi và cắm trại.  

Trung Hội Nghị M.I.C.E. (Hội nghị, Khen thưởng, Hội họp và Triển lãm) và Trung tâm Nghệ thuật 

- Truyền thông) 

Có thể đánh giá Đồi Thiên An là nơi lý tưởng để tổ chức các sự kiện hội nghị, khen thưởng, hội 
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họp và triển lãm. Những cơ sở vật chất phục vụ cho các sự kiện này được xây dựng xung quanh hồ và 

có ba khu vực rộng lớn dành cho các hoạt động thể thao và hội nghị. Ở đây sẽ có 10 sảnh lớn dành cho 

các hoạt động hội họp được bố trí xung quanh một trung tâm ăn uống chính. Diện tích tổng thể của khu 

vực sẽ đủ đáp ứng cho các cuộc hội nghị từ 100 – 2000 người. Tất cả các cơ sở vật chất truyền thông sẽ 

được bố trí sẵn. Theo đề nghị của nhà quy hoạch ( xin xem mục I- phần 3), hai khách sạn sẽ được xây 

dựng ở đây, gồm: một khách sạn 4 sao 1000 phòng, và một khách sạn nằm xa trung tâm hội nghị hơn 

một chút đạt chuẩn 1 sao, gồm 500 phòng, dành cho lưu trú giá rẻ. Trung tâm này cũng sẽ dùng cho các 

hoạt động nghệ thuật, truyền thông.  

Một trường nghệ thuật truyền thông cũng sẽ được xây dựng ở đây để tận dụng cơ sở vật chất 

trong mùa ít khách và là nguồn cung cấp môi trường nghệ thuật truyền thông chất lượng cao cho các du 

khách MICE. Trường nghệ thuật truyền thông sẽ được xây dựng theo phong cách làng mạc và đủ đáp 

ứng cho khoảng 1000 sinh viên, có thể được cải tiến và sửa đổi về thiết kế. Phong cách thiết kế toàn bộ 

khu vực sẽ hoàn toàn hiện đại, có đan xen phong cách truyền thống của Huế. Điều này có thể đưa ra 

những thách thức đối với các nhà thiết kế và những người ra quyết định quản lý. Không có tòa nhà nào 

được cao quá 4 tầng. Các loại tài sản văn hóa khác đòi hỏi phải có sự quản lý để đồng thời đạt được sự 

trân trọng của khách du lịch và bảo tồn các nguồn lực liên quan. Những loại hình chủ yếu của nguồn lực 

văn hóa khác như được mô tả trong những phần sau.  

 

5. Phát triển du lịch hành lang kinh tế Đông Tây 
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Hành lang kinh tế Đông-Tây là một chương trình phát triển kinh tế được khởi xướng vào năm 

1998 ở Hội nghị Bộ trưởng Khu vực tiểu vùng sông Mekong  được tổ chức ở Manila, Philippines 

để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và mối liên kết giữa các nước Đông Nam Á, cụ thể là: Myanmar, 

Thái Lan, Lào và Việt Nam. Sáng kiến này được hỗ trợ bởi Ngân hàng Phát triển châu Á (Asian 

Development Bank (ADB)). Hành lang này đã bắt đầu hoạt động vào tháng 12 năm 2006. Hành 

lang kinh tế này được thiết lập trên con đường dài 1,450km với điểm cực tây ở thành phố cảng 

Mawlamyine (Myanmar), băng qua Phân khu Kayin, các tỉnh Tak, Sukhothai, Phitsanulok, 

Phetchabun, Khon Kaen, Kalasin và Mukdahan của Thái Lan, tỉnh Savannakhet của Lào, và các 

tỉnh  Quảng Trị, Thừa Thiên Huế  và thành phố Đà Nẵng ở Việt Nam là điểm cực đông. 

 

Chương trình hợp tác kinh tế tiểu vùng sông Mekong-  GMS được khởi xướng bởi Ngân hàng 

Phát triển châu Á (ADB) năm 1992 để góp phần xóa đói  giảm nghèo và thống nhất mối liên kết 

kinh tế ở tiểu vùng sông Mekong. Lĩnh vực phát triển quan trọng nhất của GMS là phát triển hành 

lang kinh tế. 

 

Mục tiêu của Chương trình này là xóa đói giảm nghèo và thống nhất mối liên kết kinh tế ở tiểu 

vùng, cụ thể là: Thái Lan, Miến Điện, Lào, Việt Nam, Campuchia và tỉnh Vân Nam ở phía nam 

Trung Quốc. Có chín lĩnh vực theo chương trình này là nông nghiệp, năng lượng, môi trường, 

phát triển nguồn nhân lực, đầu tư, viễn thông, du lịch, thương mại và giao thông vận tải.  

 Hàng năm lượng khách đường bộ qua Hành lang Kinh tế Đông Tây đến Việt Nam và đến 

Huế tăng khá nhanh trung bình mỗi năm tăng 12 – 15%. 

Du lịch  

 

Chiến lược EWEC ban đầu - Chương trình hợp tác du lịch GMS bắt đầu từ năm 1993, khi Nhóm 

công tác du lịch GMS được thành lập với đại diện cấp cao của các tổ chức du lịch quốc gia của 

mỗi nước thành viên GMS. Tập trung trong suốt thập kỉ đầu tiên là những sáng kiến hợp tác tiểu 

vùng trong lĩnh vực du lịch dựa trên việc tiếp thị GMS như là một điểm đến duy nhất, phát triển 

cơ sở hạ tầng liên quan đến du lịch, cải thiện chất lượng của nguồn nhân lực, thúc đẩy đối thoại 

giữa khu vực công và tư nhân, và  đẩy nhanh sự di chuyển của khách du lịch trong tiểu vùng. Về 

EWEC, mục tiêu tổng thể của phát triển du lịch, được xác định trong Nghiên cứu tiền đầu tư, bao 

gồm việc đưa  du lịch trở thành lĩnh vực đóng góp quan trọng và bền vững cho sự tăng trưởng 

kinh tế, việc làm và thu ngoại tệ ở các khu vực của EWEC.  

 

Cuối cùng, có 12 sáng kiến được đề xuất để thúc đẩy sự phát triển của du lịch trong hành lang:  

 

(i) nâng cao nhận thức về EWEC là một điểm đến du lịch thông qua những  

hoạt động tiếp thị điểm đến có mục tiêu tốt đẹp,  

(ii) tạo ra một nỗ lực tiếp thị đặc biệt để duy trì quá trình này,  

(iii) chuẩn bị các nghiên cứu khả thi cho cơ sở hạ tầng du lịch ưu tiên cao ở EWEC,  

(iv) xác định những nhu cầu đào tạo cụ thể cho nhân viên đào tạo du lịch,  

(v) chuẩn bị những biện pháp thích hợp để bảo tồn các nguồn tài nguyên du lịch thiên 

nhiên, văn hóa và lịch sử của EWEC,  

(vi) hướng đến phát triển sáu loại sản phẩm du lịch mà có thể tận dụng lợi thế của  nguồn 

tài nguyên du lịch độc đáo của EWEC và có thể được đẩy mạnh trong những thị 

trường thích hợp cụ thể,  

(vii) xây dựng chương trình quốc gia về những sáng kiến du lịch cho Lào.   

 

Chiến lược GMS mới cho du lịch  

 

Chiến lược tổng thể này nhằm mục đích hướng Mekong trở thành một điểm đến độc đáo, cung 

cấp một sự đa dạng các sản phẩm của tiểu vùng có chất lượng tốt nhằm đóng góp những lợi ích 

của du lịch một cách rộng rãi hơn; bổ sung thêm vào các nỗ lực phát triển du lịch của mỗi nước 

GMS; và đóng góp chủ yếu cho việc xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới và phát triển bền vững, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Manila
http://en.wikipedia.org/wiki/Philippines
http://en.wikipedia.org/wiki/Myanmar
http://en.wikipedia.org/wiki/Kayin
http://en.wikipedia.org/wiki/Tak_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Sukhothai_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Phitsanulok_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Phetchabun_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Khon_Kaen_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Kalasin_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Mukdahan_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Savannakhet
http://en.wikipedia.org/wiki/Thua_Thien-Hue_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng
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trong khi giảm thiểu những tác động xấu đến xã hội. Chiến lược thúc đẩy sự phân phối lợi ích du 

lịch trong toàn bộ tiểu vùng bằng cách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch xuyên 

quốc gia xung quanh GMS. Đặc biệt, chiến lược này nhằm mục đích hướng trực tiếp những dòng 

chảy du lịch gia tăng đến những khu vực du lịch trọng điểm trong tiểu vùng, liên quan đến nguồn 

lực tự nhiên, văn hóa và lịch sử được chia sẻ bởi các nước láng giềng, nơi mà có nhiều cư dân 

sinh sống trong những cộng đồng vô cùng nghèo khó. Có bảy điểm nhấn mạnh về mặt chiến lược 

cho du lịch:  

 

 Thúc đẩy sự phát triển của du lịch đa quốc gia trong tiểu vùng bằng cách kích cầu từ 

những thị trường và sản phẩm có năng suất cao thích hợp thông qua những hoạt động 

quảng bá chung; 

 Nâng cao kĩ năng cho các nhà lãnh đạo du lịch và các nhà đào tạo du lịch trong tiểu vùng; 

 Thúc đẩy các tiêu chuẩn quản lí cao hơn trong việc quản lí nguồn lực thiên nhiên và văn 

hóa cho những mục đích bảo tồn và du lịch, tăng cường những biện pháp quản lí tác động 

xã hội tiêu cực của du lịch; 

 Giúp giảm tỉ lệ đói nghèo và gia tăng thu nhập nông thôn ở các khu vực còn nghèo; 

 Khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân và quan hệ đối tác trong việc lập kế hoạch, 

đầu tư và tiếp thị cho lĩnh vực du lịch; 

 Xác định và giải quyết những trở ngại đối với du lịch khi đến tiểu vùng và trong khi du 

lịch tại đây; 

 Phối hợp lập kế hoạch và phát triển cơ sở hạ tầng du lịch để đảm bảo sự đóng góp những 

lợi ích từ du lịch rộng rãi hơn và hỗ trợ phát triển du lịch vì người nghèo trong những khu 

vực ưu tiên được chỉ định.  

 

Thực hiện chiến lược du lịch 

 

 Chiến lược ngành du lịch GMS được hoàn thành vào năm 2005. Có 29 dự án ưu tiên được thực 

hiện thông qua Văn phòng điều phối du lịch Mekong, có trụ sở chính tại Bangkok. Các dự án này 

tập trung vào những nỗ lực để đảm bảo rằng các nước thành viên được trang bị những kĩ năng, 

năng lực, hệ thống và cơ sở hạ tầng cần thiết cho sự phát triển bền vững nguồn lực tài nguyên, văn 

hóa và lịch sử chung. Cách tiếp cận này xây dựng dựa trên sự công nhận thương hiệu của các cửa 

ngõ và trung tâm du lịch để liên kết các nước GMS thành các mạch và đường tròn du lịch theo 

chủ đề, và thúc đẩy giao thông từ trung tâm du lịch nổi tiếng đến những khu vực nông thôn kém 

phát triển ở mỗi nước, đóng góp đáng kể cho xóa đói giảm nghèo. Ví dụ, một gói du lịch 10 ngày 

từ Nhật Bản đến tham quan các di sản thế giới UNESCO ở Hội An – Huế, Mỹ Sơn, Phong Nha, 

Kẻ Bàng, chuyến du lịch bằng xe buýt đến Thái Lan dọc theo EWEC, Tuy nhiên có tác động rất ít 

đến sự phát triển địa phương ở Savannakhet bởi vì họ di chuyển rất nhanh từ điểm bắt đầu đến 

điểm kết thúc.  

 

Chiến lược du lịch tổng thể GMS ưu tiên tập trung vào 13 khu, nằm trên đường Hành lang kinh tế 

Đông – Tây. Phạm vi các hoạt động bao gồm: (i) các trung tâm du lịch thúc đẩy tăng trưởng bền 

vững với khu vực tư nhân đi đầu : thương mại, đầu tư, và du lịch giữa Lào, Thái Lan và Việt 

Nam; (ii) các yêu cầu phát triển cơ sở hạ tầng du lịch; (iii) tiếp thị du lịch của hành lang trong bối 

cảnh tổng thể của GMS; (iv) đào tạo các kĩ năng cần thiết cho đội ngũ làm du lịch ở EWEC; (v) 

chương trình thúc đẩy các chuyến du lịch quanh EWEC; (vi) chương trình quảng bá du lịch hành 

hương Phật giáo trong EWEC; (vii) chương trình du lịch đến những khu tưởng niệm chiến tranh ở 

EWEC; (viii) một nghiên cứu khả thi cho du lịch tàu biển ở cuối EWEC; (ix) chương trình thúc 

đẩy du lịch sinh thái ở EWEC; (x) chương trình về du lịch nông nghiệp. Những kết quả bao gồm 

phát triển du lịch theo khu với cơ sở hạ tầng và sáng kiến ưu tiên, với kết quả liên quan đến các 

mục tiêu của khách du lịch, các tác động kinh tế, xóa đói giảm nghèo và hỗ trợ cho các mục tiêu 

phát triển thiên niên kỉ.  

 

Khu vực Thừa Thiên Huế của EWEC: Phát triển du lịch bền vững . 
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ADB gần đây đã phê duyệt Dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng Mekong và sẽ cung cấp 

10 triệu đô la Mĩ để thực hiện dự án phát triển du lịch mang lại lợi ích cho 5 tỉnh ở Việt Nam là 

Bắc Cạn, Cao Bằng, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế được xem là những địa điểm có 

tiềm năng du lịch cao.  

 

Dự án này sẽ hỗ trợ cho việc xây dựng các thị trường thủ công mĩ nghệ, các điểm tham quan, các 

con đường nhỏ, các con đường đi bộ, các điểm thu hút du lịch, các trung tâm thông tin và tham 

quan, các bãi đỗ xe, bến đậu nhỏ ven sông, nhà nghỉ cộng đồng và hệ thống vệ sinh. Dự án cũng 

sẽ chuẩn bị kế hoạch cho việc phát triển và quản lí các điểm du lịch, đào tạo cho cộng đồng địa 

phương và các nhà điều hành du lịch tư nhân, phát triển các chiến lược và sản phẩm tiếp thị, và 

tạo ra các bảng chỉ dẫn du lịch. Cuối cùng, dự án này sẽ tăng cường quản trị trong lĩnh vực du lịch 

bằng cách xây dựng thêm và tăng cường khuôn khổ thể chế và pháp lí đã bắt đầu như một kết quả 

của Dự án phát triển du lịch Mekong (MTDP), cũng như là sáng kiến của các nước và các đối tác 

phát triển như UNESCAP và UNESCO.  

 

Trên cơ sở những đề nghị của dự án  GMS ( xin xem bảng bên dưới), những sản phẩm du 

lịch cần được ưu tiên khuyến khích trong việc kết nối với  du lịch EWEC theo thứ tự ưu tiên  

là: 

 

(1) Du lịch sinh thái của TTH nằm trên hành lang đa dạng sinh học TTH- Quảng Trị - Lào 

trong chương trình GMS. Tập trung vào các khu bảo tồn thiên nhiên của TTH. 

(2) Du lịch văn hóa bản địa của các tộc người thiểu số nằm trên hành lang này, chú trọng 

văn hóa thổ cẩm, trang sức, phong cách sống và truyền thống bảo vệ rừng. 

(3) Du lịch cộng đồng, các làng nghề truyền thống của TTH. 

(4) Du lịch ký ức chiến trường xưa, chiến tranh và cách mạng. 

(5) Du lịch văn hóa cố đô, chùa chiền, lăng tẩm. 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TTH- NHỮNG ĐỀ NGHỊ 

 

1. Hơn bất kỳ một tỉnh nào khác của Việt Nam, quy hoạch tổng thể du lịch cho Thừa Thiên Huế chắc 

chắn phải tính đến cả quy hoạch các tài nguyên thiên nhiên và các di sản văn hóa. Đó là lý do tại sao 

cần phải có một tầm nhìn tổng hòa trên nhiều lĩnh vực khác nhau khi tiến hành làm quy hoạch tổng thể 

du lịch Thừa Thiên Huế. Tầm nhìn này không phải đến từ một kiến trúc sư hay một nhà quy hoạch thiên 

tài, mà nó đạt được đơn giản là từ việc con người thấu hiểu  phong thủy của một vùng đất mà mọi thứ ở 

đó đang hiện hữu và đầy tiềm năng. 

 

Định hướng phát triển du lịch Thừa Thiên Huế phản ánh một cách cơ bản và đơn giản nguyên lý bền 

vững, mà trước hết là trong việc bảo tồn các tài sản tự nhiên, Huế phát triển du lịch phải bắt đầu cội 

nguồn của văn  hóa truyền thống, trong đó, Di sản văn hóa Huế là cốt lõi. Huế - nơi gia  h a của trời 

và đất, nơi hội tụ của núi, đồi và đồng bằng, là chỗ gặp nhau của sông, đầm phá và biển. Từ hệ thống 

đầm phá Cầu Hai đến Sông Hương, Vườn Quốc gia Bạch Mã và Khu Bảo tồn Phong Điền, tất cả đều 

cho thấy đây là vùng đất của sự cộng sinh và hội tụ của vũ trụ. Huế là một trong những địa danh giàu 

có về đa dạng sinh thái nhất trên thế giới, và hệ sinh thái đó cần phải được bảo vệ. Do vậy, nguyên tắc 

sống còn của du lịch Thừa Thiên Huế trước tiên là  tôn trọng sự đa dạng của sinh thái và sự tồn tại 

phong phú của hệ động thực vật. Điều này có nghĩa là các bên hữu quan trong ngành du lịch Thừa 

Thiên Huế, người dân Huế cũng như khách du lịch đến Huế sẽ cùng nhau chia sẻ sự giàu có chung của 

hệ đa dạng sinh thái, phát triển các dịch vụ sinh thái hướng tới sự bền vững, trân trọng các giá trị của 

các sinh vật sống, và đặc biệt là sự thống nhất giữa con người và tự nhiên. 

 

2. Những nguồn lực tự nhiên và văn hóa ở TTH  đều rất giàu có và đa dạng. Đó cũng chính là một 

thách thức lớn cho các nhà quy hoạch khi lựa chọn trong các ưu tiên, cái nào là nhân tố căn  ản trong 

lĩnh vực dịch vụ du lịch mà không cần đến những xu hướng phát triển phi tự nhiên.Từ quan điểm 

phát triển du lịch, nguyên tắc đầu tiên là học lại người xưa trong cách làm quy hoạch. Chính những nhà 

quy hoạch cố đô Huế thế kỷ XIX, các nhà quy hoạch  hệ thống lăng tẩm đã cho chúng ta một  thông điệp 

rõ ràng : sống hài hòa với tự nhiên, chết cũng hài h a với tự nhiên và chỉ cho chúng ta một ví dụ về 

cách làm đúng, thuận theo tự nhiên.  

 

Từ quan điểm đó cho thấy, điều cấp thiết là phải giữ gìn được cái hồn của quy ho ch tổng thể 

 an đầu và dựa trên bản quy ho ch đó xâ  dựng xung quanh Hoàng Thành các cụm cộng 

đồng dân cư đô thị phù hợp với các điều kiện sống hiện đ i. Cần thiết phải giữ độ cao của các 

tòa nhà ngang với tầm ngọn cây, và không nên có tòa nhà chọc trời ở Huế, nếu thành phố muốn 

giữ bản sắc văn hóa của một di sản thế giới. Cũng như nhiều thành phố nổi tiếng trên thế giới, 

như Venice hay Amsterdam, Huế không nên đi theo hướng xây dựng các tòa nhà chọc trời, đặc 
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biệt là các tòa nhà không tên tuổi, không có đặc điểm hay cá tính riêng làm mất đi cảm nhận của 

du khách về nơi họ đến. Một khảo sát cho thấy các du khách khi được hỏi họ dự định đến nơi nào 

trong ba địa danh: Huế, Đà Nẵng, Hội An thì phần lớn họ trả lời Đà Nẵng. Một khảo sát khác về 

việc du khách nhớ gì về ba địa danh trên thì phần lớn trả lời  không nhớ gì về Đà Nẵng. D  đó, 

một điều  quan trọng mà chính quyền Huế nên làm nga  đó là  việc triển khai và phát triển 

một chương trình nâng ca  các  ản sắc địa phương và đặc trưng kiến trúc Huế  cho kiểu nhà 

mới ở Huế “ một dự án thành công nhất trong thị trường sẽ là dự án mang tính đặc thù địa 

phương rõ nét nhất” ( Pete Wim erl - WATG- US). Huế nên là một hiện thực đã có ở Châu Âu, ở 

Ý, Đức, Pháp, quá trình hiện đ i hóa tương đồng với sự ra đời của nhiều ngôi làng tuyệt vời mang 

dấu ấn địa phương riêng tr ng l ng thành phố và vùng phụ cận. Một sự lựa chọn khác là Nông thị 

-  có thể là một giải pháp mang tính toàn cầu cho sự phát triển cân bằng và bền vững ở các nước 

đang phát triển như Việt Nam, mà Huế có thể ứng dụng thí điểm. Xét về nhiều mặt, chiến lược 

phát triển du lịch gắn với mô hình Nông thị  sẽ đưa Thừa Thiên Huế trờ thành địa phương hàng 

đầu trong phát triển về Nền kinh tế Xanh mà vẫn bảo tồn được bản sắc địa phương. 

 

3. Liên quan đến định hướng phát triển du lịch văn hóa nổi lên hai vấn đề: 

 

Một là là việc bảo tồn và phát triển di sản sống: Trong một thời gian dài và có thể là ngay từ khi mới 

khởi lập, Thuận Hóa, Phú Xuân đã luôn là một vùng đất hội tụ của  các làng truyền thống, với những 

nghề thủ công và lễ hội. Huế là mảnh đất của lễ hội- lễ hội dân gian và tâm linh mang đậm màu sắc 

cộng đồng. Huế còn nổi tiếng với một nền văn hóa hiếu khách tinh tế và nghệ thuật ẩm thực . Huế cũng 

được biết đến với sự giàu có trong văn hóa  dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe, không chỉ trong giới quý 

tộc và hoàng gia, mà cả trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân.  Cộng đồng dân cư chính là 

những người bảo vệ các di sản sống và làm cho di sản có đời sống tiếp tục của nó, phát triển bền vững 

là gắn kết du lịch với các cộng đồng dân cư.  

 

Hai là trong việc quản lý các nguồn tài ngu ên văn hóa, một điều kiện tiên quyết là nghiên cứu quá 

trình phát triển lịch sử, các đặc tính, ý nghĩa văn hóa và lịch sử, và các nguyên bản của chúng (dù 

nguyên bản này có thể đã phát triển và thay đổi theo thời gian). Phương pháp nghiên cứu để sử dụng 

tài ngu ên văn hóa như thế nào cho hiệu quả thậm chí c n có ý nghĩa qu ết định thành công của du 

lịch hơn là chính  ản thân tài sản văn hóa mà chúng ta đang có. Ở đây muốn nói đến giá trị của tri 

thức, của kiến thức ẩn bên trong di sản văn hóa. Nếu không hiểu được cội nguồn của các nguồn tài 

nguyên văn hóa Huế, thật khó có thể xây dựng được một cơ sở cho các bài thuyết trình hướng dẫn du 

khách và giới thiệu hiện vật trưng bày. Cũng liên quan đến vấn đề này,  Huế cần phát triển một hệ thống 

các nhà bảo tàng, trung tâm khảo cổ, lịch sử và thẩm mỹ, mà Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế hiện 

có chỉ là một phần của hệ thống này. Nhiều di sản độc đáo vẫn chưa được phát hiện hoặc không được 

giữ gìn tốt trong các công trình công cộng, hoặc vẫn còn cất giấu trong các bộ sưu tầm tư nhân. Cho 

nên bên cạnh hệ thống bảo tàng khảo cổ và lịch sử được bảo tồn cần xây dựng, công tác xã hội hóa, huy 

động phòng trưng bày tư nhân cũng nên được chính quyền lưu ý, khuyến khích và đưa vào quy hoạch.  

 

Huế là một địa danh tuyệt vời để nghiên cứu các kiến trúc của Pháp những năm đầu thế kỷ 20 với nhiều 

tòa nhà theo phong cách Art Deco. Khôi phục lại những tòa nhà này đang nhận được nhiều mối quan 

tâm, đặc biệt là những toà nhà được xây dựng đầu tiên ở đường Lê Lợi. Khi quy hoạch vùng và môi 

trường xung quanh, cần phải quyết định việc giữ lại những nét đặc trưng của kiến trúc Pháp như là một 

cách để kết nối văn hóa với Pháp. Công việc khôi phục ở Cung An Dinh (Cung của Hoàng Thái Hậu) là 

một ví dụ điển hình, đây là kiểu kiến trúc Pháp được xây dựng theo kiểu Nghệ thuật Trang trí trong 

những năm 30. Công việc này đòi hỏi việc áp dụng các kỹ thuật bảo tồn như khôi phục và bảo quản các 

tòa nhà hoặc duy trì công trình như vốn có. Tuy nhiên, một cách tiếp cận sáng tạo hơn có thể được đưa 

ra để biến cung điện, các công trình kiến trúc cổ thành một điểm du lịch hay khách sạn cao cấp có lợi 

nhuận cao, bằng cách thực hiện nâng cấp và thêm một vài kết cấu mới, công năng mới  mà vẫn giữ 

nguyên kiến trúc ban đầu hay tinh thần ban đầu của kiến trúc cổ. Trường hợp Hồ Tịnh Tâm ( xem trang 

82) cũng là một vấn đề đáng quan tâm. 
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4.       Cuối cùng, các lợi ích kinh tế cần phải được chia sẻ giữa các bên hữu quan trong ngành du lịch, 

nếu muốn thực hiên thành công mô hình du lịch xanh cho Thừa Thiên Huế. Quan trọng là doanh thu t  

du lịch cần phải được chia sẻ công bằng giữa các cộng đồng cư dân, gồm cả những người dân tộc 

thiểu số, những người sống ở vùng sâu, vùng xa của Tỉnh. Ý tưởng Nông thị- về mặt này- cũng  có 

nghĩa là sự phân bố doanh thu từ kinh doanh du lịch sẽ được lập kế hoạch và thực hiện để mang lại lợi 

ích cho mọi người dân ở các làng xã. Với chi phí định cư thấp, và các cơ sở vật chất khác của cộng 

đồng như giáo dục và y tế được tiếp cận dễ dàng đến tất cả mọi người, kinh doanh du lịch dựa vào làng 

xã phát triển trên mô hình Nông thị là một hướng đi thích hợp ở Huế và có thể là mô hình hợp tác giữa 

nhà nước – tư nhân cùng chia xẻ trách nhiệm và  lợi ích. Điều này sẽ mở rộng hơn nữa sự tham gia của 

các bên hữu quan trong tiến trình phát triển du lịch. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

C ƯƠNG II 

 

XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG  THEO CHIẾN LƯỢC 

TĂNG TRƯỞNG XANH 

 

 

I. PHÁT TRIỂN DU LỊCH XANH  - MƯỜI T ÔNG ĐIỆP TIÊN QUYẾT 

 

1. Đi đầu trong nền kinh tế xanh. 

 Ngành du lịch có tiềm năng quan trọng như là đầu tàu cho sự phát triển nền kinh tế của thế 

giới. Huế là nơi hội tụ đầ  đủ tiềm năng để trở thành trường hợp điển hình cho Ngành Du 

Lịch Xanh. 

Kinh tế du lịch đóng góp 5 phần trăm GDP của thế giới, và chiếm 6-7 % trong tổng số 

công ăn việc làm. Du lịch quốc tế đứng hàng thứ tư (sau xăng, hóa chất và các sản phẩm ô tô) 

trong xuất khẩu toàn cầu, trị giá 1 tỷ USD mỗi năm, chiếm 30 % xuất khẩu của thế giới về dịch vụ 

thương mại và 6 % trong tổng xuất khầu; 935 triệu du khách quốc tế đã được ghi nhận trong năm 
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2010 và 4 triệu khách quốc nội năm 2008. Trong hơn 150 quốc gia, du lịch là một trong top năm 

nguồn thu từ xuất khẩu, và trong tồng số 60 quốc gia, du lịch là nguồn xuất khẩu hàng đầu.  

Việt Nam đang áp dụng chiến lược Phát Triển Xanh cho phát triển bền vững, và ngành du lịch 

có thể đóng góp đáng kể vào sự phát triển cao và bền vững trong vòng hai thập niên tới. Về 

phương diện này, Huế cần có sự lựa chọn để trở thành một điển hình của Du Lịch Xanh.  

2. Những thách thức.     

Sự phát triển của du lịch đ i hỏi phải trải qua các thách thức to lớn, mà Huế không phải là 

một ngo i lệ. 

Với tốc độ phát triển nhanh chóng của du lịch quốc tế và nội địa, khuynh hướng du lịch ngày 

một đi xa hơn trong thời gian ngắn hơn, phương tiện di chuyển cần một khối lượng lớn năng 

lượng đã làm gia tăng các năng lượng không thể tái sử dụng trong ngành du lịch, kết quả là ngành 

du lịch đã góp 5 phần trăm vào chất thải GHG của toàn cầu. Ngoài ra, việc sử dụng nước lãng phí 

quá tải so sánh với mức độ sử dụng nước tại các khu dân cư, thải ra nước chưa được xử lý, sản 

sinh ra chất thải, gây hại cho sự đa dạng sinh học trên mặt đất lẫn nguồn nước tại địa phương, 

cũng như đe dọa sự sống còn của văn hóa, di sản và truyền thống của địa phương cũng là những 

thách thức không nhỏ mà ngành du lịch phải giải quyết. 

Những năm gần đây, sự phát triển của du lịch tại Việt Nam bên cạnh những tác động tích cực 

thì cũng có xu hướng tạo nên tác động xấu đến sự bảo tồn văn hóa và sự suy thoái môi trường. 

Huế, một mảnh đất có mức độ nh y cảm khá cao với các nhân tố bên ngoài, phải chăng đã đến 

lúc cần đi đầu trong việc xây dựng một hình mẫu du lịch sáng t  , đầy tinh thần trách nhiệm 

và bền vững. 

3.   Vấn đề việc làm 

Huế - trung tâm ch  xu hướng Du lịch xanh, tiềm năng t o nên những công ăn việc làm mới 

và giúp xóa đói giảm nghèo.  

Việc đi lại và du lịch sử dụng yếu tố nguồn lực con người, tuyển dụng gián tiếp và trực 

tiếp 8 phần trăm lực lượng lao động toàn cầu. Người ta phỏng chừng rằng một việc làm trong 

ngành công nghiệp du lịch trọng điểm tạo ra khoảng 1,5 các công việc gián tiếp hoặc hỗ trợ trong 

các ngành kinh tế liên quan đến du lịch. Sự phát triển xanh của du lịch, bao gồm việc cải tiến các 

nguồn năng lượng, nước và hệ thống xử lý chất thải hiệu quả, củng cố tiềm năng tuyển dụng lao 

động tại địa phương và các cơ hội to lớn trong định hướng du lịch cả về văn hóa địa phương lẫn 

môi trường tự nhiên.  

Ngành du lịch sẽ là ngành phát triển nhanh chóng ở Việt Nam, nhất là sự phát triển của 

lĩnh vực dịch vụ, với tính năng nhân rộng và tích hợp, du lịch xanh sẽ góp phần mang đến nhiều 

việc làm hơn. Về khía cạnh này, điều cốt yếu là Huế cần xoáy m nh vào sự phát triển của mô 

hình du lịch xanh mới, với tất cả các giải pháp sáng t o và thân thiện môi trường.  

 

4. Một nền kinh tế chia sẻ 

Sự phát triển của ngành du lịch có thể được thiết kế để hỗ trợ nền kinh tế địa phương và giúp 

xóa đói giảm nghèo. Huế nên ưu tiên xâ  dựng một hình mẫu toàn diện của ngành du lịch 

cộng đồng.  

Những tác động kinh tế địa phương của du lịch được quyết định bởi việc chia xẻ chi tiêu 

trong du lịch của kinh tế địa phương cũng như là thu nhập có được từ những hoạt động kinh tế 

khác. Trong lĩnh vực du lịch xanh, việc gia tăng sự tham gia của cư dân địa phương, nhất là 

những người nghèo khó làm cho chuỗi giá trị gia tăng có thể đóng góp vào việc giảm nghèo và 

phát triển của nền kinh tế địa phương. Điều này bao gồm sự cung cấp các sản phẩm địa phương, 

nhân công, các dịch vụ du lịch, và sự gia tăng các “dịch vụ xanh” trong việc sử dụng nguồn nước, 

nguồn năng lượng, quản lý chất thải một cách hiệu quả. Thực tế đã chứng minh rằng du lịch càng 

bền vững tại các vùng nông thôn thì càng có  tác dụng giảm nghèo đáng kể.  
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Với truyền thống làng xã sinh động, Việt Nam có thể hòa nhập sự phát triển du lịch vào chiến 

lược xóa đói giảm nghèo với việc gia tăng sự tham gia của cư dân địa phương trong chuỗi giá trị. 

Huế có đều đủ những điều kiện để phát triển và  quảng bá một hình mẫu du lịch dựa trên cộng 

đồng một cách toàn diện nhất. 

5. Đầu tư Xanh 

Đầu tư và  việc xanh hóa nền du lịch giúp giảm chi phí năng lượng, nước, chất thải và nâng 

cao giá trị của đa d ng sinh học, hệ sinh thái và di sản văn hóa. Là một vùng đất giàu có về cả 

di sản thiên nhiên và văn hóa, Huế sẽ là điển hình cho việc đầu tư và  du lịch xanh. 

Việc đầu tư sử dụng năng lượng hiệu quả góp phần tích cực vào việc tạo ra những lợi ích 

to lớn trong khoảng thời gian ngắn. Việc phát triển hệ thống quản lý chất thải có thể tiết kiệm tiền 

cho các ngành kinh doanh về du lịch, tạo nên công ăn việc làm và góp phần gia tăng sự hấp dẫn 

của các điểm đến du lịch. Những yêu cầu về đầu tư cho bảo tồn và khôi phục lại hệ sinh thái, bao 

gồm cả việc cung cấp các dịch vụ cho hệ sinh thái thiết yếu làm nền tảng của các hoạt động kinh 

tế và cho sự sống còn của con người, tương đối nhỏ so với giá trị của rừng, rừng ngập mặn, các 

khu vùng lầy, và vùng ven biển và cả các rạn san hô. Đầu tư vào di sản văn hóa – thị phần lớn 

nhất của du lịch bền vững- là một trong số những khoản đầu tư quan trọng nhất và là khoản đầu tư 

mang lại lợi nhuận thường xuyên  mà xã hội hoặc ngành du lịch có thể tạo ra. Dưới ngữ cảnh đầu 

tư kinh tế xanh, du lịch tạo ra sự đóng góp lớn hơn vào tăng trưởng GDP và những lợi ích môi 

trường to lớn bao gồm việc giảm thiểu khối lượng nước tiêu thụ (18 phần trăm), sử dụng năng 

lượng (44 %) và khí thải CO2 (52 %) so với “kinh doanh thông thường” khác.   

Gia nhập muộn vào sự phát triển du lịch toàn cầu, Việt Nam nên tiếp nhận bối cảnh đầu tư 

kinh tế xanh bao bồm việc tạo nên công ăn việc làm và việc tiết kiệm tiền bạc từ việc sử dụng 

năng lượng hiệu quả, quản lý chất thải, cũng như đầu tư vào biệc bảo tồn đa dạng sinh học và tái 

sử dụng các dịch vụ hệ sinh thái.  Huế, vùng đất của sự phong phú về thiên nhiên và văn hóa, sẽ là 

một ví dụ điển hình cho phát triển du lịch di sản bền vững.  

6. Tư duy xanh trong phát triển du lịch 

Du lịch thế giới đang có nhu cầu xanh hóa và tu du  xanh đã có ở Huế  t  lâu nhờ vào truyền 

thống văn hóa. 

Có hơn một phần ba du khách ưa chuộng du lịch thân thiện môi trường và sẵn sàng chi trả 

để có được trải nghiệm du lịch xanh. Du lịch đại chúng truyền thống đã đến ngưỡng của sự tăng 

trưởng ổn định. Trong khi đó, du lịch sinh thái, di sản, văn hóa, và du lịch “phiêu lưu khám phá” 

đang dẫn đầu và dự đoán tiếp tục phát triển nhanh chóng trong vòng hai thập kỷ tới. Người ta ước 

tính rằng chi tiêu cho du lịch sinh thái toàn cầu sẽ tăng khoản sáu lần mức tăng trưởng toàn ngành 

công nghiệp. Việt Nam đang theo gần hơn với xu hướng du lịch xanh của thế giới và hiện đang đề 

xuất chiến lược nhấn mạnh vào du lịch thân thiện môi trường. Thực ra, Huế đã được tư duy xanh 

từ lâu nhờ vào truyền thống văn hóa thẩm mỹ học, sự tôn trọng tính toàn vẹn của đa dạng sinh học 

và tính thiêng liêng của di sản văn hóa. 

7. Tiêu chuẩn du lịch bền vững toàn cầu- GSTC 

Lĩnh vực tư nhân, nhất là các công ty nhỏ có thể và phải được chuyển dịch để hỗ trợ cho du 

lịch xanh. Huế có khả năng nổi lên như là một địa  àn điển hình xây dựng chức năng về 

những chuẩn mực cho du lịch bền vững toàn cầu.  

Ngành du lịch liên quan đến nhiều hoạt động đa dạng. Sự nhận biết du lịch xanh tồn tại 

chủ yếu trong các doanh nghiệp có quy mô lớn. Các doanh nghiệp nhỏ hơn hoạt động hầu hết bên 

ngoài khái niệm này và không có liên kết trực tiếp với các nhà cung ứng. Cơ chế và các công cụ 

đặc biệt để hướng dẫn doanh nghiệp vừa và nhỏ là hết sức quan trọng và thực sự có hiệu quả khi 

chúng đi cùng với những chương trình hành động cụ thể. Chiến lược quảng bá rộng rãi việc sử 

dụng các tiêu chuẩn quốc tế cho du lịch bền vững, chẳng hạn như Tiêu Chuẩn Du Lịch Bền Vững 

Toàn Cầu (GSTC), có thể giúp các doanh nghiệp hiểu được những khía cạnh thực tiễn của du lịch 

bền vững và giúp cho việc chuyển dịch đầu tư.  
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Điều quan trọng là Việt Nam tiếp nhận các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận về du lịch, 

ví dụ như Tiêu chuẩn du lịch bền vững Toàn Cầu (GSTC). Về mặt này, các địa bàn xây dựng 

chức năng cần phải được thiết kế để lưu tâm tới tất cả những chủ thể hoạt động trong lĩnh vực du 

lịch, nhất là  những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Huế có thể nổi lên như là một trung tâm xây dựng 

chức năng GSTC.  

8. Ưu tiên cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Tiềm năng kinh tế của du lịch xanh được tìm thấy t i nhiều công ty v a và nhỏ (SMEs). Các 

công ty này cần có khả năng tài chính tốt hơn để đầu tư và  du lịch xanh. Huế có thể trở 

thành nơi đi đầu khuyến khích các công ty v a và nhỏ trong việc quảng bá du lịch xanh.  

Đa phần các doanh nghiệp du lịch là SMEs có tiềm năng tạo ra thu nhập lớn hơn và có cơ 

hội từ các chiến lược xanh. Một yếu tố hạn chế lớn nhất của họ trong việc xanh hóa du lịch, có lẽ 

là việc thiếu vốn. Các cơ quan chính phủ và các tổ chức quốc tế có thể tạo điều kiện cho dòng 

chảy tài chính đến được với các nhân tố quan trọng này bằng sự chú trọng đóng góp cho nền kinh 

tế địa phương và việc xóa đói giảm nghèo. Đối tác công - tư có thể trải chi phí và rủi ro cho sự 

đầu tư du lịch xanh quy mô lớn. Bên cạnh việc giảm đi các chi phí hành chính và cung cấp tỷ giá 

lãi suất ưu đãi cho các dự án du lịch xanh, nhà nước có thể hỗ trợ trực tiếp về mặt kỹ thuật, tiếp 

thị hoặc trợ giúp về mặt quản trị kinh doanh. 

Việt Nam nên áp dụng chiến lược tăng trưởng xanh đặt trọng tâm vào SMEs – các doanh 

nghiệp có khả năng tạo ra doanh thu lớn hơn. Huế có thể trở thành một biểu tượng điển hình cho 

sự tham gia của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền du lịch xanh. 

9. Tổ chức quản lý điểm đến- DMO.  

Các chiến lược phát triển và quy ho ch điểm đến du lịch là  ước đầu tiên để hướng đến du lịch 

xanh. Huế nên sớm có kế ho ch thành lập Tổ Chức Quản Lý Điểm Đến Du Lịch (DMO) để 

tích hợp các yêu cầu về quy ho ch.  

Trong việc phát triển các chiến lược du lịch, chính quyền địa phương, cộng đồng và doanh 

nghiệp cần phải thiết lập các cơ chế cho việc phối hợp giữa các Bộ môi trường, năng lượng, lao 

động, nông nghiệp, giao thông vận tải, y tế, tài chính, an ninh, và các lĩnh vực liên quan khác. Các 

yêu cầu rõ ràng là cần thiết trong các lĩnh vực như quy hoạch vùng, các khu vực được bảo vệ, luật 

lệ và quy định về môi trường, luật lao động, tiêu chuẩn nông nghiệp, yêu cầu về sức khỏe liên 

quan đặc biệt đến năng lượng, khí thải, nước, chất thải và vệ sinh. 

Việc xanh hóa nền du lịch Việt Nam đòi hỏi một hệ thống quản lý mạnh mẽ hơn từ phía 

Tổng Cục Du Lịch Việt Nam để đồng bộ hóa các yêu cầu khác nhau của tiến trình hoạch định du 

lịch. Huế với vai trò trung tâm của Việc Phát Triển Du Lịch Quốc Gia Việt Nam, có thể đóng vai 

trò như là nhân tố xúc tác để định hình chức năng của DMO 

10. Hợp tác công – tư (PPP), 

Các chính sách và đầu tư của chính phủ có thể tận dụng các ho t động của lĩnh vực tư nhân 

về du lịch xanh.  Huế - nhân tố xúc tác của du lịch xanh, nên khuyến khích  quảng bá sự hợp 

tác của nhà nước/tư nhân(PPP) 

Việc chi tiêu của chính phủ cho các loại hàng hóa công cộng như là các khu vực được bảo 

vệ, tài sản văn hóa, bảo tồn nguồn nước, quản lý chất thải, vệ sinh, phương tiện giao thông công 

cộng, và hạ tầng cơ sở cho việc tái chế năng lượng có thể giảm thiểu chi phí cho đầu tư xanh của 

nhân tố tư nhân trong du lịch xanh. Chính phủ cũng có thể sử dụng chính sách giảm thuế và trợ 

giá để khuyến khích đầu tư tư nhân vào du lịch xanh. Chính phủ có thể trợ giá mua thiết bị hoặc 

công nghệ giúp giảm thiểu chất thải, khuyến khích sử dụng năng lượng và nước một cách hiệu 

quả, sự bảo tồn đa dạng sinh học, và gia tăng sức mạnh cho mối liên kết giữa doanh nghiệp địa 

phương và các tổ chức cộng đồng. Việc sử dụng năng lượng, nguồn lực và quá trình tạo ra chất 

thải cần được định giá chính xác để có thể phản ánh đúng chi phí thật sự cho toàn xã hội. 
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Việt Nam cần áp dụng phương cách tiếp cận chủ động hơn trong việc quảng bá du lịch 

xanh bằng sự tham gia rộng rãi của thành phần tư nhân, nhất là SMEs. Về khía cạnh này, Huế có 

thể là nhân tố xúc tác để quảng bá cho mối liên kết nhà nước/tư nhân (PPP).  

 (Những lời bình luận, con số và dữ liệu được sử dụng trong phần này được dựa trên UNEP GER 

Báo Cáo Kinh Tế Xanh tháng Hai 2011của UNEP GER) 

 

II. MỘT HÌNH MẪU MỚI VỀ DU LỊCH BỀN VỮNG CỔ VŨ C O TIN  T ẦN HIẾU 

KHÁCH  

Huế đang hướng tới một hình mẫu mới về Du lịch Bền vững. Hình mẫu này cố gắng tạo ra 

nhiều việc làm cho cộng đồng địa phương, đồng thời đảm bảo ít tác động nhất đến môi trường và 

truyền thống văn hóa. Mục tiêu của Du lịch Bền vững là bảo đảm sự phát triển của du lịch mang 

lại những trải nghiệm tích cực cho người dân Huế, các nhà tổ chức du lịch và bản thân du khách. 

Việc tham gia của cộng đồng địa phương vào quá trình thúc đẩy Du lịch Bền vững có vị trí then 

chốt bởi với tư cách là người hưởng lợi, chính họ sẽ cảm thấy tự hào về những thành quả dành 

được trong việc thúc đẩy hình ảnh di sản văn hóa và thiên nhiên của Huế với tư cách là điểm đến 

của thế giới. Thực tế, Tổ chức UNESCO đã công nhận Huế là Di sản Văn hóa  hế giới, và với  

kỳ vọng về một hình mẫu mới của Du lịch Bền vững  sẽ đưa Huế vào Bản đồ Thế giới, sánh 

ngang với Kyoto và Venice 

1. Nắm bắt xu hướng Du lịch Toàn cầu 

Các tổ chức du lịch quốc tế dự đoán du lịch quốc tế tiếp tục tăng trưởng, từ 5 đến 8% hàng 

năm trên toàn thế giới và từ 11 đến 17% tại Đông Á, tùy theo từng nước trong đó có Việt Nam. Là 

một trong những ngành tăng trưởng nhanh và mạnh của thế giới, việc du lịch tiếp tục phát triển 

theo chiều hướng này sẽ đặt ra nhiều thách thức đối với độ đa dạng sinh học của môi trường sống 

và văn hóa bản địa, những yếu tố thường bị khai thác một cách thiếu thận trọng trong quá trình 

thúc đẩy Du lịch Cộng đồng. 

Với Huế, các nhà hoạch định chính sách - những cá nhân chịu trách nhiệm thúc đẩy Du lịch 

Bền vững -  cần ý thức rõ được những nguy cơ này, tìm cách bảo vệ những điểm du lịch và phát 

triển du lịch với tư cách là một ngành phát triển bền vững. Huế luôn chào đón những du khách có 

ý thức trách nhiệm bởi họ có thể đóng góp vào việc giảm tác động của du lịch theo nhiều cách 

khác nhau tại một điểm du lịch vốn được ban tặng là di sản văn hóa và thiên nhiên, bao gồm: 

 Tôn trọng tính toàn vẹn của các giá trị thiên nhiên và các dịch vụ hệ sinh thái của chúng, 

bao gồm cả những giá trị tinh thần và văn hóa của mức độ đa dạng hóa sinh học 

 Bảo tồn những nguồn lực địa phương thông qua việc phát triển những ngành nghề thân 

thiện với môi trường và bằng việc sử dụng một cách tiết kiệm nhất các nguồn lực không 

có khả năng tái tạo 

 Ý thức được truyền thống và tập tục của cộng đồng nơi viếng thăm 

 Nhận thức và tôn trọng văn hóa địa phương, mong đợi của cộng đồng địa phương 

 Đóng góp vào quá trình nhận thức và chấp nhận văn hóa giao thoa 

 Bảo đảm tính toàn vẹn của văn hóa địa phương thông qua việc ủng hộ những ngành nghề 

bảo tồn di sản văn hóa và những giá trị truyền thống 

 Hỗ trợ kinh tế địa phương bằng việc mua các sản phẩm địa phương và tham gia hoạt động 

với các tiểu thương địa phương 

Trong một thế giới ngày một phát triển, các điểm du lịch và các tổ chức du lịch đều nhất trí 

ủng hộ và thúc đẩy “Du lịch có trách nhiệm” là một cách để hướng tới du lịch bền vững. Huế cần 

phải đi tiên phong trên cả hai khía cạnh, Du lịch có trách nhiệm và Du lịch bền vững, đó là một 

mục tiêu đồng nhất của phát triển bền vững. Thúc đẩy nguyên tắc PPP: Hành tinh, Con người và 

Thịnh vượng theo một trật tự :Bảo vệ Hành tinh, Thúc đẩy Con người và Xây dựng Thịnh vượng 
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chung. Tại Huế, ba vấn đề chính của Du lịch có trách nhiệm rõ ràng giống với những vấn đề của 

Du lịch Bền vững – tính toàn vẹn môi trường, công bằng xã hội và phát triển kinh tế. Tuy thế, 

Huế sẽ phải đặt trọng tâm nhiều hơn và  Du lịch có trách nhiệm, tr ng đó, các cá nhân, các tổ 

chức và doanh nghiệp sẽ phải chấp nhận một vị trí tiên ph ng hơn nữa trong việc dám chịu 

trách nhiệm về những hành động của mình và tác động của những hành động đó. 

Ở góc độ thế giới, sự chuyển dịch trọng tâm này đã diễn ra và Việt Nam không thể tụt hậu bởi 

nhiều người hưởng lợi từ du lịch nhận ra rằng kể từ Hội nghị Thượng đỉnh về Trái đất tại Rio 

(1992) những tiến bộ trong việc nhận thức Du lịch bền vững thiếu sự đồng bộ. Một phần bởi mọi 

người thường mong đợi những người khác sẽ hành xử theo cách thức bền vững. Việc đặt trọng 

tâm vào “Chia sẻ Trách nhiệm” trong Du lịch có trách nhiệm có nghĩa là mọi cá nhân, tổ chức liên 

quan đến du lịch – Chính phủ, doanh nghiệp và nhà hoạt động, các công ty vận tải, dịch vụ cộng 

đồng, NGO’s và CBO’, du khách trong và ngoài nước, cộng đồng địa phương, các hiệp hội ngành 

nghề - có trách nhiệm trong việc đạt được các mục tiêu của du lịch có trách nhiệm. Huế cần phải 

đi tiên phong trong xu hướng mới này. 

2. Ủng hộ Du lịch có trách nhiệm 

Trước hết, tại Huế, Du lịch có trách nhiệm cần được xem là hành vi chia sẻ trách nhiệm 

chung. Nó không đơn thuần là du lịch thuần túy mà nó thể hiện một phương pháp phổ biến gắn 

kết với du lịch của du khách quốc tế, doanh nghiệp địa phương, cư dân hay bất cứ một người 

hưởng lợi nào từ du lịch. Với Huế, điều quan trọng là tất cả những người hưởng lợi đều phải có 

trách nhiệm với loại hình du lịch mà họ phát triển hoặc gắn kết. Trong khi các nhóm khác nhau sẽ 

xem xét trách nhiệm này theo nhiều cách khác nhau, quan điểm chung cho rằng Du lịch có trách 

nhiệm cần phải đưa đến sự cải thiện trong ngành du lịch với tư cách là một “loại hàng hóa chung”. 

Lĩnh vực du lịch đang cố gắng để trở nên tốt hơn với khuôn mẫu Du lịch có trách nhiệm. 

Với ý tưởng trở nên tốt hơn, điều này có nghĩa là mọi xung đột lợi ích cần được xử lý hài 

hòa và cân đối. Mục tiêu là tạo ra những địa điểm tốt hơn cho con người sinh sống và du lịch. Tại 

Huế, hiện vẫn chưa có một kế hoạch chi tiết nào cho khuôn mẫu Du lịch có trách nhiệm: Quan 

điểm về có trách nhiệm có thể rất khác tùy theo từng khu vực và văn hóa. Du lịch có trách nhiệm 

là một sự cảm nhận chung mà có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau ở các thị trường khởi 

nguồn khác nhau và những địa điểm khác trên thế giới.  

Theo Tuyên bố Cape Town về Du lịch có trách nhiệm thì khuôn mẫu này sẽ có những đặc 

điểm sau đây: 

 Tối thiểu hóa những tác động tiêu cực về môi trường, kinh tế và xã hội 

 Tạo ra nhiều lợi ích kinh tế hơn cho dân cư địa phương và thúc đẩy phúc lợi cho cộng 

đồng sở tại, cải thiện điều kiện làm việc và khả năng tiếp cận ngành nghề 

 Khuyến khích người dân địa phương tham gia vào các quyết định có tác động đến cuộc 

sống và cơ hội trong đời của họ 

 Mang lại những đóng góp cho công tác bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên, duy trì độ đa 

dạng của thế giới. 

 Đem lại nhiều kinh nghiệm bổ ích cho du khách thông qua việc kết nối đầy ý nghĩa với 

dân cư địa phương và sự hiểu biết sâu hơn các khía cạnh môi trường, xã hội và văn hóa địa 

phương 

 Tạo điều kiện tham gia cho những người khuyết tật và 

 Tạo sự tôn trọng lẫn nhau giữa du khách và dân cư địa phương, và xây dựng lòng tin và 

niềm tự hào cho dân cư địa phương. 

T i Huế, Du lịch Bền vững là việc du khách tr ng và ng ài nước có thể hưởng thụ những 

ngày nghỉ của họ và khám phá ra những cảnh đẹp, không gian kỳ thú t i đâ , hiểu và tôn 

trọng văn hóa dân cư địa phương. Điều không thể tránh là môi trường đang  ị hủy ho i khá 

nhiều bởi du khách, vì vậy, một phần của Du lịch bền vững là để đảm bảo chắc rằng những 
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thiệt h i này sẽ không tiếp diễn và tác động nghiêm trọng đến việc tái t o dịch vụ hệ sinh thái. 

Điều đó cũng có nghĩa là dân cư địa phương sẽ có được nguồn thu nhập hợp lý t  phát triển 

du lịch. Ngoài việc xóa bỏ nghèo nàn, Du lịch có trách nhiệm sẽ đóng góp và  việc xây dựng 

niềm tự hào và lòng tin của cộng đồng địa phương đối với truyền thống, môi trường họ đang 

sinh sống và chính bản thân họ. 

3. Phát triển ngành hiếu khách có trách nhiệm- Coi du khách là khách quý. 

Hiếu khách (Hospitality) chiếm tỷ trọng lớn nhất trong ngành du lịch. Là yếu tố chính 

quyết định khuôn mẫu Du lịch có trách nhiệm tại Huế, dịch vụ hiếu khách có trách nhiệm được 

hoạch định và phát triển với mục tiêu tạo ra những điểm đến tốt hơn cho mọi người tới thăm và 

sinh sống cho dù là ngắn hạn hay dài hạn. Điều quan trọng đối với Huế là phát triển một 

chương trình  ền vững để thúc đẩy dịch vụ hiếu khách có trách nhiệm với cách nhìn xây dựng 

một thương hiệu du lịch nhất quán với văn hóa mến khách đã được hình thành lâu đời. Điều 

này mang lại không chỉ văn hóa dịch vụ tốt nhất mà còn cả văn hóa thẩm mỹ hiện hữu trên tất cả 

các sản phẩm du lịch của địa phương. 

Văn hóa doanh nghiệp của ngành hiếu khách có trách nhiệm cần được đánh giá bởi các nguyên 

tắc về độ bền vững của môi trường sinh thái và tính sáng tạo, hơn là những con số hạn hẹp về lợi 

nhuận. Với Huế, nguyên tắc PPP cần áp dụng lòng mến khách có trách nhiệm trước tiên. Trong 

những năm gần đây, khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đã mở rộng ra khỏi phạm vi 

tạo lợi nhuận cho những người hưởng lợi, theo đó bao gồm cả các giá trị khác có tầm quan trọng 

lớn hơn cho cộng đồng du lịch. 

Tại Huế, có rất nhiều cách để các doanh nghiệp có thể gắn kết với các hoạt động không chỉ 

với mục đích đem lại lợi ích cho người hưởng lợi và đội ngũ quản lý, chí ít không phải trong ngắn 

hạn, mà còn thúc đẩy một khái niệm mới, du lịch xanh. Hiện các doanh nghiệp đã thường xuyên 

thực hiện trách nhiệm với xã hội bởi họ đã nhận thức được những lợi ích đối với ngành nghề kinh 

doanh sạch. Ở khía cạnh này, nó liên quan đến việc giảm chi phí đi cùng với sử dụng năng lượng 

có hiệu quả và giảm tác động lên hệ sinh thái, không những thế nó còn liên quan đến việc nâng 

cao công tác bảo vệ người tiêu dùng và gia tăng doanh số hoạt động. Huế là một nơi lý tưởng để 

thực hiện thúc đẩy Du lịch có trách nhiệm với môi trường. 

Như Tuyên bố Cape Town về Du lịch có trách nhiệm, lòng mến khách có trách nhiệm khá 

nhạy cảm về mặt văn hóa. Thay vì đặt ra những yêu cầu không thể đạt được, lòng mến khách có 

trách nhiệm đơn giản chỉ nêu ra những hình thức trách nhiệm cho chính nó, mang lại lợi ích cho 

dân cư địa phương trước tiên và kế đến là du khách. Tất nhiên, những hình thức này có thể được 

cải tiến và quản lý, nhờ đó những tác động tiêu cực sẽ được tối thiểu hóa trong khi phấn đấu tối đa 

hóa những tác động tích cực. 

4. Thúc đẩy Du lịch Xanh  

Ở góc độ này, Huế cần được thúc đẩy và quảng bá là một hình mẫu mới cho Du lịch 

Xanh với một tuyên bố Huế là điểm đến cho Du lịch Xanh, tương tự như tuyên bố của các Giám 

đốc và Nhà quản lý của Ngành nghề Xanh Anh quốc đã cam kết đối với hoạt động môi trường 

sạch và hướng tới giảm tác động của các hoạt động kinh doanh đến môi trường. Một bảm cam kết 

nên được soạn thảo và tuyên bố với toàn thế giới và với du khách khi bước chân vào Huế với nội 

dung căn bản như sau: 

Chúng tôi đảm bảo rằng lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu tối 

thiểu của Luật môi trường quốc gia và tuân thủ các yêu cầu về trách nhiệm gìn giữ đối với quy 

trình xử lý rác thải. 

Chúng tôi cam kết tiếp tục thực hiện các biện pháp cải thiện môi trường trong hoạt động 

kinh doanh và chúng tôi sẽ hướng tới việc tuyển dụng và đào tạo những nhân viên trong chương 

trình môi trường của chúng tôi. 

Chúng tôi cam kết đạt được các mục tiêu chất lượng bằng việc cung cấp các dịch vụ đảm 

bảo thực hiện nhất quán và vượt mức yêu cầu và kỳ vọng của khách hàng chúng tôi. 
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Chúng tôi sẽ đạt được các mục tiêu chất lượng thông qua việc thực hiện và duy trì Hệ 

thống Bảo đảm Chất lượng. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục tôn trọng nguồn lực tự nhiên bằng việc bảo tồn, tái sử dụng và phục 

hồi các nguồn nguyên liệu, mua sắm các nguyên liệu tái tạo, sử dụng các sản phẩm đóng gói tái 

sinh và các nguyên liệu khác có thể. 

Chúng tôi đảm bảo việc sử dụng năng lượng có trách nhiệm trên toàn bộ hệ thống kinh 

doanh, bao gồm cả bảo tồn năng lượng và hiệu quả năng lượng. Xem xét các nguồn năng lượng 

an toàn hơn và nếu khả thi thì dành ưu tiên cho các nguồn năng lượng tái tạo so với các nguồn 

năng lượng phi tái tạo. 

Chúng tôi đặt mục tiêu mua sắm các sản phẩm thân thiện với môi trường để sử dụng trong 

hoạt động kinh doanh và khuyến khích các nhà phân phối thực hiện quy trình hoạt động vì môi 

trường sạch và nâng cao nhận thức về môi trường. 

Chúng tôi đặt mục tiêu luôn tiếp xúc với cộng đồng và các doanh nghiệp khác để khuyến 

khích thực hiện các biện pháp môi trường bổ sung 

Chúng tôi đặt mục tiêu bảo tồn và khuyến khích phát triển các hệ động thực vật thiên 

nhiên phục vụ cho các thế hệ tương lai. 

Tất cả các công ty du lịch ở Anh - quốc gia tiên phong trên mặt trận Kinh tế Xanh - đều 

chấp nhận chính sách này. Khuôn mẫu Du lịch Xanh cũng nên được áp dụng tại Huế. Chính 

quyền nên giúp công chúng và những người hưởng lợi thấ  được hiệu quả của khuôn mẫu đó, 

đưa khuôn mãu và  h  t động thực tế mà trước tiên là ở các khách s n và các khu du lịch. 

Căn cứ trên khuôn mẫu chung nà , các nhà đầu tư du lịch áp dụng cụ thể vào các khách s n 

hay những sản phẩm du lịch của mình. Khuôn mẫu này cũng cần được đánh giá và sửa đổi định 

kỳ. 

5. Xây dựng Du lịch Cộng đồng 

Hiện Huế đã và đang khuyến khích thực hiện các quy trình du lịch bền vững thông qua 

cách thức quản lý các địa điểm du lịch của dân cư địa phương hay chính xác hơn là cộng đồng. 

Tỉnh Thừa Thiên Huế là một nơi lý tưởng cho việc khuyến khích Du lịch Cộng đồng (CBT) bởi 

nhiều cộng đồng địa phương đã tổ chức tốt khối dân cư với một hệ thống tập tục và truyền thống 

sinh hoạt cộng đồng. Tại Huế, CBT dựa trên nền tảng người nào sống gần các nguồn lực du lịch 

sẽ là người phù hợp nhất để bảo vệ nguồn lực này. 

Điều này có nghĩa là các hoạt động và kinh doanh du lịch cần được phát triển và vận hành 

với sự tham gia nhiệt tình của các thành viên trong cộng đồng địa phương, cùng với sự động 

thuận và nhất trí của họ. Du lịch Bền vững đặc biệt liên quan đến việc bảo tồn các nguồn lực được 

sử dụng cho mục đích du lịch, chẳng hạn như các làng thủ công, các thềm san hô và các khu vực 

rừng nguyên sinh. Điều quan trọng là người dân địa phương có điều kiện vận hành hoạt động kinh 

doanh và chịu trách nhiệm quảng bá việc bảo tồn và bảo vệ môi trường văn hóa và thiên nhiên. 

Tại Huế, Du lịch Bền vững Cộng đồng (Community based sustainable tourism - CBST) 

gắn kết sự thành công của quy trình du lịch hệ sinh thái bền vững với thực tiễn quản lý của cộng 

đồng, những đối tượng trực tiếp hoặc gián tiếp phụ thuộc vào nguồn lực này để sinh sống, đặc biệt 

là đối với các cộng đồng dân thiểu số tại phía Tây của Tỉnh. Đặc điểm nổi bật của CBST là kiến 

thức truyền thống của dân cư địa phương – hoặc là Kiến thức Truyền thống của dân tộc thiểu số 

(TEK) hoặc là tập tục làng xã – thường xuyên được sử dụng cùng với những khuôn mẫu chung 

của mô hình kinh doanh du lịch hệ sinh thái. 

Hình mẫu CBST cho phép người dân địa phương tham gia quản lý và đặc biệt cho phép họ 

hiểu biết sâu sắc về môi trường. Việc tận dụng kiến thức địa phương sẽ giúp người dân địa 

phương dễ dàng tham gia hơn vào ngành công nghiệp du lịch, những người mà công việc hoặc 

sinh hoạt sống của họ bị chính việc khái thác địa điểm du lịch đó tác động. Sự tham gia của người 

dân địa phương sẽ giúp họ sở hữu lại các nguồn lợi môi trường và tạo ra một loại hình phát triển 
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bền vững thay thế cho lối sống của bản thân họ và môi trường sống. Ở đây cũng cần thiết phải xây 

dựng năng lực quản lý điểm du lịch ở cấp xã hoặc cộng đồng. 

Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây đã cho thấy rằng mối liên kết kinh tế do CBST mang lại có 

thể không liên tục và những mối liên kết với nông nghiệp thường bị tác động tiêu cực bởi yếu tố 

mùa vụ và quy mô trồng trọt hạn hẹp. Điều này có nghĩa là CBST có thể chỉ có tác động tích cực 

nhỏ đối với những cộng đồng này. Do vậy, điều quan trọng là vạch ra những mối liên kết mới với 

du lịch, đó là sự kết hợp các hoạt động nông nghiệp mùa vụ, kỹ năng thủ công và lòng mến khách 

của cộng đồng làng xóm để có được sức mạnh tổng hợp lớn trong cả năm. Tỉnh Thừa Thiên Huế 

nổi tiếng với lòng mến khách của các làng truyền thống và làng nghề với văn hóa mến khách đã 

được hình thành từ lâu, du lịch tại gia ở các làng xã có thể đóng góp đáng kể đến việc xóa bỏ đói 

nghèo trong khi khách du lịch lại có được những kinh nghiệm sống thuần túy của khu vực nông 

thôn.  

 

III.    DU LỊCH CỘNG ĐỒNG VÀ LIÊN KẾT N À NƯỚC – TƯ N ÂN  

Kết nối Cộng đồng địa phương với Ngành Du lịch Toàn cầu 

Du lịch hiện là ngành lớn nhất trên thế giới, chiếm 10% tổng sản phẩm của nền kinh tế 

toàn cầu và sử dụng 8% lực lượng lao động thế giới. Du lịch cũng là một trong những lĩnh vực ưu 

tiên hàng đầu trong chương trình phát triển bền vững của Việt Nam, đặc biệt là đối với tỉnh Thừa 

Thiên Huế, nơi mà các làng truyền thống hoặc làng nghề được cộng đồng địa phương bảo tồn 

vững chắc. Hiện tại, theo ước tính du lịch văn hóa và thiên nhiên của du khách quốc tế tại Việt 

Nam chiếm tới khoảng 56% tổng thu nhập của ngành. Dự tính đến năm 2020, lợi nhuận từ du lịch 

sẽ đạt khoảng 5 tỷ đôla Mỹ hàng năm và Huế được đánh giá sẽ trở thành một địa điểm quan trọng 

của quá trình phát triển du lịch quốc gia. 

Với việc du lịch được nhận định là một ngành kinh tế tiềm năng tại Việt Nam, nhiều câu 

hỏi được đặt ra, chẳng hạn như làm thế nào người dân địa phương có thể được trao quyền sử dụng 

và đánh giá tiềm năng kinh tế của địa phương khi họ là thành viên của quá trình đó. Giống như 

nhiều vùng khác, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, người dân địa phương và công nghiệp du lịch có mối 

quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Đó là đời sống làng xã, văn hóa nông thôn và môi trường sống quanh 

họ, chính chúng là những nét đẹp hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Các cơ quan phát triển 

du lịch thuộc Chính phủ và những công ty tổ chức du lịch đóng một vị trí mấu chốt trong việc thu 

hút thị trường du lịch toàn cầu. Đến lượt mình, các công ty tổ chức du lịch này lại phụ thuộc vào 

người dân địa phương để từ đó có được những trải nghiệm văn hóa và lòng mến khách đậm bản 

sắc của địa phương đó. Với những trải nghiệm này, cùng với phong cách phục vụ có chất lượng 

và mối cộng tác chặt chẽ, các công ty tổ chức du lịch có thể đòi hỏi một mức giá dịch vụ du lịch 

hợp lý.  

Tuy vậy, tại Huế, người dân lại thiếu kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm quản lý, vận hành 

hoạt động dịch vụ du lịch trên mọi phương diện. Do đó, người dân thường phụ thuộc vào nhà tổ 

chức du lịch để tổ chức các hội chợ phát triển du lịch, vào các công ty du lịch để được cung cấp 

các khóa đào tạo, hướng dẫn, tiếp thị và đưa du khách đến người dân. Có thể thấy trong mối quan 

hệ giữa nhà tổ chức du lịch và người dân, không bên nào nắm trong tay tất cả các kỹ năng và 

nguồn lực để bảo đảm hoạt động du lịch bền vững và thành công. Chính vì thế, công tác phát triển 

du lịch đòi hỏi sự tham gia của bên thứ ba, khu vực Nhà nước, nhằm thúc đẩy mối liên kết kinh 

doanh này ngày một thành công và vững chắc. Các nhà hoạch định chính sách do vậy cũng cần 

phải xem xét kỹ vấn đề này.  

 

1. Định nghĩa khái niệm mới PPP : 

a. Định nghĩa mối liên kết Nhà nước – Tư nhân là gì? 
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“Liên kết Nhà nước –  ư nhân là hình thức liên doanh hợp tác nhằm cung cấp dịch vụ 

hoặc cơ sở h  tầng, đà  t o chuyên môn cho mỗi  ên để đáp ứng một cách tốt nhất những nhu 

cầu cụ thể của công chúng thông qua việc phân bổ nguồn lực,chia xẻ rủi ro và lợi ích một 

cách hợp lý nhất. Trong mối liên kết Nhà nước –  ư nhân, khu vực Nhà nước giữ vai trò giám 

sát và đánh giá chất lượng trong khi khu vực tư nhân tham gia trực tiếp vào cung ứng dịch vụ 

hoặc thực hiện dự án” 

Liên kết Nhà nước – Tư nhân (PPP) là một khái niệm mới được áp dụng trong bối cảnh 

mới khi xảy ra những cuộc khủng hoảng toàn cầu. Ở Việt Nam, nó trao cho người dân cơ hội để 

đánh giá tiềm năng của thị trường toàn cầu cùng lúc giúp tối thiểu hóa những tác động tiêu cực. 

Với Huế, đây là cơ hội để những công ty du lịch đầu tư mạnh vào chương trình du lịch làng 

truyền thống mà không cần phải phát triển những kỹ năng phát triển du lịch. Trong chiến lược 

phát triển du lịch xanh, phương thức PPP sẽ tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập, đào tạo cán bộ 

địa phương, chuyển giao công nghệ và kiến thức kinh doanh theo cách thức bền vững. Nhiệm vụ 

của nó là liên kết và vận dụng hết sức mạnh của tất cả 3 bên: cộng đồng, khu vực tư nhân và khu 

vực nhà nước. Huế cần phải đi tiên phong trong việc áp dụng phương thức PPP trong việc hoạch 

định và phát triển du lịch.  

Du lịch Cộng đồng là một hình thức phát triển mà nếu được triển khai hợp lý tại Huế có 

thể kiểm soát được những tác động của du lịch trong khi vẫn tạo ra thu nhập, đa dạng hóa nền 

kinh tế, gìn giữ văn hóa, bảo tồn môi trường và phổ biến kiến thức. Điều này hoàn toàn thích hợp 

với phát triển du lịch tại Huế trong đó việc tiến hành trao quyền cho cộng đồng để thực hiện 

những ưu tiên phát triển du lịch làng xã là cực kỳ quan trọng. Tuy thế, Du lịch Cộng đồng cũng 

cần được tiếp cận theo một cách có hệ thống từ việc nghiên cứu tính phù hợp của chương trình du 

lịch với cộng đồng cho đến việc đảm bảo rằng các thành viên cộng đồng đưa ra được quyết định 

đúng đắn, cũng như việc giám sát và kiểm soát những tác động tiêu cực. Với tỉnh Thừa Thiên Huế, 

điều thuận lợi là có một loạt các làng nghề và làng truyền thống rất thích hợp cho việc thử nghiệm 

Du lịch Cộng đồng. 

b. Thúc đẩy mối liên kết Nhà nước – Tư nhân 

Là một phần của Du lịch Cộng đồng tại Huế, liên kết Nhà nước – Tư nhân về cơ bản đang 

thúc đẩy việc hình thành mối liên kết kinh doanh dài hạn giữa nhà tổ chức du lịch với cộng đồng 

địa phương. Ở khía cạnh này, cộng đồng địa phương sẽ trở thành nhà tổ chức du lịch nội vùng 

trong khi nhà tổ chức du lịch lại đóng vai trò là nhà tổ chức du lịch ngoài vùng. Mối liên kết kinh 

doanh này được ràng buộc bởi hợp đồng cung cấp dịch vụ và chương trình du lịch tại Huế. Thực 

chất, đây là mối quan hệ cùng có lợi trong đó cộng đồng địa phương phụ thuộc vào công ty du 

lịch để thu hút du khách còn công ty du lịch lại phải nhờ vào người dân địa phương để có được 

chương trình du lịch. Quan hệ cộng tác kinh doanh này cần được phát triển đi kèm với một mô 

hình tăng trưởng bền vững để bảo đảm lợi ích dài hạn cho cả hai phía và tất cả những người 

hưởng lợi có liên quan.  

So với mối quan hệ kinh doanh bình thường, mối liên kết này khác biệt ở chỗ cộng đồng ở 

Huế tham gia với tư cách không phải là nhà tổ chức du lịch và họ có rất ít kinh nghiệm trong quản 

lý du lịch. Cũng như vậy, các công ty du lịch của tỉnh được nhìn nhận là không có kinh nghiệm 

chuyên môn hoặc nguồn lực để đẩy nhanh quá trình tham gia phát triển của cộng đồng cũng như 

không thể tạo ra quy trình xây dựng năng lực cần thiết. Do vậy cần có sự tham gia của khu vực 

Nhà nước, các cơ quan chức năng của tỉnh hoặc các cơ quan được phân công với kinh nghiệm và 

nguồn lực của họ có thể trở thành cầu nối 2 đối tác này.  

Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế, vai trò của khu vực nhà nước là khá quan trọng trong việc 

giám sát và đánh giá ngành du lịch. Bất kỳ một dự án phát triển thuộc lĩnh vực nào được triển 

khai sẽ mang lại những kinh nghiệm nhất định trong việc giám sát, đánh giá và hỗ trợ cộng đồng 

giải quyết những vấn đề khác trong tương lai. Văn phòng du lịch địa phương phải đảm bảo rằng 

mọi hoạt động du lịch sẽ đáp ứng các quy định và chuẩn mực nhất định. Đây là quá trình giám sát 

và đánh giá để giảm những tác động lên cộng đồng và bảo vệ lợi ích của các công ty du lịch. 
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Thông qua quá trình này, mối quan hệ bền vững dài hạn có thể sẽ được duy trì và phát triển tại 

Huế, từ đó hình thành một quy trình chuẩn cho phát triển CBT 

2. Hình mẫu Du lịch Cộng đồng (Community Based Tourism - CBT): 

a. Định nghĩa: 

“Du lịch Cộng đồng là lo i hình du lịch có tính tới yếu tố bền vững về mặt văn hóa, xã 

hội và môi trường. Nó được quản lý bởi cộng đồng, của cộng đồng và ho t động vì cộng đồng 

với mục tiêu cho phép du khách nâng cao kiến thức và hiểu biết về cộng đồng, sinh ho t của 

dân địa phương”. Điều quan trọng là Huế cần chấp nhận hình mẫu CB  như là một phương 

thức thích hợp nhất đối với mục tiêu thúc đẩy du lịch bền vững t i tỉnh.  

CBT thực tế không phải là hình thức kinh doanh du lịch cổ điển, chỉ nhằm mục đích tối đa 

hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư. Trái lại, nó mang hình thái là một phương thức mang tính dài hạn, 

tính nhiều đến việc tối đa hóa lợi ích và hạn chế những tác động tiêu cực của du lịch lên cộng 

đồng lên nguồn lực thiên nhiên. CBT là công cụ phát triển cộng đồng nhằm tăng cường năng lực 

của cộng đồng địa phương trong việc quản lý nguồn lợi du lịch với sự tham gia của người dân. Rõ 

ràng, CBT là hình mẫu phù hợp nhất cho phát triển du lịch tại Huế trên cơ sở độ đa dạng văn hóa 

và xã hội của dân địa phương. Thực tế, dân cư tại đây có một truyền thống mến khách lâu đời, 

chính nó sẽ hỗ trợ tốt cho quá trình phát triển CBT 

b. Các nguyên tắc của Du lịch Cộng đồng: 

Du lịch Cộng đồng tại Huế sẽ được điều chỉnh bởi các nguyên tắc sau: 

 Cộng nhận, hỗ trợ và thúc đẩy quyền sở hữu của cộng đồng đối với du lịch 

 Lôi cuốn các thành viên cộng đồng tham gia vào mọi vấn đề ngay từ lúc đầu 

 Nêu cao niềm tự hào của cộng đồng 

 Cải thiện chất lượng cuộc sống 

 Bảo đảm tính bền vững của môi trường 

 Bảo tồn nét độc đáo và văn hóa địa phương 

 Thúc đẩy học hỏi, trao đổi văn hóa 

 Tôn trọng những khác biệt văn hóa và phẩm chất con người 

 Phân bổ lợi ích công bằng giữa các thành viên cộng đồng 

 Đóng một tỷ lệ % thu nhập nhất định cho các dự án của cộng đồng 

c. Các yếu tố chính của nguồn lực văn hóa và thiên nhiên CBT 

Ngoài hình mẫu CBT được triển khai tại Huế, các yếu tố sau đây cũng được tính đến: 

 Nguồn lực thiên nhiên được bảo tồn tốt 

 Kinh tế địa phương và phương thức sản xuất phụ thuộc vào việc khai thác bền vững nguồn 

lực thiên nhiên 

 Phong tục tập quán và văn hóa là nét đặc trưng của từng địa phương 

d. Các tổ chức cộng đồng: 

Nhiều cộng đồng dân cư tại Huế được cấu trúc tốt với những đặc điểm dưới đây: 

 Cộng đồng chia sẻ ý thức trách nhiệm, quy phạm xã hội và các giá trị như tập quán và 

truyền thống 

 Cộng đồng có những bậc cao niên có hiểu biết và kiến thức truyền thống 

 Cộng đồng có ý thức về quyền sở hữu và mong muốn tham gia vào quá trình phát triển  
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e. Quản lý:  

Liên quan đến khía cạnh này, một số cộng đồng dân cư tại đây đã có một nền tảng tốt cho các 

hoạt động kinh doanh bền vững và phù hợp dựa trên ý thức chia sẻ trách nhiệm cộng đồng; 

 Cộng đồng có những luật lệ và tập tục, phục vụ cho công tác quản lý môi trường, văn hóa 

và du lịch 

 Sự tồn tại của một tổ chức hoặc cơ chế địa phương đã hỗ trợ quản lý du lịch thông qua 

việc kết nối du lịch với phát triển cộng đồng 

 Lợi ích được phân bổ đồng đều cho tất cả các bên liên quan 

 Phần trăm lợi nhuận từ du lịch được trích lập quỹ cộng đồng phát triển kinh tế-xã hội cho 

người dân 

f. Kiến thức 

Các hoạt động và dịch vụ du lịch tại Huế sẽ hướng tới: 

 Khuyến khích quá trình trao đổi kiến thức giữa chủ và khách 

 Truyền bá và xây dựng sự hiểu biết về nét văn hóa đậm đà bản sắc và lối sống 

 Nâng cao nhận thức về bảo tồn văn hóa và thiên nhiên cho du khách và người dân địa 

phương 

g. CBT với vị thế là công cụ phát triển cộng đồng: 

Du lịch Cộng đồng và phát triển cộng đồng tại Huế vốn đã có mối quan hệ. Du lịch mang 

lại cho người dân một khoản thu nhập thay thế, khả năng tiếp cận kiến thức, động lực để bảo tồn 

văn hóa và nguồn lợi thiên nhiên. Khoản thu nhập này sẽ hoàn toàn do người dân quyết định, họ 

có quyền tự do sử dụng số thu nhập đó cho các ưu tiên phát triển cộng đồng. Điều này rất cần 

thiết đối với Huế bởi nó trao cho người dân cơ hội thực sự để đảm trách quá trình phát triển cho 

chính họ. Nếu thực hiện thành công, CBT sẽ trở thành một mô hình kinh doanh độc lập, mang lại 

thu nhập cho cộng đồng, không bị ràng buộc bởi các quy định và kiểm soát của cơ quan tài trợ 

hoặc cơ quan Chính phủ. 

Một số làng xã tại Huế đã bắt đầu thường xuyên tổ chức cho du khách ở qua đêm, coi đó 

là một phần của quá trình thử nghiệm Dự án Du lịch sinh thái. Trước khi có dự án này, số lượng 

du khách đến những ngôi làng này thường là bằng không. Giờ đây, người dân đã nhận được lợi 

ích kinh tế thông qua việc cho ở trọ, nấu nướng, bán thực phẩm, các sản phẩm thủ công và thậm 

chí người dân còn tự nguyện làm hướng dẫn viên cho du khách. Việc nấu nướng và bán thực 

phẩm được thực hiện theo kế hoạch phân công cho tất cả các gia đình. Nếu gia đình nào không thể 

cung cấp thực phẩm hoặc hỗ trợ chương trình, thực phẩm sẽ được mua từ các làng khác. Ở đây, 

phải hiểu là người dân luôn đặt gia đình lên trước và sẽ không bán thực phẩm, đặc biệt là gia cầm 

nếu nhu cầu cho chính họ chưa đủ.  

Việc xây dựng các khu nhà trọ ban đầu dựa trên nguồn hỗ trợ tài chính của Dự án và lực 

lượng lao động địa phương, đến nay đã tạo ra một khoản thu nhập nhỏ. Công tác dọn dẹp và bảo 

dưỡng khu nhà này cũng được phân công. Số tiền thu từ hoạt động nhà trọ được sử dụng cho việc 

bảo dưỡng và phần dôi dư thì có thể cho vay. Khoản tín dụng này nhìn chung được dùng cho các 

trường hợp khẩn cấp, ví dụ như có người dân phải nhập viện. Nhiều người dân đề xuất có thể sử 

dụng số tiền trên để cấp tín dụng khởi nghiệp kinh doanh hàng thủ công hay các hoạt động kinh 

doanh khác tạo ra thu nhập. Việc hình thành một quỹ do người dân quản lý có thể có tác động tích 

cực đến việc phát triển năng lực quản lý tài chính và hoạch định hoạt động kinh doanh. Theo một 

báo cáo gần đây, một làng đã dành ra được 100 triệu đồng cho quỹ cộng đồng. 

3.    Những lợi ích của việc phát triển CBT  

Về dài hạn, việc phát triển CBT tại Huế được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích mà không 

chỉ có xóa đói giảm nghèo, đồng thời sẽ góp phần đáng kể đến quá trình phát triển du lịch bền 



129 
 

vững tại tỉnh. CBT là một phương pháp tập hợp, theo đó sẽ gắn kết những cá nhân hưởng lợi khác 

tham gia vào hình mẫu này, nhất là khi khái niệm liên kết Nhà nước – Tư nhân được triển khai 

một cách có hệ thống. Lợi ích của CBT mang lại sẽ là: 

a. Môi trường 

Khuyến khích trách nhiệm đối với môi trường 

Nâng cao nhận thức về yêu cầu bảo tồn 

Khuyến khích quản lý xử lý chất thải 

b. Xã hội 

Nâng cao chất lượng cuộc sống 

Nêu cao tinh thần tự hào của cộng đồng 

Đẩy mạnh bình đẳng giới và tuổi tác 

Xây dựng năng lực cho các tổ chức quản lý cộng đồng 

c. Kinh tế 

Đảm bảo nguồn vốn độc lập và bền vững cho phát triển cộng đồng 

Tạo việc làm trong ngành du lịch 

Tăng thu nhập cho hộ gia đình 

d. Giáo dục 

Khuyến khích học hỏi các kỹ năng nghề nghiệp mới 

Tạo ra các nghề mới tại địa phương 

Phổ biến và khuyến khích sử dụng kiến thức mới tại địa phương 

Khuyến khích các ý tưởng giao thoa văn hóa 

Phát triển và khuyến khích các kỹ năng và kiến thức địa phương 

e. Y tế 

Thúc đẩy vệ sinh y tế 

Tăng cường và đa dạng hóa việc sản xuất thực phẩm cho du khách, qua đó cải 

thiện chất lượng dinh dưỡng tại địa phương 

 

f. Văn hóa 

Khuyến khích các khía cạnh văn hóa 

Phát triển trao đổi văn hóa 

Gắn với phát triển văn hóa địa phương 

4.    Xây dựng năng lực quản lý CBT 

Trong quá trình phát triển hình mẫu CBT tại Huế, điều quan trọng là nguồn lực con người 

tại địa phương luôn được sắp xếp phục vụ cho tiến trình xây dựng năng lực với quan điểm là 

nhằm nâng cấp hệ thống phục vụ du lịch cùng với các tiêu chuẩn chất lượng. Hơn thế nữa, cộng 

đồng còn nhận thấy tính cấp thiết phải có các thành viên tích cực, đặc biệt thế hệ trẻ có tinh thần 

học hỏi và được đào tạo trên lĩnh vực quản lý khách sạn. Vì quả thực, người dân Huế vốn được 

biết là rất ham học hỏi.  

a. Lựa chọn điểm du lịch 
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Lựa chọn điểm du lịch phù hợp ở Huế trước tiên đòi hỏi phải thu thập thông tin mà cụ thể 

là xác định cộng đồng địa phương và hiểu được nét đặc thù của địa phương đó. Nghiên cứu chi 

tiết về bối cảnh làng xã sẽ bao gồm không chỉ tập hợp số liệu, tiếp xúc với người dân địa phương 

mà còn thu thập thông tin về địa phương từ các tổ chức hoạt động tại đây, các cơ quan Chính phủ 

và những địa phương khác trong vùng. Việc tập hợp này là rất quan trọng nhằm mục đích chỉ rõ 

những tác động đa chiều. 

Một số các yếu tố dưới đây cần được tính đến khi lựa chọn địa điểm du lịch: 

 Tiềm năng của địa phương 

 Năng lực của cộng đồng 

 Tiềm năng thị trường của CBT 

 Chính sách của Chính phủ và vai trò của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ CBT 

b. Nghiên cứu địa điểm du lịch 

Bản nghiên cứu địa phương cần đánh giá những yếu tố sau: 

 Các điểm khác biệt của địa phương 

Địa phương nổi tiếng vì cái gì? 

 Nét đẹp văn hóa và thiên nhiên 

Điều gì sẽ thu hút du khách? 

 Tổ chức Cộng đồng 

Các nhóm tại địa phương bao gồm những nhóm nào và mức độ cộng tác giữa chúng ra 

sao? Vai trò lãnh đạo tại địa phương ở mức độ nào và được tôn trọng ra sao? 

 Các xung đột nội bộ 

Địa phương giải quyết những xung đột này như thế nào? Có sự phân biệt nào trong cộng 

đồng hay không? 

 Sản xuất và nguồn lực 

Liệu người dân có phụ thuộc vào các nguồn lực tự nhiên tại địa phương hay không? 

Liệu họ có sử dụng hợp lý các nguồn lực này? 

Liệu họ có đủ nguồn lực để đáp ứng nhu cầu của du khách? 

 Những vấn đề nghiêm trọng 

Liệu có những trường hợp nào đặt ra vấn đề nghiêm trọng đối với CBT, chẳng hạn như kế 

hoạch sắp xếp lại, thảm họa thiên nhiên, tình trạng bất ổn chính trị. 

 

c. Hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi về cộng đồng 

Cộng đồng địa phương tại Huế cần tham gia đầy đủ vào tiến trình quyết định xem họ có 

thực sự muốn tham gia vào dự án du lịch cộng đồng. Điều quan trọng là đạt được sự đồng thuận 

tại địa phương. Nó đòi hỏi thông tin và số liệu cần được phân tích đồng thời và sau đó là vạch ra 

kế hoạch hành động. Tất cả các nhóm hoạt động, cộng đồng địa phương, khu vực nhà nước và tư 

nhân, cần phải nghiên cứu tính khả thi của việc phát triển CBT trước khi đưa ra những cam kết. 

Rõ ràng trong quá trình này cần có sự cởi mở và trung thực về những hạn chế của cộng đồng địa 

phương để quyết định xem có nên tiếp tục nữa hay không. Quyết định phát triển CBT phải nhận 

được sự đồng ý của tất cả các bên liên quan. 

Trong quá trình nghiên cứu, cộng đồng địa phương được khuyến khích đưa ra những lý do 

và động lực cho việc phát triển CBT. Họ cũng nên thảo luận những vấn đề liên quan và tới thăm 
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những địa phương đã có mô hình CBT. Khu vực nhà nước và tư nhân cần đánh giá mức độ hiểu 

biết của các nhóm dân cư về CBT và đưa ra quyết định đồng ý hay không với quá trình phát triển 

CBT. 

Người dân địa phương tại Huế cần trả lời được những câu hỏi sau: 

 Bạn có muốn CBT bảo tồn nguồn lực tự nhiên? 

 Bạn có muốn CBT bảo tồn văn hóa? 

 Bạn có muốn CBT làm tăng thu nhập? 

Ngoài ra, báo cáo nghiên cứu khả thi cần kiểm tra xem địa phương này có tiềm năng là địa 

điểm du lịch tại Huế 

 Liệu địa phương này có thể kết nối với các địa điểm du lịch khác, với các hoạt động tại 

các làng xã khác và trong vùng hay không? 

 Liệu du khách đã từng đến địa phương này hay chưa? 

 Du khách có thể có những hoạt động gì tại đây? 

 Và hạ tầng đường giao thông ra sao? 

 Liệu đường giao thông đến địa phương này có dễ hay không? 

 Liệu bạn có muốn CBT mang lại nhiều kiến thức và kỹ năng cho cộng đồng? 

Để thúc đẩy nhanh tiến trình này, có thể sử dụng hiệu quả một số công cụ phát triển điển hình. 

Chúng bao gồm: 

 Sơ đồ hóa làng xã, bên trong và bên ngoài 

 Biểu đồ hóa tình trạng nghề nghiệp 

 Thông báo mùa du lịch 

 Xu hướng sản xuất 

 

5. Hoạch định tại địa điểm CBT 

a. Sự đồng thuận của cộng đồng: 

Nếu tất cả các bên đều nhất trí với việc xúc tiến phát triển CBT, bước tiếp theo sẽ là kế hoạch 

hành động. Trong giai đoạn này, cộng đồng sẽ xây dựng kế hoạch hành động và đạt được thỏa 

thuận với công ty du lịch để phát triển CBT. Những khía cạnh cần xem xét bao gồm:  

 Chương trình cho du khách 

 Dịch vụ sẽ cung cấp 

 Phát triển tiện ích và cơ sở hạ tầng 

 Khóa đào tạo cần cung cấp 

 Năng lực phục vụ 

 Chương trình du lịch và giá cả 

 Khu vực Nhà nước sẽ cần phải xây dựng kế hoạch giám sát, đánh giá và các chỉ số đo 

lường. Khu vực tư nhân có thể xúc tiến dự thảo chiến lược và kế hoạch tiếp thị. 

b. Tổ chức hành chính 

Nếu không có một tổ chức quản lý minh bạch thì khả năng phát sinh những mâu thuẫn, hỗn 

loạn trong hoạt động du lịch là hoàn toàn có thể. Do vậy, điều cần thiết là cộng đồng địa phương 

nên xây dựng một hệ thống hành chính rõ ràng để quản lý hiệu quả CBT. Đối với các cơ quan 
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chức năng tỉnh với vị trí là cơ quan toàn quyền, tổ chức này sẽ phải tập trung vào những vấn đề 

sau: 

 Tư cách tham gia 

 Phân công vai trò 

 Phân chia lợi ích 

 Tính minh bạch 

 Các biện pháp để kiểm soát tác động về mặt kinh tế và xã hội 

 Các biện pháp để kiểm soát tác động về mặt văn hóa và thiên nhiên 

 Hợp tác và giao tiếp với công chúng và khu vực tư nhân 

c. Chuẩn bị 

Cộng đồng địa phương cần phải có được những kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết về CBT 

trước khi đưa toàn bộ chương trình du lịch vào hoạt động. Cơ sở hạ tầng phải được thiết kế và xây 

dựng, trong khi các thiết bị phục vụ cần được mua sắm và lắp đặt 

Ở giai đoạn này, cần chú trọng vào những vấn đề sau: 

 Đào tạo - bao gồm hướng dẫn kỹ năng, đào tạo ngoại ngữ, chuẩn bị thực phẩm, trông nom 

nhà cửa và hệ thống hạch toán kế toán đơn giản 

 Chuẩn bị thông tin - bao gồm nội dung hướng dẫn chương trình du lịch, những vấn đề 

mà người dân muốn chia sẻ về bản thân với du khách. 

 Thiết kế và xây dựng cơ sở hạ tầng – Chỗ trọ, đường xá, hệ thống nước, hệ thống điện, 

nhà vệ sinh… 

Người dân Huế sẽ cần phải có kinh nghiệm trong việc hướng dẫn, hoạt động chương trình du 

lịch và phân bổ lợi ích. Thực ra sẽ hữu ích nếu đưa một nhóm du khách đầu tiên đến với chương 

trình du lịch đã hoạch địch để từ đó người dân có thể nhận thấy chương trình này hoạt động ra sao 

cũng như họ có thể thực tập những kỹ năng và thử nghiệm hệ thống hành chính. 

d. Giám sát và đánh giá 

Công tác giám sát và đánh giá có thể tiến hành nếu chương trình du lịch đi vào hoạt động 

tại Huế. Điều này sẽ giúp chỉ ra những vấn đề, những tác động và lợi ích ngay từ lúc đầu cũng 

như đảm bảo tính bền vững của quy trình hoạt động. Đồng thời, nó còn cho phép xác định mức độ 

mà dự án này có thể đáp ứng các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Nó cũng cần đưa ra những kế 

hoạch và biện pháp để khắc phục những điểm yếu, xử lý những vấn đề, điều chỉnh hệ thống và cải 

thiện chương trình cho bền vững. 

Công tác giám sát và đánh giá là một quá trình tham gia. Vì thế, tất cả những người hưởng lợi 

tại Huế nên tham gia vào quá trình thu thập số liệu giám sát, hỗ trợ công tác phân tích và đưa ra 

quyết định để có được kết quả đánh giá cuối cùng. Những vấn đề cần giám sát bao gồm: 

 Những tác động về mặt môi trường 

 Những tác động về mặt xã hội 

 Những tác động về mặt kinh tế 

Giám sát là gì? 

Giám sát là một quá trình liên tục kiểm tra quy trình bằng cách thu thập và phân tích số 

liệu liên quan nhằm xác định xem liệu dự án này có theo đuổi các mục tiêu đề ra.  

 

Đánh giá là gì? 
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Công tác đánh giá có thể diễn ra định kỳ nhằm xác định xem liệu dự án có đạt được các 

mục tiêu một cách hiệu quả và có kết quả hay không và liệu dự án có mang lại những 

thành quả bền vững. (REST, 2003) 

 Những tác động về mặt môi trường 

 Những tác động về mặt xã hội 

 Những tác động về mặt kinh tế 

 Những tác động về mặt văn hóa 

 Và tính hiệu quả của CBT với vị thế là công cụ phát triển 

Thông tin có thể thu thập từ du khách, người dân địa phương và từ các cuộc điều tra về môi 

trường và cơ sở hạ tầng. Công cụ phục vụ cho công tác giám sát có thể bao gồm: 

 Câu hỏi điều tra 

 Sổ tay du lịch 

 Tranh ảnh minh họa 

 Danh mục kiểm tra 

 Biểu đồ xu hướng 

 Thông báo mùa du lịch 

 Thảo luận và phân tích 

 Phỏng vấn 

 

Du lịch cộng đồng có xu hướng gắn với du lịch sinh thái ở vùng nông thôn (cả gia đình đi xe đạp, 

tham quan và trải nghiệm ở đồng ruộng, di tích, các làng nghề truyền thống, ăn cơm với nông 

dân, nghỉ đêm trong các làng hoặc những khách sạn cao cấp biệt lập gần vùng nông thôn.). Loại 

hình du lịch nàytại Huế hiện đang tập trung tại một số địa phương như Cầu ngói Thanh Toàn, Xã 

Thượng Lộ, Huyện Nam Đông, Tuyến Du lịch đầm phá Tam Giang, Hồ Truồi,….   Và chiếm tới 

15% với tổng số khách du lịch tới Huế. 

Tại Huế cũng như bất cứ nơi nào khác, du lịch là một hoạt động luôn gắn liền với nhiều nhóm 

hoạt động và cá nhân đến từ nhiều nơi khác nhau, có nền văn hóa đa dạng mặc dù giữa họ có mối 

quan hệ khá mật thiết. Nếu CBT trở thành bền vững tại đây, điều cần thiết đối với tất cả các bên 

là duy trì mối liên hệ bình đẳng và hài hòa. Tuy vậy, nếu không có sự hợp tác và tham gia của các 

bên, người dân địa phương sẽ không thể gặt hái được lợi ích từ du lịch, nhà tổ chức du lịch sẽ 

không có được sản phẩm du lịch chất lượng cao để cung cấp và du khách sẽ không thể có được 

những khoảnh khắc tìm hiểu về con người và môi trường địa phương, và  một quy trình được coi 

là chuẩn của CBT sẽ không thể hình thành tại Huế. 

 

 

IV.  MỖI LÀNG MỘT SẢN PHẨM VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH XANH,  MỘT HÌNH 

MẪU KHÁC CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG SÁNG TẠO 

Sau gần 30 năm triển khai, đến nay, nguyên tắc mỗi làng một sản phẩm (OVOP) vẫn còn 

rất giá trị. Địa phương và toàn cầu, khả năng sáng tạo và tự chủ, phát triển nguồn nhân lực, trách 

nhiệm của chính phủ và nỗ lực của người dân địa phương đã và đang tiếp tục có những đóng góp 

cho sự phát triển của những ngành nghề địa phương để vươn ra tầm quốc tế và được nhiều quốc 

gia trên thế giới đánh giá cao. Câu chuyện thành công của OVOP tại vùng Oita đã được nhiều địa 

phương của Nhật Bản và thậm chí nhiều vùng khác thuộc các quốc gia Châu Á chấp nhận, hầu hết 

tại các quốc gia đang phát triển, ví dụ như Indonesia, Malaysia, Philipin, Thái Lan, Cam Pu Chia 
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và ngoài khu vực. Tại Thái Lan, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã phát triển phong trào nông 

thôn dựa trên khái niệm OTOP (Mỗi phường Một sản phẩm) và đã giành được nhiều thành công. 

Việt Nam nên chấp nhận khái niệm OVOP và Huế là nơi thích hợp nhất để thử nghiệm hình mẫu 

mới về du lịch xanh. 

1. Khái niệm “tham gia phát triển” 

Trong những năm gần đây, việc khuyến khích tham gia phát triển và du lịch cộng đồng 

được đặt trọng tâm là một trong những yếu tố cốt lõi trong chiến lược phát triển tại nhiều quốc gia 

đang phát triển, đó là phát triển du lịch và hợp tác phát triển quốc tế. Nó khuyến khích năng lực 

sản xuất của con người và kích thích người hưởng lợi tham gia nhiều hơn vào quá trình phát triển. 

Tham gia phát triển  hướng tới việc phát triển bền vững và tự chủ thông qua việc tham gia tích 

cực vào các hoạt động phát triển. Tại Huế, hình mẫu này sẽ bổ sung tốt cho khái niệm Du lịch 

Cộng đồng. Quan trọng hơn, đó là một cách thức cho chặng đường phát triển được hoạch định 

nhằm thúc đẩy tính bền vững và tự chủ, đạt được công bằng xã hội thông qua việc cải thiện chất 

lượng tham gia của dân chúng khi họ chính là đối tượng tham gia với cả tư cách là người đại diện 

lẫn người hưởng lợi của quá trình này. Điều này khá thích hợp với phát triển du lịch bởi nó là 

nhân tố kinh tế chính quyết định sự phát triển của quốc gia. 

Hơn thế nữa, trọng tâm của quá trình phát triển này không chỉ đơn thuần làm tăng sản 

lượng sản xuất của các loại hàng hóa mà còn thúc đẩy và cải thiện năng lực của dân chúng nhằm 

tăng cường sự gắn kết của họ với hoạt động phát triển cộng đồng và xã hội. Tại Huế, tầm quan 

trọng của sự phát triển hướng tới cộng đồng được thể hiện qua quá trình phát triển kinh tế từ thấp 

đến cao với những sáng kiến và sự tham gia của người dân địa phương; điều này hoàn toàn khác 

biệt so với mức độ công nghiệp hóa ở tầm vĩ mô tại các địa phương khác mà ở đó nhận được các 

khoản đầu tư lớn và chỉ đạo từ phía Chính phủ. Tham gia phát triển hướng tới việc đẩy mạnh ứng 

dụng phương pháp từ thấp lên cao nhằm khắc phục những điểm yếu của phương pháp từ cao 

xuống thấp trong đó vai trò chủ đạo là của Chính phủ thông qua việc chú trọng vào sự tham gia 

của cộng đồng địa phương, chứ không nhằm mục đích thay đổi phương pháp phát triển từ cao 

xuống thấp. 

Về cơ bản, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, trọng tâm của chương trình tham gia phát triển là 

nhằm tăng cường chất lượng tham gia của cộng đồng địa phương, nhờ thế các mục tiêu tự chủ, 

phát triển bền vững và công bằng xã hội có thể đạt được. Bên cạnh đó, để thúc đẩy sự tham gia 

phát triển của người dân, Chính phủ cũng cần phải loại bỏ những ràng buộc đối với khía cạnh 

tham gia kinh tế, cải thiện quản lý tài chính và xây dựng cơ sở hạ tầng, và đào tạo doanh nhân. 

Ngoài ra, các cơ quan cấp tỉnh phải tạo điều kiện để khuyến khích sự tham gia kinh tế và xã hội 

một cách tích cực hơn từ phía người dân. 

2. Khái niệm OVOP 

Khái niệm OVOP được định hình và triển khai thành công tại Nhật Bản, là biểu hiện thực 

tế của ý tưởng tham gia phát triển, khuyến khích những sáng kiến nền móng và hỗ trợ các ngành 

nghề địa phương, điều mà có thể mang lại các cách thức hữu ích cho phát triển kinh tế và tăng 

trưởng công nghiệp trên toàn Châu Á, ở bất kỳ giai đoạn phát triển kinh tế và điều kiện xã hội  

khác nhau. Khái niệm tham gia phát triển nhấn mạnh đến tính kế thừa, tính tổ chức và ý thức 

chung, hình thành cơ chế nội bộ, kết hợp giữa truyền thống với triển vọng mới, và tích lũy có bài 

bản kinh nghiệm thực tế. Tất cả những yếu tố này được cụ thể hóa trong hình mẫu OVOP. Tại 

tỉnh Thừa Thiên Huế, hình mẫu này có thể sánh ngang với các sáng kiến tham gia phát triển hiện 

có trên thế giới và nó cũng là một hình mẫu cho xây dựng tiềm năng và sức mạnh cộng đồng. 

Khái niệm hình mẫu OVOP được hiểu là một chương trình làm sống lại nền kinh tế truyền 

thống địa phương tại Huế bằng cách trao quyền cho người dân địa phương hoặc dân làng ngay từ 

bước khởi đầu mà họ tham gia hoạt động. Trong phong trào OVOP, dân làng hoặc cộng đồng địa 

phương sẽ lựa chọn sản phẩm hoặc nguồn lực mang lại giá trị gia tăng, bao gồm du lịch và tạo ra 

văn hóa vùng. Họ sẽ cố gắng phát hiện ra các nguồn lực tiềm năng bằng chính sức lực của mình. 

Họ sẽ tạo sản phẩm thị trường, cải tiến chúng bằng nguồn nội lực, đưa sản phẩm đó ra thị trường 
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thế giới với thương hiệu riêng, chỉ mang đặc tính của riêng họ (làng hoặc cộng đồng). Những nỗ 

lực này có thể đem lại niềm tự hào và nâng cao chất lượng đời sống kinh tế và xã hội cho họ. 

Những người dân của Thừa Thiên Huế có một cảm nhận mãnh liệt về tính cộng đồng với niềm tự 

hào về truyền thống và đặc thù văn hóa. 

Ngoài ra, trong trường hợp của Nhật, những sáng kiến từ thấp lên cao và sự tham gia của 

người dân vào công tác hành chính công là rất hữu ích; đó là mối quan hệ và hợp tác tốt giữa 

người dân và cơ quan chức năng. Trong phong trào OVOP, người dân cần phải đưa ra sáng kiến 

tìm ra sản phẩm hoặc nguồn lực làm tăng giá trị và tiềm năng thị trường. Trong phong trào này, 

chính quyền địa phương đóng một vai trò quan trọng lúc khởi đầu các hoạt động OVOP; nghiên 

cứu và thử nghiệm sản phẩm với mục tiêu thẩm tra chất lượng sản phẩm, và hỗ trợ phát triển sản 

phẩm bao gồm cả giáo dục và đào tạo. Chính quyền địa phương cũng hỗ trợ trong việc tiếp thị và 

phân phối sản phẩm thông qua các hoạt động như tổ chức hội chợ sản phẩm và thành lập các công 

ty tư nhân để phát triển các sản phẩm OVOP. Bên cạnh đó, một đóng góp quan trọng là việc hình 

thành chính sách để khuyến khích các hoạt động OVOP.  

3. Trường hợp của vùng Oita và Du lịch Xanh Ajimu, Nhật Bản 

Thị trấn Ajimu nằm chủ yếu tại Lưu Vực Ajimu giữa khu vực Trung và Tây Bắc vùng 

Oita. Hầu hết khu vực này là dân số nông nghiệp và bao quanh bởi đồi và núi. Tổng diện tích là 

147,17 km
2
 và dân số là 8.034 người. Khí hậu tương đối ôn hòa với lượng mưa ít, nhiệt độ trung 

bình là 14,1
0
C và lượng mưa hàng năm xấp xỉ 1.500 mm. Lĩnh vực kinh tế chính của thị trấn là 

nông nghiệp. Có 1.354 hộ nông dân với 5.335 người. Các hoạt động kinh tế chính là trồng lúa, 

nho, chăn nuôi gia súc, trồng rau và hoa. 

Thị trấn Ajimu là nơi đầu tiên thực hiện du lịch xanh mà nay đã triển khai ra toàn bộ đất 

nước và thị trấn hiện đang thiết lập một mạng lưới quốc gia. Điểm thu hút chính của Du lịch Xanh 

tại thị trấn Ajimu là chương trình nhà ở nông trại. Chương trình này cho phép du khách học hỏi về 

nông nghiệp và có được kinh nghiệm về văn hóa nông thôn. Mục tiêu chính của chương trình là 

khuyến khích sự trao đổi tiếp xúc giữa cộng đồng nông thôn với thành thị, với mục tiêu là làm 

sống lại hoạt động nông nghiệp và cộng đồng nông thôn. 

Tại thị trấn Ajimu, hiện có 15 chương trình trải nghiệm về nhà ở nông trại nông nghiệp. Mỗi một 

chương trình nhà ở nông trại có đặc điểm hoặc đặc thù riêng của nó. Du khách có thể thưởng thức 

trọn vẹn cảnh đẹp nông thôn kỳ thú, làm đầu óc khoáng đạt. Ngoài ra, du khách cũng có thể có 

được kinh nghiệm về hoạt động nông nghiệp, chẳng hạn như thu hoạch và trồng nho, lúa gạo, dẻ, 

quả kiwi và nhiều loại hoa quả và cây trồng khác. Các chương trình nhà ở nông trại cũng mang lại 

cho du khách những kinh nghiệm về cách làm món ăn truyền thống của Nhật Bản bao gồm mỳ 

udon và soba, đậu hũ, bánh gạo Ishigaki…Hơn nữa, một số chương trình nhà ở nông trại còn có 

hướng dẫn cách làm đồ chơi truyền thống. 

Dưới đây là một số hoạt động thể hiện và khuyến khích sự tham gia phát triển của Chương trình 

Du lịch Xanh Ajimu. 

Chính quyền địa phương đã thành lập nên các tổ chức phi lợi nhuận để thúc đẩy Du lịch Xanh Thị 

trấn Ajimu. Việc thành lập các tổ chức này nhằm mục tiêu hỗ trợ người nông dân trong các hoạt 

động nông nghiệp bởi họ đã phải đối mặt với các khó khăn để tồn tại sản xuất bằng chính năng 

lực. Chính sách này được đưa ra bắt nguồn từ nhận thức của cộng đồng về những vấn đề mà 

người nông dân đương đầu không chỉ là vấn đề của riêng họ mà còn là vấn đề của cả vùng. 

Hai tổ chức sau đây đang thúc đẩy các hoạt động du lịch xanh tại Ajimu: 

a.  Nhóm nghiên cứu Du lịch Xanh Ajimu. Mục tiêu của nhóm nghiên cứu này là bảo vệ 

và phát triển nông nghiệp, là ngành then chốt của thị trấn, tăng cường cơ sở kinh tế của 

mỗi nông trang thông qua việc tái tạo các hoạt động kinh tế 

b.  Hội đồng Khuyến khích Du lịch Xanh thị trấn Ajimu. Nhiệm vụ chính của hội đồng 

này là thúc đẩy du lịch xanh bằng việc gắn kết các tổ chức tư nhân vào công tác phổ biến 

thông tin và thực hiện các hoạt động thúc đẩy du lịch xanh. 
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Ý tưởng sâu xa của chương trình Du Lịch Xanh thị trấn Ajimu là người lãnh đạo chương trình 

chính là người dân sống trong vùng. Chính cuộc sống sinh động với những sinh hoạt nông thôn là 

mối quan tâm chính yếu của chương trình du lịch sinh thái, nơi mà du khách có thể tự mình trải 

nghiệm thực tế cuộc sống của người dân địa phương nơi đây. Sự xây dựng và phát triển cơ sở vật 

chất là không cần thiết, mà sự tận dụng những nguồn lực địa phương mới là chìa khóa thành công. 

Bên cạnh đó, điều này còn có thể tạo nên sự bảo vệ môi trường một cách lý tưởng. 

Chính quyền vùng Oita đã nới lỏng yêu cầu phải có giấy đăng ký kinh doanh nhằm mục đích gia 

tăng số lượng nông trại kiểu như Ajimu để có thể thu hút du khách. 

4. Ứng dụng hình mẫu OVOP tại Huế 

Tham gia phát triển hướng tới sự phát triển bền vững và tự chủ thông qua việc tham gia tích cực 

của người dân và cộng đồng địa phương vào các hoạt động phát triển. Mục tiêu của sự tham gia 

phát triển này đặc biệt phù hợp với một trong những nguyên tắc của OVOP: tự chủ và sáng tạo. 

Những ví dụ về tham gia phát triển cho thấy sự tham gia tích cực của hai cộng đồng khác nhau 

Oita, Nhật Bản và Đông Java, Indonesia. Phương thức tham gia của cư dân địa phương trong sự 

phát triển trên khá tương đồng, điểm tạo ra sự khác biệt chính là mức độ cam kết của chính quyền 

địa phương, những tổ chức tư nhân và phi lợi nhuận. Hình mẫu này có thể áp dụng cho tỉnh Thừa 

Thiên Huế, nơi có nhiều cộng đồng ý thức rõ nét về việc sang sẻ trách nhiệm phát triển cộng đồng. 

Tương tự như ở Nhật Bản, sự cam kết của cộng đồng địa phương ở Huế, cùng với sự hỗ trợ của 

chính quyền tỉnh để đẩy mạnh du lịch sinh thái sẽ được minh chứng bằng việc thành lập nhóm 

nghiên cứu, hội đồng quảng bá du lịch và phát triển cơ sở hạ tầng như đường xá, hệ thống giao 

thông công cộng phù hợp, cũng như ban hành chính sách hỗ trợ. 

Sự phát triển kinh tế và xã hội bền vững ở Huế đảm bảo rằng những người dân có năng 

lực sẽ chủ động tham gia tích cực vào tiến trình phát triển và vì vậy nó là một  khía cạnh quan 

trọng trong việc hỗ trợ và thúc đẩy sự tham gia phát triển của cộng đồng. Tương tự như Nhật Bản, 

tình hình kinh tế và xã hội ở tỉnh Thừa Thiên Huế khá ổn định; vì thế người dân hào hứng chủ 

động tham gia vào tiến trình phát triển này. 

Nhìn chung, chính sách OVOP đã mang lại những tác động tích cực và những lợi ích thiết 

thực cho sự phát triển kinh tế của địa phương. Chính sách này chỉ cho chúng ta thấy rằng mỗi địa 

phương đều sở hữu nguồn lực tiềm năng và có thể trở thành trung tâm cho những ý tưởng mới và 

phát minh. Hơn thế nữa, chính sách OVOP quảng bá phương pháp cùng tham gia vào quá trình 

phát triển, nhờ đó chính sách này khuyến khích người dân địa phương tham gia bằng cách giới 

thiệu ý tưởng và phát minh mới dựa trên nguồn lực sẵn có. Bên cạnh đó, sự cam kết thực hiện của 

chính quyền địa phương đóng vai trò quan trọng trong việc thực thi chương trình này, đặc biệt 

trong việc giúp đỡ người dân địa phương cải tiến sản phẩm để có thể quảng bá, tiếp cận thị trường 

thông qua những chính sách, khóa huấn luyện, tiếp thị và phân phối sản phẩm. Tất cả những hoạt 

động trên thể hiện phương pháp tham gia phát triển trong quá trình phát triển. 

5. Tiến trình Xây dựng Năng lực OVOP và phân mảng 

Tiến trình xây dựng năng lực này bao gồm một số khâu đoạn với sự tham gia của người 

dân, lực lượng nhân công chính và bổ sung, nhà cung cấp, các cơ quan hỗ trợ, học viện, các ban 

ngành chức năng và những tổ chức thực hiện. Tiến trình bắt đầu với sự hình thành và thiết lập các 

nhóm đoàn thể địa phương với vốn kiến thức bản địa sâu rộng, kỹ năng, sáng tạo và sẵn sàng làm 

việc cùng nhau để cùng sản xuất sản phẩm, giới thiệu ra thị trường và chia sẻ lợi ích. Những cơ 

quan chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế nên thiết lập Trung tâm OVOP và làm việc chặt chẽ với 

người dân địa phương, phát hiện ra mối tương đồng để hình thành nhóm làng nghề truyền thống, 

khuyến khích và tư vấn cho người dân địa phương và hình thành nhóm làng nghề bằng cách đưa 

ra các đề xuất và đăng ký ở chính quyền địa phương để nhận được sự hỗ trợ và những dịch vụ cần 

thiết cho các nhóm này hoạt động một cách hiệu quả. Trung tâm này còn là đóng vai trò là cầu nối 

với những cơ quan chính phủ khác cho những nhu cầu cần giúp đỡ về mặt hành chính. Bên cạnh 

giúp đỡ người dân địa phương thành lập nhóm làng nghề, trung tâm OVOP còn trợ cấp, cung cấp 

phương tiện cần thiết và nhiều loại hình đào tạo, bao gồm cả thuê chuyên gia đào tạo hoặc bố trí 
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thông qua những cơ quan chính phủ khác có liên quan, và liên kết với các văn phòng chính phủ 

khác. 

Các trung tâm đào tạo của tỉnh, công cộng lẫn tư nhân đều nên cung cấp nhiều loại hình 

đào tạo, như là sản xuất, quảng cáo tiếp thị, kế toán, quản lý tài chính, phát triển tổ chức và hoạt 

động tham quan. Việc thành lập các trung tâm đào tạo chuyên môn cũng đóng vai trò hết sức quan 

trọng nhằm cung cấp dịch vụ huấn luyện phát triển sản phẩm và thiết kế. Tương tự như vậy, 

Trung tâm Y tế Quận cung cấp kiến thức cần thiết về vệ sinh an toàn thực phẩm và quy trình sản 

xuất. Sở Thương Mại tỉnh cung cấp khóa huấn luyện về quảng cáo và tiếp thị sản phẩm, dịch vụ. 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (BARD) và Sở Ngoại vụ cung cấp khóa đào tạo 

về kế toán.  

Nguồn hỗ trợ tài chính: 

Các thành viên của tổ chức OVOP đánh giá nhu cầu tài chính của tổ chức mình và tự huy 

động thông qua việc phát hành cổ phiếu. Họ cũng tự tìm kiếm nguồn tín dụng chính thức cho 

những nhu cầu phát sinh của mình. Trung tâm OVOP rất hiếm khi tài trợ nhưng lại cung cấp các 

công cụ và phương tiện chủ yếu hỗ trợ cho quá trình sản xuất. Trung tâm OVOP sẽ giúp hỗ trợ tài 

chính thông qua cuộc thi giữa các sản phẩm trong nhóm OVOP, được tổ chức hàng năm thông 

qua hội chợ và các cuộc triển lãm. Các sản phẩm được xếp hạng bởi một nhóm các chuyên gia từ 

nhiều Bộ ngành và được đánh giá từ ba sao đến năm sao. Sản phẩm được đánh giá 3 sao sẽ đủ 

điều kiện được nhận hỗ trợ tài chính. Những ngân hàng có liên kết với Trung tâm OVOP sẽ cung 

cấp các khoản vay với lãi suất thấp (1%/ năm) 

Ví dụ: trong mô hình OTOP ở Thái Lan, dựa trên nhu cầu ngày một tăng cao của các 

nhóm OTOP, từ tháng 1 năm 2005, Ngân Hàng Phát Triển Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ của Thái 

Lan (Ngân hàng SME) đã thiết lập khoản ngân sách 5 tỷ bạt Thái và cung cấp khoản cho vay ngắn 

hạn và dài hạn trong khoảng thời gian tối đa là 5 năm cho các nhà sàn xuất của nhóm OTOP. Mức 

hỗ trợ dao động từ khoảng 50.000 đến 1.000.000 bạt Thái tùy theo thành tích Chứng nhận chất 

lượng. Sản phẩm OTOP được chứng nhận 3 sao sẽ được vay tối đa là 500.000 bạt. Tương tự, 

OTOP tiêu chuẩn 4 sao và 5 sao được vay tối đa là 750.000 bạt và 1.000.000 bạt tương ứng. Ngân 

hàng SME là nguồn tài trợ chính cho tất cả hoạt động của OTOP. Những tổ chức phi lợi nhuận địa 

phương (CBOs), như Trung tâm phát triển nữ doanh nghiệp cao tuổi và Tổ chức chính phủ phi lợi 

nhuận (NGOs) cho vay có và không có lãi suất. 

Quản lý tổ chức: 

Sau sự hình thành của nhóm OVOP, thông thường những thành viên sẽ bầu chọn Chủ Tịch, 

Phó Chủ Tịch, Thủ Quỹ, Thư Ký, và thành viên cho Bộ Phận Quan hệ công chúng, Bộ phận Sản 

Xuất và Tiếp Thị. Lợi nhuận thường được chia thành 4 phần theo đề nghị của Cơ quan đại diện 

chính phủ, như quỹ lương cho người lao động, cổ tức, quỹ dành cho hoạt động (máy móc, bảo trì 

và mua sắm trang thiết bị…) và quỹ phát triển địa phương. Ở Thái Lan, một lực lượng đông đảo 

các ban ngành và học viện tham gia vào việc cung cấp hỗ trợ quản lý từ khâu thiết kế sản phẩm 

cho đến khâu sản xuất và tiếp thị. 

Thiết kế sản phẩm: 

Đây là phần cơ bản và quan trọng nhất để tạo ra sản phẩm mới, sáng tạo và hữu ích cho cả 

thị phần nông thôn lẫn thành thị trong phạm vi quốc gia và cho nhu cầu xuất khẩu. Thông thường 

nhóm đã có khái niệm và ý tưởng cơ bản với kiến thức bản địa và kỹ năng cần thiết. Những thành 

viên của Ban Điều Hành trải qua khóa huấn luyện với FTI và PIO về thiết kế và phát triển sản 

phẩm. Với sự trợ giúp của các chuyên gia đào tạo và sự điều chỉnh cho phù hợp với trị trường, 

nhóm OVOP sẽ đưa ra thiết kế sản phẩm riêng và bao bì. Ngoài ra, nhóm chuyên gia tạo ra ý 

tưởng thiết kế cho phát triển sản phẩm trên cơ sở tận dụng tiềm năng và bối cảnh của nhóm 

OVOP. Những chuyên gia thiết kế cùng với nhà sản xuất địa phương sẽ cùng nhau thiết kế mẫu 

thiết kế sản phẩm đầu tiên phù hợp với ý tưởng thiết kế ban đầu. Các chuyên gia sau đó sẽ chuyển 

giao quyền thiết kế sản phẩm. 
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Chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng: 

Chứng nhận chất lượng theo hệ thống ngôi sao là điểm mấu chốt của cả quá trình phát 

triển và nuôi dưỡng sản phẩm OVOP cũng như để tồn tại trên thị trường cạnh tranh khốc liệt, cả 

trong nước lẫn trên thị trường quốc tế. Giấy chứng nhận phản ánh quá trình quản lý chất lượng 

sản phẩm, tiếp thị và tạo điều kiện thuận lợi trong việc đào tạo, cung cấp dụng cụ và máy móc, 

cấp và hỗ trợ tài chính...Có 2 hệ thống các tiêu chí đánh giá được sử dụng ở mức độ địa phương 

cho mục đích này. Về phía cung, các tiêu chí như đặc thù của tỉnh, trình độ và nguồn lực địa 

phương, tính thị trường, giá trị tạo ra thông qua xử lý, thiết kế mới…được sử dụng. Trong khi đó 

về phía cầu, đó là các tiêu chí như quy trình sản xuất, tiêu chuẩn và chất lượng, tiếp thị, thiết kế 

sản phẩm, trách nhiệm xã hội và bảo tồn văn hóa.  

Quảng cáo và tiếp thị  

Ở cấp độ tỉnh, cẩm nang OVOP được thiết kế sao cho bao gồm tất cả các sản phẩm được chứng 

nhận, đi kèm là nhiều hình ảnh phong phú và những thông tin địa chỉ liên hệ về sản phẩm. Một số 

địa phương OVOP đã cho ấn bản những tài liệu tiếp thị và khuyến mại riêng với thông tin chi tiết 

về sản phẩm và các hoạt động của họ. Trung tâm OVOP và khối lĩnh vực tư nhân thường xuyên tổ 

chức các hội chợ và triển lãm OVOP ở địa phương, tỉnh, thành phố, trên cả nước và quốc tế nhằm 

quảng bá những sản phẩm OVOP. Các đợt bán hàng và triển lãm OVOP cũng được tổ chức ở 

những địa điểm quen thuộc tại địa phương và tỉnh. Báo chí, đài phát thanh địa phương, bao gồm 

cả các kênh truyền hình và phát thanh địa phương thường xuyên quảng cáo và quảng bá sản phẩm.  

Điều quan trọng là các cơ quan chức năng của Huế cần thuyết phục Tổ chức Thương mại 

Quốc tế Nhật bản (JETRO) hỗ trợ trong việc tiếp thị sản phẩm. OVOP phải có một số mối liên kết 

cộng tác trên internet thông qua các địa chỉ điện tử nhằm phổ biến rộng rãi hơn thông tin về sản 

phẩm. Việc tiếp thị sản phẩm cũng cần được xúc tiến ở địa phương, các trung tâm hội chợ theo 

định kỳ tại địa phương, Trung tâm sản phẩm OVOP tỉnh cũng như ở các tỉnh khác. Đồng thời, các 

nhóm OVOP cần phân phối các sản phẩm sang các tỉnh khác thông qua việc sử dụng các mối 

quan hệ và mạng lưới xã hội, các công ty thương mại và trung gian khác. Ngoài ra, các kênh tiếp 

thị khác có thể là thông qua các nhóm OVOP liên kết, gian hàng sản phẩm OVOP tại siêu thị, 

triển lãm và diễu hành quảng bá sản phẩm OVOP. Các nhóm OVOP cũng cần xuất khẩu sản 

phẩm sang các quốc gia khác thông qua các mối trung gian, OVOP diễu hành quảng bá sản phẩm 

đến các quốc gia khác và thành lập các trung tâm OVOP 
 

 

C ƯƠNG III 
 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN T ƯƠNG  IỆU “ UẾ” TỪ DI SẢN VĂN  Ó  T Ế GIỚI 

ĐẾN MỘT ĐIỂM ĐẾN ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ 

 

Chương III sẽ đề cập đến những thách thức chủ yếu trong việc áp dụng và phát triển một 

cách có hiệu quả “thương hiệu điểm đến” ch   h a Thiên Huế. Những thách thức được nêu ra 

và giải thích dưới đây sẽ liên quan đến tiến trình thương hiệu hóa theo t ng buớc và được xem 

như là những thách thức căn bản trong tiến trình phát triển  thành công một thương hiệu. Vì vậy, 

phân tích một cách sâu sắc những vấn đề then chốt liên quan đến việc xây dựng thương hiệu và 

tập trung vào “ điểm đến Huế” nhằm giúp cho những nhà hoạch định chính sách, những người 

làm du lịch ở Huế xác định được những thách thức mà họ phải đối mặt và vượt qua trong tiến 

trình xây dựng thương hiệu cho du lịch Thừa Thiên Huế. Trọng điểm của chương nà  tập trung 

vào việc đưa ra những đề nghị thực tiễn làm thế nà  để vượt qua được những thách thức trong 

tiến trình đưa Huế t  điểm khởi đầu là một di sản văn hóa trở thành một điểm đến du lịch 

đẳng cấp thế giới. Để hoàn thành được phần này, các chuyên gia quy hoạch đã nhận được sự 

hướng dẫn và góp ý đặc biệt từ các chuyên gia của của UTC/UNWTO/UNESCO/UNEEP cùng 

với những ấn phẩm mới nhất như “Hướng dẫn thực tế trong chiến lược xây dựng thương hiệu” 
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(Practical Guide to Branding Strategy), “Sổ tay điểm đến thương hiệu du lịch 

UTC/UNWTO”(UTC/UNWTO Handbook on Tourism Destination Branding (2010), những hướng 

dẫn từ ngài Arthur Pedersen và công trình “Những hành động thực tiễn cho những nhà quản lý di 

sản thế giới: Quản lý du lịch tại các di sản thế giới” (Practical Manual for World Heritage 

Managers:“Managing Tourism at WH Sites”) do UNESCO và UNEP xuất bản, và đặc biệt những 

hướng dẫn, ý kiến đóng góp quý giá và nhiệt thành từ ngài Hans Hofter, người đóng vai trò quan 

trọng trog việc xây dựng thành công thương hiệu điểm đến cho đảo Bali, và cũng là đồng tác giả 

của cuốn sách xây dựng thương hiệu “ HUẾ- LÃNG MẠN VIỆT NAM” 

Chúng tôi đề xuất cụm từ “du lịch” như là một phạm trù rộng lớn bao gồm cả “du lịch sinh 

thái” và “du lịch văn hóa”, với trọng tâm là bảo tồn di sản tự nhiên và di sản văn hóa. Đây là 

một lĩnh vực hay một phân khúc thị trường bao gồm các hoạt động như: tham quan các di tích lịch 

sử, bảo tàng, phòng tranh, khám phá các vườn quốc gia cũng như là các khu bảo tồn thiên nhiên. 

Ngoài ra, còn một số lĩnh vực du lịch khác như môi trường và tìm hiểu đời sống của các tộc người 

thiểu số và những hấp dẫn riêng của từng địa phương. Vấn đề liên quan đến việc bảo tồn môi 

trường đã đặt ra một khái niệm mang tên “Du lịch xanh”, đây là một hình thức du lịch hỗ trợ cho 

việc bảo quản, tăng cường nhận thức về môi trường. Nói một cách tổng quát, “du lịch xanh” sẽ 

ủng hộ việc giảm thiểu tác động môi trường và nhấn mạnh những vấn đề liên quan đến nó. 

Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã định nghĩa du lịch bảo tồn như sau: “Sự phát triển du 

lịch mà đáp ứng nhu cầu của các du khách và những điểm đến hiện nay trong khi vẫn bảo vệ và 

cũng cố cơ hội cho tương lai. Kết quả mong đợi của điều này là những tài nguyên sẽ được quản lý 

bằng cách mà nhu cầu kinh tế, xã hội, thẩm mỹ được đáp ứng trong khi vẫn giữ được toàn vẹn 

bản sắc văn hóa, tiến trình sinh thái, sự đa dạng sinh học và hệ thống hỗ trợ sự sống” 
1
. Để 

quảng bá hình ảnh “điểm đến Huế”, chúng ta phải hiểu được xu hướng công nghiệp du lịch toàn 

cầu hiện nay. Ý tưởng của việc bảo tồn tài nguyên du lịch được tìm thấy ở tất cả những phân khúc 

thị trường của nền công nghiệp du lịch trên khắp thế giới và đem lại một định nghĩa mới về “du 

lịch tân tiến”. Tất cả những định nghĩa đó cho thấy cần thiết việc bảo tồn tài nguyên cho thế hệ 

tương lai; sử dụng du lịch để góp phần bảo vệ môi trường; giới hạn ảnh hưởng kinh tế xã hội và 

đem lại lợi ích trên các mặt kinh tế - xã hội cho người dân địa phương.  

Các du khách đang ngày càng thích thú với công tác bảo vệ môi trường, ngày càng quan tâm 

đến chất lượng môi trường và chất lượng dịch vụ như là những thành tố để họ đưa ra qu ết 

định địa điểm du lịch của mình. Ngày càng có nhiều du khách mong muốn các điểm đến có một 

tiêu chuẩn cao trong việc bảo tồn thiên nhiên đi kèm với các dịch vụ đơn giản hiệu quả và dễ chịu. 

Rất nhiều những du khách hiện nay thích đến các địa điểm vắng vẻ, hoang sơ và ít bị tàn phá. Một 

trào lưu liên quan cho thấy trước khi đi du lịch, nhiều du khách đã tự nắm bắt những vấn đề môi 

trường tại một số địa điểm nào đó. Họ muốn các địa điểm tham quan phải s ch sẽ và gần gũi 

với thiên nhiên. Các du khách này sẽ ngại đến những nơi không đáp ứng được các tiêu chí kể trên. 

Hơn nữa, họ sẽ cập nhật thông tin về địa điểm du lịch thông qua internet. Bên cạnh đó, nhu cầu đi 

đến nhưng khu vực an toàn về môi trường đang ngày càng gia tăng. 

Nền công nghiệp du lịch đang được trông đợi trở nên có trách nhiệm hơn tr ng công cuộc 

phát triển bền vững, và những trà  lưu nà  có thể đem l i lợi ích cho Huế khi Huế trở thành 

“Điểm đến xanh”. Cách tiếp cận  tiên phong này sẽ mang l i lợi ích cho Huế khi đón trước 

những xu hướng thị trường đã được đề cập ở trên. Sự phát triển không ngừng của nền du lịch 

quốc tế đã dự báo về những vấn đề liên quan đến  môi trường, kinh tế - xã hội, về sự tồn tại của 

một nguồn tài nguyên tiềm tàng to lớn đã và đang hỗ trợ cho ngành du lịch. Những hồ sơ nghiên 

cứu về kinh tế - xã hội cho thấy rằng ngày càng có nhiều du khách đóng góp tài chính vào việc 

bảo vệ các khu du lịch. Kết quả là nếu như Huế được quy ho ch và được quản lý tốt về môi 

                                                 
1
  “Tourism development that meets the needs of the present tourists and host regions while protecting and 

enhancing opportunity for the future. The desired outcome is that resou 

 rces will be managed in such a way that economic, social and aesthetic needs can be fullfiled while mainting 

cultural integrity, essential ecological processes, biological diversity and life support systems”. 
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trường du lịch thì sự gia tăng số lượng khách du lịch sẽ đem l i ch  nơi đâ  những phần 

thưởng kinh tế đáng giá. 

Vậy vấn đề đặt ra là, lợi ích của một điểm đến có thương hiệu là gì?  hương hiệu xác định 

một tầm nhìn rõ ràng  hơn về điểm đến, nó thể hiện đặc trưng của một điểm đến, làm ch  nơi 

đó trở khác biệt và đáng nhớ. Thương hiệu phân biệt một điểm đến này với những điểm đến cạnh 

tranh khác, góp phần xây dựng sự trung thành của khách hàng và củng cố tính hợp lý của giá cả. 

Một thương hiệu được xác định bằng việc nhận diện mang tính c nh tranh (competitive 

identity) với những hứa hẹn và cam kết từ nhà quản lý điểm đến. “ r ng thế giới toàn cầu hóa 

mà chúng ta đang sống hiện nay, mỗi địa điểm đều phải c nh tranh với các nơi khác rất khốc 

liệt vì ý tưởng có thể chia xẻ, doanh thu có thể chia xẻ, nhân tài có thể chia xẻ, thậm chí tuyên 

ngôn của một điểm đến cũng có thể chia xẻ”. Trừ khi một địa điểm có đặc trưng riêng biệt nào 

đó, bằng không thì nó có rất ít cơ hội để được mọi người nhớ đến đủ lâu để có thể cạnh tranh với 

các nơi khác. Vì vậy, Huế cần phải xây dựng thương hiệu, nghĩa là phải thiết kế, lên kế ho ch, 

truyền thông cho Huế trở thành tên một điểm đến gắn với những danh tiếng của Huế, mà 

danh tiếng đó có khả năng thu hút trí tưởng tượng của mọi người khắp thế giới và gia tăng 

nhu cầu của du khách đến với Huế cũng như là gia tăng sự thích thú của họ về nền văn hóa 

Huế. David Ogilvy, cha đẻ của nền quảng cáo đã từng nói rằng: “Bất kì những kẻ ngu xuẩn nào 

cũng có thể đưa ra ý tưởng, nhưng để t o dựng ra thương hiệu  thì  cần một cái đầu sáng suốt, 

niềm tin và sự kiên trì” 
2
 

 

I. TẠO T ƯƠNG  IỆU “ĐIỂM ĐẾN HUẾ” 

      1. Định nghĩa “thương hiệu”  

Cụm từ “thương hiệu điểm đến” được sử dụng để chỉ nhận diện mang tính c nh tranh 

(competitive identity) của điểm đến Huế. Đó là điều để tạo nên Huế, một điểm đến không thể 

quên, khác biệt với các nơi khác, và là nền tảng cho c nh tranh quốc tế của “điểm đến Huế”. 

Với tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên văn hóa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế 

giới, Huế có cơ hội lớn để phát triển du lịch so với các vùng miền khác ở Việt Nam và cả trên thế 

giới, nhưng thách thức cũng không nhỏ vì Huế  phải cạnh tranh với rất nhiều nơi nổi tiếng khác 

trên thế giới, để tạo nên một điểm đến du lịch có vị thế trên bản đồ thế giới, một điểm đến độc đáo 

với những sản phẩm mang tính khác biệt. Đó chính là điều để quyến rũ du khách đến với Huế như 

là một sự lựa chọn duy nhất, một sức hấp dẫn không thể chối từ.  

Xây dựng thương hiệu “điểm đến Huế” là định vị chuỗi DNA của du lịch Th a Thiên Huế 

- với ý nghĩa là những giá trị cốt lõi, căn  ản và những đặc trưng sắc thái  tồn t i lâu dài t o 

nên diện m o của du lịch Th a Thiên Huế là gì?. “Điểm đến Huế” có thể thay đổi và thay đổi 

cách thức mà nó tự giới thiệu đến những thị trường khác nhau, nhưng những sắc thái cốt lõi của 

thương hiệu trên căn bản vẫn không thay đổi, giống tính cách của con người vậy, luôn là như thế. 

Với Huế, những giá trị cốt lõi đó là thiên nhiên, con người, văn hóa, lịch sử mà sự độc đáo của nó 

không có nhiều nơi trên thế giới có thể so sánh được, bởi vì những yếu tố đó có được không chỉ là 

sự kết tinh tinh hoa của đất trời, sự sắp đặt uyên thâm của tạo hóa mà còn là kết quả của một quá 

trình hội tụ, quá trình  tiến hóa của các nền văn hóa có mặt ở đây. 

Thương hiệu “điểm đến Huế” được thực hiện thông qua các ho t động truyền thông quảng 

bá của Tổ chức quản lý điểm đến (DMO– Destination Management Organization) và các bên hữu 

quan ở Huế. Quảng bá cho thương hiệu bao giờ cũng là trọng tâm của tất cả hoạt động truyền 

thông tiếp thị, nhưng sự sống còn của thương hiệu Huế không chỉ là vấn đề quảng bá. Hành vi 

ứng xử, câu chuyện đón khách và cách đón khách của DMO và chủ nhà mới thực sự quan trọng. 

Cách thuyết phục cả thế giới đến với Huế tốt nhất là  qua chính những vị khách của Huế, vì họ có 

một chuyến đi đáng nhớ, có những cuộc khám phá thú vị, những câu chuyện, những kỷ niệm để 

chia xẻ, lan truyền  trên khắp thế giới.  

                                                 
2
  “Any damn fool can put on a deal, but it takes genius, faith and perseverance to create a brand”. 
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Thương hiệu “điểm đến Huế” thể hiện sự tương tác năng động giữa giá trị cốt lõi của điểm 

đến và cách thức mà các du khách tiềm năng cảm nhận được những giá trị đó. Thương hiệu 

của Huế chỉ có giá trị khi thật sự tồn tại trong mắt của những du khách. Nó là tổng hợp những 

cảm xúc, nhận thức và thái độ của du khách đối với “điểm đến Huế” dựa trên cách mà họ đã trải 

nghiệm về Huế như là một điểm đến hay bằng cách nào đó mà Huế tự bộc lộ giá trị của nó đối với 

du khách. Thật sự, nếu như Huế đề xuất cho du khách một trải nghiệm thú vị mà không có nơi nào 

trên thế giới có thể so sánh được thì sự kết hợp giữa du khách và Huế là một mối quan hệ trực 

tiếp dài lâu.  

Thương hiệu “điểm đến Huế” nhìn chung không thể được tạo ra giống như các thương hiệu 

sản phẩm khác. Nó được thừa hưởng những giá trị cốt lõi của Huế như: phong cảnh thiên nhiên, 

con người, văn hóa và lịch sử. Nó tồn tại bằng cách mà các giá trị cốt lõi đó được cảm nhận bởi 

các du khách và bởi giá trị cảm xúc đi cùng với trải nghiệm thực tế. Giá trị ở chỗ nó là thật, và cái 

thật đó tác động lên cảm xúc của khách tham quan, họ bị cuốn hút bởi cảnh vật thiên nhiên hùng 

vĩ bao la, bởi vẻ đẹp đặc trưng của văn hóa và con người xứ Huế. Du khách buộc phải ngỡ ngàng 

trước sự trải nghiệm của chính họ - một trải nghiệm có thật! 

Phần dưới đây mà cũng là nội dung chủ yếu của chương này - đề cập đến các bước chủ yếu 

mà một điểm đến cần có, để phát triển một chiến lược thương hiệu hóa mà việc đầu tiên là xác 

định mục tiêu, kế đến là phải nhanh chóng xác định vị trí của thương hiệu. 

 2. Mục tiêu việc xây dựng thương hiệu. 

Việc phát triển “thương hiệu Huế” được bắt đầu bằng nhiệm vụ xác định những đặc trưng 

cốt lõi của Huế và xác định cách tiếp cận tập trung dựa trên những điểm mạnh nhất của các điểm 

tham quan. Điều này là khá quan trọng để các bên hữu quan ở địa phương hiểu được vai trò của 

thương hiệu điểm đến như là một lợi thế c nh tranh trong việc định vị du lịch Thừa Thiên Huế 

trên thị truờng. Các nhà hoạch định chính sách, các nhà chiến lược phát triển thương hiệu, cũng 

như là các bên hữu quan ở Huế, cũng cần được biết, được thuyết phục và giải thích rõ ràng về các 

thế mạnh của địa phương, bao gồm các tài nguyên và văn hóa mà ở những vùng khác ở đất nước 

hay bất kì đâu trong khu vực đều có thể không có –  điều làm cho Huế trở thành nơi độc nhất, một 

điểm khác biệt trong sự lựa chọn của các du khách.  

Việc những nhà quản lý “điểm đến Huế” có một nhận thức rõ ràng về mục tiêu của việc 

thương hiệu hóa “điểm đến Huế” là điều thật sự cần thiết. Những mục tiêu này bao gồm:  

+ Làm ch  “điểm đến Huế” trở nên khác biệt so với những điểm đến c nh tranh khác 

tr ng nước và khu vực, Huế đang có những đặc trưng riêng để có thể c nh tranh với các nơi 

khác; Huế đang trực tiếp cạnh tranh với Đà Nẵng và gần đó là hai di sản văn hóa thế giới nổi 

tiếng khác là Hội An và Mỹ Sơn. Huế cũng chỉ là một trong những di sản văn hóa của UNESCO – 

như Vịnh Hạ Long, Hoàng Thành Hà Nội, Rừng quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, thành nhà Hồ….  

Xa hơn nữa, ở Đông Dương và khu vực đất liền Đông Nam Á, Huế phải cạnh tranh với 

những di sản văn thế giới khác như: Angkor Wat (Campuchia), Luang Brabang (Lào), Sukhothai 

và Chiang Mai (Thái Lan) và Bagan and Mandalay (Myanmar). Angkor Wat là một trong những 

điểm đến thu hút nhiều khách du lịch nhất ở Đông Nam Á bên cạnh chùa Borobudur (Java – 

Indonesia). Ngoài ra còn có Nhà thờ thánh Augustin (Philippines), Cung điện Pottala (Tây Tạng), 

Làng Li Yang (tỉnh Vân Nam), lâu đài Himeji (Nhật Bản), đền Taj Mahal (Ấn Độ.) 

+  ăng cường sự nhận biết (sự nhận diện thương hiệu- brand identity), các du khách tiềm 

năng sẽ nhớ đến Huế nhiều hơn; Điều này là rất quan trọng một khi chúng ta giải thích một cách 

có thuyết phục về sự khác nhau giữa Huế và các nơi khác với du khách và thị trường du lịch. Điều 

khác biệt chủ yếu đầu tiên chính là di sản văn hóa - sinh thái ở nơi này. Huế  là sự kết tinh của tự 

nhiên, kiến trúc và lịch sử. Điều khác biệt căn bản thứ hai lại là sự hài hòa giữa tài nguyên thiên 

nhiên và tài nguyên văn hóa, góp phần tạo nên một phong cách Huế trong cách ứng xử và trong 

văn hóa hiếu khách. 
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+ Tạo ra một hình ảnh thương hiệu ( brand image) tích cực (đẹp) cho “điểm đến Huế” 

khiến các du khách phản hồi đến hệ thống tin nhắn quảng bá DMO và tỏ ý muốn được đến đây; 

Mặc dù Huế có đủ điều kiện để phát triển một thương hiệu lớn, nhưng hình ảnh của nó hiện nay 

vẫn còn khá mờ nhạt, bởi vì khách du lịch ở các thị trường khác nhau vẫn chưa hiểu được toàn bộ 

ý nghĩa của cụm từ “Nét đẹp quyến rũ tiềm ẩn rất Huế” (The Charm discreet of Hue)- gần giống 

với slogan quảng bá cho du lịch quốc gia. Trong một thế giới đầy tính c nh tranh, việc hấp dẫn 

thông qua vẻ đẹp tiềm ẩn không hẳn hiệu quả trong việc t o dựng hình ảnh tích cực ở thị 

trường du lịch quốc tế. Chúng ta cần một hình ảnh cụ thể hơn cho Huế mà du khách có thể cảm 

nhận được ngay  lập tức, rằng họ được gì khi đi du lịch tới Huế. Để chuyển từ một “hình ảnh 

không rõ nét”, “ tiềm ẩn- discreet” hay “ rất Huế” sang một hình ảnh cụ thể hơn, có sức mạnh làm 

say đắm lòng người ngay tức khắc, thì cần phải xác định và tiến hành một chiến lược xây dựng 

thương hiệu, với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu thế giới, của chính quyền, cộng đồng 

địa phương và các chủ thể làm du lịch.  

+ Cho “điểm đến Huế” một đặc trưng thương hiệu mạnh mẽ và đầy tính thuyết phục. Thông 

điệp của “điểm đến Huế” phải nhấn mạnh đến đặc thù của Huế như là “một vùng đất của h nh 

phúc” (a land of happiness), nơi mà “trời và đất gia  h a” (Heaven and Earth Meet), nơi văn hóa 

có trong từng tấc đất. Huế giống như một khu vườn địa đàng, nơi con người sống hài hòa cộng 

sinh với thiên nhiên. Tổng thế sinh thái ở Huế đã “trình làng” một nền văn hóa tinh tế “ nhỏ là 

đẹp” (small is beautiful), phản ánh những giá trị tinh thần của đa dạng sinh học và đa dạng văn 

hóa. Tới Huế, nhịp sống hối hả, vội vã biến mất, chỉ còn lại cảm giác thảnh thơi, lãng mạn cho du 

khách “chậm l i là tuyệt vời” ( slowing down is wonderful). Thông điệp này phù hợp với kỉ 

nguyên của thay đổi khí hậu, khi mà loài người đang cần một chủ nghĩa nhân văn mới. 

3.  Xác định vị trí thương hiệu - “điểm đến Huế”: Xanh và hạnh phúc 

Xác định vị trí thương hiệu là hiểu rõ những suy nghĩ của các thị trường tiềm năng về 

“điểm đến Huế” và đảm bảo rằng Huế có một vị trí tích cực trong mắt họ so với các nơi khác. Đây 

cũng là việc đảm bảo rằng họ hiểu “điểm đến Huế” là gì, những điểm mạnh của Huế và  Huế có gì 

đặc biệt vượt xa những điểm đến khác. Trong trường hợp này, việc thương hiệu hóa Huế như là 

một điểm đến  “ Xanh” mới mẻ là rất quan trọng và cần thiết. Huế sẽ nổi lên như một điển hình 

sinh động cho Du lịch Xanh, có trách nhiệm và chất lượng. Vẻ đẹp mà Huế thể hiện là một 

điểm đến xanh rất rõ - ở khung cảnh thiên nhiên  gần như còn giữ được màu xanh nguyên sơ từ 

thủa ban đầu mở đất, ở trách nhiệm của nhiều thế hệ người Huế nuôi dưỡng và bảo vệ môi trường 

tự nhiên xanh. Nhiều nơi khác, sự can thiệp thô bạo của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đã dẫn đến tình trạng rất khó quay trở về nguồn cội. Thiên nhiên và cảnh quan Huế vẫn còn giữ 

được vẻ đẹp trời cho mà con người chưa làm hỏng. 

Bản thân Huế có rất nhiều lợi thế cạnh tranh, nhưng cần có cách tiếp cận thực tế hơn và dễ 

hiểu hơn để dễ phổ biến hơn. Ví dụ,  mỗi khi nói đến Venice, không ai lại không biết câu thơ bất 

hủ “Venice sao buồn thế!” Trong thời gian của những cuộc tình đã chết” hay khi đến Heidelberg 

của Đức “ Nơi ta đánh mất con tim mình” . Vậy Huế thì sao? Từ thế kỷ XVIII, Sông Hương đã 

may mắn được thi hào vĩ đại Nguyễn Du đúc kết bằng hai câu thơ bất hủ: “Hương Giang nhất 

phiến nguyệt. Kim cổ hứa đa sầu”- mảnh trăng trên mặt nước Sông Hương làm bao nhiêu người 

từ xưa đến nay phải đa sầu, đa cảm! Giá trị tinh tuý nhất của một điểm đến du lịch giàu tài nguyên 

như Huế cần phải được đúc kết bằng một câu  ngắn gọn nhưng phải thể hiện được Huế một cách 

rõ ràng, hữu hình, lý tưởng và khác biệt như Nguyễn Du khi nói về Hương Giang. Cần chú ý 

rằng xây dựng thương hiệu không phải là việc t o ra câu khẩu hiệu hay là một câu khẩu hiệu đi 

kèm với logo; đây là một chiêm nghiệm vừa thực tế vừa lãng mạn mà mọi người trên khắp thế 

giới nếu đến Huế sẽ nghĩ như vậy- cũng giống như cách nghĩ và cảm nhận của người địa phương. 

Một vài đề nghị sau  nên được xem xét và ứng dụng:  

 

“ Huế, một quê hương của h nh phúc . Hue,  a homeland of happiness,” 

“ Huế- Lãng m n Việt Nam ( The romance of Vietnam) 
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“ Huế- ngu ên sơ, đích thực, có hồn và thiêng liêng 

(Unsp iled, authentic, s ulful and spiritual)” 

Có thể, đó là cách nhìn về Huế để khám phá ra thương hiệu Huế dưới khía c nh đầy tính 

nhân văn. Và hơn nữa, nếu tinh thần  nà  được xác lập, nó không chỉ phù hợp với Huế, mà nó 

còn phù hợp với việc thế giới đang dần chuyển sang nền Kinh tế Xanh để hướng tới một tương 

lai xanh và tinh thần chia sẻ. Về khía c nh này, có thể chuyển tải một thông điệp m nh hơn, rõ 

ràng hơn, cụ thể hơn, thời đ i hơn và độc đá :  “điểm đến Huế: Xanh và h nh phúc!” 

Huế không nên bỏ qua cơ hội này, vì chỉ trong một thời gian ngắn nữa, nhiều điểm đến du 

lịch khác trên thế giới, ch  dù không đủ những điều kiện như Huế, cho dù không phải là 

authentic, cũng sẽ cố t o dựng được tinh thần đó tr ng thương hiệu. Và ở khía c nh này, với 

Huế chậm sẽ không còn là tuyệt vời vì sẽ mất đi cơ hội h nh phúc! 

 

 

II. TIẾN TRÌN  T ƯƠNG  IỆU HÓA 

Tiến trình thương hiệu hóa là một hành trình tương đối phức tạp, nó đòi hỏi phải theo những 

bước sau: 

+ Thống kê những thế mạnh của điểm đến 

+ Phân tích thị trường 

+ Phân tích SWOT 

+ Thỏa thuận với các bên hữu quan  

+ Nghiên cứu khách hàng 

+ Phân tích những đối thủ cạnh tranh 

+ Đề ra mẫu hình xây dựng thương hiệu 

+ Đưa thương hiệu hội nhập vào các hoạt động của thị trường 

+ Đề ra chiến lược quảng bá địa phương và toàn cầu 

+ Đề ra mục tiêu thị trường toàn cầu 

Cần nhấn mạnh rằng, do đặc thù của sản phẩm du lịch nên thương hiện điểm đến không 

giống với thương hiệu những loại hàng hóa được sản xuất khác. Thương hiệu có được do thừa 

hưởng là chủ yếu. Việc này ở Huế thì hoàn toàn đúng, khi những di sản nơi đây đóng một vai trò 

quan trọng trong việc định nghĩa bản sắc thương hiệu của Huế. Vì thế, tiến trình thương hiệu hóa 

điểm đến được bắt đầu bằng việc xác định những đặc trưng của “điểm đến Huế” là gì và tập 

trung vào việc làm thế nà  để có thể trình bày tốt nhất điều nà  đến với những nhóm khách 

hàng cũng như là đến với các phân khúc thị trường. 

1. Thống kê những thế mạnh của điểm đến: 

Một cuộc khảo sát về đặc trưng di sản và thương hiệu cho thấy rõ ràng sự giàu có về di sản 

tự nhiên và văn hóa của Huế là ở hàng đầu thế giới.  Nó được tóm tắt lại ở 6 điểm sau đây: 

1. Sự giàu có về di sản thiên nhiên 

2. Tính cách đặc biệt của người dân Huế 

3. Một hệ thống di sản văn hóa thế giới 

4. Những câu chuyện của Huế 

5. Di sản cách mạng Việt Nam 

6. Vùng đất của sự giao thoa giữa các nền văn hóa (Dialogue of Cultures) 
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Trên đây là những đặc trưng cốt lõi của thương hiệu Huế, những đặc trưng này sau này sẽ 

phù hợp với những yêu cầu đề ra của từng thị trường.  

Những câu hỏi quan trọng cần được đặt ra và trả lời:  

+ Những công trình / nơi nà  mà có thể là điểm đến cuốn hút du khách? 

Theo kinh nghiệm của du khách, bên cạnh những bãi biển, rất nhiều những cảnh quan thiên 

nhiên, cuộc sống hoang dã, văn hóa, kiến trúc, đền đài, đến Huế còn có thể  khám phá muôn mặt 

đời sống và những bí ẩn khác, điều này sẽ thu hút chính sự tò mò cũng như là ngưỡng mộ từ phía 

người du khách. Cần phải khuyến khích sự tò mò của du khách, đặc biệt là mong ước được chiêm 

ngưỡng những điều khác lạ, bởi vì Huế có rất nhiều thứ “ chẳng nơi nào có được”, có nhiều điều 

bí ẩn- như tựa đề tên một cuốn sách xuất bản ở Paris năm 1943 (Hué, la mystérieuse, Paris 1943). 

Huế có nhiều điều bí ẩn- như chính lời kêu gọi của  UNESCO “ Huế luôn là sự bắt đầu trở lại” 

hay “ Huế luôn là những khám phá mới mẻ” và không thể ngờ tới. Đó là những điều mà ta có thể 

đề xuất cho du khách.. 

+ So với những địa điểm khác thì Huế có gì nổi bật hơn? 

Một số đặc trưng tự nhiên của Huế là những điểm có khả năng thu hút nhiều khách du 

lịch, chẳng hạn sông Hương với dòng chảy hiền hòa tạo cho du khách cảm giác thật êm đềm. Dãy 

núi Bạch Mã mang một dáng dấp hùng vĩ và một khu rừng nguyên sinh ngút ngàn, với 45 phút 

chạy xe có thể đến được đỉnh núi. Hệ thống Phá Tam Giang – Cầu Hai là một trong những phá 

rộng nhất Đông Nam Á với trên 22 ngàn hectare mặt nước đem lại cho du khách cảm nhận về một 

không gian mở bao la vô tận, không có ranh giới giữa trời và nước.  

  + Làm thế nà  để du khách có thể đến được những di sản?  

Những đặc trưng tự nhiên này đều nằm trong vòng bán kính 50km, núi đồi ở phía tây, đầm 

phá biển rộng ở phía đông, ruộng đồng bát ngát hai đầu bắc nam và có con sông như dải lụa chạy 

vắt ngang thành phố Huế, và những con đường đang được xây dụng để kết nối tất cả lại với nhau. 

Thưc sự đó là vẻ đẹp hữu hình mà du khách có thể nhìn thấy và cảm nhận trực tiếp sự sắp xếp hài 

hòa của đất trời dành cho xứ xở này là gì. Mặt khác, bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa 

đã được thừa nhận, Huế cũng có một nền văn hóa bản địa giàu có và đa dạng của một số tộc 

người sống trên núi nhưng rất dễ đến được, ví dụ để đến được khu vực sinh sống  của  người Tà 

Ôi, du khách chỉ mất 2 giờ chạy xe từ thành phố Huế. Tuy nhiên, cần phân khúc thị trường rõ ràng, 

những du khách đến thăm khu vực này nên vì mục đích nghiên cứu hay khám phá văn hóa, không 

làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các cộng đồngngười địa phương.  

+ Những đặc trưng nà  là m nh nhất và thu hút du khách nhất nếu xếp theo thứ tự ưu 

tiên? 

Huế là vùng đất được thiên phú với những nguồn tài nguyên và văn hóa đa dạng mà không dễ 

gì để có thể sắp đặt thứ tự ưu tiên cho những đặc trưng mạnh nhất và thu hút du khách nhất. 

Chúng ta có thể liệt kê chúng theo thứ tự giảm dần như sau: 

1 Di sản thiên nhiên và sức hấp dẫn của một vùng sinh thái đa dạng về  sinh học 

2. Bản sắc khác biệt của một di sản văn hóa thế giới 

3. Sự thu hút một cách tự nhiên của du lịch 3 S: Sun,  Sand and Sea (nắng, cát và biển). 

4. Thiên đường Spa của những khu vườn dưỡng sinh 

5. Mẫu hình nông thị  và những làng thủ công mỹ nghệ 

6. Hành trình tưởng niệm chiến tranh và cách mạng 

7. Du lịch tâm linh và thiền viện theo bước chân của Phật 

8. Khám phá văn hóa dân tộc thiểu số   
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Tuy nhiên, du lịch Thừa Thiên Huế có thể giới thiệu theo một kiểu rất khác biệt. Huế là 

một trường hợp hiếm có trên thế giới vì phức hợp tự nhiên và văn hóa h a qu ện một cách 

“ u ên thâm”- như là sự sắp xếp t   t o hóa . Điều này đáp ứng được mong mỏi cao cấp của du 

khách cho loại hình du lịch sinh thái- văn hóa. Lựa chọn một chuyến du ngoạn trên dòng sông 

Hương, du khách sẽ đắm chìm vào vào những giá trị văn hóa và sự đa dạng của thiên nhiên, 

không chỉ nhìn ngắm từ xa, du khách sẽ hoàn toàn thoả mãn với những trải nghiệm bằng chính 

trực giác của mình khi rẽ thăm hệ thống cung điện, hoàng thành, đền đài lăng tẩm Hoàng gia của 

Vương triều nhà Nguyễn- những giá trị hữu hình. Du khách còn được chứng kiến cảnh sinh hoạt ở 

những làng nghề, làng nông ven sông, làng vạn chài trên sông . . . hay vẻ hùng vĩ, tinh tế, đa dạng 

của thiên nhiên. Không có một dòng sông nào trên thế giới có được những điều tương tự và một 

hệ thống sản phẩm du lịch độc đáo đến như thế! 

2. Phân khúc thị trường 

Phân khúc thị trường nghĩa là gì? 

Cụm từ quảng bá (marketing) liên quan đến việc tập hợp các khách hàng thành nhiều nhóm. 

Các nhóm này có những nhu cầu chung và sẽ có những phản ứng giống nhau với một hoạt động 

quảng bá nào đó. Việc phân khúc thị trường sẽ cho phép các công ty du lịch hướng đến những đối 

tượng khách hàng khác nhau, họ chính là người sẽ nhận ra giá trị đầy đủ của các sản phẩm và dịch 

vụ này khi so với những sản phẩm và dịch vụ khác. Nhìn chung, có 3 tiêu chuẩn có thể được sử 

dụng để nhận biết các phân khúc thị trường: 

a) Tính đồng nhất (những nhu cầu chung trong phân khúc) 

b) Tính khác biệt (điểm độc đáo so với các nhóm khác) 

c) Phản ứng (hành động phản hồi thị trường) 

Tiến trình định nghĩa và phân chia các thị trường lớn đồng nhất thành những phân khúc rõ 

ràng, những phân khúc này có những nhu cầu chung, mong muốn chung hay những đặc tính 

chung. Mục đích của việc phân khúc thị trường là nhằm thiết kế một bộ công cụ Marketing 

(marketing mix) cho du lịch Thừa Thiên Huế phù hợp với những mong đợi của các khách hàng 

trong những phân khúc được hướng đến.  

Ở Huế, chỉ có một vài công ty du lịch đủ khả năng để có thể đáp ứng nhu cầu của thị trường 

hiện tại; hầu hết phải chia nhỏ tổng nhu cầu thành các phân khúc và lựa chọn công ty nào được 

chuẩn bị tốt để thực hiện trên các phân khúc đó. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách du lịch 

ở Huế nên nhìn vào việc phân khúc thị trường ở viễn cảnh rộng hơn để xác định bộ công cụ tiếp 

thị đúng đắn cho từng phân khúc thị trường du lịch của  Huế.  

Bốn thành tố cơ bản ảnh hưởng đến phân khúc thị trường là: 

1. Nhận diện rõ ràng phân khúc 

2. Đo lường hiệu quả 

3. Tiếp cận thông qua các nỗ lực quảng bá 

4. Đề ra chính sách và nguồn lực xác đáng  của công ty 

Bốn chiến lược cơ bản của phân khúc thị trường dựa trên: (a) khác biệt về hành vi, (b) 

khác biệt về nhân chủng, (c) khác biệt về tâm lý và (d) khác biệt về địa lý 

Những sản phẩm và sự trải nghiệm khác nhau sẽ lôi cuốn các loại du khách khác nhau. 

Thật sự là Huế có tất cả những thành tố để có thể đề ra những sản phẩm và sự trải nghiệm khác 

nhau nhằm lôi cuốn các thành phần du khách khác nhau. Tuy nhiên, Huế nên xác định những 

phân khúc thị trường hiện tại và tiềm năng cốt lõi theo thứ tự ưu tiên và sau đó là xác định những 

đặc trưng nào cuốn hút các loại du khách tiềm năng nhất. Những thứ đó sẽ là đặc trưng mạnh nhất 

của Huế. 
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 Hiện tại, các di sản văn hóa có sự lôi cuốn mạnh nhất đối với các du khách từ Đông sang Tây. 

Trong tương lai, di sản sinh thái và đa dạng sinh học sẽ là đặc trưng chủ yếu lôi cuốn du khách 

tới Huế và những phân khúc thị trường đa dạng đã được xác định với những phương tiện thích 

hợp sẽ phải được phát triển một cách có quy trình. 

 

Phân tích phân khúc thị trường 

Xác định và dành ưu tiên cho những phân khúc thị trường chủ yếu của điểm đến Huế thật sự 

quan trọng. Việc này sẽ định hướng phát triển thương hiệu Huế. Bởi vì giá trị thương hiệu và định 

vị thương hiệu du lịch Thừa Thiên Huế sẽ được các nhà hoạch định chính sách lựa chọn những cái 

gì đó thật sự hấp dẫn nhất để dành cho các phân khúc thị trường chủ yếu. Ở Huế, một điểm m nh 

lớn nhất có thể nói đến đầu tiên ở đâ  chính là di sản văn hóa được đ i diện bởi hệ thống 

h àng thành, đền đài cũng như là lăng tẩm Hoàng gia. Hệ thống các công trình này đã được 

UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Các phân khúc thị trường chính được hình thành 

bởi những người có niềm đam mê văn hóa hay nói rõ hơn là đam mê các công trình kiến trúc lịch 

sử. Vì thế văn hóa sẽ là một  thành tố quan trọng việc hình thành nên thương hiệu điểm đến. 

Những điểm chính trong phân tích phân khúc thị trường: 

+ Xác định phân khúc thị trường cốt lõi, chủ yếu 

Hiện tại, rõ ràng rằng du lịch văn hóa đến các di sản thế giới đại diện cho phân khúc thị 

trường chính đầu tiên. Phân khúc thị trường quan trọng thứ hai trong tương lai nên là về du lịch 

sinh thái, cho những ai thích khám phá rừng Quốc gia Bạch Mã, Hệ thống Phá Tam Giang – Cầu 

Hai, và cảnh vật tự nhiên của sông Hương. Khi du lịch ngày càng phát triển với nhiều những sản 

phẩm và phương tiện phục vụ mới thì việc làm mới những phân khúc thị trường này bằng việc 

thêm những đặc trưng mới, nội dung mới là điều rất quan trọng. 

Các phân khúc thị trường chủ yếu bao gồm: 

a) Du lịch sinh thái  

b) Du lịch văn hóa 

c) Du lịch vui chơi giải trí 3S (Mặt trời – Cát – Biển) 

d) Du lịch Spa và sức khỏe 

e) Du lịch làng quê 

f)  Thăm lại chiến trường xưa 

g) Du lịch tâm linh và thiền ở vùng hẻo lánh. 

h) Khám phá văn hóa dân tộc thiểu số 

+ Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên:  

Sự khác nhau ở các điểm đến khác chính là việc những chỗ tham quan thường có khoảng 

cách xa nhau, nhưng ở Huế các nguồn tài ngu ên thiên nhiên và văn hóa đều đều có khoảng 

cách gần với nhau, điều này t o ra một sự lựa chọn độc đá  ch  các du khách có thể kết hợp 

thăm quan cả hai, thuận tiện và tiết kiệm được thời gian. Bên cạnh những quan tâm và thu hút 

chủ yếu, có thể tiếp cận cả cụm, đưa ra một sự lựa chọn phong phú nhiều nội dung cho khách, vì 

vậy có thể đáp ứng được phân khúc thị trường và thỏa mãn những khách hàng khó tính nhất.  

Các phân khúc thị trường theo thứ tự ưu tiên sẽ là 

a) Du lịch văn hóa 

b) Du lịch sinh thái 

c) Du lịch vui chơi giải trí 3S (Mặt trời – Cát – Biển) 

d) Du lịch Spa và nghỉ dưỡng 
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+ Phân khúc thị trường và nghiên cứu khách hàng: 

Những phân khúc thị trường chủ yếu sẽ hình thành mục tiêu chính của nghiên cứu khách 

hàng, các nhà hoạch định du lịch Thừa Thiên Huế phải thực hiện bước kế tiếp khi xây dựng 

thương hiệu là xác định xem khách hàng cảm thấy như thế nào về “điểm đến Huế”, thực hiện 

những khảo sát  theo một cách thức chuyên nghiệp hơn để chọn lọc và củng cố thươn.  

Việc thực hiện nghiên cứu khách hàng là thật sự quan trọng bởi vì có những người mà ý kiến 

của họ sẽ có vấn đề thật sự về “điểm đến Huế”. Động cơ đánh giá và nhận thức của họ sẽ ảnh 

hưởng lên cách thức mà Huế xây dựng thương hiệu.  

Cách thức mà Huế quảng bá điểm đến của mình đến với du khách sẽ khác nhau dựa trên 

những gì du khách tìm thấy, cái gì cuốn hút họ nơi đây. Nhưng giá trị thương hiệu cốt lõi của 

điểm đến sẽ được tỏa sáng thông qua các hoạt động quảng bá các phân khúc thị trường, ngay cả 

khi nếu như có sự thay đổi điểm nhấn cho các phân khúc khác nhau.  

3. Phân tích SWOT  

Sau khi phân tích phân khúc thị trường thì chúng ta cần đưa ra một phân tích SWOT nhằm 

mục đích xác định những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và các mối đe dọa đối với “điểm đến Huế”. 

Mặc dù Huế có hầu hết những yếu tố để trở thành một điểm đến hoàn hảo trên bản đồ du lịch, 

nhưng hiện nay Huế đã  ị bỏ l i phía sau trong sự phát triển du lịch nếu so với tiềm năng của 

nó và với thị trường đang lên. Một vài lý d  liên quan đến sự thụ động và thiếu hành động cần 

thiết trong một lĩnh vực mà sự c nh tranh tr ng và ng ài nước đều rất gay gắt. Trong vòng một 

thập kỉ vừa qua, một số tỉnh thành phía nam Thừa Thiên Huế, đã nhận một lượng lớn đầu tư trong 

và ngoài nước. Điều này có nghĩa là việc Huế đánh mất rất nhiều cơ hội cũng như là tạo ra một 

bất lợi trong việc giữ được vị trí là trung tâm trọng điểm của du lịch ở khu vực miền Trung Việt 

Nam. Vì vậy, việc cần thiết bây giờ là Huế cần phải thực hiện một nghiên cứu sâu về SWOT để 

xác định tình hình hiện tại trên thị trường.  

Các điểm quan trọng 

+ Xác định những điểm m nh, điểm yếu, cơ hội cũng như là các thách thức đối với Huế. 

Việc này không nên thực hiện chủ quan, thiếu góp ý mà nó phải luôn khách quan dựa trên các dữ 

liệu và thông tin phản hồi thu thập được. Nên xác định và dành ưu tiên phân tích điểm mạnh, 

điểm yếu, cơ hội và các mối đe dọa đối với các thị trường chính với trong một phạm vi cạnh tranh 

nhất định. Một phân tích SWOT chuyên biệt nên được thực hiện cho từng phân khúc thị trường 

sau đó. Việc này sẽ được tiến hành bằng cách biên soạn những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và 

các mối đe dọa quan trọng, đầy tính cạnh tranh từ các phân tích SWOT cho mỗi một phân khúc 

nêu trên.  
 

Phân tích SWOT – Một số câu hỏi chủ yếu 

Điểm mạnh và cơ hội 

Những lợi thế c nh tranh của điểm đến Huế là gì? 

Điều quan trọng là các nhà hoạch định du lịch ở Huế phải thấy rằng, Huế là địa phương vẫn 

đang nắm giữ hầu hết những kiến trúc còn khá nguyên vẹn thời phong kiến Việt Nam và đó cũng 

là tài sản giá trị nhất của Huế. Mặt khác, Huế được trời ban cho địa hình và phong cảnh thiên 

nhiên thật quyến rũ, với hệ thống đầm phá lớn nhất Đông Nam Á, núi đồi, sông ngòi, và cả những 

cánh đồng lúa nước mênh mông bát ngát, bờ biển đẹp và có một dòng song nổi tiếng. Huế giống 

một công viên quốc gia. Nguồn tài ngu ên thiên nhiên và văn hóa hiện tồn chính là lợi thế 

c nh tranh của Huế. Bên cạnh đó, sự thân thiện và nồng nhiệt của người dân Huế, nghệ thuật  

ẩm thực và triết lý ẩm thực mang đậm một phong cách  cũng là những điểm mạnh mà không nơi 

nào ở Đông Nam Á có thể so sánh được với Huế.  

+ Sắp xếp thứ tự ưu tiên – bắt đầu với những điểm m nh nhất 
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Như đã giải thích từ trước, có thể dễ dàng lập danh sách các điểm mạnh xếp theo thứ tự ưu 

tiên, ví dụ như, các công trình Hoàng gia, các di tích lịch sử, kiến trúc của thời đại phong kiến 

Việt Nam, cũng như là các đền đài, chùa chiền, các khu thờ tự của các thời kì lịch sử khác nhau. 

Để tăng thêm sự hấp dẫn cho du khách, mật độ dà  đặc của những điểm tham quan này là sự 

lựa chọn tuyệt vời dành cho các du khách. Cũng nên tiến hành lập danh sách ưu tiên đối với các 

tài nguyên thiên nhiên để thể hiện nhu cầu bảo vệ những điểm du lịch này trước sự xây dựng ồ ạt 

của các công trình hiện đại. 

Những điểm mạnh được sắp xếp theo các thứ tự sau: 

1. Di tích lịch sử- văn hóa. 

2. Cảnh quan thiên nhiên 

 . Văn hóa hiếu khách truyền thống 

4. Nghệ thuật ẩm thực TT Huế 

• Những cơ hội chính ch  “điểm đến Huế” là gì?  

Nền kinh tế bằng cách này hay cách khác đang phục hồi đã mở ra những cơ hội mới cho Huế. 

Các du khách trong và ngoài nước đang tìm kiếm một điểm du lịch mới với những giá trị thật và 

khác biệt. Cơ hội cho Huế lúc này như một sự lựa chọn cho các khách hàng chính là những điểm 

độc đá  nơi đâ  sẽ đáp ứng nhu cầu của các phân khúc thị trường khác nhau khi họ tìm kiếm 

một địa điểm du lịch mới l . Việc tập trung vào du lịch văn hóa ở Huế - như theo sự đánh giá của 

chính quyền trung ương-  là trọng điểm về văn hóa và du lịch ở miền Trung Việt Nam - sẽ là 

một cơ hội lớn mà không nên bỏ lỡ vào thời điểm này.  

+ Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên – bắt đầu với những cơ hội lớn nhất 

Cơ hội lớn cho Huế trong thời đại của sự biến đổi khí hậu và chuyển dịch sang nền kinh tế 

xanh, khi Huế xuất hiện trên bản đồ thế giới cùng với những tài sản thiên nhiên mà trời phú cho. 

Tất cả các cảnh quan thiên nhiên trong vòng bán kính 50km đều là sự kết tinh tinh hoa của tự 

nhiên và thể hiện sự đa dạng của cảnh quan địa hình nơi đây. Việc quảng bá Huế như một mẫu 

hình của Du lịch xanh – du lịch có trách nhiệm chất lượng cao - là một cơ hội lớn để làm nổi lên 

thương hiệu Huế so với các tỉnh thành khác trong nước và giới thiệu đặc trưng mới dành cho Huế. 

Trong trường hợp này, cần quảng bá tỉnh Thừa Thiên như là một “điểm đến xanh” hay “khu 

vườn địa đàng xanh” độc nhất vô nhị.  

Các cơ hội dành cho Huế có thể được sắp xếp như sau: 

1. TT Huế là một điểm đến Xanh 

2. TT Huế là một trọng điểm của du lịch văn hóa  

3. TT Huế là một điểm đến của du lịch Spa và nghỉ dưỡng. 

4. TT Huế là một điểm đến du lịch Nông thôn 

Điểm yếu và các thách thức.  

• Điểm yếu của Huế là gì?  

Như một điều tất yếu, bản thân Huế cũng có những điểm yếu của nó và phải đối mặt với 

nhiều mối đe dọa khác nhau. Đó là những thử thách được đặt ra cho các nhà hoạch định du lịch 

của Huế. Những vấn đề này nên được nhìn nhận tổng quát để có thể khắc phục. 

Dù có một khát vọng trở thành một điểm đến du lịch nổi tiếng nhưng bản thân Huế vẫn thiếu 

các cơ sở hạ tầng cơ bản với hệ thống đường xá, thông tin liên lạc phục vụ cho nhu cầu kết nối 

thuận tiện. Huế là một di sản văn hóa số 1 của việt Nam nhưng l i chưa  được ưu tiên kết nối 

trực tiếp và dễ dàng với thế giới thông qua với các chuyến bay quốc tế.  
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Ngoài ra, Huế vẫn còn thiếu những tiện nghi chất lượng cho việc nghỉ ngơi và lưu trú hoặc 

các dịch vụ cần thiết. Ở TTH hiện có  199 khách sạn, nhưng chỉ có 4 khách sạn 5 sao, 9 khách sạn 

4 sao. Huế cần có những khách sạn tiêu chuẩn cao hơn nhằm thu hút các phân khúc thị trường 

sang trọng, có khả năng chi trả cao, những phân khúc thị trường này đang để mắt đến các địa 

điểm du lịch về văn hóa. 

Mặc dù với sức chứa hơn 12.000 khách mỗi ngày và hiện nay trung bình chỉ có  hơn 4.500 

khách ngày, năm 2011 tháng thấp nhất khách full 40% và tháng cao nhất full  71%- trung bình: 

56%. Nhưng nếu những dự báo về chiến lược đột phá cho du lịch TTH được thực hiện với phân 

khúc thị trường dành cho du lịch Xanh như một ưu tiên hàng đầu, kế tiếp là du lịch dưỡng sinh thì 

TTH vẫn thiếu những cơ sở vật chất cho loại hình du lịch đang là xu hướng của thế giới. 

Cuối cùng, dù Huế có một truyền thống mến khách t  lâu đời, nhưng các dịch vụ về đón 

khách t i Huế hiện t i không phù hợp với vị trí là  một điểm đến được lựa chọn- một điểm đến 

là di sản văn hóa thế giới và thiếu tính chuyên nghiệp. 

+ Sắp xếp theo thứ tự  – bắt đầu với những điểm yếu nhất 

Trong bốn điểm yếu – kết nối truyền thông, cơ sở hạ tầng, hotel, tiện nghi nghỉ dưỡng và dịch 

vụ đón khách, điểm yếu trầm trọng nhất l i là dịch vụ đón khách. Vấn đề này phải được khắc 

phục càng sớm càng tốt để tạo nên hình ảnh Huế như một điểm đến điển hình về truyền thống 

hiếu khách và truyền thống đó vẫn đang được bảo lưu, tôn trọng trong cộng đồng dân cư. Một 

cách lạc quan, ba điểm yếu còn lại sẽ vượt qua được cùng với sự phát triển của du lịch. Nhưng để 

giải quyết khâu dịch vụ đón khách thì cần phải có kế ho ch phát triển nguồn nhân lực cho du 

lịch, nếu không sẽ không có du lịch chất lượng. Sự duyên dáng một cách tự nhiên trong phục vụ 

là một nét tiêu biểu trong tính cách Huế và đó là một thế mạnh để phát triển ngành công nghiệp 

hiếu khách, nâng cao chất lượng theo chuẩn quốc tế một cách chuyên nghiệp. Vấn đề là cần có 

một kế hoạch đầu tư rõ ràng vào việc phát triển nguồn nhân lực một cách chuyên nghiệp. 

Những điểm yếu nhất của điểm đến Huế, theo thứ tự dưới đây: 

1. Thiếu các dịch vụ đón khách chuyên nghiệp 

2. Thiếu sự kết nối truyền thông thuận tiện 

3. Thiếu các cơ sở h  tầng giao thông kết nối với du lịch. 

4. Thiếu các khách s n, nhà nghỉ chất lượng cao và các dịch vụ khác 

+ Những gì là thách thức mà Huế phải giải quyết? 

Huế hiện tại đang phải đối mặt với một chuỗi nhưng mối đe dọa mà có thể làm ảnh hưởng 

đến những thuận lợi đề cập ở trên. Một ví dụ  đầu tiên là Huế đang phải đối mặt với sự c nh 

tranh khốc liệt t  thành phố láng giềng Đà Nẵng. Đà Nẵng là thành phố nhận được sự đầu tư về 

cơ sở hạ tầng cũng như là phát triển du lịch lớn thứ ba cả nước. Đà Nẵng có một sân bay quốc tế 

luôn sẵn sàng kết nối với các địa điểm du lịch ng ài nước khác như Bangk k, Singap re và 

Hồng Kông, Siêm Riệp, Hàn Quốc. Đà Nẵng có đường bờ biển dài hơn   km với những khu du 

lịch nghỉ dưỡng và các dịch vụ chất lượng cao. Bên cạnh đó, phía nam Đà Nẵng là Hội An và 

Mỹ Sơn, hai Di sản Văn hóa  hế giới khác. Phải xem xét Đà Nẵng là một thành phố có lợi thế 

nhiều mặt trong cạnh tranh thu hút nhiều khách du lịch. Do vậy, Huế phải xây dựng một chiến 

lược để thu hút càng ngày càng nhiều hơn. Trên thực tế, Huế có nhiều di sản đang thu hút cho cả 

Đà Nẵng và Đà Nẵng có nhiều thế mạnh về giao thông, kinh tế đang hình thành cùng Huế thành 

một trung tâm du lịch lớn của miền Trung. Đà Nẵng và Huế đang hỗ trợ nhau trong sự phát 

triển du lịch. Thật sự là Huế và Đà Nẵng đều được hưởng những lợi ích của riêng mình dưới vai 

trò là cộng sự đắc lực, thậm chí là đề ra một chiến lược chung trong việc phát triển nền du lịch 

khu vực miền Trung Việt Nam nhằm giới thiệu bốn Di sản Văn Hóa UNESCO nơi đây (Cố đô 

Huế, Nhã nhạc cung đình Huế, Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn). 

• Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên – bắt đầu với những thách thức lớn nhất mà Huế phải đối 

mặt  
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Tuy nhiên, thách thức chủ yếu chính là bản thân người Huế: Tính cam chịu và tự hài lòng 

của con người Huế. Sự xuống cấp của các di tích lịch sử và chậm bả  dưỡng trùng tu các hệ 

thống công trình Hoàng gia là một vấn đề nan giải của Huế. Huế phải đầu tư cho có vào các cơ 

sở hạ tầng phục vụ du lịch. 

Những thách thức đối với Huế có thể được tóm tắt như sau: 

1.  ính cam chịu và tự hài l ng của người dân Huế 

2. Sự nổi lên của các Di sản Thế giới khác 

3. Sự xuống cấp của các Di sản Văn hóa ở Huế 

4. Sự nổi lên của một số trung tâm du lịch mới ở miền Trung Việt Nam 

 

ĐIỂM MẠNH (S) 

 

ĐIỂM YẾU (W) CƠ  ỘI (O) THÁCH 

THỨC (T) 

1. Di tích lịch sử- 

văn hóa.  

 

2. Cảnh quan thiên 

nhiên 

 

3.Văn hóa hiếu 

khách truyền 

thống 

 

 

4. Nghệ thuật ẩm 

thực, làng nghề 

truyền thống 

Thừa Thiên Huế 

1. Thiếu các dịch 

vụ đón khách 

chuyên nghiệp  

2. Thiếu sự kết 

nối truyền thông 

thuận tiện, thiếu 

các cơ sở tổ 

chức sự kiện, 

hội nghị. 

3.Thiếu các cơ sở 

hạ tầng giao 

thông kết nối với 

du lịch 

4. Thiếu trung 

tâm giải trí chất 

lượng cao. 

1. Thừa Thiên Huế 

là một điểm đến 

Xanh. 

 

2.Thừa Thiên Huế 

là một trọng điểm 

của du lịch Văn 

hóa 

 

3.Thừa Thiên Huế 

là một điểm đến 

của du lịch Spa và 

nghỉ dưỡng  

 

4.Thừa Thiên Huế 

là một điểm đến 

du lịch Nông thôn 

1. Tính cách 

cam chịu và tự 

hài lòng của 

con người 

Thừa Thiên 

Huế 

 2. Sự nổi lên 

của các di sản 

thế giới khác 

3.Sự xuống cấp 

của các di sản 

văn hóa ở 

Thừa Thiên 

Huế 

4. Sự nổi lên của 

một số trung 

tâm mới của  

miền Trung 

Việt Nam 

4.     Kết nối với các bên hữu quan  

Trong quá trình thương hiệu hóa, một trong những vấn đề quan trọng là cần phải lôi kéo các 

bên hữu quan (gồm các nhà lãnh đạo, thương mại, du lịch, doanh nhân, truyền thông và dân 

chúng… tóm lại là những đối tượng liên quan đến tổ chức điểm đến và đưa du khách tới điểm 

đến) cùng tham gia vào việc phát triển thương hiệu Huế. Huế là một xã hội với một cộng đồng 

đoàn kết, đây là điều thuận lợi để đảm bảo sự tham gia tích cực của những người dân dưới vai trò 

là người quảng bá cho Huế thông qua thái độ và cách thức mà họ giới thiệu với du khách. Việc 

này sẽ góp phần làm tăng niềm tự hào của chính người dân nơi đây. 

Điều này căn bản có nghĩa là một chuỗi những cam kết phải được đề ra: 

+ Đầu tiên, xác định các bên hữu quan chủ yếu ngay từ khi bắt đầu tiến trình phát triển 

thương hiệu. Đây là việc làm quan trọng nhất mà những nhà lãnh đạo của Huế phải tham gia vào 
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công tác hình thành và thực hiện kế hoạch phát triển du lịch. Càng có sự ủng hộ và tham gia từ 

cộng đồng những bên hữu quan thì cơ hội thành công trong tương lai sẽ càng lớn.  

+ Việc thứ hai là phát triển một nhóm các bên hữu quan chủ yếu mà nhóm này sẽ tham gia 

vào việc phát triển thương hiệu Huế. Bước đầu tiên là hình thành một ủy ban định hướng để huy 

động nguồn nhân lực. Họ sẽ trở thành những người đi tiên phong, cùng với chính quyền để tiến 

hành thực hiện việc thương hiệu hóa.  

+ Việc thứ ba là giải thích mục đích và đánh giá thương hiệu điểm đến với những bên hữu 

quan khác cũng như là giải thích tầm quan trọng của sự ủng hộ mà họ dành cho thương hiệu Huế. 

Việc lan tỏa thông điệp thương hiệu đến với các mạng lưới chuyên gia, những cộng đồng cũng 

như những người có tiếng nói trong khu vực là việc quan trọng không kém.  

+ Thứ tư là thăm dò ý kiến với những bên hữu quan chủ yếu để nắm rõ nhận thức của họ đối 

với Huế. Các nhà hoạch định chính sách du lịch Huế nên tìm kiếm những quan điểm, phản hồi từ 

các cộng đồng và các mạng lưới chuyên gia có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến tiến trình 

thương hiệu hóa. Tốt nhất nội dung này nên được thực hiện từ ban đầu thông qua những cuộc thảo 

luận chuyên sâu với những bên hữu quan quan trọng. Có thể bắt đầu ngay với một chuỗi những 

hội nghị chuyên đề (workshops) để thực hiện mục đích này. 

Những hội thảo mang tính chuyên đề nói trên sẽ thấy được những quan điểm tích cực và tiêu 

cực khi nhìn nhận về điểm đến Huế từ các chuyên gia và các bên hữu quan. Với kiến thức uyên 

bác và sự thấu hiểu sâu sắc về Huế, nhiều người sẽ tập trung vào những chi tiết mà du khách tham 

quan có thể không bao giờ để ý đến. Điều này có thể làm lệch hướng quan tâm của du khách đến 

những điểm mà đa số họ cảm thấy là hấp dẫn. Vì thế những câu hỏi nghiên cứu nên cố gắng tập 

trung vào những nội dung có tính chất bao quát hơn. Sự khác biệt về cách nhìn nhận vấn đề cần 

phải được giải thích rõ ràng nhằm loại bỏ những nhận thức chủ quan, luôn đặt ý kiến riêng của 

mình vào vị trí trung tâm của một số bên hữu quan ở địa phương. Mục đích của việc phát triển 

thương hiệu Huế là để giới thiệu điểm đến một cách tốt đẹp nhất nhằm thu hút du khách,  

không nên chỉ chăm chú và  những vấn đề địa phương nếu như chúng không quan trọng đối 

với du khách. Thực sự có những vấn đề là quan trọng, là hấp dẫn, là đẹp, là đáng thưởng thức 

với người Huế, nhưng với du khách thì câu trả lời của họ sẽ là “ không”. 

Trong tất cả những công cụ được sử dụng thì phương pháp định lượng sẽ được dùng để kiểm 

tra  các nhận thức khác nhau của các bên hữu quan. Tuy nhiên, việc này thường không thật sự cần 

thiết hay nói cách khác là không bộc lộ được điều gì. Những nhận thức của các cơ quan hữu 

quan thường không phản ánh đúng quan điểm của khách tham quan. Hầu hết, các cơ quan hữu 

quan thường nhìn địa phương của mình dưới góc nhìn khác với góc nhìn của khách du lịch. Bên 

cạnh đó, người Huế cũng có tính cách khác biệt so với những vùng miền khác, nên với tư cách 

cũng là một bên hữu quan, sự khác biệt này cũng có thể ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến sự 

phát triển của du lịch Huế. 

Điều cần thiết là phải đảm bảo việc tham gia của tất cả các bên hữu quan: 

+ Luôn luôn liên l c, kết nối và thông báo cho những bên hữu quan chủ yếu về tiến trình 

phát triển thương hiệu Huế, đồng thời phải thăm dò ý kiến từ phía họ (Vd: thông qua một nhóm 

phát triển thương hiệu…). Đây là một tiến trình chia sẻ và mở rộng sự tham gia của các bên hữu 

quan. 

+ Cung cấp cho các bên hữu quan một bộ công cụ giản đơn hữu hiệu chứa đựng những thông 

điệp quảng bá thương hiệu mà sẽ cho phép họ truyền tải những thông điệp đó đến với mọi người 

về Huế. Đây là một trong những cách hữu hiệu nhất vì nó sẽ giúp đặt ra phương hướng, nhiệm vụ 

và thời gian biểu cho việc truyền tải thông điệp một cách liên tục. 

+ Tăng cường tiếp xúc với một nhóm gồm các bên hữu quan lớn hơn (Vd: người dân và giới 

truyền thông) nhằm giúp họ hiểu và cảm thấy tự hào với thương hiệu mới. Bằng ý tưởng đó, họ sẽ 

phản ánh giá trị của thương hiệu bằng những hành động của mình cũng như trở thành người ủng 
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hộ cho thương hiệu Huế. Người dân Huế cso truyền thống gắn kết cộng đồng cao và chính điều 

này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho thương hiệu Huế. 

+ Đảm bảo rằng tất cả các bên hữu quan sẽ tham gia vào việc truyền tải những thông điệp phù 

hợp. Họ là những người quan tâm đến cách mà Huế tự giới thiệu về mình. Việc này thì thật sự cần 

thiết để Huế lên kế hoạch quảng bá cho nền du lịch cộng đồng, nơi mà khách tham quan sẽ có cơ 

hội để trải nghiệm cuộc sống với những người dân địa phương.  

Có 3 nhóm hữu quan chính mà Huế cần phải vận động: 

+ Những người có ảnh hưởng quan trọng và những người hay đề xuất ý kiến, đây là nhóm 

người quan trọng và hữu ích trong việc quảng bá thương hiệu. Những nhà hoạch định thương hiệu 

cần tham khảo ý kiến từ nhóm người này (Vd: tạo dựng kế hoạch phát triển công nghiệp du lịch, 

dịch vụ du lịch và các tổ chức liên quan). 

+ Những người có các lợi ích trực tiếp trong các ho t động của điểm đến (Vd: khách sạn, 

các địa điểm tham quan, các công ty vận tải, chính trị gia, các quan chức có thẩm quyền, các tổ 

chức trong nước, tổ chức khu vực và tổ chức ngoài nước, chẳng hạn như các tổ chức phi chính 

phủ hoạt động trên lĩnh vực bảo tồn, văn hóa, nghệ thuật, di sản…) 

+ Các cư dân và các phương tiện truyền thông 

Nhận thức của các du khách là thành tố quyết định cho bất kì điểm đến nào. Tuy nhiên, việc 

phân tích nhận thức của các bên hữu quan, đặc biệt là những người tiếp xúc với các du khách (Vd: 

những công ty lữ hành, các khách sạn, địa điểm tham quan v.v…) là điều rất quan trọng. Các bên 

hữu quan là những người có lợi ích tuỳ theo cách mà điểm đến tự quảng bá chính bản thân mình. 

Họ bao gồm người dân Huế và giới truyền thông, những người giới thiệu điểm đến đến các du 

khách, chẳng hạn như các công ty lữ hành, các địa điểm tham quan, các công ty vận tải, các nhà 

chức trách địa phương, các tổ chức trong nước, tổ chức khu vực và tổ chức ngoài nước chẳng hạn 

như các tổ chức phi chính phủ hoạt động trên lĩnh vực bảo tồn, văn hóa, nghệ thuật, di sản. 

Về nguyên tắc, các bên hữu quan không thể áp đặt su  nghĩ của du khách. Tuy nhiên, nếu 

như các bên hữu quan ở Huế không cùng quan điểm về điểm đến với du khách, thì họ sẽ không 

thể làm cho giá trị thương hiệu điểm đến mạnh hơn khi họ tiếp xúc với du khách. Vấn đề này 

giống như một sự thất vọng, vì giữa mong đợi của du khách và thực tế lại dường như không có 

mối liên hệ: lời hứa khi tiếp thị điểm đến đã không như họ được tiếp thị. Vì vậy nguyên tắc căn 

bản nhất của truyền thông cho điểm đến là tuyệt đối không nói khi không có gì để nói .Và nếu 

những bên hữu quan cố tình đi ngược lại với bản chất vốn có của điểm đến, những giá trị thương 

hiệu sẽ khó được phản ánh trong những hoạt động tiếp thị và kết quả là du khách sẽ nhận những 

thông điệp không mong đợi về điểm đến. Vấn đề này cần được các nhà lãnh đạo du lịch và các 

bên hữu quan ở Huế nhìn nhận đúng.  

Việc không thống nhất trong cái nhìn về giá trị điểm đến giữa các nhà tổ chức du lịch và cộng 

đồng cư dân Huế với du khách có thể sẽ không làm cản trở các khách hàng tiềm năng đến Huế, 

nhưng nó có thể làm cho họ mơ hồ về những gì mà “điểm đến Huế” đem lại. Và chắc chắn rằng 

kết quả là sẽ làm mất đi cơ hội to lớn cho sự hợp sức giữa các bên hữu quan, cơ hội hợp tác lẫn 

nhau của chính những tổ chức đang quảng bá cho Huế. Về lâu dài, nó sẽ làm hủy hoại chiến lược 

thương hiệu hóa của Huế và cuối cùng sẽ đẩy “điểm đến Huế” tiến nhanh vào sự suy tàn.  

Tất cả những  ên liên quan đang quảng bá cho Th a Thiên Huế trên nhiều lĩnh vực khác 

nhau nên phản ánh các giá trị thương hiệu điểm đến trong các ho t động quảng bá của chính 

họ để tăng thêm giá trị ch  địa phương. 

Vì thế, sự tham gia và cam kết của tất cả các bên hữu quan có vai trò hay ảnh hưởng chính 

đến hoạt động du lịch của Huế từ lúc bắt đầu việc thương hiệu hóa là rất quan trọng. Cần mời họ 

tham dự vào tiến trình phát triển thương hiệu điểm đến ngay từ lúc khởi đầu. Bằng cách đó, họ 

không chỉ sẽ mang lại nhiều ý tưởng đầy thách thức và khác biệt dành cho tiến trình phát triển 

thương hiệu mà còn đem lại một khả năng lớn hơn khi mà chính họ sẽ là người “đặt cược” vào sự 

hoàn chỉnh của chính thương hiệu mà họ tham gia xây dựng ngay từ đầu. Và một khi họ đã bỏ 
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tiền của và công sức ra để mua lấy một thương hiệu thì họ sẽ trở thành những người ủng hộ cho 

thương hiệu đó hơn là những người chỉ góp ý hoặc bình luận. 

 Quan trọng hơn là việc nắm bắt nhận thức của các bên hữu quan ở Huế sẽ giúp xác định 

được những ngăn cách giữa nhận thức của các bên hữu quan và du khách. Từ đó, việc phác thảo 

các bước tiếp theo trong tiến trình xây dựng thương hiệu sẽ có thể làm giảm nhẹ đến mức tối thiểu 

hoặc thậm chí vượt qua những trở ngại. Mục tiêu sau cùng chính là làm thế nào đạt được sự đồng 

thuận giữa nhận thức của các bên hữu quan và du khách về điểm đến, nếu không thì những gì mà 

du khách kì vọng sẽ không được đáp ứng khi họ đặt chân đến nơi đây. 

Điều quan trọng là ngay từ khi bắt đầu, phải nắm rõ bất kì sự khác biệt nào nếu có trong nhận 

thức giữa các bên hữu quan và du khách. Nó sẽ cho phép Tổ chức Quản Lý Điểm đến (DMO) 

trong quá trình quản lý điểm đến có kế hoạch chính xác để tiến hành việc kết nối nhận thức của cả 

hai bên lại gần nhau hơn, hay ít nhất DMO có thể khuyến khích các bên hữu quan hiểu tầm quan 

trọng của du khách. “Việc này là thiết yếu khi mà thương hiệu gần gũi với mọi người- dân cư 

t i điểm đến và những người sử dụng thư ng hiệu, bởi vì họ sẽ là những người thực hiện 

thương hiệu này và bằng cách đó thương hiệu không chỉ là một biểu tượng, mà còn là một 

thực thể sống động đối với mọi người.” 

5. Nghiên cứu sự nhận thức của khách hàng 

Việc hiểu rõ sự nhận thức của mọi người về “điểm đến Huế” có thể được thực hiện hiệu quả 

thông qua nghiên cứu định tính, trên các nhóm tập trung và thông qua những cuộc phỏng vấn chi 

tiết dành cho cá nhân. Điều này sẽ cho người phỏng vấn cơ hội để khảo sát kỹ lưỡng đằng sau 

những phản hồi hời hợt “thích” hay “không thích” trong nghiên cứu định tính. Cần thiết phải hiểu 

rõ những nhu cầu tâm lý cũng như là động cơ cá nhân nằm sau những sự lựa chọn điểm đến của 

mọi người. Hiểu được tâm lý chung của du khách trong và ngoài nước là việc quan trọng nhất cho 

tương lai của ngành du lịch ở Huế.   

Những gì là điểm cốt yếu để có thể được làm sáng tỏ khi nghiên cứu khách hàng ? 

+ Nghiên cứu các khách hàng để hiểu được quan điểm của họ về “điểm đến Huế”, đây là 

một trong những bước quan trọng nhất khi phát triển thương hiệu. Việc này cho phép chúng ta 

biết những người đã đến Huế và chưa đến Huế nhận thức như thế nào về điểm đến này. Nó cũng 

cho phép chúng ta xác định các điểm mạnh, điểm yếu của Huế, cũng như là các trở ngại trong tiến 

trình xây dựng thương hiệu.  

+ Nghiên cứu định tính sẽ cho chúng ta thấy được động cơ của mọi người và cách “điểm đến 

Huế” tạo được sự hài lòng hay không hài lòng với du khách. Nắm bắt nhu cầu và nguyện vọng 

của khách tham quan khi đến với Huế là một việc làm thật sự cần thiết và phải làm một cách 

nghiêm túc. Du khách có một sở thích và sự mong đợi đặc biệt về nơi mà họ đến du lịch, nói 

chung là họ muốn tìm hiểu thực tế về văn hóa địa phương thông qua các công trình kiến trúc, đền 

đài, lối sống. Họ cũng muốn thể hiện sự tôn trọng các giá trị văn hóa và tính thần của điểm đến, 

nhất là khi nơi đây được công nhận là di sản văn hóa thế giới. 

+ Phải có sự thấu hiểu tốt nhất với các nhóm đối tượng khách hàng khác nhau. Chẳng hạn 

như: nếu thương hiệu Huế được mở rộng ra hướng tới điểm nhấn là các tài nguyên thiên nhiên thì 

sẽ phải tìm  một nhóm mới để quảng bá Huế như là một điểm đến cho du lịch sinh thái. Khái niệm 

đầm phá sinh thái Tam Giang – Cầu Hai sẽ thu hút một nhóm khách hàng mới trong thời đại biến 

đổi khí hậu, và cái chính là thông điệp mà thương hiệu chuyển tải sẽ khơi nguồn sáng tạo cho du 

khách trong việc làm thế nào để đầm phá lớn nhất Đông Nam Á này được bảo vệ như là một điểm 

đến sinh thái. Việc quảng bá cho rừng Quốc gia Bạch Mã cũng sẽ góp phần củng cố thương hiệu 

du lịch sinh thái. Các du khách tới Huế mong đợi “điểm đến Huế” sẽ trở thành một điểm đến xanh, 

thân thiện môi trường, làm giảm nhẹ tác động của việc biến đổi khí hậu.  

+ Tập trung vào các phân khúc thị trường chủ yếu. Việc củng cố một phân khúc mới để mở 

rộng việc đón những nhóm du khách chủ chốt đến Huế là điều thật sự quan trọng. “Điểm đến 

Huế” có sự lôi cuốn đầy hứa hẹn với văn hóa vườn dưỡng sinh và du lịch Spa. Sự kết hợp giữa 
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phương pháp giữ gìn sức khoẻ của cung đình với các loại thảo dược dân tộc sẽ làm cho Huế trở 

thành một điểm đến Spa mới và độc nhất, “một thiên đường Spa”. Thương hiệu Huế phải được 

xây dựng dựa trên những phân khúc thị trường chủ yếu bởi những phân khúc này thuộc về những 

tầng lớp du khách khác nhau, những người có nhu cầu và nguyện vọng hưởng những sản phẩm du 

lịch tinh tế hơn rất nhiều, nhưng vẫn thể hiện sự tôn trọng các truyền thống và lối sống địa 

phương. Việc đề cao phân khúc thị trường này cũng có thể sẽ hoàn thành thông qua việc quảng bá 

Huế như là một điểm đến phục hồi tinh thần thông qua tĩnh tâm và thiền “ theo bước chân của 

Siddharta” 

+ Nghiên cứu khách hàng bao gồm cả những khách du lịch “đã đến” hoặc cả những người 

“không phải là du khách của Huế”. Thật quan trọng để tìm ra nguyên nhân tại sao một số khách 

du lịch không chọn Huế là địa điểm cho kì nghỉ của họ. Cần phải thăm dò những động cơ thật sự 

đằng sau vấn đề này. Cần phải tìm hiểu kĩ hơn về nguyên nhân của thái độ “thích” và “không 

thích” của các du khách. Người quản lý thương hiệu điểm đến nên tập trung quan sát một số nhóm 

đến đầu tiên (thường phải thận trọng để người quản lý này không gây ảnh hưởng chủ quan lên 

buổi thảo luận với những nhóm khách du lịch này), để có được những thông tin về động cơ của du 

khách đến Huế cũng như  xác định rõ những sở thích và không thích của họ. Nên chọn ra một cơ 

quan nghiên cứu nhiều kinh nghiệm trong việc tìm hiểu động cơ thật sự của khách tham quan, từ 

đó chúng ta có thể nắm bắt được suy nghĩ, cảm xúc của họ về “điểm đến Huế”. 

Nghiên cứu cả những người là khách du lịch hoặc không là khách du lịch trong phân khúc đối 

tượng khách chủ yếu của Huế, sẽ cho thấy khoảng cách giữa nhận thức và thực tại về điểm đến. 

Và nó cũng cho phép các nhà hoạch định du lịch Huế xác định được những thiếu sót trong nhận 

thức khi phát triển thương hiệu. Nó cũng sẽ giúp loại bỏ trở ngại ngay từ sớm, mà những trở ngại 

này cần được bàn thảo để điểm đến trở nên có tính cạnh tranh hơn (Vd: khó khăn trong việc thu 

hút khách du lịch thông qua các công ty lữ hành ở nước ngoài, nhu cầu phát triển sản phẩm ở 

điểm đến; các điểm đến nào là đối thủ chính của Huế; những điểm mạnh của các đối thủ 

đó .v.v…).  

Cần phối hợp làm việc để có những ý kiến chi tiết, rõ ràng từ những công ty lữ hành ở nước 

ngoài ở một số thị trường chính yếu. Việc làm này sẽ cung cấp cho ta biết được rằng du khách 

đang tìm kiếm gì ở Huế. Họ sẽ giúp xác định những chuyến du lịch (tour) nào đắt khách cũng như 

là những trở ngại khi bán chuyến du lịch (tour) đến Huế. Tuy nhiên phải nhớ rằng những công ty 

lữ hành chỉ đại diện cho những du khách mua chuyến du lịch (tour) thông qua họ. Họ không thể 

hiện được ý kiến của các du khách tự do. Cần phải lưu tâm đến việc này khi mà có rất nhiều 

khách du lịch tự túc đến với Huế.   

Không nên xem những công ty lữ hành ở nước ng ài như là một đ i diện ch  quan điểm 

của chính các du khách. Nên xem họ như là những yếu tố bổ sung chứ không phải yếu tố thay 

thế trong việc nghiên cứu nhận thức của khách hàng bởi vì những công ty lữ hành chỉ đại diện cho 

một phần nhỏ của thị trường (những người mua các chuyến du lịch). Càng có nhiều người du lịch 

tự túc đến Huế, thì càng cần phải thu thập nhận thức của họ đối với Huế. Các công ty lữ hành 

thường có xu hướng tập trung vào những sản phẩm (tour du lịch) có thể bán được, nhưng họ sẽ ít 

nhận biết được những lý do mà tại sao những sản phẩm khác lại không bán được như thế. Các 

công ty lữ hành thường không thể trả lời những câu hỏi quá chi tiết về động cơ tâm lý của khách 

hàng khi chọn địa điểm du lịch nào đó. Điều này là rất quan trọng khi thường chỉ cần vài ba câu 

hỏi trong việc nghiên cứu định tính là có thể tìm ra động cơ thật sự của các du khách. Các công ty 

lữ hành có thể xác định nơi nào là điểm đến cạnh tranh chủ yếu của Huế. Nhưng họ thường không 

quan tâm khách hàng của họ nghĩ gì về những điểm đến cạnh tranh đó mà việc này lại có thể giúp 

chúng ta phát triển một bức tranh toàn cảnh về các điểm đến cạnh tranh với Huế. 

Quan trọng hơn, việc nghiên cứu định tính trên các khách du lịch cần đảm bảo rằng DMO 

(Tổ chức quản lý điểm đến) thấy được động lực của khách hàng thông qua cái nhìn của chính 

khách hàng. Việc này sẽ giúp tránh được những lỗi thường mắc phải trong việc suy nghĩ của 

khách hàng lại bị chuyển đổi dưới quan điểm của DMO. Ví dụ, một phỏng vấn viên có thể sẽ học 

được rằng ngày nay, động cơ của các du khách chính là được thấy cuộc sống hoang dã trong môi 
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trường tự nhiên mà không có những những người khác gần bên. Cảm nhận được sự đơn độc, 

khoảng không rộng lớn và một môi trường tự nhiên chưa bị tàn phá đối với du khách là những 

kinh nghiệm thú vị về cuộc sống hoang dã; những điều này hiển nhiên là của một nhóm du khách 

không nhỏ nhưng lại khá riêng tư và bất ngờ. Biết được những nhu cầu kiểu như vậy từ phía du 

khách sẽ dẫn đến việc nhà tổ chức du lịch biết cách làm thế nào để các du khách nhận thức được 

Vườn Quốc gia Bạch Mã như là một điểm đến thiên nhiên hoang dã. Hành động này sẽ lan tỏa các 

giá trị thương hiệu của điểm đến cũng như là hướng dẫn các sản phẩm du lịch có thể được phát 

triển kèm theo 

 

III.    MẪU HÌNH XÂY DỰNG T ƯƠNG  IỆU: 

 

Đã có những mô hình, cách thức làm bật lên bản chất của một thương hiệu. Chức năng của những 

mô hình xây dựng thương hiệu thì tương tự nhau khi mà tất cả đều hướng tới mục đích xây dựng 

cái gọi là bản chất cốt lõi của một thương hiệu. Tuy nhiên nói thì dễ, thực tế phức tạp hơn nhiều. 

Vì vậy, vấn đề ở đây là sự lựa chọn những nhà quy hoạch cho du lịch Huế cũng như lựa chọn mẫu 

hình nào sẽ được sử dụng. 

Mục đích là để tìm câu trả lời cho những câu hỏi sau dưới góc độ của các du khách tiềm năng: 

+ Tôi thích những gì ở điểm đến? 

+ Nơi đó thuộc dạng nào? 

+ Nó làm tôi cảm thấy như thế nào? 

+ Trong vòng một câu, tôi sẽ miêu tả nó như thế nào? 

+ Điều gì làm nó khác biệt so với các điểm đến khác 

Điều này sẽ gợi lên bản chất và giá trị của “điểm đến Huế”, mà bản chất và giá trị này nên được 

thực hiện xuyên suốt các hoạt động quảng bá bởi DMO và bởi các bên hữu quan ở Huế với những 

phương thức quảng bá của chính họ.  

Hai mẫu hình xây dựng thương hiệu phổ biến chính là hình tháp (Brand Pyramid) và  hình tròn 

(Brand Wheel) 

 

1.  ình tháp thương hiệu 5 bước 
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Mô hình kim tự tháp chỉ ra các bước thực hiện khi xây dựng thương hiệu. Nó cũng xác định 

khi nào các hoạt động (chẳng hạn như phân tích SWOT, nghiên cứu khách hàng và phân tích đối 

thủ cạnh tranh) nên được tiến hành. Bắt đầu từ đáy dần dần tiến lên từng bước một qua 5 tầng để 

lên đến đỉnh: 

+ Bước 1: Các thuộc tính lý trí: hình tháp thương hiệu bắt đầu bằng việc xác định các thuộc 

tính lý trí, những lý do hợp lý để du khách hiểu rõ tại sao họ đến Huế, họ đến Huế không phải vì 

cảm tính mà vì Huế có nhiều thứ làm cho mọi người thích đến để tham quan và tham gia các hoạt 

động ở đây. Những điều này cũng sẽ được xác định thông qua một phân tích SWOT, đã làm từ 

trước. Các thuộc tính lý trí này chính là những vốn thương hiệu du lịch chính của Huế, hiện tại 

được xác định như sau: 

1. Các di tích lịch sử của Di sản văn hóa thế giới 

2. Sự giàu có về đa d ng sinh học và cảnh quan thiên nhiên 

3. Sự quyến rũ và thân thiện của người dân. Truyền thống hiếu khách. 

4. Nghệ thuật ẩm thực tinh tế. 

Một cách cụ thể hơn về vốn thương hiệu của điểm đến: Du khách thích tham quan cái gì và 

làm gì? 

Dưới đây là một số những hoạt động mà du khách có thể ưa thích nhất: 

1. Tham quan Cung điện H àng gia và Lăng tẩm của các vị vua 

2. Đi du thu ền trên d ng sông Hương và khám phá cảnh quan của Huế 

3.  hưởng thức nghệ thuật ẩm thực cung đình Huế và truyền thống mến khách  

nơi đâ  

4. Trải nghiệm Spa thư giãn ở “khu vườn dưỡng sinh” 
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5. Du lịch 3 S 

+ Bước 2:  Cảm xúc của du khách có được khi đến với Huế 

Du khách cảm thấy như thế nào về Huế? 

Du khách cảm thấy ngất ngây trước vẻ đẹp quyến rũ thiên nhiên và văn hóa của nơi đâ  

 Cảm giác một “sự hòa hợp” với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và sự giàu có của đa 

dạng sinh học 

 Cảm giác với “di sản văn hóa đích thực” (authentic)  

 Cảm nhận  “an  ình tự d ” với việc tìm lại cách sống tự nhiên. 

 Cảm giác về “sự tái sinh của tinh thần” và tìm thấy hình ảnh của chính mình trong 

sự hài hòa với thiên nhiên. (Sense of “spiritual regeneration” associated with self-

imaging in harmony with nature wisdom) 

 

+Bước 3: Những đặc trưng chính của điểm đến có thể được tóm tắt cô đọng như sau: 

Huế được nhìn nhận và mô tả như thế nào? 

“Điểm đến Huế” xanh như thế nào với những cảnh quan chưa bị tàn phá 

Huế độc đá  như thế nào với các di tích lịch sử văn hóa 

Nghệ thuật ẩm thực cung đình Huế đa d ng và tinh tế như thế nào 

Người dân Huế thân thiện và mến khách như thế nào 

Huế có những vịnh và bờ biển đẹp nhất thế giới như thế nào 

 

+ Bước 4: Tóm tắt những đặc điểm cạnh tranh mạnh nhất của Huế 

 Điều gì làm cho Huế khác biệt, nổi bật lên so với những nơi khác? 

- Khác biệt 1:Mật độ dày đặc của tài nguyên thiên nhiên và văn hóa ở Huế  

- Khác biệt 2: Phong cách riêng và sự mến khách đặc biệt của người dân Huế 

+Bước 5:  DNA của điểm đến:  

 Lợi ích cảm xúc: Thương hiệu được xây dựng bởi việc lấy được cảm xúc từ du khách – 

những cảm xúc mà Huế tác động đến họ. Việc này sẽ được thiết lập thông qua nghiên cứu khách 

hàng theo phương pháp định tính, mà nó khám phá ra nhận thức của khách hàng về điểm đến và 

động lực du lịch của họ ở một mức độ tâm lý chuyên sâu. 

Ở  Huế, chúng ta cảm thấy an bình vì chúng ta tìm l i được sự hòa hợp đã mất 

giữa c n người và tự nhiên 

Chúng ta được đắm mình trong nền văn hóa thẩm mỹ và trong sự hài hòa với tự 

nhiên 

 Huế đem l i cho chúng ta một cảm giác đích thực về điểm đến. 

Chúng ta cũng có một sự trải nghiệm khó quên về cuộc sống nơi đâ  

 Tính cách thương hiệu: tính cách của thương hiệu điểm đến được thiết lập theo một phân 

tích cạnh tranh, nhằm xác định cái gì là độc đáo của điểm đến. Điều này thể hiện bằng một tóm tắt 

cô đọng về đặc trưng của điểm đến và phán ánh những cảm nhận của du khách về điểm đến đó. 

 r ng trường hợp Huế, đặc trưng tính cách thương hiệu là sự hài hòa giữa di sản văn hóa và 

di sản tự nhiên nổi bật lên bản sắc Huế “chẳng nơi nà  có được” với vẻ “ngu ên sơ, đích thực, 

có hồn và thiêng liêng” (Unsp iled, authentic, s ulful and spiritual) 
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 Lời tuyên bố về vị trí điểm đến: Một bản tóm tắt về những đặc điểm cạnh tranh mạnh 

nhất của điểm đến bao gồm cả lời tuyên bố về vị trí điểm đến. Việc này có chức năng làm cơ sở 

cho việc hướng dẫn các hoạt động quảng bá – bởi DMO, ủy ban quảng bá hay cả các bên hữu 

quan. Cần phải tóm tắt những gì quyến rũ mạnh nhất của một điểm đến và đem lại cho nó một “vị 

thế cạnh tranh”. “Huế - Một quê hương của  h nh phúc” (A Homeland of Happiness, hay 

“ Huế- Lãng m n Việt Nam” ( Hue-  he r mance  f Vietnam) ha  “ Chầm chậm Huế” 

( Slowing Down is Wonderful). 

+ Bản chất thương hiệu: Cuối cùng, bản chất thương hiệu bao gồm 3 – 4 giá trị cốt lõi và 

kèm theo “DNA của điểm đến”. Những giá trị này sẽ định nghĩa bản chất thương hiệu của điểm 

đến. Đây là những miêu tả gồm 1 từ (Vd: hăng hái, thanh bình, nồng nàn, thích thú…). Những từ 

này nên gợi hình là chủ yếu. Chúng nên được phải ánh trong các hoạt động truyền thông quảng bá, 

đặc biệt là trong những âm điệu và hình ảnh minh họa. Bản chất thương hiệu Huế có thể được 

diễn tả như là: “Sự hài hòa của trời đất” (Celestian harmony) 
 

2.     Mẫu tài sản thương hiệu ( Brand Assets Template) 

Việc diễn giải làm cách nào mà các bên hữu quan có thể áp dụng những giá trị thương hiệu 

điểm đến vào những ho t động truyền thông quảng bá của chính họ là điều thật sự quan trọng. 

Việc này còn nhằm để khuyến khích họ tạo ra thương hiệu và bằng cách tạo ra một sự đồng thuận 

trong việc xây dựng thương hiệu: ảnh hưởng của các hoạt động quảng bá của tất cả các bên hữu 

quan sẽ lớn hơn rất nhiều so với những nỗ lực của từng cá nhân cộng lại. Một mẫu tài sản thương 

hiệu có thể giúp mang thương hiệu đến với cuộc sống cho các bên hữu quan theo một cách thức 

khá thực tế. Mẫu tài sản thương hiệu như là một sợi dây kết nối giữa lý thuyết về thương hiệu và 

thực tiễn việc quảng  á thương hiệu, kết nối giữa thương hiệu ở mức độ khái niệm và việc triển 

khai thương hiệu trên thực tế trong các hoạt động quảng bá của DMO và các bên hữu quan.  

Mẫu tài sản thương hiệu là một công cụ tham khảo thực tiễn. Mục đích của công cụ này chủ yếu 

để giúp DMO và các công ty lữ hành nội địa hiểu được ở mức độ hữu hình, có thể hình dung ra 

được các sản phẩm và kinh nghiệm nào phản ánh được từng giá trị thương hiệu cốt lỗi của điểm 

đến. Điều này cho phép họ có thể áp dụng những giá trị này một các hiệu quả trong các hoạt động 

truyền thông thương hiệu. Nó cũng giúp DMO tạo ra chủ đề cho việc quảng bá và sử dụng các sản 

phẩm thích hợp để chuyển các giá trị thương hiệu vào hoạt động truyền thông quảng bá. Nó được 

sử dụng để giúp các DMO và các công ty lữ hành lựa chọn sản phẩm và kinh nghiệm cho các 

website và sách quảng bá của họ, giúp lan truyền các giá trị của thương hiệu đúng như mong 

muốn. 

Mẫu tài sản thương hiệu là một dụng cụ bổ sung cho thương hiệu hình tháp. DMO có thể điền vào 

mẫu cho các bên hữu quan; hoặc các bên hữu quan có thể tự điền vào. Đây được xem như là ngân 

hàng dự trữ tài sản làm thương hiệu dưới hình thức là một bảng liệt kê (inventory)  mô tả các sản 

phẩm và kinh nghiệm, phản ánh từng giá trị thương hiệu trong mỗi điểm đến. Điều này cho phép 

các bên hữu quan liên hệ các sản phẩm vật chất với các giá trị thương hiệu. Sau đó, họ có thể lựa 

chọn các giá trị nào để phản ánh trong các hoạt động quảng bá và cách để áp dụng chúng, sử dụng 

các hình ảnh trực quan của các sản phẩm đặc trưng đó. Nó cũng có thể đóng vai trò như là một 

danh sách (checklist) cho DMO và các bên hữu quan kiểm tra rằng họ đã bao gồm thương hiệu 

sản phẩm vang dội và kinh nghiệm trong trang điện tử (website), sách quảng cáo và chiến lược 

quảng bá hay chưa. Và họ có thể kiểm tra liệu rằng đã phản ánh các giá trị thương hiệu thích đáng 

trong các hàng chữ hoặc hình ảnh mà họ đã sử dụng để mô tả những sản phẩm và sự trải nghiệm 

này hay chưa. 
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3.   Thương hiệu hình tròn:  

Một thương hiệu hình tròn chứa đụng nhiều thông tin hơn một thương hiệu hình tháp. Nó 

cho phép thể hiện điểm đến kèm theo những sản phẩm và trải nghiệm để chứng minh hay củng cố 

cho thương hiệu. Bằng cách kết hợp giữa thương hiệu hình tháp và mẫu tài sản thương hiệu, 

thương hiệu hình tròn kết hợp tất cả những thông tin cốt lõi liên quan đến thương hiệu bằng một 

mẫu biểu đồ. Nó thể hiện sự kết nối giữa từng lớp của thương hiệu, điều này sẽ giúp dễ dàng hơn 

trong việc so sánh, đánh giá khách quan.  

Một thương hiệu hình tròn cho phép nhà quản lý thương hiệu đơn giản hóa những phẩm 

chất riêng biệt phản ánh thương hiệu và những gì nó đ i diện. Như trên đã nói chuỗi giá trị 

DNA là bản chất của thương hiệu. Việc tạo ra thương hiệu hình tròn, cho phép chúng ta giải mã 

được DNA và thấy thương hiệu được hình thành như thế nào. Cũng giống như hình tháp thương 

hiệu, hình tròn thương hiệu cũng chứa đựng các thành tố về lý trí và cảm xúc. Thuộc tính lý trí 

định nghĩa một sản phẩm và giải thích cho khách hàng biết sản phẩm đó làm được gì cho họ. 

Thành tố cảm xúc xác định thương hiệu làm cho các du khách đến Huế nghĩ gì về Huế và cách 

ngành du lịch Huế làm cho họ cảm thấy phải lựa chọn Huế. Gộp những thành tố này lại với nhau 

cho phép chúng ta đào sâu vào bên trong cốt lõi thương hiệu, vì thế với mẫu hình tròn thương 

hiệu, chúng ta sẽ nắm được những thông tin căn bản một cách rõ ràng: 

Thương hiệu hình tròn – Các thành tố quan trọng: 

+ Giá trị: Thương hiệu đại diện cho cái gì? 

Thương hiệu Huế đại diện cho những giá trị sau đây: 

1. Sự toàn vẹn của đa d ng sinh học và môi trường tự nhiên. 

SẢN PHẨM 

VÀ 

TRÃI NGHIỆM 

CÁC GIÁ TRỊ T ƯƠNG  IỆU 

 

Tự nhiên Xác thực Lãng mạn 

 

Tự do 

 

Du thuyền trên dòng sông 

 ương 
x 

 

 

 

x  

Thăm các lăng mộ Hoàng gia 
 

 
x   

Thưởng thức âm nhạc Cung 

đình 
 x x  

Ăn tối tại Cung đình 

 
 x x  

Trải nghiệm 

 

Spa ở “Khu vườn chữa bệnh”   x x 

Thăm đồi Bạch Mã   x x 

Thăm làng dân tộc Tà Ôi x x   

Nghỉ tại nhà dân x x   
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2.  Giá trị đích thực của Di sản Văn hóa. 

3.  Truyền thống mến khách. 

4.  Một nền văn hóa thâm trầm và đầ  đam mê. 

+ Phẩm chất của điểm đến: Chúng ta muốn được các khách hàng nhận thức Huế là một 

vùng đất như thế nào? 

Tự nhiên, thanh bình, thâm trầm, kiểu cách, tự hào, nồng nhiệt. 

 ( Natural, Serene, Discret, Mannerist, Proud, and Passionate) 

+ Lợi ích: Những lợi ích hữu hình mà chúng ta có thể đưa nó cho những khách hàng của mình. 

Một chuyến đi tới Huế sẽ mang lại những lợi ích cho các du khách như là: 

1. Trở về khởi nguồn của tự nhiên 

2. Ngập tràn cảm giác đắm mình trong một thế giới thực của Di sản văn hóa 

3. Trải nghiệm độc đá  về sức khoẻ và tinh thần. 

4. Hương vị tuyệt vời của ẩm thực cung đình Huế  

  + Chứng minh: Những sự thật về thương hiệu sẽ hỗ trợ cho những tuyên bố của bạn về 

điểm đến. Những tuyên bố của bạn về điểm đến sẽ rất đa dạng ở những thị trường khác nhau và 

những phân khúc khác nhau. Sự thật, ở Huế, những tài sản thiên nhiên dày đặc đến nỗi nơi đây 

được biết đến như một món quà tặng quí giá của tự nhiên, nơi gia  h a của đất trời, còn tài 

nguyên tài nguyên văn hóa thì được UNESCO công nhận cả về Di sản vật thể lẫn Di sản phi vật 

thể của nhân lo i. 

+ Bản chất: Đặc tính thật sự của thương hiệu 

Có bốn giá trị sẽ định nghĩa cho bản chất thật sự của thương hiệu Huế: “Tự nhiên và kiểu 

cách, sâu lắng và nồng nhiệt,  hanh  ình và sôi động, Tự hào và khiêm nhường”. Có thể được 

nói gắn gọn là: “Giá trị đích thực” (Authentic) 

+ Lời tuyên bố / xác nhận: Chúng ta có thể nói gì về thương hiệu Huế mà đã làm cho nó trở 

nên độc đáo và tốt hơn những điểm đến cạnh tranh khác? Huế rất độc đáo bởi sự sắp đặt hài hòa 

của tự nhiên, những công trình văn hóa và lịch sử hàng đầu thế giới, và sự thân thiện, nồng nhiệt 

của người dân Huế. Lời tuyên ngôn về điểm đến Huế có thể là: “Huế, một quê hương của h nh 

phúc” ha ” Huế- điểm đến xanh và h nh phúc” 

Cuối cùng, hình tháp thương hiệu tự tách biệt sự phát triển của thương hiệu khỏi những sản 

phẩm và trải nghiệm quan trọng của nó, đặt những sản phẩm và trải nghiệm này nằm trong một 

mẫu đặc trưng thương hiệu riêng biệt. Mặt khác, hình tròn thương hiệu chứa đựng các điển 

hình về sản phẩm và kinh nghiệm quan trọng của thương hiệu trong một mẫu biểu đồ. Nói tóm lại, 

hình tròn thương hiệu cho phép toàn bộ “câu chuyện thương hiệu” hiện lên một cách rõ ràng dù 

chỉ nhìn thoáng quá; trái lại mẫu tài sản thương hiệu lại tách biệt các sản phẩm và trải nghiệm 

chủ yếu thành một bước riêng biệt mà bước này bổ sung cho hình tháp thương hiệu. Tuy nhiên, 

mẫu tài sản thương hiệu thì vô tận và linh hoạt hơn, đặc biệt khi làm việc với các bên hữu quan để 

phát triển thương hiệu của chính họ.  
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IV. T ƯƠNG  IỆU SÁNG TẠO VÀ MAKETING CÓ TÍNH CHIẾN LƯỢC. 

Quan trọng là phải nhận ra rằng thông điệp chiến lược và quá trình thực hiện quảng bá 

sáng t o không phải là một việc. Thông điệp chiến lược cần phải được giải thích và được lên kế 

hoạch thông qua quá trình quảng bá sáng tạo nhằm kích thích các phân khúc thị trường mà mình 

hướng tới. 

Những giá trị của thương hiệu điểm đến làm nền tảng cho thông điệp chiến lược nên được 

thực hiện thông qua tất cả các ho t động quảng bá dù lớn hay nhỏ. Việc này có thể đạt được 

bằng cách phản ánh các giá trị thương hiệu “điểm đến Huế” trong hình ảnh, sắc thái, kỹ thuật 

quảng bá…. được nói đến sau: 

+ Hình ảnh của Huế được DMO chọn (Vd: trong các trang mạng, sách quảng cáo, quảng 

cáo và chiến dịch quảng bá). Huế có những cảnh đẹp tự nhiên quyến rũ và những công trình văn 

hóa tuyệt vời và vùng đất này cũng tràn ngập những cảnh vật làm say lắm con tim của các du 

khách. Sự đa dạng hình ảnh sẽ tạo nên ấn tượng sâu sắc cho nhận thức của du khách.  

+ Văn phong (tone) được sử dụng để mô tả “điểm đến Huế” (Vd: trong các trang mạng, sách 

quảng cáo, quảng cáo và chiến dịch quảng bá) đã chuyên chở một thông điệp nhấn mạnh về vẻ 

đẹp riêng biệt của Huế. Nhưng cách nói như vậy thật sự chưa đủ độ quyến rũ khách tới Huế. 

Trong cách nói về mình, thay vì rất khiêm nhường, Huế nên có một thông điệp rõ nét hơn, mà khi 

du khách đọc được họ sẽ dễ dàng đưa ra quyết định lựa chọn Huế, ví dụ: khi đọc thông điệp về 

Huế, du khách phải hình dung ra ngay tức khắc đến Huế họ sẽ được nhận cái gì thú vị hơn, đáng 

để họ bỏ thời gian và tiền bạc hơn so với các điểm đến khác….  

+ Sử dụng các công nghệ quảng bá (Vd: phương tiện truyền thông truyền thống, sử dụng 

tiếp thị Guerrilla- xác định du khách tiềm năng để tiếp thị/tiếp thị theo phân khúc thị trường; hay 

việc sử dụng các trang mạng…). Có nhiều công cụ mới để quảng bá thông qua internet mà có thể 

làm bùng nổ thị trường bằng cách kích thích một cuộc tranh luận lớn về điểm đến mới: “Huế- 

vùng đất của h nh phúc” 
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+ Trong quảng bá phải chú ý những kinh nghiệm của du khách và không loại trừ những 

khách hàng ưu tiên như các phóng viên du lịch, các công ty lữ hành và các đại lý du lịch, 

những người có được những trải nghiệm khi đến Huế; bằng không “điểm đến Huế” sẽ thất bại 

trong việc giành lấy sự tín nhiệm. Nếu như các du khách không trải nghiệm được như những gì 

như đã được cam kết thì thương hiệu Huế sẽ phải đối mặt với khó khăn, thậm chí là thiệt hại một 

khi các du khách cảm thấy thất vọng và kể lại cho bạn bè của họ nghe về điều đó.  

Việc thương hiệu hóa không chỉ hoạt động mạnh trên báo chí và truyền hình. Thật sự đó chỉ 

là bề nổi lên của một tảng băng và đơn giản chỉ là một cách làm nổi bật lên các giá trị thương hiệu 

của điểm đến.  hương hiệu hóa thì phức tạp hơn rất nhiều và là cả một tiến trình tô vẽ t o nên 

một bức tranh hoàn chỉnh,mà quảng cáo chỉ là bề mặt. Đây là một thông tin tốt cho tất cả các 

DMO, đặc biệt là những DMO với kinh phí hạn hẹp, bởi họ có thể tiếp tục thương hiệu hóa điểm 

đến của họ một cách hiệu quả mà không cần phải chi tiêu cho các chiến dịch quảng bá đắt tiền. 

Như đã giải thích ở trên, nói đến thương hiệu là nói đến các giá trị và bản chất cốt lõi của điểm 

đến – điều mà làm cho nó trở nên độc nhất, khác biệt so với các điểm đến khác. Đâ  chính là 

DNA của điểm đến và thương hiệu là quá trình t o dựng được DNA của điểm đến đó. 

Vì thế, một khi các giá trị và bản chất của thương hiệu Huế đã được xác định, DMO cần phải 

đảm bảo rằng chúng được “ch  ” thông qua các h  t động quảng bá. Điều này khá đơn giản 

do những giá trị thương hiệu điểm đến của Huế đã được liên kết với những chiến dịch quảng bá, 

tuy nhiên điều này cũng đòi hỏi một khả năng sáng tạo và kiên nhẫn. 

1. Thông điệp chiến lược và việc thực hiện sáng tạo. 

Cần phải phân biệt giữa một thông điệp chiến lược của điểm đến (dựa vào các giá trị thương 

hiệu), và thông điệp của điểm đến thông qua việc thực hiện có sáng t o: Thực hiện có sáng tạo 

và thông minh sẽ đảm bảo cho thông điệp chiến lược tạo được ấn tượng đối với du khách. 

2. Chiến dịch quảng bá ở địa phương và trên thế giới 

Một trong những câu hỏi thử thách dành cho nhiều người Việt Nam ngày nay chính là: “Làm 

thế nào các giá trị thương hiệu cốt lõi được thực hiện thông qua các chiến dịch quảng bá toàn 

cầu trong khi vẫn lôi cuốn được những phân khúc thị trường đa d ng với những động cơ du 

lịch khác nhau và ở các quốc gia cũng khác nhau” 

Những cuộc tranh luận diễn ra dữ dội giữa các DMO về việc thực hiện các chiến dịch quảng 

bá ở địa phương và trên thế giới thì cái gì tốt hơn. Một số người cảm thấy rằng nguy cơ của 

chiến dịch toàn cầu sẽ làm loãng thương hiệu vì những thông điệp quảng cáo hướng tới một đối 

tượng chung lớn nhất cho mọi loại khách hàng, điều đó làm mất đi tính đạc trưng của chiến lược 

quảng cáo cho từng đối tượng khác nhau. Trong khi đó, những người khác lại xem chiến dịch 

quảng bá địa phương quá đa dạng đến nỗi chúng sẽ làm mờ thông điệp thương hiệu chung. Sự 

thật lại nằm ở đâu đó giữa 2 quan điểm này. Cả 2 chiến dịch này đều có những ưu điểm và khuyết 

điểm riêng. Để tận dụng được các giá trị có liên quan thì điều đầu tiên cần phải hiểu định nghĩa 

“toàn cầu” và “địa phương” và cần phải xem xét chúng có thể được áp dụng như thế nào 

‘Toàn cầu’ nhìn chung liên quan đến một chiến dịch được phát triển bởi Văn phòng Du lịch 

Quốc gia (NTO) và được phân phối trên thế giới ở những thị trường quan trọng của NTO. Họ có 

thể sử dụng báo chí, truyền hình hoặc phát thanh. Khi sử dụng, họ thay phần đầu và phần đuôi của 

quảng cáo với những địa chỉ liên hệ tại địa phương và được nói bằng giọng địa phương. Ưu điểm  

chính là: 

+ Giảm chi phí sản xuất bằng việc sản xuất tập trung (một sản phẩm quảng cáo áp dụng cho 

cả thế giới) 

+ Đảm bảo sự nhất quán, làm đúng theo yêu cầu của một đơn vị quản lý thương hiệu cao nhất 

+ Tập trung kỹ năng cần thiết ở trụ sở chính, không bị phân tán rải ra ở nhiều thị trường. 

Ngày này, chỉ quảng cáo ở cấp quốc gia với mục tiêu hướng tới toàn cầu mới thực hiện được 

các chiến dịch quảng bá toàn cầu tốn kém (chi phí sản xuất sản phẩm quảng cáo thì giảm, nhưng 
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chi phí cho việc thực hiện quảng cáo đó thì rất cao). Ở châu Á, Trung Quốc, Ấn Độ (Incredible), 

Thái Lan (Amazing), Malaysia (Truly Asia) và Singapore (Uniquely) đã thực hiện các chiến dịch 

quảng bá toàn cầu. Không chắc rằng Huế ở trong một vị trí có thể thực hiện được một chiến dịch 

quảng bá hướng tới toàn cầu.   

‘Địa phương’ liên quan đến những chiến dịch được lên kế hoạch ở thị trường địa phương. 

Ưu điểm của những chiến dịch này chính là việc chúng nhắm vào các thị trường địa phương riêng 

lẻ bằng việc sử dụng những thông điệp và truyền thông thích hợp nhất làm cho mỗi thị trường này 

đưa ra phản hồi tốt nhất. Tuy nhiên, nhược điểm của các chiến dịch này lại là việc chúng không 

thể đạt được tính tối ưu trong kinh tế vì không có lợi thế về số lượng (ví dụ như trong việc sản 

xuất quảng cáo truyền hình, phải làm rất nhiều các sản phẩm quảng cáo khác nhau cho mỗi một 

thị trường riêng biệt). Tính tối ưu này chỉ có thể đạt được thông qua các chiến dịch quảng cáo 

toàn cầu với sản suất tập trung .  

Tuy nhiên, có một cách thứ ba mà sẽ kết hợp những ưu điểm của 2 cách nêu trên – toàn cầu 

(global) và địa phương (local), thỉnh thoảng nó còn được được gọi với tên là “glocal”. Cách này 

sẽ kết hợp ưu điểm của việc sản xuất tập trung và cung cấp sản phẩm nhắm tới địa phương. Chiến 

dịch thương hiệu được sản xuất tập trung (do đó bảo đảm tính tối ưu về  kinh tế và duy trì các giá 

trị thương hiệu cốt lõi), với thông tin đầu vào từ các thị trường chủ yếu (đảm bảo các thông điệp 

được nhắm tới địa phương) để chọn ra những hình ảnh và thông điệp sáng tạo phù hợp nhất cho 

mỗi thị trường. Vì vậy, thông điệp thương hiệu cốt lõi được giữ lại và phù hợp với cả các chiến 

dịch toàn cầu lẫn địa phương, nhưng thích hợp hơn khi nhắm đến các thị trường địa phương.  

Vấn đề là Huế phải có được thông tin từ các thị trường địa phương để đảm bảo sản phẩm 

quảng cáo nhắm vào các thị trường này, nhưng phải sản xuất tập trung để đảm bảo tính tối ưu về 

kinh tế và giữ được cốt lõi của giá trị thương hiệu trong thông điệp quảng bá. 

3.    Thương hiệu toàn cầu và các phân khúc thị trường mục tiêu 

Một trong những khái niệm khó nhất để hiểu chính là việc làm thế nào một thương hiệu toàn 

cầu có thể tồn tại trong những chiến dịch quảng bá nhắm đến các phân khúc thị trường khác nhau 

ở nhiều quốc gia khác nhau: Chúng ta làm thế nào để có thể hướng đến các phân khúc thị trường 

độc lập bằng việc sử dụng một thương hiệu toàn cầu? 

Câu trả lời thì rất đơn giản: một số những giá trị thương hiệu ‘cây dù’ hay toàn cầu nên được 

phản ánh thường xuyên trong chiến dịch quảng bá địa phương, tuy nhiên những chiến dịch địa 

phương cần hướng đến từng phân khúc độc lập với những thông điệp quảng bá và các cách xử lý 

phù hợp nhất cho mỗi thị trường. Huế là một Di sản Thế giới với vẻ quyến rũ toàn cầu. Tại cùng 

một thời điểm, Huế thật giàu đẹp với nhiều sự thu hút dành cho các phân khúc thị trường khác 

nhau. Có thể sáng tạo, linh động và chú ý phân biệt quảng bá trong các phân khúc thị trường cho 

du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, văn hóa spa, hành trình tâm linh, khám phá tộc người….  

Điều quan trọng là không được để mất sự liên kết với thương hiệu ‘cây dù’ của điểm đến ở 

các chiến dịch quảng bá địa phương; và một điều quan trọng khác chính là những chiến dịch 

quảng bá địa phương phải nên được hoạt động tự do và có thể sử dụng những thông điệp giúp cho 

các phân khúc thị trường độc lập có những phản hồi tốt nhất. Đây là một khác biệt lớn giữa 

thương hiệu hóa và quảng bá. Thương hiệu nên được tiến hành thông qua các phương tiện truyền 

thông quảng bá bằng cách thức thích hợp nhất cho mỗi phân khúc thị trường; tuy nhiên cách nó 

được giải thích một cách sáng tạo trong các chiến dịch quảng bá sẽ khác nhau ở mỗi thị trường 

khác nhau. Ở Huế, giá trị bản chất thương hiệu nằm ở tính đích thực ( authentic) và sự nguyên 

vẹn ( integrit ). Đặc trưng cốt lõi nà  nên được thực hiện thông qua tất cả các nỗ lực quảng bá, 

trong khi sự đa d ng và sự khác biệt nên đáp ứng khát vọng của các phân khúc thị trường 

khác nhau.  

Cuối cùng, vấn đề không phải là sự khác nhau của hình ảnh và các thông điệp quảng bá cho 

mỗi thị trường như thế nào, tất cả đều có thể được xác định như là khởi nguồn từ cùng một điểm 

đến là Huế. Điểm đến Huế bao gồm tất cả những giá trị điểm đến mà từ đó các thông điệp được 

phát ra. Những giá trị này có thể “ quay ngang quay dọc” cho phù hợp với  mỗi thị trường độc lập 
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và với phân khúc thị trường. Đây là một thử thách quan trọng cho các cơ quan phát triển thương 

hiệu. 

4.    Cách tiếp cận địa lý: 

Những thương hiệu “điểm đến Huế” có thể được tiếp cận dựa trên phương diện địa lý, chủ 

đề hay là một sự kết hợp cả hai. 

Các thương hiệu quốc gia (Việt Nam) và địa phương (Huế) nên chia sẻ một cấu trúc thương 

hiệu: những thương hiệu địa phương nên phản ánh ít nhất một vài giá trị thương hiệu ‘cây dù’ 

quốc gia trong khi chúng vẫn tự phân biệt với nhau. Tuy nhiên, sự linh động là cần thiết cho phép 

các điểm đến địa phương phát triển và quảng bá bản sắc thương hiệu của mình khi cạnh tranh với 

các điểm đến khác hơn là buộc chúng phải trở thành bản sao mờ nhạt của thương hiệu quốc gia. 

Cơ hội lớn nhất cho những thương hiệu địa phương (Huế) thường nằm trong quốc gia; 

Những tài liệu cho việc quảng bá thương hiệu (Việt Nam) (Ví dụ: các trang web, sách quảng 

cáo, triễn lãm, và hội chợ thương mại); những thương hiệu địa phương có thể lợi dụng sự xâm 

nhập và phân phối thị trường của thương hiệu quốc gia để giới thiệu thông điệp thương hiệu địa 

phương của họ tại điểm mà khách hàng dễ tiếp thu những thông điệp này. Thương hiệu quốc gia 

tạo một cơ hội cho thương hiệu địa phương vươn tới các thị trường mà bình thường thương hiệu 

địa phương không có khả năng; và thương hiệu địa phương bổ sung giá trị cho thương hiệu quốc 

gia kết cấu nên một bức tranh tổng hòa cho điểm đến quốc gia mà những kết cấu góp phần tăng 

thêm vẻ quyến rũ của thương hiệu quốc gia.  

 

V.    THỰC HIỆN T ƯƠNG  IỆU 

Huế là một thương hiệu điểm đến bao gồm những giá trị khác biệt và những giá trị kết hợp. 

Những giá trị này sẽ định nghĩa tính chất của điểm đến Huế, nhưng không phải lúc nào cũng cần 

sử dụng như nhau trong truyền thông quảng bá. 

1.    Điều chỉnh và làm mới thương hiệu (Brand Modulation and Refreshment): 

Việc điều chỉnh thương hiệu có thể thực hiện giống như kiểu điều chỉnh âm thanh trong thanh 

nhạc, cao thấp, trầm bổng tuỳ theo sở thích của các phân khúc thị trường. Điều quan trọng ở đây 

là  kết quả của chiến lược tiếp thị truyền thông phải phản ánh trung thực nhất giá trị căn bản của 

điểm đến, mặc dù có điều chỉnh hay làm mới lại. Huế có thể lựa chọn điều chỉnh thương hiệu giữa 

một mặt là coi trọng vị trí được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới trong danh sách của 

UNESCO hoặc là một  “Điểm đến Xanh được bảo tồn” ở thời đại biến đổi khí hậu. 
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Những điểm đến thường có xu hướng làm mới thương hiệu của họ, việc này diễn ra thường 

xuyên hơn việc làm lại thương hiệu từ đầu, bởi vì thật ra không thể thay đổi giá trị căn bản của 

thương hiệu (Vd: con người, văn hóa, lịch sử, địa hình). Nhưng một thương hiệu điểm đến đã trở 

nên quen thuộc thì phải xem xét việc làm mới lại thương hiệu. Thương hiệu có vòng đời của nó, 

từ chỗ nổi tiếng, dần dần suy giảm (luôn có những điểm đến mới nổi lên và cạnh tranh) rồi trở nên 

quen thuộc và nhàm chán, mất đi tác động với các du khách tiềm năng. Hiện nay vẫn còn quá sớm 

để cảnh báo “Điểm đến Huế” trở nên quá quen thuộc. Huế chưa được biết đến như nó đáng 

được biết đến, có nhiều thứ đáng để thu hút du khách mà chưa được triển khai một cách 

chuyên nghiệp . Sự quyến rũ của Huế đang ở tình tr ng phát tán ở các phân khúc thị trường 

khác nhau. 

2. Triển khai thương hiệu và tổ chức quản lý điểm đến - DMO 

Một khi các giá trị và đặc trưng của “điểm đến Huế” được thiết lập thì chúng nên được thực 

hiện thông qua tất cả các hoạt động quảng bá bởi tổ chức quản lý điểm đến (DMO) và lý tưởng 

hơn là bởi các bên hữu quan trong các hoạt động quảng bá truyền thông của họ. Điều này có nghĩa 

là phản ánh bản chất thương hiệu thông qua sự trình chiếu các giá trị thương hiệu thích hợp, tuỳ 

mỗi cách thức truyền thông quảng bá dù lớn hay nhỏ. Sự trình chiếu những giá trị thật của điểm 

đến Huế với những tác động thật trong truyền thông quảng bá phụ thuộc vào việc triển khai một 

cách sáng tạo và khéo léo.  

Một nhóm định hướng thương hiệu Huế cấp cao sẽ phát triển và định hướng cho tiến trình 

xây dựng thương hiệu. Việc này sẽ gửi đi những tín hiệu là thương hiệu đã được các nhà hoạch 

định du lịch và người dân xem trọng. Đồng thời có thể giúp có được sự ủng hộ từ các bên hữu 

quan quan trọng và những người đề xuất ý tưởng cho điểm đến. Bên cạnh đó, cần phải chỉ định ra 

một nhà quản lý/ bảo vệ thương hiệu Huế, liên kết trực tiếp với giám đốc điều hành của  DMO.  

Một con số vừa phải những nhà bảo vệ thương hiệu Huế nổi tiếng trong những lĩnh vực 

hoạt động cộng đồng, kinh tế, chính trị khác nhau nên được bổ nhiểm để ủng hộ và đi cùng với 

thương hiệu Huế. Họ nên là những nhà lãnh đạo/người nổi tiếng trong một lĩnh vực nào đó và có 

được sự kính trọng xuyên quốc gia. Nên tiến hành lựa chọn những người ủng hộ thương hiệu 

Huế rộng khắp ở càng nhiều tổ chức hữu quan càng tốt. Họ là những người nắm giữ vị trí có sức 

ảnh hưởng cao ở các tổ chức liên quan, vì thế có thể đảm bảo rằng thương hiệu được hình thành 

từ trong chính những tổ chức của họ. 

Những người bảo vệ và ủng hộ tình nguyện thương hiệu Huế cần phải được thông báo về 

thương hiệu và được trang bị kĩ lưỡng để bảo vệ nó. Họ cần được huấn luyện, cần được cung cấp 

thông tin và những sự thật quan trọng về thương hiệu Huế để mà họ có thể quảng bá nó đầy kiến 

thức và thuyết phục. 

3. Chiến lược quảng bá và tổ chức quản lý điểm đến (DMO) 

Một chương trình quảng bá nội bộ nên được phát triển dành cho các nhân viên của DMO 

và các bên hữu quan chủ yếu. Việc này sẽ giải thích thương hiệu Huế là gì, tại sao nó lại quan 

trọng, và thực hiện nó như thế nào. Phải luôn cập nhật cho họ những phản hồi, thay đổi về thương 

hiệu. DMO cần phải duy trì thương hiệu trong chính nội bộ của mình.  

Một bộ dụng cụ thương hiệu cần được phát hành dành cho nhân viên DMO và các bên hữu 

quan. Cần phải giải thích: vai trò của một thương hiệu, giá trị và bản chất của thương hiệu điểm 

đến; và làm cách nào để áp dụng chúng vào trong các hoạt động truyền thông quảng bá. Bộ dụng 

cụ này cũng nên chứa đựng những hướng dẫn kĩ thuật cho việc sử dụng bất kì logo hay đặc trưng 

thương hiệu. Bộ dụng cụ này cũng nên có ở định dạng điện tử để có thể tham khảo trên các 

website của DMO. 

Cần có sự tham gia của Người dân Huế. Họ nên được thông báo về bản chất, giá trị và mục 

đích của thương hiệu Huế, thực tế đang được giới thiệu cả trong nước và quốc tế. Có thể thực hiện 

thông qua thuyết trình, thảo luận ở khu phố và các hoạt động truyền thông.  
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4.  Tác động của thương hiệu cần được giám sát thường xuyên và nên được sàng lọc nếu cần 

thiết. Điều này có thể được thực hiện một cách tốt nhất thông qua các khảo sát liên quan đến theo 

dõi thương hiệu, sự hài lòng của khách hàng…Nhà quản lý thương hiệu Huế cần phải cảnh giác 

trước các dấu hiệu mà thương hiệu có thể trở nên quá tải, nhàm chán và cần được làm mới. 

Những cuộc khảo sát Brand-tracking và giám sát truyền thông sẽ cung cấp những cảnh báo sớm 

nhất cho sự suy giảm của thương hiệu. 

5. Những yếu tố dẫn đến thành công 

Nói tóm lại, những nhân tố thành công trong việc phát triển một thương hiệu chính là: Hiểu 

đúng về những phân khúc thị trường cốt lõi của “điểm đến Huế”; nghiên cứu định tính khách 

hàng để hiểu những động lực du lịch của các du khách và cảm nhận của họ đối với điểm đến 

(không chỉ là thích hoặc không thích); Hiểu rõ ràng về vị trí cạnh tranh của “điểm đến Huế” liên 

quan đến những điểm mạnh và điểm yếu của nó; Sự lãnh đạo và hỗ trợ cho thương hiệu Huế từ 

cấp cao, cả tầm nhìn và lòng nhiệt thành với Huế(Vd: DMO, CEO và nhất là từ chính phủ, Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, Ngành Trung ương); hệ thống quản lý thương hiệu thiết 

thực bao gồm một nhà quản lý, bảo vệ thương hiệu tích cực, những người nổi tiếng có ảnh 

hưởng đến thương hiệu, những người ủng hộ thương hiệu tình nguyện; một chương trình 

hoạt động truyền thông thương hiệu nội bộ tạo nên những cam kết nội bộ trong quá trình phát 

triển thương hiệu. 

Những đầu tư của các bên hữu quan dành cho thương hiệu Huế thông qua sự tham gia phát 

triển thương hiệu cho du lịch Huế từ lúc bắt đầu; Các bên hũu quan tham gia những hoạt động 

truyền thông như những người trong cuộc, chứ không phải là quan sát viên từ bên ngoài; việc theo 

đuổi thương hiệu Huế bằng thương mại, các bên hữu quan mở các chiến dịch quảng bá cùng với 

các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực đang có kinh doanh tại Huế  - bằng cách ấy sẽ mở rộng ảnh 

hưởng của thương hiệu; kiên trì giám sát những tác động của thương hiệu ở các phân khúc thị 

trường quan trọng; không chỉ riêng nhà quản lý thương hiệu, mỗi người đều có trách nhiệm trong 

việc thực tế hóa thương hiệu bằng các hành vi ứng xử và cách truyền bá thương hiệu đến du 

khách; cam kết lâu dài, sự trung thành của khách hàng, cổ đông để củng cố tài sản cho thương 

hiệu, giúp cho thương hiệu tăng sức hút trong thị trường; Trong các hoạt động truyền thông, phải 

quán triệt tư tưởng tiếp thị luôn đặt thương hiệu Huế ở vị trí trung tâm..  

Làm cho thương hiệu Huế sống được: Một thương hiệu không chỉ là về các hoạt động 

truyền thông quảng bá, hành vi ứng xử với du khách của các nhân viên DMO, các bên hữu quan 

và những người dân rất quan trọng (Vd: chất lượng dịch vụ, thái độ khi đối mặt…). Hành vi ứng 

xử của chủ nhà - trong cách  mà du khách trải nghiệm một điểm đến thông qua những người 

mà họ gặp mặt - luôn là một thành tố quan trọng nhất của một thương hiệu điểm đến. Trong môi 

trường internet hiện nay, mọi người có thể sử dụng Twitter (mạng xã hội) và trao đổi những quan 

điểm tức thời về những kinh nghiệm tốt hay xấu, những hành vi mang tính chuẩn mực thương 

hiệu, vì thế ảnh hưởng của hành vi ứng xử của chủ nhà điểm đến sẽ càng trở nên quan trọng hơn 

đối với hình ảnh của điểm đến. Sau cùng, Tổ chức quản lý điểm đến (DMO) ở Huế cần phải thật 

chú trọng đến quảng cáo trên internet, đặc biệt với những du khách tiềm năng trong thời đại kỹ 

thuật số. Thế giới mạng (web) yêu cầu một sự thay đổi tư tưởng về phương pháp truyền thông 

quảng bá của nó. Nhưng vai trò của thương hiệu - như sự thể hiện cố định bản chất tinh tuý của 

điểm đến - vẫn không thay đổi. Trong khi đó, thông tin trên internet là một mớ hỗn độn chưa được 

sắp xếp từ vô số những nguồn khác nhau, cần phải có những chuyên gia thiết lập cho Huế một hệ 

thống thương mại điện tử chuyên quảng bá, bán những sản phẩm du lịch, trong đó trọng tâm là 

thực hiện hiệu quả “tối ưu hóa công cụ tìm kiếm - SEO” (Search Engine Optimization) cho du 

lịch Huế. Thời đại kỹ thuật số mở ra một chân trời rộng mở cho sự phát triển của thương hiệu Huế 

trong tương lai. 
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C ƯƠNG IV 

GIÁ TRỊ TÀI SẢN T ƯƠNG  IỆU MANG TÊN HUẾ 

 

Danh tiếng “Huế” như một tài sản vô giá để tăng giá trị cho các sản phẩm du lịch Huế đã 

được khẳng định. Đó chính là những giá trị “tài sản thương hiệu” (Brand Equyty) mang tên Huế. 

Du lịch Huế không phải bắt đầu xây dựng thương hiệu từ con số không. Do vậy, cần phải thực 

hiện việc kiểm soát các tài sản thương hiệu mang tên “Huế” nhằm phát triển một thương hiệu độc 

quyền cho du lịch Huế. 

 Nói đến Huế là nói đến một hệ thống phong phú về tài nguyên thiên nhiên và đa dạng về 

văn hóa, đã tạo nên “Huế” - một trong những mảnh đất thiên phú của thế giới - mà sự ra đời của 

nó đã được phản ánh trong truyền thuyết về chùa Thiên Mụ (Heavenly Lady). Huế được 

UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới cả vật thể và phi vật thể. Huế đi vào trong tiềm 

thức của người dân Việt với những câu chuyện kể cũng như những di sản cách mạng trong lịch sử 

dân tộc.  Huế là một vùng đất của sự tương tác văn hóa xuyên suốt lịch sử gần một thiên niên 

kỷ. Huế cũng nổi tiếng với những tính cách riêng biệt của người dân xứ Huế. Tất cả đã tạo nên 

một vùng đất giàu chất lãng mạn, quê hương của thơ ca nhạc họa và của những cảm xúc đẹp dành 

cho nghệ thuật mà con người có thể tạo ra. Chương này đưa ra một cái nhìn tổng quan về Di sản 

và các tài sản thương hiệu mang tên Huế.  

I. HUẾ- QUÀ TẶNG CỦA TẠO HÓA. 

Thừa Thiên Huế được tạo hóa ban tặng một địa hình khá độc đáo - về tổng thể toàn tỉnh có 

kiến trúc giống như một công viên, với khung cảnh thiên nhiên đa dạng trong vòng bán kính 

50km. Khái niệm “Nơi trời và đất giao hòa” hàm chứa một cảm giác về thiên nhiên hữu tình nơi 

đây, chốn bồng lai mà ngay từ đầu đã làm say đắm và mê hoặc sự lựa chọn của các chúa Nguyễn 

khi chọn Huế làm thủ phủ của triều đại mình. Khái niệm này đồng thời phản ánh hệ sinh thái sâu 

rộng để đánh giá mối quan hệ của con người xứ Huế với môi trường tự nhiên, thấm nhuần các giá 

trị văn hóa và tinh thần của đa dạng sinh học. 

1. Tinh hoa của cấu trúc địa hình tự nhiên 

Trước hết, khi mô tả mảnh đất này người ta thường dùng thuật ngữ “Tinh hoa của cấu trúc địa 

hình tự nhiên”. Vùng đất trung tâm Thừa Thiên Huế quả là “ Sự kết hợp kỳ diệu của tạo hóa” với 

sự đa dạng về tài nguyên thiên nhiên: 70% diện tích tự nhiên là đồi núi, 20% diện tích là sông, 

suối, đầm phá và chỉ 10% diện tích đất trồng trọt. Trong vòng bán kính 50km, một khung cảnh đa 

dạng nhất, độc đáo nhất được thiên nhiên dành tặng cho con người cũng như khách du lịch chốn 

này. Đáng kể hơn nữa đó là với sự kết hợp độc đáo của thiên nhiên đã tạo nên một trong những hệ 

thống đầm phá rộng nhất và đẹp nhất trên thế giới. 

 

2. Nơi trời và đất giao hòa 

Thứ hai, mảnh đất Cố Đô được biết đến như là “Nơi trời và đất giao hòa”, đây cũng là lý do giải 

thích vì sao các vua chúa triều Nguyễn lại xem Phú Xuân như là nơi “chôn nhau cắt rốn” của 

vương triều mình. Thật vậy, Huế là vùng đất hội tụ tất cả tinh hoa của thiên nhiên: núi đồi - đồng 

bằng, và cả sự hợp lưu của sông suối, vũng vịnh và biển. Hệ thống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai 

-hệ thống đầm phá lớn nhất Đông Nam Á - thông ra cửa biển mênh mông bát ngát đến tận chân 

trời. Và sự hòa hợp lạ lùng cảnh sắc giữa bầu trời và dòng Sông Hương, giữa màu của bầu trời và 

màu của dòng sông vào cuối chiều mùa hè tạo nên sắc tím hay cho những ngày mưa “ trắng trời” 

mùa đông xứ Huế.  

 

3. Sự thông thái của hệ sinh thái sâu rộng 

Thứ ba, không một nơi nào trên mảnh đất Việt Nam như Huế, vùng đất phản ánh sự thông 

thái kì diệu của thiên nhiên, với nhịp điệu của các mùa thiên phú trong năm. Thật là độc đáo khi 
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Huế có 4 mùa rõ rệt với những màu sắc đặc trưng cho mỗi mùa, báo hiệu sự trở lại của gió mùa 

hàng năm, và làm mới lại nguồn tài nguyên phong phú. Chính hệ sinh thái sâu rộng của mảnh đất 

này, đã tạo nên vẻ đẹp nên thơ của Mưa Huế, một vẻ đẹp thấm đẫm trong trái tim và tâm hồn của 

con người nơi đây, tạo nên “lãng mạn Huế”.  

 

4. Giá trị tinh thần và giá trị sinh thái của đa dạng sinh học 

Huế “ chẳng nơi nà  có được” - vùng đất phản ánh giá trị tinh thần và giá trị sinh thái  

của đa d ng sinh học. Truyền thuyết về Chùa Thiên Mụ gợi lên sự thịnh vượng chung của đa 

dạng sinh học và những chức năng phục hồi của sinh thái. Sự cân bằng giữa các loài sinh vật sinh 

sống nơi đây nên được đánh giá cao, cũng như tính liên đới giữa con người và vạn vật cần được 

bảo vệ vì phát triển bền vững. Văn hóa Huế nhấn mạnh tầm quan trọng của các giá trị văn hóa và 

tâm linh trong việc nhận thức về sự sống và duy trì sự sống. Những giá trị này thật sự phản ánh 

những gì linh thiêng nhất trong sự sống của vạn vật (web of life). Thế giới đang tự cứu lấy mình 

bằng lý thuyết và thực hành về nền kinh tế xanh mà trọng tâm là nhấn m nh đến những 

nguyên lý của môi trường, sinh thái trong sự tôn trọng và tôn vinh những giá trị của sự sống. 

Huế, thật may mắn, t   a  đời nay vẫn tồn t i những giá trị đặc trưng của nền kinh tế xanh 

như là một đặc tính cố hữu. Tài sản thương hiệu này còn là giá trị mang tính thời đ i mà Huế 

cần khai thác và phát triển. 

 

 
 

II. TÀI SẢN T ƯƠNG  IỆU HUẾ. 

Dấu ấn của một vùng đất hội tụ nhiều nền văn hóa khác nhau liên tiếp qua các thời kỳ của 

nhiều lớp dân cư đã tạo nên tính cách độc đáo và dung dị của người dân Huế. Du khách bị quyến 

rũ bởi nét duyên dáng kín đáo của người dân xứ Huế, đặc biệt tính cầu kỳ, chu toàn của họ. Bên 

cạnh đó, Huế sở hữu một nền văn hóa hiếu khách tinh tế, được thể hiện qua những nét kiến 

trúc, cảnh quan, nghệ thuật ẩm thực và nét truyền thống của Vườn Dưỡng Sinh. Người Huế sống 

hài hòa với thiên nhiên, và cấu trúc không gian xây dựng cũng tôn trọng mối quan hệ sâu sắc 
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này. Các cộng đồng dân cư Huế có ý thức đoàn kết và lòng tự hào về nghề thủ công và các công 

trình sáng tạo khác của mình. Huế cũng là vùng đất ưa chuộng các lễ hội. 

1. Nét quyến rũ riêng biệt của người Huế: 

Nét quyến rũ riêng biệt của người dân xứ Huế thể hiện qua 4 đặc điểm chính: cầu kỳ, lãng 

mạn, thận trọng và đam mê. Những yếu tố này kết hợp với nhau để tạo nên định nghĩa cho tính 

cách độc đáo của con người xứ Huế. Phong cách ăn mặc người Huế, dáng điệu đi đứng, cách ứng 

xử và thưởng thức ẩm thực khá kiểu cách, tinh tế, không lòe loẹt. Khi nào cũng kín đáo, với một 

chút gì đó sang trọng và cổ điển nhưng vẫn ẩn chứa trong đó niềm đam mê đến đắm say. Bản tính 

nồng nhiệt của người Huế cũng được rất nhiều người biết đến, họ chân thật với chính họ cũng như 

với những người họ thương yêu. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - một người con của miền đất này – 

nhạc sĩ của  những bản tình ca bất hủ, những tác phẩm của ông là sự phản ánh rõ nét tất cả những 

đặc trưng về tính cách của con người nơi đây. 

2. Nét độc đáo trong truyền thống hiếu khách 

Bên cạnh đó, người Huế cũng nuôi dưỡng một nền văn hóa hiếu khách truyền thống, được 

lưu giữ và truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nó được biểu hiện thông qua phong cách kiến 

trúc mà bước chân vào ai cũng cảm thầy mình đang được chào đón, nó thể hiện qua các khu nhà 

vườn dưỡng sinh và chăm sóc sức khoẻ, và đặc biệt, truyền thống ẩm thực tao nhã và đầy mến 

khách nơi đây. Từ một khía cạnh nào đó, có thể nói người dân xứ Huế biết cách sống hòa hợp với 

thiên nhiên và cộng đồng. Phong tục tập quán và truyền thống của Huế vẫn được bảo tồn rất tốt 

trước những xu hướng dị biệt hay “đồng phục hóa” các nền văn hóa. Có lẽ chính điều này đã tạo 

nên một di sản văn hóa phi vật thể  độc đáo của mảnh đất và con người nơi đây. 
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3. Truyền thống của những cộng đồng sáng tạo và bền vững - ca Huế, lễ hội dân gian và làng 

nghề. 

Truyền thống của những cộng đồng sáng tạo và bền vững là một giá trị văn hóa tiêu biểu 

của Huế. Những ngôi làng truyền thống ở Huế bao gồm cả những làng nghề thủ công truyền 

thống được bảo tồn rất hiệu quả. Những lễ hội truyền thống cấu thành nên một di sản văn hóa đầy 

màu sắc, có sức cuốn hút riêng với cả du khách trong và ngoài nước. Những lễ hội đa dạng kéo 

dài cùng với sự kiện mới được thực hiện hai năm một lần - Festival Huế. Lễ hội nghề thủ công lần 

đầu tiên được tổ chức lại tại Cố đô Huế vào năm 2005 và được duy trì cứ  2 năm một lần. 

Truyền thống của những cộng đồng sáng tạo bền vững ở Huế còn được thể hiện rõ nét qua 

hệ thống âm nhạc Huế. Bên cạnh Nhã nhạc cung đình, Huế còn là vùng đất dân ca nổi tiếng với 

những điệu hò mái nhì, mái đẩy, những điệu lý, nổi tiếng như lý con sáo, lý hoài nam, lý tình 

tang… Nằm giữa hai thể loại Nhã nhạc và dân ca, Ca Huế xuất hiện một cách chuyên nghiệp và 

trở thành một dòng nhạc thính phòng tiêu biểu của Việt Nam. Hệ thống bài bản của ca Huế gồm 

khoảng 60 tác phẩm thanh nhạc và khí nhạc theo hai điệu thức lớn là điệu Bắc và điệu Nam cùng 

một hệ thống "hơi" diễn tả nhiều sắc thái tình cảm đặc trưng. Điệu Bắc gồm những bài ca mang 

âm điệu tươi vui, trang trọng. Điệu Nam là những bài âm điệu buồn. Bài bản Ca Huế có cấu trúc 

chặt chẽ, nghiêm ngặt, trải qua quá trình phát triển lâu dài đã trở thành nhạc cổ điển hoàn chỉnh, 

mang nhiều yếu tố "chuyên nghiệp" bác học về cấu trúc, ca từ và phong cách biểu diễn. Đi liền 

với ca Huế là dàn nhạc Huế với bộ ngũ tuyệt Tranh, Tỳ, Nhị, Nguyệt, Tam, xen với Bầu, Sáo và 

bộ gõ trống Huế, song loan, sanh tiền. 

 

4. Sự kết hợp hài hòa giữa không gian và con người xứ Huế 

Ở Huế, người dân có cảm giác về không gian xung quanh khá uyên bác. Không gian và 

phong thủy có một ý nghĩa đặc biệt ở Huế, cả vua chúa và dân thường đều  kính trọng luật lệ của 

trời đất khi sắp xếp các vị trí trong không gian. Điều này giải thích nhận thức của con người xem 

sự cân bằng giữa từng bộ phận của kiến trúc với không gian xung quanh là một cái gì đó đương 

nhiên. Điển hình là các nhà vườn và cả những ngôi nhà khung gỗ ở Huế. Nhận thức về việc hòa 

hợp với không gian thực sự ăn sâu vào phong tục cổ truyền và tín ngưỡng của cộng đồng người 

sinh sống ở Huế. Kinh thành được quy hoạch phù hợp với triết lý phương Đông cổ nói chung và 

truyền thống Việt Nam nói riêng, đồng thời cũng tuân theo các điều kiện tự nhiên và nguyên tắc 

phong thủy, đặc biệt là dòng Hương Giang và Núi Ngự Bình. Mối quan hệ giữa năm phương 

chính (trung tâm, đông, tây, bắc, nam), năm yếu tố tự nhiên (thổ, kim, mộc, thủy, và hỏa), và năm 

màu cơ bản (vàng, trắng, xanh, đen và đỏ) nhấn mạnh ý niệm về thành phố, và được phản ánh 

trong tên gọi của nhiều địa danh quan trọng. Sông Hương, trục chính, chia thành phố thành hai 

phần.  

 

III.  DI SẢN VĂN  Ó  T Ế GIỚI: 

Trong tất cả những di sản tự nhiên và di sản văn hóa khác nhau của Việt Nam được công 

nhận bởi UNESCO, Huế có lẽ là một quần thể di sản có cấu trúc toàn diện nhất - điều này cũng 

mang lại cho Huế một lượng du khách ổn định trên trường du lịch quốc tế. Cố đô Huế đang được 

bảo tồn để trở thành một trong những phức hệ có kiến trúc được bảo tồn tốt nhất của Việt Nam và 

trong khu vực. Nhã nhạc nhạc cung đình Huế được công nhận là "di sản phi vật thể của nhân 

loại", điều này càng củng cố vị thế của Huế như một nơi có nền văn hóa sôi động trên bản đồ du 

lịch thế giới. Bên cạnh đó, Huế là vùng đất của tâm linh, với hơn hai trăm đền, chùa và nơi thờ 

phụng. Cuối cùng, Huế phong phú với những tri thức về truyền thống của dân tộc, trong đó phản 

ánh sự thịnh vượng trong đa dạng sinh học của mảnh đất này.  
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1. Quần thể di sản Huế: 

Phức hệ của các công trình kiến trúc ở Huế là một ví dụ tiêu biểu của một thủ phủ phong kiến 

phương Đông về cả việc quy hoạch cũng như xây dựng. Tính tổng thể của cấu trúc thành phố và 

thiết kế xây dựng đã tạo nên một thành phố Huế với một hình mẫu hiếm có về kiến trúc và thiết 

kế đô thị cuối thời phong kiến. Bốn thành trì như một hàng rào bao bọc bảo vệ thành phố: Kinh 

Thành - các tòa nhà hành chính, Hoàng Thành - các cung điện hoàng gia và đền thờ, Tử Cấm 

Thành - nơi ở của hoàng gia - công trình phòng thủ bổ sung ở phía Đông Bắc của Kinh thành, 

được thiết kế để điều khiển tất cả những chuyển động trên sông Hương. Các pháo đài được mô 

phỏng theo phong cách châu Âu của Vauban, lần đầu tiên phong cách này xuất hiện ở Đông Nam 

Á. Trung tâm của phức hệ là Tử Cấm Thành, được bao quanh bởi các bức tường gạch. Tử Cấm 

Thành có một cổng duy nhất ở phía trước dành cho nhà vua, có một số lối vào khác nhau từ các 

tường thành, mỗi lối vào có mục đích cụ thể riêng. Nguyên có hơn 40 tòa nhà trong Tử Cấm 

Thành kể từ lúc xây dựng. Lăng mộ Hoàng gia cũng là một bộ phận của phức hệ này. Toàn bộ 

phức hệ Hoàng gia đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 1993. 
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2.     Một kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể truyền khẩu của nhân loại:  

Nhã Nhạc Cung Đình Huế là di sản phi vật thể đầu tiên của Việt Nam được UNESCO 

công nhận. Theo đánh giá của Đại Hội đồng UNESCO, Nhã nhạc Cung đình có âm điệu tao nhã. 

Nhã nhạc được trình diễn tại những lễ hội hàng năm, lễ kỷ niệm và những sự kiện đặc biệt như lễ 

đăng quang, tang lễ hoặc lễ đón chính thức khách quốc tế. Trong rất nhiều dòng nhạc khác nhau 

đã tồn tại và phát triển ở Việt Nam, chỉ duy nhất Nhã nhạc đạt được đến tầm vóc quốc gia. Vì lý 

do này, Nhã nhạc được UNESCO công nhận là “kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể đại diện của 

nhân loại” vào năm 2003. Trên thực tế, Nhã nhạc là một thể loại âm nhạc mang tính học thuật và 

cho đến khi Triều Nguyễn ra đời, Nhã nhạc mới thực sự đạt đến sự chín muồi và hoàn chỉnh 

nhất. Nó tiêu biểu cho một sự kết hợp tinh tế trong âm nhạc giữa nhạc Việt, Chăm, Trung Hoa ... 

 

3.     Những dấu chân của Đức Phật và du lịch tâm linh. 

Huế là vùng đất với hàng trăm đền chùa và cũng là vùng đất của tâm linh. Đây là một di 

sản “sống” nuôi dưỡng khát vọng sâu xa về tâm linh của người dân Huế. Huế là nơi để tìm cảm 

hứng, thức tỉnh và sáng tạo thông qua Zen và các khu vườn Dưỡng sinh. Điều kiện tự nhiên và 

môi trường văn hóa đích thực (authentic) ở Huế rất thích hợp với loại hình du lịch dưỡng sinh,một 

lọai hình du lịch “quý tộc” và đắt tiền nhất hiện nay trên thế giới, cho phép con người tìm lại sự 

cân bằng cho chính mình thông qua nghỉ ngơi và các liệu pháp thư giãn. Huế có Hồ Tịnh Tâm 

giữa lòng thành phố không chỉ mang giá trị chuyên tải linh hồn văn hóa truyền thống Huế mà, ứng 

dụng trong phát triển du lịch, Hồ Tịnh Tâm có thể phát triển thêm khái niệm để trở thành biểu 

tượng của lọai hình du lịch dưỡng sinh- đến Huế để tìm sự tĩnh tâm, hồi sinh sức khoẻ và tinh 

thần. Đến Huế, du khách có thể ngâm mình trong làn nước trong xanh của sông Hương, hoặc chỉ 

đơn giản là mê mải rong ruổi ở các vùng nông thôn đầy màu sắc của Huế để trẻ hóa cơ thể của 

bạn với việc đạt đến mức hoàn hảo của sự tĩnh lặng. Với tài sản vô giá, giàu về tâm linh, các nhà 

chức trách nên tha  đổi hình ảnh của Th a Thiên Huế - nhấn m nh đến vùng đất của tâm 

linh, của bình yên và h nh phúc hơn là vùng đất in dấu ấn đau thương của chiến tranh hay của 

những ngành công  nghiệp hiện đại. 

 

4.      Kiến thức truyền thống của các tộc người. 

Mặc dù không được UNESCO công nhận nhưng kho tàng kiến thức về truyền thống các dân 

tộc thiểu số cũng quý giá không kém. Mặt khác, UNEP đã luôn cân nhắc kỹ lưỡng về vấn đề bảo 

vệ các phong tục, tập quán dân tộc và thực tiễn sinh thái của người dân bản địa, chẳng hạn như 

cộng đồng dân tộc Tà  i đang sinh sống ở vùng cao nguyên của tỉnh Thừa Thiên Huế. Họ cũng 

được biết đến với nhận thức về việc canh tác bền vững, cũng như đối với phương thức chữa bệnh 

truyền thống bằng thảo dược. Các giá trị thiêng liêng được tôn trọng bởi người dân bản địa phải 

được bảo vệ và bảo tồn không chỉ vì lợi ích của người dân địa phương mà còn vì các giá trị này là 

di sản phi vật thể của nhân loại. Kiến thức truyền thống (TK), kiến thức bản địa (IK), kiến thức 

truyền thống về môi trường (TEK) và kiến thức địa phương thường đề cập đến truyền thống lâu 

đời và thực tiễn của các cộng đồng khu vực, bản địa, hoặc địa phương. Tri thức truyền thống bao 

gồm sự uyên thâm, kiến thức chung và kinh nghiệm của các cộng đồng này. Trong nhiều trường 

hợp, kiến thức truyền thống được truyền miệng từ người này sang người khác, từ thế hệ này sang 

thế hệ khác. Một số hình thức của kiến thức truyền thống được thể hiện thông qua những câu 

chuyện, truyền thuyết, văn học dân gian, nghi lễ, các bài hát, và thậm chí cả luật pháp. Các hình 

thức khác của kiến thức truyền thống được thể hiện thông qua các phương tiện khác nhau.  

 

IV.  DI SẢN CÁCH MẠNG VIỆT NAM: 

Với bối cảnh lịch sử của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam xuyên suốt hai 

phần ba thời gian của thế kỷ 20, Huế cũng là nơi lưu giữ lịch sử của phong trào cách mạng Việt 

Nam. Các phong trào yêu nước bắt đầu từ rất sớm với cuộc kháng chiến chống thực dân và sự 

chiếm đóng của thực dân Pháp, làm dấy lên phong trào dân tộc trong nước, bao gồm cả sự đóng 
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góp của một vài vị hoàng tử triều Nguyễn. Đây là nền tảng dẫn đến những phong trào cách mạng 

triệt để hơn làm lay chuyển sự thống trị thuộc địa của  thực dân. Cuộc đấu tranh lâu dài cho sự 

nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước được lãnh đạo bởi Đảng Cộng sản Việt 

Nam, cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ của dân tộc Việt 

Nam.  

1.  Các phong trào yêu nước: 

Ngyễn Tri Phương (1800-1873) là một vị tướng xuất sắc phục vụ cho triều Nguyễn. Ông là 

chỉ huy của nhiều mặt trận khác nhau chiến đấu chống lại quân đội Pháp tại Đà Nẵng, gần Huế 

(1858), Gia Định (1861) và Hà Nội (1873).  

Hoàng tử Cường Để (1882-1951) - tên khai sinh là Nguyễn Phúc Đan - nhà cách mạng Việt 

Nam đầu thế kỷ 20, cùng với Phan Bội Châu, đã thất bại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt 

Nam khỏi ách đô hộ của thực dân. Ông có họ hàng thân thích với triều đình nhà Nguyễn, và theo 

chế độ cha truyền con nối, ông là người thừa kế của triều đại, là hậu duệ đầu tiên của vua Gia 

Long và con trai của ông là Hoàng tử Cảnh.  ng được phong tước Hầu nên mọi người thường gọi 

ông là Kỳ Ngoại Hầu, người tận dụng dòng dõi hoàng gia của mình để chiếm được sự hỗ trợ từ 

những người yêu nước giàu có, đặc biệt ở phía Nam của Việt Nam, để tài trợ cho phong trào đấu 

tranh giành độc lập của ông.  
 

 
 

Phan Bội Châu (1867 - 1940) là người tiên phong của chủ nghĩa dân tộc Việt Nam thế kỷ 

20. Năm 1903, ông thành lập một tổ chức cách mạng được gọi là Duy Tân hội. Từ năm 1905 đến 

1908, ông sống ở Nhật Bản, nơi đây ông đã viết những bài luận về chính trị kêu gọi giải phóng 

Việt Nam thoát khỏi ách áp bức của chế độ thực dân Pháp. Sau khi bị buộc rời khỏi Nhật Bản, 

ông chuyển đến Trung Quốc và chịu ảnh hưởng rất nhiều từ Tôn Dật Tiên.  ng đã thành lập một 

tổ chức mới với tên gọi “Việt Nam Quang Phục Hội”, theo mô hình đảng Cộng hòa của Tôn Dật 

Tiên. Năm 1925, tay sai của Pháp đã bắt giữ ông ở Thượng Hải. Ông bị kết tội phản quốc và trải 

qua phần đời còn lại bị quản thúc ở Huế.  
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Hòa Thượng Thích Quảng Đức (1897 - 1963), là một hòa thượng phái Đại Thừa thuộc Giáo 

hội Phật Giáo Việt Nam, người đã tẩm xăng tự thiêu tại một ngã tư đông đúc ở Sài Gòn vào ngày 

11 tháng 6 năm 1963. Thích Quảng Đức đã phản đối cuộc đàn áp tín đồ Phật giáo của chính 

quyền miền Nam Việt Nam do Ngô Đình Diệm lãnh đạo. Sau khi chết, thi hài của ông đã được 

hỏa táng nhưng điều kỳ lạ là trái tim của ông thì vẫn còn nguyên. Đây được coi là biểu tượng của 

lòng trắc ẩn, dẫn đến việc giới Phật tử suy tôn ông thành vị Bồ tát, phần nào làm tăng lên sức ảnh 

hưởng của vụ tự thiêu lên dư luận. 

2.  Phong trào cách mạng: 

Sự phát triển của phong trào yêu nước và cách mạng cuối cùng đã dẫn đến việc thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng đã hoạt động và lãnh đạo nhân dân trong phong trào giành độc 

lập. Đỉnh cao của các phong trào này là chiến thắng giành chính quyền trong năm 1945 và mở ra 

một giai đoạn lịch sử mới cho hoạt động cách mạng của Thừa Thiên Huế cũng như các tỉnh còn 

lại trên đất nước Việt Nam. Người dân Thừa Thiên Huế, đã trải qua hai cuộc kháng chiến thần kỳ 

của dân tộc từ năm 1946-1975 nên có rất nhiều di tích lịch sử cách mạng, đặc biệt những di tích 

gắn với con đường huyền thoại Hồ Chí Minh. Thừa Thiên Huế là vùng đất của những huyền thoại 

và cả những câu chuyện về các anh hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam, là một 

điểm khởi đầu cho phong trào đấu tranh chính trị trong khu vực đô thị phía Nam. Những phong 

trào nổi bật nhất bao gồm phong trào Phật giáo năm 1963, phong trào đô thị của học sinh sinh 

viên Huế, Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân (1968). Và cuối cùng là cuộc tấn công toàn 

diện giải phóng hoàn toàn Thừa Thiên Huế vào mùa xuân năm 1975. 

3. Di tích lịch sử cách mạng. 

Huế có nhiều di tích lịch sử cách mạng, trước hết là những di tích liên quan đến chủ tịch Hồ 

Chí Minh. Hồ Chí Minh tên thật là Nguyễn Sinh Cung, quê ở làng Kim Liên, tỉnh Nghệ An, sinh 

năm 1890, là con trai của cụ Nguyễn Sinh Sắc, một học giả theo trường phái Nho học. Cụ Nguyễn 

Sinh Sắc đổi tên cho con là Nguyễn Sinh Cung thành Nguyễn Tất Thành vào lúc lên mười. Chủ 

tịch Hồ Chí Minh được đào tạo trong khuôn khổ truyền thống Nho giáo cổ điển và được gửi tới 

trường trung học ở Huế. Trường Quốc Học Huế là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều nhân vật 

nổi tiếng khác của lịch sử Việt Nam hiện đại đã học, thật sự là một điểm đến đáng tự hào của du 

lịch Th a Thiên Huế. Hiện nay tại trường Quốc Học Huế có một thư viện truyền thống, lưu giữ 

và trưng bày lịch sử của trường, nơi đây nên trở thành một điểm đến của du lịch văn hóa, giáo dục 

và để tôn vinh Huế với truyền thống là một trung tâm giáo dục tinh hoa của Việt Nam. 

Tại Huế, bên cạnh những di tích lịch sử có liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, còn có các 

địa điểm di tích Cách mạng khác, trụ sở Xứ ủy Trung Kỳ, Trường Thanh niên Tiền tuyến được 

thành lập vào năm 1945, nhiều cơ sở trong các cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ như di tích 

Chín Hầm và hệ thống đường mòn Hồ Chí Minh. Đây là những nơi mà du khách, cả trong nước 

và người nước ngoài, có thể tưởng nhớ tới sự hy sinh của người Việt Nam vì sự nghiệp giải phóng 

dân tộc. Đặc biệt với xu hướng du lịch - giáo dục dành cho thị trường nội địa, đây là những điểm 

đến lý tưởng. 

Giá trị của Cách mạng nên được tưởng nhớ đến như một di sản của quá khứ, như một dòng 

sông chảy qua nhiều thế hệ, lan truyền các giá trị đạo đức và thẩm mỹ, hệ tư tưởng, các phiên bản 

và biểu tượng của lịch sử mà bất cứ một dân tộc nào cũng cố gắng giữa gìn. Có những kênh và 

cổng thông tin cho phép món quà lớn này được đưa ra, nhận và ghi nhớ để thế hệ trẻ tiếp nhận di 

sản văn hóa được xây dựng và vun đắp bởi thế hệ cha anh của mình. 

 

V.    VÙNG ĐẤT CỦA SỰ TƯƠNG TÁC VĂN  Ó  

1. Sự hội tụ giữa các lĩnh vực văn minh khác nhau: 

Huế là vùng đất hội tụ của thiên nhiên và cũng là vùng đất hội tụ của văn hóa. Từ thiên niên 

kỷ I trước công nguyên, đây đã là một địa bàn thuộc nền văn hóa Sa huỳnh, tiêu biểu cho thời đại 

đồ sắt sớm của khu vực Đông Nam Á. Từ những thế kỷ đầu công nguyên, Huế là một nơi in đậm 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Trái_tim
http://vi.wikipedia.org/wiki/Bồ_tát
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dấu ấn của văn hóa Chăm, hàm chứa cả những ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Ấn Độ trong một 

thời kỳ “ Hindu hóa” kéo dài 10 thế kỷ đầu công nguyên trên toàn bộ khu vực Đông Nam Á (trừ 

vùng Bắc Việt Nam ngày nay). Sau 1076, Thừa Thiên Huế trở thành vùng đất giao thoa giữa văn 

hóa Việt và văn hóa Chăm với tên gọi Châu Ô, Châu Rí, và đến năm 1306, sau đám cưới của 

Huyền Trân Công chúa với vua Chế Mân (Shinhavarman IV), Huế trở thành đất của Đại Việt. 

Ngày nay ở Thừa Thiên Huế vẫn còn nhiều vùng có người Chăm sinh sống đông đúc như Vân 

Thê (Thuỷ Vân, Hương Thuỷ), La Vân (Quảng Thọ, Quảng Điền), An Đô (Hương Chữ, Hương 

Trà), An Mỹ (Phường Phú Hiệp , thành phố Huế). 

Sau thế kỷ XV, Huế còn là nơi đến của văn hóa Trung Hoa, mà ngày nay vẫn còn in dấu đậm 

nét ở phố cổ Gia Hội, thành phố Huế. Đặc biệt, Huế là nơi có quan hệ giao lưu với văn hóa Pháp 

rất rõ nét. 

Huế thực sự là một mảnh đất đầy ắp lịch sử, chứng kiến và dung nạp nhiều cuộc gặp gỡ giữa 

các nền văn minh Đông - Tây trên thế giới mà “ đến nay chưa giải minh hết” 

 

2. Bản chất cộng sinh của nền văn hóa  uế: 

Di sản văn hóa Huế rất phong phú, Huế là vùng đất hội tụ nhiều lĩnh vực của văn minh, 

điều này giải thích cho tính cộng sinh độc đáo của nền văn hóa Huế. Nó phản ánh sự hợp tác 

thống nhất trong đa dạng của khu vực Đông Nam Á. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy tính cộng 

hưởng trong Nhã nhạc cung đình Huế. Nền tảng ban đầu của Nhã nhạc - Âm nhạc Cung đình Việt 

Nam đã bắt đầu thai nghén từ thế kỷ 17 nhưng nó chỉ đạt tới đỉnh cao ở cung đình Huế dưới triều 

Nguyễn (1802-1945). Nhạc cung đình được chính thức ra đời cùng với sự phát triển của triều 

Nguyễn trong những năm đầu thế kỷ 19. Đặc điểm nổi bật của Nhã nhạc cung đình Huế là sự 

cộng hưởng của nhiều nền văn hóa khác nhau, kết quả của một quá trình tích hợp, giao lưu, tương 

tác và biến đổi với các nền văn hóa của các quốc gia trong khu vực và nhận những tác động từ 

Phật giáo cũng như Nho giáo. Nhã nhạc còn kết nối chặt chẽ với nghệ thuật hát bội và là sự tổng 

hợp một cách phong phú, tính đa dạng của nhiều loại hình nghệ thuật trình diễn, nhiều loại nhạc 

cụ và âm sắc trong các tiết mục, trong các kiểu tổ chức dàn nhạc, đồng phục diễn, môi trường 

trình diễn và giai điệu ... Vì vậy, Nhã nhạc Cung đình Huế có thể đáp ứng cả nhu cầu nghe - nhìn 

của khán giả bởi sự phong phú của nó. Âm nhạc Cung đình Huế có quy mô lớn và tính chuyên 

nghiệp cao: Là âm nhạc chính thức của quốc gia, nhạc Cung đình Huế bao gồm nhiều dàn nhạc 

quy mô lớn, với nhiều tiết mục được thực hiện bởi một đội ngũ diễn viên đông đảo gồm các nhạc 

công, ca sĩ và vũ công. Hơn nữa, đây là thể loại âm nhạc có sự ngẫu hứng và sự thay đổi cao độ 

của các âm điệu du dương.  

Nhã nhạc Cung đình Huế là dấu vết còn lại cuối cùng của âm nhạc cung đình Việt Nam 

chứa đựng tất cả các tinh hoa của xu hướng nhạc cung đình Việt Nam được thiết lập và phát triển 

hơn 1.000 năm qua và Huế đã bảo tồn dòng nhạc này một cách xuất sắc. Với ý nghĩa đó, 

UNESCO đã chính thức đưa Nhã Nhạc  vào danh sách cùng với các kiệt tác di sản truyền khẩu và 

phi vật thể của nhân loại vào ngày 07 tháng 11 năm 2003.  
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3. Văn hóa Thẩm mỹ Huế: 

Sự hội tụ của nhiều lĩnh vực văn hóa đa dạng ở Huế cũng góp phần nuôi dưỡng một nền văn 

hóa thẩm mỹ độc đáo, đặc trưng cho lối sống của người dân Huế. Điều này trước tiên thể hiện rõ 

trong việc người Huế rất tôn trọng thuật Phong Thuỷ và có tình cảm thiêng liêng gắn bó với 

không gian mà họ sinh sống. Kế tiếp phải kể đến văn hóa thẩm mỹ trong kiến trúc, trong văn học, 

thơ ca và đặc biệt trong nghệ thuật ẩm thực Huế, mà dường như không thể có cái gì tinh tế hơn nó. 

Văn hóa thẩm mỹ tràn ngập khắp nơi trên đất Huế, vì người Huế làm gì cũng nghĩ đến cái đẹp, và 

họ đánh giá cao cái đẹp không chỉ trong nghệ thuật, trong sáng tạo mà cả trong những lĩnh vực có 

liên quan đến cuộc sống hàng ngày. Không phải ngẫu nhiên mà Huế được công nhận là trung tâm 

văn hóa đặc sắc của Việt Nam, Huế là mảnh đất nuôi dưỡng nhiều thế hệ các nhà văn, nhà thơ, 

họa sĩ, nhạc sĩ và cả những nhà hoạt động chính trị tên tuổi của Việt Nam. 

4. Các giá trị cốt lõi của nền văn hóa  uế:  

Cuối cùng, các giá trị cốt lõi của Huế có thể tóm gọn bằng những nguyên lý sau: 

Thứ nhất là nguyên lý thái hòa, đòi hỏi sự cởi mở và đón nhận; thứ hai là nguyên lý hoà hợp, 

đòi hỏi sự cân đối và con đường trung dung; thứ ba, tinh thần khoan dung, đòi hỏi sự chấp nhận 

khác biệt; và thứ tư, là nguyên tắc chung sống hoà bình, thể hiện ở sự chia sẻ chung định mệnh 

giữa các nền văn hóa và tín ngưỡng khác nhau. Cơ sở triết lý của tinh thần khoan dung trong 

nhiều nền văn hóa là dựa trên một niềm tin vào tính nhất nguyên của vạn vật. Tuy nhiên, sự khác 

biệt tuỳ thuộc vào sự tôn trọng con người trong các nền văn hóa, với những cách nhìn khác biệt 

nhưng vẫn hướng về một nguyên lý chung. Nói cách khác, trong các nền văn hóa phương Tây, 

tinh thần khoan dung dựa trên sự công nhận lẫn nhau, trong khi đó ở phương Đông, thì tinh thần 

khoan dung dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Thực sự đây chỉ là sự giải thích về mặt triết lý, và trên 

căn bản thì mọi nền văn hóa đều nhìn nhận tinh thần khoan dung là cơ sở cho chung sống hòa 

bình. Và điều này nổi bật trong những giá trị cốt lõi của Huế, và có từ xưa, trước khi có Tuyên 

ngôn về Tinh thần khoan dung của Liên Hiệp Quốc vào năm 1995. Huế đã và đang là địa bàn hội 

tụ, kết tinh và tôn vinh sự chung sống của nhiều nền văn hóa khác nhau trên tinh thần khoan dung. 
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C ƯƠNG V 

ĐỊN   ƯỚNG THỊ TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC LOẠI HÌNH DU LỊCH. 
 

 

 

 

1. DỰ BÁO CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN. 

 

1.1 Cơ sở dự báo. 

 

 Căn cứ số liệu dòng khách du lịch đến Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 1998-2012, 

và trên cơ sở các dữ liệu điều tra của các nhóm chuyên gia VN và nước ngoài trong thời 

gian trước trước đây. (xem Bảng 1: Biểu đồ số lượng khách du lịch Quốc Tế và Nội địa 

đến Huế từ năm 1998 đến 2012)  

 

Bảng 1 :  Biểu đồ số lượng khách du lịch Quốc tế và Nội địa đến TT- HUẾ 

1998 – 2012 
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                                                                                                            Đơn vị tính: lượt khách 

 

 Dựa vào các  diễn biến Tăng trưởng kinh tế chung của VN thập niên qua bao gồm 

các giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu  ( Xem Bảng 2:  Biểu Đồ tăng trưởng kinh tế 

Việt Nam giai đoạn 2001-2010) 
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Bảng 2: BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT N M GI I ĐOẠN 2001-2010 

 

 Căn cứ  vào bối cảnh của thời điểm bắt đầu của dự báo này trong điều kiện hồi 

phục kinh tế Việt Nam sau khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới và các đe dọa mất cân 

bằng tài chính thế giới hiện nay (Châu Âu và Mỹ). 

Theo số liệu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế năm 2008 là 

đỉnh cao nhất của thị trường khách du lịch đến Thừa Thiên Huế từ 2000-2008 tổng lượng 

khách đến Huế (cả khách nội địa lẫn quốc tế) đạt 1.680.000 lượt trong đó khách nội địa đạt 

889.250 lượt (chiếm tỷ lệ 53%) và quốc tế 790.750 lượt người (chiếm tỷ lệ 47%) trong bối 

cảnh Việt Nam chưa bị ảnh hưởng nhiều của khủng hoảng kinh tế thế giới. Mặc dù khủng 

hoảng kinh tế thế giới đã xảy ra trong thời gian này. 

Đến năm 2009, ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu rất rõ rệt với sự sụt giảm 

lượng khách. Khách du lịch đến Huế đạt mức tăng trưởng thấp nhất. Tổng số khách đến 

Thừa Thiên Huế là 1.430.000 lượt so với 1.680.000 của 2008 (giảm 17.5% so với năm 

2008) 

 

 Căn cứ vào báo cáo tổng hợp số liệu chỉ tiêu 3 năm gần đây (2010 -2011-2012) của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế, sự tăng trưởng lượng khách du lịch 

Thừa Thiên Huế có sự phục hồi và tăng trưởng . (Xem Bảng 3: Biểu đồ khách Quốc Tế và 

Nội địa đến Thừa Thiên Huế trong 3 năm từ 2010 đến 2012) 

 

Bảng 3: Biểu đồ khách Quốc tế và Nội địa đến TT Huế  trong 03 năm ( 2010-2012) 
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(Nguồn Sở VH-TT-DL TT Huế 2012)  
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1.2 Phương pháp dự báo. 

 

Trong điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Thừa Thiên Huế, sử dụng phương 

pháp dự báo mức gia tăng tuyệt đối khách du lịch hàng năm để dự báo các chỉ tiêu phát 

triển của du lịch Thừa Thiên Huế đến năm 2030.  

Mức dự báo tính theo tỷ lệ  % phát triển 5 năm một lần, mốc so sánh lấy số liệu năm cuối 

(của 5 năm trước đó) làm mốc tính % tăng trưởng cho năm năm tiếp theo. (ví dụ: giai đoạn 

tăng trưởng 2010-2015 ở mức 10% , dùng số liệu năm 2010 làm mốc để dự báo cho 5 năm 

2010-2015, dùng số liệu mốc năm 2015 để dự báo tỷ lệ cho 5 năm kế tiếp (2015 - 

2020)….v.v.. 

 

1.3 Các phương án dự báo 

 

Triển vọng phát triển du lịch Thừa Thiên Huế trong thời gian tới được cân nhắc trên 3 

phương án dự báo: Cao, thấp và trung bình. Các phương án dự báo lấy chỉ tiêu số lượng 

khách quốc tế và số lượng khách nội địa là chỉ tiêu định hướng cơ bản. 

 

 Phương án cao (2): được tính toán dựa trên triển vọng các điều kiện phát triển du lịch 

có nhiều thuận lợi, phát huy được đà phát triển mạnh mẽ hiện tại của du lịch TT-Huế 

và của thời kỳ hậu khủng hoảng tài chính khu vực, thị trường đã biết đến điểm đến du 

lịch Huế nổi lên mạnh mẽ, với sự hợp lực trong nước để đảm bảo khả năng tiếp đón, 

phục vụ khách và liên tục phát triển sản phẩm du lịch TT-Huế. 

 

 Phương án thấp (3): được đặt ra trong trường hợp như có các biến động toàn cầu, khu 

vực có ảnh hưởng liên tiếp, tác động bất lợi tới ngành du lịch hoặc một vài điều chỉnh 

về chính sách ngoại giao, biên giới cửa khẩu hoặc khả năng hoàn thiện đồng bộ về kết 

cấu hạ tầng không theo kịp định hướng đề ra.  

Xem xét số liệu dòng khách du lịch trong 3 năm gần đây (2010- 2012) đến thành phố 

Huế và trên cơ sở các dữ liệu điều tra của các nhóm chuyên gia Việt Nam và nước 

ngoài trước đây. Dự báo theo kịch bản thấp xây dựng trên quan điểm coi sự phát triển 

trong giai đoạn tiếp theo là quá trình phát triển tự nhiên do sức hấp dẫn thuần túy của 

tài nguyên du lịch Huế, trong giai đoạn hồi phục sau các khủng hoảng tài chính khắp 

nơi trên thế giới. 

 

 Phương án chọn (1): Trong điều kiện phát triển khá thuận lợi như hiện nay, du lịch 

Huế có khả năng tiếp tục tăng trưởng. Giai đoạn 2011-2020 và  tầm nhìn 2021-2030 đà 

tăng trưởng khách quốc tế sẽ chậm lại hơn so với tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2001-

2010 . (Xem Bảng 4:  - Dự báo các phương án phát triển du lịch Thừa Thiên Huế Giai 

đoạn 2010 – 2020 và tầm nhìn 2030) 
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Bảng 4 : DỰ BÁO CÁC P ƯƠNG ÁN P ÁT TRIỂN DU LỊCH TT-HUẾ 

GIAI ĐOẠN 2010 – 2020, tầm nhìn 2030 

 
 

Chỉ tiêu 

2010 2015 2020 2025 2030 

 

Khách 

Quốc tế 

 

 

Khách 

Nội địa 

 

Khách 

Quốc tế 

 

Khách 

Nội địa 

Khách 

Quốc tế 

Khách 

Nội địa 

Khách 

Quốc tế 

Khách 

Nội địa 

Khách 

Quốc tế 

Khách 

Nội địa 

 

 

 

 

 

 

Phương 

án chọn 

(1) 

Khách 

do các 

cơ sở 

lưu trú 

phục vụ 

612.304 873.970 986.122 1.407.537 1.661.673 2.371.782 2.928.436 4.179.890 4.302.833 6.141.630 

 

Khách 

du lịch 

đến 

Huế  

 

 

 

 

1.200.000 

 

1.800.000 2.000.000 3.100.000 3.200.000 5.700.000 5.000.000 7.000.000 

 

Cộng 
 

 

 

 

2.393.659 

(10%) 

 

4.033.455  

(11%) 

7.108.326  

(12%) 

10.444.463  

(8%) 

 

 

Phương án cao (2) 

Tổng cộng 

1.486.370 

 

(9,3%  

2010-2012) 

 

 

3.400.454 

18% 

6.839.520 

15% 

12.053.571 

(12%) 

 

19.412.397 

(10%) 

 

 

Phương án thấp (3) 
1.897.027 

5% 

2.538.650 

6% 

3.397.286 

6% 

4.546.336 

(6%) 

          Đơn vị tính : lượt khách 

 

Căn cứ những phân tích ở trên, phương án chọn (1) là phương án thực hiện dự báo quy hoạch với 

lý do sau: 

- Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và du lịch của Việt Nam, khu vực 

miền Trung Tây nguyên và tỉnh Thừa Thiên Huế; với bối cảnh phát triển du lịch của Việt Nam, 

miền Trung  

- Tây nguyên và tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Kết hợp hài hòa được nguồn nội lực với ngoại lực trong đó nội lực là chủ yếu, bảo đảm 

tính rủi ro thấp. 

- Các nhu cầu về vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ du lịch phù 

hợp không tạo ra quá nhiều áp lực lên địa phương. 

 

Phương án chọn được chia làm 4 giai đoạn phát triển chính sau: 

 

- Giai đoạn 2013 - 2015: là giai đoạn tập trung đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng và 

cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, các chiến lược marketing, tuyên truyền quảng bá được 

thực hiện. Các thị trường du lịch truyền thống được củng cố, các thị trường tiềm năng được tiếp 

cận và khai thác. 

 

Trong giai đoạn 2013 - 2015, dự báo du khách đến Huế vẫn tiếp tục tăng nhanh là 10% dự 

báo cho cả giai đoạn 2013 - 2015 (số liệu thực tế trong 3 năm qua 2010 đến 2012 với tỷ lệ tăng 

trưởng là 9,3%), số lượng du khách nước ngoài tăng theo tỷ lệ thuận với số lượng khách trong 

nước. Điều đáng chú ý là số ngày lưu trú cũng sẽ tăng lên. Tuy nhiên, dự báo này  được đưa ra 

theo phương pháp tiếp cận thông thường là dựa trên những chỉ tiêu trung bình, không quá cao và 

cũng không quá thấp, và đặc biệt dựa theo những cách tiếp cận cổ điển, thiếu tính chủ động về 

mặt chiến lược tiếp thị bắt kịp xu thế chuyển hướng của ngành du lịch thế giới trong thời kỳ hậu 

khủng hoảng. Huế hiện nay đang hưởng được thuận lợi của một điểm đến du lịch mới và có sức 

hấp dẫn vì tính mới mẻ đó. Nếu Du lịch Huế thành công trong việc nắm bắt và khai thác những xu 
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hướng mới của ngành du lịch thế giới trong thời kỳ hậu khủng hoảng thì chắc chắn Du lịch Huế 

có khả năng tăng trưởng vượt bậc. 

 

- Giai đoạn 2016 - 2020: là giai đoạn tăng tốc phát triển với sự tăng trưởng nhanh chóng 

cả về lượng khách và doanh thu (11%) . Trong giai đoạn này, tập trung khai thác và đầu tư mở 

rộng những khu du lịch có quy mô lớn, có khả năng thu hút khách cao. Thị phần tại các thị trường 

truyền thống được củng cố và phát triển. 

 

- Giai đoạn 2021 - 2025: là giai đoạn ổn định, mức gia tăng tuyệt đối khách hàng năm tiếp 

tục được duy trì (12%), hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật được tiếp tục đầu tư nâng 

cấp và xây dựng các khu du lịch cao cấp hơn theo yêu cầu nâng cao chất lượng gắn với việc phát 

triển thị trường mới để chuẩn bị cho các giai đoạn phát triển tiếp theo. 

- Giai đoạn 2026 - 2030: Giai đoạn tăng trưởng bão hòa và giảm dần 8% (2030) . Cùng 

với sự hoàn thiện cơ sở hạ tầng, Huế có thể đi dần vào quỹ đạo mà các nước có thế mạnh về du 

lịch trong khu vực đã trải qua – lúc này sự cạnh tranh từ các nước bắt đầu xem du lịch là thế mạnh 

( Myamar, Lào, Camphuchia…) cũng là nơi chia nguồn khách khi Huế đã trải qua 1 thời gian phát 

triển nóng về số lượng, và tất yếu theo “chu kỳ và chuỗi đời của điểm đến” , sự phát triển sẽ hạ 

nhiệt nếu các nguồn lực đào tạo về du lịch không kịp thời nắm bắt tình hình mới. 

Nhìn chung, dự báo tăng trưởng bình quân của du lịch TT Huế (trong 2 thập niên tới) giai 

đoạn 2010 - 2030 sẽ có mức tăng trưởng bình quân khoảng 10% (10,24%) sẽ giảm so với mức 

tăng trưởng giai đoạn 5 năm trước đó 2006-2010 (18,5% theo thống kê của Viện PTDL). Tuy 

nhiên so với dự báo tăng trưởng cả nước về du lịch trong giai đoạn 2010-2030 ( theo báo cáo 

Tổng hợpViện NCPT du lịch - TCDLVN đưa ra) thì dự báo sự tăng trưởng du lịch TTHuế  vẫn rất 

ấn tượng trong 2 thập niên tới . Tỷ lệ tăng trưởng du lịch của TT Huế luôn ở nhóm dẫn đầu theo 

bảng so sánh dự báo như  sau : (xem Bảng 5 : Dự báo tăng trưởng phát triển du lịch Thừa thiên - 

Huế . So sánh với mặt bằng dự báo tăng trưởng du lịch chung toàn Việt Nam giai đoạn 2010-2020, 

tầm nhìn 2030) 

 

 

 

Bảng 5 : Dự báo tăng trưởng phát triển du lịch TT Huế 

so sánh với mặt bằng dự báo tăng trưởng du lịch Việt Nam 

 

Giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn 2030 

 

Giai đoạn 
 

(2006-2010) 

 

2010 

2015 

2015 

2020 

2020 

2025 

2025 

2030 

Việt Nam (*) 8,4% 7,6% 7,2% 6,5% 5,1% 

TT-Huế  18,5% (***) 10%)(**) 11%(**) 12%(**) 8%(**) 

 

Ghi chú : (*)  Báo cáo Tổng hợp Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến 2020, tầm nhìn 2030 

Tổng cục Du lịch Việt Nam –  

     (**)       Dự báo nhóm tư vấn trong 2 thập niên 2010-2030 

  (***) Số liệu của Viện Nghiên cứu phát triển du lịch  (năm 2006 đến 2010) 

 

 

 

Với  tỷ lệ dự báo tăng trưởng như trên, số lượng dự báo tăng trưởng khách du lịch Quốc Tế đến 

TTHuế được mô tả qua biểu đồ so sánh với khách du lịch đến Viêt Nam như sau : (xem Bảng 6 & 
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Bảng 7: Biểu đồ so sánh dự báo tỷ lệ khách quốc tế và nội địa đến Việt Nam và đến TTHUẾ giai 

đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030 ) 
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Ghi chú : (*)  Báo cáo Tổng hợp Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến 2020, tầm nhìn 2030 

Tông cục Du lịch Việt Nam – Số liệu nguồn của Viện NCPT Du lịch 

 

 

Bảng 7 : Biểu đồ so sánh dự báo số lượng khách Nội địa du lịch VIỆT NAM và du lịch Thừa 

Thiên - HUẾ (giai đoạn 2011 đến 2030) 
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1.3 .1 Các chỉ tiêu phát triển. 

1.3.1.1 Khách du lịch 

Dự báo khách du lịch Th a Thiên Huế đến năm      the  phương án chọn như sau:  
Căn cứ vào báo cáo kết quả kinh doanh du trong 3 năm gần đây (2010-2012) của Sở VHTT&DL, 

các số liệu cho thấy số lượt tổng  khách du lịch (quốc tế và nội địa) tăng trưởng ở mức 8 % ,  

trong giai đoạn 2010-2015 chúng tôi dự báo tăng trưởng chung cho 5 năm này là 10%, và 11% 
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cho giai đoạn 2015-2020, 12 % cho giai đoạn   2020-2025; 8% cho giai đoạn 2025-2030 theo 

phân tích đã nói trên. (xem Bảng 8: Dự báo khách du lịch Thừa thiên – Huế giai đoạn 2010 đến 

2030)  

 Bảng 8 : DỰ BÁO KHÁCH DU LỊCH TT-HUẾ GI I ĐOẠN 2010- 2030 

 
 

DỰ BÁO KHÁCH DU LỊCH TT-HUẾ GI I ĐOẠN 2010- 2030 

 

 

 

Cơ sở 

dữ liệu 

thực tế cho dự 

báo 

Năm 

Số lượt khách Ngày khách 

Tổng cộng Quốc tế Nội địa Tổng cộng Quốc tế Nội địa 

  

2010 1.486.274 612.304 873.970 3.002.594 1.237.175 1.765.419 

2011 1.604.350 653.856 950.494 3.304.961 1.340.405 1.964.556 

2012 1.729.540 730.490 999.050 3.486.620 1.467.740 2.018.880 

 

Tăng trưởng trung bình 

trong 3 năm 

2010-2012 

 

7,87% 9,23% 6,92% 7,76% 8,92% 6,94% 

8% 8% 

 

Dự báo  

2010 - 2015 

 

 

Lượt 

Khách 

 

 

2.393.659 

 

986.122 

 

1.407.537 

 

4.835.708 

 

1.992.483 

 

2.843.297 

Tăng 

trưởng 

 

10% 

 
10% 

 

Dự báo 

 2015-2020 

 

 

Lượt 

Khách 

 

4.033.455 1.661.673 2.371.782 8.148.449 3.357.450 4.790.999 

 

Tăng 

trưởng 

 

11% 11% 

 

Dự báo 

2020-2025 

 

 

Lượt 

Khách 

 

7.108.326 2.928.436 4.179.890 14.360.351 5.916.974 8.443.377 

 

Tăng 

trưởng 

 

12% 12% 

Dự báo 

2025-2030 

 

Lượt 

Khách 

 
10.444.463 4.302.833 6.141.630 21.100.067 8.693.976 12.406.091 

Tăng 

trưởng 
8% 8% 
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1.3.1.2 Nhu cầu cơ sở lưu trú. 

 

Nhu cầu cơ sở lưu trú được tính toán dựa trên các chỉ tiêu cơ bản sau: ngày lưu trú bình quân của 

khách du lịch; hệ số chung phòng của khách du lịch; công suất sử dụng phòng trung bình. 

  

 Ngày lưu trú bình quân của khách du lịch. 

 

Căn cứ tình hình phát triển hiện tại cũng như xu hướng phát triển của du lịch Việt Nam, chúng tôi 

dự báo, ngày lưu trú bình quân của khách quốc tế đến Thừa Thiên Huế sẽ đạt: 

 

-  Năm 2010 đạt 2 ngày đối với khách quốc tế; 2 ngày đối với khách nội địa;  

- Giai đoạn 2011 - 2015 đạt 2,2 ngày đối với khách quốc tế; 2,1 ngày đối với khách nội địa;  

- Giai đoạn 2016 - 2020 đạt 2,5 ngày đối với khách quốc tế; 2,2 ngày đối với khách nội địa. 

- Giai đoạn 2020 - 2025 đạt 2,7 ngày đối với khách quốc tế; 2,3 ngày đối với khách nội địa. 

- Giai đoạn 2025 - 2030 đạt 3 ngày đối với khách quốc tế; 2,5ngày đối với khách nội địa. 

 

 Hệ số sử dụng chung phòng của khách du lịch. 

 

Theo Đề án Phương hướng phát triển du lịch Miền trung - Tây nguyên, hệ số sử dụng 

chung phòng lưu trú của của khách du lịch được dự báo đối với khách quốc tế đạt 1,80 

(năm 2005) và 1,60 (năm 2010); đối với khách nội địa đạt 2,00 (năm 2005) và 1,80 (năm 

2010).  

Đối với Thừa Thiên Huế hệ số chung phòng lưu trú của khách du lịch là:  

- Giai đoạn 2005 - 2010: 1,80 đối với khách quốc tế và 2,00 đối với khách nội địa. 

- Giai đoạn 2011 - 2030: 1,60 đối với khách quốc tế và 1,80 đối với khách nội địa. 

 Công suất sử dụng phòng. 

Công suất sử dụng phòng trung bình của các khách sạn Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2000 - 

2010 đạt tỷ lệ từ 55 - 65%. Trong phần dự báo thống nhất sử dụng công suất 65% là mức công 

suất sử dụng phòng trung bình của các phương án dự báo trong suốt giai đoạn nghiên cứu vì đây 
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là công suất được hầu hết các khách sạn chọn là công suất kinh doanh có lãi trong hoạt động kinh 

doanh khách sạn ở Việt Nam hiện nay.  

 

1.3.1.3 Nhu cầu phòng lưu trú. 

Từ các chỉ số trên, nhu cầu cơ sở lưu trú du lịch Thừa Thiên Huế được dự báo như sau: 

(Xem Bảng 9: Dự báo nhu cầu cơ sở lưu trú ( 2010 đến 2030) 

 

Bảng 9 :   DỰ BÁO NHU CẦU CƠ SỞ LƯU TRÚ (2010 đến 2030) 
 

BẢNG 9: DỰ BÁO NHU CẦU CƠ SỞ LƯU TRÚ  

( Giai đoạn 2010 đến 2020, tầm nhìn 2030) 

 

 

 

Cơ sở 

dữ liệu 

thực tế 

trong 3  

năm 

cho 

 dự báo 

 

 

Năm 

Phòng khách sạn  

Nhà nghỉ 

 

Tổng số 

phòng 

      

3 - 5 

 sao 

1-2  

sao 

KS 

 khác 

 

Cộng 

khách 

sạn 

 

2010 2.362 1273 2.450 6.085 1.199 7.284 

2011 2.644 1.928 2.099 6671 2899 9.570 

2012 2.640 1.901 2.214 6.755 2.954 9.709 

Tỷ lệ 

28% 

tổng số 

phòng 

 

20% 

tổng số 

phòng 

 

22% 

tổng số 

phòng 

 70% 30% 100% 

Tăng 

trưởng 

% 

Tăng trưởng trung bình  

5,6% 

trong khu vực phòng khách sạn 

 

Tăng 

trưởng 

57% 

trong khu 

vực nhà 

nghỉ 

 

Tăng trưởng 

chung 

 

 15% 

 

DỰ BÁO SỐ LƯỢNG P ÒNG LƯU TRÚ  GI I ĐOẠN  2010 - 2030 

 

 

Giai đoạn 

 

Tổng số lượng phòng  

Đơn vị /phòng 
Tăng trưởng 

% 

 

2010 - 2015 

 

12.837 12% 

 

 2015-2020 

 

22.623 12% 

 

2020-2025 

 

38.121 11% 

 

2025-2030 

 

61.394 10% 
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1.3.1.4 Dự báo cơ cấu phòng lưu trú 

 

Dựa trên đặc điểm sản phẩm du lịch, loại hình khách du lịch, và dựa trên báo cáo kết quả 

kinh doanh trong 3 năm gần đây (2010 - 2011- 2012) với tỷ lệ tăng tưởng bình quân của tổng 

lượng phòng lưu trú là 15% , bao gồm các loại phòng: Phòng khách sạn (nhóm 3-5 sao và nhóm 

1-2 sao); phòng lưu trú và khách sạn khác; nhà nghỉ . 

 

a/  Phòng khách sạn: Theo kết quả báo cáo kinh doanh TTHuế, tăng trưởng phòng khách 

sạn các loại trong 3 năm gần nhất (2010-2012) là 5,6 %  với  tỷ lệ cơ cấu phòng lưu 

trú của Thừa Thiên Huế lần lượt là  : (Xem Bảng 10 - Dự báo cơ cấu  phòng lưu trú 

2011 - 2030.) 

 

-  Khách sạn cao cấp từ 3 - 5 sao: hiện nay lượng phòng loại này chiếm tỷ lệ trung bình 

28% trong tổng số phòng lưu trú, dự báo đến  năm 2015 tỷ lệ phòng loại này chiếm  tỷ 

lệ 30%, dự báo tăng trưởng các giai đoạn  tiếp theo 2015-2020  chiếm tỷ lệ 32% tổng 

số phòng lưu trú, giai đoạn 2020-2025 chiếm tỷ lệ  35% ,  giai đoạn 2025-2030 chiếm 

tỷ lệ  38%  

 

-  Khách sạn 1 - 2 sao: hiện nay chiếm tỷ lệ trung bình khoảng  20%  tổng số phòng, dự 

báo đến năm 2015 tỷ lệ phòng loại này chiếm tỷ lệ 23%, và dự báo giai đoạn  tiếp theo 

2015-2020  chiếm tỷ lệ 25% tổng số phòng lưu trú, giai đoạn 2020-2025 chiếm 30%, 

giai đoạn 2025-2030 chiếm tỷ lệ 32% số phòng lưu trú.  

 

- Các loại phòng lưu trú và khách sạn khác: chiếm tỷ lệ 22% trên tổng số phòng hiện có. 

Dự báo các loại phòng lưu trú loại này sẽ giảm dần trong cơ cấu vì sự cạnh tranh do 

tăng trưởng của các loại khách sạn được xếp hạng hoặc do tự bản thấn các cơ sở lưu 

trú này tìm cách vươn lên để được xếp hạng khách sạn. Dự báo đến năm 2015 vẫn 

chiếm tỷ lệ 22% và giảm dần trong các giai đoạn 2015-2020 chiếm 20% tổng số 

phòng lưu trú, 18% cho giai đoạn 2020-2025; 15% cho giai đoạn 2025-2030.  

 

b/    Nhà nghỉ : chiếm tỷ lệ khá cao trong 3 năm 2010-2011-2012 , chiếm tỷ lệ 30% tổng 

số phòng lưu trú so với 70% của các loại phòng khách sạn) và tăng trưởng nội khối đạt 

khá cao. Tuy vậy, trong tương lai, khi mà các khách sạn và các dự án đạt chuẩn đã 

hiện diện đầy đủ  thì tăng trưởng của  nhà nghỉ không còn như hiện nay. Dự báo  đến 

2015 chiếm 25% tổng số phòng lưu trú, và giảm dần trong các giai đoạn 2015-2020 

chiếm tỷ lệ 23%, giai đoạn 2020-2025 chiếm tỷ lệ 18% và 15% cho giai đoạn 2025-

2030. (Xem Bảng10 – Dự báo cơ cấu  phòng lưu trú 2011-2030.) 

  
- Phòng nghỉ theo dạng homestay là loại hình mới phát triển ở Thừa Thiên Huế trong 

những năm gần đây. Đây là loại hình cơ sở lưu trú có thuận lợi là vốn đầu tư ít, lại có 

khả năng tạo ra lợi ích cho cộng đồng dân cư và thích hợp với loại hình du lịch lễ hội 

như festival Huế (hiện nay không có hiệu quả, chỉ áp dụng trong giai đoạn cơ sở lưu 

trú chưa phát triển), Loại hình này phù hợp du lịch sinh thái tham dự vào cộng đồng. 

Hiện nay theo ước tính loại hình này mới chiếm tỷ lệ 1-2 % tổng số phòng và đang thu 

hút được cộng đồng dân cư tham gia. Dự báo vẫn giữ nguyên tỷ lệ 1-2% cho giai đoạn 

2015-2025 và giảm dần trong giai đoạn 2025-2030. Phòng nghỉ cho loại hình này chưa 

có số liệu cụ thể nên chúng tôi chưa đưa vào dự báo riêng và dự báo trong phần  “các 

loại phòng ks lưu trú khác”  
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Bảng 10  :  DỰ BÁO CƠ CẤU P ÒNG LƯU TRÚ 2010-2020, TẦM NHÌN 2030 
 

Loại  

phòng 

Đơn 

 vị  

tính 

Số liệu 

2010 

2010 

2015 

2015 

2020  

2020 

2025  

2025 

2030  

Số 

 phòng 

 

Tỷ lệ 

% 

 

Số  

phòng 

Tỷ lệ 

% 

Số  

phòng 

Tỷ lệ 

% 

Số  

phòng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

phòng 

Tỷ lệ 

% 

 

Tổng số 

Phòng 

 

phòng 7.284 100% 12.837 100% 22.635 100% 38.121 100% 61.394 100% 

Khách sạn 

3 – 5 sao 
phòng 2.362 28% 3.851 30% 7.243 32% 13.342 35 23.330 38 

Khách sạn 

1 – 2 sao 
phòng 1.273 20% 2.952 23% 5.659 25% 11.436 30 19.646 32 

Nhà 

Nghỉ 
phòng 1.199 30% 3.209 25% 5.206 23% 6.863 18 9.209 15 

Các loại 

Phòng KS 

lưu trú 

khác 

phòng 2.450 22% 2.825 22% 4.527 20% 6.480 17 9.209 15 

1.3.2    Thu nhập du lịch 

1.3.2.1   Mức chi tiêu bình quân. 

Theo báo cáo của Sở VH-TT-DL Thừa thiên Huế,  thực tế hiện nay mức chi tiêu đã thống kê cho 

lĩnh vực du lịch (không tính thu từ xã hội) của khách du lịch đến Thừa Thiên Huế trong năm 2012 

đạt 45 USD/ngày/khách (đối với khách quốc tế) và 20 USD/ngày/khách (đối với khách nội địa) 

Dựa trên các định hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh, trên xu hướng tăng trưởng khách du lịch và 

xu hướng chi tiêu của khách du lịch đến Việt Nam. QHTT PTDL Thừa Thiên Huế dự báo mức chi 

tiêu bình quân của khách du lịch đến Thừa Thiên Huế như sau: (xem Bảng 11: Dự báo mức chi 

tiêu bình quân khách Du Lịch .) 

 

Bảng 11- Dự báo mức chi tiêu bình quân khách du lịch trong cơ sở lưu trú 

Đối tượng khách 2012 2015 2020 2025 2030 
Tăng trưởng bình quân 

2012- 2030 

Mức chi tiêu bình quân 

của khách quốc tế  
(Đv tính: USD/ngày/khách) 

 

45 49 57 66 77 3% 

 

Mức chi tiêu bình quân 

 khách nội địa 
(Đv tính: USD/ngày/khách) 

 

20 23 30 38 48 5% 

 

 1.3.2.2  Mức chi tiêu bình quân ngoài xã hội 

Năm 2015 ước đạt hơn 2.7 triệu đồng/ngày (122.5 USD) đối với khách quốc tế, 1.3 triệu 

đồng/ngày (57.5USD) đối với khách nội địa. 

Năm 2020 ước đạt hơn 3.1 triệu đồng/ngày (142.5 USD) đối với khách quốc tế, 1.6 triệu 

đồng/ngày (75USD) đối với khách nội địa. 
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Năm 2025 ước đạt hơn 3.6 triệu đồng/ngày (165 USD) đối với khách quốc tế, 2.1 triệu 

đồng/ngày (95USD) đối với khách nội địa. 

Năm 2030 ước đạt hơn 4.2 triệu đồng/ngày (192.5 USD) đối với khách quốc tế, 2.6 triệu 

đồng/ngày (120USD) đối với khách nội địa.  

Bảng 11B -Dự báo mức chi tiêu bình quân ngoài xã hội 

 

Đối tượng khách 2015 2020 2025 2030 

Khách quốc tế 122,5 142,5 165 192,5 

Khách nội địa 57,5 75 95 120 

                          Đơn vị tính USD 

 1.3.2.3  Thu nhập xã hội của du lịch 

Căn cứ vào tổng doanh thu du lịch  bình quân trong 3 năm qua của TT Huế  (2009-2011) 

và chỉ tiêu ngày lưu trú trung bình, thu nhập xã hội từ du lịch của Thừa Thiên Huế được dự báo 

như sau : (Xem Bảng 12 – Dự báo thu nhập xã hội du lịch) 

 

Bảng 12   -  Dự báo thu nhập xã hội du lịch 

Chỉ tiêu 
2012 

Đv triệu usd 

2015 
Đv triệu usd 

2030 
Đv triệu usd 

Tăng trưởng bình quân 

2006 – 2010 (*) 2011 – 2030 

Doanh thu khách  

quốc tế 
165 256 2.313 48% 15,8% 

Doanh thu khách 

 nội địa 
110 162 1.127 28% 13,8% 

Tổng doanh thu 275 418 3.440 40% 15% 
Đv tính: triệu USD                                                                                          (*) Nguồn: Viện NCPT Du lịch           

 

1.3.3.  GDP du lịch và Nhu cầu vốn đầu tư phát triển du lịch. 

 

1.3.3 1. Chi phí trung gian (*)Trong giai đoạn từ 2000 - 2004, chi phí trung gian của nền 

kinh tế Thừa Thiên Huế khá cao (hơn 45%). Trong quy hoạch ( 2011- 2025), lựa chọn mức chi 

phí trung gian của du lịch Thừa Thiên Huế là 45% .  

(*) Nguồn: Viện NCPT Du lịch           
 

1.3.3 .2  GDP tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Theo Định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng GDP của Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 

từ 2010 đến năm 2030 như sau : (Xem Bảng 13 : Dự báo tăng trưởng GDP Thừa thiên Huế . 

Bảng 13   -  DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG GDP THỪA THIÊN HUẾ  

 

Chỉ tiêu 
Đv 

tính 

 

Năm 

 

 

Tốc độ tăng trưởng bình quân  

 

2010 2015 2020 2025 2030 

2005 

- 

2010 

(*) 

2011 

- 

2015 

(**) 

2016 

- 

2020 

(**) 

2021 

- 

2030 

(**) 

GDP giá 1994 

 

Tỷ đồng 

 

7.300 13.450 23.704 38.175 61.482 16,65% 13% 12% 10% 

 

tr.USD 

 

663,64 1.222,73 2.154,91 2.469 3.976 16,65% 13% 12% 10% 

                   

Nguồn: (*) QHTT phát triển KT-XH tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, từ 2021-2030 (**) dự báo của nhóm tư vấn. 



191 
 

 

Tỉnh Thừa Thiên Huế cần tập trung nguồn lực đầu tư và có một chiến lược chuyển dịch 

kinh tế lấy du lịch là động lực chính của sự phát triển của tỉnh, thì triển vọng phát triển  với tăng 

trưởng GDP sẽ cao hơn. 

 

1.3.3 .3  Chỉ tiêu GDP du lịch và tỷ trọng trong GDP tỉnh. 
 

Căn cứ các chỉ tiêu nêu trên, GDP và tỷ trọng của GDP du lịch trong GDP tỉnh Thừa 

Thiên Huế theo các phương án được dự báo như sau: (Xem Bảng 14: Dự báo GDP du lịch và tỷ 

trọng của du lịch trong GDP của tỉnh TT-HUẾ) 

 

Bảng14 : Dự báo GDP du lịch và tỷ trọng của du lịch  trong GDP  của tỉnh  TT-HUẾ 

 

Chỉ tiêu 2012 2015 2020 2030 

 

GDP Du lịch 

 

1.700 3.080 6.182 25.025 

 

Tỷ trọng trong GDP tỉnh 

 

10,47% 11,70% 13,10% 17, 20% 

                                                                                                                                     Đv tính: tỷ VNĐ 

 

Trong tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới khó khăn hiện nay. 

Năm 2012 GDP du lịch là 1.700 tỷ VNĐ chiếm tỷ trọng 10,47% so với GDP toàn tỉnh; dự báo: 

Năm 2015 GDP du lịch là  3.080 tỷ VNĐ chiếm tỷ trọng  11,7% so với GDP toàn tỉnh.  

Năm 2020 GDP du lịch là  6.182 tỷ VNĐ chiếm tỷ trọng 13,1 % so với GDP toàn tỉnh. 

Năm 2030 GDP du lịch là  25.025 tỷ VNĐ chiếm tỷ trọng 17,2 % so với GDP toàn tỉnh. 

 

1.3.3 .4   Chỉ số ICOR. 

 

Trước đây, chỉ số ICOR du lịch theo QHTT PTDL Việt Nam đến 2010 và khu vực miền Trung - 

Tây nguyên (Đề án Phương hướng phát triển du lịch miền Trung - Tây nguyên) là 3,50.  Chỉ số 

này thật sự không sát với thực tế, chỉ số  ICOR cao hơn nhiều và lên đến 8-9, nghĩa là phải cần 

đến 8-9 USD đầu tư mọi thứ mới được 1 USD. Trên cơ sở đó, Thừa Thiên Huế cần phải có những 

chính sách và biện pháp cụ thể tăng cường tính hữu hiệu của đầu tư và đem chỉ tiêu ICOR xuống 

lại là 3,50 - 5 cho toàn giai đoạn nghiên cứu để mong thu hút đầu tư trong nước cũng như nước 

ngoài. 

 

1.3.3 .5   Nhu cầu vốn đầu tư phát triển du lịch Thừa Thiên Huế. 

 

Dựa vào chỉ tiêu GDP du lịch và chỉ số ICOR của du lịch Thừa Thiên Huế, nhu cầu vốn đầu tư 

phát triển du lịch Thừa Thiên Huế được dự báo theo các phương án như sau:(Xem Bảng 15: Dự 

báo nhu cầu vốn đầu tư du lịch) 
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Bảng 15  :  DỰ BÁO NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ DU LỊCH 
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2. ĐỊN   ƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHÁCH DU LỊCH. 

 

Định hướng  thị trường khách du lịch và xu hướng phát triển của các loại hình du lịch là một nội 

dung quan trọng quyết định các chiến lược về sản phẩm, quảng bá xúc tiến du lịch. Ở phần này, 

chúng tôi sẽ tập trung vào ba vấn đề chính: Xu hướng thị trường du lịch TTH, các loại hình du 

lịch truyền thống, các loại hình du lịch theo xu hướng mới và một số loại hình du lịch đặc biệt 

Huế, và trên cơ sở đó, đưa ra một số mẫu về quảng bá cho du lịch TTH. Để hoàn thành phần này, 

chúng tôi có tham khảo một công trình nghiên cứu của Viện Nghiên Cứu và Phát Triển Du Lịch-  

điều chỉnh QHTT PTDL Thừa Thiên Huế 2010- 2020, các báo cáo thường niên của Sở Văn Hóa 

Thế Thao và Du Lịch TTH. 

 

2.1 Thị trường nước ngoài 

 

 Thị trường Tây Âu. 

 

Chủ yếu là các nước Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha trong đó nguồn chủ yếu là Pháp do 

những mối liên hệ mang tính chất lịch sử lâu đời của người Pháp với Thừa Thiên Huế (đặc biệt là 

cố đô Huế). Thị trường Tây Âu là thị trường có khả năng chi tiêu lớn, hiện nay chiếm hơn 40% 

tổng số khách du lịch đến Thừa Thiên Huế. 

Thị trường Tây Âu có vị trí chủ đạo, quan trọng đối với sự phát triển của du lịch Thừa 

Thiên Huế trong giai đoạn 2011 - 2025, do tiềm năng du lịch của Thừa Thiên Huế phù hợp với 

nhu cầu của thị trường này đó là các loại hình du lịch gắn liền với các đặc trưng văn hoá truyền 

thống, khai thác được giá trị di sản văn hoá thế giới cố đô Huế. Các sản phẩm chính gồm các tour 

du lịch tham quan di tích lịch sử, nghiên cứu văn hoá, festival truyền thống, nghỉ dưỡng sinh thái 

biển, núi..Đặc biệt nếu   H đưa chiến lược phát triển du lịch xanh lên hàng đầu, thị trường 

này chắc chắn sẽ gia tăng. 

 

 

Châu Âu
41%

Châu Á

(ngoài Asean)
9%

Úc
10%

Châu Mỹ
9%

Asean
21%

Việt Kiều
2%

Nước khác
8%

Thị phần theo châu lục du khách quốc tế đến Thừa Thiên 
Huế

( 2010- 2011 - 2012)
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Thị trường Bắc Mỹ. 

 

Chủ yếu là Mỹ, Canada. Hiện nay thị trường Bắc Mỹ chiếm khoảng 9,1% số lượng khách 

du lịch quốc tế đến Thừa Thiên Huế. Khách du lịch Mỹ đến Thừa Thiên Huế tăng trưởng với tốc 

độ hơn 9-10%/năm. Khách du lịch Mỹ ưa thích các loại hình sản phẩm du lịch liên quan đến cuộc 

chiến tranh Việt Nam, đặc biệt các tour du lịch thăm lại chiến trường xưa (DMZ) khu vực miền 

Trung Việt Nam trong đó có Huế. 

Trong thị trường khu vực Bắc Mỹ cần chú trọng đến thị trường Mỹ vì đây là thị trường đi 

du lịch Châu Á mạnh, có mức chi trả cao và có quan tâm đến Đông Nam Á đồng thời lượng Việt 

kiều ở Mỹ về Việt Nam ngày một nhiều hơn. Hơn nữa, hiệp định thương mại Việt Mỹ năm 2001 

tạo điều kiện trao đổi thương mại giữa hai nước và do đó cơ hội thu hút khách Mỹ của Việt Nam 

đang tăng do khách Mỹ rất quan tâm đến văn hoá, lịch sử Việt Nam, các họat động mạo hiểm 

cũng như việc nhiều cựu chiến binh Mỹ và những người thân của họ muốn quay trở về thăm quan 

chiến trường xưa. 

Phương hướng khai thác thị trường này là tập trung vào nguồn khách du lịch Mỹ với các 

sản phẩm chính gồm các tour du lịch thăm lại chiến trường xưa, nghiên cứu văn hoá, festival 

truyền thống, các làng nghề, nghỉ dưỡng sinh thái biển, núi.... 

 

Thị trường Đông Bắc Á. 

 

Bao gồm các thị trường chính như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... Hiện tại chiếm tỷ 

trọng hơn 9% trong tổng lượng khách quốc tế đến Thừa Thiên Huế. Thị trường này có mức chi 

tiêu không cao trừ khách Nhật Bản. Tuy nhiên lại là thị trường có quy mô lớn, thuận tiện về mặt 

địa lý, đặc biệt là khách du lịch Trung Quốc.Thị trường Đông Bắc Á: với quy mô lớn và sự tương 

đồng về văn hoá, thuận tiện về mặt địa lý nên thị trường này cần tiếp tục được khai thác mạnh mẽ 

hơn đặc biệt trong thời gian tới. 

 

Trong thị trường này cần tập trung khai thác nguồn khách du lịch Trung Quốc do điều 

kiện dễ tiếp cận Việt Nam bằng đường hàng không, biển, đường bộ; đồng thời kinh tế Trung 

Quốc đang phát triển mạnh, nhu cầu đi du lịch nước ngoài tăng lên nhanh chóng. Khách Trung 

Quốc thường quan tâm đến thiên nhiên, văn hoá Việt Nam. Các tour du lịch tham quan có kèm 

theo mua sắm, hoặc ẩm thực Việt Nam rất được khách Trung Quốc ưa chuộng.  

 

Phương hướng khai thác thị trường này là tập trung nguồn khách du lịch Nhật Bản (chiếm 

tỷ lệ cao nhất trong thị trường này) và Trung Quốc với các sản phẩm chính gồm các tour du lịch 

tham quan di tích lịch sử, nghiên cứu văn hoá, festival truyền thống, các làng nghề, nghỉ dưỡng 

sinh thái... Các kênh phân phối chính là các văn phòng, chi nhánh của các công ty du lịch lớn của 

Việt Nam tại khu vực Trung Quốc, Nhật Bản và các công ty du lịch lớn của Trung Quốc, Nhật 

Bản.... Phương thức quảng bá tuyên truyền tập trung sử dụng đa dạng các biện pháp như tập gấp, 

internet, các sự kiện văn hoá, du lịch. 

 

Thị trường ASEAN. 

Đây là thị trường hấp dẫn nhất đối với sản phẩm du lịch Thừa Thiên Huế, đặc biệt là 

khách du lịch Thái Lan, trong thị phần khách Asean đến Huế thì khách du lịch Thái Lan đứng thứ 

nhất (chiếm gần 90%  tổng khách du lịch của cả khối Asean trong 3 năm gần đây ). Thị trường 

khách ASEAN trong các năm gần đây gây ấn tượng nhất , dù chỉ chiếm tỷ lệ 21% so với khách từ 

Châu Âu ( chiếm 41%) nhưng tiềm năng rất lớn. 

Thị trường ASEAN ưa thích các sản phẩm du lịch gắn với văn hoá, sinh thái… Đối với 

Thừa Thiên Huế cần chú ý đến thị trường khu vực Đông Bắc Thái Lan qua tuyến hành lang Đông 

- Tây. Thị trường Singapore theo dự báo là một thị trường trung chuyển và chia xẻ du khách cho 

du lịch Huế rất lớn. Theo khảo sát của chúng tôi có 3 yếu tố sau mà những nhà hoạch định chính 

sách du lịch Huế cần lưu ý để có kế hoạch tiếp xúc và làm việc với thị trường này qua Tổng cục 

du lịch Singapore (STB) sớm: 
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- Số lượng khách đến Singapore không có phân khúc thị trường du lịch văn hóa để kết 

hợp tuyến. Ngoài ra số lượng khách đến khu vực Đông Nam Á thường tập kết tại 

Singapore nên Singapore thường xuyên ở trong tình trạng quá tải về du khách. 

- Công nghiệp du thuyền cũng tập kết tại Singapore và Singapore thiếu cảng biển du lịch 

có tiềm năng như Chân Mây. 

- Các nhà quản lý khách sạn lớn của Singapore đã và đang có mặt tại TTH. 

Phương hướng khai thác thị trường này nên tập trung với các sản phẩm chính gồm các tour du 

lịch tham quan di tích lịch sử, nghiên cứu văn hoá, festival truyền thống, các làng nghề, nghỉ 

dưỡng sinh thái, du lịch MICE. 

Cần đặc biệt kết nối và phát triển công nghiệp du thuyền với Singapore. 

Các kênh phân phối chính là các văn phòng, chi nhánh của các công ty du lịch lớn của 

Việt Nam tại các thị trường lớn của khu vực như Thái Lan, Singapore và các công ty du lịch lớn 

của Thái Lan, Singapore.... Phương thức quảng bá tuyên truyền tập trung sử dụng đa dạng các 

biện pháp như tập gấp, internet, các sự kiện văn hoá, du lịch. 

BIỂU ĐỒ K ẢO SÁT 

T ÀN  P ẦN K ÁC  DU LỊC  QUỐC TẾ ĐẾN TT- UẾ

1998 - 2009

Ghi chú:
• Nguồn : Báo cáo kết quả kinh doanh của ngành du lịch TTH

• Du khách Thái Lan chỉ có số liệu từ năm 2003 trở về sau
 

                     Đơn vị tính : lượt người  
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Biểu đồ khảo sát thành phần khách du lịch Quốc Tế 

đến du lịch Thừa Thiên Huế trong 3 năm : 2010-2011-1012 
 

4,608
4,832

20,055

4659

4934

53788,580
9,887

10,788
8870

8307
8463

9,014
8,636

12,257
10,947

13,622

14,397
16,156

17,494
16,832

16,839
12,939

12,307

17,447
19,375

20,292

17,774
17,051

20,920

26,802

27,195
33,937

39,859

43,642
44,758

43,837

44,479
43,010

46,989

46,063 52,824

56,291

36,522

59,163

58,691

64,355

64,253

102,241

102,233

107,437

113,796

122,516
128,019

11,418 10,420

9,251 8,297

7891 9656

6886 8473

2010 2011 2012

Na Uy

Áo

Ireland

New Zeland

Bỉ

Đan Mạch

Thái Lan

Pháp

Úc

Quốc tịch khác

Đức

Mỹ

Anh

Nhật

Hà Lan

Tây ban Nha

Việt Kiều

Canada

Trung Quốc

Lào

Thụy Sĩ

Ý

Thụy Điển

Hàn Quốc

Singapore

Đài Loan

Nga

6

 
                     Đơn vị tính : lượt khách 
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Dự báo cơ cấu khách quốc tế của Thừa Thiên Huế đến năm 2030 như sau: 

 

( Xem Bảng 17  : Dự báo số lượng và tỷ lệ thành phần khách Quốc Tế đến Thừa Thiên – Huế 

( Giai đoạn 2010 – 2030) 

 

Bảng17  : Dự báo số lượng và tỷ lệ thành phần khách Quốc Tế đến Thừa Thiên – Huế 

( Giai đoạn 2013 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030) 
 

Stt Loại khách 

  

Số liệu 3 năm  

(đơn vị : người) 

 

Khu 

vực 

chiếm 

Tỷ lệ 

% 

(3năm) 

 

Dự báo 2015 

 

Dự báo 2020 Dự báo 2025 Dự báo 2030 

2010  2011 2012 
Số 

lượng 

(người) 

Tỷ lệ 
% 

Số lượng 
(người) 

Tỷ lệ 
% 

Số lượng 
(người) 

Tỷ lệ 
% 

Số lượng 
(người) 

Tỷ 

lệ 

% 

 1 

 

Asian 

 

126.188 

 

  

134.299 

 

143.623 

 

20,2% 207.086 21 382.185 23 673.540 23 1.032.680 24 

Thái Lan 
Lào 

Singapore 

113.796 

9.014 
3.378 

 122.516 

8.636 
3.147 

128.019 

12.257 
3.347 

 

        

2 

Châu Âu 

 

249.039 

  

290.229 

 

309.259 

 

42,5% 

 

424.033 

 

43 

 

664.670 40 1.171.374 40 1.721.133 40 

Pháp 

Anh 
Đức 

Tây Ban Nha 

Hà Lan 
Đan Mạch 

Bỉ 

Italia 
Israel 

Áo (Austria) 

Thụy sĩ 

Ireland 

Thụy Điển  

Na Uy  
Nga 

102.241 

39.859 
46.989 

17.447 

17.774 
- 

- 

8.580 
- 

- 

8.870 

- 

4.659 

- 
2.620 

 102.233 

43.642 
46.063 

19.375 

17.051 
11.418 

9.251 

9.887 
3.901 

4.123 

8.307 

6.886 

4.934 

3.158 
- 

107.437 

44.758 
52.824 

20.292 

20.920 
10.420 

8.297 

10.788 
4.454 

3.801 

8.463 

8.473 

5.378 

2.954 
- 

 

        

3 

Châu Á 

 

45.263 

  

53.540 

 

82.045 

 

9% 

 

93.681 9,5 166.167 10 292.843 10% 473.313 11 

Trung Quốc 

Nhật Bản 

Hàn quốc 
New Zeland 

Đài Loan 

10.947 

26.802 

4.608 
- 

2.906 

 13.622 

27.195 

4.832 
7.891 

14.397 

33.937 

24.055 
9.656 

 

        

4 

Châu Mỹ 

 

59.993 

  

61.973 

 

59.842 

 

9,1% 

 

93.681 9,5 157.858 9,5 278.201 9,5 387.254 9 

Mỹ 
Canada 

43.837 
16.156 

 44.479 
17.494 

43.010 
16.832 

 
        

 Úc 

 

58.691 

  

64.355 

 

64.253 

 

9,4% 

 

98.612 10 174.476 10,5 307.486 10,5 430.284 10 

5 Việt Kiều 16.839  12.939 12.307 

 

2,1% 

 

19.722 2% 41.542 2,5 87.853 3 172.113 4 

6 Nước khác 56.291  36.522 59.163 

 

7.7% 

 

49.307 5% 74.775 4,5 117.137 4 86.056 2 

 

Tổng cộng 

 

 

612.304 

  

653.856 

 

730.490 

 

100% 

986.122 
100 

% 
1.661.673 

100 

% 
2.928.436 

100 

% 
4.302.833 

100 

%  

 

 

    Tăng trưởng thực tế  9,3% 

 

 

Dự báo% 

 

Mức tăng trưởng 

 

10% 
 

(2010 đến 2015) 

 

11% 
 

(2015 đến 2020) 

 

12% 
 

(2020 đến 2025) 

8% 

 
(2025 đến 2030) 
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Số lượng khách quốc tế đến Huế cũng theo những xu hướng đã thể hiện qua những năm 

gần đây. Du khách từ các nước ASEAN sẽ gia tăng đều, đặc biệt là do sự phối hợp của ngành du 

lịch các nước cộng đồng ASEAN quảng bá một điểm đến chung “Hợp nhất trong đa dạng”. Các 

nước Châu Âu có sự quan tâm như Pháp, Đức và Anh Quốc, cũng có số du khách gia tăng đáng 

kể. Xu hướng Việt kiều từ các nước Úc, Hoa Kỳ về thăm quê hương cũng sẽ tăng đều trong thập 

niên tới. Hơn nữa số lượng Việt Kiều từ trên hàng chục quốc gia khắp các châu lục cũng sẽ tiếp 

tục về thăm quê hương và kinh doanh đều đặn và nhiều hơn.Nói chung số lượng Việt kiều về 

thăm quê hương sẽ gia tăng nhanh, trong đó số người Việt từ Hoa Kỳ về nước sẽ là đông nhất. Từ 

các nước Đông Á, du khách Nhật Bản là một thành phần đáng lưu ý, vì ý thức xã hội, văn hóa và 

môi trường cao, khả năng tiêu xài cũng cao hơn. Số du khách từ Trung Quốc cũng có xu hướng 

gia tăng cao và nhanh, có lẽ là vì nhiều điểm tương đồng về văn hóa kiến trúc của cung đình, tuy 

nhiên xu hướng tiêu xài và nhu cầu du khách như thế nào cần phải nghiên cứu thêm. 

 

2.2   Thị trường trong nước. 

 

Căn cứ vào tiềm năng du lịch của Thừa Thiên Huế, định hướng khai thác thị trường nội 

địa của du lịch Thừa Thiên Huế là tập trung vào các khu vực đô thị trong nước. Đây sẽ là những 

thị trường có nhu cầu thích hợp với các loại h nh du lịch của Thừa Thiên Huế, đặc biệt là du lịch 

văn hoá, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch biển…. Thị trường nội địa chủ yếu của Thừa Thiên Huế sẽ 

là: 

 

- Thị trường khu vực Miền Trung: tập trung khai thác thị trường du lịch các đô thị khu vực 

này như Đà Nẵng, Quảng Nam, Đông Hà, các khu công nghiệp Dung Quất, Chu Lai, vùng Tây 

Nguyên… 

- Thị trường khu vực Bắc Bộ: tập trung vào các đô thị lớn thuộc tam giác trọng điểm kinh 

tế Bắc bộ như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, các đô thị khác như Vinh, Thanh 

Hoá… 

- Thị trường khu vực Nam Bộ: tập trung vào thị trường chủ đạo là thành phố Hồ Chí Minh 

và một số địa phương lân cận. 

 

Phương hướng khai thác thị trường này là tập trung vào nguồn khách du lịch trong các đô thị lớn 

với các sản phẩm chính gồm các tour du lịch tham quan di tích lịch sử, nghiên cứu văn hoá, 

festival truyền thống, các làng nghề, nghỉ dưỡng sinh thái, du lịch biển, du lịch MICE... Các kênh 

phân phối chính là các văn phòng, chi nhánh của các công ty du lịch lớn của Việt Nam, của Thừa 

Thiên Huế tại các thị trường nội địa chính. Phương thức quảng bá tuyên truyền tập trung sử dụng 

đa dạng các biện pháp như tập gấp, internet, các hội chợ, triển lãm du lịch...  

 

3.    ĐỊN   ƯỚNG LOẠI HÌNH  DU LỊCH TRUYỀN THỐNG. 

 

a.     Du lịch văn hoá.  

Du lịch văn hoá hiện là loại hình du lịch chủ đạo của tỉnh, tập trung vào việc khai thác 

tiềm năng văn hoá đặc biệt là các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể của di sản văn hoá cố đô 

Huế, các sản phẩm chính bao gồm: 

- Du lịch tham quan di tích lịch sử văn hoá, chủ yếu ở khu vực cố đô Huế với các điểm 

tham quan chính như hệ thống lăng mộ các vua Nguyễn, đàn Nam Giao, Kinh Thành Huế, Sông 

Hương, Núi Ngự… 

- Du lịch lễ hội: khai thác tiềm năng về lễ hội của các khu vực dân cư quanh Thành phố 

Huế, nghiên cứu hướng mở rộng phạm vi của festival Huế đưa Huế trở thành một thành phố 
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festival; Xây dựng festival nghề truyền thống của Thừa Thiên Huế (tổ chức vào các năm lẻ) 

thành lễ hội ở cấp độ quốc gia để kết hợp cùng festival Huế (vào các năm chẵn). 

- Du lịch làng nghề: tập trung khai thác các làng nghề thủ công được hình thành trong quá 

trình  xây dựng kinh thành Huế. 

- Du lịch ẩm thực. 

- Du lịch tham quan văn hoá truyền thống. 

- Du lịch tham quan, văn hoá đồng bào các dân tộc ít người, di tích lịch sử, tập trung ở khu 

vực A Lưới nơi có đồng bào dân tộc thiểu số Pa cô - Tà Ôi. 

- Du lịch tín ngưỡng, tôn giáo 

- Du lịch tham quan di tích lịch sử cách mạng tại Thành phố Huế, các huyện trong tỉnh và 

đặc biệt là tuyến tham quan dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh lịch sử. 

 -  Các di tích liên quan đến chủ tịch Hồ Chí Minh 

 

b. Du lịch nghỉ dưỡng.  

- Du lịch nghỉ dưỡng biển, tập trung ở các khu vực biển như Thuận An, Lăng Cô, Cảnh 

Dương và các bải biển khác thuộc các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú 

Lộc... 

- Du lịch nghỉ dưỡng núi, tập trung ở các khu vực vườn quốc gia Bạch Mã, vùng núi Phía 

Tây tỉnh. 

- Du lịch nghỉ dưỡng chữa bệnh chủ yếu ở khu vực suối khoáng Mỹ An, Thanh Tân. 

 

c. Du lịch biển.  

Phát triển ở các khu vực dọc theo bờ biển phía Đông tại các bãi tắm đẹp như Lăng Cô, 

Thuận An, Cảnh Dương với các sản phẩm chính như tắm biển, thể thao trên biển như lặn 

biển, dù bay, xuồng máy tốc độ cao. 

 

d. Du lịch sinh thái.  

Khai thác tiềm năng sinh thái của Thừa Thiên Huế với các sản phẩm chính: 

- Du lịch sinh thái rừng tại khu vực vườn quốc gia Bạch Mã, khu vực rừng nguyên sinh 

phía Tây tỉnh, khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, A Roàng… 

- Du lịch sinh thái hồ, phát triển ở khu vực đầm Cầu Hai, phá Tam Giang, Hồ Truồi…, các 

hồ nước nhân tạo như hồ Tả Trạch, hồ thuỷ điện sông Bồ, hồ Bình Điền… 

- Du lịch sinh thái đầm phá, phát triển ở khu vực phá Tam Giang - Cầu Hai. 

- Du lịch sinh thái biển: tại các khu vực có tiềm năng du lịch biển như khu vực Lăng Cô, 

Chân Mây, Khu vực Cảnh Dương, Khu vực đảo Sơn Chà. 

 

e. Du lịch vui chơi giải trí 

Thừa Thiên Huế là một điểm đến nổi bật, hấp dẫn khách du lịch trong thời gian tới do đó, 

một trong những loại hình sản phẩm du lịch có vai trò quan trọng cần phát triển đó là các 

loại hình dịch vụ vui chơi giải trí.  

Loại hình sản phẩm này sẽ tập trung phát triển các khu vực trọng điểm phát triển du lịch 

đặc biệt là dịch vụ Casino giành cho khách du lịch nước ngoài ở khu du lịch tổng hợp 

Lăng Cô (thuộc khu vực Cảnh Dương - Bạch Mã - Lăng Cô - Hải Vân) và các loại hình 

vui chơi giải trí tại Thành phố Huế và vùng lân cận. 
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f. Du lịch hội nghị hội thảo.  

Loại hình du lịch hội nghị hội thảo phát triển trên cơ sở kết hợp nhu cầu du lịch với công 

việc là một xu hướng tất yếu và có sự phát triển mạnh mẽ. Đây được coi là loại hình du 

lịch chính trong tương lai khi xu thế hội nhập kinh tế thế giới càng ngày càng phát triển 

nhanh chóng. 

Loại hình du lịch này sẽ tập trung phát triển ở khu vực Thành phố Huế vừa khai thác được 

hệ thống cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phát triển của Thành phố Huế vừa kết 

hợp khai thác được các dịch vụ bổ trợ như ăn nghỉ, hướng dẫn du lịch, sản phẩm lưu niệm, 

các tour du lịch… 

4.   MỘT SỐ LOẠI HÌNH DU LỊCH MỚI VÀ CHIẾN LƯỢC TIẾP THỊ T EO  ƯỚNG  

TĂNG TRƯỞNG XANH 

Huế cần xây dựng và triển khai một chiến lược tiếp thị mang tính chủ động hơn (pro-

active marketing strategy), vừa nhằm phát huy tối đa những lợi thế du lịch của tỉnh, vừa bắt kịp 

những xu hướng chuyển dịch của ngành du lịch trên thế giới. Nói chung nếu TTH chấp nhận  định 

hướng phát triển của ngành du lịch sẽ đi theo chiến lược tăng trưởng xanh, coi «  Du lịch Xanh » 

như là một bước đột phá trước tiên trong bối cảnh và cơ hội thách thức của thế giới hiện nay, mà 

không cần chờ sự phát triển đồng bộ của các yếu tố khác, thì cách tiếp cận vấn đề và cách quảng 

bá sẽ theo hướng «  Xanh ». Sau đây là một số gợi ý về  chiến lược tiếp thị theo tăng truởng xanh 

dành cho một số loại hình du lịch vẫn đang được xem là «  thời thượng » trên thế giới hiện 

nay là : Du lịch dựa vào Thiên nhiên ; Du lịch Văn hoá và Cộng đồng ; Du lịch Tự 

nguyện và Giáo dục ; Du lịch Thanh niên và Du lịch « Bụi » 

 

4.1. Du lịch dựa vào thiên nhiên. 

Du lịch dựa vào thiên nhiên được định nghĩa như là “bất kỳ mẫu hình nào của nền du lịch mà chủ 

yếu dựa vào sự thu hút hay đặc trưng của môi trường tự nhiên” và nó bao gồm các hoạt động như 

là dã ngoại, cắm trại, khám phá tự nhiên, ngắm cảnh, lặn biển, chèo thuyền, lái ca-nô và chụp ảnh. 

Du lịch sinh thái nằm trong Du lịch dựa vào thiên nhiên nhưng lại có phần nghiêm túc khi gắn 

chặt với  ‘ ảo tồn môi trường và cải thiện đời sống ch  người dân địa phương’. Xu hướng 

du lịch sinh thái này rất phù hợp với môi trường  cũng như văn hóa thân thiện với sinh thái của 

Huế. 

 ướng đi của phân khúc thị trường  

Ước tính rằng có từ 20 – 40% du khách quốc tế quan tâm đến một số hình thức của việc quan sát 

cuộc sống hoang dã. Những đặc điểm chung của các du khách đến từ Bắc Mỹ và Âu châu chính là 

độ tuổi trung bình của họ là 43, du lịch cùng với người bạn đời; và họ cũng đến từ những quốc gia 

có nền kinh tế - xã hội cao, năng động, quan tâm tự nhiên; điều đáng chú ý, phụ nữ chiếm tỉ lệ cao 

hơn nam giới (52%).  

Du lịch dựa vào thiên nhiên được mong đợi sẽ gia tăng ít nhất là hơn con số 5% của tăng trưởng 

du lịch toàn cầu. Điều này được lý giải một phần là do số lượng người dân ở thành thị có mong 

muốn được tiếp xúc và trải nghiệm với thiên nhiên đang ngày càng tăng lên. Những người dân 

này thích việc đi đến môi trường sống của thiên nhiên hơn là việc đi đến sở thú. Nói rộng hơn, 

nhiều du khách tìm kiếm một cuộc phiêu lưu ở những vùng đất ngoại quốc xa xôi để khám phá 

những loài động thực vật hiếm có và có chút hiểm nguy. Phương châm ‘nhìn một lần trước khi 

nó biến mất’ đang ngày càng được các khách du lịch quan tâm. Đâ  cũng là một cảnh  á  đối 

với Huế, vì Huế c n được sự quan tâm của du khách là nhờ cảnh quan môi trường và tính văn 

hoá rất đặc thù của một điểm đến chưa  ị « đô thị hoá ». 

Vị trí của du lịch dựa vào tự nhiên trên  thị trường, các chiến lược quảng bá và giá cả  
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Nói chung, các tour du lịch dựa vào thiên nhiên được bán bởi những người điều hành tour nước 

ngoài cho thấy mức giá dao động trong khoảng trung đến cao cấp. Điều này được xác định một 

phần bởi đặc điểm cư dân (demographic) của các khách hàng của xu hướng du lịch này. Họ sẵn 

lòng trả tiền cao hơn để có một kỳ nghỉ được lên chương trình và được cố vấn bởi một chuyên gia. 

Thêm vào đó, các tour du lịch tự nhiên có khuynh hướng yêu cầu những dịch vụ có thể được thêm 

bớt và có nhiều tour dành cho các nhóm du khách nhỏ hơn, sẽ tăng giá tiền dành cho mỗi người. 

Lo i du khách này sẽ không thích ở những lo i khách s n to lớn và đông đúc như những 

resort trên 300 phòng mà sẽ chọn lo i khách s n gọi là « boutique hotel » với tối đa là 5 -60 

ph ng. Đâ  là một xu hướng mà Huế cần quan tâm để biết và cân đối trong khai triển lo i tiện 

nghi khách s n thích hợp. 

Du lịch hoang dã và dựa vào tự nhiên thường được quảng cáo dưới cái ‘ô’ của ‘việc kết nối l i với 

tự nhiên’. Phương châm quảng bá đó tiếp tục như sau: “Người ta thường nói rằng chúng ta 

không biết ơn một thứ gì đó ch  đến khi chúng ta mất nó. Sự mong manh của thế giới tự nhiên 

đang trở thành hiện thực, chúng ta phải tìm l i chính mình được khắc họa ở một nơi mà 

chúng ta có thể kết nối l i bản thân mình với trái đất, nơi mà chúng ta không còn là khán giả 

mà là một phần của trái đất. Với sự kiểm soát nhỏ dựa trên kinh nghiệm, tiếp xúc với giới tự 

nhiên hoang dã sẽ là một món quà, một sự  an ơn, một nhắc nhở nhẹ nhàng về việc chúng ta 

đã tự tách mình khỏi cuộc sống tự nhiên và cuộc sống của chúng ta đã trở nên như thế nà .” 
 

Những hình ảnh quảng bá 

Những thành tố quảng bá từ các nhà điều hành du lịch nhấn mạnh vào những chỉ dẫn kiến thức 

cao cấp, vẻ đẹp ‘cổ xưa’ của những khu vực chưa bị bàn tay con người tác động vào, và mối quan 

hệ tinh thần mà những du khách tìm thấy ở tự nhiên. Như có thể thấy trong bảng biểu dưới đây, 

ngôn ngữ được sử dụng bởi những người điều hành du lịch nhằm để quảng bá những tour tự nhiên 

bao gồm các cụm từ mang tính tâm linh như: “thiêng liêng”, “sự kinh sợ” và “sức mạnh của thiên 

nhiên”. 

Khoảng thời gian hòa nhập vào tự nhiên được miêu tả như một trải nghiệm mà ở đó sẽ đưa du 

khách trở về với sự bình dị, thanh bình trong quá khứ; nó sẽ tái tạo sự thích thú, làm mới sức sống 

và tái kết nối bạn với thiên nhiên. Hình ảnh được sử dụng để lôi cuốn du khách, cho họ thấy các 

cảnh quan tự nhiên và hệ động thực vật bản địa. Không nơi nào ở Việt Nam mà loại trải nghiệm 

kết nối lại với thiên nhiên có cảnh quan trời phú như ở Huế, với sông Hương, núi Ngự, đầm phá 

Tam Giang, Vườn Quốc Gia Lăng Cô, Bạch Mã. Sự phong phú về đa dạng sinh học cần được 

phát huy về mặt quảng bá hình ảnh của Huế như là một quê hương của đa dạng sinh học 

(homeland of Bio-diversity). Thật vậy Huế đã được nhiều tổ chức quốc tế chú ý  như vậy. 

Các kênh quảng bá và phân phối 

Những người điều hành du lịch nước ngoài ở phân khúc thị trường này sử dụng một nguồn kênh 

quảng bá rộng lớn nhằm tiếp cận với những nhóm khách hàng tiềm năng. Quảng bá dựa vào in ấn 

hoặc truyền thông trên mạng là loại hình phổ biến nhất cùng với quảng cáo ở các tạp chí ở Mỹ 

như là National Geographic Adventure, Smithsonian, Outdoors, Men's Life, and Shape. Huế cũng 

cần nghiên cứu thêm về thị trường quốc tế này, để quảng bá sự thu hút của Huế như là  « một món 

quà quí hiếm của Tạo Hóa ».  

Sau đây là loại hình ảnh cần được quảng bá rộng rãi trong chiến lược truyền thông và tiếp thị lên 

thế giới, đặc biệt là phải gắn liền tính đa dạng sinh học của Huế với những nguy cơ của biến đổi 

khí hậu, mà Huế cũng có thể là một nạn nhân « ảo ». 
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Ví dụ về hình ảnh quảng bá sử dụng trong du lịch thiên nhiên

Công ty

Các ví dụ minh họa của hình ảnh

Website Hình ảnh sủ dụng
Nội dung quảng cáo

Nhằm thu hút du khách

Quảng  bá du lịch dựa trên thiên nhiên 

Điểm đến vùng cao

(VN)

Cảnh quan thiên 

nhiên, 

Người / thực vật và 

động vật bản địa

www. Huetourism…. “Không chỉ trãi nghiệm du lịch”,

“Khôi phục lại niềm say mê cho 

cuộc sống của bạn ”,

“thăm dò của bạn ... sẽ làm bạn 

kinh ngạc và khiến bạn thay đổi 

bởi sức  mạnh của thiên nhiên”

Du lịch mạo hiểm

(Bạch Mã…)

www. gapadventures.

com

Cảnh quan thiên nhiên, 

thực vật và động vật , 

hoạt động thiên nhiên

Sông Hương Núi 

Ngự - Huế 

(VN)

www.bachma.com Cảnh quan thiên nhiên, 

thực vật và động vật ,

“khám phá các hòn đảo đã tạo 

cảm hứngDarwin,” 

“cảnh quan mê hoặc” 

“bối cảnh ấn tượng,” “kinh 

nghiệm đặc biệt,”  “ma thuật”

“Hãy kết nối với chính mình”, 

“kết nối lại với trái đất,”

“trở lại với thiên nhiên,”

Lăng Cô  (Huế) Voọc ngũ sắc

(Bạch Mã - Huế)

Đầm  Lập An  

(Tam Giang - Huế)

Vườn Quốc Gia 

Bạch Mã  (Huế)
 

 

4.2. Du lịch Văn  óa và Du lịch Cộng Đồng  

Những nhà điều hành du lịch văn hóa cần có một trọng tâm lớn hơn vào việc kết nối chặt 

chẽ hơn với các nền văn hóa địa phương. Phần lớn trong số những người điều hành du lịch được 

phỏng vấn cho biết rằng khách hàng của họ đang ngày càng quan tâm đến văn hóa bản địa nhiều 
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hơn trước. Họ cũng cho biết rằng khách hàng của họ đang ngày càng nhận thức về phát triển bền 

vững và các vấn đề môi trường mà điều này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến sự lựa chọn địa điểm du 

lịch của các du khách này. 

Xu hướng này chỉ có lợi đối với Huế, vì Huế vô cùng phong phú về tài nguyên văn hóa, đặc biệt 

là văn hóa bản địa. 

Một bài tóm tắt ở các trang mạng cho thấy rằng nền Du lịch văn hóa đang được quảng bá 

thông qua các cụm từ, phương châm, chẳng hạn như: “trải nghiệm cuộc sống truyền thống”, “cơ 

hội để có những người b n mới”, “thưởng thức lòng mến khách”, “khám phá văn hóa, tru ền 

thống” v.v…. Một trang mạng của công ty U.K Exodus nhận định như sau: “Người dân của 

những cộng đồng này và cuộc sống ngày qua ngày của họ  có sức quyến rũ như một cung điện 

bí ẩn mà các du khách lũ lượt ké  đến”. Phạm vi của các hoạt động văn hóa có thể khác nhau từ 

việc dừng chân trong khoảng thời gian ngắn ở những ngôi làng bản địa và các chợ bán hàng thủ 

công mỹ nghệ địa phương, đến việc tham gia vào các vũ điệu hay ẩm thực của các bộ tộc, bộ lạc, 

hay có thể là những kì nghỉ sáng tạo và được mở rộng, nơi mà các du khách học được từ các đồ 

thủ công truyền thống. 

Du lịch dựa vào Cộng đồng. Một số nhà điều hành du lịch nhấn mạnh rằng chỗ ở/nhà 

nghỉ phải được sở hữu và vận hành bởi người địa phương, trong khi một số khác cho rằng người 

địa phương phải được hưởng lợi chủ yếu ngay cả khi những người không phải là dân bản xứ tham 

gia vào việc sở hữu, tài chính hay quản lý các dịch vụ ở đây. Một cổng thông tin hàng đầu dành 

cho việc phản hồi sản phẩm đã phát triển một hệ thống dữ liệu CBT(community-based tourism) 

để hỗ trợ du khách trong việc tìm cộng đồng khởi điểm. Vào tháng 2 năm 2009, có 53 kì nghỉ 

CBT chuyên biệt hiện hữu trên trang mạng đó. Rất nhiều trong số các chỗ ở/nhà nghỉ đó được vận 

hành bởi người bản địa mà có những mức giá khác nhau, từ $3 cho đến $160 một đêm. Tổng cộng, 

trang mạng du lịch này bao gồm hơn 3400 kì nghỉ từ 270 nhà điều hành du lịch. Vì thế CBT xuất 

hiện như là một phần nhỏ cho việc du lịch có trách nhiệm. 

“Du lịch dựa vào cộng đồng là nền du lịch mà giúp gia tăng cực đ i lợi ích cho cộng 

đồng địa phương – tương tự như con dấu ‘ hương m i công bằng’ dành cho lĩnh vực thực phẩm 

và đồ uống. Ở những cộng đồng này, du lịch được nắm lấy như là một nguồn thu nhập và phát 

triển bền vững. Trên những chuyến du lịch này, những chỗ ở/nhà trọ do địa phương sở hữu và 

điều hành, chúng ta ăn ở các nhà hàng địa phương mà nguồn thực phẩm cũng được lấy từ chính 

nơi đó, sử dụng các phương tiện công cộng và dĩ nhiên trên tất cả cuộc hành trình: sử dụng một 

hướng dẫn viên địa phương. Trong khi tất cả những chuyến du lịch của chúng ta chứa đựng một 

thành tố của nền du lịch dựa vào cộng đồng thì những gì mang đặc điểm của việc địa phương sở 

hữu và vận hành các chỗ ở/nhà trọ này được nhấn mạnh trong những chuyến du lịch này. Một 

hình thức cao cấp nhất của du lịch cộng đồng là du khách đến tham quan một vùng đất truyền 

thống, có đời sống sản xuất nông nghiệp trồng lúa, khu nhà nghỉ của họ có thể nằm giữa cánh 

đồng với tiện nghi cao cấp, và đồ ăn họ sử dụng được chứng nhận là sản phẩm tại chỗ và sản 

phẩm bio. Nếu biết tổ chức tốt, cả một thành phố du lịch hay một làng du lịch đều cam kết thức ăn 

mà du khách thưởng thức tại nơi họ đến đều được sản xuất theo tiêu chuẩn BIO. 

CBT kết hợp với các tour thường được định giá tương tự như các gói tour du lịch khác mà 

không cần CBT trong phạm vi từ thị trường trung lưu đến thượng lưu, mặc dù sự thật rằng mức 

độ thoải mái có thể thấp hơn những gói du lịch khác với cùng một giá như nhau. Việc này được 

các du khách chấp nhận vì họ tin rằng cộng đồng bản địa sẽ được lợi một cách trực tiếp hơn. Đây 

cũng là một xu hướng đang vươn lên rất mạnh trên thế giới mà Huế có thể vận dụng được nhờ 

những lợi thế văn hoá bản địa của mình. 

Hình ảnh các đặc trưng riêng biệt về con người địa phương, những nghệ thuật, thủ công và kiến 

trúc bản địa được sử dụng nhiều hơn là những phân khúc thị trường khác giống như là để cung 

cấp một sự tương phản hoàn toàn đối với lối sống phương Tây. Những hình ảnh khắc họa người 

dân địa phương được sử dụng phổ biến giống như là để ám chỉ một sự ‘tiếp cận và trải nghiệm cá 

nhân’. Những hình ảnh cảnh quan thiên nhiên và văn hóa cũng được sử dụng một cách thường 

xuyên.  
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Những hình ảnh quảng bá 

Các kênh quảng bá và phân phối 

Du lịch văn hóa là một phân khúc thị trường rộng lớn, do vậy các kênh phân phối cũng 

rộng lớn và khác nhau. Các đại lý du lịch truyền thống và Internet tiếp tục đóng một vai trò trong 

xu hướng chủ đạo của loại hình du lịch này. Những nhà điều hành du lịch mà tập trung vào những 

trải nghiệm ‘thật’ hoặc “có thật” là những người chơi chủ đạo trong những chuyến du lịch văn 

hóa mà bao gồm việc tiếp xúc bền vững với người dân địa phương. Phụ thuộc vào mức giá và 

mục tiêu, quảng cáo bằng in ấn hoặc trên mạng internet ở các trang mạng như là National 

Geographic Traveler hay Smithsonian Magazine tiếp tục với tới một nhóm khách hàng có thu 

nhập và học thức cao. Huế cần tiếp cận với các kênh quảng bá này. 

Những tiêu chuẩn xã hội và môi trường được áp dụng 

Nhiều nhà điều hành du lịch và chỗ ở/phòng trọ tham gia vào Du lịch văn hóa cung cấp 

nguyên tắc cho những du khách và cách ứng xử đúng, ăn mặc lịch sự, sắc thái văn hóa, và các 

cách thức để giảm thiểu tác động làm tổn thương của các di tích lịch sử. Ngày càng nhiều các nhà 

điều hành du lịch nước ngoài phát triển chính sách Trách nhiệm Xã hội Doanh Nghiep 

(Corporate Social Responsibility – CSR) mà sẽ kết hợp sự bền vững xã hội và môi trường vào 

trong mẫu hình kinh doanh tổng thể của họ, bao gồm việc tôn trọng dành cho văn hóa và các di 

tích văn hóa. Thêm vào đó, Tiêu chuẩn Toàn cầu dành cho Du lịch bền vững chứa đựng nhiều 

thành tố liên quan đến Du lịch cộng đồng (CBT). Sau đây là  danh sách 10 điểm liệt kê những 

trách nhiệm du lịch cộng đồng mà Huế cũng cần tuân thủ và quảng bá: 

1)  Được vận hành với sự tham gia và đồng ý của cộng đồng người dân địa phương (Người 

dân địa phương nên tham gia vào việc quy hoạch và quản lý các tour du lịch). 

2)  Chia lợi nhuận công bằng cho cộng đồng địa phương – Lý tưởng nhất là việc này sẽ bao 

gồm những dự án địa phương (y tế, trường học v.v…). 

3)  Tham gia cùng với cộng đồng hơn là với những cá nhân, bởi vì làm việc với những cá thể 

có thể phá vỡ cấu trúc xã hội. 

4)  Cam kết bền vững về mặt môi trường. Những người dân địa phương phải tham gia vào 

nếu muốn các dự án bảo tồn đang thành công. 

5)  Tôn trọng truyền thống văn hóa và kết cấu xã hội. 

6)  Có những cơ chế để giúp các cộng động đối phó với ảnh hưởng từ các du khách phương 

Tây. 

7)  Giữ những nhóm nhỏ để giảm thiểu ảnh hưởng văn hóa và môi trường. 

8)  Tóm tắt về những hành vi phù hợp cho các du khách trước chuyến du lịch. 

9)  Không để người dân địa phương tổ chức các buổi lễ hội không phù hợp. 

10)  Để cho cộng đồng được yên ổn nếu như họ không muốn đón tiếp khách du lịch. Người 

dân có quyền nói ‘không’ đối với du lịch. 
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Ví dụ về hình ảnh quảng bá sử dụng trong du lịch dựa vào Cộng Đồng

Công ty Website Hình ảnh sủ dụng
Nội dung quảng cáo

Nhằm thu hút du khách

Quảng bá Du Lịch dựa vào Cộng Đồng

Du lịch Cộng Đồng Tương tác giữa dân 

địa phương và khách 

du lịch, cảnh quan văn 

hóa

www.dulichcongdong.

com

“su viaje afecte de forma 

positiva a la población del 

destino que se vistita,” 

participar en el desarrollo local 

de tres comunidales indigenas 

organizagas”

ABC www. abc.com Tương tác giữa dân địa 

phương và khách du 

lịch, cảnh quan văn hóa

Trao đổi toàn cầu

(VN)

www.traodoitoancau.

org

Tương tác giữa dân địa 

phương / người bản địa 

và khách du lịch .

“du lịch có thể mang tính 

giáo dục, vui vẻ, và tích cực 

ảnh hưởng đến các vấn đề 

quốc tế,” “làm việc hướng tới 

sự thay đổi tích cực” 

“ tiếng pháp ”
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4.3. Du lịch tình nguyện và Du lịch giáo dục 

Du lịch Tình nguyện: Nói chung, bất kỳ một kỳ nghỉ nào hiện diện công tác tình nguyện 

trong đó ở những địa điểm nhất định được gọi là Du lịch Tình nguyện. Du khách không nhận 

được bất kỳ một khoản bồi hoàn tài chính nào trong khi họ phải đảm nhận nhiều loại việc, và 

trong nhiều trường hợp, họ còn phải đóng góp cả về mặt tài chính. Các nhà nghiên cứu nhận ra 

rằng Du lịch Tình nguyện có thể có hai hình thức khác nhau dựa trên tư duy của những người 

tham gia đó là những du khách theo khuynh hướng tình nguyện đối lập với những du khách theo 

khuynh hướng nghỉ ngơi. 

Những cá nhân có khuynh hướng từ thiện sẽ cống hiến hầu hết hay toàn bộ kỳ nghỉ của họ 

để tiến hành những hoạt động từ thiện ở những nơi họ đặt chân đến. Những chuyến đi này thường 

được xem như là những chuyến đi sứ mệnh hoặc chuyến đi giúp đỡ người khác. Ngược lại, những 

kỳ nghỉ có khuynh hướng nghỉ ngơi chỉ dành một phần nhỏ thời gian của toàn bộ kỳ nghỉ để tham 

gia vào các hoạt động tình nguyện. Những kỳ nghỉ trên được gọi là Du lịch Tình nguyện. Du lịch 

Tình nguyện được VolunTourism.org định nghĩa như sau: “Du lịch Tình nguyện là một sự hợp 

nhất có chủ đích và nhuần nhuyễn giữa việc giúp đỡ tự nguyện đối với một địa điểm xác định 

với những yếu tố truyền thống của du lịch-nghệ thuật, văn hóa, địa lý, lịch sử và giải trí-ở điểm 

đến”. Hiện tượng này cũng đã xuất hiện ở Huế, với số người nước ngoài đến tự nguyện đóng góp 

nhiều mặt vào đời sống cộng đồng địa phương. 

Du lịch Giáo dục: 

Theo mục đích của mô hình học tập này, Du lịch Giáo dục được định nghĩa như là một 

hoạt động du lịch tham gia vào kinh nghiệm giáo dục ở nước ngoài, nhưng không ghi danh ở một 

chương trình học tập nào của nước ngoài để đảm bảo cho học viên cả. Nhiều tổ chức tình nguyện 

có sứ mệnh định hướng các chuyến học tập cho các nhóm trường học (cấp trung học phổ thông và 

đại học, và một số trường hợp là những người đã trưởng thành); với những chuyến đi này, họ có 

được những kinh nghiệm thực tế trong một số lĩnh vực phát triển cộng đồng, khoa học và văn hóa. 

Những thành viên tham gia vào các hoạt động tương tự những du khách tình nguyện, và điều thiết 

yếu là họ sẽ đóng góp vào việc nghiên cứu khoa học cũng như việc phát triển cộng đồng bằng 

cách này hay cách khác. Huế có rất nhiều điều kiện thuận lợi để vận dụng xu thế này. 

Xu hướng phân khúc thị trường 

Trong hai mươi năm qua, số lượng các nhà điều phối tour du lịch cung cấp những kỳ nghỉ 

tình nguyện đã tăng đáng kể, đặc biệt là các kỳ nghỉ tình nguyện ngắn hạn. Công ty tour du lịch ở 

tất cả các cấp, kể cả các công ty cao cấp sang trọng, đang cung cấp thêm những chuyến du lịch 

được kết hợp yếu tố tình nguyện (Du lịch tình nguyện), nó cho biết thêm để tạo ra một trải nghiệm 

văn hóa đích thực hơn. 

Điều này được bắt nguồn từ thực tế rằng con người đang ngày càng nhận thức rõ hơn về 

xã hội và/hoặc môi trường và mong muốn được “trả l i” thông qua các chuyến giải trí của 

mình.Chính bản thân những công ty tour du lịch không chỉ cung cấp các tour du lịch tình 

nguyện, nhưng đã tạo ra một phần hoặc một ngành kinh doanh hoàn chỉnh để khai thác và cung 

cấp thị trường du lịch tình nguyện, trong một số trường hợp, cả hai tình nguyện viên tập trung vào 

các chuyến đi và du lịch tình nguyện tập trung vào việc giải trí. Kinh nghiệm thực tế ở nước ngoài 

về một lĩnh vực của các sinh viên và sinh viên mới tốt nghiệp cũng ngày càng được công nhận 

như là kinh nghiệm làm việc quý báu cũng như họ chính là người xây dựng nên một sơ yếu lý lịch 

tốt cho chính họ. Nhiều sinh viên ở các ngành khoa học, phát triển quốc tế, hoặc các lĩnh vực học 

thuật khác muốn được trải nghiệm thực tế các vấn đề mà họ đã nghiên cứu. Ngoài ra, vì nhiều 

chương trình tình nguyện đem lại cơ hội để đạt được những tín chỉ ở trường học thông qua thực 

tập nên sinh viên là một thị trường quan trọng cho du lịch tình nguyện.  

Vị thế trên thị trường – chiến lược quảng bá và giá cả 
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Có nhiều tổ chức cung cấp các chuyến du lịch tình nguyện: cả các tổ chức phi lợi nhuận và 

các công ty lữ hành tìm kiếm lợi nhuận. Các cơ hội tình nguyện sẵn có xu hướng được liên kết với 

nhiệm vụ hay sự ủy thác tương ứng. Giải pháp Giao thoa văn hóa (CCS), một tổ chức phi lợi 

nhuận khác, với sứ mệnh tăng cường sự hiểu biết về những nền văn hóa khác biệt, vận hành các 

chương trình tình nguyện trong việc hợp tác tiên phong cộng đồng bền vững. Cả các tổ chức phi 

lợi nhuận và các công ty tour du lịch chuyên về chương trình tình nguyện đều phát triển các 

chương trình này không chỉ đơn thuần là những chuyến du lịch hay kỳ nghỉ mà đó chính là những 

cơ hội, những cuộc thám hiểm hay những trải nghiệm khi chúng ta trải qua các bước như “ ổ ích”, 

“sự tha  đổi trong cuộc sống” và “t o sự khác biệt”. Với sự hiện diện của nhiều tổ chức quốc tế 

hoạt động ở địa bàn Huế, đây cũng là điều kiện rất thuận lợi để khuyến khích loại hình du lịch 

tình nguyện và giáo dục trong tương lai. 

Công ty Website Hình ảnh sủ dụng
Nội dung quảng cáo

Nhằm thu hút du khách

Quảng bá du lịch tình nguyện và giáo dục

Cross-Cultural 

Solutions

Những người tình nguyện 

và tham gia vào các hoạt 

động. Một số người bản 

địa/địa phương.

www.crossculturalsol

utions.org

“lịch sử phong phú và đa dạng“ 

“cư dân đa dạng,” “nhiều cơ hội 

học hỏi văn hóa,” “khám phá sự 

quyến rũ và vẻ đẹp”

Tầm nhìn toàn cầu

VN

www. abc.com Địa phương & người 

tình nguyện . Các cảnh 

quan thiên nhiên 

GreenForce www.greenforce.org Địa phương 

& người tình nguyện 
“các khu vực đa dạng sinh học nhất” 
“Các khả năng là vô tận,” “trãi nghiệm 
các nền văn hóa bản địa,” “bạn sẽ cảm 

thấy  sống động hơn,” “đắm mình trong 
nền văn hóa tuyệt vời” “Cơ hội của một 

đời người được làm những gì mà bạn 

yêu thích

“làm việc sát cánh bên nhau trong gia 
đình bản địa”, “một trong những đồ 
trang sức của, Huế” “ kinh nghiệm làm 

văn hóa thêm phong phú,” “ được 
đắm mình trong nền văn hóa” “cộng 

đồng tương tác tuyệt vời”

i-to-i  www. “ cố gắng thực hiện” “, bảo vệ sự mong manh của môi trường sống tự 
nhiên”, ” cảnh quan thiên nhiên đáng ngạc nhiên, “bảo vệ đa dạng sinh 
học phong phú” “tham gia vào tất cả các khia cạnh của cuộc sống địa 

phương trong và ngoài nhà trường” ”thiết lập độc đáo”

Cảnh quan văn hóa, 

bản địa / địa phương 

 



208 
 

4.4. Du lịch Thanh niên và Du lịch “bụi” 

Du lịch Thanh niên được xem là một trong những phân khúc thị trường lớn nhất và có mức tăng 

trưởng nhanh nhất trong nền công nghiệp du lịch toàn cầu, ước tính chiếm khoảng 20% lượng khách quốc tế. 

Các du khách chủ yếu là giới trẻ mà phần đông là sinh viên dưới độ tuổi 25, nhưng vẫn có một phân khúc dành 

cho những du khách tầm 30 tuổi trở xuống, và con số này đang được mong đợi sẽ gia tăng trong những năm 

sắp tới. UNWTO đã đề xướng thuật ngữ “flash akcer” dành cho những thanh niên từ 25 – tầm 30 tuổi. Trong 

một nghiên cứu vào năm 2008, UNWTO viết: “một thế hệ mới của “flashpacker” (những người có tài chính 

lớn hơn) đang hình thành và mở rộng thị trường du lịch thanh niên đến những người có độ tuổi lớn hơn 30 một 

ít.” Thêm vào đó, phân khúc thị trường giới trẻ truyền thống được mong đợi sẽ gia tăng cùng với sự tăng trưởng 

số lượng sinh viên, số lượng giới trẻ và các điểm đến du lịch dài ngày. Du lịch Thanh niên có thể bao gồm: du 

lịch “bụi”, các chuyến thám hiểm, học ngôn ngữ, trao đổi công việc (work exchange) và du lịch độc lập.  

Những người đi du lịch bụi thật sự là một nhóm du khách hỗn hợp với những phạm vi 

động lực đa dạng. Mặc dù động cơ và tính chất tạo ra sự khác biệt giữa các phân khúc độ tuổi, 

nhưng nhìn chung những tính chất của người đi du lịch bụi bao gồm: thích những chỗ ở kinh tế, 

những hoạt động không trịnh trọng, hành trình linh hoạt, tự tổ chức, du lịch với mục đích rảnh rỗi, 

thời gian du lịch dài, chuyến đi đến nhiều địa điểm và trọng tâm vào việc gặp gỡ những người dân 

bản địa và những du khách. 

Có hơn 70% giới trẻ du lịch với một mục đích nhất định – học ngôn ngữ, làm tình nguyện, 

làm việc hoặc du học. Động cơ chính của việc giới trẻ đi du lịch được xác định như sau: khám phá 

các nền văn hóa khác (83%), trải nghiệm sự hứng thú (74%), nâng cao kiến thức (69%). Những 

động cơ khác bao gồm việc ‘sử dụng các kĩ năng thể chất’ và ‘các khả năng thử thách bản thân’. 

Hầu hết những du khách trẻ tuổi dưới 26 và đã hoàn thành một tấm bằng cao đẳng hoặc đại học 

hay đang có khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu cuộc đời sinh viên. Những du khách trẻ 

tuổi thường tự xác định mình là người đi du lịch (>50%), du lịch ‘bụi’ (25%) hay du khách (20%).  

Trên tổng thể, phân khúc thị trường du lịch thanh niên hiện tại đang mở rộng ra về đặc 

điểm dân cư, tần suất và địa điểm tham quan. Du lịch thanh niên không chỉ gia tăng về phạm vi độ 

tuổi, mà số lượng nữ giới tham gia vào phạm trù du lịch dài ngày này cũng ngày càng tăng hơn so 

với nam giới. Đa số du khách trẻ tuổi đã từng có trải nghiệm du lịch, trung bình khoảng 6 chuyến 

đi xa nhà đối với độ tuổi 26, trong khi con số đó ở độ tuổi trên 26 là 8 chuyến đi. Các chuyến đi 

trung bình bao gồm đi đến ít nhất 2 quốc gia khác nhau và số các quốc gia gia tăng nhằm vào các 

chuyến du lịch dài ngày và đầy trải nghiệm.  

Theo như UNWTO, những điểm đến nổi tiếng nhất dành cho giới trẻ toàn cầu bao gồm: 

Úc, Mỹ và Pháp (được hơn 10% du khách trẻ viếng thăm). Những điểm đến có mức tăng trưởng 

nhanh cho phân khúc này bao gồm: Đông Nam Á, Trung Quốc và Ấn Độ. Việt Nam là một điểm 

đến có xu hướng đón nhận du khách bụi tiềm năng ngày càng gia tăng. 

Đặc tính khách du lịch bụi  

Du lịch “bụi” phản ánh một hoạt động du lịch dài ngày với chi phí thấp, du lịch tự túc ở 

giới trẻ. Bây giờ, phân khúc này đã chuyển đổi sang một sự pha trộn giữa các độ tuổi và động lực 

khác nhau. Tuy nhiên, một yếu tố chung nhất của việc để xác định các du khách “bụi” chính là 

việc sử dụng các phương tiện đi chuyển và chỗ ở không giống bất kì một du khách thông thường 

nào khác. Người đi du lịch “bụi” thường ở trong những nhà nghỉ (thay vì khách sạn), lều trại cùng 

với gia đình và bạn bè hay những nhà khách công cộng. Họ thích đi xe buýt, tàu lửa, xe máy hoặc 

đi bộ hơn là máy bay hoặc ô tô.  

Nhìn chung, những du khách “bụi” từ những phân khúc tuổi trẻ hay lớn tuổi tiêu xài ít hơn trong một 

ngày nhưng lưu trú lâu hơn và sử dụng nhiều chi phí hơn trong toàn chuyến đi so với những phân khúc du lịch 

khác. Họ cũng dự định trải nghiệm chuyến du lịch của mình trong cuộc sống của dân bản địa (homes-stay), và 

vì thế điều này giúp họ giảm thất thoát chi phí. Những người đi du lịch “bụi” ở mọi độ tuổi ngày nay thường 

mang theo máy tính xách tay, thẻ tín dụng và điện thoại di động. Họ mong muốn các phương tiện truyền thông, 

cơ sở vật chất và giải trí mới nhất; đặt tiêu chuẩn tốt hơn về dịch vụ chăm sóc khách hàng và an ninh. 
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Vị trí trên thị trường – chiến lược quảng bá và giá cả  

Phân khúc thị trường du lịch Thanh niên và du lịch “bụi” đang tăng lên xuất phát từ một số 

nguyên nhân bao gồm số lượng người đến trường Đại học càng nhiều, tài chính du lịch gia tăng 

(tiết kiệm, hỗ trợ từ cha mẹ, kết hợp du lịch và làm việc) và mới đây nhất là tinh thần trẻ hóa của 

công tác làm tình nguyện quốc tế của nội các Tổng thống Mỹ Obama. Việc này đã mở rộng nhanh 

chóng các chương trình học tập và làm tình nguyện nước ngoài của giới trẻ.  

Nói chung, hiện tượng du khách bụi cũng đã xuất hiện ở Huế trong những năm gần đây, và số du 

khách bụi này có xu hướng gia tăng rõ rệt. Huế có rất nhiều loại khách sạn hạng bình dân, mà du 

khách bụi có thể ở được và có thể hội tụ. Tuy nhiên, với dịch vụ vui chơi giải trí vẫn còn rất hạn 

chế ở Huế, cho nên Huế sẽ thiếu sức thu hút cho loại hình du lịch bụi này, khác với một địa bàn 

như khu Phạm Ngũ Lão, Quận 1 của Thành phố Hồ Chí Minh. Huế cần nghiên cứu thêm về tập 

quán của giới du khách trẻ và bụi này mà tìm kiếm một địa bàn đón nhận thích hợp, có ảnh hưởng 

nhiều mặt về phát triển chung cho ngành du lịch có trách nhiệm của Huế 
 

Ví dụ về hình ảnh quảng bá sử dụng trong du lịch “Bụi”

Công ty Website Hình ảnh sủ dụng
Nội dung quảng cáo

Nhằm thu hút du khách

Quảng bá Du lịch “bụi” (Backpacking Tourism)

hue.com Các hoạt động chủ 

yếu của giới trẻ, Di 

tích, danh lam thắng 

cảnh

www.dulichbui.

com

“hành trình khám phá,” vui vẻ 

và kinh tế” “phát hiện Nam 

Đông ,” “khám phá thượng 

nguồn sông Hương”

www. langco365.com Những người trẻ tuổi thực 

thiện các hoạt động .

Ít động vật, cảnh quan 

hoặc người bản xứ

Phá tam giang www.thiennhien.com Du lịch trẻ với người bản 

địa. Mô tả chuyền đi có xu 

hướng tính năng  về hình 

ảnh của người bản địa 

hay  khung cảnh bản xứ.

“giá cả tuyệt vời,” “rất vui,” “nhiều 

thời gian rãnh rổi,” “trãi nghiệm 

sự đa dạng thiên nhiên của vùng 

đất cổ xưa này,” “hành trình trãi 

nghiệm tự do và linh hoạt  du lịch 

của chính bạn,” “giá trị và tự do 

của du lịch bụi” “ra khỏi sự theo 

dõi ,” nhiều sự phiêu lưu” “trãi 

nghiệm thực sự” 

“ Bạn có thể đi một bước xa 
hơn”  ”Làm sao để học hỏi…” 
“trãi nghiệm như không có 

khác,” “ Hãy đến và tham gia 
công việc của chúng tôi,” du lịch 

bụi một lần trong đời, “ “bảo vệ,” 
“bảo tồn,””tình nguyện”

 

Hình ảnh quảng bá 

Nhiều ngôn ngữ mạng được sử dụng để quảng bá sự thu hút của du lịch thanh niên và du 

lịch “bụi”, những đặc tính này được truyền đến cho giới trẻ thông qua: tự do và hành động. Sử 

dụng những cụm từ giống như: “vô vàn các cuộc phiêu lưu”, “trải nghiệm không giống bất cứ 
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nơi nà  khác” và “giá cả thật tuyệt”, những người điều hành du lịch phối hợp chặt chẽ để hấp 

dẫn các du khách đến với những địa điểm mua sắp để có giá cả tốt nhất. Thu hút giới trẻ bằng 

những chuyến đi mang lại cho họ “tự do và sự linh ho t” để “ ùng nổ” là một cách tiếp cận phổ 

biến. Đối lập với những phân khúc thị trường khác mà sử dụng các cảnh quan thiên nhiên văn hóa 

hay người bản địa làm trọng tâm, những nguyên liệu quảng bá dành cho các du khác “bụi” chính 

là hình ảnh tập trung vào chính giới trẻ, thường là kết hợp với một số hoạt động thú vị hay sự 

tương tác xã hội.  

Việc quảng bá hiện tại và các kênh phân phối  

Những du khách trẻ tuổi và du khách “bụi” sử dụng những kênh phân phối tương tự nhau khi lên kế 

hoạch cho chuyến đi của họ. Vào năm 2007, có khoảng 80% những du khách trẻ sử dụng Internet như là nguồn 

thông tin chính, kế tiếp là từ “gia đình và bạn bè” (70%), các văn phòng/website du lịch (54%), các đại lý du 

lịch (42%), và sách hướng dẫn (36%). Những người đi du lịch “bụi” sử dụng những nguồn thông tin tương tự 

nhau với Internet chiếm tỉ lệ đứng đầu (85%), kế tiếp là gia đình và bạn bè (69%), và sách hướng dẫn (56%). 

Quan trọng nhất, việc sử dụng Internet phát triển từ nguồn dữ liệu có điểm số thấp nhất vào năm 2000 lên cao 

nhất vào năm 2007. 

Những kênh phân phối được sử dụng bởi các du khách này trong suốt quá trình đặt phòng / chỗ đang thay đổi 

một cách nhanh chóng cùng với sự phát triển các công nghệ mới. Mặc dù việc sử dụng Internet vì mục đích 

thông tin trước chuyến đi chỉ tăng 10% trong vòng 5 năm nhưng việc đặt phòng / chỗ đã gia tăng một cách đột 

biến lên đến 40% trong cùng 1 thời điểm (từ 10% năm 2002 đến 50% năm 2007). Việc đặt phòng / chỗ trực 

tuyến là mẫu hình chủ yếu cho việc đặt chỗ ở các dịch vụ như: vé máy bay, phương tiện giao thông, chỗ ở, các 

khóa học ngoại ngữ, tour du lịch, bảo hiểm, công việc, học tập và các chương trình tình nguyện nước ngoài. 

Các kênh phân phối phổ biến nhất cho các du khách trẻ tuổi và du khách “bụi” bao gồm các hoạt động quảng 

bá kinh nghiệm; truyền hình, in ấn và quảng cáo điện tử; quan hệ công chúng và các chương trình thông tin. 

Đáng chú ý rằng các kênh quảng bá cho chỗ ở cửa giới trẻ và du khách “bụi” đang nhanh chóng trở thành chủ 

đạo. 

Những thành tố du lịch có trách nhiệm trong du lịch thanh niên và du lịch “bụi”  

Khảo sát mới đây chỉ ra rằng kinh nghiệm đi du lịch đang ảnh hưởng đến thái độ và phong các 

sống của các du khách trẻ tuổi và du khách “bụi” và làm gia tăng sự quan tâm của họ đối với du lịch có 

trách nhiệm. Ví dụ: vào năm 2008, “hơn 80% du khách trẻ báo cáo rằng chuyến đi của họ đã thay đổi 

tổng thể lối sống của chính họ bằng cách nào đó và đa số nói rằng họ đã có trách nhiệm hơn và nghĩ 

nhiều đến các vấn đề như công bằng xã hội, nghèo đói và môi trường.” 

Dù sao đi nữa, Huế cần xây dựng một chiến lược tiếp thị chủ động dựa trên bốn loại phân 

khúc thi trường vừa nêu trên, để có thể phát triển du lịch theo hướng du lịch có trách nhiệm. 

Những loại du khách du lịch thiên nhiên, du khách văn hoá, du khách cộng đồng, tự nguyện và 

thanh niên, bụi đều là loại du khách mà Huế có thể lôi cuốn được một cách “tự nhiên”, không cần 

phải đầu tư tốn kém nhiều về cơ sở tiện nghi du lịch hoành tráng. Chiến lược chủ động này căn 

bản dựa trên một chiến lược truyền thông xây dựng thương hiệu của một điểm đến chân thật về 

mọi mặt, từ vốn thiên nhiên, đến di sản văn hoá, lòng hiếu khách của người bản địa, và đặc biệt là 

văn hóa thẩm mỹ độc đáo của người xứ Huế rất hiền hòa, thân thiện và hiếu khách. 

5.    NHỮNG ĐỀ NGHỊ VỀ LOẠI HÌNH DU LỊC  ĐẶC BIỆT HUẾ. 

a. Mưa  uế và sản phẩm du lịch trong mưa.  

Nếu thiên nhiên đã t o cho Huế một kiểu thời tiết đặc biệt gắn với Mưa thì du lịch Huế 

cũng nên có những phương thức ứng xử hợp lý. Những đề xuất ở đây chỉ là những ý tưởng ban 

đầu cho việc thiết kế những  sản phẩm du lịch trong mưa, để du khách có dịp tới Huế trải nghiệm.  

- Một hệ thống các khách sạn và quán cà phê Mưa  được đề xuất xây dựng, với thiết kế phù 

hợp với quang cảnh, tạo bầu không khí và không gian thích hợp để ngắm mưa và trải nghiệm cảm 

giác thú vị nhìn mưa và dưới mưa. Đề xuất về dự án Làng Mưa và Làng Nghệ Sĩ Lương Quán 

với những căn nhà nghỉ dưỡng bên bờ sông, bao gồm khu làng Nghệ sĩ 150 biệt thự,50 phòng 

studios (mỗi phòng rộng 100m2), nằm trong một khu vườn xây xung quanh hệ thống nước nội 
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vùng; Một bảo tàng nghệ thuật cung điện bằng tre (rộng 2000m2) có thể là nơi tổ chức các cuộc 

triển lãm nghệ thuật quy mô lớn. Làng mưa bao gồm 20 quầy hàng đặc sản của Huế, và các chỗ 

bán đồ uống (tổng diện tích khoảng gần 5000m2), với những nhà hàng du thuyền ngoài trời và 

chỗ trú mưa ở khắp nơi. 

- Các hoạt động trong nhà có thể bao gồm những hoạt động như, biểu diễn âm nhạc, triển lãm, 

tổ chức các lớp dạy nấu ăn hay vẽ. Chùa và vườn có thể là những nơi dành cho nhu cầu thiền 

nguyện 

- Chương trình hội thơ hiện nay đang được thảo luận, bàn bạc. Hội thơ sẽ được thiết kế cùng 

với các hoạt động khác, bao gồm tham quan những điểm du lịch liên quan, những chuyến du 

ngoạn dọc theo sông Hương trong làn mưa, dừng chân ngắm cảnh ở Đồi Vọng Cảnh, Lầu Ngũ 

Phụng (ở Ngọ Môn), và đỉnh núi Ngự Bình.  

- Mùa mưa là thời gian thích hợp để trải nghiệm những chuyến du thuyền ở Huế. Dự án 

“ Khách s n nổi và du thuyền trên sông Hương” với thiết kế đặc biệt sử dụng được cả  cho du 

lịch trên sông vào mùa mưa sẽ đáp ứng một phần nhu cầu của loại hình du lịch này. 

- Tăng hoạt động kinh doanh bán ô, nón lá và áo mưa với những sản phẩm có nội dung văn 

hóa Huế . 

- Nên phát triển một loại hình di chuyển dưới mưa với những chiếc xe nhỏ với mái che có thể 

sử dụng nhựa trong suốt. 

 

b. Du thuyền trên Sông  ương và đầm phá. 

- Bất cứ điều gì khác l  đều độc đá  và dễ thu hút du khách! dự án du thuyền trên Sông Hương 

cần được thiết kế và lập kế hoạch nhằm làm sống lại vẻ độc đáo của việc tham quan Huế bằng đò. 

Một hệ thống thuyền đ  h  t động như khách s n nổi hay thuyền mẹ, kế hợp với những chiếc 

du thuyền và c n đ  nhỏ. Những loại thuyền khác nhau này sẽ thực hiện các chức năng khác 

nhau trong việc vận chuyển hành khách dọc theo dòng sông, trong đó đặc biệt lưu ý đến việc cải 

t o và làm mới l i các con thuyền du ca trên sông Hương đang lưu hành hiện nay.  

- Quan trọng là du thuyền trên Sông Hương được bảo tồn như là một sản phẩm du lịch, và 

được xem là một phương tiện đặc biệt để tham quan và khám phá văn hóa Huế, từ lưu trú tại 

khách sạn đến các buổi biểu diễn âm nhạc, những buổi thiết đãi ẩm thực, những chuyến du ngoạn 

và tham quan danh lam thắng cảnh hay thuyền tình đêm trăng dành cho những đôi lứa. 

- Du thuyền trên sông Hương còn đưa du khách  rẽ vào những điểm tham quan, những danh 

lam thắng cảnh dọc bờ Sông Hương. Ở cửa sông phía thượng nguồn, sẽ có một hệ thống những 

cảng dừng chân cho những chuyến tham quan đến các lăng mộ hoàng gia cũng như đền, chùa như  

Điện Hòn Chén, và Chùa Thiên Mụ. Ở khu vực giữa sông, trọng tâm sẽ là chuyến tham quan 

đến cung điện, Lầu Phủ Văn Lâu, và Văn Miếu. Phần cuối, chuyến tham quan sẽ ghé qua những 

khu chợ phổ biến và các làng nghề thủ công truyền thống. Quan trọng là những trạm dừng chân 

này sẽ được tổ chức cùng với các nghi lễ truyền thống sẽ làm cho chuyến tham quan trở nên đáng 

nhớ hơn.  

- Loại hình du lịch và lưu trú bằng thuyền này có thể được áp dụng cả trên đầm phá, trước mắt 

là tham quan đầm phá bằng thuyền. Việc phát triển khách sạn, những bến neo thuyền trên khu vực 

đầm phá cần được làm trong một quy hoạch tầm cỡ khác liên quan đến sinh học dành cho vùng 

đầm phá. 
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PHẦN 3 
 

QUY HO CH  
CHO M  XANH 

 
 

 CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM KÊU GỌI ĐẦU TƯ 

 
 Các khu Định cư Đô thị Du lịch-Nông nghiệp 

 Các khu định cư Đô thị Du lịch Sinh thái 

 Sân bay Phú Bài 

 Làng Sinh thái tại Lập An 

 Dự án 5A :  Khách sạn Nổi Vinh Thanh 

 Dự án 5B :  Khách sạn Nổi Thuận An 

 “Khu đô thị cao cấp giữa cánh đồng lúa” tại Đầm Cầu Hai 

 Khu nghỉ mát Đồi Bạch Mã 

 Làng Văn hóa A Lưới – Đường mòn Hồ Chí Minh 

 Làng Mưa và Nghệ nhân Lương Quán 

 Trung tâm Hội nghị M.I.C.E. và Trung tâm Nghệ thuật  

Truyền thông  

   
 

 MỞ  ƯỚNG PHÁT TRIỂN MỚI CHO DU LỊCH 

    HUẾ : QUY HOẠC  K ÔNG GI N NƯỚC 
         ( Xem Báo cáo chuyên đề đính kèm )  

 

Dự án 1 : Cồn Hến trên sông  ương : Một điểm đến văn hóa 

                   thẩm mỹ của xứ HUẾ  

 

Dự án 2: Thành phố du lịch xanh đầu tiên của Việt Nam 

(Chân                    Mây-Lăng Cô, Cầu Hai) 

 

Dự án 3: Phát triển ngành công nghiệp du thuyền . 

 ĐÁN  GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG 
QUY  OẠC  TỔNG T Ể P ÁT TRIỂN DU LỊC  

TỈN  T Ừ  T I N  UẾ GI I ĐOẠN 2013-2030 
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A. CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM KÊU GỌI ĐẦU TƯ 

HUẾ : 10 Dự án trọng điểm 
 

 

 

 

STT. Dự án Nhận xét 

1 Các khu định cư Đô thị Du lịch – Nông nghiệp  

2 Các khu định cư Đô thị Du lịch –Sinh thái  

3 Sân bay Phú Bài  

4 Làng Sinh thái Lập An  

5A Khách sạn Nổi Vinh Thanh  

5B Khách sạn Nổi Thuận An  

6 Khu Đô thị cao cấp giữa Cánh đồng lúa ở Đầm Cầu Hai  

7 Khu Nghỉ dưỡng Đồi Bạch Mã   

8 Làng Văn hóa A Lưới – Đường mòn Hồ Chí Minh  

9 Làng Mưa và Nghệ nhân Lương Quán  

10 Trung tâm Hội nghị M.I.C.E. và Trung tâm Nghệ thuật Truyền 

thông  
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NHẬN XÉT CHUNG: 

 

Quá trình hiện đại hóa ngành công nghiệp đã dần dần làm mất đi các nghề thủ công truyền thống 

trong quá trình chuyển đổi toàn bộ nền kinh tế của mỗi quốc gia. Bất cứ nơi nào mà quá trình hiện 

đại hóa thành công, thì tất cả các thợ thủ công truyền thống và những người làm việc trong ngành 

hàng thủ công người đều bị mất đi sinh kế và dần dần nghề thủ công của họ cũng biến mất. Quá 

trình hiện đại hóa thật sự trong nền văn hóa hiện đại là phải bảo vệ được sinh kế của người thợ thủ 

công thông qua việc đánh giá được những đóng góp của họ đối với cuộc sống hiện đại. Huế vẫn 

còn tồn tại một truyền thống nghệ thuật với những mặt hàng thủ công phong phú bởi vì nó là 

trung tâm của nền văn hóa nghệ thuật cổ xưa. Do đó, việc tôn trọng tài sản quý giá này trong bối 

cảnh Du lịch Huế là điều cần thiết và khả thi.  

 

Tất cả các dự án trọng điểm của Huế bắt buộc phải giữ được những nét đặc trưng của Huế trong 

kiến trúc và thiết kế nội thất. Đây là một phần quan trọng của thương hiệu Du lịch Huế. Mặc dù 

những phương tiện và kỹ thuật xây dựng hiện đại là cần thiết trong quá trình thực hiện dự án, 

nhưng ý định của các cơ quan quản lý Du lịch Huế và Chính phủ là phong cách của tất cả các dự 

án trọng điểm của Huế phải phối hợp với nhau để cùng tôn tạo và gìn giữ hình ảnh của Huế là một 

trung tâm văn hóa và nghệ thuật của Việt Nam. 

 

1. Dự án Trọng điểm số 1 – Các khu định cư Đô thị Du lịch-Nông thị 
 

 
 

Dự án Trọng điểm Số.1 – Vùng Định cư Đô thị Du lịch-Nông nghiệp 

 

 



215 
 

 
 

Vị trí của các khu Định cư Đô thị Du lịch – Nông nghiệp, cách thành phố Huế khoảng từ 5 đến 20 

km bằng đường bộ. 
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Tất cả các khu Định cư Đô thị được đặt ở trung tâm của các vùng nông nghiệp. Ưu tiên bố trí dân 

cư mới ở cùng với những dân cư hiện có. Chính sách trợ cấp giá cho phép các gia đình nông dân 

địa phương được hưởng lợi từ các cơ sở hạ tầng mới của Khu định cư Đô thị trong khi vẫn đảm 

bảo họ được ở gần trang trại của họ. 
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Đường loại 3 và loại 4 dẫn đến các Khu Định cư 

 

 

 

 

 
 

Chỉ có các đường và làn đường loại 4 và 5 dẫn vào khu vực nhà ở của Khu Định cư Đô thị 

 



218 
 

 
 

Trường học nằm trong khoảng cách đi bộ từ tất cả các nhà. Xe ô tô đỗ trong bãi đỗ xe đặc biệt 

xung quanh trung tâm thương mại Đô thị. 

 

 

 

 

 
 

Ưu tiên cho xe đạp và người đi bộ ở trung tâm thành phố, xe ô tô và các loại xe dịch vụ đậu xe ở 

bãi đỗ xe ở vành đai xung quanh. 
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Học sinh đi bộ đến trường 

 

 

 

 

 

 
 

Các nông trại bao quanh các khu Định cư Đô thị 
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Nhà ở được xây sát nhau trên cùng làn đường hẹp và người đi bộ được che mưa gió bởi những 

mái hiên lớn nhô ra. Những hàng cây cung cấp bóng mát và tăng vẻ mỹ quan đô thị. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Một mô hình nhà liền kề 2 tầng điển hình có sân bên trong. 
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2 phòng ngủ ở tầng dưới 

 



222 
 

 
 

4 phòng ngủ ở tầng trên 
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Cảnh sân vườn. Lưu ý rằng đây là mẫu nhà hiện đại với tất cả các đồ trang trí nội thất đều mang 

nét truyền thống nhằm thúc đẩy nền kinh tế thủ công địa phương. 

 

 

  Mô tả Nhận xét 

1 Tổng diện tích sàn 200,000 mét vuông ( mỗi khu định cư )  

2 Tổng diện dích khu vực 785,398 mét vuông (mỗi khu định cư) 

( không tính những vùng trồng rau, chăn 

nuôi cá và gia súc ) 

 

3 Hạng mục xây dựng 

chính 

Khu Định cư đô thị với 2.000 ngôi nhà theo 

kiểu truyền thống, Tòa thị chính, trường 

học, các trung tâm y tế và các cơ sở khác. 

 

4 Các hạng mục khác Các khu mua sắm và các tòa nhà phục vụ 

hội thảo 

 

5 Tiêu chí chất lượng thiết 

kế 

Tinh tế, khác biệt nhưng phải thống nhất  

6 Tiêu chí trong việc sử 

dụng các chất liệu và 

những thợ thủ công lành 

nghề ở địa phương 

Ưu tiên sử dụng tất cả trang thiết bị nội thất 

là hàng thủ công truyền thống 

 

7 Tiêu chí Thiết kế Môi 

trường 

Thiết kế nhỏ gọn để tối ưu hóa cơ sở hạ 

tầng và chức năng hoạt động hiệu quả 

 

8 Tiêu chí thiết kế Hiệu 

quả nguồn Năng lượng 

 

Tất cả đèn điện đều sử dụng đèn LED  

9 Tiêu chí thiết kế cảnh 

quang 

Sử dụng các nhà máy địa phương và các 

nguồn nước xung quanh để giảm thiểu lũ lụt 

địa phương 

 

10 Tiêu chí thiết kế Sinh Sử dụng gạch đất nung  
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  Mô tả Nhận xét 

thái 

11 Tiêu chí Văn hóa Sử dụng hàng thủ công mỹ nghệ địa 

phương 

 

12 Khống chế chiều cao Tối đa là 3 tầng  

13 Tiêu chí phong cách Pha lẫn truyền thống và hiện đại  

14 Quan hệ Vật lý với các 

vùng xung quanh 

Bảo vệ và tăng cường kinh tế trang trại 

nông thôn bằng cách mua sản phẩm địa 

phương. 

 

15 Xử lý chất thải lỏng Phải thông qua xử lý chất thải ( khí và 

nước) trước khi được chuyển vào các trang 

trại xung quanh 

 

16 Xử lý chất thải hữu cơ Phải được ủ và đưa vào sử dụng ở các trang 

trại xung quanh 

 

17 Xử lý chất thải vô cơ Phải được thu gom bởi các dịch vụ thu gom 

của thành phố 

 

18 Quan hệ xã hội với các 

cộng đồng xung quanh 

Thu hút người dân địa phương trong quá 

trình xây dựng và 

Thông qua việc tạo ra công ăn việc làm và 

cơ hội mới cho các doanh nghiệp mới. 

 

19 Tác động văn hóa với 

các cộng đồng xung 

quanh 

Để tổ chức tất cả các lễ hội và các sự kiện 

văn hóa địa phương 

 

20 Tiêu chí thu hút các 

phân khúc thị trường 

Phục vụ cho các gia đình từ các thành phố 

lớn của Việt Nam và người Việt Nam ở 

nước ngoài. 

 

21 Tiêu chuẩn Dịch vụ địa 

phương dự kiến 

Do người dân địa phương cung cấp  

22 Ưu tiên nguồn cung cấp 

từ các nguồn địa 

phương 

Ưu tiên mua hàng hóa ở địa phương  

23 Tiêu chí về thẩm  mỹ và 

Bảo tồn môi trường 

xung quanh 

Làm đẹp tất cả các con đường với các cây 

và bụi cây nhiều màu sắc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



225 
 

2. Dự án Trọng điểm số 2 – Các khu định cư Đô thị Du lịch Sinh thái  
 

 
 

Dự án Trọng điểm Số.2 – Các Khu định cư Đô thị Du lịch – Sinh thái 

 

 

 
 

Vị trí của Các khu định cư du lịch sinh thái, cách sân bay Phú Bài từ 8 đến 15 km bằng đường bộ, 

và cách thành phố Huế từ 14 đến 20 km bằng đường bộ. 
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Tất cả các khu Định cư Đô thị được đặt ở trung tâm của các vùng nông nghiệp. Ưu tiên bố trí dân 

cư mới ở cùng với những dân cư hiện có. Chính sách trợ cấp giá cho phép các gia đình nông dân 

địa phương được hưởng lợi từ các cơ sở hạ tầng mới của Khu định cư Đô thị trong khi vẫn đảm 

bảo họ được ở gần trang trại của họ. 
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Đường loại 3 và loại 4 dẫn đến các Khu Định cư 

 

 

 

 

 
 

 

Chỉ có các đường và làn đường loại 4 và 5 dẫn vào khu vực nhà ở của Khu Định cư Đô thị 
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Trường học nằm trong khoảng cách đi bộ từ tất cả các nhà. Xe ô tô đỗ trong bãi đỗ xe đặc biệt 

xung quanh trung tâm thương mại Đô thị. 

 

 

 

 

 
 

Ưu tiên cho xe đạp và người đi bộ ở trung tâm thành phố, xe ô tô và các loại xe dịch vụ đậu xe ở 

bãi đỗ xe ở vành đai xung quanh. 
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Đường dẫn đến trung tâm của các khu định cư đô thị 

 

 

 

 

 
 

Nhà ở được xây sát nhau trên cùng làn đường hẹp và người đi bộ được che mưa gió bởi những 

mái hiên lớn nhô ra. Những hàng cây cung cấp bóng mát và tăng vẻ mỹ quan đô thị. 
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Một mô hình nhà liền kề 2 tầng điển hình có sân bên trong. 

  

 

 

 

 

 
 

Mặt tiền nhà liền kề 
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2 phòng ngủ ở tầng dưới 

 

 

 

 

 

Một phòng ngủ lớn ở tầng trên 
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Ban công nối liền phòng ngủ lớn 

 

 
 

Mái nhà nhìn xuống mặt tiền. 

 

  Mô tả Nhận xét 

1 Tổng diện tích sàn 200,000 mét vuông ( mỗi khu định cư )  

2 Tổng diện dích khu vực 785,398 mét vuông (mỗi khu định cư) 

( không tính những vùng trồng rau, chăn nuôi cá 

và gia súc ) 

 

3 Hạng mục xây dựng 

chính 

Khu Định cư đô thị với những ngôi nhà xây theo 

kiểu nghỉ dưỡng, Tòa thị chính, trường học, các 

trung tâm y tế và các cơ sở chăm sóc spa và thực 

phẩm chức năng 
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  Mô tả Nhận xét 

4 Các hạng mục khác Các khu mua sắm và các tòa nhà phục vụ hội 

thảo 

 

5 Tiêu chí chất lượng thiết 

kế 

Tinh tế, khác biệt nhưng phải thống nhất  

6 Tiêu chí trong việc sử 

dụng các chất liệu và 

những thợ thủ công lành 

nghề ở địa phương 

Ưu tiên sử dụng tất cả trang thiết bị nội thất là 

hàng thủ công truyền thống 

 

7 Tiêu chí Thiết kế Môi 

trường 

Thiết kế nhỏ gọn để tối ưu hóa cơ sở hạ tầng và 

chức năng hoạt động hiệu quả 

 

8 Tiêu chí thiết kế Hiệu quả 

nguồn Năng lượng 

Tất cả đèn điện đều sử dụng đèn LED  

9 Tiêu chí thiết kế cảnh 

quang 

Sử dụng các nhà máy địa phương và các nguồn 

nước xung quanh để giảm thiểu lũ lụt địa phương 

 

10 Tiêu chí thiết kế Sinh thái Sử dụng gạch đất nung  

11 Tiêu chí Văn hóa Sử dụng hàng thủ công mỹ nghệ địa phương  

12 Khống chế chiều cao Tối đa là 3 tầng  

13 Tiêu chí phong cách Pha lẫn truyền thống và hiện đại  

14 Quan hệ Vật lý với các 

vùng xung quanh 

Bảo vệ và tăng cường kinh tế trang trại nông thôn 

bằng cách mua sản phẩm địa phương. 

 

15 Xử lý chất thải lỏng Phải thông qua xử lý kỵ khí và nước thải đã xử lý 

được chuyển vào các trang trại xung quanh 

 

16 Xử lý chất thải hữu cơ Phải được ủ và chuyển vào sử dụng ở các trang 

trại xung quanh 

 

17 Xử lý chất thải vô cơ Phải được thu gom bởi các dịch vụ thu gom của 

thành phố 

 

18 Quan hệ xã hội với các 

cộng đồng xung quanh 

Thu hút người dân địa phương trong quá trình 

xây dựng và 

Thông qua việc tạo ra công ăn việc làm và cơ hội 

mới cho các doanh nghiệp mới. 

 

19 Tác động văn hóa với các 

cộng đồng xung quanh 

Để tổ chức tất cả các lễ hội và các sự kiện văn 

hóa địa phương 

 

20 Tiêu chí thu hút các phân 

khúc thị trường 

Phục vụ cho các gia đình từ các thành phố lớn 

của Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài. 

 

21 Tiêu chuẩn Dịch vụ địa 

phương dự kiến 

Do người dân địa phương cung cấp  

22 Ưu tiên nguồn cung cấp 

từ các nguồn địa phương 

Ưu tiên mua hàng hóa ở địa phương  

23 Tiêu chí về thẩm  mỹ và 

Bảo tồn môi trường xung 

quanh 

Làm đẹp tất cả các con đường với các cây và bụi 

cây nhiều màu sắc. 
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3.  Dự án Trọng điểm Số 3 – Sân bay Phú Bài 
 

 
 

                                                  Dự án Trọng điểm Số 3 – Sân bay Phú Bài 

 

 

 
 

Vị trí của Sân bay Phú Bài, cách Huế khoảng 16 km bằng đường bộ. 
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Đường băng được kéo dài để cho máy bay A300 hoạt động. Đất liền kề được phát triển thành khu 

vực bốc dỡ hàng hoá được kết nối bằng một cây cầu vận chuyển hàng hóa đặc biệt thông qua một 

con đường cho phép xe vận tải hàng hoá hoạt động 

 

 
Mái nhà lợp bằng titan. Một rừng cây có mùi thơm chào đón hành khách sau khi họ xuống máy 

bay. 
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Tháp kiểm soát là cột mốc được thiết kế như một bông hoa với các khung lưới có chiều cao gần 

bằng chiều cao của tháp. 

 

  Mô tả Nhận xét 

1 Tổng diện tích sàn 300,000 mét vuông  

2 Tổng diện dích khu vực 4,121,880 mét vuông  

3 Hạng mục xây dựng 

chính 

Sân bay và Cơ sở hạ tầng bốc dỡ hàng hóa 

có khu vực rộng để xe tải hoạt động 

 

4 Tiêu chí chất lượng thiết 

kế 

Có chất lượng thiết kế cao, sử dụng các vật 

liệu hiện đại để có một dáng vẻ bên ngoài 

độc đáo 

 

5 Tiêu chí trong việc sử 

dụng các chất liệu và 

những thợ thủ công lành 

nghề ở địa phương 

Trần nhà nên sử dụng lá vàng để tạo ra một 

dáng vẻ sang trọng. 

 

6 Tiêu chí Thiết kế Môi 

trường 

Sử dụng đèn LED với nguồn năng lượng 

thấp 
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  Mô tả Nhận xét 

Điều hòa không khí được tăng cường bằng 

cách lưu thông quạt trần lớn 

7 Tiêu chí thiết kế Hiệu 

quả nguồn Năng lượng 

 

Một tầng duy nhất cho ga đến và ga đi để 

giảm nguồn năng lượng. Tất cả việc xử lý 

hàng hóa đều tiến hành ở tầng dưới ga đến 

và ga đi. 

 

8 Tiêu chí thiết kế cảnh 

quang 

Toàn bộ chiều dài của con đường sân bay 

được trồng tre uốn cong dọc theo con đường. 

 

9 Tiêu chí thiết kế Sinh 

thái 

Tất cả nước thải cần xử lý tại chỗ bằng cách 

xử lý kỵ khí, nước thải tái chế được chuyển 

vào khu vực xung quanh. 

 

10 Tiêu chí Văn hóa Nội thất được trang trí với hàng thủ công mỹ 

nghệ Huế được lựa chọn phù hợp. 

 

11 Khống chế chiều cao Chiều cao không được vượt quá chiều cao 

theo thiết kế 

 

12 Tiêu chí phong cách Phong cách hiện đại  

13 Quan hệ Vật lý với các 

vùng xung quanh 

Toàn bộ cấu trúc sân bay đều được che khuất 

bởi những hàng cây dày đặc 

 

14 Xử lý chất thải lỏng Nước thải xám được thải ra ao   

15 Xử lý chất thải hữu cơ Chất thải hữu cơ được ủ tại chỗ và phân hữu 

cơ tái chế được sử dụng cho các cây trồng 

trong sân bay 

 

16 Xử lý chất thải vô cơ Do các dịch vụ thu gom đảm nhận  

17 Quan hệ xã hội với các 

cộng đồng xung quanh 

Ưu tiên việc làm cho người dân địa phương 

và có kế hoạch đào tạo thích hợp. 

 

18 Tác động văn hóa với 

các cộng đồng xung 

quanh 

Hàng thủ công địa phương và các kỹ năng 

nấu nướng là những nét đặc trưng trong các 

cửa hàng phục vụ ăn uống tại sân bay. 

 

19 Tiêu chí thu hút các 

phân khúc thị trường 

Thu hút khách du lịch với tư cách là một 

cổng văn hoá hiện đại đến Huế. 

 

20 Tiêu chuẩn Dịch vụ địa 

phương dự kiến 

Tiêu chuẩn cao nhất với đội ngũ nhân viên 

mặt đất được đào tạo đặc biệt bằng tiếng 

nước ngoài và với phong cách sang trọng kết 

hợp với phong cách truyền thống Huế. 

 

21 Ưu tiên nguồn cung cấp 

từ các nguồn địa phương 

Nguồn cung cấp từ địa phương  

22 Tiêu chí về thẩm  mỹ và 

Bảo tồn môi trường 

xung quanh 

Tất cả các khu vực xung quanh được trang 

trí đẹp, tất cả các bảng hiệu quảng cáo nằm 

ẩn sau những hàng cây. 
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Sân bay Phú Bài hiện nay 
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4. Dự án Trọng điểm Số 4 – Làng Sinh thái tại Lập An 
 

 
 

Dự án Trọng điểm Số 4 – Làng Sinh thái tại Lập An 

 

 

 
 

Vị trí của Làng Sinh thái tại Lập An, cách sân bay Phú Bài khoảng 47 km, và cách Huế khoảng 63 

km bằng đường bộ 
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Địa điểm xây dựng các biệt thự sườn đồi và các khu nghỉ mát bờ sông trong làng Lập An trong 

quy hoạch tổng thể khu nghỉ mát. 

 

 
    

Quang cảnh khu nghỉ mát bờ sông Lập An với các biệt thự sườn đồi tại Lăng Cô 
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  Mô tả Nhận xét 

1 Tổng diện tích sàn 206,000 mét vuông  

2 Tổng diện dích khu vực 1,689,972 mét vuông  

3 Hạng mục xây dựng 

chính 

Một cụm 15 khách sạn Boutique hướng nhìn ra 

sông, với vẻ đẹp của những ngôi làng xóm 

hiện có, 500 biệt thự sườn đồi 3 sao với Dịch 

vụ ăn uống và Trung tâm quản lý. 

 

4 Tiêu chí chất lượng thiết 

kế 

2 tầng  

5 Tiêu chí trong việc sử 

dụng các chất liệu và 

những thợ thủ công lành 

nghề ở địa phương 

Kiểu kiến trúc gỗ trên các cọc bê tông tròn. 

Trang trí nội thất với đồ nội thất và các công 

trình nghệ thuật thủ công địa phương 

 

6 Tiêu chí Thiết kế Môi 

trường 

Tất cả hệ thống nước thải thoát ra bể xử lý kỵ 

khí trên đất liền. 

 

 

7 Tiêu chí thiết kế Hiệu quả 

nguồn Năng lượng 

 

Toàn bộ dùng đèn LED  

8 Tiêu chí thiết kế cảnh 

quang 

Các lối đi đều sử dụng gỗ đã được xử lý. Các 

Làng hiện có được trang trí đẹp với các cây 

đầy màu sắc, và việc thu gom chất thải được 

thực hiện thường xuyên. 

 

9 Tiêu chí thiết kế Sinh thái Không được gây ô nhiễm nguồn nước trong hồ  

10 Tiêu chí Văn hóa Thủ công mỹ nghệ địa phương được ưu tiên 

hàng đầu 

 

11 Khống chế chiều cao Chiều cao tối đa là 2 tầng  

12 Tiêu chí phong cách Hiện đại-truyền thống. Các tiện nghi hiện đại 

với phong cách truyền thống 

 

13 Quan hệ Vật lý với các 

vùng xung quanh 

Tất cả các xe được đậu ở một nơi cách xa, 

được bảo vệ bởi cây cối xung quanh. Giao 

thông địa phương theo lịch trình bằng xe đẩy. 

 

14 Xử lý chất thải lỏng Tất cả việc xử lý chất thải lỏng được tiến hành 

trên đất liền bằng các bể xử lý kỵ khí và hiếu 

khí. 

 

15 Xử lý chất thải hữu cơ Tất cả các chất thải hữu cơ được ủ trong một 

nhà máy được thiết kế đặc biệt trên đất và 

phân hữu cơ được sử dụng để làm màu mỡ đất 

ở địa phương 

 

16 Xử lý chất thải vô cơ Phải được thu gom và xử lý trong các cơ sở xử 

lý chính  

 

17 Quan hệ xã hội với các 

cộng đồng xung quanh 

Dân làng địa phương được ưu tiên việc làm và 

đào tạo. 

 

18 Tác động văn hóa với các 

cộng đồng xung quanh 

Ưu tiên nghệ nhân và thợ thủ công địa phương   
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  Mô tả Nhận xét 

19 Tiêu chí thu hút các phân 

khúc thị trường 

Khách du lịch 3 sao ở trong nước và quốc tế  

20 Tiêu chuẩn dịch vụ địa 

phương dự kiến 

Khách sạn chất lượng tốt, dịch vụ thân thiện.   

21 Ưu tiên nguồn cung cấp 

từ các nguồn địa phương 

Ưu tiên   

22 Tiêu chí về thẩm  mỹ và 

bảo tồn môi trường xung 

quanh 

Bắt buộc  

 

 

 

Hiện trạng 

 

 
 

Quang cảnh nhìn từ đường cao tốc, bên phải là đầm phá, bên trái là đồi núi. 
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Quang cảnh đầm phá Lăng Cô 

 

 

 
 

Đầm phá Lăng Cô với những dãy núi phía sau 
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5.   Dự án Trọng điểm Số 5A – Khách sạn Nổi Vinh Thanh 
 

 
 

Dự án Trọng điểm Số.5A – Khách sạn Nổi Vinh Thanh 

 

 
 

Vị trí của khách sạn nổi Vinh Thanh, cách Sân bay Phú Bài khoảng 17km, và Huế 28km đi bằng 

đường bộ. 
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Vị trí 

 

 
 

Phong cách thiết kế. Mỗi phòng hạng sang được nâng đỡ bởi những phao thép riêng. 
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  Mô tả Nhận xét 

1 Tổng diện tích sàn 6,000 mét vuông  

2 Tổng diện dích khu vực 397,392 mét vuông  

3 Hạng mục xây dựng chính Khách sạn nổi 50 phòng với dịch vụ ăn 

uống cao cấp, và các cơ sở hỗ trợ trên bờ. 

 

4 Tiêu chí chất lượng thiết kế Tiêu chuẩn 5 sao  

5 Tiêu chí trong việc sử dụng 

các chất liệu và những thợ 

thủ công lành nghề ở địa 

phương 

Tất cả đều được xây bằng gỗ với tay nghề 

của thợ thủ công truyền thống 

 

6 Tiêu chí Thiết kế Môi trường Hệ thống vệ sinh hiện đại với hệ thống 

điều hòa ẩn 

 

7 Tiêu chí thiết kế hiệu quả 

nguồn năng lượng 

 

Toàn bộ sử dụng đèn LED  

8 Tiêu chí thiết kế cảnh quang Các con đường đi vào đều được trồng cây 

và hoa nhiều màu sắc dọc hai bên 

 

9 Tiêu chí thiết kế sinh thái Ưu tiên sử dụng gỗ tái chế   

10 Tiêu chí văn hóa Ưu tiên sử dụng các thợ thủ công có tay 

nghề ở địa phương  

 

11 Khống chế chiều cao Tối đa 2 tầng  

12 Tiêu chí phong cách Phong cách Huế  

13 Quan hệ Vật lý với các vùng 

xung quanh 

Đảm bảo các mỏ neo không cản trở dòng 

chảy. 

 

14 Xử lý chất thải lỏng Xử lý chất thải khép kín để ngăn chặn ô 

nhiễm đầm phá. 

 

15 Xử lý chất thải hữu cơ Xử lý thành phân bón dùng cho đất   

16 Xử lý chất thải vô cơ Thu gom bởi các tổ chức chuyên thu gom  

17 Quan hệ xã hội với các cộng 

đồng xung quanh 

Ưu tiên tạo việc làm cho người dân địa 

phương. Cho phép phà địa phương và 

những chiếc thuyền nhỏ cung cấp các 

tour du lịch nước cho du khách 

 

18 Tác động văn hóa với các 

cộng đồng xung quanh 

tổ chức các phong tục và các lễ hội địa 

phương  

 

19 Tiêu chí thu hút các phân 

khúc thị trường 

Để thu hút du khách sành điệu, những 

người thích sự riêng tư và tìm kiếm sự 

khác biệt 

 

20 Tiêu chuẩn dịch vụ địa 

phương dự kiến 

Chất lượng cao, dịch vụ cởi mở  

21 Ưu tiên nguồn cung cấp từ 

các nguồn địa phương 

Ưu tiên  

22 Tiêu chí về thẩm  mỹ và bảo 

tồn môi trường xung quanh 

Ưu tiên. Bắt buộc  
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Ảnh hiện trường hiện tại 

 

 
 

Quang cảnh đầm phá 

 
6. Dự án Trọng điểm Số 5B – Khách sạn Nổi Thuận An 
 

 

 
 

Dự án Trọng điểm Số 5B – Khách sạn Nổi Thuận An 
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Vị trí của khách sạn nổi Thuận An, cách Sân bay Phú Bài khoảng 28km, và Huế 16km đi bằng 

đường bộ. 

 

 

 
Vị trí 
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Phong cách thiết kế. Mỗi phòng hạng sang được nâng đỡ bởi những phao thép riêng. 

 

  Mô tả Nhận 

xét 

1 Tổng diện tích sàn 6.000 mét vuông  

2 Tổng diện dích khu vực 210.920 mét vuông  

3 Hạng mục xây dựng chính Khách sạn nổi 50 phòng với dịch vụ ăn uống cao 

cấp, và các cơ sở hỗ trợ trên bờ. 

 

4 Tiêu chí chất lượng thiết kế Tiêu chuẩn 5 sao  

5 Tiêu chí trong việc sử dụng các 

chất liệu và những thợ thủ công 

lành nghề ở địa phương 

Tất cả đều được xây bằng gỗ xây dựng với tay nghề 

của thợ thủ công truyền thống 

 

6 Tiêu chí Thiết kế Môi trường Hệ thống vệ sinh hiện đại với hệ thống điều hòa ẩn  

7 Tiêu chí thiết kế Hiệu quả nguồn 

Năng lượng 

 

Toàn bộ sử dụng đèn LED  

8 Tiêu chí thiết kế cảnh quang Các con đường đi vào đều được trồng cây và hoa 

nhiều màu sắc dọc hai bên 

 

9 Tiêu chí thiết kế Sinh thái Ưu tiên sử dụng gỗ tái chế   

10 Tiêu chí Văn hóa Ưu tiên sử dụng các thợ thủ công có tay nghề ở địa 

phương  

 

11 Khống chế chiều cao Tối đa 2 tầng  
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  Mô tả Nhận 

xét 

12 Tiêu chí phong cách Phong cách Huế  

13 Quan hệ vật lý với các vùng 

xung quanh 

Đảm bảo các mỏ neo không cản trở dòng chảy.  

14 Xử lý chất thải lỏng Xử lý chất thải khép kín để ngăn chặn ô nhiễm đầm 

phá. 

 

15 Xử lý chất thải hữu cơ Xử lý thành phân bón dùng cho đất   

16 Xử lý chất thải vô cơ Thu gom bởi các tổ chức chuyên thu gom  

17 Quan hệ xã hội với các cộng 

đồng xung quanh 

Ưu tiên tạo việc làm cho người dân địa phương. 

Cho phép phà địa phương và những chiếc thuyền 

nhỏ cung cấp các tour du lịch nước cho du khách 

 

18 Tác động văn hóa với các cộng 

đồng xung quanh 

tổ chức các phong tục và các lễ hội địa phương   

19 Tiêu chí thu hút các phân khúc 

thị trường 

Để thu hút du khách sành điệu, những người thích 

sự riêng tư và tìm kiếm sự khác biệt 

 

20 Tiêu chuẩn dịch vụ địa phương 

dự kiến 

Chất lượng cao, dịch vụ cởi mở  

21 Ưu tiên nguồn cung cấp từ các 

nguồn địa phương 

Ưu tiên  

22 Tiêu chí về thẩm  mỹ và bảo tồn 

môi trường xung quanh 

Ưu tiên. Bắt buộc  

 

Ảnh hiện trường hiện tại 

 

 
Quang cảnh đầm phá 
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6. Dự án Trọng điểm Số 6 – “Khu đô thị cao cấp giữa cánh đồng lúa” tại 

Đầm Cầu Hai 
 

 
 

Dự án Trọng điểm Số 6 – “Khu đô thị cao cấp giữa cánh đồng lúa” tại Đầm Cầu Hai 

 

Vị trí của “Khu đô thị cao cấp giữa cánh đồng lúa”" ở Đầm Cầu Hai, cách sân bay Phú Bài khoảng 15 km 

bằng đường bộ và đường sông, và thành phố Huế 31km bằng đường bộ và đường sông. 
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Hiện trường là khu vực cạn của Đầm Cầu Hai trên đất được khai hoang từ đầm phá. Đê chắn sóng 

được xây bằng đá. Vị trí có thể tiếp cận bằng phà từ con đường chính ở Làng Lộc An. 
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Mục đích của thiết kế là để tạo ra một khu bờ sông dài với nhiều nhà hàng và các cơ sở hạ tầng 

được xây dựng trên nước 

 

  Mô tả Nhận xét 

1 Tổng diện tích sàn 200,000 mét vuông  

2 Tổng diện dích khu vực 363,692 mét vuông  

3 Hạng mục xây dựng 

chính 

Một khách sạn chính 200 phòng với các dịch 

vụ ăn uống, với 2.000 nhà ở và dịch vụ ăn 

uống được bố trí bên cạnh 

 

4 Tiêu chí chất lượng thiết 

kế 

Hiện trường được phát triển thành một khu 

quy hoạch tổng thể với những khu vực nhỏ 

bao quanh bởi bởi các đường đi bộ ven sông, 

đường ống vệ sinh môi trường, nguồn cung 

cấp nước và điện, kể cả hệ thống viễn thông, 

thông tin liên lạc 

 

5 Tiêu chí trong việc sử 

dụng các chất liệu và 

những thợ thủ công lành 

nghề ở địa phương 

Ưu tiên hơn việc sử dụng các thiết bị hiện 

đại 

 

6 Tiêu chí thiết kế môi 

trường 

Đảm bảo tất cả nước thải và các chất gây ô 

nhiễm khác được ngăn chặn xâm nhập vào 

đầm phá 

 

7 Tiêu chí thiết kế hiệu 

quả nguồn năng lượng 

Ưu tiên  
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  Mô tả Nhận xét 

 

8 Tiêu chí thiết kế cảnh 

quang 

Toàn tuyến đường đến hiện trường từ làng 

Lộc An được trồng cây và hoa nhiều màu 

sắc 

 

9 Tiêu chí thiết kế sinh 

thái 

Ưu tiên thiết kế hiệu quả và không ô nhiễm  

10 Tiêu chí văn hóa Ưu tiên sử dụng đồ nội thất, gốm sứ và nghệ 

thuật địa phương  

 

11 Khống chế chiều cao Tối đa 4 tầng  

12 Tiêu chí phong cách Vừa hiện đại vừa truyền thống  

13 Quan hệ vật lý với các 

vùng xung quanh 

Ưu tiên nhìn được cảnh cánh đồng lúa và 

đầm phá 

 

14 Xử lý chất thải lỏng Toàn bộ nước thải và chất thải sẽ được tái 

chế trong vùng dự án và sẽ không gây ô 

nhiễm hồ. 

 

15 Xử lý chất thải hữu cơ phải được ủ phân và đưa vào sử dụng cho 

nông nghiệp địa phương. 

 

16 Xử lý chất thải vô cơ Thu gom bởi các tổ chức thu gom  

17 Quan hệ xã hội với các 

cộng đồng xung quanh 

Ưu tiên đào tạo và sử dụng các người dân 

địa phương. 

 

18 Tác động văn hóa với 

các cộng đồng xung 

quanh 

Lễ hội và các hoạt động văn hóa địa phương 

cần được đưa vào chương trình văn hóa của 

khách sạn 

 

19 Tiêu chí thu hút các 

phân khúc thị trường 

Ưu tiên cho những người có nhu cầu sở hữu 

ngôi nhà thứ hai và người nước ngoài về hưu  

 

20 Tiêu chuẩn dịch vụ địa 

phương dự kiến 

Tiêu chuẩn 4 sao  

21 Ưu tiên nguồn cung cấp 

từ các nguồn địa phương 

Đây là một ưu tiên. Thực phẩm và các nguồn 

cung cấp ở địa phương càng nhiều càng tốt. 

 

22 Tiêu chí về thẩm mỹ và 

bảo tồn môi trường xung 

quanh 

Bắt buộc phải duy trì môi trường địa phương 

dọc theo các tuyến đường chính 
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Ảnh hiện trường hiện tại 

 

 
 

Một quang cảnh tiêu biểu của luồng giao thông kết nối đường thủy 
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7. Dự án Trọng điểm Số 7 – Khu nghỉ mát Đồi Bạch Mã 
 

 
 

Dự án Trọng điểm Số 7 – Khu nghỉ dưỡng Đồi Bạch Mã 

 

 
 Ngã rẽ vào Khu nghỉ dưỡng Đồi Bạch Mã cách sân bay Phú Bài 26 km và thành phố Huế 42 km 

bằng đường bộ 
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Có một con đường đồi hẹp từ làng Đồng Quan dọc theo con đường chính bên dưới đồi. 
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Khu nghỉ mát này được thiết kế ôm trọn địa hình hạn chế tối thiểu sự dịch chuyển đất để bảo vệ 

địa hình và thảm thực vật hiện có 

 

 
 

Khu nghỉ mát này có lợi thế là hai tầm nhìn tuyệt vời của cả hai đầm Cầu Hai và Lăng Cô, một ở 

phía bắc và một ở phía nam. 
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Kiến trúc của khu nghỉ mát được dựa trên kiến trúc truyền thống Huế, nhưng với các tiện nghi 

hiện đại. 

 

 

 

 

 
 

Có rất nhiều biệt thự cũ của Pháp. Những biệt thự bị bỏ hoang gần khu nghỉ mát được khôi phục 

lại đưa vào khu nghỉ mát. 
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Cáp treo hai tầng 

 

Đây là một cải tiến quan trọng của Thụy Sĩ, có khả năng vận chuyển 60 hành khách! 

 

  Mô tả Nhận xét 

1 Tổng diện tích sàn 221,000 mét vuông  

2 Tổng diện dích khu vực 27,769,972 mét vuông  

3 Hạng mục xây dựng 

chính 

Các biệt thự hiện có được phục hồi, khu 

nghỉ mát 5 sao 200-phòng ở đỉnh đồi trực 

thăng được bao quanh bởi những biệt thự cũ 

của Pháp được phục hồi và 50 biệt thự mới. 

Khách sạn 3 sao với 500 phòng theo phong 

cách truyền thống Huế, và làng nghề với 

500 biệt thự phong cách truyền thống bao 

quanh, tiện nghi và Trung tâm thương mại 

mới được xây dựng tại chân đồi Bạch Mã. 

Và đây là vị trí cáp treo đưa du khách lên 

đỉnh đồi. 

 

4 Tiêu chí chất lượng thiết 

kế 

Chất lượng thiết kế hàng đầu và phong cách 

quản lý hàng đầu. Đây là dự án ưu tiên hàng 

đầu của Huế. 

 

5 Tiêu chí trong việc sử 

dụng các chất liệu và 

những thợ thủ công lành 

nghề ở địa phương 

Ưu tiên hàng đầu  

6 Tiêu chí thiết kế môi 

trường 

Đảm bảo bảo vệ hoàn toàn các hệ sinh thái 

địa phương và môi trường của hệ thực vật 
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  Mô tả Nhận xét 

và động vật. 

7 Tiêu chí thiết kế hiệu 

quả nguồn năng lượng 

 

Càng nhiều càng tốt để sử dụng năng lượng 

tái tạo, bổ sung nguồn cung cấp lưới điện 

của tất cả các thiết bị 

 

8 Tiêu chí thiết kế cảnh 

quang 

Chỉ sử dụng các loại cây đặc hữu ở địa 

phương 

 

9 Tiêu chí thiết kế sinh 

thái 

Đảm bảo bảo vệ toàn bộ hệ sinh thái hiện 

có  

 

10 Tiêu chí văn hóa Mục tiêu là kiểu thiết kế thực  

11 Khống chế chiều cao Không quá 3 tầng, tiêu chuẩn là 2 tầng  

12 Tiêu chí phong cách Phong cách địa phương làm chủ đạo  

13 Quan hệ vật lý với các 

vùng xung quanh 

Bảo quản toàn bộ cảnh quang, địa hình và 

thảm thực vật là điều cần thiết. 

 

14 Xử lý chất thải lỏng Tất cả các chất thải lỏng được xử lý trong 

các nhà máy xử lý kỵ khí và chỉ có nước 

thải đã qua xử lý được thải vào luồng kênh 

tự nhiên. 

 

15 Xử lý chất thải hữu cơ Được ủ và phân hữu cơ được đưa vào sử 

dụng cho thảm thực vật bao quanh. 

 

16 Xử lý chất thải vô cơ Được nén chặt và chuyển đi bởi hệ thống 

xử lý chất thải của thành phố 

 

17 Quan hệ xã hội với các 

cộng đồng xung quanh 

Ưu tiên đào tạo việc làm cho các cộng đồng 

địa phương. 

 

18 Tác động văn hóa với 

các cộng đồng xung 

quanh 

Tôn trọng tất cả các lễ hội địa phương và 

các sự kiện văn hóa, kết hợp vào các 

chương trình hoạt động của khu nghỉ mát 

theo cách phù hợp. 

 

19 Tiêu chí thu hút các 

phân khúc thị trường 

Khu nghỉ mát trên đồi là để thu hút khách 

du lịch hạng sang trong nước và quốc tế. 

Khu nghỉ mát ở dưới chân đồi để thu hút 

một lượng khách hỗn hợp. 

 

20 Tiêu chuẩn dịch vụ địa 

phương dự kiến 

Khu nghỉ mát trên đồi: tiêu chuẩn 5 sao 

 

Khu nghỉ mát dưới chân đồi: tiêu chuẩn 3 

sao 

 

 

21 Ưu tiên nguồn cung cấp 

từ các nguồn địa 

phương 

Ưu tiên sử dụng càng nhiều càng tốt  

22 Tiêu chí về thẩm  mỹ và 

bảo tồn môi trường 

xung quanh 

Để làm đẹp cho tất cả các con đường và bìa 

rừng dẫn đến những khu nghỉ mát. 
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Ảnh hiện trường hiện tại 

 

 
 

 

 
 

Quang cảnh các ngọn núi xung quanh. Nhiệt độ vào mùa hè không đổi là 15 độ C 

Với mùa đông nhiệt độ giảm xuống còn 5 độ C. 
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Môi trường xung quanh 

 

 
 

Di tích lịch sử hiện tại 
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Đầm Cầu Hai nhìn từ Bạch Mã 

 

9. Dự án Trọng điểm Số 8 – Làng Văn hóa   Lưới – Đường mòn Hồ Chí Minh 
 

 
 

Vị trí của Làng Văn hóa A Lưới cách thành phố Huế khoảng 54 km về phía tây bằng đường bộ, và 

60 km từ sân bay Phú Bài. 
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Vùng này dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh 

 

 

Một nhà sàn truyền thống, bức tường tre và mái lá tranh. 
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  Mô tả Nhận xét 

1 Tổng diện tích sàn 8,100 mét vuông  

2 Tổng diện dích khu vực 500,000 mét vuông  

3 Hạng mục xây dựng 

chính 

Làng văn hóa dân tộc với nhà hát Nghệ 

thuật, phòng trưng bày hàng thủ công mỹ 

nghệ, nhà hàng đặc sản, Bảo tàng Lịch sử & 

Văn hóa, khách sạn 100 phòng. 

 

4 Tiêu chí chất lượng thiết 

kế 

Thiết kế được dựa trên kiến trúc truyền 

thống của dân tộc bằng cách sử dụng các 

vật liệu tương tự nhưng được trang bị với 

các tiện nghi hiện đại. 

 

5 Tiêu chí trong việc sử 

dụng các chất liệu và 

những thợ thủ công lành 

nghề ở địa phương 

Chỉ có vật liệu địa phương được sử dụng 

cho việc xây dựng chung; tiện nghi hiện đại 

được lựa chọn tinh tế và được thiết kế phù 

hợp. 

 

6 Tiêu chí Thiết kế môi 

trường 

Ưu tiên   

7 Tiêu chí thiết kế hiệu 

quả nguồn năng lượng 

 

Chỉ sử dụng đèn LED lắp đặt chìm  

8 Tiêu chí thiết kế cảnh 

quang 

Chỉ sử dụng các loại cây ở địa phương  

9 Tiêu chí thiết kế sinh 

thái 

Ưu tiên sử dụng gỗ tái chế   

10 Tiêu chí văn hóa Tất cả các lễ hội địa phương và các sự kiện 

văn hóa và hiện vật được đưa vào chương 

trình hoạt động của trung tâm và khách sạn 

 

11 Khống chế chiều cao Độ cao tối đa là một tầng trên sàn  

12 Tiêu chí phong cách Xây dựng tỉ mỉ theo phong cách truyền 

thống. 

 

13 Quan hệ vật lý với các 

vùng xung quanh 

Chú ý đến môi trường xung quanh.  

14 Xử lý chất thải lỏng Tất cả nước thải sẽ được xử lý trong các 

nhà máy xử lý kỵ khí tại chỗ và chỉ có nước 

thải tinh lọc mới được thải vào các kênh 

nước xung quanh 

 

15 Xử lý chất thải hữu cơ Tất cả các chất thải hữu cơ được xử lý trong 

các nhà máy ủ phân tại chỗ và được sử 

dụng cho thảm thực vật địa phương và các 

trang trại. 

 

16 Xử lý chất thải vô cơ Được thu thập bởi các dịch vụ thu gom rác 

của thành phố hoặc chính quyền địa 

phương. 

 

17 Quan hệ xã hội với các 

cộng đồng xung quanh 

Duy trì quan hệ xã hội tốt với người dân địa 

phương. 

 

18 Tác động văn hóa với Tất cả các lễ hội và phong tục địa phương  
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  Mô tả Nhận xét 

các cộng đồng xung 

quanh 

được phản ánh trong các chương trình và 

các hoạt động của trung tâm và khách sạn. 

19 Tiêu chí thu hút các 

phân khúc thị trường 

Để thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế  

20 Tiêu chuẩn dịch vụ địa 

phương dự kiến 

Điều chỉnh theo truyền thống để phù hợp 

với tiêu chí hiện đại và đạt yêu cầu theo 

mong muốn 

 

21 Ưu tiên nguồn cung cấp 

từ các nguồn địa 

phương 

Đây là ưu tiên  

22 Tiêu chí về thẩm  mỹ và 

bảo tồn môi trường 

xung quanh 

Tất cả các tuyến đường và không gian xung 

quanh khu vực quy hoạch phải được trang 

trí đẹp và phù hợp. 

 

 

Ảnh hiện trường hiện tại 

 

 
 

Quang cảnh vùng xung quanh 
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Con đường vào làng 
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10. Dự án Trọng điểm số 9 – Làng Mưa và Nghệ nhân Lương Quán  ( với các 

khu nhà nghỉ mát hướng ra bờ sông ) 

 

 
 

Dự án Trọng điểm Số 9 – Làng Mưa và Nghệ nhân Lương Quán 

 

 

 
Vị trí của Làng Mưa và Nghệ nhân Lương Quán, cách thành phố Huế khoảng 6 km bằng đường 

bộ, và 21 km từ sân bay Phú Bài. 
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Hiện trạng làng uốn cong theo dòng sông Hương. Nó đã được bồi đất và nâng cao thêm 2 mét để 

đạt trên mực nước lũ của con sông. 
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Đây là "Cung điện Tre", là một kiến trúc hiện đại dựa trên những đặc trưng truyền thống. Nó 

được dát phủ vảy cá bằng nhôm tái chế. Đây là nơi trưng bày các bộ sưu tập nghệ thuật và trung 

tâm của làng nghệ nhân. 
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Các cạnh của vùng đất được ổn định bởi một bức tường đá chống xói lở. 

 

 

  Mô tả Nhận xét 

1 Tổng diện tích sàn 52,000 mét vuông  

2 Tổng diện dích khu vực 405,896 mét vuông  

3 Hạng mục xây dựng 

chính 

Một ngôi làng nước và mưa được xây dựng 

trong một vùng bao quanh bởi nước, với 150 

biệt thự 4 sao, 50 studio nghệ sĩ, một bảo 

tàng nghệ thuật “cung điện tre”, 20 cơ sở 

phục vụ các món ẩm thực đặc biệt Huế. 

 

4 Tiêu chí chất lượng thiết 

kế 

Kết cấu tre truyền thống, nhẹ  

5 Tiêu chí trong việc sử 

dụng các chất liệu và 

những thợ thủ công lành 

nghề ở địa phương 

Tre, nứa, tranh, gỗ và đá địa phương được 

ưu tiên sử dụng 

 

6 Tiêu chí thiết kế môi 

trường 

Tất cả các tòa nhà được nâng lên sàn với 

thảm thực vật tự nhiên được phát triển  

 

7 Tiêu chí thiết kế hiệu 

quả nguồn năng lượng 

 

Năng lượng hiệu quả là một ưu tiên. Năng 

lượng tái tạo được phát triển để bổ sung cho 

các dịch vụ trong hệ thống lưới điện 
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  Mô tả Nhận xét 

8 Tiêu chí thiết kế cảnh 

quang 

Một rừng tre lớn được thiết kế để ngăn cách 

vùng quy hoạch với ngôi làng lân cận. 

 

9 Tiêu chí thiết kế sinh 

thái 

Vật liệu ít tác động đến môi trường được ưu 

tiên. Vật liệu tái chế được khuyến khích. 

 

10 Tiêu chí văn hóa Sử dụng nghề thủ công địa phương  

11 Khống chế chiều cao Toàn bộ kiến trúc 1 tầng  

12 Tiêu chí phong cách Phong cách truyền thống được ưu tiên, pha 

trộn với các tiện nghi hiện đại. 

 

13 Quan hệ vật lý với các 

vùng xung quanh 

Vùng canh tác đậu xanh và các cây trồng 

truyền thống khác được cho phép tiếp tục. 

 

14 Xử lý chất thải lỏng Chỉ có nước tinh khiết sau khi xử lý kỵ khí 

được phép xả vào cho các trang trại xung 

quanh. 

 

15 Xử lý chất thải hữu cơ Tất cả các chất thải hữu cơ được xử lý thành 

phân tại chỗ và được đưa vào sử dụng cho 

các trang trại xung quanh. 

 

16 Xử lý chất thải vô cơ Được thu gom bởi các dịch vụ thu gom rác 

của thành phố hoặc chính quyền địa phương. 

 

17 Quan hệ xã hội với các 

cộng đồng xung quanh 

Ưu tiên đào tạo và cung cấp việc làm cho 

người dân địa phương 

 

18 Tác động văn hóa với 

các cộng đồng xung 

quanh 

Tất cả các lễ hội và sự kiện văn hóa của các 

làng xung quanh được thể hiện trong dự án 

này. 

 

19 Tiêu chí thu hút các 

phân khúc thị trường 

Thu hút các nghệ sĩ trong và ngoài nước và 

các cá nhân đã nghỉ hưu. 

 

20 Tiêu chuẩn dịch vụ địa 

phương dự kiến 

Tiêu chuẩn cao  

21 Ưu tiên nguồn cung cấp 

từ các nguồn địa phương 

Ưu tiên  

22 Tiêu chí về thẩm  mỹ và 

Bảo tồn môi trường 

xung quanh 

Tất cả các con đường tiếp cận và rìa bờ  sông 

được làm đẹp với các cây và bụi cây đầy 

màu sắc. 
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Ảnh hiện trường hiện tại 

 

 
 

Quang cảnh đẹp của sông Hương 

 

 
 

Nhịp điệu của dòng sông 
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Hoàng hôn trên sông. 

 

11.  Dự án Trọng điểm số 10 –Trung tâm Hội nghị M.I.C.E. và Trung tâm 

Nghệ thuật Truyền thông  
 

Dự án Trọng điểm Số 10 –Trung tâm Hội nghị M.I.C.E. & Trung tâm Nghệ thuật Truyền thông  

 

 
 

Vị trí của Trung tâm Hội nghị M.I.C.E. & Trung tâm Nghệ thuật Truyền thông, cách Huế 6 km, 

và sân bay Phú Bài 20 km bằng đường bộ.  
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Thiết kế ba mái vòm phục vụ cho các hội nghị, triển lãm và các buổi hòa nhạc. Phía dưới là các 

hội thảo nhỏ và các phòng ban. 
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Những khu vực nước lớn cần được xây dựng xung quanh để tạo ra một bầu không khí mê hoặc 

 

 

  Mô tả Nhận xét 

1 Tổng diện tích sàn 338,500 mét vuông  

2 Tổng diện dích khu vực 405,992 mét vuông  

3 Hạng mục xây dựng 

chính 

Trung tâm M.I.C.E. (Hội họp, Du lịch ưu 

đãi, Hội nghị, và Triển lãm), bao gồm 3 khu 

vực lớn phục vụ hòa nhạc, triển lãm & hội 

nghị, 10 phòng họp nhỏ với một khu ẩm thực 

ở  trung tâm, khách sạn 3-sao 1000-phòng, 

khách sạn 1 sao 500-phòng, có thể có một 

Trường Nghệ thuật Truyền thông và các biệt 

thự VIP xung quanh tạo thành một khu phức 

hợp. 

 

4 Tiêu chí chất lượng thiết 

kế 

Theo tiêu chuẩn quốc tế  

5 Tiêu chí trong việc sử 

dụng các chất liệu và 

những thợ thủ công lành 

nghề ở địa phương 

Cấu trúc xây dựng hiện đại, với điểm nhấn là 

nghệ thuật địa phương. 

 

6 Tiêu chí thiết kế môi 

trường 

Để bảo vệ địa hình và những rừng thông 

xung quanh. 

 

7 Tiêu chí thiết kế hiệu Đây là một ưu tiên, sử dụng kết hợp lượng  
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  Mô tả Nhận xét 

quả nguồn năng lượng 

 

người hâm mộ lớn lưu thông, tạo ra tiêu 

chuẩn tiện nghi thoải mái 

8 Tiêu chí thiết kế cảnh 

quang 

Trang trí với các cây và bụi cây đầy màu sắc. 

Tất cả các xe hơi, xe buýt và xe dịch vụ để 

được che khuất sau những hàng cây san sát 

nhau 

 

9 Tiêu chí thiết kế sinh 

thái 

Năng lượng tái tạo cần được bổ sung cho các 

hệ thống lưới điện. 

 

10 Tiêu chí văn hóa Không gian cho các sự kiện lớn và triển lãm 

văn hóa cần được quy hoạch. 

 

11 Khống chế chiều cao Không vượt quá 4 tầng   

12 Tiêu chí phong cách Hiện đại với các điểm nhấn mang phong 

cách truyền thống 

 

13 Quan hệ vật lý với các 

vùng xung quanh 

Nguồn nước hiện tại được bảo toàn và những 

cấu trúc không phù hợp cho việc sử dụng 

phải được loại bỏ. 

 

14 Xử lý chất thải lỏng Tất cả các chất thải lỏng được xử lý trong 

các hệ thống xử lý kỵ khí tại chỗ và chất thải 

đã xử lý được dẫn vào những khu vực xung 

quanh. 

 

15 Xử lý chất thải hữu cơ Tất cả để được ủ tại chỗ và phân được đưa 

vào sử dụng cho việc trồng trọt 

 

16 Xử lý chất thải vô cơ Được thu gom bởi các dịch vụ thu gom rác 

của thành phố hoặc chính quyền địa phương. 

 

17 Quan hệ xã hội với các 

cộng đồng xung quanh 

Ưu tiên đào tạo và cung cấp việc làm cho 

người dân địa phương 

 

18 Tác động văn hóa với 

các cộng đồng xung 

quanh 

Cơ sở hạ tầng phải phù hợp để tổ chức tất cả 

các lễ hội văn hóa Huế chính ở đây. 

 

19 Tiêu chí thu hút các 

phân khúc thị trường 

Thu hút khách trong nước và quốc tế  

20 Tiêu chuẩn dịch vụ địa 

phương dự kiến 

Tiêu chuẩn quốc tế cao, phục vụ đa ngôn 

ngữ, hệ thống âm thanh và truyền thông 

được xây dựng ẩn trong kết cấu 

 

21 Ưu tiên nguồn cung cấp 

từ các nguồn địa phương 

Ưu tiên  

22 Tiêu chí về thẩm  mỹ và 

Bảo tồn môi trường 

xung quanh 

Tất cả các con đường tiếp cận và rìa bờ sông 

được làm đẹp với các cây và bụi cây đầy 

màu sắc. 
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Ảnh hiện trường hiện tại 

 

 
 

Gian hàng truyền thống nên được xây dựng tại các vị trí chiến lược xung quanh MICE 

 

 
 

Các cổng vào di tích cũ nên được dùng làm lối ra vào chính với các bảng chỉ dẫn thích hợp 
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II.   MỞ  ƯỚNG PHÁT TRIỂN MỚI CHO DU LỊCH HUẾ :  QUY HOẠCH  

K ÔNG GI N NƯỚC  
 

 

1. DỰ ÁN 1:     CỒN HẾN TR N SÔNG  ƯƠNG,  MỘT ĐIỂM ĐẾN VĂN  Ó   

THẨM MỸ HUẾ   

 ( BÁO CÁO C UY N ĐỀ 1) 

 

A.  Giới thiệu  

 

1. Bối cảnh dự án: 

 

Cồn Hến, trước đây được biết đến với tên gọi Cồn Cấn, nằm ở ấp 6, thôn Vĩ Dạ, là một 

dải đất bồi lắng bởi phù sa trên sông Hương, chia cách dòng sông thành 2 nhánh. 

Nhánh phía đông chảy dọc theo thôn Vĩ Dạ, nhánh phía tây chảy dọc theo Phú Cát và 

Phú Hiệp; Cồn Hến nằm giữa 2 cây cầu: Tràng Tiền và Chợ Đinh. Cồn Hến là một hòn 

đảo lớn phía đông của thành phố, và theo phong thủy, đảo Cồn Hến và Dã Viên được 

xem như  Thanh Long và Bạch Hổ của kinh thành Huế. 

 

Tuy nhiên, do độ cao so với mực nước biển thấp, Cồn Hến thường phải trải qua ngập 

lụt.  Lũ lụt gây ra những thiệt hại to lớn cho người dân sống ở đây và cùng với ô nhiễm 

môi trường, cũng góp phần tàn phá cuộc sống của người dân. Hiện nay, có một lượng 

lớn dân cư đang sinh sống ở đây. Sự tăng trưởng dân số là hoàn toàn tự phát và không 

có dự tính. Người dân sống chủ yếu dựa vào nghề nghiệp truyền thống. Những căn hộ 

bán kiên cố không an toàn trong mùa mưa. Hạ tầng kĩ thuật nghèo nàn, những hoạt 

động thường ngày của người dân làm ô nhiễm con sông. Do đó, cần có những giải 

pháp quy hoạch để cải thiện đời sống của người dân, đảm bảo sự an toàn cho họ và tạo 

ra một xã hội anh ninh và ổn định. 

 

Cồn Hến là một vùng đất giàu tiềm năng tự nhiên, đa dạng sinh học và môi trường 

cảnh quan hấp dẫn; đây cũng là một vị trí đắc địa cho việc tập trung các dự án phát 

triển du lịch cao cấp. Sông Hương rất tốt cho du lịch sinh thái kết hợp với văn hóa 

truyền thống ở Huế, là thể loại du lịch có rất nhiều thuận lợi. Trong nhiều năm, Huế 

thu hút hơn hàng triệu khách du lịch trong nước và trên thế giới. Hiện nay, nhiều vùng 

đất còn hoang sơ, tính hiệu quả rất thấp. Mục tiêu xây dựng những dự án phát triển du 

lịch cao cấp ở Cồn Hến sẽ phân bố một sự đa dạng về các sản phẩm du lịch, là những 

sản phẩm được bổ sung để gây chú ý cho du lịch của Huế, và tạo điều kiện thuận lợi để 

thu hút đầu tư vào lãnh vực du lịch. 

 

Về đánh giá cơ bản, có nhiều khả năng tốt và nhiều thử thách ở Cồn Hến. Khuôn khổ ý 

tưởng, những ý kiến về phân tích và quy hoạch, tất cả đều cho ra giá trị thực tiễn cao 

nhất để cân bằng những lợi ích giữa nhà đầu tư và cộng đồng. Người dân hiện đang 

sinh sống ở đây sẽ có cơ hội ổn định ở một khu khác, mang lại cho Thanh Long một 

cơ hội thức tỉnh mang lại cho cuộc sống một ý nghĩa văn hóa thực tiễn về sự tồn tại 

của nó bằng cách tận dụng những tiềm năng to lớn của nó. 

 

 

2. Mục tiêu của dự án: 

 

a. Theo quy hoạch chung điều chỉnh Huế năm 2020 được phê duyệt bởi Thủ 

tướng chính phủ theo quyết định số 166QD ngày 10/05/1999. 
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b. Quy hoạch chi tiết dịch vụ du lịch Cồn Hến nhằm đẩy mạnh các lĩnh vực  kinh 

tế, xã hội, môi trường và cảnh quan sinh thái của hòn đảo. 

 

c. Đảm bảo những điều kiện ổn định, môi trường sinh sống bền vững của người 

dân sinh sống trong khu vực, phù hợp với những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn 

của việc phát triển văn hóa, kinh tế xã hội của Cồn Hến. 

 

d. Bảo tồn cảnh quan tự nhiên và khuyến khích các giá trị văn hóa vật thể và phi 

vật thể cho khu vực Cồn Hến 

 

e. Khai thác và tối đa hóa khả năng sử dụng đất nhàn rỗi, tạo ra cảnh quan kiến 

trúc và góp phần cải thiện quy hoạch chung của thành phố. 

 

f. Cân bằng lợi ích giữa nhà đầu tư và cộng đồng, xây dựng những thể chế, quy 

hoạch quản lý và quản lý đầu tư trong Quy hoạch chung điều chỉnh của Huế. 

 

3. Mục tiêu quy hoạch: 

 

a. Làm tăng giá trị tiềm năng du lịch cho Huế và sông Hương  

 

b. Thiết kế một mẫu hình về điểm đến trên không gian mặt nước 

 

c. Giới thiệu một nền văn hóa thẩm mỹ Huế  

 

d. Giới thiệu những khu ở đẳng cấp dành cho giới du lịch thượng lưu. 

 

B. Điều kiện và hiện trạng 

 

1. Vị trí: 

 

Đảo Cồn Hến nằm trên sông Hương , phía Nam của thành phố Huế và phía đông của 

thành Huế; khu vực thiết kế là 264,000 m2 và theo hướng bắc nam của dòng sông 

Hương. Nhánh phía đông của Cồn Hến theo dòng chảy của sông dọc theo thôn Vĩ Dạ 

và dài khoảng 160m; nhánh phía tây theo dòng chảy của sông Phú Hiệp và Phú Cát dài 

khoảng 1,605m. 
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2. Đặc điểm tự nhiên: 

 

Địa hình và đặc điểm địa lý 

Địa hình Gồ ghề Ao hồ và đầm lầy 

  Phía nam – nền đất cao 

  Phía bắc – nền đất thấp 

Triều cường Dao động +1.5 - +3.2m 

 

 

Khí hậu 

Mưa Lượng mưa trung bình 2.867.7mm 

 Số lượng ngày mưa trung 

bình 

165 ngày 

 Lượng mưa cao nhất 4,166.4mm (1993) 

Nhiệt độ Nhiệt độ trung bình 25.2 độ C 

Hướng gió Mùa hè Đông và nam 

 Mùa đông Đông bắc 

Tốc độ gió Trung bình 1.8m/s 

 Fastest 18m/s 

Bão lớn Trung bình (10 năm) Cấp độ 2 

 Thỉnh thoảng (20 năm) Cấp độ 5 

Giờ nắng Hàng năm 1,893 giờ 

Bốc hơi nước Hàng năm (trung bình) 1,000mm 

 

 

Thủy văn 

Ngập lụt Hàng năm 4.84 – 5.92 m 

 Những tháng không thường 

xuyên 

Tháng 5, tháng 6 

 Thường xuyên Tháng 9, 10, 11 

 

Địa chất thủy văn 

Mặt nước ngầm Cao  0.5m – 1.5m 

Ngập mặn  Không dùng được 

 

Địa chất 

Loại đất Thể loại Phù sa; kết dính không 

cao 

 

Địa chấn 

Động đất Cấp độ 1 

 

Dân số và lao động 

Population Số hộ gia đình 782  

 Số người  3,756  

Nghề nghiệp Công nhân Không đào 

tạo 

 

Tôn giáo Tỉ lệ % số lượng các hộ   

  Phật giáo, khác 718 92% 

  Thiên Chúa giáo 64 8% 
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Giáo dục 

Trường học Tiểu học 2 

 Nhà trẻ 1 (Vỹ Dạ) 

 

Văn hóa 

Các khu văn hóa  2 

 

Tôn giáo 

Các khu vực tôn giáo  Đền Pháp Hải (thế kỉ 20) 

  Hương Lưu (thế kỉ 18) 

  Nhà thờ Tân Thùy (thế kỉ 

17) 

 

Thoát nước 

Nước mặt  Không 

Xử lí nước thải  Không 

 

Giao thông 

Kết nối Cầu Phú Lưu (25 tấn) 

Đường xá Nội bộ Hẹp 

Cầu  Chính Thứ 2 và thứ 17 

 Cá nhân 20 

 

Điện 

Cung cấp Mạng lưới Quốc gia 

  Trạm thứ phát Huế 1 

  110/35/10kv, 2*25MVVA 

 

 

3. Tình trạng hiện nay: 

 

Việc tổ chức du lịch ở Cồn Hến hiện vẫn chưa có gì để nói, và thiếu hẳn các chương 

trình giới thiệu quảng cáo cho nên lượng du khách đến thăm gần như không đáng kể. 

Hiện nay một số lượng gia đình ở Cồn Hến bán cơm hến và chè bắp, một loại thức ăn 

đặc trưng nổi tiếng của khu vực. 

 

Cồn Hến là một khu vực linh thiêng, rất quen thuộc và gần gũi với thế giới tinh thần 

của người Huế; do vị trí địa lí thuận tiện, Cồn Hến là một điểm kết nối giữa bờ đông 

và bờ tây sông Hương. Từ Cồn Hến, có thể nhìn thấy khu trung tâm từ một khoảng 

không mở phía trong các khu làng cũng như từ con sông khi các dòng chảy của nó 

ngay phía trước thành phố Huế. Có thể dễ dàng tiếp cận bằng đường thủy, một điều 

kiện tốt để phát triển các chuyến du lịch văn hóa đa dạng. 

 

Có những giới hạn rõ rệt chủ yếu về tự nhiên làm cản trở sự phát triển của ngành du 

lịch. Nền đất thấp và yếu, trước đây thường bị ngập lụt gây ra thiệt hại về người và của. 

Tiếp cận chỉ thông qua hướng cầu Phú Lưu với lưu lượng nhỏ. Khu dân cư hiện hữu 

dày đặc, không gian sống được hình thành một cách tự phát và không có trật tự. Môi 

trường hiện tại không bảo đảm, chất lượng cuộc sống thấp và hệ thống hạ tầng kĩ thuật 
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không đồng bộ. Cần thiết phải phát triển một giải pháp ổn định cho người dân thông 

qua phát triển du lịch. 

 

Tình trạng hiện tại của Cồn Hến không tốt. Môi trường ngày càng suy sụp ảnh hưởng 

tới sức khỏe cộng đồng và các hoạt động khác. Sự thiếu thốn hạ tầng kĩ thuật dẫn đến 

ô nhiễm môi trường, lãng phí đất và các mô hình nhà ở của người dân trở thành vấn đề 

chính cho bất kì nhà phát triển nào. 

 

C. Phân tích kế hoạch phát triển: 

 

1. Các phương án về  kế hoạch phát triển: 

 

Cồn Hến có những điều kiện lí tưởng cho các dịch vụ du lịch hạng sang với vị thế nằm 

trên dòng sông Hương nổi tiếng. Các điều kiện văn hóa và tự nhiên theo những khu 

vực chức năng nhằm thu hút các dịch vụ du lịch, phân bổ việc sử dụng đất hiệu quả 

cũng như làm phong phú thêm sản phẩm du lịch cho thành phố. Một vài phương án 

cần thiết được xem xét lại. 

 

Phương án 1: 

 

Việc không can thiệp hay không tác động vào tình trạng hiện tại. Chủ yếu là làm mới 

lại và nâng cấp không gian sống và hạ tầng kĩ thuật. Xây dựng những loại hình dịch vụ 

nhỏ trên vùng đất trống phía bắc của hòn đảo cho du lịch. Phương án này có thuận lợi 

là phát triển nhanh nhưng sẽ không thu hút được đầu tư; những nguy cơ về ngập lụt 

không được giảm thiểu, người dân sống không an toàn và khả năng phát triển du lịch 

nghèo nàn. Tóm lại, phương án này không đạt được mục tiêu đã đề ra. 

 

Phương án 2: 

 

Di dời số dân hiện đang sinh sống từ phía bắc đi để phát triển đất du lịch và dịch vụ.  

Xây dựng khu định cư ở phía nam. Việc thay thế này có thuận lợi là sẽ thu được 15ha 

cho việc đầu tư vào xây dựng và phát triển các dịch vụ du lịch, tuy nhiên, những khu 

dân cư còn lại sẽ không được ổn định. Tổ chức và quản lý du lịch cùng với các hoạt 

động sống thường ngày của người dân là rất khó và sẽ không đạt được những điều kiện 

cho việc phát triển các dịch vụ du lịch cao cấp. 

 

Khu phía bắc sẽ hoàn toàn dành cho những dự án du lịch hạng sang, sẽ là khu nhà thấp 

tầng và mật độ thấp kết hợp với những điều kiện cảnh quan tự nhiên. Đường vào của 

xe máy đến những khu chức năng, kết hợp bãi đỗ xe hơi, tập trung chủ yếu ở trung tâm 

Cồn Hến. 

 

Những không gian thương mại sẽ mang bản sắc văn hóa. Những không gian hoạt động 

cộng đồng được bố trí cho cả người dân địa phương lẫn du khách, kết nối khu dân cư ở 

phía Nam để cải thiện hạ tầng du lịch cho phía Bắc và người dân sẽ được tham gia và 

các hoạt động du lịch. Một quảng trường trung tâm, một không gian hội tụ nhằm thu 

hút khách du lịch sẽ được bố trí không gian ngay chính giữa đảo. 

 

Từ quảng trường trung tâm sẽ kết nối đến phía nam Cồn Hến. Sẽ có những phố thương 

mại để người dân có thể thể hiện được phong cách và văn hóa của người bản địa. 

Người dân còn có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế trong các cấu trúc tổ chức 

với phong cách Huế truyền thống. Sẽ có sự bố trí đầy đủ các hạ tầng dịch vụ và đảm 

bảo cho một môi trường xã hội tốt hơn, an toàn hơn và thân thiện với môi trường hơn. 

 



285 
 

Phương án 3: 

 

Di dời cư dân hiện nay của Cồn Hến đến những khu tái định cư như đã được dự kiến 

trong định hướng quy hoạch của Huế; hoàn thiện và tái định hình lại Cồn Hến nhằm 

thu hút các nguồn đầu tư để xây dựng một điểm đến du lịch hạng sang hợp lí, cao cấp 

và thân thiện với môi trường. Giải pháp này đáp ứng được tất cả các điều kiện cho sự 

phát triển đầy đủ, và thúc đẩy các giá trị tiềm năng của Cồn Hến. Phương thức tiếp cận 

này đòi hỏi giá trị đầu tư lớn, thời gian chuẩn bị lâu dài cho việc tái định cư cho người 

dân. 

 

Định hướng của Quy hoạch tổng thể Huế đề ra rằng những cây cầu sẽ là kết nối giữa 

các nhánh sông hướng đông và tây của sông Hương thông qua Cồn Hến. Tuyến cầu 

mới sẽ chia Cồn Hến ra thành hai phía bắc và nam và sẽ tái thiết lại nguồn lực cho hòn 

đảo. 

 

Việc bảo tồn hay phục hồi văn hóa tín ngưỡng và kiến trúc cảnh quan sẽ có vai trò như 

là một nối kết không gian đến khu đô thị hiện hữu cùng với việc bố trí các điểm đến 

cho người bản địa và khách du lịch. Những điểm đến này là những  khu làng ẩm thực, 

mỹ thuật, vườn tược, phục vụ cho nhu cầu thưởng ngoạn của khách. 

 

 Việc tiếp cận đến các khu vực sẽ dựa trên các loại giao thông thân thiện với môi 

trường. Tiếp cận bằng phương tiện gắn máy sẽ phải dừng lại và bị kiểm soát ở các bãi 

đậu xe trung tâm. Giao thông thân thiện với môi trường sẽ được sử dụng như: xe kéo, 

xe điện hay phà để chuyên chở hành khách đến những điểm đặc biệt. 

 

2. Phương án quy hoạch được lựa chọn: 

 

Quy hoạch Cồn Hến cần có sự hài hòa về nhu cầu của cả động đồng lẫn nhà đầu tư. Có 

2 nhiệm vụ chính cần được đưa ra: trước tiên, là đảm bảo vấn đề ngập lụt bằng cách 

phục hồi và ứng dụng kĩ thuật cho các ranh giới ngoại vi của khu vực và việc cải thiện 

các hạ tầng kĩ thuật của Cồn Hến. Thứ hai là phát triển đầu tư một cách có hiệu quả, 

làm cho nó hấp dẫn đối với nhà đầu tư và đem lại lợi ích cho cộng đồng. Phương án   

sẽ được lựa chọn để đưa ra những giải pháp thích hợp cho quy ho ch. 

 

D.     Dự án so sánh: 

 

1. Ile de la Cite và Ile Saint Louise trên sông Seine ở Paris. 

 

Ile de la Cite là một trong hai hòn đảo tự nhiên còn lại trên sông Seine trong thành phố 

Paris. Nó nằm ngay trung tâm Paris và ở vị trí của Paris trung cổ. Ile de la Cite là trung 

tâm lịch sử của Paris. Nổi tiếng với Nhà thờ Đức bà Paris và với 2 ngọn tháp của nhà 

thờ này. Tiếp cận vào hòn đảo thông qua 8 cây cầu kết nối với hai bên bờ song trái và 

phải. Đó là một địa điểm lí tưởng để ngắm cảnh, thư giãn và tản bộ dọc theo những 

con đường lát đá và đi xuống bờ sông để thưởng thức dòng sông Seine. Hòn đảo đầy 

những công trình kỉ niệm quan trọng liên quan đến lịch sử Paris và của nước Pháp. Nó 

bao gồm 3 khu vườn và ở đó khách du lịch có thể dùng cơm trưa. Những con hẻm nhỏ 

hẹp được bao bọc bởi những công trình đẹp và cũ kĩ. 

 

Ile Saint Louise kết nối với phần còn lại của Paris bởi những chiếc cầu nhỏ đến hai bờ 

sông và bởi Pont Saint đến Ile de la Cite. Một trong những ví dụ đầu tiên của nước 

Pháp về quy hoạch đô thị, được vẽ và xây dựng từ đầu đến cuối trong thế kỉ 17 dưới 

triều đại Henri IV và Louis XIII. Một ốc đảo yên bình và tĩnh lặng nằm trong trung 

tâm Paris ồn ã, hòn đảo này chỉ có một con đường một chiều nhỏ, không có trạm xe 
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điện và chỉ có 2 trạm xe bus. Hầu hết đảo dành cho việc cư trú, nhưng có thêm vào nhà 

hàng, cửa hiệu và tiệm kem ở trên phố, cũng như một nhà thờ lớn, Saint-Louis-en-Ille. 

Ile Saint-Louis là một trong những khu ở xinh xắn nhất ở Paris, với những khu nhà 

phố cổ xưa từ thế kỷ 17 dọc theo tuyến sông Seine với những cửa hàng quà lưu niệm 

duyên dáng, những nhà hàng chào mời, hai hiệu sách rất tuyệt ở trong lòng khu ở. 

 

2. Những con kênh Amsterdam 

 

Amsterdam, thủ phủ của Hà Lan, thường được gọi là “Venice của miền Bắc” với hơn 

100km kênh rạch, khoảng 90 hòn đảo và 1500 cây cầu.  Ba con kênh chính: 

Herengracht, Prinsengracht,  và Keizersgracht, được đào vào thế kỉ 17 trong suốt thời 

kì hoàng kim Hà Lan, tạo nên những vành đai đồng tâm quanh thành phố, được biết 

đến như là Grachtengordel. Những con kênh là những yếu tố ảnh hưởng đến cách thức 

du lịch ở Amsterdam. Nhiều người địa phương tổ chức các chuyến ngắm cảnh trên các 

con kênh này. Những con kênh đem lại một không gian hội tụ các hoạt động nhàn nhã. 

Nhiều sự kiện đặc biệt của thành phố được tổ chức ở đây. Thứ ba là những con kênh 

này phục vụ cho các nhà ở mà người dân sinh sống trên đó như là một trong các loại 

nhà thuyền ở Amsterdam. 

 

 

3. Venice và các con kênh 

 

Venice là một thành phố nằm phía đông bắc Italy trong một nhóm 118 hòn đảo nhỏ bị 

chia cách bởi các kênh đào và kết nối bởi các cây cầu. Đi dọc theo các con kênh là 

cách tốt nhất để thấy được thành phố, mặc dù có những cách khác để đi. Giao thông 

công cộng chủ yếu gồm có bus trên mặt nước và nhanh hơn là taxi trên nước, hiện đại 

hơn nữa là tàu motor. Dĩ nhiên, ai đó có thể nghĩ rằng Venice thiếu vắng đi hình ảnh 

nổi tiếng và được yêu mến của những con thuyền đáy bằng Italy. Lãng mạn hơn về 

đêm là ngắm trăng dọc trên những con kênh Venice. 

 

Venice nằm trên vùng địa chất đầm lầy thuộc phá Venice kéo dài theo tuyến bờ biển  

giữa hai cửa sông Po và Piave. Venice nổi tiếng về vẻ đẹp của sự bài trí, kiến trúc và 

nghệ thuật của nó. Thành phố được nằm trong danh sách Di sản văn hóa thế giới, cùng 

với vùng phá của thành phố. Với một số lượng lớn những phòng tranh nghệ thuật ở 

Venice, khách du lịch có thể thưởng thức những màn trình diễn vẽ tranh và điêu khắc 

ngoạn mục bởi các nghệ sĩ nổi tiếng. Với những người yêu ẩm thực, Venice cung cấp 

một lượng lớn lựa chọn với các nhà hàng xuất sắc phục vụ các món ăn Ý, cũng như là 

những món ăn quốc tế khác. Pasta, pizza và café chắc chắn không thể thưởng thức 

ngon hơn ở Pizza san Marco. 

 

4. Suzhou 

 

Chính thức được tìm thấy vào năm 514 trước Công nguyên, Suzhou có hơn 2500 năm 

lịch sử, và nhiều di sản từ quá khứ được giữ lại cho đến nay. Những con kênh của 

thành phố, những cây cầu đá, chùa chiền, và những khu vườn được thiết kế tỉ mỉ góp 

phần tạo nên tình trạng hiện nay của thành phố chính là một thành phố du lịch hấp dẫn 

du khách nhất của Trung Quốc. Từ thời đại triều Tống (960-1279), thành phố trở thành 

một trung tâm quan trọng cho nền công nghiệp tơ lụa Trung Hoa. Những khu vườn cổ 

điển ở Suzhou được đưa vào danh sách Các khu di sản thế giới UNESCO năm 1997 và 

200. Suzhou được đặt tên là “Venice của phía Đông” hay “ Venice của trung Hoa”. 

 

Suzhou nổi tiếng với những con kênh, những khu vườn và công nghiệp tơ lụa. Trong 

suốt quá trình xây dựng kênh đào, hơn 150 khu vườn được xây dựng trong khuôn viên 

http://en.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
http://en.wikipedia.org/wiki/Herengracht
http://en.wikipedia.org/wiki/Prinsengracht
http://en.wikipedia.org/wiki/Keizersgracht
http://en.wikipedia.org/wiki/Grachtengordel_%28Amsterdam%29
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Suzhou. Trong đó mỗi khu vườn là một nỗ lực tạo ra cảm giác của sự rộng mở bên 

trong một khu vực nhỏ hẹp. Những cây cầu nhỏ kết nối những hòn đảo nhỏ, những 

ngọn thác nhỏ và những đài phun nước được đặt trong những khu vườn đá theo những 

đường dẫn men theo mỗi khu vực. Sự nhỏ bé về vật lý của các yếu tố cá nhân tạo ra 

một ý tưởng về sự hùng vĩ thông qua kiểu bố trí cạnh nhau một cách cẩn thận. 

 

 

E. Cấu trúc phát triển đề xuất: 

 

1. Kế hoạch phát triển: 

 

Theo đặc điểm địa hình và địa lý của Cồn Hến và những thách thức khác như là đề 

xuất đường xá để phân chia hòn đảo, một khung ý tưởng tốt hơn là cần thiết nhằm 

củng cố và bổ sung giá trị cho khu vực này. Cần có sự giới thiệu về một vài phát triển 

hiệu quả sẽ khuyến khích sức hấp dẫn du lịch Cồn Hến, thúc đẩy thực tiễn thân thiện 

với môi trường và nâng cao đặc tính của Huế như sau: 

 

 Khách sạn, Spa ven sông và trên mặt nước  

 Các Khu Biệt Thự Sinh Thái 

 Làng Mĩ Thuật  

 Khu Văn Hóa Ẩm Thực 

 Những Khu Vườn Dưỡng Sinh 

 

2. Cấu trúc sử dụng đất: 

 

Bảng sử dụng đất chung 

Các khu chức năng Khu đất Tỉ lệ 

(ha) % 

Đất cho khách sạn resort   

Đất vườn   

Đất vui chơi giải trí   

Đất dịch vụ, ăn uống   

Đất trung tâm biểu diễn nghệ thuật   

Đất hạ tầng kĩ thuật   

Đất bảo tồn   

Đất công viên xanh   

Đất giao thông   

Tổng cộng   

 

 

F. Phân vùng và tổ chức không gian: 

 

Kế hoạch phát triển sẽ khai thác các đặc tính cùa những khu vực xung quanh, tạo ra 

không gian quy hoạch ổn định cho du lịch sinh thái đảm bảo cho việc phát triển bền 

vững của một môi trường nhạy cảm. Việc tổ chức không gian cho các tiện ích sẽ được 

hòa nhịp với đặc tính của xứ Huế. Cồn Hến sẽ thu hút khách du lịch ngắn hạn bằng 

cách tăng cường sự quan tâm và bằng những không gian độc đáo linh hoạt dọc theo 

tuyến đường chính và cả ở phía bắc lẫn phía nam hòn đảo. Việc biến đường xe chạy 

thành đường đi bộ sẽ được khuyến khích mạnh mẽ nhằm nâng cao giá trị cho những 

khu xung quanh. 

 

1. Khách sạn, Spa ven sông và trên mặt nước: 
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Có 2 khách sạn resort được bố trí với điểm kết nối vào Cồn Hến. Mô hình tổ chức các 

hoạt động resort:  công viên ND2 bao gồm một khu vực 3.4ha, ND3 bao gồm một khu 

vực 2.3ha. Đây là một khu resort-spa sang trọng, thân thiện với môi trường và các dịch 

vụ tiếp nối. Mỗi khu vực bao gồm những vùng hoạt động dịch vụ, khách sạn 3-4 tầng 

và các biệt thự 1-2 tầng. Những biệt thự thấp tầng được bố trí ven sông để đảm bảo 

việc bảo vệ cảnh quan. 

 

2. Vườn truyền thống và biệt thự gỗ: 

 

Đây là một không gian với diện tích khoảng 1.5ha và khoảng 25 căn nhà theo kiểu 

kiến trúc nhà vườn truyền thống Huế có những đặc điểm riêng biệt. Tính đồng nhất sẽ 

dựa trên thiết kế cơ bản: từ những cổng vào và hàng rào, vườn trồng cây phía trước và 

đặc trưng về yếu tố mặt nước cho đến những vật dụng nội thất và đồ gỗ và thậm chí 

đến cả thể loại dịch vụ. Trong khu vực này có thể giới thiệu một số lượng các hoạt 

động như là những nghề thủ công truyền thống của Huế: thêu tay, làm gốm, đan nón lá 

cho đến cả làm bánh, nấu nướng,… Nghệ thuật trồng hoa và cây trồng sẽ được bố trí 

phong phú trong các khu vườn. 

 

3. Nhóm biệt thự sinh thái: 

 

Những biệt thự sinh thái là những biệt thự có giá trị bất động sản quan trọng của Cồn 

Hến. Đó là những biệt thự chiếm một diện tích nhỏ nhưng đẹp và đầy ấn tượng, được 

thiết kế theo tiêu chuẩn xanh một cách tinh tế phù hợp cho cuộc sống hiện đại. Những 

biệt thự thiết kế như những đơn vị độc lập về hạ tầng xây, tích hợp công nghệ xanh 

cho các nhu cầu về năng lượng và nước. Nhóm biệt thự này tự thân nó sẽ là một cộng 

đồng hoàn hảo, yêu cầu cao với những người có thể mua được nó. Những căn hộ sinh 

thái này có thể là một phần của việc quản lý khách sạn – resort ( timeshare)  hay có thể 

độc lập quản lý.  Nó có thể nằm trong một chương trình trao đổi với việc tiếp cận dễ 

dàng hơn cho khách du lịch và tham quan trong khi vẫn cho ra những khoản thu hồi tài 

chính đáng kể đối với người chủ sở hữu. Việc tạo ra cảnh quan sẽ tác động vào chất 

lượng những khu vườn ở Huế và định hướng đúng về các yếu tố cảnh quan sẽ cung 

cấp một bầu không khí và môi trường hoàn hảo cho những khu vực quanh nó. 

 

4. Làng mỹ thuật: 

 

Như là một nét văn hóa địa phương, làng mỹ thuật là một khu làng có thực, nơi mà 

người dân có thể sống và quảng bá các loại hình nghệ thuật và các nghề thủ công. Khu 

dành cho người đi bộ hứa hẹn sẽ là một khu vực sống động quảng bá những loại hình 

nghệ thuật ở Huế với một nửa kia của làng sẽ phục vụ cho những chuyến thưởng 

ngoạn ẩm thực Huế. 

 

5. Khu văn hóa ẩm thực: 

 

Cùng với khu mỹ  thuật, khu văn hóa ẩm thực là một nửa còn lại của khu văn hóa hiển 

hiện như một ngôi làng Huế thực sự mọc giữa dòng sông với những hẻm đi bộ nhỏ 

dành cho việc ăn uống. Khu này được hình thành để người ta có thể đi dạo, ăn uống, 

thư giãn và lại… tiếp tục ăn. Trục đi bộ sẽ được bố trí đầy những nhà hàng, bar, gánh 

hàng rong và những thể loại cửa hàng khác. Không gian ăn uống sẽ mang đậm hương 

vị Huế. Sẽ có một khu chợ địa phương nhỏ và có tổ chức cho đến cả một khu chợ đồ 

tươi sống để phục vụ cho khu vực ăn tối quanh đó. 

 

6. Những khu vườn dưỡng sinh 
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Cồn Hến sẽ được lấp đầy bởi những khu cảnh quan xinh đẹp với những khu vườn 

dưỡng sinh. Tạo ra cảnh quan ven sông sẽ đem lại những khu đi dạo gần với bờ sông 

và hòa điệu cùng dòng sông. Nó sẽ tạo ra những ấn tượng về dòng chảy của thời gian 

và lịch sử, văn hóa và tinh thần của Thanh Long, điều đã làm cho Cồn Hến trở nên 

thiêng liêng trong lòng người dân. Những khu nghỉ ngơi mở và những điểm nhìn quan 

trọng sẽ được thiết lập để làm tăng giá trị tầm nhìn về thành phố chính. 

 

 

Cồn Hến sẽ được giữ lại như một hòn đảo xanh ngay chính giữa dòng sông Hương. 

Cảnh quan tự nhiên sẽ được bảo tồn nhiều nhất ở mức có thể, các thể loại cây trồng sẽ 

được lựa chọn để làm mềm đi những con đường nhỏ đắp nhô cao, đem lại vẻ lôi cuốn 

của một vùng hoang dã nguyên sơ. Những tiện ích khác sẽ được trồng hoa, cây lớn, 

cây bụi, được trồng rải rác xung quanh để thúc đẩy môi trường và khí hậu. Hình thái 

của những công viên sinh thái ngập nước cũng được khuyến khích. Tất cả các loại cây 

tre và thiết kế cảnh quan nhiệt đới liên quan đến môi trường Huế đều được khuyến 

khích. 

 

7. Cấu trúc bảo tồn Tôn giáo tín ngưỡng: 

 

Những công trình như: đền Pháp Hải, chùa Hương Lựu, nhà thờ Tân Thùy, Đình Bội 

Thành và Đình Giang Hen, mặc dù không có quy mô lớn, nhưng vẫn cần được bảo tồn 

và tôn tạo nhằm góp phần làm đa dạng Cồn Hến và khuyến khích đặc tính văn hóa và 

tinh thần của khu vực như là một điểm đến du lịch quan trọng. 

 

 

2.   DỰ ÁN 2:  THÀNH PHỐ DU LỊC  X N  ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM. 

    ( BÁO CÁO C UY N ĐỀ 2) 

 

Thành phố Xanh đầu tiên của Việt Nam ở Chân Mây-Lăng Cô mang ý nghĩa rất quan 

trọng. Nó sẽ là một thành phố bền vững đầu tiên - một thành phố Xanh - bằng việc sử 

dụng một khuôn khổ chính sách dựa trên công nghệ xanh. Bắt đầu ngay từ khâu quy hoạch, 

hướng dẫn quy hoạch xanh chi tiết đến từng tòa nhà gắn với việc sử dụng năng lượng hiệu 

quả nhằm tạo điều kiện cho việc giải trí, du lịch, đến các tiêu chuẩn xây dựng c theo mô 

hình sinh thái – nông thôn – đô thị. Mô hình thành  phố Xanh không chỉ mang lại nhiều lợi 

ích liên quan đến tính bền vững, tiết kiệm chi phí, phát triển kinh tế cho cộng đồng mà còn 

là giải pháp duy nhất để kỳ vọng lợi nhuận lớn hơn từ các khoản đầu tư bền vững trong 

tương lai. 

 

Một mô hình của Trung tâm Du lịch Xanh 

 

 Một trong những mục tiêu của du lịch Xanh là cung cấp cho du khách cái nhìn sâu sắc về 

tác động của con người đối với môi trường, qua đó đề cao tầm quan trọng của môi trường 

tự nhiên đối với nhân loại. Một đô thị xanh được hình thành sẽ thúc đẩy du lịch Xanh có 

trách nhiệm bao gồm các chương trình giảm thiểu tác động tiêu cực của ngành du lịch 

thông thường lên môi trường và phát triển toàn vẹn văn hóa cho người dân địa phương. Vì 

vậy, ngoài việc đánh giá các yếu tố môi trường và văn hóa, một nhiệm vụ không thể thiếu 

của du lịch Xanh là xúc tiến công nghệ tái chế, sử dụng hiệu quả năng lượng, bảo tồn tài 

nguyên nước, và tạo ra các cơ hội phát triển kinh tế cho cộng đồng địa phương. Với những 

lý do này, du lịch Xanh  kêu gọi sự ủng hộ có trách nhiệm với môi trường và xã hội. 

 

 

Thành phố sáng tạo và hiếu học 
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Chân Mây- một Thành phố sáng tạo và hiếu học sẽ trở thành hướng đi chính cho mô hình 

kinh tế mới trong tương lai, đảm bảo một sân chơi tiến bộ cho tất cả mọi người, cổ vũ 

những tiến bộ trong lĩnh vực CNTT, kỹ thuật diễn hoạt hình ảnh, kinh doanh chuyên biệt, 

thương mại điện tử và những công nghệ sáng tạo khác, phát triển chương trình giáo dục 

Xanh, công nghệ xây dựng xanh, công nghệ sinh học biển, vườn dưỡng sinh….. 

 

Sáng tạo và hiếu học, hai yếu tố này phải đi đôi với nhau. Không thể có nền kinh tế sáng 

tạo nếu không có sự hiếu học, đây là hai thành phần không thể tách rời trong nền kinh tế 

tri thức. Thành phố Xanh Chân Mây nhờ sự phát triển theo định hướng đó, có thể đạt được 

bất kỳ mục tiêu kinh tế nào. Không giống các nền kinh tế cũ, việc học tập và sáng tạo 

trong nền kinh tế tri thức không rập khuôn theo bất kỳ mô hình cung cầu nào. Tài nguyên 

thiên nhiên của Thừa Thiên Huế có thể cạn kiệt, nhưng khả năng sáng tạo của con người 

thì vô hạn. Thông tin, kiến thức và sự sáng tạo luôn được phát triển thông qua các chương 

trình máy tính và các ứng dụng trong thế giới ảo mà không bị giới hạn, nhưng lại có đầy 

đủ các khía cạnh và tất cả các lĩnh vực hoạt động từ cửa hàng tiện lợi dành cho đàn ông 

đến các tập đoàn quốc gia và đa quốc gia. 

 

Một mô hình sống xanh 

 

Thành phố Xanh sẽ gắn chặt với một mô hình Sống Xanh. Một cuộc sống tôn trọng môi 

trường, nhạy cảm với bản sắc văn hóa, và linh hoạt trong kinh tế sẽ được thúc đẩy thông 

qua một nền kinh tế tri thức Xanh. Chân Mây sẽ thành công trong việc xây dựng lối sống 

Xanh, đơn giản bởi vì nơi đây may mắn có rất nhiều lợi thế địa lý tự nhiên, những người 

dân ở Thừa Thiên Huế và Huế từ khi sinh ra đã xem tự nhiên như một phần cuộc sống của 

họ, điều này sẽ là động lực cho mô hình Thành phố Xanh phát triển tốt ở nơi đây. Thật cần 

thiết để thiết kế một ví dụ cho việc quản lý thành công một Thành phố Xanh đang thực sự 

hoạt động để thu hút các nhà đầu tư. Điều này sẽ chưa đem lại lợi nhuận ngay lập tức, nên 

cần có một chương trình đầu tư ban đầu của chính quyền để đảm bảo sự thành công cho 

Thành phố Xanh. 

 

1.   Chức năng của một thành phố Xanh. 

 

 Thành phố Du Lịch 

 

Thứ nhất, Khu vực Chân Mây-  Lăng Cô, nơi có đô thị du lịch Xanh Chân Mây với đầy đủ 

tiện nghi hạ tầng và đủ loại hoạt động du lịch để làm động lực phát triển kinh tế xã hội cho 

một đô thị mới. Du lịch là một ngành kinh tế phát triển rất mạnh trên thế giới, và để kêu 

gọi được đầu tư trong nước cũng như nước ngoài cần phải có một kế hoạch phát triển tổng 

hợp với đầy đủ mọi mặt của ngành du lịch hiện đại: Các chức năng vui chơi giải trí ở mặt 

biển, hội nghị hội chợ và triển lãm (MICE), thương mại và mua sắm, ẩm thực trong và 

ngoài trời, cũng như sự kiện lễ hội quanh năm, để thu hút khách du lịch của nhiều phân 

khúc thị trường bổ sung khác nhau . 

 

 Thành phố nghỉ dưỡng 

 

Thứ hai, du lịch nghỉ dưỡng cũng là loại hình du lịch đang phát triển nhanh ở Đông Nam 

Á, và Chân Mây Lăng Cô có điều kiện địa hình rất thuận lợi để trở thành một thành phố 

nghỉ dưỡng hàng đầu của khu vực, theo hướng phát triển như Hua Hin của Thái Lan, là 

nơi nghỉ dưỡng của du khách trung và cao cấp, với rất nhiều khách sạn resort kết nối với 

du khách đến trái mùa từ các Châu lục khác nhau. 

     

 Thành phố đ i học. 
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Thứ ba, để thu hút một loại du khách dài hạn, hiện nay đang có xu hướng kết hợp du lịch 

với giáo dục quốc tế. Thành phố Chân Mây có thể phát triển trở thành một địa bàn giáo 

dục quốc tế ở khu vực Đông Nam Á, với một số khuôn viên đại học kết nghĩa hợp tác với 

các đại học nước ngoài. 

   

 Thành phố Công nghệ 

 

Thứ tư, Thành phố Sáng tạo phải dựa trên sự phát huy những công nghệ mới, như công 

nghệ thông tin hay đa truyền thông. Đây là một lĩnh vực hiện nay đang phát triển nhanh 

trên thế giới với sự bùng nổ của cuộc cách mạng thông tin và phần mềm. Điều đáng quan 

tâm, là công nghệ sáng tạo số thích hợp với năng khiếu của người Việt. Ngoài ra, Thành 

phố Chân Mây cũng có thể phát huy ngành công nghệ sinh học liên quan đến môi trường 

biển và đầm phá. Địa bàn này có thể trở thành địa bàn hợp tác quốc tế, nếu Huế chủ động 

xây dựng một trung tâm nghiên cứu về công nghệ sinh học ứng dụng vào môi trường biển 

và đầm phá. 

   

2.   Mô hình một Đô Thị Xanh 

 

 Tiêu chí của một Đô thị Xanh 

 

Các tiêu chí cho một đô thị Xanh cần được xác định ngay từ ban đầu để sử dụng hiệu quả 

nhất nguồn năng lượng để giảm thiểu ô nhiễm và lãng phí tài nguyên. Đô thị xanh là nơi 

con người và thiên nhiên hòa hợp. Một đô thị xanh có bổn phận bảo vệ tính đa dạng sinh 

học địa phương, cần đầu tư vào những không gian mở và cả hệ thống giao thông nước 

nhằm tạo ra một khí hậu vi mô mát mẻ hơn, giảm thiểu lũ lụt, làm đẹp môi trường. Hình 

thành tuyến đường lưu thông trên mặt nước và góp phần việc ngăn chặn biến đổi khí hậu. 

      

 Thiết kế sinh thái và quy ho ch bền vững 

 

Thành phố Xanh cần được quy hoạch và thiết kế dựa trên bốn trụ cột của phát triển bền 

vững: a) trách nhiệm đối với môi trường; b) sức khoẻ của nền kinh tế; c) công bằng xã hội; 

và d) sức sống văn hóa. Một hình mới về thiết kế sinh thái bền vững có thể được xác định 

bởi ba nguyên tắc cơ bản: một là di chuyển hiệu quả, kết hợp những tuyến đường đi bộ 

vào hệ thống giao thông công cộng hoặc cá nhân; hai, tự lập và bền vững, với các khu dân 

cư tự cung tự cấp về thực phẩm, điện nước, quản lý chất thải, dịch vụ công cộng, giáo dục, 

thể thao, giải trí và kinh doanh; ba là mang đậm đà bản sắc địa phương, phải tương xứng 

với Huế, là thương hiệu sống phản ảnh trên cả hai phương diện văn hoá thẩm mỹ cũng như 

phong cách sống. 

 

 Cơ sở h  tầng xanh tích hợp 

 

Là một đô thị được quy hoạch ngay từ đầu, cho nên hệ thống hạ tầng phải được nghiên 

cứu và xây dựng đúng theo những tiêu chuẩn quốc tế tiên tiến nhất, được gọi là Hạ tầng 

Xanh Tích Hợp (Integrated Green Infrastructure). Cần ứng dụng những công nghệ môi 

trường một cách phổ biến để tiết kiệm và sử dụng hữu hiệu năng lượng, và sử dụng tối đa 

năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và năng lượng gió; Cần xử lý chất thải một 

cách thích hợp để chuyển mọi chất thải thành những vật liệu có thể tái sử dụng hoặc 

chuyển hóa thành năng lượng; Cuối cùng là phải xây dựng hệ thống giao thông đô thị 

nhằm khuyến khích di chuyển công cộng. 

    

 Môi trường xanh ít phát thải Carbon 
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Là thành phố của một nền kinh tế tri thức và sáng tạo, và một xã hội thấp về carbon, nối 

các cộng đồng tương tác với những mạng lưới nguồn lực trên khắp thế giới, nên thành phố 

xanh sẽ không bị giới hạn biên giới, mà nó mang tầm vóc khu vực và quốc tế. Chân Mây 

Lăng Cô phải trở thành mô hình của một thế hệ mới về đô thị với dấu chân sinh thái giới 

hạn tối đa, và phát huy được những giá trị nhân văn để mưu tìm hạnh phúc. Mô hình của 

một đô thị xanh là xây đúng nơi cư trú cho những cộng đồng bền vững và sáng tạo, với 

phong cách sống, làm việc, học hành, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng trong vòng một chu 

vi đi lại được bằng đường bộ. 

  

 

3.   Quy hoạch và thiết kế các phân khu tại Chân Mây 

  

 Cảng Biển và Bến Du Thuyền (Marina) 

 

Nhóm tư vấn do Foundation of the Future  đã quy hoạch, thiết kế và phân khu Thành phố 

Sáng tạo Chân Mây Lăng Cô một cách tổng hòa và chi tiết nhằm vận dụng và phát huy các 

lợi thế về địa hình của Vịnh Chân Mây Lăng Cô. Trục chính để thúc đẩy sự phát triển của 

Thành phố Chân Mây Cảng biển và Bến Du thuyền (Marina) làm cơ sở hạ tầng cho Công 

nghiệp Du thuyền của tỉnh, để chủ động thu hút khách du lịch bằng đường biển đến Thừa 

Thiên Huế.  

 

    

 Khu Phức hợp Chân Mây (Watergate) 

 

Khu Watergate (Cổng nước) bao gồm khu vực từ Cảng Biển dọc theo các cửa sông nhỏ và 

kênh được phát triển thành những khu phố với những cụm resorts và khách sạn ven sông, 

tạo ra một cụm du lịch rất độc đáo, đan xen với các loại nhà hàng ẩm thực Al Fresco 

(ngoài trời) để đón khách. Không gian nước ở khu vực này là chính và cũng có thể đi lại 

bằng du thuyền hay đò như ở Amsterdam hay Venice. 

      

 Quảng trường trung tâm 

           

Khu này cần có một quảng trường (Piazza) để du khách tự lái theo mô hình của Saint 

Marco của Venice, với không gian nước bao bọc xung quanh ở mặt tiền. Tất cả các Thành 

phố nổi tiếng trên thế giới đều phải có một quảng trường trung tâm làm biểu trưng cho 

thành phố. Nơi đây cần thiết kế một công trình có ý nghĩa vừa lịch sử vừa thời đại, như 

quảng trường Hoà Hợp ASEAN (ASEAN Concorde Piazza). 

 

 Khu hội chợ triển lãm mặt biển 

 

Phát triển du lịch MICE (hội nghị, hội chợ và triển lãm) cũng sẽ đem lại một số lượng du 

khách lớn, như những thành phố Singapore và Hongkong đã chứng minh, cho nên Thành 

phố Chân Mây sẽ có một Khu giành cho một Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc tế, 

với đầy đủ tiện nghi hiện đại cho mọi dịch vụ MICE. Khu này cũng sẽ có một số khách 

sạn dành cho loại du khách kinh doanh trong lĩnh vực MICE. 

        

 Khu vui chơi giải trí 

 

Là một thành phố du lịch thì cần phải có mở hai khu vui chơi giải trí hoạt động xuyên suốt 

24/24 giờ theo mô hình Downtown ở các Thành phố du lịch trên thế giới. Khu này sẽ có 

các loại công trình dự án vui chơi giải trí như Universal Studio, các nhà hát múa và lễ hội 

ngoài trời, và các khu mua sắm các loại và các cấp. 
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 Các khu dân cư 

 

Nhiều khu dân cư, với nhiều mô hình phát triển khác nhau, sẽ được xây dựng, đặc biệt 

nhằm khuyến khích số lượng du khách chọn Chân Mây là nơi nghỉ dưỡng trái mùa. Người 

Việt trong nước, cũng như Việt kiều, cũng sẽ được khuyến khích để mua nhà tại một trong 

những vịnh đẹp nhất thế giới, với mọi tiện nghi hiện đại cho một cuộc sống chất lượng cao.  

Rất nhiều khu phía trong Chân Mây và về phía sông Bù Lu có địa thế rất đẹp để thiết kế 

những khu định cư và nghỉ dưỡng resort độc đáo.      

 

 Khu giáo dục đ i học 

 

Sẽ có một khu vực ở Tây Bắc Cảng Chân Mây dành cho việc thành lập một hai khuôn 

viên giáo dục đại học quốc tế, để thu hút sinh viên trong nước và nước ngoài. Tính sáng 

tạo của Thành phố Chân Mây được thể hiện ở khu vực này, với nhiều trường quốc tế nổi 

tiếng mới xây dựng campus tại Chân Mây để phát triển giáo dục xanh vì phát triển bền 

vững.  Trọng tâm giáo dục của loại trường này sẽ tập trung vào những giáo trình liên quan 

đến biến đổi khí hậu, kinh tế xanh và kinh tế biển, công nghệ môi trường, công nghệ sáng 

tạo và đa truyền thông, công nghệ sinh học. 

       

     4.    Bản quy hoạch mở rộng Chân Mây - Lăng Cô 

  

 Vịnh Lăng Cô và các khu nghỉ dưỡng 

 

Bản quy hoạch mở rộng Chân Mây cũng bao gồm bãi biển Lăng Cô dài trên 10km, và làng 

Lăng Cô, trước đây là một làng nghỉ dưỡng của các gia đình quý tộc trong triều Nguyễn. 

Làng này cần được quy hoạch lại để trở thành một làng du lịch kiểu mẫu, với những cửa 

hàng và galleries mỹ nghệ, dọc hai bên một con đường đi bộ chính, cũng như những tiệm 

ăn hải sản và đặc sản của Lăng Cô. 

     

 Đầm Lập An và các làng truyền thống và làng chài 

 

Đầm Lập An có cảnh quan động như Hồ Del Garda ở miền Italy hay hồ Constance ở Thụy 

Sĩ, bao bọc bởi đồi núi về phía tây lại mở ra biển về phía Đông. Đây là một trong những 

danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp của đất nước, cho nên quy hoạch và phát triển với sự cẩn 

trọng cần thiết. Tại nơi đây cần xây dựng những cụm làng du lịch kiểu mẫu, thấp tầm để 

không ngăn chặn tầm nhìn phá hỏng cảnh quan. Hai làng Hói Mít và Hói Dừa cũng cần 

được phát triển thành điểm đến du lịch nghỉ dưỡng. 

 

 Đầm sinh học Cầu Hai 

 

Ở phía Bắc của Thành Phố Chân Mây là khu vực bảo tồn Cầu Hai, với một số Làng chài 

truyền thống, cần được bảo vệ và canh tân để tiếp đón giới hạn du khách, tại những nơi 

này có thể xây dựng những cụm du lịch nghỉ dưỡng, với những công trình xây dựng thiết 

kế theo phong cách sinh thái hài hòa với môi trường thiên nhiên xung quanh. Tại toàn khu 

vực bào Đầm Cầu, cần có những hướng dẫn xây dựng nghiêm ngặt để tuyệt đối không cho 

phép xây dựng những công trình bê tông cao tầng xung quanh mặt đầm phá. 

  

 Làng sinh thái và Vườn Dưỡng Sinh 

 

Toàn bộ khu vực sẽ được dành riêng cho hướng phát triển các Làng Sinh Thái (Eco-

Villages) và Vườn Dưỡng Sinh (Healing Gardens) với kiến trúc nhiệt đới bằng gỗ theo 

phong cách như ở Nhật Bản. Đặc biệt cần chú ý là mọi dự án du lịch trong khu vực sẽ đặt 
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trọng việc xử lý môi trường, chất thải và mẫu mực trong thiết kế cảnh quan và kiến trúc 

theo hướng sinh thái bền vững. 

 

 Thế giới ngầm và bảo tàng hải dương 

 

Một ý tưởng có sức thu hút du khách rất cao đó là dự án Thế giới ngầm và Bảo tàng Hải 

dương. Việc kết hợp hai chức năng sẽ đem lại một ý nghĩa mới cho cụm phát triển này, vì 

đây là loại dự án sống có nhiều ý nghĩa, như ý nghĩa khoa học và giáo dục, ý nghĩa thăm 

viếng và giải trí, và ý nghĩa cộng đồng vì đem lợi tức cho công đồng địa phương qua nhiều 

loại hoạt động và dịch vụ liên quan. Sau này ở khu vực này cũng có thể xây dựng một Đại 

Học Công Nghệ Sinh Học Biển, chuyên về nghiên  cứu và đào tạo về môi trường biển và 

đầm phá. 

  

 Thành phố Venice trên đầm phá 

 

Cuối cùng ý tưởng thành phố Venice trên đầm phá bao bọc ở phía bắc bởi những cánh 

đồng lúa cũng đã được đề xuất và thiết kế sơ bộ. Đây là một ý tưởng cần nghiên cứu thêm 

để có một số ẩn khả thi nhằm kêu gọi đầu tư. Kết hợp hai không gian đầm phá và lúa nước 

rất hấp dẫn và làm liên tưởng đến khu du lịch The Regent tại ngoài Chiang Mai đã lôi 

cuốn rất nhiều du khách, vì khu du lịch nằm giữa đồng ruộng không có ngăn cách.   

 

 

3.      DỰ ÁN 3:    PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP DU THUYỀN  

       (BÁO CÁO C UY N ĐỀ 3) 

 

a. Triển vọng ngành công nghiệp du thuyền cho Việt Nam và Thừa Thiên Huế. 

 

Tốc độ tăng trưởng du khách được tổng hợp hàng năm của ngành công nghiệp du lịch tàu biển từ 

1990-2015 là 7.38%. Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam chỉ là một cảng dừng chân cho các tàu du lịch nước 

ngoài và không được xem là cảng cho du khách lên dạo chơi và lưu trú lại như Singapore và Malaysia. 

Nếu Thừa Thiên Huế thành công trong chiến lược phát triển công nghiệp du thuyền gắn với cảng Chân 

Mây và thành phố du lịch Chân Mây Lăng Cô sẽ đưa Việt Nam vào bản đồ ngành công nghiệp du 

thuyền trên thế giới. 

 

Việt Nam là trọng tâm của Kế hoạch kết nối tổng thể ASEAN được thực hiện trong 

giai đoạn 2012-2015 thông qua việc tăng cường phát triển cơ sở vật chất (sự kết nối vật 

chất), các tổ chức, cơ chế và xây dựng chức năng (sự kết nối thể chế) và trao quyền cho 

con người (sự kết nối an ninh con người). Trong phạm vi sự kết nối vật chất, những ưu tiên 

hàng đầu được đặt ra và cần được phải được giải quyết là những vấn đề như thiếu cơ sở hạ 

tầng hàng hải và cảng biển bao gồm cảng trên cạn, đường thủy nội địa và các cảng tàu du 

lịch. Du lịch tàu biển phụ thuộc vào mạng lưới sâu rộng của các cảng biển với cơ sở hạ 

tầng cần thiết. Tuy nhiên, khu vực Đông Nam Á thiếu cơ sở hạ tầng kết nối phù hợp, thiếu 

các cơ sở tiện ích trong khu vực, và điều này đã gây cản trở sự tăng trưởng của ngành công nghiệp 

du thuyền. Công nghiệp du lịch tàu biển của châu Á và Đông Nam Á là một mô hình thu nhỏ 

nghèo nàn của phân khúc tăng trưởng nhanh nhất trong ngành du lịch trên thế giới. 

 

Bất kể những trở ngại này, Singapore đã tạo ra được 520 triệu đô la Mĩ trong tiêu dùng trực 

tiếp, bao gồm tiêu dùng bởi các đoàn tàu, hành khách và phi hành đoàn trong năm 2010. Trong đó 

có 3,365 người được thuê mướn trực tiếp và gián tiếp trong ngành công nghiệp du lịch tàu biển. 

Từ 355 tàu du lịch năm 2010, tổng tiêu dùng của các đoàn tàu khoảng 303 triệu đô la Mĩ cho giao 

dịch buôn bán, tiếp nhiên liệu, cung cấp thực phẩm, sửa tàu và các hoạt động văn phòng. Các du 

khách quốc tế đã chi tiêu khoảng 208 triệu đô la Mĩ trong khi các thành viên của hải đoàn đã đóng 

góp khoảng 9 triệu đô la Mĩ.  
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Trong khi nền kinh tế toàn cầu vẫn đang sụt giảm kéo dài và áp lực lên giá cả thị 

trường của hàng hóa và dịch vụ, thế giới vẫn chứng kiến một xu hướng gia tăng liên tục 

của một ngành công nghiệp có khả năng phục hồi không thể tin nổi và chưa bao giờ bị 

chậm lại bởi bất kì loại khủng hoảng nào từ những năm 70. Đó chính là ngành công nghiệp 

du thuyền. Trong thực tế, như trong năm 2012, chỉ riêng thị trường này ở Mĩ, quốc gia có 

sự suy thoái liên tục nhưng tốc độ tăng trưởng liên tục vẫn hơn 2,1%. Công nghiệp du lịch 

tàu biển ở châu Á vẫn còn ở giai đoạn non trẻ và những nơi có cảng biển nước sâu và đẹp 

như Chân Mây của Việt Nam phải nắm bắt cơ hội này. Với Thừa Thiên Huế đây là một 

quan điểm táo bạo, một bước đột phá- phát triển công nghiệp du lịch tàu biển thông qua kế hoạch 

kết nối di sản được truyền cảm hứng bởi ASEAN chẳng hạn như sự hồi sinh của con đường tơ lụa 

trên biển, sự kết nối các thành phố di sản. 

  

Với những lợi ích to lớn không nên bỏ qua: thu nhập hàng năm được tạo ra từ các con 

tàu và du khách; sự bùng nổ ngành công nghiệp du lịch ở Thừa Thiên Huế và những lợi 

ích lan tỏa đến các ngành khác như xây dựng, giao thông vận tải, nông nghiệp, ngư nghiệp, 

dệt may và thủ công mĩ nghệ, dự án xây công nghiệp du thuyền tại Thừa Thiên Huế gắn 

với cảng Chân Mây và thành phố du lịch xanh được đề xuất khá táo bạo nhưng nếu thành 

công sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho những con đường du lịch trên biển ở Việt Nam và 

Đông Nam Á.  

 

b. Chân Mây - Lăng Cô tiềm năng hiện rõ cho du lịch tàu biển  

 

Chân Mây – Lăng Cô là một trong những vịnh đẹp nhất trên thế giới. Được ưu đãi với 

những tài sản tự nhiên tuyệt vời nhất, xung quanh có núi Bạch Mã và sự thanh bình của đầm phá 

Cầu Hai. Khung cảnh Lăng Cô và Chân Mây tạo ra sự vui vẻ, hạnh phúc trong cảm giác. Chỉ 

riêng mỗi tiêu chuẩn này đã là cơ hội tạo ra hàng triệu đô la trong doanh thu từ du lịch tại vùng 

này, chưa kể du lịch trong cộng đồng.  

 

Do giá trị văn hóa to lớn, vẻ đẹp hoàn hảo của cảnh quan thiên nhiên và giá trị thương hiệu 

của những nhà quản lý khách sạn có đẳng cấp đã và đang có mặt ở khu vực này nên đã thu hút 1.2 

triệu lượt khách du lịch trong chín tháng đầu năm 2011, bao gồm 487,000 lượt khách nước ngoài, 

tăng 6.89%. Con số này bao gồm hơn 19,300 lượt khách nước ngoài của các tàu du lịch  qua cảng 

Chân Mây, tăng 13.6% so với năm trước. Chân Mây – Lăng Cô hứa hẹn sẽ là địa điểm của thành 

phố xanh đầu tiên của Việt Nam trong tương lai. Thành phố xanh Chân Mây, Lăng Cô, Cầu Hai 

có trách nhiệm tuân theo những tiêu chuẩn sống xanh và nhằm mục đích chuẩn bị cho thế hệ 

tương lai thực hiện lối sống theo những cách phù hợp với việc nuôi dưỡng sự bền vững, trong sự 

cân bằng tự nhiên và tôn trọng hệ sinh thái cũng như những chu trình tự nhiên của trái đất.  

Vì vậy xây dựng cảng biển du lịch ở Chân Mây có thể là một trong những động lực kinh tế 

quan trọng nhất của Thừa Thiên Huế. Cảng Chân Mây hiện nay là một cảng dừng chân nằm  ở 

trung tâm của 5 cảng dừng chân ở Việt Nam. Chân Mây đã từng đón các tàu du lịch chẳng hạn 

như Royal Caribbean, Star Cruise, Superstar Aquarius, Crystal Symphon Silversea, Silver 

Shadow, Orion và nhiều tàu khác; Chân Mây chỉ cách Đà Nẵng 50km, một thành phố đô thị hóa 

nhanh chóng và là một trong những trung tâm công nghiệp dẫn đầu của Việt Nam với GDP trên 

đầu người cao nhất cả nước. Cảng dành cho du lịch tàu biển ở Chân Mây sẽ phục vụ và bổ sung 

cho 46 cảng dừng chân và các cảng biển khác cho tàu du lịch xung quanh khu vực Đông Á và 

Đông Nam Á. Nhiều cảng và điểm đến này trong lịch sử từng là một phần quan trọng nhất của 

con đường tơ lụa trên biển. Chỉ riêng điều này cũng đã đủ tạo nên một thương hiệu cho du lịch. 

 

c.  Phát triển nội dung du lịch. 

 

Khái niệm của con đường tơ lụa trên biển phải chuẩn bị nhanh chóng cho cảng biển du lịch ở 

Chân Mây và cho ngành công nghiệp du lịch tàu biển của khu vực về “nhận thức thương hiệu” 
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cho những du khách du lịch tàu biển lâu năm và những du khách mới trên toàn thế giới. Khái 

niệm con đường tơ lụa trên biển là một công cụ quảng cáo tốt nhất cho các đại lí du lịch trong 

nước và quốc tế và các công ty du lịch tàu biển tận dụng. Khái niệm này gói gọn những khái niệm 

về nỗi nhớ quá khứ, di sản, văn hóa và sự khám phá vào trong tâm lí của khách du lịch. Việc quy 

hoạch là xây dựng một cảng biển mới dành cho tàu du lịch ở Chân Mây được bao quanh bởi các 

thành phố và thị trấn cổ xưa sẽ phản ánh được lịch sử đi biển của Việt Nam và Đông Nam Á. Tại 

đây có thể hình thành một Bảo tàng thuyền bè phục vụ cho du khách biết được hoạt động của ngư 

dân vùng biển. 

 

Một lựa chọn kinh doanh tốt trong khu vực cảng dành cho tàu du lịch ở Chân Mây là một 

sòng bạc xanh nổi (The Green Floating Casino), thông thường một tàu du lịch với các cơ sở đánh 

bạc dọc theo cảng sẽ neo đậu trong khoảng thời gian lâu hơn. Điều này có thể làm giảm thiểu vấn 

đề xã hội kéo dài lâu năm liệu có cho phép có một sòng bạc ở Việt Nam hay không. Sòng bạc 

xanh nổi sẽ có yếu tố và những xem xét về đạo đức với cơ cấu thu nhập sẽ thúc đẩy sự phân phối 

cho vấn đề môi trường và từ thiện cũng như là những vấn đề an toàn lãnh hải của Việt Nam. Xem 

xét sự xuất hiện của các khu du lịch đẳng cấp trong khu vực, sòng bạc xanh nổi có thể là một 

phần phụ trợ nhưng cuốn hút mạnh mẽ để làm cho du lịch đến Chân Mây trở nên hấp dẫn hơn.  

 

Một cơ hội khác cho tầu du lịch là Đại học xanh nổi (Floating Green University Cruise Ship). 

Chương trình được giảng dạy sẽ hướng đến những chủ đề của sự phát triển bền vững và sẽ là một 

trong những nền tảng giáo dục cho thành phố xanh Chân Mây - Lăng Cô. Tuy nhiên, sự thu hút 

không chỉ ở cấp độ của các khóa học được cung cấp trên tàu, mà còn là một bộ sưu tập những 

kinh nghiệm du lịch lâu dài, sự kết nối toàn cầu, tiếp xúc với các vấn đề toàn cầu, học tập theo 

một bộ môn khoa học đẳng cấp thế giới và là một cách ít tốn kém để du lịch đến nhiều quốc gia.  

III. ĐÁN  GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG QUY HOẠCH TỔNG THỂ DU 

LỊCH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN 2030. 

Từ kết quả dự báo các chỉ tiêu phát triển du lịch theo các dự án, cụm du lịch đã được quy 

hoạch sẽ góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường tại Thừa Thiên Huế và góp phần bảo vệ 

môi sinh toàn cầu. Bảo vệ sự toàn vẹn của môi trường sống cho con người trong phát triển du 

lịch là trọng tâm xuyên suốt bản quy hoạch tổng thể này. 

1. Vấn đề thời điểm đột phá. Nội dung của bản quy hoạch đưa ra những nội dung và đề xuất quan 

trọng định hướng phát triển du lịch Huế trong thời điểm biến đổi khí hậu, khi vấn đề môi trường 

đang là vấn đề quan tâm hàng đầu của thế giới. Do vậy, phát triển du lịch bền vững theo hướng 

tăng trưởng xanh là cơ hội cho du lịch Huế giành một chỗ đứng trong thị trường du lịch toàn cầu. 

Do vậy, tất cả những kế hoạch được đưa ra cho phát triển du lịch Thừa Thiên Huế đều ưu tiên đặt 

việc bảo vệ môi trường và dựa vào môi trường để phát triển. 

2. Phương pháp quy hoạch: Phương pháp phức hợp và tổng hòa đặt yêu cầu cho các nhà làm quy 

hoạch tổng thể tuân thủ nghiêm ngặt yếu tố môi trường sinh thái đầu tiên trong mọi thiết kế về 

điểm đến, bảo tồn đến mức cao nhất sự toàn vẹn của tự nhiên, đặc biệt của diện tích mặt nước; sau 

đó tôn trọng yếu tố bảo tồn quy hoạch của người xưa- học lại và đọc lại những gì người xưa đã 

làm, trong đó đã hàm chứa cả việc thuận theo tự nhiên, theo phong thủy; lợi ích cộng đồng, lợi ích 

kinh tế xã hội. 

3. Phân tích bối cảnh xu hướng mới của du lịch thế giới tác động đến du lịch Việt Nam và du lịch 

Thừa Thiên Huế, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến xu hướng du lịch có trách nhiệm (với môi 

trường và cộng đồng) và chuyển hướng Xanh trong du lịch toàn cầu. 

4. Định hướng để phát triển du lịch bền vững theo hướng tăng trưởng xanh, để xây dựng thương 

hiệu cho du lịch Huế - một điểm đến Xanh và hạnh phúc. 

5. Thiết kế 14 dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư với quan điểm bảo vệ sự toàn vẹn của môi trường 

sinh thái là điểm hấp dẫn nhất đối với nhà đầu tư. 14 dự án đều có những tiêu chí chuẩn về vật  

liệu, quy định xây dựng, xử lý rác thải, đặc biệt các dự án quy hoạch thành phố xanh, mở không 

gian du lịch nước là những nội dung thể hiện trách nhiệm cao nhất đối với việc bảo tồn và phát 

triển đặc thù sinh thái của môi trường môi sinh tại Huế, những giải pháp cụ thể được thể hiện 

trong các thiết kế. 
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6. Những đề nghị đối với Tỉnh Thừa Thiên Huế đối với việc bảo vệ môi trường trong phát triển du 

lịch bao gồm:  

- Những đề nghị cụ thể trong từng loại hình du lịch. 

- Ưu tiên những phân khúc thị trường và sản phẩm du lịch sinh thái, có trách nhiệm, thân thiện với 

môi trường. 

- Những cam kết của tỉnh Thừa Thiên Huế trong tuyên bố du lịch Xanh. 

- Ưu tiên hàng đầu cho việc xứ lý rác thải tại địa phương để đảm bảo môi trường xanh cho khách 

du lịch và cho cộng cồng. Hiện tại lượng rác thải trên địa bản toàn tỉnh TTH trung bình 700 tấn/ 1 

ngày, riêng bãi rác Thủy Phương là 200 tấn/ ngày và vẫn xử lý theo phương pháp chôn rác, ảnh 

hưởng đến môi trường, đặc biệt làm ô nhiễm nguồn nước. Do đó, vấn đề xử lý rác thải cho môi 

trường du lịch phải là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu nếu Huế muốn trở thành điểm đến Xanh. Về 

vấn đề này Foundation of the Future  sẵn sàng giới thiệu nhà đầu tư nhà máy xử lý rác thải theo 

công nghệ tiến tiến nhất của thế giới hiện nay (STX Multi - Feed) với hai dây chuyền, công suất 

150 tấn/ một ngày, trên diện tích 5000 m2 (bãi rác Thủy Phương) với tổng vốn đầu tư ban đầu là 

10 triệu USD để giúp tỉnh trong việc bảo vệ môi trường trong lành và an toàn cho du khách và 

cho cộng đồng dân cư. 
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                                  PHẦN 4 

 
CHI C KHAI TRI N B N QUY HO CH 
   PHÁT TRI N DU L CH TH A THIÊN HU  
    n 2013  2020, t m nhìn 2030) 

 
 
 Thiết lập tổ chức Quản lý Điểm đến (DMO) 

 

 Chiến lược đầu tư nhằm chính lưu hóa ngành du lịch 

 

 Chiến lược truyền thông quảng bá thương hiệu 

 

 Chiến lược kết nối các thị trường du lịch 

 

 Quy hoạch Nguồn nhân lực cho ngành du lịch HUẾ 
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CHIẾN LƯỢC KHAI TRIỂN 

BẢN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH THỪA THIÊN HUẾ 

(Giai đoạn 2013 – 2020, tầm nhìn 2030) 

 

 

Thách thức tối hậu của Bản Quy hoạch Phát triển Du lịch năm 2013-2030 là đi vào cuộc 

sống, chuyển từ ý tưởng khả thi, qua thiết kế các loại dự án trọng điểm và kêu gọi đầu tư để từng 

bước hiện thực nội dung bản Quy hoạch. Đây cũng là một bản Quy hoạch có hoài bão đề ra những 

phương hướng mới để giúp Huế vươn lên trở thành một điểm đến du lịch xứng tầm là một Di Sản 

Văn hóa Thế giới, xứng tầm với tiềm năng du lịch mà tạo hóa và lịch sử đã ban tặng cho Huế.  

 

Để thực hiện được tầm nhìn này, dưới góc độ tư vấn,  xin có những đề xuất theo năm hướng sau 

đây: 

 

1. Thiết lập Tổ chức quản lý điểm đến theo mô hình DMO 

2. Chiến lược xúc tiến đầu tư nhằm chính lưu hoá ngành du lịch 

3. Chiến lược truyền thông quảng bá thương hiệu điểm đến Xanh và Hạnh Phúc 

4. Chiến lược kết nối các phân khúc thị trường theo hướng tăng trưởng Xanh. 

5.        Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực. 

 

 

I.    THIẾT  LẬP  TỔ CHỨC  QUẢN  LÝ  ĐIỂM  ĐẾN (DMO) 
 

Thiết lập Tổ chức Quản lý Điểm đến (Destination Management Organisation – DMO) 

là rất quan trọng, mang ý nghĩa đột phá và quyết định, để có được một cơ quan qu ền lực nhất 

có chức năng quản lý tập trung điểm đến du lịch. Đâ  là một mô hình quản lý điểm đến mà 

hiện nay nhiều nước trên thế giới đang áp dụng thành công. Mô hình DMO là một sự lựa 

chọn cho chính quyền Huế- giải quyết  ài t án đầu tiên ở khâu tổ chức thực hiện. 

     

1.   Mô hình DMO (Tổ chức quản lý Điểm đến) 

 

•   Mô hình Quản lý Điểm đến toàn diện, nhất quán với đa Chủ thể 

Mô hình DMO là gì? DMO là một tổ chức tập trung nhiều nguồn lực tri thức và quản lý về một 

điểm đến du lịch, thông thường được thiết lập cho một điểm đến du lịch ở cấp độ địa phương. 

DMO được thành lập để phối hợp các nỗ lực một cách có hệ thống và chuyên nghiệp nhằm phát 

huy mọi tiềm năng của điểm đến, từ thiết kế tầm nhìn, những mục tiêu căn bản, xây dựng và phát 

huy thương hiệu, trong toàn bộ tiến trình “vòng đời”của thương hiệu, kết hợp những nhu cầu 

khách du lịch với hệ thống cung ứng dịch vụ. Đây là một tổ chức có chức năng tổng hợp và tập 

trung nhằm điều phối và gia tăng sức thu hút của điểm đến để đáp ứng những mong đợi của du 

khách, cũng như phát hiện điều chỉnh kịp thời mọi dịch vụ hiếu khách của cộng đồng địa phương.  

Vai trò, chức năng, mục tiêu cũng như thành phần cần được xác định rõ ngay từ ban đầu: 

- DMO là cơ quan quản lý điểm đến du lịch Huế do UBND tỉnh thành lập, trực tiếp chịu sự 

quản lý và giám sát của cấp chính quyền cao nhất, nhưng hoạt động độc lập theo nhu cầu 

thị trường du lịch, và quản lý tập trung vào lĩnh vực du lịch. DMO ở một tầm cao hơn và 

lĩnh vực rộng hơn nhưng cũng tập trung vào một lĩnh vực là du lịch. Điều quan trọng 

quyết định là DMO phải mang tính đa chủ thể trong cơ cấu tổ chức, phản ánh được tính đa 

dạng của cộng đồng địa phương, để mọi giới có thể góp sức và chia xẻ  cam kết cộng đồng 

nhằm phát triển điểm đến du lịch. Nói một cách khác DMO phải có sự tham gia của các 

chủ thể quan trọng liên quan đến phát triển du lịch Huế. 
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- Chức năng cụ thể của DMO do chính quyền ban hành, thông thường có 4 chức năng căn 

bản: (1)hướng dẫn sự phát triển về cơ sở hạ tầng, những sản phẩm du lịch mới và những 

dự án cộng đồng; (2) tạo cơ hội cho các nhà đầu tư để thúc đẩy lĩnh vực kinh tế và du lịch; 

(3) khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong những hoạt động kinh tế- xã hội và bảo 

tồn truyền thống văn hóa; (4) xây dựng và phát triển thương hiệu điểm đến Huế trên thế 

giới, đặt trọng mối liên kết với các tổ chức quốc tế. 

• Mô hình Thành Công: Sentosa Development Corporation ( Singapore);Nusa Dua – 

Bali( Indonesia); và Lada ( Lagkawi, Malaysia) 

 

Một mô hình DMO thành công nhất là Công ty phát triển Đảo Sentosa, là một đảo “thiên 

đàng” trong quần thể các đảo ở Miền Nam Quốc Đảo Singapore. Tổ chức này được thành lập 

trong thập niên 80s dưới sự hướng dẫn của Cục Phát Triển Du Lịch Singapore (Singapore 

Tourism Board) để xây dựng thương hiệu cho đảo Sentosa, như một “Điểm đến Vui chơi Giải trí” 

một cửa (One Stop Gate) bao gồm tất cả các hình thái dịch vụ du lịch, từ hội nghị hội thảo 

(MICE), sự kiện, khách sạn, đánh Golf, tắm biển, ẩm thực và các loại hình giải trí, kể cả cá cược 

Casino. Từ thập niên 2000 trở đi, đảo Sentosa đã trở thành điểm đến du lịch thành công nhất thế 

giới, thu hút trên 12 triệu du khách hàng năm. Cùng với khu vực Marina Bay ở mặt tiền của 

Singapore, đảo Sentosa hàng năm đem lại thu nhập vượt hạng 200 casino của Las Vegas.       

 

Mô hình DMO ở Nusa Dua của đảo Bali cũng đi theo một tiến trình phát triển tương tự như 

Sentosa. Nusa Dua là một khu vực trên 300 ha ở miền Nam đảo Bali (Indonesia) dành riêng cho 

loại du khách cao cấp, với trên 30 khách sạn có thương hiệu 5 sao, được xây dựng trong thập niên 

80s, được thiết kế và quy hoạch một cách nhất quán, nhưng với nhiều loại khách sạn với bản sắc 

kiến trúc bản địa khác nhau, nằm trong các vườn nhiệt đới nguy nga. Từ đó, Nusa Dua cũng được 

xây dựng và phát huy một cách tập trung để trở thành điểm đến chọn lọc của du khách từ khắp thế 

giới. Trong bán kính 5km, khu vực Nusa Dua có đầy đủ tiện nghi cho mọi hoạt động du lịch, kể 

cả tổ chức những sự kiện Hội nghị Toàn cầu về Biến Đổi khí hậu năm 2007, với trên 40.000 

người tham dự. 

 

Mô hình thành công của Lada (Langkawi Development Authority) trên 99 hòn đảo của 

Malaysia (tương đương với diện tích của đảo Phú Quốc), đã đưa Langkawi thành điểm đến hàng 

đầu của khu vực với 24 triệu du khách trung bình mỗi năm. 

      

•  Chức năng quan trọng nhất của DMO là xây dựng và thực hiện “V ng đời thương hiệu” 
 

Một đặc tính của tổ chức DMO là sự cam kết của mọi chủ thể thành viên cùng nhau xây dựng 

và thực hiện “Vòng đời Thương hiệu” của điểm đến. Đây là vai trò trung tâm của DMO nhằm 

thực hiện nhất quán chiến lược xây dựng thương hiệu trong toàn bộ tiến trình phát huy chuỗi giá 

trị của thương hiệu. Việc tập trung của mọi nỗ lực xây dựng và phát huy hình ảnh của điểm đến 

vô cùng quan trọng để thu hút sự chú ý của thị trường, kích thích những mong đợi và ước muốn 

của du khác. Kinh nghiệm từ các DMO của khu vực cho thấy, sự quản lý tập trung của điểm đến 

thật sự đã giúp đảo Sentosa, cũng như Nusa Dua, Lada liên tục điều chỉnh và đổi mới điểm đến, 

kéo dài vòng đời của thương Hiệu. 

 

2.   Chức năng và Những cam kết của DMO trong xây dựng thương hiệu. 

 

•  Xây dựng tầm nhìn và chiến lược phát triển thương hiệu điểm đến  

 

Công việc đầu tiên phải làm xây dựng tầm nhìn và thiết kế chiến lược thương hiệu của điểm 

đến. Trong trường hợp của Thừa Thiên- Huế, tầm nhìn có thể tóm gọn trong một câu đầy đủ ý 

nghĩa, như “Huế, một quê hương của hạnh phúc”, với ý  nghĩa đây là nơi con người sống với 

những giá trị đầy đủ của một cuộc sống đẹp. Trong một thế giới xô bồ, với những khủng hoảng 
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triền miên, Chiến lược phát triển thương hiệu điểm đến Huế cần phải “xoay” xung quanh hai giá 

trị căn bản: đó là sự giàu có của đa dạng sinh học, di sản tự nhiên trời phú Huế và một nền văn 

hóa hướng đến cái đẹp của những cộng đồng dân cư xuyên suốt quá khứ, hiện tại và tương lai.  

   

•  Xây dựng sự đồng thuận cộng đồng về thương hiệu điểm đến 

 

Rất quan trọng là việc xây dựng sự đồng thuận trong lòng của cộng đồng địa phương, giữa 

mọi chủ thể trong lãnh vực du lịch, để mọi người cảm thấy hãnh diện góp phần trong sự phát triển 

đùm bọc và sự phồn thịnh chung. Từ ngay lúc đầu, khi thiết kế và thiết lập DMO, và trong toàn bộ 

tiến trình phát triển DMO, cần có sự tham dự rộng rãi của các giới ngành nghề trong tỉnh. Đặc 

biệt là cần có sự hiện diện của các giới có uy tín và ảnh hưởng đối với cộng đồng để củng cố sự 

đồng thuận cũng như niềm tin vào tổ chức quản lý điểm đến. Mọi sáng kiến cần được giải thích 

trình bày để có được sự ủng hộ rộng rãi của dân địa phương. Để xây dựng được sự đồng thuận, 

một diều tối quan trọng là tính chia sẻ trách nhiệm cũng như quyền lợi đối với các chủ thể liên 

quan của điểm đến du lịch. 

 

 Xúc tiến kế ho ch trọng điểm của điểm đến 
 

Bản quy hoạch lần này (2013-2030) mở ra nhiều hướng mới cho không gian du lịch của TTH, 

đặc biệt là không gian nước trên sông Hương, hệ thống đầm phá, các khu vực bảo tồn thiên nhiên 

cũng như những làng quê. Du lịch không còn tập trung ở địa bàn Cố Đô Huế và xung quanh quần 

thể Di sản Văn hoá Thế giới, mà được quy hoạch rộng mở đều hơn ở nhiều khu vực khác nhau 

trên địa bàn tỉnh. Vì thế bản quy hoạch đã đề xuất những loại dự án kêu gọi đầu tư ưu tiên nhằm 

mở rộng thêm không gian du lịch của tỉnh theo hướng du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng. 

Những thiết kế các dự án trọng điểm có ý nghĩa xây dựng một hình ảnh mới cho Thương hiệu 

điểm đến Huế như là điểm đến của du lịch xanh có trách nhiệm.  

 

•  Theo dõi tiến trình phát triển thương hiệu điểm đến 
 

Một khi chúng ta đã thiết kế và xây dựng thương hiệu điểm đến, tổ chức quản lý điểm đến cần 

phải thường xuyên theo dõi mọi tiến bộ, cũng như mọi cản trở trong tiến trình phát huy thương 

hiệu. Những trở ngại, cản trở cần phải được xử lý  và khắc phục kịp thời, để không làm ảnh 

hưởng đến sự trãi nghiệm của du khách. Quan sát và kiểm chứng kết quả của các sản phẩm hay 

dịch vụ du lịch cần được xử lý thường xuyên nhằm chấn chỉnh để phát triển về Thương hiệu của 

điểm đến. Trên địa bàn tỉnh, mọi sáng kiến mới về điểm đến cần được xây dựng và thực nghiệm 

từng bước với sự cẩn trọng cần thiết để bảo đảm được sự thành công của sáng kiến.      

 

3.   Chương trình hành động của DMO  

 

•  Phân khúc thị trường “cốt lõi” của điểm đến Huế 

 

Hiện nay sự phân khúc thị trường cốt lõi của điểm đến tập trung vào du khách, nội địa cũng 

như nước ngoài với mối quan tâm đến Di Sản Văn Hoá Thế Giới là chính. Thương hiệu Huế gắn 

với Di sản Văn hoá vật thể và phi vật thể đã nhờ sự công nhận của UNESCO góp phần rất lớn thu 

hút du khách từ Châu Âu và Đông Bắc Á. Vì thế, cần có chương trình tu bổ các lăng tẩm của 

Triều Nguyễn để mở rộng không gian di tích lịch sử và cho du khách có sự lựa chọn phong phú 

hơn. Trục thiên nhiên để kết nối các di tích lịch sử đó chính là Sông Hương, nên cần có kế 

ho ch phát hu  các điểm tham quan hai bên bờ dọc sông Hương, mở ra một hướng tham quan 

trên mặt nước để gia tăng tính hấp dẫn của Huế trên cơ sở kết hợp các yếu tố thiên nhiên, sinh 

thái, lịch sử và văn h á tr ng một không gian du lịch. 

           

• Nghiên cứu định tính khách hàng của Huế 
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Tuy nhiên, nghiên cứu kỹ hơn định tính khách hàng đến Huế sẽ hiểu ra ngay những mong 

muốn của họ còn nhiều mặt chưa được đáp ứng trên căn bản, vì lẽ thăm viếng di sản văn hoá chưa 

đủ đem lại những trải nghiệm không quên. Đó là những ước vọng về một điểm đến đem lại cho du 

khách những trải nghiệm khác biệt chưa từng có ở các điểm đến khác.  

Có những yêu cầu mang tính tâm linh căn bản, đó là tìm lại một sự “tịnh tâm” ở những điểm 

tham quan thiên nhiên hùng vĩ. Vì thế, DMO cần nghiên cứu thiết kế những điểm tham quan mà 

giá trị đích thực tự thân nó đã là nơi để con người “tinh tâm” như hồ Tịnh Tâm chính giữa lòng 

thành phố Huế, hay một sự lựa chọn khác là ven bờ của hệ thống đầm phá Tam Giang, để du 

khách có những trải nghiệm độc đáo. Du khách cũng cần có những trải nghiệm mua sắm những 

hàng thủ công đích thực để lưu niệm. Trong những năm gần đây việc thăm viếng các làng nghề 

truyền thống cũng đã bắt đầu đáp ứng những loại nhu cầu này. Do vậy, theo dõi định tính khách 

hàng là công việc thường xuyên phải làm của tổ chức DMO. 

      

• Xây dựng vị thế c nh tranh không so sánh của Huế 

 

Vốn di sản và vốn thương hiệu của điểm đến Huế vô cùng phong phú, với quá nhiều danh lam 

thắng cảnh trời phú và di tích lịch sử để du khách thăm viếng. Vì thế để xây dựng vị thế cạnh 

tranh của điểm đến Huế, DMO cần tập trung vào ý tưởng “ Một điểm đến không so sánh” để định 

vị mình trong thị trường nội địa, khu vực cũng như quốc tế. Không nơi nào trong nước cũng như 

trong khu vực có một địa bàn du lịch với địa hình đa dạng đặc biệt như Huế, với mặt nước, hệ 

thống đầm phá, sông ngòi, đồi núi và đồng bằng sắp xếp hài hòa, lạ thường. Ngoài ra, quần thể di 

tích lịch sử và văn hoá cũng đã được UNESCO công nhận và tôn vinh như là Di sản Văn hoá Thế 

giới về cả hai mặt vật thể và phi vật thể đã là một sự định vị sẵn có và sáng giá. Vấn đề còn lại là 

phải làm rõ nội hàm của sự khác biệt không so sánh này, để cống hiến cho du khách những trải 

nghiệm không nơi nào có.  

     

• Một chương trình tru ền thông thương hiệu 
 

Chính vì vậy mà tổ chức DMO cần phải xây dựng một chiến lược truyền thông để quảng bá 

thương hiệu và làm sáng tỏ hình ảnh của Huế, một điểm đến đa sắc không so sánh trong khu vực. 

Chiến lược truyền thông cần tập trung quảng bá hình ảnh độc đáo của Huế sẽ được đề cập cụ thể 

hơn trong phần quảng bá thương hiệu. Về mặt chương trình hành động của DMO cần nhấn mạnh 

việc xây dựng một bộ ý tưởng và giá trị cốt lõi của điểm đến nhằm có được một tầm nhìn chung, 

cũng như những phương pháp phát huy thương hiệu điểm đến, bắt đầu từ trong nội bộ nhân viên 

của tổ chức DMO, và dần dần lan tỏa ra mọi chủ thể trong cộng đồng địa phương. 

 

4. Đánh giá vòng đời của thương hiệu và điều chỉnh  

 

•  ác động của thương hiệu cần được giám sát thường xuyên 

 

Những điểm đến thông thường có xu hướng làm mới thương hiệu của mình, qua những điều 

chỉnh cần thiết sau một thời gian thành công. Đây không những là nhu cầu khách quan phát xuất 

từ các xu thế mới trong ngành du lịch trên thế giới, phản ánh sự đòi hỏi và trưởng thành của các 

giới du khách, mà còn phản ánh sự trưởng thành của cộng đồng địa phương tại điểm đến. Vì vậy 

mọi tác động của thương hiệu, tích cực hay tiêu cực, cần được DMO giám sát thường xuyên. Hiện 

nay vẫn quá sớm để cảnh báo”Điểm Đến Huế”quá quen thuộc. Huế chưa được biết đến như nó 

đáng được biết đến, có quá nhiều thứ để thu hút du khách mà chưa được phát huy. Huế đang 

ở vị trí phát tán tản m n hình ảnh nh t nhòa ở các phân khúc thị trường khác nhau.        
 

• Làm cho thương hiệu Huế sống được qua trải nghiệm của Du khách 

 

Điều đáng chú ý nhất là thương hiệu Huế phải được sống qua trải nghiệm không quên của du 

khách. Thương hiệu không chỉ nằm trong chiến lược truyền thông và qua những slogan nhập tâm 
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mà bắt được sự quan tâm của khách hàng, thương hiệu một điểm đến phải thật sự được “sống” 

qua sự tương tác và giao lưu giữa chủ nhà và khách, giữa du khách và tất cả những ai khách gặp 

trong cuộc hành trình. Sự tương tác cá nhân, giữa người và người, những hành vi đón tiếp cũng 

như phản hồi, sẽ là quyết định sự “trải nghiệm nhớ mãi” của du khách về điểm đến “ du lịch là 

gie  m ng đợi và t   ra m ng đợi. Những người đã đến truyền cảm hứng cho những người 

chưa đến giấc mơ được đến”. Chính sự giao lưu này mà du khách sẽ chuyển tải lại những kinh 

nghiệm của họ thông qua các mạng xã hôi trên Internet. 

 

• Những dịch vụ của các chủ thể địa phương 

 

Cũng chính vì thế mà những dịch vụ hiếu khách của các chủ thể địa phương rất có ý nghĩa. 

Văn hoá thẩm mỹ và văn hoá hiếu khách của dân địa phương phải được thể hiện qua mọi dịch vụ 

và được nâng lên thành chuyên nghiệp. Du khách cần cảm nhận được tinh nhân văn trong những 

trải nghiệm và phải đi xa hơn một sự trải nghiệm đơn thuần trao đổi thương mại hay hàng hoá. 

Đây là cách giao tế giữa chủ nhân và khách hàng với sự cảm thông tinh tế giữa hai bên. Việc tiếp 

đón du khách phải mang đậm đà văn h á hiếu khách và chuyển tải được giá trị văn h á thẩm 

mỹ của xứ Huế,  đón du khách như “khách quý tới nhà” 

        

• Các yếu tố thành công của thương hiệu  
 

Xét cho cùng, các yếu tố thành công của thương hiệu chính là: Hiểu đúng về những phân khúc thị 

trường cốt lõi của điểm đến; nghiên cứu định tính khách hàng để hiểu những động lực du lịch của 

du khách và cảm nhận của họ đối với điểm đến; hiểu rõ ràng vị trí cạnh tranh của điểm đến Huế, 

liên quan đến những lợi thế không so sánh của Huế; sự lãnh đạo và hỗ trợ cho thương hiệu Huế từ 

cấp cao, cả tầm nhìn và lòng nhiệt thành với Huế. Hệ thống quản lý thương hiệu thiết thực bao 

gồm nhà quản lý bảo vệ thương hiệu tích cực, những người nổi tiếng có ảnh hưởng đến thương 

hiệu, những người ủng hộ thương hiệu tình nguyện; một chương trình hoạt động truyền thông 

thương hiệu nội bộ tạo nên những cam kết nội bộ trong quá trình phát triển thương hiệu. 

 

 

   II.   CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ N ẰM C ÍN  LƯU  Ó  NGÀNH DU LỊCH  

 

Huế là một địa bàn trực thuộc trung ương có sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng và Nhà 

nước, đã có chính sách lấy du lịch làm mũi nhọn phát triển để phát huy được các tiềm năng thiên 

nhiên và văn hóa đưa Thừa Thiên Huế trở thành một địa bàn du lịch mẫu mực của cả nước. Vì 

vậy, cần  xây dựng một chiến lược đầu tư nhằm chính lưu hoá ngành du lịch, để du lịch trở thành 

động lực chính của sự phát triển kinh tế xã hội trong những thập niên tới. Chiến lược này cần 

the  định hướng chuyển dịch sang nền kinh tế xanh, the  hướng tăng trưởng xanh, nhằm 

phát triển bền vững. Một số quốc gia, khu vực trên thế giới  lấy du lịch làm động lực chính cho 

phát triển kinh tế xã hội có thể là những bài học kinh nghiệm tốt cho TTHuế. 

   

1. Chiến lược chính lưu hoá ngành du lịch 

 

• Mô hình thành công của Nước Áo 
Nước Áo là một nước nhỏ ở trung tâm của Châu Âu, là nước giàu thứ 12 trên thế giới, với một 

ngành du lịch, chiếm trên 10% của GDP với khoảng 20 triệu khách du lịch. Du lịch văn hoá là 

chính, thăm viếng hai trung tâm Vienne và Salzbourg, và cả trăm làng truyền thống, vườn trồng 

nho và sản xuất rượu dọc theo giòng sông Danube. Mặc dù nước Áo có nhiều loại công nghệ, 

nhưng trong những năm gần đây đã có xu hướng chính lưu hoá ngành du lịch, vì đây là ngành có 

nhiều tác động gián tiếp trên gần như tất cả các lĩnh vực kinh tế khác. Mỗi khách du lịch nước 

ngoài tiêu xài trung bình là 258 Euro trong vòng một tuần du lịch thăm viếng các điểm đến du lịch 

trên núi để trượt tuyết hay những hình thức vui chơi giải trí khác. 
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• Kinh nghiệm thành công của đảo Bali (Indonesia) 

 

Bali là một trong hơn 17.000 hòn đảo trong các quần đảo Indonesia và nằm chỉ cách hơn 2 km 

(gần 1,5 dặm) từ mũi phía đông của đảo Java và phía tây của đảo Lombok . Bali có khoảng 4 triệu 

người, khoảng 144 km (90 dặm) từ đông sang tây và 80 km (50 dặm) từ bắc tới nam. Từ "thiên 

đường" được sử dụng rất nhiều ở Bali và không phải không có lý do. Sự kết hợp của con người 

thân thiện, mến khách, một nền văn hóa tuyệt diệu, với những giá trị văn hoá và tâm linh, cũng 

như những bãi biển tuyệt vời đã thu hút số lượng khách du lịch khổng lồ tới Bali. Tám mươi phần 

trăm (80%) các du khách quốc tế tới Indonesia là để tới Bali. Bali có tiềm năng du lịch tương đối 

giống Huế ( vẻ đẹp thiên nhiên, bờ biển đẹp, người dân thân thiện, có truyền thống tâm linh – 

Phật giáo và Hindu giáo), và không bằng Huế ( không có di sản văn hóa thế giới, không có 

nền âm nh c và ẩm thực đặc trưng, không có di tích lịch sử đáng kể, không có dòng sông 

đẹp…. ) nhưng Bali đã trở thành biểu tượng của du lịch thế giới cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ 

XXI.  Tuy nhiên thiên đường du lịch này đang trở thành nạn nhân của chính sự thành công, mấy 

năm gần đây, Bali  trở thành một đảo đô thị với rất nhiều khúc mắc kinh tế xã hội. 

 

• Du lịch trở thành động lực chính của nền kinh tế tỉnh TTH. 

 

Thách thức lớn nhất của Thừa Thiên Huế là làm thế nào chính lưu hoá ngành du lịch để du 

lịch trở thành động lực chính trong nền kinh tế của tỉnh. Vì đất sản xuất nông nghiệp rất hiếm, 

ngược lại với mặt nước mênh mông của hệ thống đầm phá Tam Giang và Cầu Hai, cho nên phát 

triển du lịch the  hướng sinh thái văn h á có khả năng trở thành ngành kinh tế chủ lực của 

tỉnh. Vì thế phải cần xây dựng và triển khai một chiến lược phát triển du lịch bảo đảm được sự 

phát triển hài hoà, không mất cân bằng với di sản thiên nhiên và cũng không tác động tiêu cực đến 

các hình thái di sản văn hoá, đặc biệt là di sản phi vật thể của văn hóa Huế. Nếu phát triển tốt, 

ngành du lịch Huế sẽ đem lại sự phồn thịnh nhiều mặt cho người dân địa phương thông qua du 

lịch cộng đồng. Chính vì vậy mà Bản Quy hoạch phát triển du lịch này (2013-2030) đã thiết kế 

những hướng đi mới và mở rộng không gian du lịch Huế để không những chính lưu hoá ngành du 

lịch, mà còn quân bình được các hệ sinh thái và đem lại sự phồn thịnh cho các cộng đồng địa 

phương trên tinh thần chia xẻ.  

     

• Những tác động trực tiếp và gián tiếp của tiến trình chính lưu hóa Du lịch 
 

Để tránh được những tác động tiêu cực nhiều mặt của phát triển du lịch, cần phát huy những 

mô hình du lịch xanh có trách nhiệm t i địa bàn tỉnh, để có thể bả  đảm được tính bền vững 

dài h n của tiến trình chính lưu h á ngành du lịch. Đây là con đường duy nhất mà Huế có khả 

năng xây dựng một cách chủ động để huy động được vốn cho phát triển du lịch. Bản quy hoạch 

này đã đề xuất những định hướng cũng như đã mở rộng không gian du lịch trên toàn bộ địa bàn 

tỉnh, với những thiết kế các dự án trọng điểm nhằm kêu gọi đầu tư. Đây là một cách tiếp cận mới 

mang tính sáng tạo và chủ động, với sự định hình rõ rệt bản đồ phát triển du lịch, cũng như việc 

thiết kế các cụm phát triển du lịch cộng đồng ở địa phương. Cách tiếp cận mới này sẽ giúp phân 

bổ nguồn lực một cách quy mô và có hệ thống, để có thể phát huy được những tiềm năng trước 

đây chưa được đánh giá đúng mức. 

 

2.   Đầu tư Xanh và Tài Chính Xanh 

 

• Ba nguyên lý căn  ản: PPP (Planet, People & Prosperity)  

 

Nếu thật sự muốn trở thành một điểm đến du lịch xanh có trách nhiệm, thì thông điệp quảng 

bá Thương hiệu cũng phải dựa trên những nguyên lý đầu tư Xanh. Đó là những nguyên lý căn bản 

(triple Bottom Line) được tóm gọn qua ba chữ: PPP, nghĩa là Planet (bảo vệ hành tinh), People 

(Phát huy cộng đồng) và Prosperity (Phồn thịnh chia sẻ), để phát triển bền vững. Một khi thông 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=ObH2UNaAHu2eiAfrx4GICg&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dbali%2Btourism%26hl%3Dvi%26tbo%3Dd%26biw%3D1153%26bih%3D625&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://wikitravel.org/en/Indonesia&usg=ALkJrhhYkqWaYYCtotZyUx-H_nEhQwPqnA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=ObH2UNaAHu2eiAfrx4GICg&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dbali%2Btourism%26hl%3Dvi%26tbo%3Dd%26biw%3D1153%26bih%3D625&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://wikitravel.org/en/Java&usg=ALkJrhjNss2HPb4xE5QzQONjcCzFUDU3CA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=ObH2UNaAHu2eiAfrx4GICg&hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dbali%2Btourism%26hl%3Dvi%26tbo%3Dd%26biw%3D1153%26bih%3D625&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://wikitravel.org/en/Lombok&usg=ALkJrhjeZO_2CE1qwRa8q0aN2-ClBTRlCQ
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điệp này được công bố và Huế cam kết khai triển du lịch xanh có trách nhiệm thì hướng kêu gọi 

đầu tư nên hướng đến các hệ thống tiền tệ và tài chính xanh trên thế giới. Bản Quy hoạch Phát 

triển Du lịch tỉnh lần này (2013-2030) có những thiết kế của các dự án trọng điểm, trong đó tiêu 

chí hàng đầu là bảo vệ môi trường và cân bằng sinh thái, nhằm tạo ra những điều kiện căn bản để  

kêu gọi và đón nhận đầu tư xanh. 

  

• Những chính sách thuế khóa khuyến khích đầu tư Xanh 

 

Để thu hút đầu tư và tài chính xanh, phải có những chính sách ưu đãi loại đầu tư này về nhiều 

mặt, đặc biệt là chính sách thuế khoá về sử dụng đất, ưu đãi cho những dự án với dấu chân sinh 

thái giới hạn rõ rệt, với sự ứng dụng của công nghệ môi trường cũng như việc quản lý chất lượng 

toàn diện của điểm đến. Vì lẽ mặt bằng của tỉnh phần lớn bao gồm những khu vực bảo tồn sinh 

thái đã được xếp hạng và công nhận trong nhiều chương trình hợp tác quốc tế, cho nên lãnh đạo 

tỉnh cũng như tổ chức DMO cần phải nhấn mạnh thông điệp bền vững của điểm đến du lịch xanh 

có trách nhiệm. Cũng chính vì sự cam kết nhất quán của Huế đối với thông điệp bền vững, cho 

nên Huế cũng không thể chấp nhận những đề xuất “cứng” từ các quĩ ODA không tôn trọng ba 

nguyên lý căn bản của đầu tư bền vững.  

    

• Những chính sách lãi suất về tài chính Xanh 
 

Hiện nay trên thế giới đang có một xu hướng rất lành mạnh về lãi suất thấp nhằm khuyến 

khích sự phát triển của các điểm đến xanh có trách nhiệm, đặc biệt là các loại dự án thuộc Cơ chế 

Phát triển s ch (CDM). Cần vận dụng địa bàn hợp tác quốc tế sẵn có, đặc biệt là các nước Châu 

Âu  để chuyển địa bàn đầu tư vào TTH thành một địa bàn đầu tư xanh của cộng đồng quốc tế. Bảo 

vệ và phát huy các hệ sinh thái trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Vườn Quốc Gia Bạch Mã và Khu bảo 

tồn  Phong Điền, Khu vực bảo tồn trên toàn bộ Hệ thống Đầm Phá Tam Giang Cầu Hai, và Sông 

Hương. Đó cũng sẽ là nội hàm chính của thông điệp bền vững của điểm đến du lịch Xanh có trách 

nhiệm nhằm khuyến khích đầu tư Xanh vào Huế.  

 

• Tài chính Xanh và sự chuyển dịch sang tăng trưởng Xanh 

 

Gần đây nhất, quyết định của chính quyền TTH di dời nhà máy Xi Măng Long Thọ ở ven bờ 

Sông Hương là một tín hiệu rất chuyên nghiệp để nhấn mạnh sự chuyển hướng của Huế vào một 

nền kinh tế ít ô nhiễm hơn và theo hướng tăng trưởng xanh. Thật sự chính lưu hoá ngành du lịch 

theo hướng tăng trưởng xanh sẽ giúp tỉnh tạo thêm nhiều công ăn việc làm cũng như đem lại thu 

nhập cao hơn để cải thiện đời sống các cộng đồng địa phương. Phải có một chính sách nhất quán 

về việc di dời hay thậm chí loại bỏ các ngành công nghiệp ô nhiễm mà tính cạnh tranh ngày càng 

thấp và thế vào đó những mô hình du lịch cộng đồng có nhiều tiềm năng tạo công ăn việc làm tốt 

hơn. Tuy nhiên sự chuyển dịch kinh tế này cũng cần được chuẩn bị về mặt đào tạo lại nguồn nhân 

lực, để đi từ lao động sản xuất qua lao động dịch vụ.    

 

3.   Từ mô hình công tư hợp tác đến đầu tư đa chủ thể. 

 

• Mô hình Công  ư Hợp Tác (PPP: Public – Private - Partnership) 
 

Mô hình này được phát huy trong những năm gần đây trong bối cảnh khan hiếm vốn đầu tư 

trên thị trường tài chính toàn cầu. Đây là mô hình tương đối mới để huy động vốn đầu tư quốc nội, 

vì các dòng vốn đầu tư bị xáo trộn bởi sự khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu từ 2007 đến nay. 

Lĩnh vực nhà nước kêu gọi thêm vốn từ các doanh nghiệp tư nhân, cũng như từ các ngân hàng tư 

nhân. Đối với Việt Nam đây là một hình thái rất mới, nhưng có lẽ đây cũng là một lối ra để 

khuyến khích hình thái đầu tư đa chủ thể, mà sự góp vốn từ nhiều nguồn sẽ bắt buộc các chủ dự 

án phải có những cơ chế minh bạch về quản trị kinh doanh cũng như kiểm toán. Ở địa bàn Thừa 

Thiên Huế, có lẽ đây cũng là mô hình thích hợp để xây dựng sự tham dự rộng rãi của cộng đồng 
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địa phương trong các loại dự án du lịch. Đặc biệt cần quan tâm là huy động các công ty du lịch 

nhỏ và vừa càng nhiều càng tốt để lợi ích kinh tế xã hội được chia sẻ rộng rãi hơn. 

    

• Mô hình đầu tư đa chủ thể, tr ng và ng ài nước 

 

Mặt khác, mô hình hợp tác đa chủ thể cũng là một mô hình kết hợp với các đối tác nước ngoài 

trong những giới hạn cổ đông được quy định bởi hợp đồng hay bởi luật pháp. Đầu tư đa chủ thể, 

có sự tham dự của vốn đầu tư nước ngoài cũng sẽ đem lại nhiều lợi ích khác, như việc kết nối với 

thị trường quốc tế, do chính đối tác nước ngoài đem lại, cũng như những lãnh vực chuyên môn mà 

cộng đồng địa phương không có khả năng.Ví dụ như lãnh vực công nghiệp du thuyền là một lĩnh 

vực có tiềm năng phát triển rất lớn ở Việt Nam, nhưng quản lý ngành du thuyền với quy mô khu 

vực và đẳng cấp dịch vụ quốc tế phải cần đến sự tham gia của đối tác nước ngoài chuyên nghiệp 

trong ngành này. Ngay hai hãng du thuyền với thương hiệu Star Cruise của Singapore và Virgo 

của Malaysia, đều có đối tác từ các nước Châu Âu đang khai thác các tuyến đường du thuyền ở 

Bắc Âu cũng như ở Vịnh Caraibes. 

 

• Kết nối với các quĩ hưu trí trên  hế giới 

 

Một xu hướng mới khác về việc huy động cho thị trường du lịch đó là kết nối với các Quĩ hưu trí 

của các nước Tây Phương cũng như Đông Á, thông thường có thể sử dụng vào các loại chương 

trình du lịch hưu trí (Silver Program) dành cho người lớn tuổi. Malaysia và Thái Lan là hai nước 

đã phát triển nhiều loại hình du lịch, kết hợp với sức khỏe, để khuyến khích khách du lịch lớn tuổi 

về định cư dài hạn ở hai nước này, để được chăm sóc sức khỏe đặc biệt là trong những mùa lạnh 

giá từ xứ sở họ. Các Quĩ hưu trí có nhu cầu đầu tư vào các mô hình du lịch này, đặc biệt là các 

chương trình nhà cửa dành cho người nghỉ hưu, có đầy đủ tiện nghi và nhân viên y tế phục vụ sức 

khoẻ. 

     

• Vai  tr  hướng dẫn và tổ chức thực hiện của chính quyền 
 

Trong việc khai triển các loại đầu tư mới này, tỉnh cần có nhiều sáng kiến thông qua một tổ 

chức DMO đóng vai trò tư vấn đầu tư cho tỉnh. Trong mọi sáng kiến, vai trò lãnh đạo và tổ chức 

thực hiện của Tỉnh là quyết định, đặc biệt là những cam kết ban đầu và nguồn vốn căn bản để xúc 

tiến đầu tư. Nhiều hình thức thế chấp mà tỉnh có thể đề xuất nhằm bảo đảm tiến trình huy động 

vốn trong nước hay trên thị trường tài chính quốc tế.    

 

4.   Quĩ  Đầu tư Xanh cho  uế niêm yết ở nước ngoài 

 

• Tính chủ động nghiên cứu & phát triển một quĩ đầu tư Xanh 

 

Một giải pháp tài chính mà chính quyền Huế có thể khuyến khích thành lập đó là một Quĩ Đầu 

Tư Xanh cho Huế (Hue Green Fund), niêm yết ở một sàn chứng khoán nước ngoài như Singapore 

hay xa hơn, như Luân Đôn và Frankfurt. Đây là một mô hình tài chính đã được sử dụng rất phổ 

biến trên thế giới, ví dụ như Vina Capital là một loại Quĩ Đầu tư niêm yết trên thị trường chứng 

khoán Luân Đôn. Quĩ Đầu Tư Xanh cho Huế sẽ có triển vọng huy động được vốn nước ngoài trên 

thị trường vốn quốc tế. Cụ thể hơn chính qu ền tỉnh Th a Thiên Huế chủ động thành lập quỹ 

Đầu  ư Xanh - HGF với một ngân hàng hay một tổ chức liên hiệp các ngân hàng t i Th a 

Thiên Huế, và chủ động mời một tổ chức tài chính nước ng ài tư vấn cho toàn bộ quy trình 

thiết lập Quĩ Đầu  ư Xanh ch  Huế.  

 

 Tập trung đầu tư và  các dự án trọng điểm của tỉnh 

 

Quĩ Đầu tư Xanh cho Huế có hai đặc thù: thứ nhất, đây là một Quĩ Đầu Tư Xanh, nhằm đầu tư 

vào các dự án bền vững theo hướng tăng trưởng xanh; thứ hai, Quĩ Đầu Tư Xanh này chỉ tập 
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trung đầu tư vào phạm vi của tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt là các dự án trọng điểm. Chiến lược 

quảng bá Thương hiệu Huế là điểm đến du lịch xanh có trách nhiệm sẽ góp phần trong tiến trình 

xúc tiến đầu tư xanh. 

 

 Hu  động vốn nước ng ài dưới nhiều hình thức 
 

Có rất nhiều hình thức để huy động vốn nước ngoài theo hướng tăng trưởng xanh, mà tỉnh và 

các đối tác trong nước vẫn giữ được đa số cổ đông của Quĩ Đầu Tư Xanh. Hiện nay trên thị 

trường tài chính thế giới, vẫn có rất nhiều nguồn vốn cũng đang tìm những điểm đến đầu tư đáng 

tin cậy. Huế cần xây dựng niềm tin đó, với một chiến lược tăng trưởng xanh rõ ràng.   

 

 

III. CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG QUẢNG BÁ T ƯƠNG  IỆU 

 

Bản Quy hoạch Phát triển Du lịch 2013 - 2030 cũng đã nêu ra một hướng về Chiến Lược 

Truyền Thông để Quảng Bá Thương Hiệu của Huế. Chúng ta đã bỏ ra nhiều công sức để nhận 

diện các thế mạnh của di sản và vốn thương hiệu của Huế, để từ đó đưa ra những giá trị khác biệt 

mang tính thu hút mạnh cho điểm đến du lịch. Ngày nay công nghệ thông tin cho phép các nhà 

hoạch định chiến lược phát triển du lịch có thể quảng bá thương hiệu trên thị trường quốc tế một 

cách có hệ thống, nhất quán và có hiệu quả. Thừa Thiên Huế phải biết vận dụng những kênh và 

mạng thông tin toàn cầu để gửi những thông điệp Điểm đến Xanh và H nh phúc của mình lên 

thế giới.      

 

1.   Một Điểm đến của Hạnh Phúc 

 

 DNA của Điểm đến: Một quê hương của H nh phúc 

 

Trong thế giới khủng hoảng triền miên hiện nay, không có một cụm từ nào có sức mạnh 

nhập tâm như cụm từ: “Một Quê Hương của Hạnh Phúc” (A Homeland of  Happiness). Chính đây 

có thể tóm gọn được DNA thương hiệu của xứ Huế và lôi cuốn du khách trên thế giới “về quê” 

(going home) để tìm lại hạnh phúc. Giành lại hạnh phúc là mơ ước của rất nhiều giới trên thế giới 

và Huế có thể đáp ứng với những trải nghiệm đích thực, trải nghiệm khó quên, để tìm lại chính 

mình. 

    

 Trải nghiệm đích thực 

 

Tính đích thực phải được chứng minh qua tất cả mọi sản phẩm và dịch vụ du lịch, cũng 

như qua sự giao tế giữa chủ nhà (người địa phương) và khách du lịch để hai bên có được một sự 

trải nghiệm đích thực, không dối trá và vượt qua quan hệ thị trường, đem lại những giá trị văn hoá 

và thẩm mỹ hiếu hoà giữa hai bên. Thật sự du khách hiện nay đang muốn tìm được những trải 

nghiệm đích thực, đặc biệt là trong kỳ nghỉ hè của họ, để quên đi những thói quen thường ngày và 

để có được những khoảnh khắc “sống thật” tại Huế. 

      

 Trải nghiệm khó quên 

 

Nếu chúng ta đã xác định được DNA của Điểm đến Huế, và tùy theo phân khúc thị trường, 

chúng ta cần nuôi dưỡng trước những ước vọng của du khách qua một chiến lược quảng bá nội 

dung thương hiệu, và chuẩn bị chu đáo để đáp ứng được những ước vọng qua một trải nghiệm hay 

những chuỗi trải nghiệm khó quên tại Huế. Điều này cũng hết sức quan trọng vì hình ảnh của Huế 

sẽ để lại ấn tượng sâu sắc và để lại những kỷ niệm được in sâu trong tâm thức của du khách. Điều 

này cũng sẽ nuôi dưỡng sự hoài nhớ và trung thành của du khách đối với Huế. 

  

 Tìm l i chính mình 
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Trải nghiệm Huế, đem lại cho du khách cảm giác “ tìm lại chính mình” là trọng tâm và 

quan trọng nhất. Huế là nơi có không gian trầm lặng để du khách có thể tìm lại chính mình, trước 

một danh lam thắng cảnh hay trên dòng Sông Hương. Huế có nhiều mặt để đáp lại được tình cảm 

nhiều chiều của tâm hồn du khách, cũng như Sông Hương đã là nguồn cảm hứng của bao nhiêu 

thế hệ thi nhân  thả hồn theo nó. Việc đề cao đề cao những giá trị tâm linh của đa dạng sinh học, 

cũng là cách khêu gợi những giá trị nhân bản của con người có tác dụng kết nối du khách quay về 

với thiên nhiên, như quay về với chính bản thân mình trong không gian Huế.    

 

2.   Một di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới 

 

 Di sản thiên nhiên độc đá  và không s  sánh 

 

Du lịch Thừa Thiên Huế sẽ có sức thu hút trên toàn cầu nếu được quảng bá với hình ảnh là 

một công viên xanh, hình ảnh lý tưởng cho du lịch xanh. Phong cảnh tuyệt đẹp và cảnh quan tự 

nhiên hấp dẫn quanh vườn Quốc Gia Bạch Mã, Khu Bảo Tồn Tự nhiên Phong Điền, Khu Bảo Tồn 

Đầm Phá Tam Giang và Cầu Hai tạo môi trường hoàn hảo để du khách hoà nhập vào thiên nhiên, 

tìm hiểu, trân trọng và khơi gợi trách nhiệm bằng mọi giá bảo vệ thiên nhiên. Mỗi vườn quốc gia, 

mỗi khu bảo tồn là một thiên đường cho tinh thần và tâm hồn của con người nếu tạo cho du khách 

nhu cầu dành thời gian du lịch để lắng nghe, để chiêm ngưỡng và để hiểu được ý nghĩa di sản mà 

tự nhiên cho con người. Đó cũng là một thông điệp trước tiên của Huế gửi đến thế giới. 

 

 Tham quan tích hợp với trải nghiệm cộng hưởng: 

 

Cũng chính vì mật độ dày dặc của di sản thiên nhiên cũng như văn hoá, vật thể cũng như 

phi vật thể, di tích cũng như di sản sống, mà câu chuyện Huế cần được nghiên cứu kỹ lưỡng để 

nói lên được tính kế thừa nhiều mặt của xứ Huế. Giống như một chuỗi những câu chuyện tiếp nối 

nhau, sự ban phát của tạo hóa cho một vùng “hứa hẹn” thu hút anh tài của dân tộc, thu hút tinh 

hoa của nhiều nền văn minh thế giới hội tụ, tạo nên một vùng đất đầy ắp bề dày lịch sử- văn hóa. 

Câu chuyện của Huế cũng là câu chuyện của nhân loại. Viếng thăm “Huế Xưa” là trải nghiệm 

cộng hưởng đi ngược dòng của hành trình tự nhiên cũng như hành trình nhân loại.    

  

3.   Một hình mẫu của Du lịch Xanh có trách nhiệm. 

 

 Những nhu cầu mới của Du lịch Xanh có trách nhiệm 

 

Biến đổi khí hậu và các khủng hoảng đan xen toàn cầu đã đưa đến những xu hướng phát triển mới 

trên thế giới, và Huế không thể đi ngoài và thậm chí không thể đi sau những xu hướng này. 

Du lịch Xanh có trách nhiệm là xu hướng mới của phát triển bền vững, và Huế có những điều 

kiện rất thuận lợi để nắm bắt được nhu cầu này để thúc đẩy tiến trình chính lưu hoá ngành du lịch 

theo hướng tăng trưởng xanh. Chiến lược quảng bá Thương Hiệu Huế cần xoáy vào ý nghĩa trung 

tâm này để mọi phân khúc thị trường du lịch nhận diện sớm Huế là địa bàn chọn lọc Du Lịch 

Xanh có trách nhiệm cần sự ủng hộ và yểm trợ của các giới du khách toàn cầu. Cần giương cao 

càng sớm ngọn cờ bền vững thu hút được sự quan tâm du khách trên thế giới và định vị  sớm vị trí 

mới khác biệt này của Huế. 

       

 Huế: Điểm đến Xanh và H nh phúc 

 

Chúng ta cũng đã xác định được hai nội hàm của Điểm đến Huế: đó là Điểm đến Xanh và Hạnh 

Phúc. Sự kết hợp này thể hiện được đặc tính của môi trường sống ở Huế gần như là hiện thân cho 

sức mạnh vô biên của thiên nhiên, kiến tạo nên địa lý, lịch sử và cả phương thức sống của chính 

con người. Nằm ở vị trí trung tâm của đất nước, Tỉnh Thừa Thiên Huế là nơi hội tụ vẻ đẹp của 

những cảnh sắc thiên nhiên và con người của đất nước. Sự kết hợp hài hòa giữa môi trường tự 
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nhiên và môi trường nhân văn là thông điệp cần được giải thích và truyền bá. Đây là ý nghĩa cốt 

lõi của Thương hiệu Huế. 

 

 Văn hóa  hẩm mỹ Huế và phong cách sống xanh và đẹp 

 

Chính ý nghĩa cốt lõi này được thế hiện qua văn hóa thẩm mỹ Huế, cũng như phong cách 

sống xanh và đẹp của người dân xứ Huế. Văn hóa thẩm mỹ có một sự hiện diện gần như ở mọi 

mặt của đời sống người Huế, từ không gian sống cho đến phong cách ăn mặc, chào hỏi, giao tiếp, 

và đặc biệt là nghệ thuật ẩm thực, được tích lũy và phát huy qua nhiều thế hệ trở thành một nét 

đẹp văn hóa tinh tế khác biệt. Như chính thiên nhiên hài hòa nơi đây, phong cách sống của người 

Huế chậm rãi, từ tốn, dường như không có gì phải gấp gáp hối hả, thận trọng trong cách ứng xử 

với thiên nhiên, nhẹ nhàng và thân thiện nên tạo được cảm giác bình an cho du khách. Đó chính là 

mẫu hình cộng đồng mà nhân loại đang tìm kiếm trong cuộc khủng hoảng nhiều mặt của thời biến 

đổi khí hậu,- một phong cách sống xanh và đẹp. 

  

 Đặc trưng của thương hiệu: Nhỏ  mà đẹp, Chậm l i là tuyệt vời 

 

Du khách đến Huế phải nắm bắt được ý nghĩa này qua mọi sự việc nhỏ để thức tỉnh và 

cảm nhận được “nhỏ bé mà đẹp” (Small is beautiful) và “chậm lại là tuyệt vời” (Slowing Down is 

Wonderful). Đây không phải là những khẩu hiệu “dễ thương” của Huế, mà là phép mầu nhiệm 

tỉnh thức trước vạn vật cũng như đối với nhịp thở của chính mình, và quan trọng hơn, một lời 

khuyên cho trải nghiệm của du khách- không có gì phải vội vã khi đến Huế, đến Huế là để tận 

hưởng cuộc sống, để biết nâng niu cuộc sống của chính mình. 

   

4.   Chiến lược truyền thông và công nghệ thông tin 

 

 Phân khúc Thị trường 

 

Huế cần xây dựng và triển khai một chiến lược tiếp thị mang tính chủ động hơn (more pro-

active marketing strategy) vừa nhằm phát huy tối đa những lợi thế nhiều mặt của tỉnh, và bắt kịp 

những xu hướng chuyển dịch của ngành du lịch trên thế giới. Nếu chọn du lịch Xanh có trách 

nhiệm là trục chính, sau đây là một số loại hình du lịch đang có sức thu hút trong bối cảnh biến 

đổi khí hậu hiện nay: du lịch dựa vào thiên nhiên; du lịch văn hóa và cộng đồng; du lịch tự 

nguyện và giáo dục; du lịch thanh niên và du lịch “bụi”. Tùy theo phân khúc thị trường, sử dụng 

internet và công thức quảng bá qua mạng những thông điệp độc đáo của Huế là điều cần thực hiện 

sớm một cách có hệ thống và sáng tạo xác định sự khác biệt không So sánh 

   

Dù sao đi nữa, điều tối quan trọng là xác định được tính khác biệt không so sánh của mỗi 

điểm thăm viếng ở Huế. Tính độc đáo này cần được thể hiện rõ rệt qua các nội hàm thông điệp mà 

chiến lược quảng bá truyền thông chuyển tải. Nó không thể mang tính chung chung mà có thể tìm 

thấy ở các điểm đến khác ở Việt Nam hay trên thế giới. Thật sự du khách sẽ phát hiện là Huế có 

những danh lam thắng cảnh hay những di tích văn hóa lịch sử mà không nơi nào có. Xác định 

được sự khác biệt trong tâm thức của du khách trước khi đến Huế, sẽ làm gia tăng thêm sự mong 

đợi của họ và cuối cùng tăng thêm sự thỏa mãn qua sự phát hiện và trải nghiệm này. 

 

 Nội hàm phong phú của Câu Chuyện Huế 

 

Những câu chuyện kể về Huế, cũng vậy, vô cùng phong phú. Những đam mê và nhận thức 

về Huế cũng bắt nguồn từ những câu chuyện về vùng đất và con người nơi đây: chuyện về Công 

Chúa Huyền Trân, Truyện về Bà Thiên Mụ, cho đến những câu chuyện của Di Sản Cách Mạng 

Việt Nam tại Huế… Đã có rất nhiều sách vở và công trình nghiên cứu đã xuất bản để quảng bá 

những câu chuyện này. Công nghệ thông tin và đa truyền thông đưa cho tỉnh những công cụ mới 

để thực hiện một chiến lược truyền thông sáng tạo. 
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 Công nghệ thông tin và chiến lược quảng bá thương hiệu 

 

Công nghệ thông tin sẽ giúp du lịch Huế vươn ra thế giới một cách chủ động và trực tiếp 

với tới (outreach) những phân khúc thị trường mới, mà trước đây khó mà đạt được theo công thức 

tiếp thị cổ điển. Xu hướng của những phần khúc thị trường mới là số du khách ngày càng đông sử 

dụng Internet để không những tiếp cận được những thông tin cần thiết cho việc lựa chọn một điểm 

du lịch và họ ước mơ có được một trãi nghiệm độc đáo, mà còn chia sẻ trải nghiệm của mình đối 

với cư dân mạng (netizen). Chính sự trao đổi kinh nghiệm sẽ lan truyền “Trải Nghiệm Huế” trên 

toàn mạng Internet và nhân lên những giá trị cốt lõi của thông điệp xanh và hạnh phúc của Điểm 

đến Huế. Một cách làm đơn giản khác, là huy động giới trẻ tham gia, nhưng trước hết DMO phải 

trình làng cộng đồng cư Huế chuỗi AND của thương hiệu Huế, Slogan và được cộng đồng chia xẻ 

đồng tình với nội dung quảng bá hình ảnh Huế. Một cách tự nhiên cộng đồng mạng ( Netizen) là 

giới trẻ Huế sẽ tình nguyện quảng cáo và mở các trang web cho quê hương của họ. Cần có sự tập 

hợp tổ chức những người Huế hiện đang sinh sống và học tập ở nước ngoài, họ chính là lực lượng 

quảng bá du lịch Huế bằng những ngôn ngữ sở tại, mà những trang web tiếng Việt còn bị hạn chế. 

     

 

IV. CHIẾN LƯỢC KẾT NỐI CÁC THỊ TRƯỜNG DU LỊCH 

 

Khách đến Thừa Thiên Huế đa số là từ bước đầu thăm viếng Việt Nam và “phải” đến Huế 

là nơi có nhiều di sản tiêu biểu nhất của Việt Nam. Thật sự, chưa có một chiến lược tiếp thị chủ 

động và nhất quán nhằm kết nối các thị trường du lịch cho Huế. Vậy thì dựa trên những phần 

khúc thị trường sẵn có, Huế có thể chủ động xây dựng và tuần tự khai triển một chiến lược kết nối 

thị trường du lịch theo hướng tăng trưởng xanh, để mở rộng và phát huy tất cả những lợi thế và 

tiềm năng để trở thành Một Điểm Đến của Du Lịch Xanh có trách nhiệm của thế giới. 

 

 

1.   Mở những đường bay mới đến Phú Bài 

 

 Kết nối nội địa thuận tiện hơn: Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng 

 

Hiện nay, việc kết nối đường bay giữa Huế với các đô thị lớn của Việt Nam, như Hà Nội 

và Thành Phố Hồ Chí Minh đã có, giúp đem lại số lượng du khách đến Huế ngày càng cao hơn. 

Tuy nhiên, sự kết nối vẫn chưa thuận tiện lắm đối với các du khách từ nước ngoài, vì thế Huế cần 

nghiên cứu mở rộng thêm sự kết nối này. Một đề xuất cụ thể là mở những tuyến đường bay ngắn 

giữa Đà Nẵng và Huế, để đón nhận du khách tư nước ngoài đến từ cửa khẩu Đà Nẵng. Một ví dụ 

tương tự là đường kết nối máy bay trực thăng giữa Nice và Monaco, giúp du khách đi lại chỉ trong 

vòng 20 phút. 

 

 Kết nối khu vực: Singapore, Bangkok, Hongkong 

 

Trong khu vực Đông Nam Á, ba thành phố kết nối xuyên lục địa là Singapore, Bangkok 

và Hongkong, với số lượng du khách quốc tế rất lớn. Việc kết nối Huế với các cửa khẩu du khách 

xuyên lục địa này sẽ đem lại cho Huế số lượng du khách đáng kể, vì thế Huế cần nghiên cứu các 

chương trình du lịch kép giữa Huế với ba trung tâm khu vực này, để đưa điểm đến du lịch Huế lên 

một tầm mới. Các trung tâm này đều có những hãng hàng không với giá cạnh tranh (budget 

airlines) mà Huế cần tạo điều kiện mời những hãng này dùng Sân Bay Quốc Tế Phú Bài để phát 

triển du lịch. 

       

 Khuyến khích đường bay Charters t  các thị trường chính: Bắc Á và Âu Châu 
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Mặt khác, Huế có thể chủ động khuyến khích các hãng du lịch lớn mở thêm đường bay 

Charter từ các thị trường sẵn có ở Châu Âu và Bắc Á. Trước đây, loại bay charter này thông 

thường đi cùng với những hành trình du lịch được thiết kế cho những phân khúc thị trường rõ rệt, 

đặc biệt trong những mùa du lịch cao điểm. Nhưng cũng có thể chủ động thiết kế những hành 

trình du lịch mới trong những mùa du lịch thấp điểm. Tính chủ động của những sáng kiến kết nối 

qua đường bay charters sẽ gia tăng đáng kể số lượng du khách mà phía tỉnh có thể cân đối được 

với những dịch vụ hiếu khách cần thiết. 

     

 Khuyến khích đường bay giá rẻ 

 

Hiện nay toàn bộ khu vực Đông Nam Á đang có sự bùng nổ của các hãng hàng không giá rẻ, 

như Jetstar, Dragon Air, Tiger Ai, Air Asia, tất cả đều cạnh tranh lành mạnh thị trường du lịch nội 

địa cũng như quốc tế. Huế phải có một chính sách khuyến khích các hãng hàng không gía rẻ dùng 

Sân Bay Quốc Tế Nội Bài.  

  

2. Dự án Hàng Không Huế Star 

 

 Mô hình thành công Air Bagan 

Bagan là một thành phố cổ của Myanmar với hàng ngàn ngôi chùa rất hấp dẫn du khách. 

Trong một tình hình chung chưa phát triển của Myanmar, nhưng Bagan đã xin được phép chủ 

động mở hãng hàng không đường bay riêng tới Bagan.  Huế cũng có thể chủ động xây dựng hàng 

không Huế Star?  

 

 Thuận tiện nhất 

 

Đương nhiên sự kết nối này phải thuận lợi nhất để khuyến khích du lịch tứ phương tìm đến 

Hue Star  khám phá các điểm đến Di sản thế giới trong một hành trình kết nối thuận tiện nhất. Ví 

dụ kết nối cụm du lịch Di sản thế giới Miền Trung Việt Nam (Phong Nha Kẻ Bàng, cố đô Huế, 

Mỹ Sơn và Hội An) với Luang Phrabang (Lào) và Chiang Mai (Thailand) và Siem Reap 

(Cambodia) là một dây chuyền du ngoạn  hấp dẫn và thuận tiện. 

         

3. Phát triển thị trường sẵn có 

 

 Củng cố thị trường nội địa the  hướng Du lịch Xanh có trách nhiệm 

 

Ở mặt này, thị trường Tây Âu, với du khách đến từ Pháp, Đức, Anh và các nước Bắc Âu là 

chính, là thị trường có khả năng chỉ tiêu lớn, hiện nay đã chiếm 30% tổng số du khách du lịch đến 

Thừa Thiên Huế. Thị trường này có vị trí chủ đạo, quan trọng đối với sự phát triển của du lịch 

tỉnh trong giai đoạn 2013-2025. Đặc biệt, nếu tỉnh đưa chiến lược phát triển du lịch Xanh lên hàng 

đầu, thị trường này chắc chắn sẽ gia tăng mạnh. Ngoài ra, thị trường Bắc Mỹ cũng có xu hướng 

tăng nhanh, với tốc độ trên 10%. Phương hướng khai thác thị trường này là tập trung vào khách 

du lịch Hoa kỳ với các sản phẩm chính gồm các tour du lịch thăm lại chiến trường xưa, nghiên 

cứu văn hóa, festival truyền thống, các làng nghề, nghỉ dưỡng sinh thái, biển, núi…Bản quy hoạch 

này có đưa ra nhiều phân khúc thị trường cần củng cố trong chương V, phần 3. 

   

 Phân khúc thị trường và thiết kế các tuyến tham quan 

 

Nếu chúng ta nghiên cứu kỹ hơn các phân khúc thị trường sẵn có, thì chúng ta sẽ nhận rõ 

là Huế còn rất nhiều tiềm năng khác biệt để khai triển qua việc thiết kế thêm các tuyến tham quan 

mới để mở rộng thị trường này. Ví dụ số lượng du khách từ Đông Bắc Á (Nhật Bản,Trung Quốc 

và Hàn Quốc) ngày càng gia tăng. Mặc dù thăm viếng di tích di sản văn hóa không khác nhiều so 

sánh với du khách từ Phương Tây, nhưng những nhu cầu của loại khách này đi vào những yêu cầu 
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khác hẳn so với du khách Phương Tây. Huế phải biết thiết kế những điểm đến riêng biệt để không 

lẫn lộn hai loại du khách với văn hoá và nhu cầu khác nhau này. 

 

 Phát hu  định tính các thị trường sẵn có 

 

Đương nhiên phải phát huy định tính của các thị trường sẵn có, qua việc thiết kế những 

sản phẩm du lịch mới mà đáp ứng được những nhu cầu căn bản nhưng khác biệt của các loại du 

khách khác nhau. Du khách từ Đông Nam Á, như Thái Lan, Singapore, Malaysia cũng đang gia 

tăng và nhu cầu của họ phía các công ty du lịch Huế có thể nhận diện dễ dàng. Một lĩnh vực mới 

mà Huế có thể khai triển là du lịch MICE tập trung vào dịch vụ tổ chức hội nghị và hội chợ các 

công ty nước ngoài. Đấy cũng là lĩnh vực có khả năng đem lại nhiều thu nhập cho du lịch Huế. 

  

 Xây dựng thương hiệu trải nghiệm khác biệt  và đích thực 

 

Dù ở bất kỳ phân khúc thị trường nào, Huế cũng cần xây dựng bài bản thương hiệu Trải nghiệm 

khác biệt và đích thực trong mọi sản phẩm và dịch vụ du lịch. Vì chính nhờ đặc điểm này mới 

nhận diện được khác biệt của văn hóa hiếu khách của Huế là gì. Đơn giản hơn: đến Huế một điểm 

đến xanh và h nh phúc, nơi đem l i cho du khách những trải nghiệm khác biệt và đích thực.    
 

4. Phát triển các thị trường khác biệt (niche market) 

 

 Du lịch Xanh tập trung và  đa d ng sinh học 

 

Du lịch dựa vào thiên nhiên sẽ gia tăng nhanh trong thập niên tới và phương châm” nhìn 

một lần trước khi nó biến mất” đang ngày được khách du lịch quan tâm. Du lịch hoang dã dựa vào 

tự  nhiên thường được quảng cáo dưới cái “ô” của “kết nối lại với tự nhiên”. Đấy cũng là một 

cảnh báo đối với Huế, vì Huế còn được sự quan tâm của du khách là nhờ cảnh quan môi trường và 

tính văn hóa rất đặc thù của một điểm đến chưa bị “đô thị hoá”. Loại du khách này sẽ không thích 

ở những loại khách sạn to lớn và đông đúc như những resort 300 phòng mà sẽ chọn loại khách sạn 

gọi là “boutique Hotel” với tối đa khoảng 50-60 phòng. Đây là một xu hướng mà Huế cần quan 

tâm để biết cân đối khai triển loại tiện nghi khách sạn thích hợp. 

 

 Du lịch Văn hóa tập trung vào văn hóa thẩm mỹ và phong cách sống 

 

Những nhà điều hành du lịch văn hóa cần có sự quan tâm tập trung vào văn hoá thẩm mỹ 

và phong cách sống của người Huế, vì đây là tiêu biểu của điểm đến Xanh và Hạnh Phúc nói lên 

được phẩm chất của con người Huế và văn hoá bản địa. Loại du lịch ngày càng thu hút khách 

nước ngoài muốn tìm lại những mô hình phát triển ngoài xu thế “công nghiệp” mà chính họ cảm 

thấy là bế tắc, nếu không phải là nạn nhân. Du lịch văn hóa đang được quảng bá mạnh trên thế 

giới thông qua các cụm từ, phương châm,chẳng hạn như: “ trải nghiệm cuộc sống truyền thống”, 

“cơ hội để có những người bạn mới”, với nhiều trang mạng thu hút rất đông du khách ảo thăm 

viếng “những thiên đường văn hóa chưa bị ô nhiễm với văn hóa đô thị và công nghiệp”. Huế cần 

khai thác thế mạnh này của mình để thu hút du khách văn hóa vào những điểm đến nông thôn, 

làng nghề, hay những cộng đồng dân tộc thiểu số. 

      

 Du lịch dựa vào cộng đồng 

 

Du lịch dựa vào cộng đồng là nền du lịch giúp gia tăng lợi ích cho cộng đồng địa phương  

mà vẫn duy trì được tập quán và phong cách sống của cộng đồng địa phương đó. Đây là một thách 

thức lớn, vì sự chuyển hoá trong giao dịch với du khách nước ngoài phải đem lại sự giao dịch quí 

trọng giữa hai bên, vừa hiếu khách lại vừa tôn trọng tập tục của chủ nhà. Chính sự tương tác văn 

hóa bản địa này lại thu hút nhiều du khách mới, ngay cả khách cao cấp muốn có một sự trải 

nghiệm “đổi đời”  chưa từng có được. Thế giới đang có những thay đổi rất rõ rệt về những giá trị 
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“vật chất và thị trường” so sánh với những giá trị “cốt lõi” của cuộc sống xanh và hạnh phúc. 

Quảng bá loại hình du lịch này cần nhấn mạnh vào điểm này, đặc biệt là về “mặt trách nhiệm 

nhân văn” để bảo vệ lối sống “không lòng tham” của xã hội thị trường. 

 

 Du lịch tình nguyện và giáo dục 

 

Mô hình này cũng đang trỗi dậy, vì nhiều giới trẻ ở các nước tiên tiến và phát triển đang 

khám phá sự bế tắc của chính bản thân họ và muốn kiếm được những chân trời mới để cống hiến 

sự đóng góp của họ. Vì thế có lẽ Huế cũng có nghiên cứu về các loại hình vận dụng loại du khách 

tình nguyện đến thăm viếng tỉnh trong một thời gian tình nguyện trong những công việc như dạy 

học, chăm sóc sức khỏe, và ngay cả lao động trên đồng ruộng hay trong vườn rau, để có được sự 

trải nghiệm mà đối với họ là vô cùng quí giá. Trong lĩnh vực giáo dục, loại hình du lịch có thể tổ 

chức được một cách có hệ thống, ví dụ như sự kết hợp giữa thăm viếng và giảng dạy ở một số 

trường ngoại ngữ, du lịch v..v… Rất nhiều tổ chức phi lợi nhuận trên thế giới muốn phát huy loại 

hình du lịch tình nguyện và giáo dục này mà Huế có thể kết nối và vận dụng. 

     

 Du lịch “Bụi” 

 

Du lịch Thanh niên được xem là một trong những phân khúc thị trường lớn nhất và có 

mức tăng trưởng nhanh nhất trong nền công nghiệp du lịch toàn cầu, ước tính khoảng 20% lượng 

khách quốc tế. Những điểm đến có mức tăng trưởng nhanh cho phân khúc này bao gồm: Đông 

Nam Á và Ấn Độ. Đây là một thế hệ du khách mới gọi là “flashbacker” thuật ngữ của UNWTO. 

Việt Nam là một điểm đến có xu hướng đón nhận du khách “bụi” tiềm năng ngày càng gia tăng. 

Nhìn chung, những du khách “bụi” từ những phân khúc tuổi trẻ tiêu xài ít hơn trong một ngày, 

nhưng lưu trú lâu hơn và sử dụng nhiều chi phí hơn trong toàn chuyến đi so với những phân khúc 

du lịch khác. Huế cũng cần tạo điều kiện đón nhận loại du khách này, vì họ có khả năng quảng bá 

và phổ biến điểm đến rất mạnh và nhanh chóng, vì hầu hết thành phần du lịch này chính là  cư dân 

mạng internet.   

 

V.  QUY HOẠCH  NGUỒN NHÂN LỰC CHO NGÀNH DU LỊCH HUẾ 

 

Phát triển du lịch đã và đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn chiếm tỷ trọng ngày càng 

cao trong cơ cấu GDP, thực sự tạo được động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong phạm 

vị cả nước. Phương hướng hành động và mục tiêu tổng quát phát triển du lịch Việt Nam đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định: “Đến năm 2020, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh 

tế mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp với hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; sản 

phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc, 

cạnh tranh được với các nước trong khu vực và thế giới. Đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc 

gia có ngành du lịch phát triển”.  

Quy hoạch nguồn nhân lực ngành du lịch một cách có hệ thống đang trở thành yếu tố quyết 

định cho thu hút du khách và tạo sự khác biệt của một điểm đến, bởi vì một trong những yếu tố 

hàng đầu quyết định đẳng cấp, tạo nên hình ảnh, thương hiệu là dịch vụ chuyên nghiệp. Các loại 

hình dịch vụ du lịch được quy định dựa trên chất lượng nguồn nhân lực và văn hóa ứng xử, lòng 

hiếu khách của điểm đến du lịch di sản. Do đó, quy hoạch nguồn nhân lực có ý nghĩa rất thực tiễn 

cho sự phát triển của du lịch cả nước nói chung, du lịch Huế nói riêng.  

Trước đây, yếu tố này không được quan tâm, vai trò, tầm quan trọng chưa được xác định 

một cách đúng mức như hiện nay, từ tình hình thực tế và kinh nghiệm xây dựng hình ảnh, thương 

hiệu của các nước có nền du lịch phát triển đã làm thay đổi cách nhìn nhận: nếu không chú trọng 

vào việc xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực một cách có hệ thống thì sẽ không thể đưa du lịch 

Huế lên hàng “thương hiệu hiếu khách” (a hospitality brand) của những điểm đến mang đẳng cấp 

thế giới. 

Quy hoạch nguồn nhân lực cho ngành du lịch Huế là một hoạt động chuyên môn phải được 

thực hiện bởi các nhà quy hoạch và đào tạo chuyên nghiệp. Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây 
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dựng Quy hoạch nhân lực giai đoạn 2011 - 2020, ngành đang xây dựng quy hoạch nhân lực ngành 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020, tầm nhìn 2030, tuy nhiên, để có cái nhìn tổng quát, 

có tính định hướng lâu dài về ngành du lịch cần có quy hoạch riêng, sâu hơn về mọi lĩnh vực có 

nhu cầu chuyên môn theo quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh, và như vậy có thể bổ sung thêm 

với những điều chỉnh cần thiết, đặc biệt cho những lĩnh vực nghiên cứu dự phóng nhu cầu khách 

sạn có đẳng cấp, phục vụ ẩm thực, hoặc đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp cao… Ở phần này nhà 

quy hoạch du lịch cũng có thể tiếp cận một số công cụ kỹ thuật thường dùng được mô tả  dưới đây 

trong quy hoạch nguồn nhân lực. Một quy hoạch chuẩn về nguồn nhân lực cho du lịch Huế cần 

làm một quy hoạch riêng khác. 

 

1. Tiếp cận về quy hoạch nguồn nhân lực:  

 

Quy hoạch nguồn nhân lực cho ngành du lịch cần được tiếp cận một cách có hệ thống cho 

mọi hình thái và mọi cấp của nguồn nhân lực liên quan đến du lịch, từ cấp trung ương đến cấp xã, 

phường, thị trấn, và kể cả nhân sự của bộ máy hành chính liên quan đến du lịch, dịch vụ khách 

sạn và quản lý phục vụ ẩm thực, quản trị lữ hành cộng đồng dân cư, và điểm đến, các tuyến du 

lịch, cũng như mọi hoạt động liên quan đến du lịch. Việc quy hoạch cần đi vào chi tiết của mỗi 

loại công việc cần được tuyển dụng cũng như số lượng người cần được đào tạo cho đúng chuyên 

môn. Quy hoạch nhân lực cho phát triển du lịch Huế cần được tiến hành theo bốn bước sau đây: 

 

 Đánh giá hiện trạng sử dụng nguồn nhân lực trong ngành du lịch và nhận diện các nhu 

cầu cũng như các vấn đề trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

 Dự báo số nhân lực cần thiết cho các hoạt động thuộc lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế và xác định được chất lượng chuyên môn của mọi lĩnh vực công việc; 

 Đánh giá nhu cầu nhân lực sẵn có cho tương lai; 

 Chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cần thiết đáp ứng nhu cầu của nguồn nhân 

lực du lịch. 

Mỗi bước cũng cần được trình bày chi tiết sau đây: 

 

Đánh giá hiện trạng của nguồn nhân lực và nhu cầu đào tạo: 

 

Thành lập Tổ nghiên cứu, điều tra về nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực du lịch trên địa bàn 

tỉnh. Tổng hợp số lượng các doanh nghiệp công và tư thuộc lĩnh vực du lịch, đặc biệt, phải tổng 

hợp, liệt kê tất cả hoạt động kinh doanh liên quan đến du lịch và hiếu khách, như khách sạn, lữ 

hành và hoạt động tour (kể cả dịch vụ hướng dẫn du lịch), nhà hàng liên kết với du lịch, những 

cửa hàng và siêu thị liên kết với du lịch, cơ quan thông tin về du lịch, những dịch vụ chuyên chở 

và giao thông liên quan đến khách du lịch, những điểm thu hút khách du lịch như công viên tự 

nhiên và vườn quốc gia, thắng cảnh, điểm khảo cổ và lịch sử, công viên chuyên đề (theme park), 

những tiện nghi vui chơi giải trí v..v… trên địa bàn Thừa Thiên Huế. 

Bảng thống kê điều tra này về công ăn việc làm liên quan đến du lịch cần phân loại các 

ngành nghề chuyên môn từng lĩnh vực, số liệu về nhân công và các chi tiết liên quan, (như giới 

tính, tuổi tác, học vấn , quốc tịch, v.. v…), và những vấn đề hay khúc mắc cần nhận diện và điều 

tra để giải quyết, như thiếu sót về kỹ năng, tay nghề, số nhân sự cần bổ sung hay đào tạo thêm. 

Cũng cần hiểu rõ tính “theo mùa” (seasonability) của nguồn nhân lực, có lúc cao điểm, có lúc 

thấp điểm tùy theo mùa du khách.  Cũng cần biết tâm trạng của nguồn nhân lực đối với ngành 

cũng như đối với khách hay đối với chủ. Tất cả những chi tiết này đều cần thiết để hiểu biết và 

đánh gía thực trạng của ngành. Điều quan trọng nữa là “mức độ lao động” cho lĩnh vực khách sạn, 

như số nhân viên cho mỗi khách sạn, số lượng phòng , và loại phòng, v.. v…Như vậy mới có thể 

dự báo dự phóng số lượng và chất lượng cho nguồn nhân lực  một cách chính xác cho nhu cầu 

tương lai. 

Cũng cần liệt kê và đánh gía các chương trình sẵn có về du lịch và ngành hiếu khách, các 

trường và các loại hình đào tạo hiện nay cho ngành, để đánh gía hiện trạng lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo ngành du lịch, nhu cầu đào tạo trong tương lai, đặc biệt là các loại chương trình đào tạo 
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mang tính thương hiệu hiếu khách cho tỉnh. Đây là điều cần thiết nếu thật sự tỉnh Thừa Thiên Huế 

có tâm huyết xây dựng ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh . 

 

2. Dự báo nhu cầu nhân lực du lịch cho tương lai 

 

- Dự báo nhu cầu nhân lực theo dự án quy hoạch liên thông: 

Xét ở góc độ của một dự án quy hoạch du lịch liên thông, nhu cầu nhân lực cho tương lai sẽ 

được tiến hành dự báo hằng năm hoặc 5 năm. Cơ sở cho việc dự báo nhu cầu nhân lực du lịch của 

tỉnh Thừa Thiên Huế là: số lượng du khách đến Huế hàng năm, số lượng phòng theo loại và cấp 

bậc khách sạn, các loại dịch vụ hiếu khách cần thiết, cũng như các loại hình và đẳng cấp du lịch 

mà tỉnh muốn ưu tiên phát triển 

- Dự báo nhu cầu nhân lực du lịch trên cơ sở các loại hình dịch vụ cao cấp: 

Để xây dựng thương hiệu cho điểm đến du lịch, chúng ta cần có những dịch vụ cao cấp, do 

đó để tạo ra nguồn nhân lực tương lai cần có phương án đào tạo theo đúng những yêu cầu của các 

loại hình dịch vụ này. Nhu cầu đào tạo nhân lực đảm bảo cung ứng các dịch vụ cao cấp trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cần được tiến hành nghiên cứu, dự báo. Xu hướng này được điều chỉnh 

theo tiến trình nâng cấp của các loại khách sạn và tiện nghi du lịch, dịch vụ hiếu khách của điểm 

đến mà chúng ta có thể hình dung được. Cần có một tổ chức chuyên môn, có đội ngũ chuyên gia 

về xây dựng nguồn nhân lực cho một điểm đến đẳng cấp, cùng với các cách tiếp cận chuẩn mực 

riêng biệt để nâng cao giá trị khác biệt và thu hút du khách đến với mảnh đất Cố Đô thông qua cái 

gọi là “dịch vụ hiếu khách khác biệt” của điểm đến mang tên Huế. 

- Dự báo nhu cầu nhân lực du lịch theo loại hình du lịch và chất lượng lượng phòng lưu 

trú: 

Ngoài ra, loại và chất lượng phòng lưu trú, loại hình du lịch cũng sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu 

nhân lực. Mỗi loại hình, đối tượng khách du lịch yêu cầu những nguồn nhân lực du lịch tương 

ứng: du lịch tham quan cần hướng dẫn viên du lịch và người lái xe chuyên nghiệp hơn là du lịch 

bãi biển, tuy nhiên du lịch biển lại cũng cần đòi hỏi một số kỹ năng khác như biết bơi, lặn để 

hướng dẫn du khách, ngay cả người canh gác bãi biển, hướng dẫn câu cá thể thao chẳng hạn... 

cũng cần những kỹ năng chuyên biệt. Đặc biệt nguồn nhân lực là công chức tham gia vào ngành 

du lịch cũng cần ước lượng tùy theo sự nhập cuộc của các cơ quan và tổ chức nhà nước.  

Trên cơ sở những loại lao động được xác định, một hệ thống phân loại lao động cần được 

thiết lập dựa trên những loại công việc chuyên môn và mức độ kỹ năng cần thiết cho mọi lĩnh vực 

của ngành du lịch. Việc dự phóng nhu cầu nhân lực có thể sắp xếp theo các loại công việc, dựa 

trên những loại dự trù cho tương lai và dựa trên những tiêu chuẩn quốc tế đã được sử dụng ở 

những điểm đến thành công khác trên thị trường quốc tế. Hệ thống này cần phải toàn diện, liên 

thông và bao gồm ít nhất những loại khách sạn và tiện nghi phục vụ chính yếu, những hoạt động 

tour và lữ hành, các dịch vụ quản lý du lịch và dịch vụ thông tin, với những loại công việc nhất 

định và số lượng nhân lực dự báo cho mỗi loại.  

Thừa Thiên Huế được đánh giá là tỉnh có các hình thức du lịch phong phú và đang dạng 

nhất cả nước, do đó khi xây dựng du lịch khác biệt ở Huế rất cần có một hệ thống phân loại 

chuyên nghiệp tùy thuộc vào loại hình du lịch, ví dụ như sản xuất sản phẩm làng nghề tiểu thủ 

công, mỹ nghệ, mua sắm và dịch vụ siêu thị miễn thuế, những tiện nghi vui chơi giải trí đặc biệt 

chất lượng cao, quản lý những điểm danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử. 

Nếu du lịch đã được phát triển mạnh trong một khu vực của Cố đô, thì cần nêu lên các loại 

công việc có sẵn lao động hay cần có thêm lao động, số lượng bao nhiêu người, để số liệu dự báo 

ngày càng chính xác cho việc nghiên cứu và dự phòng về mặt giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực. 

Thật ra, việc đáp ứng cung cầu nhân lực trong ngành du lịch rất quan trọng để ngành này hoạt 

động hữu hiệu, đặc biệt lao động các cấp dưới, thông thường cần số lượng nhân lực cao và liên 

tục đổi mới. Dưới đây là một bảng phân loại lao động khá chi tiết, nhưng vẫn chưa đầy đủ, nêu 

lên các loại và các cấp chuyên nghiệp, với kỹ năng cao, trung bình, hay phổ thông, nhưng tất cả 

đều cần thiết cho việc quy hoạch lại nguồn nhân lực cho du lịch Huế.    

.    
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BẢNG PHÂN LOẠI NHÂN LỰC TRONG NGÀNH DU LỊCH 

 

 

Phân Loại 

Công 

Việc 

Việc 

Sẵn 

Có 

Việc 

Cần 

Tuyển 

Dự 

Phóng 

Thiếu 

Hụt 

Nhu Cầu 

2013-

2015 

Khách 

Sạn 

phục vụ 

 

- Quản Trị 

- Giám Đốc 

- Trợ lý Giám Đốc 

- Trợ lý Tiếp Thị 

- Kiểm Toán 

- Thư ký đánh máy 

      

 

 

Tiếp tân 

Quầy 

chính 

 

- Quản lý Tiếp tân 

- Người tiếp tân 

- Trợ lý tiếp tân 

- Giữ đặt phòng 

- Thu ngân 

- Nhân viên điện thoại 

- Chuyển hành lý 

      

 

Quản lý 

Nội thất 

 

- Giữ phòng chính 

- Giữ phòng phụ 

- Dọn dẹp phòng 

- Chuyên lo drap khăn 

- Giặc ủi 

      

 

 

Nhà hàng 

và 

Quầy Bar 

 

- Quản trị nhà hàng 

- Trợ lý nhà hàng  chính 

- Quầy Bar 

- Nhân viên chính tiếp  khách 

- Nhân viên tiếp khách 

- Thu ngân 

      

 

 

Nhà bếp 

 

- Bếp chính 

- Bếp phụ 

- Nhân viên nấu ăn 

- Nhân viên hậu cần 

      

 

Bảo 

trì 

 

- Kỹ sư bảo trì và công trình 

- Quản lý vườn cây 

- Nhân viên dọn dẹp 

- Các loại nhân viên khác 

      

 

 

Hoạt động 

du lịch 

 

- Giám đốc đơn vị 

- Nhân viên bán vé và giữ chổ 

- Nhân viên chương trình lữ hành 

- Giám đốc tiếp thị 

- Nhân viên bán vé 

- Hướng dẫn du lịch 

- Tài xế 

 

      

 

Quản Trị 

Du Lịch 

 

- Giám đốc du lịch 

- Giám đốc tiếp thị 

- Giám đốc quy hoạch và phát triển 

- Chuyên gia tiếp thị và quảng bá 

- Chuyên viên PR và truyền thông 

- Chuyên viên quy hoạch du lịch 

- Chuyên gia về thống kê du lịch 

- Chuyên viên về đào tạo nhân lực 

- Chuyên gia về chuẩn mực tiện nghi 

du lịch 

      

 

3. Đánh giá nhu cầu nhân lực du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đến 2030 : 

 

Một bản đánh giá nhu cầu nhân lực tổng thể cho ngành du lịch hiện nay và cho tương lai là 

rất cần thiết để quy hoạch phát triển du lịch cho tỉnh, đó là việc đưa ra những dự đoán, đánh giá 

xu hướng phát triển dân số toàn tỉnh, cơ sở cho việc chuẩn bị, tạo nguồn nhân lực cho mỗi ngành 
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nghề hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Để đánh giá nhu cầu nhân lực du lịch cần tập trung vào các 

tiêu chí sau : 

+ Đánh giá về số lao động trẻ thị trường đang có nhu cầu, phân loại về mức độ giáo dục và 

kỹ năng, cũng như giới tính: 

 Trong một tỉnh rộng lớn như Thừa Thiên Huế, sự cung ứng lao động sẵn có theo địa bàn và 

khu vực cũng cần xác định rõ, để sắp xếp kết nối cung cầu hợp lý, mặc dù yếu tố di chuyển lao 

động cũng có thể giải quyết linh hoạt được. Tuy nhiên cần cân nhắc việc phân bổ nguồn nhân lực 

cho đúng với nhu cầu của toàn bộ nền kinh tế tỉnh và các ngành nghề khác nhau. Trong trường 

hợp, du lịch được xác định là ngành mũi nhọn và là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh trong tương lai thì việc quy hoạch nguồn nhân lực cho lĩnh vực này lại càng quan trọng 

hơn hết. 

+ Ảnh hưởng của yếu tố văn hóa trong ngành du lịch và hiếu khách đến nhu cầu nhân lực: 

xem xét nhu cầu trong các loại lao động dịch vụ có nhiều cản trở đến các mặt đời sống xã hội, tập 

tục hay định kiến trong xã hội đối với vài loại lao động hay dịch vụ theo giới tính. Nếu thuộc về 

lĩnh vực xã hội nhạy cảm thì cần có chiến dịch giáo dục hay tuyên truyền để giải thích về sự đổi 

thay tập tục để phục vụ du lịch và ngành hiếu khách. Việc phân loại các hoạt động và dịch vụ du 

lịch theo giới tính cũng rất cần thiết để có thể phát triển các loại hình du lịch thích hợp với nhân 

lực. Trong trường hợp nhu cầu lao động có triển vọng tăng cao hơn nguồn nhân lực tại chỗ, thì 

tỉnh phải nghiên cứu việc huy động nguồn nhân lực ở các tỉnh thành lân cận.  

 

4. Thiết kế các loại chương trình giáo dục và đào tạo 

 

Việc thiết kế các chương trình giáo dục và đào tạo trước tiên cần xác định rõ nội dung các 

loại công việc và kỹ năng cần thiết cho mỗi công việc. Có nhiều loại công việc cần có kinh 

nghiệm, có nhiều loại nghề cần có khả năng về ngôn ngữ để giao tiếp với người nước ngoài, cần 

có tinh thần trách nhiệm và dấn thân cần thiết. Nếu du lịch đã được phát triển ở một khu vực nào 

rồi thì điều quan trọng là liên tục nâng cấp địa bàn đó lên qua việc đào tạo thêm các ngành quan 

trọng có thể giúp đưa ngành du lịch lên cao hơn về nhiều mặt, từ quản lý, tiếp thị, dịch vụ, đến 

quản lý sản phẩm du lịch…  

Phải có chiến lược phát triển nguồn nhân lực một cách bài bản hơn, có hệ thống để phát huy 

tính khác biệt của điểm đến, với những loại hình đào tạo để nhận diện rõ rệt “nét duyên dáng của 

Huế”. Đây cũng là kế hoạch thương hiệu hóa điểm đến Huế với slogan « Huế- lãng mạn Việt 

Nam ». Và đây cũng là một loại chương trình đào tạo rất đặc biệt cho ngành du lịch của Huế. Ở 

mặt này, chiến lược phát triển nguồn nhân lực sẽ toàn diện hơn, mang tính quyết định về chiều 

sâu và chiều dài để xây dựng một hệ thống văn hóa du lịch bao gồm nhiều lĩnh vực và loài hình, 

như văn hóa hiếu khách truyền thống, dịch vụ hiếu khách theo chuẩn mực và đẳng cấp quốc tế, 

không chỉ thuần túy kỹ năng ngành nghề mà còn là giáo dục nhân văn về lịch sử, văn hóa, mỹ 

thuật, … Chương trình này cũng cần đến ngành quản trị cấp cao các loại dịch vụ thượng khách 

với kỹ năng phục vụ rất cao và tinh tế.  

Hơn nữa, ngoài các kỹ năng căn bản cần thiết, cũng cần có động lực cá nhân để tiến hành 

công việc, và trong nhiều loại công việc trong ngành du lịch, phải có thái độ tích cực để phục vụ 

du khách. Ngoại ngữ, giao tiếp và PR rất cần thiết để xây dựng quan hệ với khách hàng. Ví dụ 

trong một công trình khảo sát về ngành du lịch ở đảo Hawai, khi hỏi đến những kỹ năng cần thiết 

quan trọng nhất để phát triển ngành du lịch thì các tổ chức du lịch cũng như nhân viên phục vụ du 

lịch  đều trả lời là kỹ năng giao tiếp, quan hệ nhân văn, truyền thống và văn hóa lịch sử. Vì thế 

những kỹ năng này phải là những nội dung căn bản của các chương trình đào tạo ngành du lịch. 

Cũng vì lẽ những khác biệt văn hoá giữa du khách (nước ngoài) và nhân viên phục vụ ở các thị 

trường du lịch các nước đang phát triển, cho nên kỹ năng giao tiếp xã hội đăc biệt rất cần thiết cho 

các chương trình đào tạo, kể cả việc nắm bắt được những  mong đợi của họ. 

Nhiều loại chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo dục và đào tạo có thể được xây dựng thiết 

kế trong một kế hoạch tổng thể chung. Thông thường, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về 

chuyên môn thường được thực hiện như sau :  những loại này cũng được kết hợp với những 

chuyên môn như sau: 
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 Đào tạo việc làm tại chỗ, như ở  khách sạn và nhà hàng. Đối với nhân viên với kỹ năng 

thấp, đào tạo tại chỗ có lẽ là thích hợp nhất, không cần phải có đào tạo tại trường sở. 

 Những khoá đào tạo ngắn hạn về những loại hình du lịch, thiết kế chuyên đề hay nhằm 

nâng cấp kỹ năng sẵn có. Những khóa này có thể tổ chức tại chỗ, cũng như được cung cấp ở 

những tổ chức chuyên môn ở nơi khác, và có thể cung cấp cho một số sinh viên nhất định. 

 Chương trình bồi dưỡng chính quy, dài hạn, tổ chức tại các cơ sở đào tạo về du lịch  như 

Trường Cao đẳng nghề Du lịch, Khoa Du lịch thuộc Đại học Huế. Thời gian đào tạo từ 6 tháng 

đến 3 năm. 

 Tổ chức các chương trình đào tạo bậc đại học, cao học chuyên ngành về du lịch như Du 

lịch, Khách sạn, Quản trị dịch vụ hiếu khách và lữ hành, Thời gian đào tạo từ 3-6 năm.  

 Tổ chức các đợt khảo sát, học tập kinh nghiệm, bao gồm tham quan và khảo sát các điển 

hình về phát triển du lịch và hoạt động du lịch, như khu nghỉ dưỡng resort, khách sạn, điểm thu 

hút du khách, hay gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm với các quan chức và nhân viên ngành du lịch 

của các địa bàn khác. 

 Những chương trình thiết kế theo nhu cầu đào tạo, có thể bao gồm một số chương trình 

đào tạo chính quy, đào tạo tại chỗ làm việc và tổ chức các đợt khảo sát. Ở các nước đang phát 

triển, thì thông thường được khảo sát ở nước ngoài. 

 Những khoá học từ xa qua mạng, bao gồm mọi vấn đề về quản lý khách sạn, dịch vụ nhà 

hàng, quản trị lữ hành, và quản trị du lịch.  

 Thừa Thiên Huế đặc biệt cần tham khảo chương trình đào tạo du lịch của Đức theo hình 

thức đào tạo kép.          

  

Giáo dục và Đào tạo trong ngành du lịch cần được xem như một tiến trình huấn luyện mang 

tính mở và cần được cập nhật thường xuyên.Thông thường nhân viên trong ngành du lịch, như 

khách sạn, dịch vụ nhà hàng và hoạt động lữ hành, cần thực tập một thời gian sau khi được đào 

tạo sơ khởi về căn bản, trước khi trở lại để được đào tạo thêm về kỹ năng với những khóa tập 

huấn ngắn hạn và chuyên môn để cập nhật với những xu hướng mới của ngành. Còn nhân viên 

quản trị du lịch thì cũng cần cập nhật đến những phương pháp mới về quy hoạch du lịch, xu 

hướng tiếp thị mới, nghiên cứu thị trường và phân khúc thị trường, sau khi được đào tạo về căn 

bản ngành du lịch.   

Các loại chương trình này thông thường đòi hỏi sự phối hợp xây dựng và phát triển chương 

trình từ cả hai phía - nhà nước và doanh nghiệp để hướng tới những chương trình ngày càng sáng 

giá hơn, tương thích với sự phát triển của điểm đến và nâng cao tính cạnh tranh. Vì du lịch là 

ngành dịch vụ có khả năng nhân rộng lên và tác động đến nhiều lĩnh vực ngành nghề khác của 

quốc gia, cho nên vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cho  du lịch cũng  quan trọng như đào tạo nhân 

lực của những ngành kinh tế trọng điểm khác của quốc gia. Ở Singapore, Thái Lan, Malaysia và 

Indonesia, những nước rất thành công về du lịch và đào tạo ngành du lịch được xem như là ưu 

tiên với những chương trình đào tạo ngày càng sâu rộng và chuyên sâu. 

 

 

Tỉnh TTH  cần xây dựng một bộ quy tắc ứng xử cho ngành du lịch và hiếu khách để làm 

chuẩn mực cho một ngành tương đối  mới, trên cơ sở lồng ghép nó vào văn hóa hiếu khách truyền 

thống của Huế. Điều này rất quan trọng để du khách cũng như người địa phương nhận thức được 

yêu tố nhân văn, yếu tố con người quyết định của sự thành công và thu hút của một điểm đến. 

Song song với những giáo trình đẳng cấp và được cập nhật với các kiến thức liên tục đổi mới trên 

thế giới, cần lưu ý trao đổi văn hóa mỹ thuật truyền thống địa phương, những câu chuyện truyền 

thuyết, lịch sử…. du lịch là phải có câu chuyện mới tạo được tình cảm cho du khách. Trong thế 

giới toàn cầu hóa, tính hấp dẫn và thu hút của một điểm đến tùy thuộc rất nhiều về sự kế thừa văn 

hóa, thế giới tâm linh và nền văn minh mà du khách không có, xa lạ với họ, nên họ  muốn tìm tòi 

khám phá, trải nghiệm. Vì thế giáo dục và đào tạo về tính độc đáo của văn hóa địa phương, đặc 

biệt là văn hóa mỹ thuật truyền thống là rất cần thiết, và ở mặt này thì di sản văn hóa  của Huế vô 

cùng phong phú . 
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KẾT LUẬN  

NHỮNG ĐỀ NGHỊ T  Y ĐỔI 

 

Biến đổi khí hậu và những khủng hoảng đan xen khác đã và đang có tác động sâu rộng trên toàn 

thế giới. Nền kinh tế Nâu ( (Brown Economy) đang bị sa thải dần và hiện nay nổi lên những xu 

hướng mới của nền Kinh Tế Xanh (Green Economy). Từ năm 2008, Liên Hiệp Quốc và trên 20 tổ 

chức quốc tế trong cùng hệ thống đã và đang phát động một phong trào chuyển dịch sang chiến 

lược “ Tăng trưởng xanh” (Green Growth). Các nền kinh tế Á Châu đang đi đầu trong tiến trình 

hồi phục kinh tế thế giới này, trong đó đặt trọng vấn đề cấu trúc lại những nền kinh tế để chuyển 

dịch sang một hướng phát triển bền vững giảm thiểu chất khí thải, ngăn chặn sự ấm lên của trái 

đất và xây dựng nền kinh tế Carbon thấp. Từ hai thập niên qua, Nhật Bản đã phấn đấu dẫn đầu 

dưới ngọn cờ của Nghị định thư Kyoto về hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, và hội nghị COP 17 

ở Durban (Châu Phi), cộng đồng thế giới đã tiến đến một thỏa thuận toàn cầu về hợp tác ứng phó 

Biến Đổi Khí Hậu, với những cam kết mang tính ràng buộc về chỉ tiêu giảm thiểu khí thải nhà 

kính. Gần đây nhất, Hàn Quốc đã trỗi lên đi đầu trong phong trào “ tăng trưởng xanh” như là một 

“ thách thức sống còn của quốc gia”. Trong khi do Trung Quốc đang xây dựng  quyền lực của một 

“cường quốc xanh” thu gom công nghệ xanh và chinh phục các thị trường năng lượng tái tạo trên 

thế giới…. 

Trong bối cảnh mới này, tái cấu trúc lại nền kinh tế không những là cần thiết mà đã trở 

thành vấn đề khẩn thiết của nhân loại. Do vậy, những xu hướng mới của ngành du lịch trên thế 

giới kêu gọi du lịch có trách nhiệm theo hướng tăng trưởng xanh, kêu gọi những cách tiếp cận 

cũng như những thực hành hoàn toàn mới. Du lịch có thể và có khả năng đóng góp vào một hành 

trình phát triển theo hướng carbon thấp và trở thành ngành then chốt trong sự chuyển dịch sang 

nền kinh tế xanh. Và nếu không theo kịp xu thế mới của thế giới, thì đương nhiên sẽ bị bế tắc và 

sẽ bị đào thải bởi thị trường, và sẽ thiệt hại cho phát triển bền vững. Vì thế đây cũng là vấn đề 

định vị và lãnh đ o xu thế mới trong phát triển du lịch ở các điểm đến có tài nguyên thiên 

nhiên và văn hóa đẳng cấp trên thế giới. Với tầm nhìn đó, bản quy hoạch tổng thể du lịch Thừa 

Thiên Huế đã trực tiếp bàn đến những vấn đề cụ thể sau: 

1. Vấn đề đầu tiên đặt ra ở bản quy hoạch này là Huế liệu có thể có triển vọng  để đi trước 

và trở thành một địa bàn trọng điểm của ngành du lịch xanh của Việt Nam và  khu vực  hay 

không? 

Với mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế là trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc của Việt 

Nam, vấn đề chính là phải phát triển du lịch trên yếu tố di sản văn hóa, Huế phải đi lên từ nhứng 

giá trị văn hóa, đây là một đặc thù nổi trội. Trong 15 năm qua từ chỗ du lịch dịch vụ chỉ chiếm 

37% GDP nay đã tăng lên chiếm 48 - 49% GDP đã chứng minh sự chuyển dịch đúng hướng. Du 

lịch và tự nhiên liên hệ mật thiết với nhau, và có thể nói không nơi nào ở Việt Nam mà sự liên kết 

này rõ rệt hơn hết bằng ở Huế. Sự phồn thịnh của du lịch TTH đã, đang và sẽ tùy thuộc rất nhiều 

vào các hệ sinh thái lành mạnh và các dịch vụ mà các hệ sinh thái đem lại - như du lịch sinh thái ở 

hệ thống đầm phá Tam Giang, tắm biển ở Vịnh Lăng Cô hay thăm viếng Vườn Quốc Gia ở núi 

Bạch Mã. Huế là vùng đất phản ánh giá trị tinh thần và giá trị sinh thái  của đa dạng sinh học. Từ 

xa xưa, truyền thuyết về Chùa Thiên Mụ đã gợi lên sự thịnh vượng chung của đa dạng sinh học và 

những chức năng phục hồi của sinh thái. Sự cân bằng giữa các loài sinh vật sinh sống nơi đây nên 

được đánh giá cao, cũng như tính liên đới giữa con người và vạn vật cần được bảo vệ vì phát triển 

bền vững. Văn hóa Huế nhấn m nh tầm quan trọng của các giá trị văn hóa và tâm linh tr ng 

việc nhận thức về sự sống và duy trì sự sống. Những giá trị này thật sự phản ánh những gì linh 

thiêng nhất trong sự sống của vạn vật (web of life). Trong thời điểm thế giới đang tự cứu lấy mình 
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bằng lý thuyết và thực hành về nền kinh tế xanh mà trọng tâm là nhấn mạnh đến những nguyên lý 

của môi trường, sinh thái trong sự tôn trọng và tôn vinh những giá trị của sự sống. Huế, thật may 

mắn, từ bao đời nay vẫn tồn tại những giá trị đặc trưng của nền kinh tế xanh như là một đặc tính 

cố hữu. Tài sản thương hiệu này là giá trị mang tính  thời đ i mà Huế cần khai thác và phát triển 

để trở thành điểm đến xanh hàng đầu trên thế giới trong xu hướng Tăng trưởng xanh và phát triển 

bền vững. 

 Bản quy hoạch tổng thể  du lịch Thừa Thiên Huế đã phản ánh một cách cơ bản và đơn giản 

nguyên lý bền vững. Trước hết, đó là sự bền vững trong bảo tồn các tài sản tự nhiên  được cô đọng lại 

trong khái niệm “ Huế-nơi gia  h a của trời và đất”. Đây là nơi hội tụ của núi, đồi và đồng bằng, là 

chỗ gặp nhau của sông, đầm phá và biển. Từ hệ thống đầm phá Cầu Hai đến Sông Hương,Vườn Quốc 

gia Bạch Mã và Khu Bảo tồn Phong Điền, tất cả đều cho thấy đây là vùng đất của sự cộng sinh và hội tụ 

của vũ trụ.  Huế có lẽ là một trong những địa danh giàu có về đa dạng sinh thái nhất trên thế giới, và hệ 

sinh thái đó  cần phải được bảo vệ. Do vậy, nguyên tắc sống còn của du lịch Huế trước tiên là tôn 

trọng sự đa d ng của sinh thái và sự tồn t i phong phú của hệ động thực vật. Điều này có nghĩa là 

các bên hữu quan trong ngành du lịch Huế, người dân Huế cũng như khách du lịch đến Huế sẽ cùng 

nhau chia sẻ sự giàu có chung của hệ đa dạng sinh thái, phát triển các dịch vụ sinh thái hướng tới sự bền 

vững, trân trọng các giá trị của các sinh vật sống, và đặc biệt là sự thống nhất giữa con người và tự nhiên  

Mặc khác,  tính bền vững liên quan đến việc phát triển con người và sự lớn mạnh của cộng đồng. 

Đáng chú ý là sự cộng sinh hài hòa tồn t i giữa c n người và không gian ở Huế. Các nguyên tắc 

phong thủy rất được trân trọng ở Huế, nơi hiện thực và tâm linh cùng chia sẻ một không gian. Với kiểu 

kiến trúc chào đón, các truyền thống của Nhà vườn và Nhà gỗ là sự chứng thực cho những phong tục và 

tín ngưỡng truyền thống, cho cuộc sống cộng đồng ở Huế, nơi con người không chỉ sống với nhau mà 

còn có mối quan hệ giữa con người và tự nhiên. Điều này làm cho cộng đồng dân cư nơi đây trở nên 

sống động hơn, sáng tạo và bền vững hơn. Trong một thời gian dài và có thể là ngay từ khi mới khởi lập, 

Phú Xuân đã luôn là một vùng đất hội tụ của  các làng truyền thống, với những nghề thủ công và lễ hội. 

Huế là mảnh đất của lễ hội- lễ hội dân gian và tâm linh mang đậm màu sắc cộng đồng. Huế còn nổi 

tiếng với một nền văn hóa hiếu khách tinh tế và nghệ thuật ẩm thực. Huế cũng được biết đến với sự giàu 

có trong văn hóa  dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe, không chỉ trong giới quý tộc và hoàng gia, mà cả 

trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân.  Cộng đồng dân cư chính là những người bảo vệ 

các di sản sống và làm cho di sản có đời sống tiếp tục của nó,  phát triển bền vững là gắn kết du lịch 

với các cộng đồng dân cư.  

  Cũng liên quan đến vấn đề này là các lợi ích kinh tế cần phải được chia sẻ giữa các bên hữu 

quan trong ngành du lịch, nếu muốn thực hiện thành công mô hình du lịch xanh cho Thừa Thiên Huế. 

Quan trọng là doanh thu từ du lịch cần phải được chia sẻ công bằng giữa các cộng đồng cư dân, gồm cả 

những người dân tộc thiểu số, những người sống ở vùng sâu, vùng xa của Tỉnh. Ý tưởng Nông thị- về 

mặt này- cũng  có nghĩa là sự phân bố doanh thu từ kinh doanh du lịch sẽ được lập kế hoạch và thực 

hiện để mang lại lợi ích cho mọi người dân ở các làng xã. Với chi phí định cư thấp, và các cơ sở vật chất 

khác của cộng đồng như giáo dục và y tế được tiếp cận dễ dàng đến tất cả mọi người, kinh doanh du 

lịch dựa vào làng xã phát triển trên mô hình Nông thị là một hướng đi thích hợp ở Huế và có thể là 

mô hình hợp tác giữa nhà nước – tư nhân cùng chia xẻ trách nhiệm và  lợi ích. Điều này sẽ mở rộng 

hơn nữa sự tham gia của các bên hữu quan trong tiến trình phát triển du lịch. 

2. Những dự án được thiết kế để kêu gọi đầu tư  xanh cũng là một trọng tâm của bản quy hoạch. 

  Tất cả có 14 dự án kêu gọi đầu tư được thiết kế, trong đó có năm dự án được coi là tiên phong 

đi đầu trong việc xây dựng thương hiệu Huế- một điểm đến Xanh và h nh phúc, là dự án Nông thị, 

dự án Du thuyền trên Sông Hương và Đầm phá, dự án Cồn Hến, điểm đến của văn hóa thẩm mỹ Huế, 

dự án Đô thị du lịch xanh Chân Mây và dự án Công nghiệp du thuyền “ con đường tơ lụa trên biển”. Tất 

cả 5 dự án trên đều tập trung khai thác những tiềm năng m nh nhất của Huế nhưng chưa được chú 

trọng đúng mức và những tiềm năng đó thích ứng với xu hướng phát triển của kinh 

 tế thế giới và du lịch toàn cầu trong thế kỷ XXI. Dự án Nông thị mở hướng phát triển du lịch về 

nông thôn trong một môi trường điển hình của sinh thái nông nghiệp trồng lúa nước. Bốn dự án 
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còn l i mở hướng phát triển mới cho du lịch   H, trên định hướng chú trọng không gian nước t  

sông đến biển và đầm phá.             

Một lần nữa, trong các dự án đầu tư xanh, nhà quy hoạch tiếp tục đưa ra quan niệm đầu tư vào 

hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch và  hạ tầng  giao thông cho du lịch TTH một cách bền vững với hai đề 

nghị về cảng biển và sân bay. 

- Đề nghị 1: Bên cạnh Cảng Chân Mây hiện nay, ưu tiên đầu tư  chính vào cảng du lịch Chân Mây và 

gắn cảng du lịch với thành phố Xanh Chân Mây. Ở đây có hai vấn đề  cần lưu ý: thứ nhất là trong tất cả 

các phương tiện chuyên chở khách du lịch, du thuyền là phương tiện chuyên chở khách đông nhất và 

kinh tế nhất, vì vậy dự báo của thế giới những năm tới của thế kỷ XXI, công nghiệp du thuyền sẽ là một 

trong những ngành phát triển  hàng đầu bất kể khủng hoảng kinh tế.; thứ hai, phát triển công nghiệp du 

thuyền không chỉ cần có các nhà chuyển vận, cảng du thuyền mà quan trọng nhất là du thuyền cập bến 

phải có điểm đến cho môt lượng khách khổng lồ  đổ bộ vào nghỉ ngơi, ăn uống, tiêu xài, vui chơi, lưu 

trú ít nhất 3- 4 ngày, rong ruổi trong vòng bán kính 50 km, trước khi tàu rời đến cảng khác – trường hợp 

Singapore là một kinh nghiệm tốt cho TTH. Xây dựng du lịch đô thị xanh Chân Mây ở Chân Mây- 

Lăng Cô là thích hợp hơn cả, không chỉ vì gắn với cảng, mà còn do vị trí của nó nằm giữa những trung 

tâm du lịch trọng điểm của miền Trung,  như thành phố Huế, Đà Nẵng, Hội An, Quảng Trị, Phong Nha- 

Kẻ Bàng. Nên hướng tới một tầm nhìn chiến lược cho du lịch miền Trung khi ngành công nghiệp du 

thuyền phát triển, Chân Mây- Lăng Cô sẽ là điểm đến đầu tiên của du khách. Do vậy: 

- Cần sớm xây dựng cảng du lịch ở Chân Mây. Cảng du lịch có  chức năng đặc biệt và phục vụ 

cho những đối tượng là con người tới Huế hoặc từ Huế đi các điểm du lịch khác để nghỉ ngơi, 

tiêu tiền , tìm kiếm cảm xúc, niềm vui và những trải nghiệm mới mẻ, nếu muốn họ quay lại lần thứ 

hai, hay lan truyền cho những người chưa đến, cần phải có một cảng tốt nhất, đẹp nhất dành 

riêng cho du lịch . 

- Sớm có kế hoạch chủ động kết nối với các công ty du thuyền khu vực Bắc Âu, Singapore xây 

dựng quy mô ngành công nghiệp du thuyền cho tỉnh Thừa Thiên Huế.  

- Đề nghị 2:    Xây dựng cảng Hàng không quốc tế Phú Bài không đơn thuần chỉ là một nhà ga, mà phải 

như là  một biểu tượng của thành phố di sản và thành phố xanh, và là một điểm đến của du khách tới 

Huế. Điều đó có nghĩa là trong thiết kế nhà ga Phú Bài phải hết sức chú trọng đến thiết kế chi tiết, để 

làm rõ được bản sắc văn hóa Huế và truyền thống văn hóa thẩm mỹ của Huế trong kiến trúc- xây dựng. 

 

3. Bản quy hoạch dành một số trang đáng kế để vạch ra một lộ trình xây dựng thương hiệu 

cho du lịch TT  và đề xuất việc thành lập Tổ Chức Quản Lý Điểm Đến – DMO. 

TTHuế, giống như bất cứ điểm đến nào trên thế giới, cần khai thác lợi thế của mình để xây dựng 

và sử dụng  thương hiệu như là công cụ cạnh tranh quốc tế, chìa khóa then chốt để định vị du lịch 

Huế trên thị bản đồ du lịch thế giới. Nếu không hiểu rõ và không ứng dụng được giá trị và đặc 

trưng thương hiệu trong các hành động và hoạt động truyền thông quảng bá thì sẽ bị tụt hậu so với 

các đối thủ khác. Để xác định được những cách tiếp cận tiên phong cho sự phát triển du lịch và 

chiến lược quảng bá, cần lưu ý rằng, du lịch có tính lan truyền rất mạnh mẽ. Bản chất của du lịch 

là gie  m ng đợi và t   ra m ng đợi, những lượt khách đầu tiên tới một điểm đến sẽ lan truyền 

những trải nghiệm, cảm xúc của họ dưới nhiều phương tiện, đặc biệt lan nhanh trong thời đại 

internet. Trong truyền thông quảng bá, những kênh chính thức chưa hẳn có tác dụng trên thực  tế 

bằng sự lan truyền tự phát của du khách. Và do vậy, hành vi, cách ứng xử, cách đón khách của 

người địa phương, của những cộng đồng dân cư là vô cùng quan trọng. Xây dựng thương hiệu, 

trước hết phải xây dựng thành công chính tr ng địa bàn tỉnh Th a Thiên Huế, t  lãnh đ o, 

doanh nghiệp ch  đến các cộng đồng cư dân khác nhau. Đó là điểm mấu chốt bắt đầu cho quá 

trình xây dựng thương hiệu, điểm mấu chốt để tạo nên “ vòng xoắn ốc tích cực”- du khách đến 

Huế, và họ quay trở lại hay truyền cảm hứng cho người khác đến tiếp. 

Một khi thế giới toàn cầu hóa rộng hơn với những địa điểm ngay càng trông giống nhau hơn, 

việc thương hiệu hóa điểm đến cho địa danh Huế càng trở nên cực kì quan trọng và có giá trị. 
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Trên cơ sở kinh nghiệm thành công của những điểm đến hàng đầu trong khu vực, các nhà tư vấn 

đưa ra đề nghị về việc thành lập DMO- Tổ chức quản lý điểm đến để quản lý tập trung trong lĩnh 

vực xây dựng thương hiệu và huy động sự đồng thuận của các chủ thể tham gia trong lĩnh vực 

phát triển du lịch, từ cấp chính quyền, các nhà đầu tư đến cộng đồng dân cư. Xây dựng thành công 

thương hiệu điểm đến Huế là tiến trình xây dựng chức năng và địa bàn cần sự  kiên định, nỗ lực  

và cam kết hết mình của các cấp chính quyền và nhân dân Huế. 

Những địa điểm di sản quan trọng có một giá trị thực chất cho tất cả mọi người như là một 

nền tảng quan trọng cho sự đa dạng văn hóa và phát triển xã hội. Việc bảo vệ, bảo tồn lâu dài sức 

sống của nền văn hóa, di tích, những bộ sưu tập, sự toàn vẹn sinh thái tự nhiên… nên là một trong 

những thành phần quan trọng của chính sách phát triển xã hội, kinh tế, luật pháp, văn hóa và du 

lịch. Huế nên đứng ra như là một trường hợp điển hình cho việc bảo tồn di sản cả về thiên 

nhiên lẫn văn hóa. Trong đó, việc bảo lưu tính đích thực (authentic) của những di sản và các bộ 

sưu tầm là việc cấp bách. Ý nghĩa quan trọng nhất của di sản văn hóa Huế chính là ở chỗ đó- 

những tài sản văn hóa là hoàn toàn có thực, như nó đã được mô tả ở trong các ghi chép lịch sử, kí 

ức và những truyền thống để lại từ quá khứ. Cần thực hiện những chương trình trình bày và giải 

thích về tính đích thực của những trải nghiệm khi đến Huế trong một nền văn hóa đích thực để 

làm tăng thêm sự cảm kích và thấu hiểu của du khách trước những di sản văn hóa đó. 

Thế giới hiện nay đang ngày càng trở nên phức tạp, giả tạo, đơn điệu và đồng nhất. Du lịch 

chất lượng không còn tương đương với khái niệm du lịch cao cấp (hight- end và high- whell)  nữa. 

Việc tìm kiếm một cái gì đó chuẩn mực hàm ý chỉ về sự dản dị, không cắt xén, đích thực như là 

sự vật vốn có, một cảm giác sâu lắng về nơi đến, những đặc trưng khác biệt và chưa được khám 

phá  khêu gợi sự tò mò muốn hiểu biết của du khách. Vấn đề căn bản của cuộc sống đương đại- 

stress, phản ánh một khát khao chạy trốn  của con người thoát khỏi cuộc sống hối hả, phản ánh 

những nhu cầu cần thiết  thay đổi nhịp độ sống, phục hồi cảm xúc, như là thuốc giải cho stress. 

Đối lập với sự vội vã của thế giới, vị trí của Huế là hấp dẫn nhất với slogan: “ chậm l i thì thật 

tuyệt. B n đang ở Huế đấ !” ( sl wing d wn is  eautiful). 

Về vấn đề này, chính quyền và những người làm du lịch ở Huế nên có một sự rõ ràng và 

minh bạch trong chính sách phát triển bản sắc thương hiệu điểm đến Huế. “ Slowing down is 

beautiful” trong cùng một hệ giá trị thương hiệu và cảm xúc với slogan “ Hue- The romance of 

Vietnam”( Huế- Lãng m n Việt Nam). “ Những người đi du lịch nhiều bao giờ cũng có xu 

hướng đi chậm l i để chiêm nghiệm và cảm nhận. Huế là một điểm đến như vậy” ( Hans 

Hoefer) và “ Văn hóa Huế là chậm rãi, văn hóa Huế không phải là fast f  d” ( Johannes 

Widodo). Nhưng mặt khác, hiểu sự lãng mạn hay chậm rãi ở đây không có nghĩa là từ chối những 

festival náo nhiệt, những điểm vui chơi tưng bừng, những khu phố 24 tiếng nhộn nhịp, những khu 

chợ bản địa ầm ĩ …. Không nên xem những hoạt động đó đối lập với cảm giác thư thái, cảm giác 

bình yên và cảm giác lãng mạn mà điểm đến Huế gieo vào lòng du khách. Ở mỗi một hoạt động 

du lịch đem lại cho du khách những cung bậc trải nghiệm và cảm xúc khác nhau, nhưng chầm 

chậm, thư thái và lãng mạn là những trải nghiệm căn bản của du khách khi tới Huế, là những gì 

đọng lại trong họ, là dư âm về Huế lan truyền. Có thể phát triển rất nhiều nội dung du lịch, nhưng 

điều quan trọng trong phát triển là phải giữ lại được bản sắc thương hiệu Huế, hay một cách cụ 

thể hơn- giữ lại nguyên vẹn những điểm nhấn tạo nên linh hồn của một điểm đến, tạo nên sự khác 

biệt- ví dụ trong không gian quy hoạch ( thiên nhiên, sông Hương, thành quách , chùa chiền, lăng 

tẩm, vườn trong nhà, làng trong phố… hay việc xây những cây cầu bắc qua sông không chỉ là 

phương tiện giao thông, mà chú trọng hơn đến khía cạnh nghệ thuật), trong thời gian Huế hòa 

quyện với không gian ( hoàng hôn tím Huế, mùa mưa, sắc thái giao mùa), trong những di sản văn 

hóa sống( truyền thống hiếu khách, trang phục của phụ nữ, nghệ thuật ẩm thực….), đó là linh hồn 

của Huế- những giá trị tạo nên cảm giác rõ ràng về sự bình yên, thong thả, lãng mạn khi tới Huế- 

điểm đến duy nhất ở Việt Nam đem lại cho du khách một nhu cầu hưởng thụ rất cao, rất quý tộc.  

Xây dựng thương hiệu “ điểm đến Huế” là định vị  chuỗi DNA của du lịch Huế- với ý nghĩa 

là những gí trị cốt lõi,căn bản và những đặc trưng sắc thái tồn tại lâu dài tạo nên diện mạo của du 

lịch Huế và làm cho điểm đến Huế trở nên khác biệt so với những điểm đến cạnh tranh khác trong 
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nước và khu vực. Huế “ chắng nơi nào có được”, Huế “nhiều điều bí ẩn”, Huế “ luôn là sự bắt đầu 

trở lại “ và “ luôn là những khám phá mới mẻ”. Nhưng đó không phải là những slogan cho du lịch 

Huế. Chúng ta cần một hình ảnh cụ thể quảng bá cho Huế, mà du khách có thể cảm nhận được 

ngay lập tức, rằng họ được gì khi bỏ tiền và bỏ thời gian ra để đi tới Huế. Có ba cách : 

(1). Nhấn mạnh đến đăc thù của điểm đến Huế” Huế, một quê hương của hạnh phúc- a 

homeland of happiness”, “ Huế- trời và đất giao hòa – Heaven and Earth Meet ”. 

(2). Nhấn mạnh đến việc du khách cảm nhận được gì khi tới Huế? Nhịp sống hối hả, vội vã 

biến mất, chỉ còn lại cảm giác thảnh thơi: “ Huế- Lãng mạn Việt Nam – The Romance of 

Vietnam” hay “ Chậm lại là tuyệt vời- Slowing down is wonderful”. 

(3). Nhấn mạnh đến những giá trị tinh thần của đa dạng sinh học và sự tinh tế của nền văn 

hóa Huế: “ Huế - nguyên sơ, đích thực, có hồn và thiêng liêng – Unspoiled, Authentic, Soulful 

and Spiritual” hay “ Nhỏ là đẹp- small is beautiful” 

Cuối cùng, qua các cuộc khảo sát về thương hiệu  cho thấy, Huế hiện đã và đang nắm giữ một 

hệ thống di sản và tài sản thương hiệu giàu có vào loại bậc nhất thế giới. Đó là nền tảng để phát 

triển sản phẩm du lịch có giá trị cao và hấp dẫn để mời gọi du khách tới Huế. Sự giàu có về tài 

ngu ên thiên nhiên và văn hóa quá ph ng phú đến mức vấn đề đặt ra là phải biết ưu tiên lựa 

chọn theo thứ tự nà  để làm nổi bật lên được vị trí và thương hiệu của Huế trên bản đồ thế 

giới, để t o nên những tour du lịch đến Huế mà du khách không thể nà  quên được. Trong bất 

cứ trường hợp nào, bất cứ một điểm đến hoặc một cụm điểm đến nào, điều quan trọng là cần một 

cách tiếp cận toàn diện và xác định rõ du lịch Huế là một hình mẫu điển hình của du lịch Xanh, 

với nhiều loại hình du lịch; sinh thái và du lịch văn hóa, kết hợp với nghỉ dưỡng giải trí 3 S- mặt 

trời, biển và cát, và đó là những sản phẩm du lịch chính hiệu, đích thực. Để điều này được đảm 

bảo cần:  

- Tiếp cận một cách có hệ thống các tài sản thương hiệu đa dạng mà Huế được thiên nhiên và 

lịch sử đem lại. Từ đó mới có thể  phát triển một chiến lược xây dựng thương hiệu mà tận dụng 

hết được sự giàu có của di sản và tài sản thương hiệu Huế.  

- Cần có một phương pháp kết hợp một điểm đến hay một cụm điểm đến mang tính đơn 

thuần “ một vẻ” hay mang tính kết hợp “ đa sắc” của nhiều vẻ khác nhau. Trong cả hai trường hợp, 

cần phải xây dựng hoàn chỉnh chuỗi giá trị tổng hợp của địa bàn hay tuyến du lịch thay vì thiết kế 

nhiều sản phẩm du lịch  “sơ sài” không có những dịch vụ kèm theo để đáp ứng những nhu cầu của 

khách. 

4. Một trong những đề nghị quan trọng mà báo cáo quy hoạch đưa ra đó là việc Huế phải 

dứt khoát biết chối từ những hình mẫu mà hiện nay được số đông cho rằng đó là sự thể hiện 

tính hiện đại của phát triển. 

 Khái niệm hiện đại được thể hiện trong các quan điểm và thiết kế ở bản quy hoạch này 

không nhất thiết phải “ bê tông hóa”, không nhất thiết phải là những chiếc cầu thiết kế hiện đại vắt 

qua sông hay là những  khách sạn khồng lồ với quy mô lớn 500 phòng, vận dụng tối đa mặt tiền là 

mặt đường như là sự phô trương hình ảnh. Những hình ảnh này đã hoàn toàn phản cảm với thế 

giới văn minh và không còn là sự quan tâm của  du khách nước ngoài.  Những nhà quy hoạch có 

đẳng cấp khi tới Việt Nam việc đầu tiên là họ tìm kiếm những giá trị đặc thù của Việt Nam, không 

gian truyền thống Việt Nam là gì để phát huy trong thiết kế và quy hoạch của họ. Do vậy, những 

cụm du lịch mà sẽ càng ngày càng thu hút được nhiều du khách tới và có dự báo là quá tải sẽ là  

Hội An, Mũi Né, và Huế- những nơi thể hiện đẳng cấp ở sự tinh tế, và thể hiện được vẻ đẹp hiện 

đại trong chiều sâu văn hóa truyền thống. Điều này sẽ liên quan đến không gian kiến trúc. Huế là 

nơi duy nhất vẫn còn giữ được không gian kiến trúc đặc thù của riêng Huế, do vậy khi nói đến du 

lịch di sản chính là nói đến những không gian di sản c n đang sống, đang hiện còn của Huế 

vẫn còn giữ được tr ng cơn  ã  táp của tiến trình hiện đ i hóa ở Việt Nam hiện nay. Du khách 

tới Huế không thể hối hả mà buộc phải chậm lại để khám phá và tận hưởng di sản.  
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Thế giới thật sự đang thay đổi, ngay cả trong xu hướng lựa chọn khách sạn để ở, du khách 

tìm kiếm những khách sạn loại boutique hotel với quy mô nhỏ nhưng hoàn hảo về điều kiện sống. 

Cách nhìn nhận và đánh giá của du khách đã quan tâm nhiều hơn đến những trải nghiệm đem đến 

những giá trị nhân bản của nhân loại, mà trong đó khát vọng hạnh phúc và hạnh phúc được đề cao. 

Trong viễn tượng của một quan điểm hoàn toàn mới do Ủy Ban Stiglitz đề xuất về kích thước mới 

để đo lường chất lượng sống và sự phồn thịnh của xã hội. Ủy ban này đã kiến nghị cần phải xác 

định chất lượng sống và tính bền vững trong một  khung đánh giá chung rộng lớn hơn của “phúc 

lợi chung”. Nhà kinh tế Stiglitz đề nghị rằng hãy lấy ví dụ của nước Bhutan, ở đó họ dùng thước 

đo “tổng h nh phúc quốc gia”, một thước đo bao gồm những giá trị tâm linh mà không đo lường 

được bằng những thước đo vật chất. Những giá trị bao gồm những giá trị không trao đổi được trên 

thị trường, không thể đóng gói bằng số lượng tiền bạc, mà bao gồm những giá trị hạnh phúc trong 

cuộc sống. 

 

Du lịch có thể đóng góp nhiều trong “ ổng H nh phúc Quốc gia”, chính vì ngành du lịch 

đặt trọng tâm việc đem lại sự thoải mái hài lòng của du khách, đem lại phúc thọ và sức khoẻ cho 

người tiêu dùng. Và chính vì thế du lịch là một động lực rất quan trọng trong việc xây dựng sự 

phồn thịnh chung, chia sẻ hạnh phúc với cộng đồng nhân loại. Về khía cạnh này, Huế vẫn còn một 

sự lựa chọn khi biết định vị mình là “Một quê hương của H nh phúc”. Trong thế giới khủng 

hoảng triền miên hiện nay, không có một cụm từ nào có sức mạnh nhập tâm như cụm từ: “Một 

Quê hương của Hạnh phúc” (A Homeland of  Happiness). Chính đây có thể tóm gọn được DNA 

thương hiệu của xứ Huế và lôi cuốn du khách trên thế giới “về quê” (going home) để tìm lại hạnh 

phúc. Giành lại hạnh phúc là mơ ước của rất nhiều giới trên hành tinh này và Huế có thể đáp ứng 

với những trải nghiệm đích thực, trải nghiệm khó quên, để tìm lại chính mình, mang lại cảm giác 

hạnh phúc cho con người khi tới Huế. Tại sao lại phải chần chừ khi tự nhận, tự quảng bá cho điểm 

đến Huế một điều tốt đẹp đến thế!  
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