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 u lịch đã trở thành ngày 
một quan trọng trong hoạt 
động kinh tế của các nước. 

Sự phát triển của ngành du lịch đã có 
những đóng góp tích cực cho nền kinh tế 
của mỗi quốc gia. Tiêu dùng của khách 
du lịch sẽ tạo nên thu nhập của các doanh 
nghiệp du lịch. Các doanh nghiệp lại tiêu 
dùng các khoảng thu nhập của mình và lại 
tạo  nên thu nhập cho ngành khác…và cứ 
tiếp tục như thế, nó tạo nên chuổi tiêu 
dùng – thu nhập.  Giá trị của sản phẩm du 
lịch được “đo” bằng mức chi tiêu của du 
khách trong một chuyến du lịch và kết 
quả kinh doanh của các doanh nghiệp du 
lịch, tổng các nguồn thu cho ngân sách 
địa phương từ hoạt động du lịch và thu 
nhập của cư dân bản địa tham gia kinh 
doanh các dịch vụ phục vụ du khách. Giá 
trị gia tăng là khoản giá trị mới tăng thêm 
của hàng hóa dịnh vụ phát sinh trong quá 
trình từ sản xuất, lưu thông tới tiêu dùng. 
Sự phát triển của Du lịch Việt Nam nói 
chung và Quảng Trị nói riêng trong 
những năm qua đã cho thấy: Chất lượng 
sản phẩm du lịch sẽ làm tăng hay giảm 
lượng khách trên địa bàn đó. Gia tăng giá 
trị cho sản phẩm du lịch điểm đến là một 
yêu cầu đặc biệt quan trọng trong quá 
trình phát triển du lịch. Mỗi địa phương 
cần căn cứ vào tiềm năng, điều kiện cụ 

thể của mình để tạo ra những sản phẩm du 
lịch có chất lượng cao phục vụ du khách. 

 Năm 2012, hưởng ứng năm Du lịch 
Quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ, cũng là 
năm tỉnh Quảng Trị tổ chức kỷ niệm nhiều sự 
kiện lớn, ngành Du lịch tỉnh Quảng Trị đã nỗ 
lực triển khai nhiều hoạt động và thu được 
nhiều kết quả quan trọng. Tiêu biểu là tham 
mưu tổ chức thành công Hội thảo quốc tế 
Hợp tác phát triển kinh tế - du lịch Hành lang 
Kinh tế Đông -Tây; Hội nghị hợp tác phát 
triển du lịch giữa 03 tỉnh Quảng Trị - 
Savannakhet – Mukdahan mở rộng trên tuyến 
Hành lang kinh tế Đông - Tây; Tổ chức đoàn 
Famtrip nghiên cứu, khảo sát tuyến, điểm du 
lịch các tỉnh, thành phố miền Trung và Quảng 
Trị…Tại các khu du lịch biển Cửa Tùng, Cửa 
Việt, thành phố Đông Hà, Khu Kinh tế - 
Thương mại đặc biệt Lao Bảo tiếp tục thu hút 
một số dự án đầu tư kinh doanh du lịch. Công 
tác xúc tiến, quảng bá du lịch, liên kết phát 
triển du lịch tiếp tục được quan tâm chỉ đạo 
và triển khai tích cực. Nét nổi bật là xây dựng 
được trang Web du lịch, xây dựng bộ phim về 
tiềm năng du lịch và kêu gọi đầu tư, xuất bản 
nhiều tập san, ấn phẩm, tham gia nhiều hội 
chợ trong và ngoài nước…Các doanh nghiệp 
du lịch, khách sạn, Trung tâm lữ hành đã có 
nhiều cố gắng không những đáp ứng yêu cầu 
thường xuyên mà còn phục vụ tốt các nhu cầu 
về tổ chức lễ kỷ niệm, lễ hội lớn của tỉnh và 

D 
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 đất nước. Tổng lượng khách đến Quảng 

Trị năm 2012 đạt 1.235.000 lượt, tăng 
15,8% so với năm 2011. Tổng doanh thu 
du lịch xã hội ước đạt 1.050 tỷ đồng, tăng 
11% so với năm 2011 (Theo Sở VH-TT-
DL Quảng Tri 2012). 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt 
được, hoạt động du lịch Quảng Trị còn 
nhiều khó khăn hạn chế:  So với các tỉnh lận cận Quảng Trị chưa 
có điều kiêṇ ha ̣tầng để phát triển, thu hút 
du khách nhất là du khách đến tham quan 
và ở laị nhất là dịch vu ̣ ăn theo như nhà 
hàng, khách sạn các hıǹh thức vui chơi 
giải trí, môi trường thiên nhiên trong 
sạch. Sản phẩm du lịch có tiềm năng 
nhưng chưa có hı̀nh thức để nâng cao giá 
trị gia tăng, quảng bá, chiến lươc̣ xây 
dựng thương hiệu bài bản để caṇh tranh 
với các sản phẩm du lic̣h ở các điạ 
phương khác.  
Trong nhiều năm qua, Quảng Trị chỉ chú 
ý đến một số dịch vụ du lịch cụ thể như 
du lic̣h tâm linh, tập trung ở một số đơn vị 
có chức năng kinh doanh du lịch, ít quan 
tâm đến những sản phẩm chủ lực đặc thù 
của địa phương cũng như phát triển chuỗi 
giá trị, làm cho giá trị của sản phẩm du 
lịch Quảng Tri ̣ bị giảm sút. Khách đến thı ̀
nhiều nhưng chı ̉ tham quan chứ ıt́ khi 
nghỉ laị để nghỉ ngơi, chữa bệnh, phục hồi 
sức khỏe; cũng như các nhu cầu khác như 
ăn, ngủ, đi lại, mua sắm và các dịch vụ 
khác; trong khi chúng ta cũng có các cảnh 
quan thiên nhiên hấp dâñ không kém gı ̀
hai tỉnh lân câṇ như Quảng Bình và Thừa 
Thiên Huế như baĩ tắm Cửa Tùng - “Nữ 
hoàng của các bãi tắm”, là “Hòn ngọc của 
biển Thừa Lương”, Cửa Viêṭ, suối nước 
nóng Đakrông, Tân Lâm, đảo Cồn 
Cỏ…cũng như các đăc̣ sản phuc̣ vu ̣ cho 
nhu cầu du khách cũng rất đa daṇg nhưng 
chưa có thương hiêụ theo kiểu “danh 

chıńh ngôn thuâṇ”. Điều đó đã biểu hiện 
trong tỷ trọng tăng trưởng ngành dịch vụ của 
tỉnh nhà trong GDP từ ngày tái lập tỉnh đến 
nay. 

Tuy đã có nhiều nỗ lực đào tạo, bồi 
dưỡng, tập huấn nhưng nhìn chung đội ngũ 
lao động trong các doanh nghiệp du lịch còn 
thiếu về số lượng và yếu về kỹ năng, trình độ 
nghiệp vụ, ngay cả đội ngũ làm công tác quản 
lý, điều hành các doanh nghiệp du lịch cũng 
chưa được đào tạo bài bản. Cán bộ quản lý du 
lịch ở cấp huyện còn thiếu, đa số kiêm nhiệm 
nên chất lượng tham mưu trên lĩnh vực du 
lịch còn hạn chế. Bên cạnh đó, các doanh 
nghiệp du lịch quy mô nhỏ, tiềm lực yếu, 
thiếu đầu tư, chậm cải tiến đổi mới. Hoạt 
động kinh doanh của các doanh nghiệp du 
lịch đang còn đơn lẻ, chưa có sự liên kết, hợp 
tác giữa các doanh nghiệp lữ hành và các 
doanh nghiệp kinh doanh lưu trú, giữa các 
doanh nghiệp du lịch với các đơn vị quản lý, 
khai thác di tích. Các doanh nghiệp chưa 
quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sản 
phẩm, đầu tư cho công tác xúc tiến quảng bá 
thị trường để phát triển bền vững. Các dịch 
vụ tại các điểm tham quan còn thiếu, đơn 
điệu, chỉ đơn thuần thuyết minh hướng dẫn, 
không có dịch vụ hỗ trợ; Hệ thống công trình 
vệ sinh công cộng tại các điểm tham quan 
vừa thiếu vừa chưa bảo đảm tiêu chuẩn; Quá 
trình đầu tư tôn tạo các di tích lịch sử chưa 
thực sự gắn với mục tiêu khai thác phục vụ 
du lịch. Vì vậy, thời gian lưu khách tại các 
điểm tham quan ngắn, doanh thu từ các dịch 
vụ khác không đáng kể. 

 Ngoài ra công tác xúc tiến, quảng bá 
du lịch còn nhiều hạn chế, chủ yếu là nỗ lực 
hoạt động của nhà nước, chưa có sự tham gia 
tích cực của các doanh nghiệp. Các hình thức 
quảng bá, xúc tiến chưa phong phú, chưa ấn 
tượng, hiệu quả chưa cao. Trên thưc̣ tế, các 
doanh nghiệp  ở Quảng Tri ̣ chı ̉ sản xuất ra 
các sản phẩm hàng hóa hay cung cấp các sản 



  NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 
 phẩm dic̣h vu ̣phuc̣ vu ̣khách tiêu dùng và 

du khách mà chưa có chiến lươc̣ xây dưṇg 
thương hiêụ hay xây dựng các thương 
hiệu mạnh nhằm làm gia tăng giá tri ̣ của 
các sản phẩm đăc̣ sản môṭ cách có hê ̣
thống, bài bản như taọ trang web riêng, 
chủ yếu là người tiêu dùng và du khách 
đa ̃ sử duṇg và giới thiêụ laị cho baṇ bè, 
người thân, đồng nghiêp̣. Số lượng DN có 
thương hiệu còn quá khiêm tốn. Như vậy, 
sự yếu kém về xây dựng thương hiệu đã 
làm yếu khả năng cạnh tranh của doanh 
nghiệp nói chung và DN Quảng Trị nói 
riêng. Vì thế các đặc sản du lịch Quảng 
Trị chưa khẳng định được khả năng cạnh 
tranh trên thị trường khu vực và quốc tế. 

Nói một cách chung nhất, sản 
phẩm chủ lực, chất lượng sản phẩm và 
môi trường vĩ mô là vấn đề xuyên suốt 
làm ảnh hưởng đến gia tăng giá trị của 
du lịch Quảng Tri.̣ Vı̀ thế để du lic̣h 
Quảng Trị  nâng cao giá tri gia tăng cho 
các sản phẩm du lic̣h nói riêng và ngành 
du lic̣h  nói chung cần thực hiện môṭ số 
giải pháp sau: 

Thứ nhất, du lịch là bài toán khó, 
phức tạp muốn nâng cao giá tri ̣ gia 
tăng cho sản phẩm du lic̣h cần cần phải trở lại từ đầu, từ cái đơn giản nhất. Sản 
phẩm du lịch của đăc̣ thù Quảng Tri ̣ là gì? 
Cần định danh tất cả các sản phẩm ấy và 
phân loại nó để tìm ra các giải pháp phân 
công quản lý trên các loại sản phẩm cụ 
thể, đây cũng chính là sự phân công xã 
hội cho mục tiêu kinh tế du lịch và gia 
tăng giá trị cho sản phẩm du lịch địa 
phương. Về phía Nhà nước (các cấp Tı̉nh, 
huyêṇ, xa)̃, cần có những tác động mạnh 
mẽ hơn nữa trong việc hỗ trợ các doanh 
nghiệp nói chung, tạo ra môi trường kinh 
doanh thuận lợi để doanh nghiệp có thể 
thực hiện việc nâng cao GTGT đó như 
cung cấp điện, nước, bưu chính viễn 

thông, cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn, cây 
xanh, môi trường, công viên, các khu chợ, 
siêu thị, khu vui chơi giải trí công cộng, 
đường phố du lịch, các điểm tham quan, các 
danh lam thắng cảnh, làng dân tộc, làng văn 
hóa..Nếu nói về cơ sở hạ tầng từ điện, nước, 
phương tiện giao thông đường bộ, đường 
không, đường biển, đường sắt, bệnh viện, 
trường học…cũng như các phương tiện từ đất 
liền ra huyện đảo Cồn Cỏ so với Côn Đảo 
hay gần hơn là Cù lao Chàm thì làm sao 
chúng ta có thể thu hút được du khách trong 
khi chúng ta vừa thiếu lại  vừa yếu so với các 
tỉnh bạn. Tóm lại, một quốc gia có nền kinh 
tế phát triển gắn liền với cơ sở vật chất hạ 
tầng phát triển tạo điều kiện thuận lợi về 
thông thương giữa các nước cũng như giữa 
các vùng, các tỉnh trong một quốc gia tạo 
điều kiện thúc đẩy cho hoạt động du lịch của 
quốc gia đó..  

Về phía doanh nghiệp, giá trị của 
khách hàng sẽ cộng hưởng giá trị của doanh 
nghiệp (DN). Vì thế, gia tăng giá trị của 
khách hàng là mục tiêu đầu tiên DN cần đạt 
được trong tất cả các mục tiêu dài hạn để gia 
tăng giá tri ̣.  Ở đây cần hiểu rõ “tổng giá trị 
khách hàng nhận được” không phải chỉ có 
được từ sản phẩm, dịch vụ, mà còn bao gồm 
các lợi ích, tiện ích, quyền lợi được gia tăng 
trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ. 
Có nhiều cách thức gia tăng giá trị cho khách 
hàng, như: tăng cường khả năng phục vụ 
khách hàng; phối hợp với các tổ chức, các 
DN khác để gia tăng giá trị lâu dài cho khách 
hàng; cùng tổ chức kinh doanh và chia sẻ lợi 
nhuận với khách hàng; xây dựng chương 
trình để đáp ứng nhu cầu hướng ngoại, “thể 
hiện bản thân” như tham gia vào các chương 
trình vì trách nhiệm cộng đồng. Xu hướng 
marketing ngày nay chuyển từ việc chú trọng 
đến sản phẩm sang chú trọng đến quyền lợi 
của người tiêu dùng; xu hướng chuyển từ 
cạnh tranh giành thị phần sang cạnh tranh 
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 giành khách hàng, từ nỗ lực thu hút khách 

hàng mới sang việc giữ chân họ; xu 
hướng từ chú tâm vào tài sản vật chất 
sang chú trọng vào xây dựng thương hiệu 
và làm giàu, phát triển trên thương hiệu 
đó. 
Thứ hai, các công cụ làm gia tăng giá 
trị sản phẩm đối với thu nhập của cộng 
đồng và doanh nghiệp trong du lịch  * Có chính sách sản phẩm phù hơp̣: 
doanh nghiệp cần tận dụng những lợi thế 
về sự sẵn có nguồn nguyên liệu phong 
phú để chế biến ra những sản phẩm có 
GTGT cao hơn. Phải tạo điều kiện thuận 
lợi cho sự phát triển đồng bộ nhóm ngành 
hàng hỗ trợ lẫn nhau. Sức cạnh tranh phụ 
thuộc vào việc các doanh nghiệp sử dụng 
những tài sản hiện có của mình và có 
được phương thức tiếp cận với những 
nguồn mới hiệu quả như thế nào thông 
qua hợp tác với các bạn hàng liên quan 
khác. Vấn đề hợp tác ngành nghề trong 
từng lĩnh vực ngành hàng sẽ trở thành 
một nhân tố quan trọng cho việc tăng 
GTGT của sản phẩm. Sản phẩm du lịch 
chủ yếu là dịch vụ mang tính tổng hợp 
cao dựa trên cơ sở của nhiều ngành nghề 
khác nhau, hơn nữa do đặc tính của nó là 
sản phẩm du lịch khó xác định được chu 
kỳ sống, đầu tư tạo ra sản phẩm mới là rất 
khó. Chính vì những đặc điểm ấy trong 
chiến lược chung Marketing du lịch là 
nhằm đa dạng hoá sản phẩm, thông qua 
việc tổ hợp các yếu tố cấu thành, nâng 
cao sự thích ứng của hàng hóa, dịch vụ 
nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu của khách 
hàng. Những yếu tố thoả mãn gồm: Sự 
thoả mãn về sinh lý: những bữa ăn ngon, 
đồ uống hợp khẩu vị, giường ngủ đầy 
quyến rũ, môi trường thoải mái.  Sự thoả 
mãn về kinh tế: mức giá tương ứng với 
giá trị và chất lượng, phục vụ nhanh 
chóng, thuận tiện. Thoả mãn về xã hội: 

khi tham gia vào các chương trình du lịch, 
khách du lịch được giao lưu, học hỏi nhiều 
điều bổ ích, được tiếp cận những điều mới 
mẻ. Sự thuận tiện trong quá trình đăng ký, đặt 
chỗ và mua chương trình: thông tin thường 
xuyên, hình thức đăng ký thuận tiện (qua 
mạng vi tính, fax, tel,…). Những ưu đãi dành 
cho khách quen: thông tin chúc mừng, ưu đãi 
về giá, thời hạn đăng ký, Những ưu đãi cho 
khách đi du lịch tập thể: giá tổ chức các hoạt 
động tập thể, Các dịch vụ miễn phí: hành lý, 
chụp ảnh kỷ niệm của đoàn... 
Doanh nghiệp cần phải xác định việc gia tăng 
giá trị cho khách hàng hiện nay là một xu thế 
tất yếu để tạo ra sức mạnh cạnh tranh. Vì vậy, 
nhận thức về vấn đề này phải có từ người 
đứng đầu DN, phải đặt vấn đề gia tăng giá trị 
cho khách hàng ở tầm chiến lược. Các Doanh 
nghiệp Quảng Trị nên hành động tập thể tính 
truy nguyên  nguồn gốc của các đặc sản và 
xây dựng nên những thương hiệu mạnh để tạo 
niềm tin của khách hàng như Chiến lược ‘3-A’ 
được áp dụng: Đầu tiên là tạo sự chú ý 
(Attention) của người tiêu dùng, tiếp đó là thu 
hút (Attraction) và cuối cùng là chấp nhận 
(Adoption). Các tài liệu tiếp thị phải hướng tới 
tạo ra sự yêu thích của người tiêu dùng và du 
khách đối với thương hiệu của các sản phẩm 
du lic̣h taị Quảng Tri:̣ Vâỵ những sản phẩm 
mang đăc̣ thù của Quảng Tri ̣ phuc̣ vu ̣du khách 
là gı̀? Ngành nghề dic̣h vu ̣ và các đăc̣ sản ở 
tı̉nh Quảng Tri ̣ khá phong phú, có rất nhiều 
tiềm năng và còn nhiều lĩnh vực có thể gia 
tăng giá trị, ví  dụ, đa dạng hóa các sản phẩm 
bơ, thanh long Tân Liên(dầu bơ, bột bơ, kem 
bơ-guacamole...), chuối, mít Tà Ruṭ (sấy, kem 
chuối, chè chuối), cá lóc đồng Cù  Hoan( 
nướng, kho tô,̣ lẫu cá lóc) với nhiều thương 
hiệu khác chưa được xây dựng như: chè xanh 
Mỹ Chánh; bánh lọc Mỹ Chánh;  bánh ướt 
Phường  Lang; nước mắm Mỹ Thủy; ruốc Hà 
Tây; cháo bôṭ Hải Lăng; bánh dày Triêụ 
Trung; bún khô Triêụ Thành; nem chơ ̣ Saĩ; 



  NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 
 nước mắm Viêṭ Hà Cửa Viêṭ; cá thu Cúc 

Tı̉nh;  hải sản Thúy Bòn; bún hến, cua 
đồng Mai Xá;  bôṭ sắn dây Gio Linh; quả 
cây dứa biển, rau má, tiêu Vıñh Linh; tôm 
hùm, đăc̣ sản cá khô Cửa Tùng; rươụ cần, 
nếp ống Tre(nứa) Vân Kiều, Pa Cô… 

Cuối cùng, thiết lâp̣ trang web về 
sản phẩm để khách hàng và du khách 
đến Quảng tri ̣ có thể tım̀ hiểu và mua 
sắm sau khi xem thông tin về sản phẩm trên maṇg. Chẵng haṇ viêc̣ thiết lâp̣ trang 
web  http://www.dacsanquangtri.vn  được 
thiết lập nhằm quảng bá các thương hiêụ 
đăc̣ sản của các điạ phương và thu nhận 
các thông tin phản hồi của người tiêu 
dùng và khách du lic̣h. Khách hàng đánh 
giá cao sự hấp dẫn của trang web, và 
quan trọng hơn, trang web đem đến cho 

người tiêu dùng trong và ngoài tın̉h, khách 
du lic̣h những thông tin quan trọng về lơị 
ıćh, sư ̣hấp dâñ, phong phú của các đăc̣ sản ở 
các vùng miền của Quảng Tri ̣, cách sử dụng 
và bảo quản các đăc̣ sản phuc̣ vu ̣du khách. 
Các tài liệu tiếp thị giới thiệu, quảng bá 
cách sử dụng sản phẩm du lic̣h với tiêu đề 
‘Khám phá sự diệu kỳ…’. Chương trình này 
đem đến cho người tiêu dùng và  du khách 
các thông tin về những tác dụng hữu ích của 
sản phẩm du lic̣h trong tăng cường sức khỏe 
và cách chế biến phong phú những món ăn 
từ các sản phẩm đăc̣ sản của điạ phương để 
phuc̣ vu ̣du khách. Các tài liệu tiếp thị phả i hướng tới tạo ra sự yêu thích của người tiêu 
dùng và  du khách đối với thương hiệu của 
các sản phẩm du lic̣h taị Quảng Tri ̣./. 

 

  
Một góc huyện đảo Cồn Cỏ. Ảnh: TL. 


