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PHÁT BIỂU CỦA TỔNG CỤC DU LỊCH VIỆT NAM 

Tại Hội nghị liên kết hợp tác phát triển du lịch 2021 

(Quảng Trị, ngày 02/5/2021 

 

 Nguyễn Trùng Khánh 

 Tổng Cục trưởng 

 Tổng cục Du lịch Việt Nam 

 ***** 
 

Kính thưa … 

Thưa quý vị đại biểu, 

Như quý vị đã biết, hơn một năm vừa qua, trước những tác động của dịch 

COVID-19, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã đưa ra các định hướng để thực 

hiện chủ trương kích cầu du lịch nội địa “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” và 

“Du lịch Việt Nam - An toàn, hấp dẫn”. Trong đó định hướng các địa phương, 

điểm đến, doanh nghiệp đẩy mạnh liên kết hợp tác phát triển du lịch, cơ cấu lại thị 

trường, xây dựng các sản phẩm mới và làm mới sản phẩm hiện có phù hợp hơn với 

nhu cầu thị trường biến đổi do ảnh hưởng của COVID-19; đẩy mạnh xúc tiến, kích 

cầu du lịch.  

Hiện nay, hoạt động du lịch quốc tế vẫn bị ngừng trệ, tình hình dịch bệnh 

tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt ở một số nước láng giềng bao gồm Campuchia, 

Lào, Thái Lan. Cùng với đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, liên kết phát 

triển du lịch nội địa vẫn được coi là ưu tiên hàng đầu với nhiệm vụ tiếp tục đẩy 

mạnh chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam trên toàn quốc, tạo khí thế 

vượt khó trong toàn ngành. 

Thay mặt Tổng cục Du lịch tôi hoan nghênh và đánh giá cao sự quan tâm chỉ 

đạo của UBND; sự phối hợp chủ động, tích cực của Trung tâm Đầu tư, Thương mại, 

Du lịch với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị 

hợp tác phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị ngày hôm nay với chủ đề “Du lịch Quảng 

Trị - Liên kết khai thác giá trị tiềm năng”. Chúng tôi cho rằng nội dung và chủ đề 

rất phù hợp với phương châm hoạt động của toàn Ngành thời gian tới là “Liên kết, 

Hành động và Phát triển” như đã thống nhất tại Hội nghị toàn quốc về du lịch diễn 

ra tháng 11/2020, tại Quảng Nam dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ 

Đức Đam. 

Thưa các quý vị đại biểu, 
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Lịch sử đã để lại trên mảnh đất Quảng Trị những di sản, những địa danh ghi 

dấu nhiều sự kiện oanh liệt, hào hùng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc  tạo nên 

lợi thế du lịch độc đáo mà không phải địa phương nào cũng có được. Đó là: Thành 

Cổ Quảng Trị; Cụm di tích đôi bờ cầu Hiền Lương-Bến Hải; Địa đạo Vịnh Mốc… 

Trong nhiều năm qua, Quảng Trị đã xây dựng một thương hiệu du lịch kết hợp giữa 

văn hoá, lịch sử và tâm linh với vẻ đẹp nguyên sơ của những bãi biển như cửa Tùng, 

cửa Việt và đảo Cồn Cỏ. Tuy vậy, chúng ta cũng cần nhìn nhận một thực tế là các 

hoạt động du lịch của Quảng Trị vẫn còn theo đợt, theo mùa vụ, hiệu quả kinh tế 

chưa thực sự cao.  

Chúng ta cần cùng nhau trả lời câu hỏi làm thế nào để Du lịch Quảng Trị có 

thể tận dụng được các dư địa phát triển vốn có để bứt phá, trở thành một điểm đến 

du lịch văn hoá, lịch sử hấp dẫn, nổi bật của miền Trung. Làm thế nào để du khách 

muốn tìm đến, trải nghiệm thắng cảnh tự nhiên và tìm hiểu những di sản mà chúng 

ta luôn luôn tự hào. Bên cạnh đó, trước những thay đổi đáng kể trong nhu cầu của 

du khách do tác động của dịch COVID-19 thì ngành Du lịch Quảng Trị cần có 

những chuyển mình tích cực, khai thác các lợi thế của mình một cách phù hợp để 

thu hút và giữ chân du khách tại địa phương. 

Thưa các quý vị đại biểu, 

Hội nghị hợp tác phát triển du lịch Quảng Trị hôm nay nằm trong khuôn khổ 

chuỗi các hoạt động của Lễ hội Thống nhất non sông và Khai trương mùa du lịch 

biển, đảo năm 2021 để chào mừng 46 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất 

nước, 49 năm giải phóng Quảng Trị. Tổng cục Du lịch đánh giá cao sự quan tâm, 

chỉ đạo tổ chức các hoạt động thiết thực của UBND tỉnh Quảng Trị, những kế 

hoạch tích cực nhằm xúc tiến, thu hút khách, hợp tác phát triển du lịch. Chúng tôi 

tin rằng với những hoạt động tôn vinh các giá trị truyền thống lịch sử và cách mạng 

của dân tộc sẽ tạo sự lan tỏa, thu hút khách du lịch đến với Quảng Trị, tạo cơ hội để 

các doanh nghiệp kinh doanh du lịch gặp gỡ, trao đổi hợp tác. 

Nhân dịp này, chúng tôi xin có một số ý kiến để các quý vị cùng xem xét 

thảo luận, đóng góp cho sự phát triển của du lịch Quảng Trị, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, cần chú trọng xây dựng và quản lý triển khai các chiến lược, quy 

hoạch phát triển du lịch với tầm nhìn cả trung hạn và dài hạn, để đảm bảo việc khai 

thác hiệu quả, bền vững những giá trị tài nguyên tự nhiên, lịch sử tỉnh Quảng Trị 

hiện có. 

Thứ hai, tăng cường các hoạt động liên kết phát triển du lịch với các địa 

phương trong vùng đặc biệt là tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Bình. Huế với đặc 

trưng là di sản văn hoá thế giới, Quảng Bình với đặc trưng là di sản thiên nhiên thế 

giới sẽ tương hỗ cho Quảng Trị với đặc trưng là các di lích lịch sử, văn hoá cách 

mạng. Việc kết nối chặt chẽ giữa ba địa phương sẽ góp phần định hướng, thu hút 

khách du lịch. Đây sẽ là một sản phẩm du lịch vùng độc đáo và mang tính cạnh 

tranh cao. 
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Thứ ba, cần có kế hoạch thu hút đầu tư phát triển một số dự án lớn, hình 

thành các khu nghỉ dưỡng, dịch vụ bổ sung, vui chơi giải trí tạo điểm nhấn, tạo 

động lực phát triển du lịch của Tỉnh.  

Cùng với đẩy mạnh tiến độ để tỉnh Quảng Trị sớm có sân bay, chúng tôi 

cũng rất mong Lãnh đạo Tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện và khuyến khích đầu 

tư phát triển cơ sở hạ tầng kết nối các điểm du lịch, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho 

khách du lịch đến, tham quan các điểm du lịch nổi bật của Quảng Trị. 

Thứ tư, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số, 

số hóa các thông tin, tài liệu, hướng tới hình thành và phát triển hệ sinh thái du lịch 

thông minh. Từ đó có thể nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, 

quản lý chất lượng, phát triển sản phẩm du lịch văn hoá, lịch sử theo hướng bảo tồn, 

nâng cao hiệu quả các hoạt động du lịch.  

Trước mắt, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp khi các hoạt 

động du lịch bước vào mùa cao điểm hè, các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp 

cần luôn phải quán triệt tuân thủ những chỉ đạo của Chính phủ, của Ban Chỉ đạo 

quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 về việc tăng cường thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho khách du lịch, người lao động và 

người dân địa phương. Có như vậy, Du lịch Quảng Trị mới tạo dựng được hình ảnh 

điểm đến an toàn, được du khách lựa chọn và là nền tảng để chuẩn bị chào đón 

khách quốc tế quay trở lại khi các điều kiện cho phép. 

Thưa quý vị, 

Tổng cục Du lịch đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Quảng Trị trong việc tổ 

chức các hoạt động hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch nội địa của Bộ, khởi 

động cho mùa du lịch hè 2021. Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo của 

lãnh đạo tỉnh đối với ngành Du lịch, sự ủng hộ của các nhà đầu tư, doanh nghiệp du 

lịch và toàn thể người dân địa phương, Du lịch Quảng Trị sẽ có những khởi sắc mới, 

phát triển tương xứng với những lợi thế tài nguyên đa dạng và độc đáo của mình. 

Quảng Trị thực sự là một điểm đến - an toàn và hấp dẫn. 

Trước khi dừng lời một lần nữa xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý 

vị đại biểu sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.  

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

 

 

 

 

 


