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Quảng Trị là một vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa. Mảnh đất và con 

người Quảng Trị có biết bao huyền thoại được nhân loại biết ơn và khâm phục. Con 

người nơi đây anh hùng, bất khuất với những tên đất, tên làng, tên núi, tên sông rất 

đỗi thân quen mà giàu chất sử thi, rất đỗi bình dị mà có sức lay động lòng người. 

Quảng Trị có nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, nhiều danh thắng đẹp nổi tiếng và có 

những địa danh mang dấu ấn về quá khứ của chiến tranh như: sông Thạch Hãn, 

sông Bến Hải, cầu Hiền Lương, hàng rào điện tử Mcmanara, địa đạo Vịnh Mốc, 

Sân bay Tà Cơn, Căn cứ Làng Vây, nghĩa trang Trường Sơn, căn cứ Cồn Tiên, Dốc 

Miếu, đường mòn Hồ Chí Minh, Đảo Cồn Cỏ ... Những di tích lịch sử này đã trở 

thành “thương hiệu” du lịch lịch sử của Quảng Trị. 

Quảng Trị nằm giữa Quảng Bình ở phía Bắc và Thừa Thiên Huế ở phía Nam. 

Trong đó, ở phía Nam vào đến Đà Nẵng và Quảng Nam, ở phía Bắc ra đến Hà 

Tĩnh, Nghệ An đều là những khu vực dày đặc di sản thế giới và các khu, điểm du 

lịch quan trọng trong vùng.  Tuyến hành lang Đông Tây vào Việt Nam đi qua 

Quảng Trị và Quốc lộ 1A là các trục giao thông mạch máu của đất nước. Có thể 

thấy phát triển du lịch Quảng Trị trong mối liên kết với các tỉnh miền Trung và các 

nước trên hành lang kinh tế Đông Tây cho phép khai thác những lợi thế tương đối 

của Quảng Trị đồng thời tạo cho Quảng Trị khả năng cạnh tranh cao hơn trong thu 

hút khách du lịch trong sự kết nối về du lịch với các địa phương lân cận, đặc biệt là 

với tỉnh Thừa Thiên Huế.         

Trong những năm qua, ngành du lịch Thừa Thiên Huế và Quảng Trị đã có 

một số hoạt động phối hợp trong công tác liên kết xây dựng sản phẩm du lịch, 

quảng bá xúc tiến du lịch. Từ những năm 90, kết nối hợp tác, các đơn vị lữ hành 

Thừa Thiên Huế đã phối hợp với doanh nghiệp dịch vụ du lịch của Quảng Bình và 

Quảng Trị  cũng như của Đà Nẵng và Quảng Nam xây dựng các tour du lịch liên 

tuyến, gắn kết và phát huy thế mạnh của từng địa phương trong việc khai thác sản 

phẩm du lịch đặc trưng của các tỉnh. Manh nha ban đầu, các doanh nghiệp du lịch 2 

địa phương đã kết nối tổ chức tour đến Huế tham quan di sản rồi tìm hiểu di tích 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_Th%E1%BA%A1ch_H%C3%A3n
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_B%E1%BA%BFn_H%E1%BA%A3i
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7u_Hi%E1%BB%81n_L%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Ba_%C4%91%E1%BA%A1o_V%E1%BB%8Bnh_M%E1%BB%91c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%C4%A9a_trang_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_S%C6%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Di_t%C3%ADch_l%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Tr%E1%BB%8B
https://cungphuot.info/quang-binh
https://cungphuot.info/thua-thien-hue
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lịch sử chiến tranh, tour thăm viếng nhà thờ La Vang, tour tìm hiểu khu vực phi 

quân sự DMZ trên đường ra Quảng Bình, khám phá di sản  thiên nhiên Vườn Quốc 

gia Phong Nha - Kẻ Bàng.  

Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã có sự phối hợp từ lâu về công tác phát triển 

nhân lực ngành du lịch. Từ trước đến nay, hoạt động phối hợp đào tạo và bồi dưỡng 

nguồn nhân lực du lịch được triển khai thông qua các cơ sở đào tạo từ trung tâm 

dạy nghề đến hệ thống Trung cấp, Cao đẳng, Đại học (Trường Cao đẳng Du lịch 

Huế, Trường du lịch - Đại học Huế, Đại học Kinh tế Huế, Đại học dân lập Phú 

Xuân) đào tạo sinh viên đại học và cao đẳng, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch ngắn hạn 

(phục vụ nhà hàng, nghiệp vục lễ tân, nghiệp vụ bar và pha chế đồ uống, nghiệp vụ 

hướng dẫn du lịch, kỹ thuật chế biến món ăn…) cho hàng ngàn đối tượng đang làm 

trong ngành dịch vụ, du lịch ở Quảng Trị.  

Tuy nhiên, hiệu quả của chương trình hợp tác, liên kết phát triển du lịch giữa 

Quảng Trị với Thừa Thiên Huế nói riêng và các tỉnh lân cận nói chung mới chỉ tập 

trung vào công tác kết nối, hợp tác của các doanh nghiệp lữ hành. Hiệu quả triển 

khai các nhiệm vụ hợp tác phát triển chưa cao; chưa khai thác hiệu quả tiềm năng 

của tỉnh Quảng Trị 

Từ năm 2017, Quảng Trị cùng Thừa Thiên Huế đã nỗ lực xây dựng mối quan 

hệ liên vùng giữa chương trình ”Ba địa phương một điểm đến” với hai tỉnh Quảng 

Bình và hình thành mối liên kết khai thác du lịch trên con đường di sản miền 

Trung. Sở Du lịch Thừa Thiên Huế và Sở Du lịch Quảng Bình cùng Sở Văn hóa, 

thể thao và du lịch Quảng Trị đã hợp tác, vận động và hỗ trợ các doanh nghiệp du 

lịch xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với khu vực 

Bình - Trị - Thiên như “Con đường Di sản miền Trung” kết nối với tuyến du lịch 

DMZ, tour “Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” kết hợp thăm và tìm hiểu lịch sử 

chiến tranh với trải nghiệm sinh hoạt văn hóa cộng đồng thiểu số và sinh thái, tour 

“Con đường sinh thái, văn hóa tâm linh Bắc miền Trung gắn với du lịch có trách 

nhiệm và bền vững”, các chương trình tham quan chiến trường xưa Huế - Quảng 

Trị, tour du lịch đường bộ cho du khách Thái Lan, Lào đi qua Cửa khẩu Hồng Vân, 

Cha Lo, Lao Bảo, La Lay đến Quảng Bình và Thừa Thiên Huế, chương trình du 

lịch giáo dục lịch sử từ Huế đi Quảng Trị, Quảng Bình cho sinh viên, học sinh, ... 

Thửa Thiên Huế và Quảng Trị cùng Quảng Bình đã phối hợp xúc tiến các 

sản phẩm du lịch địa phương bạn thông qua một số hội chợ du lịch trong và ngoài 

nước, trên website ngành du lịch địa phương và qua hệ thống e-Marketing. Trong 

năm 2017, ngành du lịch Thừa Thiên Huế và Quảng Trị đã tích cực hỗ trợ quảng bá 

đường bay mới Chiang Mai – Quảng Bình nhằm nâng cao năng lực tiếp cận nguồn 
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khách thị trường Thái Lan đồng thời đa dạng hóa và tăng lượng khách đến với 

Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.  

Từ 2017 đến nay, dù đã bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tạo 

được sự kết nối, phát triển sản phẩm chung, đã thu hút được một số lượng lớn 

khách du lịch trong nước và quốc tế đến với hai tỉnh, góp phần hoàn thành các chỉ 

tiêu kinh tế - xã hội địa phương. Nhưng có thể thấy sự hợp tác, liên kết phát triển 

du lịch giữa Thừa Thiên Huế và Quảng Trị vừa qua cũng mới chỉ tập trung vào 

công tác kết nối, hợp tác của các doanh nghiệp lữ hành giữa các địa phương, sự liên 

kết trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về du lịch, quy hoạch du lịch, đào tạo 

nguồn nhân lực, thanh tra du lịch,… vẫn còn hạn chế.  

 Trong bối cảnh mới hiện nay, nhằm thực hiện mục tiêu kép phòng 

chống dịch bệnh và phục hổi phát triển kinh tế, để phát huy được truyền thống hợp 

tác phát triển du lịch giữa Thừa Thiên Huế với Quảng Trị, cũng như giữa Quảng 

Trị với các địa phương lận cận để cùng nhau triển khai các giải pháp phục hồi 

ngành du lịch của mỗi địa phương trong mối liên kết vùng, Sở Du lịch Thừa Thiên 

Huế đề nghị có một số định hướng và giải pháp như sau: 

Một là, Quảng Trị cần quan tâm chiến lược hợp tác vùng về quy hoạch và  

kêu gọi đầu tư. Trong đó, Quảng Trị cùng Thừa Thiên Huế và Quảng Bình cần xác 

định những lĩnh vực thuộc thế mạnh của từng địa phương để cùng xây dựng kế 

hoạch chung kêu gọi đầu tư, hợp tác kinh doanh. 

Hai là, Quảng Trị hợp tác với Thừa Thiên Huế và các địa phương liên kết 

nghiên cứu hình thành những chính sách khuyến khích các doanh nghiệp lữ hành 

xây dựng những tour du lịch mới nhằm thu hút khách quốc tế đến. Cần tập trung 

đẩy mạnh đầu tư các tuyến đường nối các tuyến, điểm du lịch chính của Quảng Trị 

với Thừa Thiên Huế và các địa phương lân cần để hình thành những tuyến, điểm du 

lịch có tính liên kết vùng cao.  

Ba là, Cần phối hợp với Thừa Thiên Huế và các địa phương lân cận tạo điều 

kiện để các hãng lữ hành lớn, Hội lữ hành Việt Nam và Hội Du lịch cộng đồng Việt 

Nam, ... nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, đặc sắc kết nối các sản 

phẩm của Quảng Trị với sản phẩm của Thừa Thiên Huế với các tỉnh xung quanh 

nhằm nâng cao hơn sức cạnh tranh cho ngành du lịch 2 địa phương. 

Bốn là, ngành du lịch tỉnh Quảng Trị cần nghiên cứu tìm ra lợi thế riêng, tạo 

sản phẩm riêng để phát huy thế mạnh của địa phương để xây dựng các thương hiệu 

và các sản phẩm du lịch mang bản sắc của địa phương mình dựa vào những sản 

phẩm truyền thống đã thực hiện lâu nay và thông qua kế hoạch phát triển sản phẩm 

mới. 
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Năm là, cần coi trọng vấn đề quảng bá, xúc tiến du lịch. Phải có chiến lược 

quảng bá, marketing điểm đến cũng như các sản phẩm du lịch chủ lực của địa 

phương. Các chiến lược, kế hoạch quảng bá xúc tiến của Quảng Trị cần lưu ý sự 

liên kết với Thừa Thiên Huế và các địa phương lân cận để quảng bá hình ảnh điểm 

đến chung cho cả khu vực miền Trung.  

Sáu là, Tăng cường hợp tác phát triển nhân lực du lịch và nâng cao chất 

lượng lao động trong ngành Du lịch theo định hướng chung, theo quy chuẩn chung. 

Chú trọng đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý ngành Du lịch; đào tạo 

nâng cao nhận thức về du lịch cho cộng đồng địa phương; đào tạo bồi dưỡng các kỹ 

năng nghề du lịch cho các nhân viên phục vụ tại các cơ sở lưu trú du lịch và các 

công ty dịch vụ lữ hành. 

Chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian tới, Quảng Trị sẽ quyết liệt quan tâm 

đến định hướng các chiến lược dài hơi cùng các giải pháp trung hạn và ngắn hạn  

nhằm phát huy tốt tiềm năng và lợi thế riêng về du lịch của địa phương, khai thác 

và chia sẻ các nguồn lực, tạo động lực phát triển du lịch Quảng Trị và góp phần cho 

du lịch miền Trung cùng phát triển bền vững. 


