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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong giai đoạn hội nhập và phát triển hiện nay thì xuất phát từ 

hoạt động trong nền kinh tế thị trường, một mình các chủ thể không 

tự giải quyết được nhiều vấn đề nảy sinh do vậy cần Nhà nước tác 

động vào nhằm điều chỉnh, giải quyết những ách tắc, trở ngại trong 

những hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.  

Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh du lịch 

(KDDL) là nhân tố ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển của 

ngành du lịch tỉnh Quảng Nam nói chung và của huyện Núi Thành 

nói riêng, có tác động không nhỏ vào quá trình công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa cũng như sự phát triển chung về kinh tế, xã hội của huyện.  

Đối với huyện Núi Thành nằm ở phía Nam của tỉnh Quảng Nam 

có nhiều tiềm năng phát triển về du lịch. Tại đây, có vị trí địa lý vừa 

giáp núi vừa giáp biển có bờ biển dài, nhiều đảo nhỏ chưa được khai 

thác, có đường quốc lộ Bắc Nam chạy qua, có sân bay, cảng biển và 

các khu công nghiệp lớn... đây là một tiềm năng lớn thuận lợi để phát 

triển ngành du lịch và nghỉ dưỡng. 

Trong những năm công tác phát triển du lịch của huyện luôn 

được quan tâm, trên 5 điểm du lịch được hình thành với lượt khách 

du lịch tính đến năm 2016 đạt 46.068 lượt, tương ứng với mức doanh 

thu đạt 9 tỷ đồng. Hệ thống cơ quan QLNN đã thực hiện tốt công tác 

QLNN trên lĩnh vực du lịch thể hiện bằng việc tạo lập môi trường 

pháp lý về du lịch, xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, chính sách 

phát triển du lịch đến việc xây dựng các quy trình, thủ tục cấp phép 

hoạt động kinh doanh du lịch. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc QLNN đối 

với hoạt động kinh doanh du lịch vẫn tồn tại một số vấn đề hạn chế 
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như: công tác triển khai các quy hoạch về du lịch chưa đồng bộ, chưa 

có các điểm nhấn, phát triển du lịch còn chạy theo phong trào; chính 

sách thu hút đầu tư đối với doanh nghiệp chưa khả thi; công tác triển 

khai, phổ biến chính sách vẫn chưa thực hiện triệt để, vẫn còn sự 

chồng chéo; việc kiểm tra, đánh giá cấp chứng nhận các tiêu chuẩn 

chất lượng về cơ sở kinh doanh lưu trú, các đơn vị vận tải, lữ hành 

chưa hiệu quả, tỷ lệ vi phạm còn nhiều. Song cơ quan QLNN chưa 

thực sự mạnh tay đối với các trường hợp vi phạm về điều kiện kinh 

doanh như chèo kéo khách, hét giá...gây mất lòng tin với du lịch 

huyện. Do vậy, việc nghiên cứu một cách khoa học và có hệ thống để 

tìm ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNN đối với hoạt 

động kinh doanh du lịch để ngành này để ngành này thực sự trở 

thành ngành kinh tế động lực trong tương lai gần, đồng thời góp 

phần thúc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện là 

yêu cầu và nhiệm vụ cấp thiết.  

Xuất phát từ những vấn đề trên tác giả chọn đề tài luận văn 

“Quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh du lịch trên địa 

bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam” để nghiên cứu là cần 

thiết, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu tổng quát:  

Nghiên cứu xác lập các tiền đề khoa học và thực tiễn để đề xuất 

các giải pháp nhằm tăng cường công tác QLNN đối với hoạt động 

kinh doanh du lịch (KDDL) của huyện. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

Hệ thống hoá các vấn đề lý luận và thực tiễn, làm rõ thực trạng 

và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác QLNN trong lĩnh 

vực KDDL tại huyện Núi Thành trong thời gian đến. 
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3. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

Những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến công tác QLNN 

đối với hoạt động KDDL. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về không gian: huyện Núi Thành. 

- Về thời gian: Các dữ liệu thứ cấp trong thời gian 5 năm: từ 

năm 2012 đến năm 2016. Dữ liệu sơ cấp được tiến hành điều tra 

trong khoảng thời gian từ tháng 9/2017 đến tháng 10/2017. 

- Về nội dung: Nghiên cứu các hoạt động KDDL và các giải 

pháp đề xuất ở góc độ cơ quan QLNN cấp huyện. 

4. Cách tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cứu 

4.1. Cách tiếp cận 

Cách tiếp cận duy vật lịch sử, duy vật biện chứng 

4.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thu thập dữ liệu: 

+ Thu thập dữ liệu thứ cấp: Thông qua nghiên cứu từ các niên 

giám thông kê, các báo cáo tổng kết, dự án, đề án, tham luận. 

+ Thu thập dữ liệu sơ cấp: tác giả sử dụng phương pháp điều tra, 

khảo sát qua bảng hỏi. Đối tượng điều tra bao gồm 45 cơ sở KDDL 

trên địa bàn huyện và 25 cán bộ QLNN về du lịch.  

- Phương pháp xử lý dữ liệu: 

Sau khi thu thập các dữ liệu trên, đối với dữ liệu thứ cấp, tác giả 

thực hiện việc sắp xếp, phân loại theo thời gian, theo từng nội dung 

cụ thể có liên quan đến các phần, mục trong đề tài.Đối với dữ liệu sơ 

cấp, tác giả phân tích dưới dạng thống kê mô tả như mean, mode. 

- Phương pháp phân tích dữ liệu 
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5. Câu hỏi nghiên cứu 

- Thực trạng công tác QLNN đối với hoạt động KDDL trên địa 

bàn huyện Núi Thành như thế nào? 

- Các nhân tố nào ảnh hưởng đến công tác QLNN đối với hoạt 

động KDDL trên địa bàn huyện Núi Thành? 

- Giải pháp nào nâng cao hiệu quả công tác QLNN trong lĩnh 

vực KDDL trên địa bàn huyện Núi Thành? 

6. Kết cấu luận văn 

Gồm 3 chương: chương 1 cơ sở lý luận về công tác QLNN đối 

với hoạt động KDDL; Chương 2 thực trạng công tác QLNN đối với 

hoạt động KDDL; Chương 3 giải pháp hoàn thiện công tác QLNN đối 

với hoạt động KDDL trên địa bàn huyện Núi Thành. 

7. Tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc liên 

quan đến đề tài  
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC 

 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT 

ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH 

1.1.1. Khái niệm về kinh doanh du lịch và QLNN đối với 

hoạt động kinh doanh du lịch 

a. Khái niệm kinh doanh du lịch 

- Theo Luật Du lịch thì kinh doanh du lịch là hoạt động cung 

ứng các sản phẩm, dịch vụ, hàng hoá liên quan đến thỏa mãn nhu cầu 

du lịch của khách du lịch nhằm mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận.[25] 

b. Khái niệm quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh 

du lịch 

- Theo tác giả Đỗ Hoàn Toàn, trong giáo trình “Quản lý nhà 

nước về kinh tế” thì QLNN về kinh tế là tổng thể những phương thức 

quản lý có chủ đích của Nhà nước lên nền kinh tế quốc dân và các bộ 

phận hợp thành của nó để thực hiện các mục tiêu nhất định.[24] 

1.1.2. Đặc điểm của QLNN đối với hoạt động kinh doanh du 

lịch 

- Được xây dựng bởi một hệ thống định chế theo thứ bậc chặt 

chẽ và thông suốt từ Trung ương tới các địa phương.  

- Có tính liên tục, tương đối ổn định và thích ứng. Đảm bảo các 

hoạt động không bị gián đoạn trong bất kỳ tình huống nào. 

- Có mục tiêu chiến lược, kế hoạch để thực hiện mục tiêu.  

- Có tính chủ động, sáng tạo và linh hoạt. 
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1.1.3. Vai trò của QLNN đối với hoạt động kinh doanh du 

lịch 

a. Vai trò định hướng 

b. Vai trò phối hợp  

c. Vai trò điều tiết 

d. Vai trò hỗ trợ  

e. Vai trò kiểm tra, giám sát 

1.1.4. Các công cụ nhà nƣớc sử dụng để quản lý hoạt động 

kinh doanh du lịch 

a. Công cụ hành chính 

b. Công cụ kinh tế 

c. Công cụ tuyên truyền, giáo dục 

1.2. NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT 

ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH 

1.2.1. Xây dựng, ban hành quy hoạch, kế hoạch phát triển 

du lịch 

Theo Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 

ngày 19/6/2015, huyện không xây dựng chiến lược quy hoạch mà 

trách nhiệm thực hiện QLNN về du lịch của huyện bao gồm: cụ thể 

hóa chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển du 

lịch của Nhà nước cho phù hợp với thực tế tại địa phương và có biện 

pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường tại 

khu du lịch, điểm du lịch... 
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a. Khái niệm quy hoạch, kế hoạch: 

b. Nội dung bản quy hoạch 

c. Quy trình xây dựng quy hoạch 

d. Tiêu chí đánh giá  

1.2.2. Xây dựng và triển khai các chính sách, quy định trong 

lĩnh vực quản lý kinh doanh du lịch 

Theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, công 

tác xây dựng ban hành chính sách thì chỉ có cấp tỉnh trở lên mới ban 

hành, đối với đề tài này phạm vi QLNN đối với hoạt động kinh 

doanh du lịch ở cấp huyện nên huyện chỉ triển khai các chính sách và 

xây dựng các quy định, cấp phép một số lĩnh vực liên quan về kinh 

doanh du lịch như:  

- Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh  gồm: kinh doanh khách 

sạn, kinh doanh karaoke, dịch vụ ăn uống, kinh doanh lữ hành. 

- Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực 

phẩm. 

- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC. 

a. Khái niệm chính sách, quy định 

b. Nội dung ban hành chính sách trong lĩnh vực quản lý kinh 

doanh du lịch 

c. Quy trình ban hành quy định thủ tục hành chính 

d. Tiêu chí đánh giá  

1.2.3. Triển khai thực hiện các chính sách, quy định trong 

quản lý hoạt động kinh doanh du lịch 

a. Nội dung triển khai thực hiện 

- Trên cơ sở chính sách phát triển du lịch được phê duyệt thì cơ 

quan nhà nước cấp huyện có trách nhiệm tuyên truyền, công bố và 
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phổ biến các chính sách pháp luật đến các tổ chức, cá nhân có liên 

quan triển khai thực hiện và tham gia giám sát việc thực hiện. 

b. Quy trình thực hiện chính sách, quy định 

  Quy trình triển khai  thực hiện chính sách, quy định  

 Quy trình cấp phép đăng ký kinh doanh du lịch  

 Quy trình cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm 

 Quy trình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng 

cháy chữa cháy 

c. Tiêu chí đánh giá 

1.2.4. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong 

lĩnh vực kinh doanh du lịch 

Thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực kinh doanh du lịch là việc 

phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp 

luật, quy định của nhà nước đối với hoạt động kinh doanh du lịch 

như vi phạm quy định về kinh doanh lưu trú. 

Theo Luật du lịch, UBND cấp huyện có trách nhiệm thanh tra, 

kiểm tra và xử lý vi phạm một số lĩnh vực như kinh doanh lưu trú, 

kinh doanh lữ hành, vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh 

du lịch, kiểm tra giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy.  

a. Nội dung thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

 Lĩnh vực kinh doanh lưu trú 

 Lĩnh vực kinh doanh lữ hành 

 Lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh 

du lịch 
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b. Quy trình thanh tra, kiểm tra 

c. Quy trình xử lý vi phạm 

d. Tiêu chí đánh giá 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ 

NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH 

1.3.1. Điều kiện tự nhiên 

1.3.2. Điều kiện xã hội 

1.3.3. Điều kiện kinh tế  

1.3.4. Môi trƣờng thể chế  

1.3.5. Khoa học công nghệ 

1.4. KINH NGHIỆM CỦA CÁC ĐỊA PHƢƠNG VỀ QUẢN LÝ 

NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH 

1.4.1. Kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc về du lịch ở Thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

1.4.2. Kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc về du lịch ở thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

1.4.3. Bài học kinh nghiệm về công tác QLNN đối với hoạt 

động kinh doanh du lịch huyện Núi Thành 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

 

 

 

 

 



10 

 

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI 

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN 

HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM 

2.1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU ẢNH HƢỞNG ĐẾN 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG 

KINH DOANH DU LỊCH HUYỆN NÚI THÀNH 

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 

2.1.2. Đặc điểm xã hội  

2.1.3 Đặc điểm cơ sở hạ tầng 

2.1.4. Đặc điểm kinh tế 

Trong giai đoạn 2012-2016, kinh tế huyện Núi Thành liên tục 

phát triển với nhịp độ tăng trung bình. Tổng sản phẩm trong huyện 

(GRDP) hằng năm đạt 6,5% nhờ vậy mà khoảng chênh lệch về 

GRDP bình quân đầu người của huyện Núi Thành so với mức trung 

bình của tỉnh Quảng Nam càng được rút ngắn.  

2.1.3 Tình hình phát triển ngành du lịch huyện Núi Thành 

a. Tình hình về khách du lịch 

Trong 5 năm qua, số lượng khách du lịch đến huyện Núi Thành 

tăng lên đáng kể nhưng vẫn chưa thật sự tương xứng với giá trị thực về 

du lịch của huyện. Năm 2012 huyện Núi Thành đón nhận 22.148 lượt 

đến năm 2016 tổng lượt khách đến du lịch huyện Núi Thành là 46.068 

lượt tăng gấp 2 lần so với năm 2012 trong đó chủ yếu là khách nội địa.   

b. Doanh thu du lịch 

Doanh thu về hoạt động du lịch cũng ở mức trung bình. Năm 

2012 đạt 3,6 tỷ đồng và đến năm 2016 đạt 9 tỷ đồng, tuy có tăng 

nhanh nhưng con số còn quá thấp so với nhiều địa phương khác. 
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2.1.3 Đặc điểm về môi trƣờng và thể chế 

a. Đặc điểm về môi trường 

b. Đặc điểm về thể chế 

2.1.4. Đặc điểm về khoa học - công nghệ 

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ 

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN 

HUYỆN NÚI THÀNH GIAI ĐOẠN 2012 - 2016 

2.2.1. Công tác xây dựng, ban hành chiến lƣợc, quy hoạch 

phát triển du  lịch trên địa bàn huyện Núi Thành  

Nhận thức được những tiềm năng to lớn của du lịch huyện Núi 

Thành nên công tác xây dựng và triển khai quy hoạch phát triển du 

lịch cũng đã sớm được thực hiện; hàng năm có tổng kết đánh giá để 

có phương án điều chỉnh kịp thời.  

 Phân vùng quy hoạch của huyện Núi Thành 

+ Vùng du lịch đô thị Núi Thành 

+ Vùng du lịch phía Tây - Bắc 

+ Vùng du lịch phía Đông 

 Nội dung quy hoạch 

Nội dung quy hoạch định hướng tổ chức không gian phát triển 

du lịch Đảo Tam Hải, du lịch biển và du lịch kết hợp với các di tích 

lịch sử đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trở thành trung tâm 

thương mại - du lịch, các khu vui chơi giải trí và các khu nghĩ dưỡng, 

sân golf cao cấp kết hợp thăm quan các di tích văn hóa - lịch sử.  

 Nội dung quy hoạch chi tiết 

 - Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh lưu trú du 

lịch đạt hạng từ 3 - 5 sao. 

- Lập quy hoạch chi tiết 1/500 tổng thể phát triển du lịch xã đảo 

Tam Hải gắn với quy hoạch phát triển du lịch huyện Núi Thành.  
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- Quy hoạch cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động du lịch 

2.2.2. Thực trạng công tác xây dựng và triển khai các chính 

sách, quy định quản lý nhà nƣớc trong hoạt động kinh doanh du 

lịch trên địa bàn huyện Núi Thành 

a. Thực trạng công tác xây dựng và triển khai các chính sách, 

quy định quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh du lịch 

Căn cứ theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 

77/2015/QH13 ngày 19/6/2015, nhiệm vụ và quyền hạn của chính 

quyền địa phương cấp huyện thì UBND huyện Núi Thành đã  xây 

dựng và triển khai các chính sách, quy định về thủ tục hành chính 

liên quan đến hoạt động kinh doanh du lịch như:  

- Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh gồm: kinh doanh khách 

sạn, kinh doanh karaoke, dịch vụ ăn uống, kinh doanh lữ hành. 

- Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực 

phẩm. 

- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC. 

Trong những năm vừa qua, trên địa bàn huyện Núi Thành thì 

các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã và đang tổ chức và định 

hướng xây dựng và triển khai các chính sách quy định về hoạt động 

KDDL trên địa bàn. Đồng thời, với những quy định ưu đãi về tiền 

thuê đất nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh dịch vụ về du lịch 

đã và đang là chính sách quan trọng trong sự phát triển lĩnh vực du 

lịch tại địa phương nhằm đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình 

hình mới.  

b. Đánh giá công tác xây dựng và triển khai các chính sách, 

quy định quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh du lịch 

Kết quả điều tra thực tế cho thấy cảm nhận của các doanh 

nghiệp KDDL về các văn bản quy định được chuyển tải đến cơ sở 
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kịp thời được đánh giá thấp nhất với mean = 2,90 và mode = 2, kết 

quả trên cho thấy hầu như các doanh nghiệp đều cho rằng mức độ 

chuyển tải các văn bản từ cơ quan nhà nước tới tay các doanh nghiệp 

chưa thực sự kịp thời, việc các văn bản được ban hành chủ yếu đều 

được lưu hành nội bộ chưa triển khai rộng rãi đến các doanh nghiệp, 

hộ kinh doanh; tương tự với kết quả điều tra các cán bộ quản lý du 

lịch đều cho rằng các văn bản, quy định này đến tay các doanh 

nghiệp tương đối chậm, khi doanh nghiệp cần hoặc thực hiện các 

nghĩa vụ liên quan thì mới được cơ quan QLNN cung cấp các văn 

bản, thông tin liên quan các chính sách, quy định với giá trị mean = 

3,0 và mode = 3.  

2.2.3. Thực trạng về công tác thực hiện các chính sách, quy 

định quản lý nhà nƣớc về kinh doanh du lịch ở huyện Núi Thành 

a. Thực trạng công tác thực hiện các chính sách, quy định 

quản lý nhà nước về kinh doanh du lịch 

Những năm qua thì cùng với quyết tâm cao, huyện Núi Thành 

đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp trong chương trình thực 

hiện chính sách, quy định về QLNN về KDDL ở huyện Núi Thành. 

Huyện Núi Thành đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính có liên 

quan đến KDDL, bên cạnh đó, việc tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu 

lực, hiệu quả với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, 

năng lực và tính chuyên nghiệp nhằm đáp ứng với yêu cầu của hoạt 

động KDDL tại địa phương. Hiện nay, thì thực trạng công tác cấp 

giấy phép kinh doanh, cấp các điều kiện về KDDL đã và đang tạo 

nền tảng căn bản cho hoạt động KDDL trên địa bàn huyện Núi 

Thành giai đoạn mới.  
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b. Đánh giá công tác thực hiện các chính sách, quy định quản 

lý nhà nước về KDDL ở huyện Núi Thành 

Theo kết quả điều tra cho thấy, Cảm nhận của các doanh nghiệp 

KDDL về các chính sách, quy định được niêm yết công khai rộng rãi 

được đánh giá thấp nhất với với mean = 3 và mode = 2, ngược với 

cảm nhận của các doanh nghiệp thì theo cảm nhận của các cán bộ 

quản lý thì công tác này cũng được đánh giá là cao hơn với mean = 

3,40 và mode = 3, kết quả trên cho thấy việc các chính sách, quy 

định được cơ quan nhà nước niêm yết công khai chưa hiệu quả, một 

số doanh nghiệp, hộ cá nhân vẫn chưa tiếp cận được các chính sách, 

quy định nhanh chóng. 

2.2.4. Thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi 

phạm trong hoạt động kinh doanh du lịch. 

a. Thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

trong hoạt động kinh doanh 

 Về công tác quản lý các dịch vụ du lịch 

- Dịch vụ lưu trú: 

- Dịch vụ lữ hành: 

- Dịch vụ ăn uống: 

 Về công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm: 

Trong 5 năm (2012-2016), công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt 

động KDDL của huyện được chú trọng, các đợt thanh tra tăng dần 

qua các năm do số lượng các doanh nghiệp, hộ kinh doanh du lịch 

tăng mạnh qua từng năm. 

Năm 2012 có 31 lượt thanh tra và đã phát hiện 10 vụ vi phạm 

trong đó xử phạt nhắc nhở 7 vụ, vi phạm xử phạt hành chính 3 vụ với 

số tiền phạt 6.000.000 đồng đến năm 2016 số lượt thanh tra tăng 41 

lượt và phát hiện 24 vụ vi phạm, trong đó nhắc nhở 15 vụ, xử phạt vi 
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phạm hành chính 8 vụ, đình chỉ hoạt động 1 vụ do vi phạm xây dựng 

vượt quá giấy phép xây dựng, với tổng số tiền phạt đến 11.500.000 

đồng. Qua đó đã góp phần đáng kể vào việc nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật của các doanh nghiệp KDDL của huyện trong thời 

gian gần đây.  

b. Đánh giá thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi 

phạm trong hoạt động kinh doanh du lịch huyện Núi Thành 

Qua khảo sát thực tế kết quả điều tra cho thấy thái độ của đội ngũ 

cán bộ thực hiện nhiệt tình và trách nhiệm và lực lượng cán bộ thực 

hiện công tác thanh tra, kiểm tra không gây sách nhiễu được các doanh 

nghiệp, hộ KDDL đánh giá thấp nhất với giá trị lần lượt là mean = 

3,15, mean = 3,21 và giá  trị mode = 2, điều này cho thấy các cơ sở 

KDDL vẫn chưa hài lòng về thái độ của cán bộ quản lý du lịch huyện 

Núi Thành. Bên cạnh đó, các cảm nhận về quy định, quy trình, số 

lượt và thời điểm kiểm tra đều được các doanh nghiệp đánh giá với 

giá trị mean đều lớn hơn 3 và mode hầu hết ở mức trung bình = 3. 

2.2.5. Tổ chức thực hiện 

2.3. NHỮNG THÀNH CÔNG, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

KÌM HÃM VỀ QLNN TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH DU 

LỊCH CỦA HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM 

2.3.1. Thành công 

- Việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch 

phát triển du lịch của huyện có sự đổi mới cả về nội dung, phương 

pháp và tổ chức thực hiện, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du 

lịch trên địa bàn xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của 

mình sát hợp với thị trường và phù hợp với định hướng phát triển 

chung của địa phương.  
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- Thủ tục hành chính đối với kinh doanh nói chung và hoạt động 

du lịch nói riêng đang từng bước được cải thiện. Các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ du lịch ngày càng chủ động hơn trong việc tiếp cận 

các văn bản, chính sách liên quan đến hoạt động KDDL. 

- Công tác tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức 

hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước 

trong lĩnh vực du lịch từ tỉnh đến cơ sở được chú trọng.  

2.3.2. Hạn chế 

- Trong quá trình triển khai vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: 

việc quy hoạch đất dành cho hoạt động KDDL gặp nhiều khó khăn 

do đất thuộc sự quản lý của Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai và 

quốc phòng; kết cấu hạ tầng phục vụ cho đầu tư du lịch còn yếu, nhất 

là hạ tầng giao thông kết nối với các điểm đến và các vùng lân cận; 

chưa thu hút được nhiều vốn đầu tư cho du lịch;  

- Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về du 

lịch cho người dân và việc nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư 

địa phương hiệu quả còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển 

du lịch trong bối cảnh hiện nay. 

- Sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan còn nhiều hạn chế, bất 

cập, nhận thức của người dân về phát triển du lịch gắng với bảo vệ 

môi trường chưa cao. 

- Chưa có sự đồng bộ (chồng chéo) và phù hợp giữa các ngành 

trong công tác ban hành văn bản, chính sách. Thời gian hiệu lực còn 

chậm trễ tại địa phương. 

- Chưa có công tác theo dõi đánh giá hiệu quả việc thực hiện các 

chính sách phát triển, KDDL tại địa phương. 
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- Công tác xử lý sau kiểm tra, thanh tra còn để kéo dài, nội dung 

đề nghị, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực KDDL diễn biến phức tạp. 

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 

a. Nguyên nhân khách quan 

b. Nguyên nhân chủ quan 

- Các chính sách quy định về các tiêu chuẩn chất lượng các sản 

phẩm du lịch còn mang yếu tố chung chung chưa có quy định riêng  

- Nguồn vốn nhà nước dành cho đầu tư và hỗ trợ đầu tư kết cấu 

hạ tầng và cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch còn thấp. 

- Nhân sự quản lý còn thiếu và ít, chưa có công chức đảm nhận 

riêng về lĩnh vực du lịch mà là kiêm nhiệm nên chưa đáp ứng được 

yêu cầu công tác. 

- Phương thức, trình tự thanh tra, kiểm tra bộc lộ nhiều hạn chế, 

chưa tạo được sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan QLNN liên 

quan, gây ra sự chồng chéo và phiền hà cho các doanh nghiệp. 

-  Chế tài xử lý mang tính cả nể, nhắc nhở. 

- Chưa áp dụng triệt để khoa học công nghệ vào quá trình 

QLNN đối với hoạt động KDDL.  

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực cho 

hoạt động du lịch còn chấp vá, thiếu hệ thống. Mối quan hệ giữa cơ 

sở đào tạo nghề du lịch và các doanh nghiệp KDDL trong phát triển 

nguồn nhân lực chưa chặt chẽ.  

- Cơ sở vật chất và kỹ thuật kinh doanh tại các điểm du lịch còn 

mang tính tự phát, hạn chế chưa đáp ứng nhu cầu kinh doanh. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 
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CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QLNN ĐỐI VỚI  

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN 

 HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM 

3.1. CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1. Các dự báo 

Lượng khách du lịch đến Núi Thành đến năm 2020 đạt khoảng 

100.000 lượt, tốc độ tăng trưởng trung bình hằng năm giai đoạn 2015 

- 2020 là 11,5%/ năm; đến năm 2030 đạt khoảng 150.000 lượt, tốc 

độ tăng trưởng trung bình giai đoạn 2020 - 2030 là 18,6%/ năm. 

Phấn đấu doanh thu du lịch và dịch vụ du lịch năm 2020 đạt khoảng 

53 tỷ đồng; năm 2030 đạt khoảng 142 tỷ đồng.  

3.1.2. Các văn bản pháp lý 

3.1.3. Định hƣớng phát triển du lịch huyện Núi Thành 

3.1.4 Quan điểm hoàn thiện công tác quản lý nhà nƣớc đối 

với hoạt động kinh doanh du lịch huyện Núi Thành 

- Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành nhằm hoàn thiện QLNN 

về KDDL.  

- Hoàn thiện QLNN đối với hoạt động KDDL gắn liền với đổi 

mới nhận thức và đổi mới tư duy kinh tế về vai trò của du lịch trong 

phát triển KT-XH của huyện.  

- QLNN trong lĩnh vực du lịch phải đáp ứng mục tiêu, chiến 

lược phát triển KT-XH chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH 

– HĐH. 
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3.2. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 

QLNN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM 

3.2.1. Hoàn thiện việc xây dựng, ban hành chiến lƣợc, quy 

hoạch phát triển du lịch trên địa bàn huyện Núi Thành 

- Việc xây dựng công tác quy hoạch phát triển trên địa bàn 

huyện cần thiết được thực hiện theo nhiều giai đoạn, chủ trì, phối 

hợp với các cấp, các ngành và các địa phương đẩy mạnh tuyên 

truyền, phổ biến chủ trương, chính sách... 

- Việc quy hoạch về phát triển du lịch phải tuân thủ chiến lược 

phát triển kinh tế huyện trong những năm qua, đảm bảo sự phát triển 

mạnh mẽ và hiệu quả.  

- Thông qua việc xây dựng quy hoạch về phát triển du lịch thì đi 

đôi với công tác QLNN trong lĩnh vực này, đồng thời quan tâm chỉ 

đạo có hiệu quả đối với hoạt động KDDL.  

- Tổ chức quy hoạch kiểm tra việc quản lý chặt chẽ hoạt động 

KDDL một cách chặt chẽ, có hệ thống từ cấp huyện đến tận địa 

phương. 

3.2.2. Hoàn thiện việc xây dựng và triển khai các chính sách, 

quy định trong lĩnh vực quản lý nhà nƣớc về kinh doanh du lịch 

trên địa bàn huyện Núi Thành 

- Rà soát các chính sách, quy định về kiểm soát hoạt động 

KDDL theo quy định của pháp luật về vấn đề này trên địa bàn huyện 

Núi Thành. 

- Tiến hành xây dựng và ban hành các quy định về điều kiện 

kinh doanh, phương tiện vận chuyển...Xây dựng một cách đồng bộ 

các quy trình, quy phạm trong hoạt động KDDL.  
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- Hoàn thiện các quy định nhằm nâng cao năng lực QLNN về 

KDDL nói chung. Xây dựng, ban hành các quy định về kế hoạch 

hành động an toàn trong KDDL theo nguyên tắc tiếp cận hệ thống 

toàn bộ ở tất cả các khâu trong chu trình hoạt động kinh doanh. 

- UBND huyện cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát lại toàn bộ các 

văn bản pháp quy do huyện ban hành có liên quan đến hoạt động 

KDDL để điều chỉnh sửa đổi, bổ sung hoàn thiện nhằm tạo môi 

trường pháp lý rõ ràng, nhất quán, ổn định và thông thoáng cho hoạt 

động du lịch được diễn ra một cách có hiệu quả như chính sách tài 

chính, tín dụng, chính sách thu hút đầu tư. 

3.2.3. Hoàn thiện công tác triển khai thực hiện các chính 

sách, quy định quản lý nhà nƣớc về kinh doanh du lịch trên địa 

bàn huyện Núi Thành 

Xây dựng hoàn thiện và ban hành các quy trình thủ tục về cấp 

phép 

Rà soát và thẩm định lại cơ sở lưu trú theo đúng quy định về 

tiêu chuẩn lưu trú góp phần duy trì, nâng cao chất lượng dịch vụ 

trong các cơ sở lưu trú du lịch. Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm 

các doanh nghiệp và tổ chức hoạt động KDDL vi phạm tiêu chuẩn 

chất lượng dịch vụ. Lập dường dây nóng để du khách có thể phản 

ánh ý kiến của họ về chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp và tổ 

chức hoạt động KDDL không đảm bảo theo tiêu chuẩn.  

Giản đơn hoá các thủ tục hành chính đối các loại hình cấp phép, 

thủ tục liên quan đến chính quyền địa phương như giấy xác nhận, 

giấy chứng nhận, biên bản do UBND huyện tiến hành kiểm tra. 

3.2.4. Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý sai 

phạm trong hoạt động kinh doanh du lịch ở huyện Núi Thành 

- Cần đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện các 
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chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý công tác trật tự trị an, 

bảo vệ môi trường tại các điểm tham quan du lịch; nâng cao chất 

lượng công tác thẩm định các cơ sở lưu trú; thực hiện nghiêm túc 

việc cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo đúng quy định. 

 - Đổi mới phương thức thanh tra, kiểm tra. Trình tự, thủ tục 

thanh tra, kiểm tra phải được nghiên cứu và thiết kế lại một cách hết 

sức khoa học để làm sao vừa đảm bảo được mục đích, yêu cầu thanh 

tra, kiểm tra, vừa có sự kết hợp, phối hợp với các cơ quan chức năng 

khác nhau để tiến hành gọn nhẹ, không trùng lặp chồng chéo.  

3.2.5. Hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện 

Hệ thống cơ quan QLNN về du lịch cần được tổ chức thống 

nhất từ cấp tỉnh đến cấp huyện, đảm bảo sự phối hợp có hiệu quả 

giữa các ngành, các cấp trong QLNN về KDDL, phân định rõ quyền 

hạn và trách nhiệm của mỗi ngành, mỗi cấp nhằm khắc phục tình 

trạng chồng chéo, đùn đẩy trong quản lý, đảm bảo giải quyết nhanh 

gọn các vấn đề phát sinh trong hoạt động KDDL như quản lý quy 

hoạch, đầu tư, khai thác tài nguyên du lịch, quản lý trật tự trong hoạt 

động KDDL.... Theo đó, cần nghiên cứu việc phân cấp quản lý hoạt 

động KDDL phù hợp cho cấp huyện và xã theo vị trí của các khu, 

tuyến, điểm du lịch. 

3.3. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 

3.3.1 Đề xuất 

Thứ nhất, đối với các cơ quan có thẩm quyền hoạch định chính 

sách, xây dựng pháp luật và ban hành văn bản: Tiếp tục xây dựng và 

hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật, chính sách về du lịch. Du 

lịch là một ngành kinh tế - tổng hợp có liên quan đến nhiều ngành, 

nghề và lĩnh vực khác.  
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Thứ hai, đối với từng chủ thể QLNN về du lịch trong mối quan 

hệ phối hợp: Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ và xây 

dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong QLNN 

về du lịch trên địa bàn huyện với các bộ, ban, ngành từ trung ương 

xuống cơ sở. 

Thứ ba, các cơ quan QLNN có thẩm quyền cần tiến hành rà soát 

và đề nghị sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật về KDDL 

trong thực tế.  

3.3.2 Kiến nghị 

- Kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam tạo nguồn vốn ngân sách từ 

quỹ ngành, hỗ trợ công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến, đầu tư 

phát triển du lịch Núi Thành. 

- Kiến nghị sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam trợ 

giúp về chuyên môn, nghiệp vụ và tạo điều kiện kết nối hoạt động du 

lịch Núi Thành với Hội An và Mỹ Sơn. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 
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KẾT LUẬN 

QLNN đối với hoạt động KDDL huyện Núi Thành là nhân tố 

ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển của ngành du lịch, qua đó 

ảnh hưởng đến mức độ đóng góp của ngành này vào quá trình CNH, 

HĐH cũng như sự phát triển chung về kinh tế, xã hội của huyện. Qua 

nghiên cứu, phân tích đánh giá và tổng hợp luận văn đã làm sáng tỏ 

một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hoàn thiện công tác QLNN về 

hoạt động KDDL trên địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 

như sau: 

Một là, hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận 

cơ bản về hoạt động KDDL và QLNN đối với hoạt động KDDL của 

chính quyền cấp huyện hiện nay, như khái niệm, đặc điểm hoạt động 

KDDL, vai trò, công cụ; các yếu tố tác động tới hoạt động KDDL; 

nội dung QLNN đối với hoạt động KDDL. 

Hai là, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động KDDL và 

QLNN đối với hoạt động KDDL huyện Núi Thành giai đoạn 2012-

2016, rút ra những mặt tích cực, hạn chế và nguyên nhân. 

Luận văn đã khẳng định tăng cường QLNN đối với hoạt động 

KDDL ở huyện Núi Thành là nhân tố quan trọng hàng đầu ảnh 

hưởng đến sự phát triển của ngành du lịch của huyện nói riêng và 

tỉnh Quảng Nam nói chung. Hoạt động KDDL huyện Núi Thành 

những năm qua đã có nhiều kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên bên 

cạnh những ưu điểm, vẫn còn những khó khăn và hạn chế xuất phát 

từ các cơ quan có thẩm quyền thi hành pháp luật, các cơ quan, tổ 

chức chịu trách nhiệm thi hành, các lực lượng được giao quyền tiến 

hành các hoạt động xử lý những hành vi vi phạm trong lĩnh vực hoạt 

động KDDL... 
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Ba là, luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện 

công tác QLNN đối với hoạt động KDDL của huyện Núi Thành 

trong thời gian tới như về công tác xây dựng quy hoạch, chiến lược; 

xây dựng và triển khai các chính sách, quy định; công tác thanh tra, 

kiểm tra và công tác tổ chức thực hiện. Các giải pháp này hy vọng sẽ 

đẩy mạnh quá trình chuyển dịch huyện Núi Thành trở thành huyện 

du lịch trong thời gian tới. Các giải pháp cần được thực hiện một 

cách linh hoạt, nhưng cần đảm bảo các mục tiêu căn bản. Với sự hiểu 

biết rõ ràng hơn về tận dụng các cơ hội và giảm bớt rủi ro trong quá 

trình phát triển, đảm bảo niềm tin của người dân Núi Thành với quá 

trình phát triển của huyện.  

Với các kết quả trên, tác giả hy vọng sẽ góp một phần nhỏ công 

sức của mình vào sự phát triển của ngành du lịch huyện Núi Thành 

nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung. 


