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TÓM TẮT 

Nghiên cứu phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch ở huyện 
Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Nghiên cứu đã khảo sát 20 cán bộ quản lý cấp huyện và cấp xã; 25 tổ chức, cá nhân kinh 
doanh dịch vụ du lịch và 60 khách du lịch đã đến tham quan tại huyện Tân Lạc. Kết quả nghiên cứu cho thấy huyện 
Tân Lạc đã quan tâm đến phát triển du lịch, tuy nhiên công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện vẫn 
còn một số những hạn chế như: công tác quy hoạch phát triển du lịch chưa đồng bộ; công tác tuyên truyền, quảng 
bá du lịch còn sơ sài; đội ngũ nhân lực du lịch vẫn còn hạn chế; công tác kiểm tra chưa thường xuyên. Một số giải 
pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện Tân Lạc như sau: Tăng 
cường quản lý quy hoạch và kế hoạch phát triển du lịch; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận 
thức về vai trò của ngành du lịch; Tăng cường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch; Đa dạng hoá các sản 
phẩm, dịch vụ và tour tuyến du lịch; Tăng cường công tác thanh kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về du lịch. 

Từ khoá: Quản lý nhà nước, du lịch, huyện Tân Lạc. 

Improving the State Management of Tourism in Tan Lac District, Hoa Binh Province 

ABSTRACT 

This study analyzed the current state of state management of tourism in Tan Lac district, Hoa Binh province. 
The study surveyed 20 managers at district and commune levels, 25 organizations and individuals doing business in 
tourism services, and 60 tourists who have visited Tan Lac district. The study showed that Tan Lac district has paid 
attention to the tourism development, but the state management of tourism in the district still had some limitations. 
The tourism development planning has not been synchronized; the propaganda and promotion of tourism were still 
sketchy; tourism human resources were still limited; inspection work was not regular. Some solutions proposed to 
improve the state management of tourism in Tan Lac district are as follows: Strengthening the management planning 
and tourism development plan in Tan Lac district; strengthening the propaganda and dissemination to raise 
awareness about the role of the tourism industry; strengthening the development and training of tourism human 
resources; diversifying tourism products, services and tours; strengthening the inspection and handling of violations 
of the tourism law. 

Keywords: State management, tourism, Tan Lac district. 
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Dự án quy hoạch phát triển 
Phân kỳ thực hiện 

Đến năm 2020 2021-2030 

Quy hoạch chung xây dựng chi tiết các phân khu của khu Du lịch quốc gia Hồ Hoà Bình và 
các điểm du lịch 

Hoàn thành  

Dự án nâng cấo đường: Đường ra cảng Bích Hạ, đường ra cảng Ba Cấp, đường tỉnh 435, 
Đường Phong Phú - Trung Hoà - vịnh Ngòi Hoa (thuộc huyện Tân Lạc)  

Hoàn thành  

Dự án nâng cấp và xây dựng các cảng bến thuyền du lịch: Cảng Thung Nai, cảng Bích Hạ… 
bến thuyền du lịch Ngòi Hoa (thuộc huyện Tân Lạc) 

Hoàn thành 
giai đoạn I 

Hoàn thành 

Nhóm các dự án phát triển sản phẩm du lịch: Phân khu du lịch Thung Nai, Trung tâm du lịch 
Ngòi Hoa (thuộc huyện Tân Lạc) 

Hoàn thành 
giai đoạn I 

Hoàn thành 

Chỉ tiêu 

Cán bộ quản lý (n = 20) Cơ sở kinh doanh (n = 25) 

Rất 
đồng ý 

Đồng ý 
Không 
đồng ý 

Rất 
đồng ý 

Đồng ý 
Không 
đồng ý 

 Quy hoạch phát triển du lịch được công khai rộng rãi, kịp thời 80,0 20,0 0,0 56,0 36,0 8,0 

Quy hoạch phát triển du lịch là phù hợp, không chồng chéo 65,0 30,0 5,0 60,0 28,0 12,0 

Quy hoạch phát triển du lịch đảm bảo khai thác triệt để tiềm 
năng, lợi thế của địa phương 

65,0 25,0 10,0 52,0 36,0 12,0 

Tiến độ thực hiện quy hoạch chi tiết còn chậm, chất lượng quy 
hoạch chưa cao 

20,0 45,0 35,0 24,0 36,0 40,0 
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Dự án đầu tư Quy mô 
Kinh phí 
(tỷ đồng) 

Tình trạng 

Dự án phát triển kết cấu hạ tầng    

Tuyến đường Lũng Vân - Bắc Sơn - Noong Luông 11,3km  80 Đang triển khai 

Đường liên huyện vùng cao Lạc Sơn đi Tân Lạc (qua địa bàn các xã Ngọc Sơn, 
Ngổ Luông, Quyết Chiến) 

54km  309 Đã hoàn thành 
giai đoạn 1 

Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng tuyến đường tỉnh lộ 440 từ Km11+50  
đến Km14+00 

12 Đã hoàn thành 

Cải tạo nâng cấp một số tuyến đường liên thôn: tuyến từ xóm Khao đi Thung Mu, 
tuyến từ xóm Khời đi Thung Mu 

 25 Đã hoàn thành 

Dự án phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch 

Dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái và bảo tồn thiên nhiên Thung Lũng Mây 36ha 130 Chưa triển khai  

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Lũng Vân Ecolodge 5ha 38 Chưa triển khai 

Khu du lịch Sinh thái - Văn hoá cộng đồng và bảo tồn tự nhiên xóm Chiến 5ha 95 Chưa triển khai 

Khu nhà nghỉ dưỡng kết hợp khu dân cư thương mại trung tâm Vân Sơn - Tân Lạc 4,9ha 30 Chưa triển khai 

Tổng cộng  719  
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Chỉ tiêu 
Mức độ đánh giá (n = 60) 

Rất hài lòng Hài lòng Chưa hài lòng 

Tính đa dạng của sản phẩm và các tua tuyến du lịch 20,0 58,3 21,7 

Giá cả và chi phí cho các dịch vụ du lịch 23,3 50,0 26,7 

Cảnh quan và cơ sở vật chất phục vụ du lịch 18,3 66,7 15,0 

 Mức độ an ninh, an toàn ở các khu du lịch 20,0 58,3 21,7 

Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch 18,3 58,3 23,3 

Tính tiện lợi khi tham quan trong các khu du lịch 15,0 58,3 26,7 

Chỉ tiêu ĐVT 2019 2020 2021 

Tổng số cơ sở lưu trú Cơ sở 32 32 32 

Khách sạn 2 sao KS 2 2 2 

Nhà nghỉ Cơ sở 15 15 15 

 Homestay Cơ sở 15 15 15 

Cơ sở dịch vụ ăn uống Cơ sở 16 18 19 

Cơ sở kinh doanh vận chuyển hành khách Cơ sở 5 8 12 
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Chỉ tiêu ĐVT Số lượng 

Kiểm tra liên ngành Cuộc 03 

Phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch kiểm tra Cuộc 02 

Số lượt đơn vị được kiểm tra  Lượt đơn vị 19 

Số đơn vị bị xử lý hành chính Đơn vị 6 

Số cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm Cơ sở 17 
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Chỉ tiêu ĐVT 2019 2020 2021 Tốc độ PTBQ (%) 

 Tuyên truyền bằng cờ hồng, cờ đuôi nheo Lượt chiếc 5.535 5.662 5.362 98,4 

 Tuyên truyền bằng băng rôn Lượt 335 - - - 

Tuyên truyền bằng khẩu hiệu Câu 642 - - - 

Tuyên truyền bằng xe ô tô Lượt 46 - - - 

Tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng  

Phóng sự Phóng sự 7 9 10 119,5 

Tin bài Tin 10 12 14 118,3 

Gian hàng giới thiệu sản phẩm và hình ảnh du lịch Gian hàng 2 - 2 100,0 

 

Chỉ tiêu 

Cán bộ quản lý (n = 20) Cơ sở kinh doanh (n = 25) 

Rất 
đồng ý 

Đồng ý 
Không 
đồng ý 

Rất  
đồng ý 

Đồng ý 
Không 
đồng ý 

Hình thức tuyên truyền phù hợp 60,0 25,0 15,0 44,0 44,0 12,0 

Nội dung tuyên truyền hợp lý và sát với điều kiện của người dân  40,0 60,0 0,0 24,0 40,0 36,0 

Phương pháp tuyên truyền hợp lý 40,0 45,0 15,0 32,0 44,0 24,0 

Hiệu quả công tác tuyên truyền cao 35,0 55,0 10,0 40,0 36,0 24,0 

Có tác động tích cực đến nâng cao nhận thức và ý thức của 
người dân về du lịch 

45,0 40,0 15,0 36,0 48,0 16,0 

Chỉ tiêu ĐVT 2019 2020 2021 Tốc độ PTBQ (%) 

Số lớp tập huấn về du lịch Lớp 5 2 3 77,5 

Số lượt người tham gia Lượt 145 55 95 80,9 

Số cán bộ quản lý Lượt  40 20 25 79,1 

Số người dân tham gia kinh doanh du lịch Lượt 105 35 70 81,7 
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Chỉ tiêu 

Cán bộ quản lý (n = 20) Cơ sở kinh doanh (n = 25) 

Rất 
đồng ý 

Đồng 
ý 

Không 
đồng ý 

Rất 
đồng ý 

Đồng 
ý 

Không 
đồng ý 

Hình thức đào tạo phù hợp 50,0 30,0 20,0 44,0 40,0 16,0 

Nội dung đào tạo phù hợp với người dân địa phương 35,0 45,0 20,0 32,0 36,0 32,0 

Phương pháp đào tạo hợp lý 45,0 40,0 15,0 36,0 40,0 24,0 

 Chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực du lịch phù hợp 30,0 50,0 20,0 32,0 36,0 32,0 

Hoạt động đào tạo có tác động tích cực năng lực của các cơ sở kinh 
doanh du lịch tại địa phương 

55,0 35,0 10,0 40,0 44,0 16,0 

Nội dung 

Tốt Bình thường Kém 

Số lượng 
(người) 

Tỉ lệ 
(%) 

Số lượng 
(người) 

Tỉ lệ (%) 
Số lượng 
(người) 

Tỉ lệ 
(%) 

Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường 22 36,67 26 43,33 12 20,00 

Ý thức bảo vệ, bảo tồn các điểm du lịch 26 43,33 19 31,67 15 25,00 

Thân thiện và mến khách 29 48,33 20 33,33 11 18,33 
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Chỉ tiêu ĐVT 2019 2020 2021 TĐ tăng trưởng BQ (%) 

Tổng khách du lịch  Lượt 130.658 87.609 89.697 -17,1 

Khách nội địa Lượt 125.652 86.349 89.432 -15,6 

Khách quốc tế Lượt 4.506 1.262 265 -75,7 

Số dự án thu hút đầu tư vào du lịch Dự án 09 10 05 -25,5 

Doanh thu Triệu đồng 25.014 16.621 22.512 -5,1 
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