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MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢNG BÁ DU LỊCH 

TỈNH TUYÊN QUANG BẰNG PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG MỚI 

  
Đinh Quang Mạnh 

Trường Đại học Tân Trào 

 

Tóm tắt: 

Bài viết khái quát thực trạng quảng bá du lịch tỉnh Tuyên Quang bằng các phương 

tiện truyền thông mới trong thời gian vừa qua. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp 

khai thác những thế mạnh của các phương tiện truyền thông mới nhằm góp phần nâng 

cao hơn nữa hiệu quả quảng bá du lịch tỉnh Tuyên Quang. 

Từ khóa: Tuyên Quang, quảng bá du lịch Tuyên Quang, phương tiện truyền thông 

mới. 

Đặt vấn đề 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ và tác động mạnh mẽ tới mọi 

lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có du lịch. Với những thành tựu vượt bậc 

của công nghệ thông tin, sự tiếp cận, trải nghiệm trên các phương tiện truyền 

thông nền tảng số của du khách cũng thay đổi đáng kể. Trong những năm vừa 

qua, việc chú trọng công tác truyền thông quảng bá du lịch Tuyên Quang của 

các cấp chính quyền, các đơn vị, cá nhân thông qua các phương tiện mạng xã 

hội (MXH) đã đưa du lịch Tuyên Quang nói chung phát triển và đạt được những 

hiệu quả nhất định. Thông tin, hình ảnh về vùng đất quê hương cách mạng với 

nhiều tiềm năng du lịch hấp dẫn đã tạo được ấn tượng tốt đẹp với du khách, có 

sức lan tỏa cả trong nước và bước đầu có được sự quan tâm của du khách quốc 

tế, tạo những bước chuyển biến tích cực trong quảng bá, kinh doanh du lịch 

Tuyên Quang.  

Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã tác động nặng nề đến đời 

sống kinh tế - xã hội, nhưng du lịch vẫn là nhu cầu quan trọng, được quan tâm. 

Để vượt qua khó khăn, thách thức và phục hồi du lịch trong bối cảnh bình 

thường mới, tất nhiên không thể thiếu vai trò quan trọng của truyền thông. Do 

đó, đẩy mạnh và đổi mới truyền thông, trong đó có ứng dụng các phương tiện 

truyền thông mới để quảng bá du lịch là việc làm cấp thiết. 

Trong bài viết này, trên cơ sở khái quát thực trạng truyền thông, quảng bá 

du lịch tỉnh Tuyên Quang trong thời gian qua, chúng tôi sẽ đề xuất một số giải 

pháp khai thác thế mạnh của các phương tiện truyền thông mới nhằm góp phần 

nâng cao hơn nữa hiệu quả quảng bá du lịch tỉnh Tuyên Quang. 
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1. Thực trạng sử dụng phương tiện truyền thông mới trong phát triển 

du lịch Tuyên Quang 

Trong những năm qua, việc quảng bá các giá trị du lịch Tuyên Quang 

bằng những phương tiện truyền thông truyền mới như: website, MXH đã đóng 

góp không nhỏ cho phát triển du lịch Tuyên Quang. Tuy nhiên, để đạt được hiệu 

quả cao hơn nữa thì việc khai thác thế mạnh của những phương tiện truyền 

thông mới nói trên cũng là điều cần phải chú trọng. 

1.1. Khái quát về việc sử dụng các phương tiện truyền thông mới trong 

quảng bá du lịch tỉnh Tuyên Quang thời gian vừa qua 

1.1.1. Truyền thông quảng bá trên website 

Xác định internet là một trong những phương tiện truyền thông hiệu quả, 

nên thế mạnh của công nghệ thông tin đã được ứng dụng trong truyền thông, 

quảng bá du lịch Tuyên Quang thông qua xây dựng và duy trì các trang thông tin 

điện tử. Các website về du lịch Tuyên Quang được chú trọng xây dựng và đầu tư 

về nội dung và hình thức, có lượt truy cập và tương tác cao, trong đó phải kể đến 

những website chuyên biệt như: Lễ hội Thành Tuyên 

(http:lehoithanhtuyen.com.vn) của UBND tỉnh Tuyên Quang do Trung tâm Xúc 

tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang biên tập và quản trị; Du lịch Tuyên Quang 

(http:dulichtuyenquang.gov.vn) của Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên 

Quang; http://bqlckdltuyenquang.gov.vn/ của Ban quản lý các khu du lịch tỉnh 

Tuyên Quang,… Các website nói trên đều có giao diện đẹp, hiện đại, ngoài chức 

năng là một trang thông tin điện tử còn là một kho dữ liệu số về tư liệu, hình 

ảnh, video lớn và phong phú về du lịch địa phương; những thông tin khá đầy đủ, 

chi tiết và cập nhật thường xuyên về tour tuyến du lịch, địa danh du lịch, dịch vụ 

du lịch...của website là những thông tin hữu ích đối với những tổ chức, cá nhân 

trong nước có nhu cầu tìm hiểu về văn hóa, du lịch Tuyên Quang.  

Ngoài ra, một số khu, điểm du lịch, UBND tỉnh, huyện, thành phố, các 

ban, sở cũng có website riêng nên thông tin tuyên truyền, xúc tiến du lịch được 

thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả. 

Website của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cũng có chuyên trang, chuyên 

mục tuyên truyền thường xuyên về du lịch Tuyên Quang và các huyện, thành 

phố trong tỉnh như: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang: 

http://www.tuyenquang.gov.vn, cơ quan chủ quản là UBND tỉnh Tuyên Quang; 

website đài truyền hình Tuyên Quang http://tuyenquangtv.vn; website Tuyên 

Quang online, đơn vị chủ quản Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang 

http://www.tuyenquang.gov.vn/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://tuyenquangtv.vn/
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http://www.baotuyenquang.com.vn; website của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Tuyên Quang http://www.sovhttdltuyenquang.vn/... 

Đặc biệt, thời gian qua, Cổng thông tin du lịch và Ứng dụng du lịch thông 

minh trên thiết bị di động tích hợp bản đồ số du lịch tỉnh Tuyên Quang đi vào 

hoạt động với tên ứng dụng là “Tuyen Quang tourism” 

(https://MyTuyenQuang.vn). Ứng dụng này giúp cho doanh nghiệp, nhà quản lý 

du lịch và du khách có thể cập nhật và tìm kiếm thông tin du lịch Tuyên Quang 

dễ dàng và thuận tiện trên các thiết bị số như máy tính, máy tính bảng, điện thoại 

thông minh. Hệ thống còn tích hợp bản đồ số về du lịch giúp du khách, hướng 

dẫn viên du lịch dễ dàng định vị, chỉ đường, tìm kiếm địa điểm, tạo lịch trình 

riêng giúp du khách thuận tiện trong việc lựa chọn và tạo các hành trình riêng 

khi đến với Tuyên Quang.  

Với hiệu quả của ứng dụng công nghệ thông tin vào du lịch, ngành Du 

lịch tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó ưu tiên ứng dụng công 

nghệ trong các hoạt động du lịch trực tuyến. Đây là bước đi đúng, mang lại lợi 

ích lớn trong công tác quảng bá, cung cấp dịch vụ, phát triển du lịch của tỉnh.      

1.1.2. Truyền thông quảng bá qua các trang mạng xã hội 

Bên cạnh giải pháp sử dụng website du lịch và các hình thức truyền thông 

trên các phương tiện thông tin đại chúng, đối với tỉnh Tuyên Quang, việc sử 

dụng các trang MXH để quảng bá về du lịch cũng có những bước phát triển.  

Qua quá trình khảo sát, chúng tôi nhận thấy Facebook và Youtube là hai 

trang MXH được các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân sử 

dụng nhiều nhất để giới thiệu, quảng bá du lịch Tuyên Quang.  

a. Facebook 

Trên Facebook có rất nhiều tài khoản Facebook, Trang Fanpage, Nhóm 

Facebook (Facebook Goup) giới thiệu về văn hóa, cảnh vật, con người Tuyên 

Quang, quảng bá về du lịch Tuyên Quang; những trang quảng bá du lịch lồng 

ghép với kinh doanh lâm sản vật, các sản phẩm du lịch địa phương… Điều đó 

cho thấy sự quan tâm và hiểu biết của cơ quan, tổ chức và cá nhân ở Tuyên 

Quang về những thế mạnh, lợi ích của Facebook đối với phát triển du lịch địa 

phương. 

Người viết sử dụng chức năng tìm kiếm từ khóa Tuyên Quang và Du lịch 

Tuyên Quang trên Facebook đã cho ra rất nhiều kết quả. Tuy nhiên, việc lựa 

chọn những Fanpage có ít nhất 5 bài viết từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm 

thống kê và có 1000 lượt thích trở lên (thống kê cũng không tính đến những 

http://www.baotuyenquang.com.vn/dong-su-kien/xuc-tien-dau-tu-thuong-mai-va-du-lich.html
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Fanpage có quá nhiều nội dung không liên quan hoặc không tích cực) thì chỉ có 

25 Fanpage, theo bảng dưới đây:  

Bảng 1: MỘT SỐ TRANG FANPAGE QUẢNG BÁ VỀ DU LỊCH 

TUYÊN QUANG1 

Stt Tên Fanpage Lượt 

thích 

Ngày khởi 

tạo 

Liên hệ/ chủ quản 

(có thông tin hiển 

thị trên fanpage) 

Nội dung chính 

1 Du lịch Tuyên Quang 5.305 8/4/2019 SĐT: 081 845 5565 Văn hóa, du lịch Tuyên 

Quang 

2 Du lịch Lâm Bình, Tuyên 

Quang 

10.272 27/7/2016 UBND huyện Lâm 

Bình  
Văn hóa, du lịch Lâm Bình 

và Tuyên Quang 

3 Du lịch Tuyên Quang 1.487 23/4/2020 097 832 69 99 Thông tin tổng hợp và Văn 

hóa, du lịch Tuyên Quang 

4 Du lịch Tuyên Quang - Nơi vẻ 

đẹp hội tụ 

1.388 13/5/2020 BQL các khu du 

lịch tỉnh Tuyên 

Quang 

Văn hóa, du lịch Tuyên 

Quang 

 

5 Du lịch huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang 

7.145 29/01/2018 phongvanhoachiem

hoa@gmail.com 

Văn hóa, du lịch Chiêm Hóa 

và Tuyên Quang 

6 Du Lịch Cộng đồng Lâm 

Bình, Tuyên Quang 

1.048 11/10/2017 098 348 62 83 Văn hóa, du lịch Lâm Bình 

và Tuyên Quang 

7 Du lịch Hồng Thái, Na Hang, 

Tuyên Quang 

3.503 14/11/2018 096 845 75 21 Văn hóa, du lịch Na Hang và 

Tuyên Quang  

8 Du lịch Tuyên Quang 3.043 05/4/2018 http://focusasiatrave

l.vn/ 

Văn hóa, du lịch Tuyên 

Quang 

9 Khu du lịch tắm bùn khoáng 

Hà Phú - Suối khoáng Mỹ 

Lâm Tuyên Quang 

6.267 26/11/2016 Công ty CP du lịch 

dịch vụ Hà Phú 

Văn hóa, du lịch Tuyên 

Quang 

10 Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tỉnh Tuyên Quang 

1.036 02/10/2020 Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh 

Tuyên Quang 

Thông tin tổng hợp và Văn 

hóa, du lịch Tuyên Quang 

11 Du lịch Yên Sơn, Tuyên 

Quang 

2.747 21/8/2018 Không rõ Văn hóa, du lịch Yên Sơn và 

Tuyên Quang 

12 Du Lịch Lâm Bình - 

Homestay Duy Vượng 

1.568 13/9/2019 Homestay Duy 

Vượng Thượng 

Lâm, Lâm Bình 

Văn hóa, du lịch Lâm Bình 

và Tuyên Quang 

13 Nét đẹp thành Tuyên 7.454 27/8/2016 thuydam0402@gm

ail.com 

Văn hóa, du lịch Tuyên 

Quang 

14 Du Lịch Trải Nghiệm Hồng 

Thái - Na Hang - Tuyên 

Quang 

4.136 25/11/2018 hoangvanvinhyt198

9@gmail.com 

Văn hóa, du lịch Na Hang và 

Tuyên Quang 

15 Du lịch ATK Tân Trào 2.723 21/02/2020 hoangson24022000

@gmail.com 

Văn hóa, du lịch ATK Tân 

Trào và Tuyên Quang 

16 Du lịch lòng hồ Na Hang 3.219 16/02/2021 092 317 19 96 Văn hóa, du lịch Na Hang và 

Tuyên Quang 

17 Du lịch Na Hang 20.155 08/5/2018 Hai Anh Travel Văn hóa, du lịch Na Hang và 

Tuyên Quang 

                                           
1 Ngày thống kê: 16/3/2022 

https://www.facebook.com/TuyenQuang360/
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Stt Tên Fanpage Lượt 

thích 

Ngày khởi 

tạo 

Liên hệ/ chủ quản 

(có thông tin hiển 

thị trên fanpage) 

Nội dung chính 

18 Tuyên Quang, điểm đến miền 

thượng ngàn - A mountain 

land of multicultural 

1.551 04/3/2021 Đại học Tân Trào Văn hóa, du lịch Tuyên 

Quang 

19 Người Tuyên Quang 11.582 27/11/2018 https://tuyenquang.

dcs.vn/ 

Thông tin tổng hợp và Văn 

hóa, du lịch Tuyên Quang 

20 Tuyên Quang TTV 8.806 02/12/2020 http://tuyenquangtv.

vn/ 

Văn hóa, du lịch Tuyên 

Quang 

21 Báo Tuyên Quang Online 14.226 23/10/2019 https://baotuyenqua

ng.com.vn/ 

Thông tin tổng hợp và Văn 

hóa, du lịch Tuyên Quang 

22 Tuyên Quang - Miền Gái Đẹp 57.054 23/8/2016 033 623 4338 Văn hóa, du lịch Tuyên 

Quang 

23 Cảnh Đẹp Tuyên Quang 2.000 .8/8/2020 photohungcuong@

gmail.com 

Văn hóa, du lịch Tuyên 

Quang 

24 Ẩm Thực Tuyên Quang- Ăn 

gì chơi gì 

5.571 28/5/2019 lehak29su@gmail.c

om 

Văn hóa, du lịch Tuyên 

Quang 

25 Thông tin Tuyên Quang 9.533 23/3/2021 tuyenquang@chinh

phu.vn 

Văn hóa, du lịch Tuyên 

Quang 

Thống kê phần nào phản ánh được sự tham cuộc tích cực của tổ chức và 

cá nhân trong việc quảng bá du lịch thông qua Facebook. Trong số 25 Fanpage 

nói trên, có 15 Fanpage của người dùng Facebook, cơ sở kinh doanh du lịch tư 

nhân và 09 Fanpage của các cơ quan nhà nước của tỉnh Tuyên Quang, 02 trang 

không có thông tin liên hệ. Tuy nhiên, trong hàng trăm trang Fanpage, qua thao 

tác sàng lọc mà chỉ có 25 Fanpage "lọt" và bảng thống kê cũng cho thấy sự thiếu 

ổn định trong việc lập, duy trì và phát triển các Fanpage phục vụ truyền thông 

du lịch ở Tuyên Quang hiện nay. 

Bên cạnh đó cũng phải kể đến sự tham cuộc tích cực của các Fanpage của 

những cơ quan, đoàn thể các cấp của tỉnh. Các Fanpage này ngoài đưa thông tin 

tổng hợp, tin về hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị còn có những bài viết, 

cuộc thi về quảng bá du lịch có hiệu quả truyền thông cao, tạo hiệu ứng xã hội 

tốt về quảng bá du lịch.  

b. Youtube 

Youtube là một trang MXH chia sẻ video lớn nhất thế giới, là một công 

cụ tuyệt vời cho các doanh nghiệp giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm của 

mình. Trong những năm vừa qua, Youtube cùng với Facebook đã góp phần tích 

cực trong việc quảng bá du lịch cho tỉnh Tuyên Quang. 

Trên Youtube, người viết sử dụng công cụ tìm kiếm với các từ khoá 

Tuyên Quang và Du lịch Tuyên Quang, kết hợp với thao tác sàng lọc thông qua 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Video
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tiêu chí tìm kiếm như: video có từ 10.000 lượt xem trở lên, đăng tải trong 5 năm 

trở lại và có nội dung hướng đến văn hoá, con người, cảnh sắc Tuyên Quang có 

giá trị cho phát triển du lịch. Lựa chọn trong 200 video theo thứ tự từ trên 

xuống. Kết quả được thống kê theo bảng 2 dưới đây. 

Bảng 2: NHỮNG VIDEO VỀ CẢNH SẮC, VĂN HÓA VÀ DU LỊCH 

TUYÊN QUANG1 

                                           
1 Ngày thống kê: 16/3/2022 

Stt Tên Fanpage Lượt xem Ngày đăng Người đăng Đường link 

1 Đêm 13/8 Trung Thu Tuyên 

Quang 2020 - Tất cả mô hình 

đã xuống phố 

2.926.329  12 /9/2019 Đại Ka https://www.youtube.com/

watch?v=DGIVGyuFVks&

t=137s 

2 Thầy mo Cúng hồn người 

sống [Phần1] Một Đêm ở 

Tuyên Quang 

1.145.358 7/72020 Challenge Me - 

Hãy Thách 

Thức Tôi 

https://www.youtube.com/

watch?v=SaUfGo-

uc5Y&t=1148s 

3 Gọi Ma Cà Rồng [Phần 2] 

Một đêm ở Tuyên Quang 

1.897.241 22/7/2020 Challenge Me - 

Hãy Thách 

Thức Tôi 

https://www.youtube.com/

watch?v=bwxDpt5DGWY

&t=1669s 

4 Thiếu nữ Tuyên Quang chơi 

đàn bầu cực chất làm rung 

động hàng triệu con tim 

1.114.337 02/02/2020 Tuyên Quang 

miền gái đẹp 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=ASd-OSWrd-

A&t=164s 

5 Hát Then - TUYÊN QUANG 

QUÊ NỌONG - ST: NN Hà 

Thuấn & Ma Văn Đức - 

Trình bày : Phương Thúy 

2020 

783.791 27/4/2020 Sơn Huy https://www.youtube.com/

watch?v=AhJ-zvyvZzc 

6 Tour Tuyên Quang Đầy Nắng 

Và Gió | Ăn No Cua | Tới Tài 

Tử  692.008Cùng Ae Biker 

La Cà. 

692.008 24/10/2020 Tới Tài Tử 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=KXXcoj0Do8M 

7 Đêm 15/8 Trung Thu Tuyên 

Quang 2020 

623.432 01/10/2020 Nguyễn Ngọc 

Đại 

https://www.youtube.com/

watch?v=bxH74qm8EYc 

8 Hát Then Tày Tuyên Quang 

chọn lọc P3. Hát Then Hát 

Lượn. Đời sống văn hóa văn 

nghệ Tày 

544.121 15/6/2018 Văn hóa nghệ 

thuật dân tộc  

 

https://www.youtube.com/

watch?v=yL4NP9FMhJM 

9 Hát then cổ người Tày Tuyên 

Quang - Sôi thuông tỏn 

bióoc- cố Nghệ nhân Ma 

Thanh Cao 

515.441 2018 Đàn tính Hoang 

Nam 

https://www.youtube.com/

watch?v=5IHW4WPEl9w

&t=352s 

10 Nhạc Sống Trung Thu Tuyên 

Quang Remix 2019 - Lk 

Trung Thu Tuyên Quang 

496.480 8/9/2019 Hoài Nam 

Karaoke HD 

https://www.youtube.com/

watch?v=HNJpYzgXcXE

&t=383s 

11 Lễ ăn hỏi của dân tộc Tày  477.974 25/11/2019 Tuyên Quang 

miền gái đẹp 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=cWlXAH-

geyM&t=49s 

12 Hát then lễ hội mùa xuân, 

miền Trung du, then hội lồng 

tồng thượng Lâm Lâm Bình 

463.495 21/02/2021 Nông châu .tổng 

hợp 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=3RijhOKK9WU 

https://www.youtube.com/channel/UCktDuw33nmGwqmbP_pkdA0g
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tuyên quang 

13 Dân ca Tày | 15 bài then tày 

Tuyên Quang 

369.754 17/5/2018 Dân Ca Tày https://www.youtube.com/

watch?v=WePE4xHPHxw 

14 Tuyên Quang trung thu 2017 

Trung thu Tuyên Quang 

369.985 6/10/2017 Ớt Plus https://www.youtube.com/

watch?v=aYWOu0zemOs 

15 Giọng ca vàng hay nhất trong 

làng hát then với bài hát trăng 

soi đường Bác đi 

298.212 12/4/2021 Hội đồng hương 

Tuyên Quang 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=e4fIp6_wDks 

16 Trung thu Tuyên Quang || 

Rước đèn Trung Thu Đẹp 

Siêu Khổng Lồ (2018) 

287.536 9/8/2020 Trần Quý Quay 

Phim 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=7X3MmBaG0bo

&t=163s 

17 Hát then - Tuyên Quang Quê 

Em 

209.901 18/02/2019 Nguyễn ĐL https://www.youtube.com/

watch?v=QbqVDMpVuhw 

18 Trung thu Tuyên Quang - 

Coithiki (official music video) 

158.246 02/10/2017 Coithiki Official https://www.youtube.com/

watch?v=NYqyVEZo_9E 

19 Tiên cảnh hồ Na Hang ở 

Tuyên Quang - Đẹp như vịnh 

Hạ Long mà ít người biết quá 

83.854 11/3/2022 Nếm TV 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=0j6jS3j2gN4 

20 Niềm vui Tết sớm vùng cao 

Tuyên Quang | VTV24 

62.949 17/01/2022 VTV24 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=YoHghCw7c3U 

21 Trung thu Tuyên Quang mới 

nhất đẹp và đầy đủ 

62.530 19/9/2020 Vietnam 

Discovery 

https://www.youtube.com/

watch?v=PHKmoaFOeZk 

22 Về Tuyên Quang đi em - 

Quang Phúc 

56.371  18/01/2017 Quang Phúc 

Channel 

https://www.youtube.com/

watch?v=ege8ki7Pq0A 

23 CON GÁI TUYÊN QUANG 

REMIX | Official MV | Còi 

Thiki X Hoàng Neull X 

Nguyễn Hồng Vỹ 

55.920 06/9/2017 Coithiki Official https://www.youtube.com/

watch?v=diAhZTUr8a4 

24 Đám cưới người Tày ở Tuyên 

Quang 

55.363 08/3/2020 Tuyên Quang 

miền gái đẹp 

https://www.youtube.com/

watch?v=cCf5NFc2rUE 

25 Đám cưới dân tộc Dao quần 

trắng Tuyên Quang có gì 

khác biệt - BVC 

50.231 27/12/2020 Bản Vùng Cao https://www.youtube.com/

watch?v=xoSTTe3mqss 

26 Về Tuyên Quang đi em - ST : 

Đức Liên ( hát về Tuyên 

Quang ) 2020 

45.243 16/02/2020 Sơn Huy https://www.youtube.com/

watch?v=R3M7Qdcwm-4 

27 Về Tuyên Quang đi em - 

Karaoke Quang Phúc 

43.468 18/7/2018 Quang Phúc 

Channel 

https://www.youtube.com/

watch?v=UuVuSOkpdPI 

28 Hát Then Tày Tuyên Quang 

P12. Hát Then Hát Lượn. Bản 

sắc văn hóa, đời sống văn 

nghệ Tày Thái 

42.727 28/5/2018 Văn hóa nghệ 

thuật dân tộc  

 

https://www.youtube.com/

watch?v=lXEi5O27I8A 

29 Trung thu Tuyên Quang Đẹp 

Nhất Việt Nam Rước Đèn 

Khổng Lồ. 

42.085 21/9/2020 Vietnam 

Discovery 

https://www.youtube.com/

watch?v=GHRspo5gNpc 

30 trai gái hát giao duyên báo 

dung 

41.111 21/5/2020 Ìu Miền Tuyên 

Quang 

https://www.youtube.com/

watch?v=SMXiUlLxSlk 

31 Trung Thu Tuyên Quang 

2017 

43.775 30/9/2017 Đức Khang https://www.youtube.com/

watch?v=fXm2xgeonZc 

32 Thầy tạo Tuyên Quang 37.861 03/10/2018 Bản sắc dân Tộc https://www.youtube.com/
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người Tày 

 

watch?v=QVcUZs0K514 

33 Khám phá chốn thiên đường 

mê hồn ở Tuyên Quang 

33.715 15/6/2017 Nhà nghỉ Tuấn 

Anh - suối 

khoáng Mỹ Lâm 

Tuyên Quang 

(video bản 

quyền của Đài 

truyền hình Việt 

Nam) 

https://www.youtube.com/

watch?v=Y-

NE_tRpwhQ&t=638s 

34 Khám phá du lịch Na Hang – 

Tuyên Quang 
32.350 02/7/2018 VNPACO 

Media 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=UP00LzfE_1o&t=449s 

35 Chuẩn đám cưới dân tộc Tày 

Chiêm Hóa Tuyên Quang 
32.263 23/10/2019   Phạm Hoàng 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=EnpBQqHrIvU 

36 Những ca khúc hay về Tuyên 

Quang. Tuyên Quang Trăm 

Nhớ Ngàn Thương. 

31.213 11/5/2019 Khảu nửng https://www.youtube.com/

watch?v=7hwL0zQGhIM 

37 Mới anh về thăm Tuyên 

Quang quê em nhé 
25.305  23/7/2017 Nhà nghỉ Tuấn 

Anh - suối 

khoáng Mỹ Lâm 

Tuyên Quang 

https://www.youtube.com/

watch?v=HFinPpg_jtQ 

38 Đám cưới dân tộc Tày Lâm 

Bình - Tuyên Quang 
25.654 25/3/2021 Lâm Bình TV https://www.youtube.com/

watch?v=P0ObD4fvNSg 

39 Hát giao duyên dân tộc Dao 

Tuyên Quang 
24.301  20/5/2020 Ìu Miền Tuyên 

Quang 

https://www.youtube.com/

watch?v=jQUZDIX9pls 

40 Màn hát thi đối đáp của team 

Dao Tuyên Quang thực sự 

hay, ý nghĩa 

21.793 26/9/2021 Dao Tuyên 

Quang 

https://www.youtube.com/

watch?v=SVwKep3SZzE 

41 Du lịch Na Hang, Tuyên 

Quang, Cảnh đẹp ở Na Hang 

Tuyên Quang. 

19.123 05/5/2020 Hồng Ngát https://www.youtube.com/

watch?v=wVnmhSjPsSE 

42 Du lịch Na Hang Tuyên 

Quang - một hành trình - 

muôn vàn trải nghiệm ấn 

tượng mê đắm lòng người 

19.155 03/7/2020 Let's tour https://www.youtube.com/

watch?v=dRIqZdEVVbs&t

=332s 

43 Đèo gà huyện Chiêm Hóa- 

Tuyên Quang 
18.551 26/5/2018 Faptq22 https://www.youtube.com/

watch?v=5ZO8KTMEE7U 

44 Trung Thu Tuyên Quang Du 

Khách Quẩy Tưng Bừng tại 

Lễ Hội Thành Tuyên 

18.166 21/9/2020 Vietnam 

Discovery 

https://www.youtube.com/

watch?v=PsgIT9gXQQ0 

45 Báo dung Dao đỏ Na Hang 

tập 3 | Dao Tuyên Quang 
16.900 13/3/2021 Dao Tuyên 

Quang 

https://www.youtube.com/

watch?v=tyxeQXsMkSU 

46 Tuyên Quang. Toàn cảnh 

thành phố Tuyên Quang từ 

Flycam 

16.728 02/3/2021 VQHuy TV https://www.youtube.com/

watch?v=E3N2GXKGKys 

47 Đám cưới dân tộc Dao vùng 

cao Hàm Yên, Tuyên Quang 

- BVC 

14.824 03/5/2021 

 

Bản Vùng Cao https://www.youtube.com/

watch?v=ZVAbnscqGLA 

48 Lễ hội Trung Thu Tuyên 

Quang lớn nhất Việt Nam có gì 
14.611 13/9/2019 Hà Nội Phố https://www.youtube.com/

watch?v=gG0ucF7DDWw 

49 Cảnh đẹp mê hồn ở Lâm 

Bình Tuyên Quang 
13.483 17/10/2020 Lâm Bình 

Tuyên Quang 

https://www.youtube.com/

watch?v=-yWTf6Buk3Q 

50 Chiêm ngưỡng núi rừng Na 

Hang trùng điệp ở Tuyên 

Quang  

13.061 23/10/2018 Kênh VTC14 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=awRsCMLeIqQ 

https://www.youtube.com/channel/UChr3MTGrhihGMgrPQIRvJnQ
https://www.youtube.com/channel/UCQd0INgcN7lmhIM-yR0nIeg
https://www.youtube.com/channel/UCfHDae15hCvut3Azl9-xUow
https://www.youtube.com/channel/UCfHDae15hCvut3Azl9-xUow
https://www.youtube.com/channel/UCrz0_uASUyYemy-VOd6hwAg
https://www.youtube.com/channel/UCCcfj9uKBqc1cvZibbSeQSQ
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Kết quả thống kê phần nào cho thấy một cái nhìn toàn thể và tích cực về 

phương tiện truyền thông Youtube đối với quảng bá du lịch Tuyên Quang. Bên 

cạnh những video được thực hiện bởi các cơ quan thông tin đại chúng của Nhà 

nước, các đài truyền hình trung ương và của Tỉnh thì cũng có rất nhiều video 

được đăng tải bới các tài khoản của các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh du 

lịch. Đặc biệt là những video của các bạn trẻ đam mê âm nhạc, nhiếp ảnh, các 

nhà sáng tạo nội dung và các vloger. Có thể nói, chính những video được quay 

dựng công phu, có nội dung mới mẻ, sinh động và sáng tạo này đã góp phần rất 

lớn trong việc lan toả hình ảnh đất và người Tuyên Quang đến với du khách 

trong nước và quốc tế. Trong đó có những video thu hút hàng triệu và trăm 

nghìn lượt xem.  

 Bảng thống kê cũng cho thấy, trong số 58 video có mặt trong bảng thống 

kê thì có 51 video của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và các vloger trong 

và ngoài tỉnh; có 06 video do các cơ quan báo, đài truyền hình trung ương đăng 

tải và tỉnh Tuyên Quang có duy nhất 01 video do Lâm Bình TV đăng tải.  

Nhìn chung, video về đất và người xứ Tuyên tương đối nhiều và đa dạng 

trong cách thức thể hiện nhưng bên cạnh những video có sự đầu tư về nội dung 

và hình thức thể hiện cũng như kỹ năng quản trị cũng không ít trong số đó được 

thực hiện tự phát, vì yêu thích mà làm. Vì thế, video về đất và người xứ Tuyên 

một mặt đem đến cho du khách những thông tin chi tiết về các sản phẩm kinh 

51 Độc đáo di sản hát Then của 

dân tộc Tày ở Tuyên Quang 
12.872 01/3/2021 Truyền hình Đài 

Tiếng nói Việt 

Nam - VOVTV 

https://www.youtube.com/

watch?v=SMfwyb1rF_w 

52 Phòng Họ Dung Hát Cọi 

Đám Cưới Dao Đỏ 
12.362 26/01/2022 Dao Tuyên 

Quang 

https://www.youtube.com/

watch?v=K9Yi9ei2TT0 

53 Những Đặc Sản Gì Phải Thử 

Khi Đến Tuyên Quang? 
11.536 03/7/2019 VTV Travel - 

Du lịch cùng 

VTV 

https://www.youtube.com/

watch?v=oE3xCy19_rI 

54 Trung thu Tuyên Quang 2018 

 
11.139  15/9/2018 Đông bắc quê 

tôi 

https://www.youtube.com/

watch?v=vfHww32nfkY 

55 Tuyên Quang: Nét độc đáo 

trong trang phục người Dao 

Đỏ 

11.046 11/11/2019 Truyền Hình 

Nhân Dân 

https://www.youtube.com/

watch?v=Oo3AhDlSSgk 

56 Flycam (Lễ Hội Động Tiên - 

Chợ Quê Hàm Yên Tuyên 

Quang 2018 ) 

10.684  07/3/2018 Du lịch Tuyên 

Quang 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=n1tpXJt5M4E&t=26s 

 Sắc màu văn hóa các dân tộc 

tỉnh Tuyên Quang 

( Múa chuông của dân tộc 

Dao quần trắng) 

10.270  01/5/2020 Đài Phát thanh 

và Truyền hình 

tỉnh Tuyên 

Quang 

https://www.youtube.com/

watch?v=9-_11btj6Ik 

58 Hát báo dung Dao đỏ Na 

Hang Tuyên Quang nói về 

bắt đầu mùa vụ mới đến thu 

Hoạch 

10.102 19/6/2021 Dao Tuyên 

Quang 

https://www.youtube.com/

watch?v=u83zjtKO-3Y 

https://www.youtube.com/channel/UCh6IueD9UsYUUxU2myvmj_w
https://www.youtube.com/channel/UCh6IueD9UsYUUxU2myvmj_w
https://www.youtube.com/channel/UCh6IueD9UsYUUxU2myvmj_w
https://www.youtube.com/channel/UCHACx64yMsxvMC_L1nTzAIw
https://www.youtube.com/channel/UCHACx64yMsxvMC_L1nTzAIw
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doanh du lịch nhưng đồng thời cũng tạo ra sự nhiễu loạn, thông tin không tập 

trung. Bên cạnh đó, khảo sát cũng cho thấy, Youtube chưa có được sự đầu tư, 

quan tâm thích đáng của các cơ quan chức năng về du lịch của tỉnh trong quảng 

bá du lịch nên hiệu quả sử dụng phương tiện truyền thông này chưa đạt được kết 

quả như mong muốn. 

Như vậy, muốn thúc đẩy mạnh sự phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang 

bằng phương tiện MXH Youtube, cần có sự quan tâm hơn nữa của các ban, 

ngành chức năng để có được những kênh video có tính chuyên nghiệp, bài bản 

trong công tác quản trị và phân phối, đồng thời tạo ra được những video có chất 

lượng cao cả về nội dung và hình thức. 

Có thể nói, Facebook và Youtube với những ưu điểm vượt trội của mình 

trong lĩnh vực truyền thông trên nền tảng số thực sự là một trong những giải 

pháp hữu hiệu để thúc đẩy ngành Du lịch phát triển. Các Fanpage, video trên 

Youtube kể trên có nội dung giới thiệu về đất và người Tuyên Quang với cảnh 

sắc thiên nhiên hùng vĩ, thi vị, nét văn hoá độc đáo, đa dạng của các tộc người 

thiểu số và các di tích lịch sử lâu đời đã góp phần không nhỏ trong việc đưa du 

lịch của tỉnh đến với gần hơn với du khách trong và ngoài nước. Và việc sử 

dụng các trang MXH để quảng bá về du lịch của tỉnh Tuyên Quang trong những 

năm gần đây cũng có những bước phát triển đáng kể.  

1.2. Mặt tích cực khi sử dụng phương tiện truyền thông mới để quảng 

bá các giá trị du lịch Tuyên Quang 

1.2.1. Sự chủ động, tích cực sử dụng phương tiện truyền thông mới của cơ 

sở kinh doanh, doanh nghiệp du lịch và người dân  

Sức mạnh của phương tiện truyền thông mới trong lĩnh vực kinh doanh 

và marketing online là vô cùng lớn. Nắm bắt được xu hướng và trào lưu của 

MXH, các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp và người dân làm du lịch trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang đã chủ động, tích cực tìm hiểu, sử dụng các phương tiện 

truyền thông mới, nhất là MXH, coi đó là một trong những cách thức quảng bá, 

giới thiệu sản phẩm của mình đến với du khách một cách hữu hiệu nhất.  

Kết quả khảo sát của người viết cho thấy, bên cạnh website về du lịch của 

các cơ quan, ban ngành nhà nước của tỉnh Tuyên Quang, còn có rất nhiều cơ sở 

kinh doanh du lịch, các loại hình kinh doanh liên quan đến du lịch tại Tuyên 

Quang có sử dụng MXH để giới thiệu, quảng bá du lịch. Các trang MXH cập 

nhật thường xuyên hình ảnh, thông tin du lịch địa phương, từ danh lam thắng 

cảnh, các hoạt động trải nghiệm, đến cơ sở lưu trú... và nhận được sự tương tác 

http://vging.com/kien-thuc/kien-thuc-marketing-nc3.html
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tốt từ phía cộng đồng. Cá nhân và doanh nghiệp đã chủ động sử dụng MXH để 

kinh doanh. Để việc giới thiệu các sản phẩm du lịch có sức hấp dẫn, thu hút lượt 

truy cập và tương tác cao, những người làm du lịch Tuyên Quang đã lồng ghép, 

đưa hình ảnh, video, những nội dung về cảnh vật, văn hóa lễ hội lên trang mạng 

như: điểm, tuyến du lịch, sản vật địa phương (rượu, quả, củ, ẩm thực…), nơi 

nghỉ (homestay), các dịch vụ giao lưu văn nghệ (hát then, thổi khèn, chơi các trò 

chơi dân gian…)... Chính điều này đã góp phần không nhỏ trong việc quảng bá 

du lịch của tỉnh. Sự chủ động, tích cực sử dụng MXH của cơ sở kinh doanh, 

doanh nghiệp du lịch và người dân chứng tỏ, những người làm du lịch ở Tuyên 

Quang đã bước đầu bắt kịp với xu hướng maketting du lịch hiện đại.  

1.2.2. Về nội dung và hình thức của các phương tiện truyền thông mới 

a. Về mặt nội dung 

Các website và các trang MXH đã cập nhật thông tin về du lịch Tuyên 

Quang chính xác, đầy đủ, hữu ích đối với khách du lịch. Cách truyền tải nội 

dung trên các trang mạng đã có sự sáng tạo, thu hút được du khách trong nước 

và quốc tế đến với các chương trình du lịch Tuyên Quang. Nhiều bài viết về đặc 

trưng văn hóa khác biệt của địa phương, vùng miền rất tiện lợi cho việc tìm hiểu 

của du khách. Các Fanpage có nội dung khá đa dạng, phong phú. Các nội dung 

thường liên quan đến phong cảnh đẹp, hành trình của tour, chi phí, thuê khách 

sạn, kinh nghiệm đi các điểm du lịch. 

 b. Về hình thức, thẩm mĩ 

Các website và các trang MXH đăng tải hình ảnh về Tuyên Quang thường 

dựa vào thế mạnh của điểm du lịch để đăng tải hình ảnh vừa sống động, hấp dẫn 

vừa thể hiện được đặc trưng, nét nổi bật, giá trị cốt lõi của từng loại tài nguyên 

du lịch và sản phẩm du lịch. 

Chất lượng thiết kế, chất lượng hình ảnh của đa số các video cao, đảm bảo 

tính thẩm mỹ, truyền tải được hình ảnh du lịch Tuyên Quang. Phần lớn các 

video, hình ảnh trên các trang mạng xã hội được đầu tư bài bản, kĩ lưỡng. 

1.2.3. Bước đầu có sự phối hợp các loại hình truyền thông đại chúng, 

phương tiện truyền thông truyền thống và phương tiện truyền thông mới 

Với tinh thần quyết tâm phát triển du lịch địa phương của các cấp lãnh 

đạo tỉnh Tuyên Quang, sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị đã tạo nên 

một diện mạo du lịch Tuyên Quang khởi sắc, phát triển. Việc kết hợp nhiều loại 

hình, hình thức truyền thông đại chúng (như báo, đài, tivi, ấn phẩm quảng bá, 

website…), đặc biệt bước đầu website có sự kết nối với một số trang MXH và 
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một số Fanpage của các công ty du lịch hoặc hộ nông dân làm du lịch cộng đồng 

trên địa bàn tỉnh đã đem đến một nguồn tư liệu tương đối phong phú, dồi dào về 

các sản phẩm du lịch Tuyên Quang cho du khách.    

Website du lịch và MXH đặc biệt có ưu thế trong việc phối kết hợp các 

loại hình, hình thức truyền thông. Chẳng hạn, chỉ với một Fanpage, người sử 

dụng đã có thể khai thác rất nhiều nguồn tài nguyên của các loại hình truyền 

thông khác đăng tải và chia sẻ trên trang MXH của mình. Các video của đài 

truyền hình về du lịch Tuyên Quang, các bài viết về du lịch Tuyên Quang, các 

review của các nhà du lịch học, những khách du lịch, ảnh của những nhiếp ảnh 

gia, các người yêu thích quay phim chụp ảnh… đều có thể được sử dụng đăng 

tải, chia sẻ (có dẫn nguồn). Thông qua các trang website, hình ảnh về danh lam 

thắng cảnh, mảnh đất, con người, các điểm du lịch của Tuyên Quang được 

quảng bá rộng rãi và thu hút du khách đến với xứ Tuyên ngày càng nhiều hơn.  

Có thể thấy rằng, việc ứng dụng các phương tiện truyền thông mới quảng 

bá và kinh doanh du lịch đã góp phần tăng số lượng khách du lịch. Số lượt 

khách du lịch đến tham quan và doanh thu từ ngành Du lịch tăng lên qua các 

năm. Cụ thể, trong năm 2019, lượt khách du lịch thu hút 1.945.650 lượt khách, 

đạt 104% kế hoạch năm, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch 

đạt 1.750 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch năm, đạt 12,5% so với năm 2018. Riêng 

năm 2020, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến ngành Du lịch của tỉnh nhà. 

Số lượng khách đến Tuyên Quang đã giảm còn 1.708.000 lượt khách. Tổng thu 

từ khách du lịch đạt 1.500 tỷ đồng, đạt 5,2% so với năm 2019. Trong 5 năm qua 

(giai đoạn 2016-2020), Tuyên Quang thu hút 8.445.700 lượt khách, trong đó 

khách du lịch quốc tế chiếm 0,3%/năm, khách du lịch nội địa là 99,7%; tốc độ 

tăng trưởng bình quân hàng năm 4,85/năm. Cùng với sự gia tăng về số lượng 

khách du lịch, tổng thu từ khách du lịch của tỉnh cũng có mức tăng trưởng nhất 

định. Giai đoạn 2016 - 2020, tổng thu xã hội từ du lịch khoảng 7.425 tỷ đồng, 

tốc độ tăng trưởng bình quân 5,2%/năm1.  

Hy vọng sự thay đổi về chiến lược quảng bá cùng với sự chỉ đạo sát sao 

của các cấp, các ngành cùng với sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp sẽ 

đưa Tuyên Quang trở thành điểm đến của du khách và các nhà đầu tư, góp phần 

tạo đà cho du lịch sớm trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh trong thời 

gian tới. 

                                           
1  Phạm Hương – Website Du lịch Tuyên Quang 
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1.3. Tồn tại và hạn chế khi sử dụng phương tiện truyền thông mới để 

quảng bá các giá trị du lịch Tuyên Quang 

1.3.1. Được lập ra tự phát nên một số trang mạng xã hội không có định 

hướng rõ ràng 

Khảo sát cho thấy, bên cạnh nhiều Fanpage và kênh Youtube ở Tuyên 

Quang có chất lượng về quản trị, nội dung và hình thức thì cũng có không ít 

trong số đó được lập ra một cách tự phát nên còn nhiều hạn chế. Một số trang 

không hiển thị thông tin, số điện thoại cá nhân và đơn vị quản lí, không có kết 

nối với các website nên tính chính thống không cao, không đủ uy tín đối với 

những du khách muốn thực sự tìm hiểu thông tin về du lịch. Có nhiều Fanpage  

và video trên Youtube đăng tải bài viết khá đa dạng, phong phú nhưng lại tùy 

tiện, thiếu chọn lọc nên mặc dù có lượng người thích, lượt xem cao nhưng hiệu 

quả tích cực về giới thiệu quảng bá du lịch có những chỗ cần bàn, thông tin 

“loãng” hoặc “sạn”. 

1.3.2. Công tác quản trị của nhiều trang mạng xã hội còn hạn chế 

Có không ít các trang MXH được lập ra tự phát, chưa có sự nghiên cứu thị 

trường, nghiên cứu hiệu quả marketing online cũng như sử dụng các kĩ năng 

quảng cáo trên MXH một cách hệ thống, lâu dài và khoa học nên các website, 

MXH chủ yếu vẫn tiếp cận đối tượng người dùng là người địa phương hoặc 

người dùng có liên quan đến địa phương. Phần nội dung cũng chưa được đầu tư 

đúng mức. Về phương thức tiếp cận đối tượng khách tiềm năng cũng chưa thực 

sự được quan tâm một cách bài bản, có tính chiến lược. Kỹ năng quản trị các 

trang MXH nói trên dù đã được quan tâm và đầu tư, tuy nhiên, vẫn chưa thực sự 

khai thác hết các tính năng vốn là thế mạnh của các website, MXH như Google 

ads, quảng cáo trên Facebook, Youtube... Đặc biệt thiếu các trang giới thiệu sử 

dụng tiếng Anh, cũng là những yếu tố cản trở sự mở rộng biên độ tiếp cận các 

đối tượng khách  hàng tiềm năng.  

1.3.3. Tính quốc tế của các website, trang MXH chưa cao 

Truyền thông, quảng bá trên các phương tiện truyền thông mới có lợi thế 

vượt trội đó là khả năng đưa thông tin không giới hạn không gian, địa lý, vùng 

lãnh thổ. Tuy nhiên, các website và các trang MXH của các cơ quan, tổ chức và 

cá nhân kinh doanh du lịch ở Tuyên Quang vẫn chủ yếu chỉ sử dụng kênh tiếng 

Việt, không có hoặc rất ít trong đó sử dụng tiếng Anh hoặc chưa tối ưu được 

phiên bản tiếng Anh nên tính quốc tế chưa cao. Các website chủ lực của các cơ 

quan hoạt động trong lĩnh vực du lịch của tỉnh như Du lịch Tuyên Quang 
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(http://www.dulichtuyenquang.gov.vn/), Website Lễ hội Thành Tuyên 

(http://www.lehoithanhtuyen.com.vn/), website http://bqlckdltuyenquang.gov.vn/ 

của Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang người viết không tìm thấy 

phiên bản tiếng Anh. Chỉ có duy nhất Cổng thông tin du lịch và Ứng dụng du lịch 

thông minh Mytuyenquang.vn là có phiên bản tiếng Anh. 

Các trang MXH về du lịch Tuyên Quang hầu hết chỉ sử dụng tiếng Việt.  

Nhìn chung, sự hạn chế trong việc sử dụng ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh 

trên các phương tiện truyền thông mới là một trong những nguyên nhân khiến 

cho khả năng tiếp cận, quảng bá du lịch Tuyên Quang đến với du khách quốc tế 

bị hạn chế rất nhiều. 

1.3.4. Việc khai thác và sử dụng Youtube trong truyền thông quảng bá du 

lịch của các cơ quan nhà nước về du lịch của tỉnh còn hạn chế 

Thống kê ở bảng 2 cho thấy trong số 58 video có mặt trong bảng thống kê 

thì có 51 video của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và các vloger trong và 

ngoài Tỉnh; có 06 video do các cơ quan báo, đài truyền hình trung ương đăng tải 

và tỉnh Tuyên Quang có duy nhất 01 video do Lâm Bình TV đăng tải.  

Ngoài ra, thống kê cũng cho thấy các video của các cơ quan báo, đài 

truyền hình trung ương và của tỉnh về du lịch Tuyên Quang có lượt xem khá 

khiêm tốn so với các video được đăng tải bởi các doanh nghiệp kinh doanh du 

lịch và các vloger trong và ngoài Tỉnh. 

Truyền thông trên Youtube là một xu thế đã được các quốc gia trên thế 

giới và Việt Nam sử dụng phổ biến và luôn coi đó là một trong những công cụ 

hữu hiệu nhất cho việc quảng bá du lịch của mình. Tuy nhiên, có thể thấy rằng, 

công cụ truyền thông này vẫn chưa được các cơ quan nhà nước về du lịch của 

tỉnh Tuyên Quang dành cho nó sự đầu tư và quan tâm xứng đáng.  

2. Một số biện pháp duy trì, phát triển và nâng cao hiệu quả truyền 

thông của các phương tiện truyền thông mới 

2.1. Giải pháp về nội dung 

Thành lập bộ phận chuyên trách có kiến thức và kỹ năng thành thạo về 

MXH và Internet marketing, giỏi ngoại ngữ, có kiến thức sâu về văn hóa, du lịch 

và có khả năng viết nội dung (conten) chuẩn SEO để viết bài, quản lý về nội 

dung, về hình thức, về tất cả mọi hoạt động của page, kiểm tra các thông tin, 

hình ảnh, video không chính xác để xử lý kịp thời tránh gây những hiểu lầm 

không đáng có và để page hoạt động hiệu quả một cách toàn diện. 

http://www.dulichtuyenquang.gov.vn/
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Nội dung trên các website và các trang MXH cần phải cập nhật thông tin 

về du lịch Tuyên Quang phải đầy đủ, hữu ích đối với khách du lịch, cần đảm bảo 

tính chính xác, chi tiết, hữu ích. Nội dung viết song ngữ Việt - Anh  

Luôn có những bài viết về đặc trưng văn hóa khác biệt vùng miền tại 

Tuyên Quang để tiện lợi cho việc tìm hiểu của du khách. 

2.2. Giải pháp về truyền thông, tiếp cận công chúng 

2.2.1. Quảng cáo trên các trang mạng xã hội 

a. Trên Fanpage 

Với những ưu điểm vượt trội trong quảng bá hình ảnh, thương hiệu, sản 

phẩm tới người dùng MXH, chức năng quảng cáo trên Facebook và Google Ads 

là một trong những cách thức truyền thông hiệu quả trong kỷ nguyên 4.0 hiện 

nay. Thuật toán thông minh của các trang MXH cho phép các chiến dịch quảng 

cáo hiệu quả và tiếp cận sát với nhu cầu người dùng hơn thông qua tính năng 

xác định đối tượng tiếp cận như: giới, độ tuổi, nhân khẩu, sở thích và vùng địa 

lý. Ngoài ra, hiệu quả truyền thông của quảng cáo trên những phương tiện 

truyền thông nói trên còn ở độ phủ nhanh, rộng, không có giới hạn vị trí địa lý, 

vùng lãnh thổ.  

Trong quá trình nghiên cứu, người viết đã trải nghiệm sử dụng tính năng 

quảng cáo quảng cáo cho bài viết (Page Post Engagement) trên Fanpage Tuyên 

Quang điểm đến miền thượng ngàn - A mountain land of multicultural  bao gồm 

các chiến dịch: 

Chiến dịch 1: 05 ngày, từ ngày 24/7/2021 đến ngày 29/7/2021;  

Đối tượng: người dùng từ 18 đến 55 tuổi, vị trí quảng cáo hướng tới là 

Thành Phố Hà Nội (+39 km) và Thành phố Hồ Chí Minh (+40 km). 

Ngân sách: 250.000 vnđ 

Kết quả: Số người đã tiếp cận bài viết 13.476; lượt tương tác với bài viết: 

5076. 

Như vậy, chi phí trung bình cho 01 lượt tiếp cận là: 18,6 vnđ 

Chiến dịch 2: 03 ngày, từ ngày 14/6/2021 đến ngày 17/6/2021;  

Đối tượng: người dùng từ 18 đến 65 tuổi, vị trí quảng cáo hướng tới là 

Hàn Quốc. 

Ngân sách: 150.000 vnđ 

Kết quả: Số người đã tiếp cận bài viết 3.936; lượt tương tác với bài viết: 

1639. 

Như vậy, chi phí trung bình cho 01 lượt tiếp cận là: 38 vnđ 
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b. Trên Google Ads 

Google Ads là một hoạt động thương mại độc quyền của Google cho phép 

các doanh nghiệp, thương hiệu mua quảng cáo trên các trang tìm kiếm nhằm thu 

hút sự chú ý của đông đảo khách hàng. Đây là một cách thức truyền thông đóng 

vai trò quan trọng trong việc việc quảng bá, mở rộng và phát triển thương hiệu 

của doanh nghiệp. Google Ads hiện nay đã liên tục tạo nên những xu hướng 

quảng cáo mới hướng đến việc mang đến giá trị thực sự của người dùng thông 

qua những phân tích sử dụng AI và big data. Chính vì vậy, doanh nghiệp kinh 

doanh hiện tại sẽ không quá khó khăn để chọn được một hình thức phù hợp với 

mục tiêu phát triển của mình. Những hình thức của Google Ads là: Quảng cáo 

tìm kiếm trên Google (Google Search), Quảng cáo mạng hiển thị (Google 

Display Network) và Quảng cáo video trên Google (Video Ads). 

Nếu như trước đây, quảng cáo từ khóa hay quảng cáo mạng hiển thị vô 

cùng phổ biến thì hiện nay, trong danh sách này có thêm hình thức Video Ads. 

Bởi theo xu hướng người dùng hiện nay, video là một định dạng nhận được sự 

tương tác cực lớn và đang trở thành một định dạng không thể thiếu. Hiểu được 

sự thay đổi đó, Google cũng bắt đầu cập nhật hình thức quảng cáo này trong 

danh sách của mình và ngày càng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. 

Video quảng cáo sẽ được hiển thị trên mạng lưới các trang website hiển 

thị của Google và cả trên kênh Youtube – kênh mạng xã hội về video nhận được 

lượng truy cập cực lớn hiện nay. 

Người viết giả lập một chiến dịch quảng cáo Quảng cáo video trên 

Google (Video Ads) với chiến dịch như sau: 

Mục tiêu quảng cáo chính: Nhận biết về thương hiệu nhiều hơn qua lượt 

xem video 

Đối tượng: người dùng từ 18 đến 64 tuổi, vị trí quảng cáo hướng tới Việt 

Nam, có mối quan tâm cụ thể người thích đi du lịch. 

Ngân sách 100.000 vnđ/ngày 

Hiệu suất hàng tuần ước tính: 61 N - 160 N lượt hiển thị; 1,7 N - 5,3 N số 

lượt xem (một lượt xem được tính có người chọn xem quảng cáo dạng video 

bằng cách nhấp vào hình thu nhỏ) 

Giá mỗi lần xem trung bình (CPV): 123 - 366 vnđ 

Đây là những con số cho thấy so với kinh phí cho những hoạt động truyền 

thông như phí duy trì, quản trị website; phí in ấn và xuất bản các loại hình 

truyền thông truyền thống như tờ rơi, catalog, đĩa hình; trên các phương tiện 

truyền thông đại chúng… thì phương thức quảng cáo trên Facebook, Google 
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Ads có kinh phí hợp lý và khi kết hợp với các hình thức quảng cáo khác sẽ đem 

lại hiệu quả truyền thông cao. 

2.2.2. Tiếp cận du khách thông qua các Nhóm Facebook và Diễn đàn về 

du lịch trong và ngoài nước 

Nhóm Facebook (Group Facebook) và Diễn đàn về du lịch (forum) là nơi 

quy tụ của những thành viên đam mê, khám phá du lịch, những nhà du lịch học 

thực sự, trong đó có không ít người là những cây viết nổi tiếng về văn hóa, du 

lịch, tôn giáo, lễ hội, nghệ thuật… trên khắp thế giới. Ngoài ra, các diễn đàn này 

còn chính là những kho tư liệu khổng lồ về văn hóa, du lịch trên khắp thế giới. 

Việc cử những cán bộ chuyên trách đăng ký trở thành thành viên của diễn đàn 

để đưa thông tin, giới thiệu và quảng bá về du lịch Tuyên Quang ra với du khách 

trong nước, quốc tế là một cách thức truyền thông hiệu quả, vượt qua phạm vi về 

không gian, lãnh thổ và ngôn ngữ, không chỉ kết nối với khách hàng tiềm năng 

mà còn có thể mở ra những những cách thức liên kết kinh doanh du lịch với các 

công ty du lịch lớn và uy tín trên khắp thế giới. 

a. Đối với các Nhóm Facebook  

Người viết sử cụng công cụ tìm kiếm trên Facebook, với từ khóa tourism, 

đã cho ra rất nhiều Nhóm Facebook về du lịch. Người viết lựa chọn những nhóm 

có lượng thành viên từ 10 nghìn trở lên và có bài viết đều đặn liên tục hàng 

ngày. Bảng 3 

Bảng 3. MỘT SỐ NHÓM FACEBOOK VỀ DU LỊCH QUỐC TẾ 

Stt Tên Nhóm Thành 

viên 

Đường link 

1 Traveling the World 561.863 https://www.facebook.com/groups/2066788616950858/ 

2 The World's Tourism 78.502 https://www.facebook.com/groups/theworldstourism 

3 Nature and Tourism Group 136.215 https://www.facebook.com/groups/322085132530763/ 

4 India Travel Tourism 359.206 https://www.facebook.com/groups/1528556590661443/ 

5 Vietnam Travelers 12.921 https://www.facebook.com/groups/347835053464527/ 

6 Vietnam Travel 58.499 https://www.facebook.com/groups/160017050764047/ 

7 Travel!) 233.834 https://www.facebook.com/groups/1137699903050458/ 

8 Sri Lanka Travel and Tourism 38.984 https://www.facebook.com/groups/2185686798338756/ 

9 Tourists Destinations in the 

Philippines 

175.286 https://www.facebook.com/groups/1987945994777309/ 

10 Gilgit baltistan tourism 82.788 https://www.facebook.com/groups/2149061218485982/ 

11 World of travel 160.016 https://www.facebook.com/groups/worldoftravel/ 

12 Travel with Tourist Guides! 61.347 https://www.facebook.com/groups/1815485358739315/ 

13 Goa Tourism 55.466 https://www.facebook.com/groups/1107224726285912/ 
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Bảng 4. MỘT SỐ NHÓM FACEBOOK VỀ DU LỊCH VIỆT NAM1 

Stt Tên Nhóm Thành 

viên 

Đường link 

1 Check in Vietnam 1.443.489 https://www.facebook.com/groups/vietnamlovers/ 

2 Những kẻ lữ hành 1.120.552 https://www.facebook.com/groups/nhungkeluhanh/ 

3 Đam Mê Du Lịch 450.205 https://www.facebook.com/groups/DamMeDuLich.YeuThi

chKhamPha// 

4 Những người thích đi du lịch 189.116 https://www.facebook.com/groups/chuyentrangdulich.t

hethaovanhoa.vn/ 

5 Hội review du lịch có tâm !!! 435.609 https://www.facebook.com/groups/207212606417533/ 

6 Review du lịch Việt Nam 346.455 https://www.facebook.com/groups/dulichdi.vn/ 

7 Review du lịch Việt Nam 162.297 https://www.facebook.com/groups/lienminhdulichvn 

8 Du lịch Việt Nam 36.446 https://www.facebook.com/groups/dlvnx/ 

9 Du Lịch & Phượt  100,600 https://www.facebook.com/groups/2905036903082097

/ 

10 Ghiền Du Lịch 431.603 https://www.facebook.com/groups/907249676378791/ 

11 Sapa review tất tần tật 673.283 https://www.facebook.com/groups/SapaWiki/ 

12 Du lịch khám phá châu Âu 331.600 https://www.facebook.com/groups/685093968323042/ 

13 Nhóm Du Lịch Khám Phá 105.046 https://www.facebook.com/groups/234634563918313/ 

15 Review Du Lịch Nha Trang 154.745 https://www.facebook.com/groups/ReviewDuLichNha

Trang79/ 

16 Hiệp hội du lịch Việt Nam 191.059 https://www.facebook.com/groups/hiephoidulichvietna

m84/ 

17 Review du lịch có tâm 191.125 https://www.facebook.com/groups/728586307582132/ 

Bảng 3 và bảng 4 cho thấy, các Nhóm Facebook ở trong và ngoài nước 

với lượng thành viên từ vài chục ngàn cho đến hàng triệu thực sự một kênh 

truyền thông rất hữu hiệu, một "mảnh đất màu mỡ" để du lịch Tuyên Quang có 

thể khai thác quảng bá, đưa hình ảnh đất nước, con người Tuyên Quang vượt 

qua mọi giới hạn không gian đến khắp nơi trên thế giới. 

Những Nhóm Facebook này thường có những quy định khá chặt chẽ về 

nội dung, hình thức bài đăng và cách thức đăng bài. Chẳng hạn như, rất nhiều 

Nhóm không cho chia sẻ lên bài viết từ các Fanpage, website, vì thế không thể 

chia sẻ hàng loạt một bài từ một Fanpage lên đồng loạt các Nhóm.  

Để đăng tải bài viết lên các Nhóm Facebook này, chúng ta cần tham gia 

nhóm, trở thành thành viên với chỉ cần một tài khoản, một bài viết với chất 

lượng tốt, tiếng Anh với những nhóm quốc tế và tiếng Việt với các nhóm trong 

nước. Mỗi tài khoản hàng ngày sẽ đăng đều đặn lên các nhóm chắc chắn sẽ tạo 

nên một kênh truyền thông quảng bá du lịch Tuyên Quang có hiệu quả cao. 

                                           
1 Bảng 4 và 5 thống kê và cập nhật ngày 23/3/2022 
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b. Đối với các Diễn đàn du lịch  

Sự ra đời của các trang MXH đã phần nào làm giảm đi vị thế của các diễn 

đàn trực tuyến trên các website, tuy nhiên sự ảnh hưởng của những diễn đàn về 

du lịch trong cộng đồng mạng nói chung và cộng đồng mạng du lịch nói riêng 

vẫn còn rất lớn. Các diễn đàn quốc tế lớn về du lịch như: Lonely Planet 

Community1, Couchsurfing - Meet and Stay with Locals All Over the World2… 

là những cộng đồng du lịch lớn nhất thế giới trung bình với gần 5 tỷ lượt truy 

cập mỗi năm;  một số diễn đàn về du lịch trong nước như Diễn Đàn Du Lịch 3 , 

Đi đâu4, Phuot.vn - Nơi Phượt bắt đầu 5… Việc cử những cán bộ chuyên trách 

đăng ký trở thành thành viên của diễn đàn để đưa thông tin, giới thiệu và quảng 

bá về du lịch Tuyên Quang ra với du khách trong nước, quốc tế là một cách thức 

truyền thông hiệu quả, vượt qua phạm vi về không gian, lãnh thổ và ngôn ngữ, 

không chỉ kết nối với khách hàng tiềm năng mà còn có thể mở ra những những 

cách thức liên kết kinh doanh du lịch với các công ty du lịch lớn và uy tín trên 

khắp thế giới. 

Kết luận 

Cuộc cách mạng công nghệp 4.0 là một trong những yếu tố quan trọng tạo 

nên sự phát triển nhanh chóng của ngành Du lịch trong những năm gần đây. Các 

phương tiện truyền thông mới như website, MXH được coi là những phương tiện 

truyền thông mới hiệu quả nhất hiện nay. Và thực tế, hệ thống MXH đã giúp ích 

rất nhiều cho các doanh nghiệp du lịch. Với phương tiện truyền thông mới, các 

doanh nghiệp có thể dễ dàng, thuận lợi kết nối với các khách hàng mục tiêu, đồng 

thời có thể giảm chi phí quảng bá, tiếp thị tới mức đáng kể.  

Hiểu được lợi thế của các phương tiện truyền thông mới trong xúc tiến, 

quảng bá du lịch, những năm qua, các cơ quan quản lý cấp tỉnh, huyện, thành 

phố và doanh nghiệp du lịch… trong tỉnh Tuyên Quang triển khai khá hiệu quả 

việc sử dụng website, Facebook, Youtube… để góp phần nâng cao nhận thức của 

nhân dân trong tỉnh về ngành kinh tế du lịch, đồng thời quảng bá rộng rãi về 

hình ảnh mảnh đất, con người, văn hóa của xứ Tuyên tới đông đảo du khách 

                                           
1 www.lonelyplanet.com/thorntree/forums 
2 www.couchsurfing.com 
3 http://diendandulich.net.vn/ 
4 http://didau.org/forum/forum.php 
5 https://www.phuot.vn/forums/ 

https://www.lonelyplanet.com/thorntree/forums
https://www.couchsurfing.com/
http://diendandulich.net.vn/
http://didau.org/forum/forum.php
https://www.phuot.vn/forums/
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trong nước và quốc tế, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư vào lĩnh vực du 

lịch. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động truyền thông, quảng bá 

về du lịch Tuyên Quang bằng các phương tiện truyền thông mới cũng còn có 

những hạn chế. Việc chỉ ra những ưu, nhược điểm của công tác này, kết hợp với 

cách thức khai thác những tính năng thế mạnh của các phương tiện truyền thông 

mới cũng là cơ sở để người viết nghiên cứu đưa ra một số biện pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả truyền thông, quảng bá du lịch tỉnh Tuyên Quang.  
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OME SOLUTIONS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF TOURISM 

PROMOTION BY NEW MEDIA IN TUYEN QUANG PROVINCE 

                              Dinh Quang Manh 

 

Abstract: The article summarizes the realities of tourism promotion in 

Tuyen Quang province by new media in recent times. On that basis, propose 

some solutions to exploit the strengths of new media to further improve the 

effectiveness of tourism promotion in Tuyen Quang province. 

Keywords: Tuyên Quang, tourism promotion in Tuyen Quang, new media. 
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SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ MỚI 

PHỤC VỤ QUẢNG BÁ DU LỊCH SAU COVID 

 

Vũ Tuấn Cương 

KS, CEO A4I Coltd,  

PGĐ Dự án Công ty cổ phần hệ sinh thái rừng Bồ Đề - Tuyên Quang   

Tóm tắt: 

Dịch covid tác động mạnh mẽ đến ngành du lịch. Du khách thay đổi mối quan tâm, 

sở thích, vấn đề chi tiêu, sức khỏe thể chất và sự an toàn khi đi du lịch. Mở cửa du lịch trở 

lại sau 2 năm giãn cách. Để khai thác tiềm năng du lịch của tỉnh , ngành du lịch Tuyên 

Quang  cần tận dụng ưu thế của các phương tiện và công nghệ truyền thông mới để quảng 

bá thu hút du khách đến với địa phương mình. Mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, các ứng 

dụng công nghệ mới chính là công cụ hỗ trợ mạnh mẽ bên cạnh hoạt động quảng bá du 

lịch truyền thống. Chúng ta cũng cần quan tâm đến công tác đào tạo, thúc đẩy ứng dụng 

khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ du lịch nhằm đáp ứng 

nhu cầu và thích ứng với du lịch trong thời gian tới. 

Từ khóa: Phương tiện truyền thông, quảng bá du lịch,covid 19 

1. Hiện trạng và nhu cầu du lịch hậu covid 

Đại dịch Covid-19 tạo ra những cản trở to lớn đối với mọi ngành nghề, đặc 

biệt là lĩnh vực du lịch. Tâm lý du khách cũng thay đổi khi đi du lịch. Những 

yếu tố này rất quan trọng khi xây dựng chiến lược quảng bá truyền thông của cơ 

quan, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. 

Tính đến nay, với hơn 200 triệu liều vắc xin đã được tiêm cho người lớn, 

trẻ em từ 12 tuổi trở lên khắp cả nước, như vậy rất nhiều người đã được tiêm từ 

2 mũi vắc xin trở lên. Hơn nữa một số loại thuốc điều trị covid được bộ y tế 

quyết định sử dụng. Covid trở thành một bệnh đặc hữu, việc đi lại giao thương 

dần dần trở lại bình thường như trước đây và kinh doanh du lịch sẽ khởi sắc trở 

lại.  Nhu cầu du lịch của người dân sau covid là rất lớn nhưng sẽ có một cuộc 

cạnh tranh giữa các địa phương, các công ty du lịch, các khu du lịch trong hoạt 

động thu hút du khách. 

Bên cạnh lựa chọn địa điểm, tuyến đường và thời gian di chuyển, lưu trú 

trong chuyến du lịch, với sự phát triển và phổ cập của điện thoại thông minh, du 

khách rất quan tâm đến các điểm nhấn, dấu ấn khác biệt, phong cảnh đẹp để 

chụp ảnh check in. Họ cũng quan tâm đến dịch vụ vui chơi giải trí, ẩm thực đi 
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kèm. Tuy nhiên, họ sẽ tìm hiểu xem vấn đề kiểm soát dịch bệnh tại địa phương, 

ở địa điểm du lịch có an toàn không? Thủ tục đi lại, kiểm tra kiểm soát của địa 

phương có gặp khó khăn gì không? Ngoài ra, người lái xe và người hướng dẫn 

viên đã được tiêm vắc xin, sức khỏe an toàn không covid cũng là mối quan tâm 

của du khách. 

Khách du lịch thích các hoạt động ngoài trời, thoáng đãng và đáp ứng được 

yêu cầu hạn chế tối đa tiếp xúc, tăng nguy cơ lây nhiễm, họ sẽ tránh xa các trung 

tâm, thành phố lớn, địa điểm đông đúc, sức khỏe và thể chất cũng như sự an 

toàn là mối quan tâm hàng đầu của du khách. 

Sự phát triển của hạ tầng giao thông và phương tiện cá nhân ngày càng phát 

triển và phổ biến dẫn đến nhu cầu cho kỳ nghỉ ở các điểm đến, du khách có thể 

chủ động tự lái xe tới đang tăng do sự phát triển của thị trường du lịch nội địa. 

Du khách thích tổ chức chuyến đi đến một khu vực hoang sơ, vùng núi sau giãn 

cách. Hình thức cắm trại, farmstay đang là xu hướng thời gian gần đây vì những 

trải nghiệm mới lạ, nhẹ nhàng phù hợp mọi lứa tuổi và gia đình. Trước đây nhu 

cầu của nhóm tham gia các khoá thiền, yoga, thải độc hòa mình vào thiên nhiên 

khá thu hẹp và hoạt động dựa trên cộng đồng riêng. Nhưng trải qua dịch bệnh, 

yếu tố sức khoẻ đã được đẩy lên hàng đầu trong các mối ưu tiên. Khách hàng 

thích tìm kiếm các trải nghiệm độc đáo, kết nối sâu hơn với địa phương và quan 

trọng hơn là điểm cân bằng cho sức khoẻ và tinh thần. 

Sự trở lại của du lịch cũng chính là một cuộc “cách mạng” thay đổi ngành 

du lịch. Xu hướng làm việc ở nhà, họp từ xa có thể kéo theo những chuyến công 

tác dài ngày hơn kèm với việc mang theo gia đình. Chi tiêu du lịch đang dần 

chuyển trọng tâm từ chi tiêu cho lưu trú sang chi tiêu cho hoạt động. Thay vì chi 

cho phòng nghỉ hạng sang, du khách đang dành tiền cho những trải nghiệm mạo 

hiểm. Nhiều du khách còn đặt chỗ cho các hoạt động trước khi lên đường. Điều 

đó cho thấy trải nghiệm tại điểm đến có ảnh hưởng lớn hơn đối với quyết định 

của du khách. 

Nắm bắt được nhu cầu, xu hướng và tâm lý của du khách sẽ giúp cho các 

nhà quản lý , các công ty kinh doanh cung cấp dịch vụ du lịch sẽ có những 

phương pháp tiếp cận. Quảng bá truyền thông thu hút du khách sẽ dựa trên nội 

dung cụ thể, các công nghệ mới, các phương tiện truyền tải và sự hợp tác của 

người nổi tiếng (KOL). 
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 Những người nổi tiếng, vlog chuyên về du lịch có tầm ảnh hưởng và sức 

lan toản rất lớn đến hoạt động quảng bá truyền thông về du lịch. Điều này giải 

thích tại sao các chương trình du lịch hay lựa chọn hoa hậu, người mẫu… làm 

hình ảnh đại diện để truyền thông quảng bá. Tuy nhiên, đội ngũ hướng dẫn viên 

du lịch địa phương đóng một vai trò rất quan trọng không chỉ trong cung cấp 

dịch vụ du lịch mà còn giúp quảng bá du lịch địa phương. Hướng dẫn viên du 

lịch chuyên nghiệp, thân thiện, có thể truyền tải chính xác và hấp dẫn thông tin 

điểm đến, đồng thời lại gợi mở các tour du lịch mới, điểm đến mới với những 

khác biệt sẽ tạo ra những cơ hội mới cho hành trình du lịch tiếp theo của du 

khách. Vì vậy, chúng ta cần quan tâm đặc biệt đến nguồn nhân lực du lịch địa 

phương, nhất là trong bối cảnh đang có sự chuyển đổi số mạnh mẽ ngành du 

lịch. 

Hiện nay nguồn nhân lực ngành du lịch tập trung chủ yếu ở các thành phố 

lớn, trung tâm du lịch như tp HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hạ Long, Nha Trang, 

Vũng Tàu. Ở các tỉnh còn lại, đặc biệt khu vực Đông bắc như Tuyên Quang, 

hướng dẫn viên, thuyết minh viên tại điểm, còn thiếu và yếu về cả số lượng lẫn 

chất lượng. Trong khi đó, phần lớn các điểm đến du lịch đều thiếu những giải 

pháp công nghệ nhằm truyền tải ý nghĩa, giá trị điểm đến tới du khách, không 

phát huy được hết giá trị của điểm đến. Có một thực tế, các hướng dẫn viên hiện 

nay chủ yếu phục vụ các đối tượng khách trong nước và khách nói tiếng Anh, 

trong khi việc thuyết minh cho nhóm khách chủ yếu đến từ Trung Quốc, Hàn 

Quốc, Nhật Bản… vẫn chưa có nhiều. Các bảo tàng hiện nay chủ yếu áp dụng 

hướng dẫn viên để giới thiệu hiện vật. Tuy nhiên, hướng dẫn viên không thể đáp 

ứng nhu cầu của tất cả khách du lịch trong nước và bên ngoài . Do đó, việc ứng 

dụng công nghệ vào việc truyền tải câu chuyện sẽ cho phép giới thiệu đến du 

khách nhiều thông tin sống động hơn về mặt hình ảnh, âm thanh, video, clip… 

chứ không chỉ gói gọn trong thuyết minh từ người kể chuyện. 

Khi được thực hiện đúng, tiếp thị trực tuyến sẽ giúp tiếp cận nhóm mục tiêu 

lý tưởng của mình . Bằng cách nhắm mục tiêu nhân khẩu học cụ thể, ngân sách 

tiếp thị của chúng ta không bị lãng phí cho những người không có sở thích mua 

các chuyến tham quan du lịch mà họ không quan tâm. 

Chúng ta có thể sử dụng tiếp thị trực tuyến cho các mục đích ngắn hạn và 

dài hạn. Quảng cáo trên công cụ tìm kiếm phù hợp với các mục tiêu ngắn hạn. 
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Trong khi đó, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm phù hợp hơn cho một chiến lược dài 

hạn. Quảng bá bằng clip sẽ mang hiệu quả hơn vì đơn giản “trăm nghe không 

bằng một thấy”. 

So với các phương tiện truyền thống hơn (chẳng hạn như báo in, truyền 

hình hoặc radio), chi phí quảng cáo trực tuyến rẻ hơn. Dễ dàng để đo lường kết 

quả của các hoạt động tiếp thị trực tuyến của chúng ta bằng công cụ đo lường 

kết quả. Điều này giúp cho chúng ta có thể loại bỏ các hoạt động không hiệu quả 

và cải thiện những hoạt động đó. Đây cũng chính là những ưu việt của phương 

tiện truyền thông mới. 

2. Phương tiện truyền thông mới 

Facebook 

Theo số liệu thống kê tính tới tháng 6//2021 của NapoleonCat (công cụ đo 

lường các chỉ số Mạng Xã Hội), tổng số người dùng Facebook tại Việt Nam là 

gần 76 triệu người, chiếm hơn 70% dân số toàn quốc, tăng 31 triệu người dùng 

so với năm 2019 và vẫn dẫn đầu danh sách các Mạng Xã Hội phổ biến tại Việt 

Nam. Trong đó, độ tuổi phổ biến nhất vẫn là từ 25 - 34 (khoảng 32% tổng số 

users) và sự chênh lệch về giới tính là không đáng kể. Người Việt thường dùng 

Facebook để: 

• Kết nối với bạn bè 

• Đọc tin tức 

• Chia sẻ trạng thái mới 

• Mua sắm (hơn 20% tổng số giao dịch mua sắm trực tuyến diễn ra trực tiếp 

trên Facebook) 49,9% người dùng nam & 50,1% người dùng là nữ giới). 

Một số điểm cần lưu ý: 

Người dùng Việt rất thích những bài nội dung dài, hãy tạo các bài viết dài 

để cẩn thận nói về những tính năng và lợi ích của sản phẩm. Bài viết theo phong 

cách kể chuyện rất có hiệu quả trong cộng đồng Facebook Việt. Khi một người 

dùng Facebook liên hệ với bạn, hãy giải đáp thắc mắc của họ nhanh nhất có thể. 

Người Việt thường hay trao đổi với người bán trước khi ra quyết định mua hàng. 

Thiết lập một chatbot để lọc ra các leads chất lượng kém. Để khách hàng mua 

trực tiếp trên Facebook – đừng buộc họ phải truy cập một website hoặc landing 

page. 
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ZALO 

Zalo hiện tại, có khoảng hơn 60 triệu người dùng và trở thành MXH 

“made-in Vietnam” lớn nhất hiện nay. Người Việt dùng mạng xã hội này để chat 

và giữ liên lạc với bạn bè và người thân. Đông nhất là trên 18 tuổi nhưng tương 

tác nhiều nhất là trên 30 tuổi. 

Các tính năng chính của Zalo: 

• Ứng dụng nhắn tin 

• Dòng thời gian 

• Mua sắm trực tuyến 

• Thanh toán qua mobile 

• Trò chơi 

Một số điểm cần lưu ý: 

Tạo một tài khoản Zalo cho doanh nghiệp (official account) và tài khoản 

quảng cáo trên Zalo (hai mục này khác nhau). Tập trung vào các sản phẩm đại 

trà. Zalo vẫn còn chưa có công cụ để tập trung vào đối tượng khách hàng như 

Facebook & Instagram, vì thế mà khó hơn và tốn kém hơn để tìm đối tượng 

khách hàng cho sản phẩm và dịch vụ cao cấp. Quảng cáo tốt nhất đối với những 

sản phẩm giá rẻ, phù hợp với túi tiền của người dùng không có thu nhập cao. 

TikTok 

Tiktok là một ứng dụng phương tiện iOS và Android có thể sử dụng để tạo 

và chia sẻ các video ngắn. Điều giúp Tiktok nổi bật giữa các đối thủ là nó giống 

một nền tảng giải trí hơn là một nền tảng phong cách sống. Và điều khiến nó trở 

nên hấp dẫn là trên thực tế, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhà cung cấp nội 

dung vì sự đơn giản của việc sử dụng ứng dụng. Dưới tác động của dịch Covid-

19, Tiktok ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nhờ những tính năng ưu việt dành 

cho người dùng với giá trị giải trí cao. Tại Vietnam, kể từ đợt lockdown đầu tiên 

vào hồi đầu năm ngoái, MXH này đã dần trở nên phổ biến hơn bao giờ hết và 

con số người dùng vẫn chưa ngừng tăng lên. Nền tảng này đã có 12 triệu người 

dùng thường xuyên đăng ký tại Việt Nam 

Đối tượng người dùng: Bạn trẻ tuổi teen (Gen Z) trong đó 66% người dùng 

TikTok dưới 30 tuổi (41% từ 16 tới 24 tuổi) 

Lời khuyên marketing trên TikTok tại Việt Nam: 
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Nhiều người tin rằng TikTok có khả năng trở thành mạng xã hội lớn nhất 

tại Việt Nam. Không quá ngạc nhiên khi mà những thương hiệu lớn như Nike và 

Disney đã bắt đầu tạo nội dung để quảng cáo trên ứng dụng này. Tại thời điểm 

hiện tại, TikTok phù hợp cho việc xây dựng nhận diện thương hiệu hơn là tìm 

khách hàng tiềm năng và tăng sale. TikTok được biết đến với các nội dung có 

tính viral cao. Rất dễ để đưa thương hiệu đến với nhiều người. Nếu biết tận dụng 

hashtag khéo léo, nội dung đăng tải của bạn . 

Bạn phải hiểu rõ tính chất của mạng xã hội này. Sẽ không hiệu quả nếu bạn 

copy y chang chiến dịch trên Facebook. Phải biết sáng tạo và tạo ra các nội dung 

thú vị trên TikTok. Dù TikTok chủ yếu có người dùng trong độ tuổi đi học, 

chúng tôi tin rằng các thế hệ 7x, 8x 9x cũng dần bắt đầu tham gia mạng xã hội 

này.  TikTok đưa ra cơ hội rất tốt để có lợi thế cho việc sớm chuyển hướng sang 

mạng xã hội này. Mạng xã hội mới này cũng có ít đối thủ cạnh tranh, giúp bạn 

sử dụng chi phí quảng cáo hiệu quả hơn. 

Những lĩnh vực sau đây có thể phù hợp để thực hiện marketing trên Tiktok: 

• Gaming 

• Truyền thông 

• Giải trí 

• Ăn uống 

• Thời trang 

• Phong cách sống 

• Thể thao 

Instagram 

Instagram với 10.717.000 người dùng trong đó đối tượng chủ yếu là giới 

trẻ, độ tuổi từ 18 - 24 (chiếm hơn 30% tổng số), tập trung chủ yếu là nữ giới 

(62,7%) với nội dung tập trung vào các mảng thiên về nghệ thuật, giải trí, ẩm 

thực, du lịch & thời trang. Đây là mạng xã hội tốt nhất để cho thương hiệu muốn 

tìm đến những tín đồ về thời trang và phong cách sống tại Việt Nam. Trên 

Instagram, người dùng thích những nội dung có tính truyền cảm hứng và hài 

bão. 

Yếu tố thị giác là trên hết, đừng để nội dung trông quá giống một quảng 

cáo. Khi quảng bá thương hiệu trên Instagram, bạn phải thể hiện sự chân thật 
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nhất có thể. Người dùng Instagram rất dễ bị “dị ứng” với quảng cáo so với các 

mạng xã hội khác. Instagram là kênh mạng xã hội yêu thích của các influencer, 

hãy tận dụng chúng. Dùng một cách hiệu quả nhất các hashtag Tiếng Việt và 

Tiếng Anh 

Instagram được biết đến là nền tảng tốt để quảng bá các loại hình sản phẩm 

sau: 

• Thời trang 

• Ăn uống 

• Mỹ phẩm  

• Phong cách sống 

• Nội thất 

Youtobe 

Hiện có 25 triệu người dùng tivi kết nối mạng để xem YouTube tại Việt 

Nam, và đây là thị trường có số lượng người sử dụng cao nhất Châu Á Thái 

Bình Dương. 

Theo bản bảo cáo của Google, đại dịch Covid đã làm thay đổi mọi hoạt 

động sinh hoạt, từ học tập - làm việc - giải trí trong giai đoạn giãn cách xã hội 

suốt ba quý đầu năm nay. Không chỉ thúc đẩy các hoạt động này lên môi trường 

kết nối trực tuyến, mà xu hướng chuyển dịch của người Việt còn tập trung vào 

chiếc tivi trong gia đình khi 45% người dùng Internet tại Việt Nam sở hữu một 

chiếc tivi thông minh hay tivi kết nối mạng (Connected-TV), 28,2% người dùng 

Internet tại Việt Nam truy cập Internet qua một Smart TV và đây cũng là xu 

hướng đang tăng 

YouTube trở thành một ‘ngôi nhà giải trí’ hàng đầu không thể thiếu của 

người Việt Nam. Hiện có hơn 90% người xem nội dung trên tivi kết nối mạng là 

xem cùng gia đình và bạn bè. Điều này đồng nghĩa nội dung video YouTube có 

thể tiếp cận đến hơn một người xem cùng một màn hình tivi thông minh. 

90% người xem YouTube nói rằng có sự chú ý nhiều hơn khi cùng xem với 

ai đó. 71% người xem cho biết YouTube có nội dung và chương trình yêu thích 

của họ. 

Theo con số thống kê đến tháng 5/2021, thời lượng xem trung bình các nội 

dung YouTube trên tivi kết nối mạng dài hơn 90% so với thiết bị di động và 
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máy tính để bàn. Cụ thể hơn về thời gian xem nội dung liên quan đến bóng đá từ 

YouTube trên màn hình TV đã tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm ngoái. Nội 

dung hài hước từ YouTube trên màn hình TV đã tăng hơn 150% so với cùng kỳ 

năm ngoái. Nội dung chương trình tạp kỹ trên màn hình TV đã tăng hơn 200% 

so với năm trước. 

Báo cáo chỉ ra rằng, xu hướng cá nhân xem video YouTube trên thiết bị di 

động chuyển sang tập thể các thành viên gia đình hay bạn bè cùng xem trên tivi 

kết nối mạng, và thời lượng xem YouTube trên tivi kết nối mạng dài hơn đến 

90% so với trên thiết bị di động hay máy tính. 

Việt Nam có hơn 950 kênh vượt một triệu lượt theo dõi và phạm vi tiếp cận 

người xem của YouTube đã tăng lên hơn 45 triệu người (từ 18 tuổi trở lên). 

Điều này cho thấy các nhà làm nội dung ngày càng có những chiến lược sáng 

tạo thông qua các công cụ hỗ trợ từ YouTube nắm bắt sát sao thị hiếu của đông 

đảo người xem, thúc đẩy gia tăng thời gian xem nội dung của một người dùng 

thông thường tại Việt Nam lên hơn 70 phút mỗi ngày. 

Video quảng cáo Animation 

+ Thu hút được sự chú ý của khách hàng 

Ngày nay, người dùng internet đã quá quen thuộc với các dịch vụ quảng 

cáo. Chúng xuất hiện ở mọi nơi như Facebook, Youtube, Instagram, … Trong số 

đó, nhiều khách hàng vẫn sẵn sàng dành một vài phút để xem nếu video quảng 

cáo đó hấp dẫn. Video quảng cáo Animation luôn chứa những hình ảnh động lạ 

mắt, không giống như những video quang cảnh thực tế. Nhiều người dùng chỉ 

biết video Animation là một hình thức phim hoạt hình, ít nghĩ rằng chúng là 

video quảng cáo. Do đó, video Animation dễ tiếp xúc khách hàng với diện mạo 

bên ngoài của nó. 

+Thể hiện nội dung đơn giản hóa 

Mục đích của video quảng cáo là truyền đạt thông tin đến khách hàng, nên 

cần thật dễ hiểu., Video quảng cáo Animation chứa những điểm khác biệt mà 

những video truyền thống không làm được. Nhân vật quảng cáo trong video có 

thể làm mọi thứ bình thường lẫn phi thường. Một video Animation với nhân vật 

bay, nhảy, đu dây, biến hình thỏa thích. Các kỹ xảo được áp dụng một cách đặc 

biệt, lạ lẫm và thu hút sự tò mò của người khác. 
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+ Video Animation là hoạt hình, ký ức của mọi thiếu nhi 

Khi xem video Animation bạn thường liên tưởng đến những ký ức từ tuổi 

thơ. Mặt khác, video 2D, 3D lại có sự cuốn hút đặc biệt với các em thiếu nhi. 

Xem video hoạt hình luôn là thời thơ ấu của mọi người, không trừ ra một ai. Do 

đó, dù đối tượng khách hàng của bạn là người trưởng thành, sử dụng video 

Animation vẫn được sự thu hút hơn. Hình thức video quảng cáo này làm cho 

người xem cảm thác thư giãn, thoải mái, cảm giác vui vẻ, hài hước. 

+ Chi phí làm video quảng cáo Animation rẻ hơn 

Video quảng cáo Animation chỉ cần sử dụng hệ thống kỹ xảo lạ mắt và 

người họa sĩ giỏi. Hình thức này không cần phải dùng đến diễn viên, biên kịch, 

đạo diễn, bối cảnh nên chi phí thấp hơn nhiều. Trong đó, xét về mặt hiệu quả thì 

video quảng cáo Animation thu hút lượng khách hàng chú ý và xem nhiều hơn. 

Trí tuệ nhân tạo 

Có một số công nghệ mới đã phát triển trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo như 

công nghệ Nhận dạng khuôn mặt, ứng dụng Thực tế ảo, Trò chuyện, Robot, Trí 

tuệ nhân tạo trong Google Maps, Trình dịch ngôn ngữ, Tham quan bằng âm 

thanh, v.v.Khi ứng dụng vào du lịch càng trở nên hữu ích mang lại trải nghiệm 

mới lạ cho khách hàng. Nhờ nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) nên những công nghệ 

mới và các giải pháp số sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận và kết nối người tiêu dùng 

mục tiêu một cách toàn diện và hiệu quả hơn thay vì quảng cáo tràn lan kiểu 

“đại chúng”. Từ đó, đưa khách hàng từ chỗ chỉ lướt web kiểu “dạo chơi” trở 

thành những giao dịch thực sự. 

 Phiên dịch ngôn ngữ 

Phiên dịch ngôn ngữ sẽ giúp khách du lịch giao tiếp với cư dân địa phương 

bằng ngôn ngữ địa phương của họ. Những người phiên dịch ngôn ngữ này sẽ 

thay thế một hướng dẫn viên địa phương, bằng cách dịch từ ngôn ngữ lạ sang 

ngôn ngữ quen thuộc cho khách du lịch và truyền tải thông điệp du lịch đến 

người dân địa phương. Qua đó, nó hoạt động như một yếu tố chính trong cơ sở 

hạ tầng du lịch Điểm đến thay thế nguồn nhân lực (hướng dẫn viên địa phương). 

Kết quả quan trọng nhất của quá trình chuyển đổi số nói chung, ứng dụng AI 

trong giao tiếp là cung cấp các thông tin dịch vụ giá cả tour du lịch phải chăng 

hơn theo cách tiếp cận dễ dàng và thuận tiện hơn. 
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Du lịch cá thể hóa 

Thị trường du lịch và khách sạn chứng kiến một số lượng lớn công ty tổ 

chức và cá nhân tham gia kinh doanh; khách hàng có xu hướng khó tính hơn về 

các hoạt động mà họ khám phá. Các xu hướng hiện tại và tương lai mà du khách 

quan tâm là biên giới của việc tùy chỉnh và thiết kế các gói du lịch phù hợp. 

Nhiệm vụ cốt lõi của các doanh nghiệp du lịch và khách sạn thành công là thiết 

kế và cung cấp dịch vụ của họ với mức độ cá nhân hóa cao dựa trên từng sở 

thích riêng biệt. 

Mô hình Kinh tế chia sẻ trong du lịch 

Giá trị cơ bản của ngành du lịch là tạo ra sự kết nối giữa con người và điểm 

đến du lịch. Sự ra đời của nền kinh tế chia sẻ đã làm cho việc đặt phòng trực 

tuyến trở nên rẻ hơn. Khách du lịch hiện đang được hưởng lợi từ sự đa dạng 

trong đặt phòng lưu trú trên toàn cầu với nhiều lựa chọn tùy chỉnh hơn. 

Hoạt động du lịch không thể thiếu của du khách chính là mối quan tâm về 

ẩm thực, dựa trên giải pháp công nghệ và mô hình kinh tế chia sẻ, du khách có 

thể ngồi tại phòng để đặt đồ ăn mang đến. Điều này trở nên thuận tiện và có giá 

trị hơn rất nhiều nếu chúng ta đi du lịch gặp phải những thời điểm bất lợi về mặt 

thời tiết như trời lạnh, mưa liên tục. Vấn đề rút ra ở đây là gì? Nếu chúng ta phát 

triển AI cho các vấn đề trên, chúng ta không chỉ tối ưu hóa chuỗi cung ứng liên 

kết du lịch mà còn tạo đòn bẩy cho khách du lịch “xách ba lô lên mà đi”. 

Đối với chương trình đào tạo gắn với hoạt động khởi nghiệp trong trường 

đại học, chúng ta nên suy nghĩ đến những thay đổi của công nghệ 4.0 vào du 

lịch, những thay đổi và yêu cầu mới của hoạt động kinh doanh du lịch để xây 

dựng nội dung đào tạo nghề du lịch trong tình hình mới cũng như thúc đẩy khởi 

nghiệp công nghệ du lịch (travel tech). Là doanh nghiệp đang triển khai kinh 

doanh và đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, hoạt động có liên quan đến lĩnh 

vực du lịch, chúng tôi xin đóng góp và chia sẻ một số thông tin đóng góp vào 

hội thảo.  
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USING NEW MEDIA AND TECHNOLOGY FOR TOURISM PROMOTION 

AFTER COVID 

Vu Tuan Cuong 

Abstract: The Covid has had a big impact on the tourism industry. Travelers 

change their interests, hobbies, disbursement of money, health and safety while 

traveling. Tourism is active again after 2 years of separation. To exploit the 

tourism potential in Tuyen Quang, The tourism industry needs to take advantage 

of new media and communication technologies to promote and attract tourists to 

their locality. Social networks, artificial intelligence, and new technology 

applications are powerful support tools besides traditional tourism promotion. 

We also need to pay attention to training, promote the application of science 

and technology, and innovate in the field of tourism technology to meet the 

needs and adapt to tourism in the coming time. 

Keywords: Media, tourism promotion, covid 19 
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ĐẨY MẠNH CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QUẢNG BÁ DU LỊCH TUYÊN 

QUANG GIỮA THỜI KÌ DỊCH COVID 

Lưu Thị Hoài Thu1, Trần Thị Quỳnh Nga2 

 

Tóm tắt: 

Tuyên Quang hội tụ đủ các thế mạnh để phát triển các loại hình du lịch: Lịch sử, 

tâm linh, sinh thái, văn hoá. Tuy nhiên dịch Covid-19 đã tác động mạnh đến nền kinh tế 

Việt Nam, trong đó, ngành Du lịch nói chung và du lịch tỉnh Tuyên Quang nói riêng. Bài 

viết phân tích các tiềm năng phát triển các loại hình du lịch của tỉnh Tuyên Quang, từ đó 

đề xuất các giải pháp đẩy mạnh công nghệ số trong quảng bá du lịch tuyên quang giữa 

thời kì dịch covid. 

Từ khóa: Công nghệ số, quảng bá du lịch, Tuyên Quang, covid 19. 

 

1. Đặt vấn đề 

   Tuyên Quang - Thành phố bên dòng sông Lô lịch sử, nơi có 59 điểm du 

lịch lịch sử, văn hoá và là trung tâm tổ chức nhiều lễ hội văn hoá độc đáo hàng 

năm như: Lễ hội đua thuyền, lễ hội chùa Hương Nghiêm, lễ hội đền Hạ - đền 

Thượng - đền Ỷ La,... Nơi đây cũng có nhiều di tích được xếp hạng cấp Quốc 

gia như: Thành nhà Mạc, đền Hạ, đền Thượng… 

    Tuyên Quang hội tụ đủ các thế mạnh để phát triển các loại hình du lịch: 

Lịch sử, tâm linh, sinh thái, văn hoá. Với hơn 500 di tích lịch sử, văn hóa trên 

địa bàn, tỉnh Tuyên Quang được ví như một bảo tàng cách mạng của cả nước. 

Bên cạnh đó, tỉnh còn là nơi khởi phát, hội tụ, giao thoa của văn hoá các dân tộc 

thiểu số vùng núi phía Bắc với nhiều lễ hội đặc sắc. 

 Dịch Covid-19 diễn ra năm 2020 đã tác động mạnh đến nền kinh tế Việt 

Nam, trong đó, ngành Du lịch bị ảnh hưởng rất nặng nề. Tuyên Quang – 1 điểm 

đến yêu thích của khách du lịch trong và ngoài nước cũng không nằm ngoài 

vòng xoáy đó. Dịch Covid-19 diễn ra vào đúng mùa cao điểm du lịch của khách 

quốc tế và cũng là mùa du lịch lễ hội, tâm linh của khách nội địa sau dịp nghỉ lễ 

Tết Nguyên đán, vì vậy, lượng khách du lịch sụt giảm nghiêm trọng. Cùng với 

                                           
1 Trường Tiểu học Phước Vĩnh - Thành phố Huế 
2 Tiến sĩ, Trường ĐHSP - ĐH Huế 



35 

 

đó là các đợt giãn cách liên tục, lệnh cấm và hạn chế đi lại được áp dụng nhiều 

nơi, các hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng và giao thông 

hầu hết bị hoãn lại do lệnh đóng cửa trên toàn quốc… tất cả tạo nên một bức 

tranh kinh tế buồn cho toàn ngành du lịch nói chung và tỉnh Tuyên Quang nói 

riêng. 

Ứng dụng công nghệ số để phát triển du lịch thông minh đang là xu thế tất 

yếu và là định hướng ưu tiên của du lịch toàn cầu, nhất là trong bối cảnh dịch 

COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Không nằm ngoài xu thế này, du 

lịch Việt Nam đã chủ động tận dụng cơ hội từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần 

thứ 4 để phát triển du lịch thông minh, hướng tới phát triển bền vững ngành kinh 

tế mũi nhọn của đất nước. Từ năm 2019, UBND Tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng 

Đề án “Xây dựng hệ thống du lịch thông minh tinh Tuyên Quang giai đoạn 2019 

– 2020, tầm nhìn đến năm 2025”. Tuy nhiên làm thế nào để nhân rộng và phổ 

biến rộng rãi công nghệ số nhằm đẩy mạnh hiệu quả quảng bá du lịch lại là một 

câu hỏi còn bỏ ngỏ.  

2. Tiềm năng phát triển các loại hình du lịch của tỉnh Tuyên Quang 

Tuyên Quang là tỉnh miền núi nằm ở vùng Đông Bắc nước ta, cách Hà Nội 

khoảng 165 km về phía Bắc. Diện tích tự nhiên là 5.870 km2, dân số trên 

732.256 ngàn người với 22 dân tộc cùng chung sống. Với hệ thống cảnh quan 

thiên nhiên sinh động, đa dạng và nổi tiếng bởi rất nhiều các danh lam thắng 

cảnh, di tích lịch sử văn hóa cổ xưa, Tuyên Quang là điểm đến yêu thích của 

đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước. Ngoài ra, ẩm thực và văn hóa tâm 

linh cũng là điều khiến cho nền du lịch Tuyên Quang ngày càng trở nên có sức 

hút hơn. 

Ngày anh về với Tuyên Quang 

Tân Trào , Hồng Thái …cung đàn thong dong 

Thác Mơ hùng vĩ tuổi hồng 

Đưa nhau vào chốn phiêu bồng thực mơ 

(Về với Tuyên Quang – Thiên Ân) 

• Tiềm năng phát triển du lịch lịch sử, văn hóa: 
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Tuyên Quang mảnh đất cổ tồn tại từ lâu đời với nhiều di chỉ khảo cổ: hang 

Phia Muồn (Na Hang); Hang Thẩm Choóng, bản Không Mây, xã Năng Khả (Na 

Hang); hang Phia Vài ở lòng hồ Thủy điện Tuyên Quang, Đá Đen xã Yên Phú, 

Hàm Yên; chùa Lang Đạo, huyện Sơn Dương, thành nhà Mạc (xây dựng năm 

1592), tấm bia chùa Bảo Ninh - Sùng Phúc (Bảo vật quốc gia: cao 1,45 m, rộng 

0,8m). Nơi đây cũng là mảnh đất thiện lành của những ngôi chùa cổ có niên đại 

hàng trăm năm như chùa Phật Lâm (Yên Sơn) với niên đại được xác định vào 

đầu thời Trần; một số di tích có niên đại từ thế kỷ XVI, XVII như chùa Hương 

Nghiêm (TP Tuyên Quang), đền Minh Cầm (Yên Sơn); nhiều di tích được xây 

dựng vào thế kỷ 18 như chùa An Vinh, đền Thượng, đền Hạ, đình Song Lĩnh 

(TP Tuyên Quang), đình làng Giếng Tanh (Yên Sơn… 

Trong thời kì kháng chiến, Tuyên Quang là căn cứ quân sự cách mạng, là 

nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. Chính vì vậy, khi hòa bình lập lại, 

Tuyên Quang trở thành nơi lưu dấu những vết tích của một thời kháng chiến 

kiêu hùng của quân và dân ta, được ví như bảo tàng cách mạng của đất nước. Có 

thể kể đến Khu Di tích lịch sử văn hóa và sinh thái Tân Trào (Tân Trào là thủ đô 

lâm thời của khu giải phóng, nơi Ðảng Cộng sản Việt Nam tiến hành hội nghị 

toàn quốc (13/8/1945) để quyết định tổng khởi nghĩa. Ðại hội quốc dân đã họp 

tại đây (16/8/1945), thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh, bầu ra một 

chính phủ lâm thời do Hồ Chí Minh làm chủ tịch và quân giải phóng Việt Nam 

làm lễ ra quân.); Khu di tích Kim Bình, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa (với 23 

di tích là nơi diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II của Đảng từ ngày 11 đến 

19-2-1951); Khu di tích Đá Bàn, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn (Đây là nơi ở của 

hoàng thân Sufanuvong từ năm 1945 - 1951. Di tích là biểu tượng của tình hữu 

nghị sắt son, bền vững giữa hai dân tộc Việt Lào); Khu di tích Làng Ngòi - Đá 

Bàn, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn; Khu di tích Chiến thắng Khe Lau, xã Phúc 

Ninh và xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn… 

• Tiềm năng phát triển du lịch tâm linh: 

Tuyên Quang có nhiều tiềm năng phát triển các sản phẩm du lịch tâm linh 

với đặc thù của “miền Mẫu Thoải” ngày càng thu hút đông đảo du khách. Hoạt 
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động du lịch tâm linh chủ yếu phát triển mạnh ở thành phố với hệ thống đền thờ 

Mẫu. Trên địa bàn thành phố Tuyên Quang và vùng phụ cận có tới 30 điểm di 

tích tâm linh, trong đó có tới 14 đền thời Mẫu. Một số lễ hội như: Lễ hội chùa 

Hang, lễ hội Rước Mẫu (đền Thượng, đền Hạ, đền Mẫu Ỷ La), lễ hội Cầu Mùa 

(đình Tân Trào)… Du khách đến với Tuyên Quang có thể tới thăm một số ngôi 

chùa như: Chùa An Vinh, Chùa Linh Thông, Chùa Trùng Quang, chùa Hương 

Nghiêm (chùa Hang)…Hệ thống các công trình văn hóa như đền Thượng, đền 

Hạ, đền Mẫu Ỷ La, đền Ghềnh Quýt, đền Pha Lô, đền Đồng Xuân, đền Cảnh 

Sanh, đền Mỏ Than… Một số ngôi đình như: Đình Tân Trào, đình Hồng Thái, 

đình Yên Thượng, đình Thanh La, đình Làng Cận, đình Linh Xuyên, đình 

Quang Tất, (Sơn Dương)… 

Yếu tố văn hóa kết hợp tâm linh tạo nên sức hấp dẫn cho du khách tìm 

hiểu, khám phá. Vào dịp cuối năm và đầu năm mới, khách thập phương đều đến 

Tuyên Quang để chiêm bái và vãn cảnh chùa, tạo thành một nét văn hóa truyền 

thống không nơi nào trộn lẫn được, một bản sắc riêng có của Tuyên Quang. 

• Tiềm năng phát triển du lịch văn hóa cộng đồng: 

Tuyên Quang có 22 dân tộc cùng cư trú với những nét văn hóa đặc trưng 

độc đáo của mỗi dân tộc. Tuyên Quang còn lưu giữ được giá trị văn hóa phi vật 

thể của các dân tộc thiểu số như các lễ hội văn hóa mang đậm bản sắc vùng 

miền như lễ cấp sắc của dân tộc Dao; nhảy lửa của người Pà Thẻn; các làn điệu 

dân ca, dân vũ như Sình ca của dân tộc Cao Lan, Then, Cọi của dân tộc Tày, 

khèn của dân tộc Mông và các món ăn truyền thống được gìn giữ, trở thành sản 

phẩm du lịch độc đáo thu hút du khách.. Đó cũng chính là những điểm nhấn đặc 

sắc, thu hút du khách đến với Tuyên Quang. Mặt khác, lợi thế cảnh quan thiên 

nhiên và sự đa dạng sinh học, các hệ sinh thái từ rừng nguyên sinh đến hồ, thác, 

suối, núi, đồng ruộng… cũng mang lại những tiềm năng có giá trị giúp ngành du 

lịch Tuyên Quang phát triển mạnh mẽ loại hình du lịch văn hóa cộng đồng. 

Có thể kể đến điểm du lịch cộng đồng thôn Tân Lập (xã Tân Trào, huyện 

Sơn Dương) có 2 ngôi nhà sàn năm xưa Bác Hồ đã từng ở và làm việc, ngày nay 

vẫn được bảo tồn nguyên giá trị gốc phục vụ khách tham quan. Hay như hoạt 
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động du lịch cộng đồng huyện Lâm Bình hiện có điểm du lịch thôn Nà Tông, Nà 

Đông xã Thượng Lâm; điểm du lịch thôn Nà Muông xã Khuôn Hà; điểm du lịch 

thôn Nặm Đíp xã Lăng Can…Huyện Chiêm Hóa cũng đang xây dựng 4 điểm du 

lịch cộng đồng: thôn Bản Ba xã Trung Hà, thôn Biến xã Phúc Sơn, thôn An 

Thịnh xã Tân An, thôn Bó Củng xã Kim Bình; kết hợp khai thác du lịch sinh 

thái và khám phá văn hóa Tày, Dao bản địa.  

Tuyên Quang đã chủ trương xây dựng mô hình homestay để khách du lịch 

có thể nghỉ ngơi thư thái giữa thiên nhiên. Các cơ sở homestay hiện nay đều tập 

trung phát triển theo hình thức tận dụng những vật liệu sẵn có ở địa phương như 

gỗ, tre, nứa, lá cọ để làm nhà sàn truyền thống cho khách lưu trú, trang trí cảnh 

quan bằng vật liệu tự nhiên như trồng cây xanh, cây hoa, trưng bày những dụng 

cụ lao động sẵn có và thành quả từ lao động như lúa, ngô, tấm thổ cẩm, tận dụng 

đá cuội tự nhiên, nguồn nước tự nhiên, để xây dựng nên các bể bơi sạch, mát, 

gần gũi thiên nhiên làm cho du khách đến đây đều rất thích thú và ấn tượng. 

• Tiềm năng phát triển du lịch giải trí, nghỉ dưỡng: 

Phát triển du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cũng là thế mạnh của tỉnh. Khu 

du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm, phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang có nguồn nước khoáng thiên nhiên rất trong, nóng tới 670C, chứa 

nhiều nguyên tố vi lượng có tác dụng phục hồi sức khoẻ và chữa các bệnh về cơ, 

khớp, xương....Hiện nay Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đã thu hút một số 

doanh nghiệp lớn đang đầu tư phát triển dịch vụ du lịch, trong đó có Dự án Khu 

du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Tuyên Quang, đầu tư hạng mục: Khu biệt thự nghỉ 

dưỡng; khu dịch vụ khám chữa bệnh bằng liệu pháp trị liệu nước khoáng nóng; 

khu khoáng nóng; khu dịch vụ Clubhouse; sân Golf Mỹ Lâm. Dự án đầu tư xây 

dựng sân golf và làng du lịch sinh thái Mimosa… Đây sẽ là điều kiện để đưa 

Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm trở thành khu du lịch dịch vụ tổng hợp cao 

cấp, tạo đà thúc đẩy du lịch của tỉnh phát triển bền vững.  

Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái Tuyên Quang còn được biết đến với 

nhiều cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ: Danh thắng lòng hồ Thủy điện Tuyên 

Quang, Khu Du lịch sinh thái Na Hang- Lâm Bình, thác Pắc Ban -Thác Mơ, 
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Khu bảo tồn thiên nhiên Tát Kẻ - Bản Bung (Na Hang), thác Bản Ba, xã Trung 

Hà (Huyện Chiêm Hóa); Quần thể Động Tiên (huyện Hàm Yên)… 

Có thể nói Tuyên Quang là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, cũng là 

mảnh đất màu mỡ của thiên nhiên hùng vĩ, non nước hữu tình. Tuyên Quang đã 

biết tận dụng ưu thế, phát huy tiềm lực của mình để phát triển, lấy giá trị văn 

hóa, lịch sử và tiềm năng, lợi thế của địa phương xây dựng các sản phẩm du lịch 

độc đáo. Đây là cách làm phù hợp, mang tính nền tảng tạo sức hấp dẫn đối với 

du khách, hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, 

nâng cao đời sống nhân dân. 

3. Giải pháp đẩy mạnh công nghệ số trong quảng bá du lịch Tuyên 

Quang giữa thời kì dịch Covid 

Những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 đến ngành Du lịch năm 2020 là 

rất nặng nề. Tuy nhiên, dịch Covid-19 cũng gợi mở nhiều cơ hội để ngành du 

lịch vượt qua thách thức. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức 

tạp, việc ứng dụng công nghệ thông tin, giới thiệu về du lịch Tuyên Quang với 

du khách trong và ngoài nước qua các ứng dụng trên máy tính và điện thoại 

thông minh là một hướng đi đúng đắn, giải quyết được nhiều khúc mắc, bất cập 

trong thời kì dịch bệnh đồng thời mang lại nhiều hiệu quả rõ rệt. 

3.1. Du lịch trực tuyến 

Du lịch online là hình thức du lịch “khả quan” và hiệu quả nhất vào thời kỳ 

giãn cách xã hội. Trong bối cảnh dịch covid19 vẫn chưa được kiểm soát hoàn 

toàn thì đây là một giải pháp vô cùng hữu ích và thú vị với những ai theo “chủ 

nghĩa xê dịch” đồng thời cũng là “cứu cánh” cho ngành du lịch trong thời gian 

“tạm đóng băng”. Du lịch trực tuyến mang lại lợi ích không nhỏ cho các công ty 

du lịch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi lựa chọn sản phẩm, 

dịch vụ với mức giá tốt nhất.  

Có 3 xu hướng quảng bá du lịch đang được nhiều quốc gia áp dụng là công 

nghệ thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) và trí tuệ nhân tạo (AI).  
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3.1.1. Du lịch thực tế ảo (virtual tour)  

VR - virtual reality - là công nghệ sử dụng kỹ thuật thị giác, hỗ trợ người 

xem quan sát và xây dựng một môi trường nhân tạo dựa trên thực tế và sự tương 

tác với xung quanh. AR - Augmented Reality - là công nghệ sử dụng kỹ thuật thị 

giác dựa trên video thực tế, sau đó hỗ trợ bằng đồ họa để dễ nhận biết. AR là 

một công cụ đặc biệt để các đại lý tiếp thị hiệu quả trải nghiệm du lịch. Các 

công ty có thể quảng bá điểm đến và truyền cảm hứng cho khách du lịch thông 

qua video 360o và các sản phẩm VR/AR.  

Trước đây, cách quảng bá thông qua báo chí, tờ rơi hay mạng xã hội, 

video... phần nào đáp ứng được nhu cầu tham khảo điểm đến, nhưng đòi hỏi của 

du khách ngày càng cao. Họ thích những trải nghiệm thật và chi tiết trước khi 

quyết định một chuyến đi. Công nghệ VR, AR ra đời đã đáp ứng được nhu cầu 

này. Hiệu quả của VR, AR trong du lịch (hay du lịch ảo) đã được chứng minh 

qua các thử nghiệm và cho thấy số hóa là bước đầu tiên để xây dựng du lịch ảo. 

Các địa danh sẽ được mô hình hóa 3D, sau đó, các chuyên gia công nghệ sẽ đưa 

vào môi trường VR và AR để người dùng trải nghiệm một cách toàn diện. Để 

tăng hiệu quả, nhiều công ty đã trang bị kính VR, AR và xây dựng trang web 

theo mô hình 3D. Khác với trang web thông thường, website 3D giúp người xem 

có những trải nghiệm thực tế như đi lại, tham quan, tương tác với địa danh... 

khiến họ hứng thú tìm hiểu địa điểm chưa từng đến hoặc đang tham khảo.  

Tỉnh Tuyên Quang có thể tận dụng lợi thế các hệ thống trang mạng xã hội, 

fanpage du lịch sẵn có để cập nhật thêm mô hình “Tham quan 360 độ”. Ví dụ 

như Văn miếu Quốc Tử Giám thực hiện hình thức “Tham quan 360 độ” trên 

website; trang thông tin điện tử quận Hoàn Kiếm “Hoàn Kiếm 360 độ”; ứng 

dụng Myhanoi…Tất cả cho phép du khách có thể tìm hiểu những điểm đến dù 

đang ở bất cứ đâu. Du khách có thể thỏa sức trải nghiệm các tour du lịch hay 

chuyến tham quan được ghi lại từ trước với một hướng dẫn viên và tưởng tượng 

như chính mình đang được đi đứng ngay giữa đất trời xứ Tuyên để du hí. 

Mặt khác, để những di tích, danh lam thắng cảnh của tỉnh được giới thiệu 

rộng rãi hơn đến đông đảo bạn bè, du khách quốc tế thì ngành du lịch tỉnh cần 
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đăng kí tên miền, đăng bài trên những website nổi tiếng được các "tín đồ" du 

lịch gợi ý như: Amazing Việt Nam; Lonely Planet; chương trình "Dọc đường ẩm 

thực" trên ứng dụng POPS hay chuyên mục du lịch của CNN... Các doanh 

nghiệp du lịch trong tỉnh cần chủ động tham gia vào các sàn nước ngoài như 

Agoda.com, Booking.com, Expedia.com... để có thể giới thiệu sản phẩm phong 

phú kèm thông tin cụ thể về thời điểm, giá cả, dịch vụ trên trang web nước 

ngoài, từ đó giúp du khách có lựa chọn phù hợp. 

3.1.2. Du lịch bằng phần mềm công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) 

Theo thống kê, 80% khách du lịch thích tự tìm hiểu thông tin cho chuyến 

du lịch qua Internet. Đặc biệt, có tới 36% khách hàng sẵn sàng chi trả nhiều hơn 

nếu giao dịch dễ dàng và tương tác tốt. Do đó, AI - Artificial intelligence  - được 

xem như sức mạnh mới cho các công ty du lịch. Các công cụ ứng dụng AI sẽ gợi 

ý cho các công ty lữ hành biết được nhóm khách hàng tiềm năng của họ quan 

tâm tới điều gì để phục vụ chu đáo hơn. Các hãng vận chuyển và khách sạn ứng 

dụng AI có thể đưa ra báo giá linh hoạt, tự động thay đổi theo tình hình thời tiết, 

sự kiện và số phòng còn trống... vừa thuận tiện cho khách du lịch vừa mang lại 

lợi ích cho các doanh nghiệp. Ở chiều ngược lại, công nghệ AI sẽ đề xuất giúp 

khách du lịch các địa điểm nên ghé qua, các món ăn nên thưởng thức, các hoạt 

động và cách di chuyển phù hợp... dựa trên một số danh mục mà khách hàng lựa 

chọn hoặc lịch sử những website/ sản phẩm họ đã xem trước đó. Đây được coi là 

một công cụ hữu ích cho ngành du lịch trong thời đại công nghệ số, giúp du 

khách tiết kiệm thời gian và chi phí đồng thời chuẩn bị hành trang sẵn sàng cho 

điểm đến của mình trong tâm thế người chủ động. Ngược lại AI cũng giúp phát 

huy sức mạnh truyền thông và quảng bá du lịch một cách nhanh chóng và hiệu 

quả, giúp cho các địa danh, khu di tích du lịch có khả năng tương tác sâu rộng 

hơn đến đối tượng khách hàng. 

3.1.3. Du lịch qua ứng dụng Zoom 

Bên cạnh ứng dụng du lịch thực tế ảo, ngành du lịch cũng có thể cân nhắc 

đến hình thức du lịch qua ứng dụng Zoom - một ứng dụng ‘hot’ và cực kỳ nổi 

tiếng cho hội thảo, hội họp, trao đổi trực tuyến với đầu đủ các tính năng từ chia 
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sẻ nội dung màn hình trên máy tính, Chat trực tuyến, Video Call trực tuyến, chia 

sẻ tài liệu… Như vậy, chỉ cần 1 cái máy quay hoặc điện thoại thông minh và 1 

hoặc 2 hướng dẫn viên du lịch, du khách đã có thể vừa lắng nghe thuyết minh 

vừa trải nghiệm, ngắm nhìn các di tích, thắng cảnh tuyệt đẹp qua màn hình mà 

không cần phải bước chân ra khỏi cửa. 

Vừa qua (15/10/2021), Trung tâm xúc tiến và đầu tư tỉnh Tuyên Quang đã 

khảo sát Tour du lịch online qua ứng dụng Zoom tại hai huyện Na Hang và Lâm 

Bình, bước đầu thu được nhiều hiệu quả đáng ghi nhận. Đoàn khảo sát đã trải 

nghiệm hoạt động làm bún khô xã Đà Vị (Na Hang), tham quan vườn lê ở xã 

Hồng Thái, vùng hồ sinh thái Tuyên Quang, chiêm ngưỡng những cây nghiến 

nghìn năm tuổi, thác Khuổi Nhi, tìm hiểu về nét văn hóa các dân tộc huyện Lâm 

Bình như: Lễ cấp sắc của người Dao Tiền, Lễ hội Nhảy lửa người Pà Thẻn (Lâm 

Bình). Mỗi địa điểm đoàn tới đều tư vấn cho hộ gia đình về cách làm du lịch 

online qua ứng dụng Zoom. 

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp khách du lịch 

chưa đến được Tuyên Quang. Vì  vậy, Trung tâm đã áp dụng công nghệ thông 

tin xây dựng các tour du lịch online trên ứng dụng Zoom để giúp du khách trong 

và ngoài nước vẫn biết đến du lịch Tuyên Quang một cách liên tục và kịp thời. 

Thông qua tour du lịch online trên ứng dụng Zoom có thể quảng bá hình ảnh, ẩm 

thực và các sản phẩm du lịch Tuyên Quang thu hút du khách đến với tỉnh Tuyên 

Quang. Đây được xem như là bước đi mang tính đột phá và có tính chiến lược, 

phù hợp với xu thế công nghệ hiện đại trong thời đại mới. 

3.2. Ứng dụng công nghệ số trong việc kích cầu, quảng bá du lịch 

- Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch, tuyên truyền sâu rộng 

về chương trình kích cầu du lịch Tuyên Quang năm 2021 với chủ đề: “Tuyên 

Quang – Nơi vẻ đẹp hội tụ”; tổ chức đón các đoàn Famtrip, Presstrip đến khảo 

sát, tìm hiểu thị trường, kết nối tua tuyến quảng bá sản phẩm du lịch nổi bật của 

tỉnh. 

- Chú trọng quảng bá du lịch trên nền tảng công nghệ như hình thành cổng 

thông tin điện tử, trang du lịch của từng huyện, khu di tích. Đẩy mạnh quảng bá 
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du lịch trên nền tảng công nghệ 4.0. Thường xuyên đăng tải tin bài quảng bá du 

lịch, chương trình khuyến mãi hấp dẫn du khách… 

 - Tận dụng những lợi thế của mạng xã hội, xây dựng tài khoản Facebook, 

Fanpage, Zalo, Instagram… các công ty lữ hành, khách sạn, nhà hàng trên địa 

bàn tỉnh với hệ thống thông tin, hình ảnh chi tiết để quảng bá du lịch xứ Tuyên, 

ẩm thực xứ Tuyên, lịch trình các tour, tuyến du lịch giúp du khách dễ dàng tiếp 

cận các dịch vụ hơn. 

- Tích hợp bản đồ số về du lịch giúp du khách dễ dàng định vị, chỉ đường, 

tìm kiếm địa điểm, tạo lịch trình riêng giúp du khách thuận tiện trong việc lựa 

chọn và tạo các hành trình riêng khi đến với Tuyên Quang. 

- Phối hợp với nhiều đơn vị dàn dựng clip, hình ảnh giới thiệu vẻ đẹp quê 

hương. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về quê hương, lịch sử, văn hóa xứ 

Tuyên…để giới thiệu đến bạn bè, du khách khắp nơi trong và ngoài nước. 

- Xây dựng và củng cố hệ thống website và mạng xã hội, thông qua nhiều 

ứng dụng, như: “Du lịch Việt Nam an toàn, kênh YouTube “Việt Nam - Đi để 

yêu”…Tăng cường hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp trong chuyển đổi 

số và xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh; triển khai hệ thống khai báo an 

toàn Covid-19 tích hợp vào hệ thống phòng, chống dịch quốc gia, xây dựng bản 

đồ số du lịch an toàn, hệ thống chứng nhận số vắc xin để hỗ trợ đón khách du 

lịch quốc tế... 

- Triển khai mô hình “Chợ du lịch trực tuyến" nhằm tạo ra một nơi quảng 

bá, giới thiệu, cung cấp thông tin sản phẩm du lịch của tất cả các doanh nghiệp, 

hộ kinh doanh nhỏ lẻ…, đồng thời để các đơn vị doanh nghiệp trao đổi, kết nối 

để cùng xây dựng hoạt động du lịch hiệu quả và bền vững. 

Tăng cường áp dụng công nghệ số sẽ tạo nên những điểm đến thông minh, 

tăng cường lượng thông tin và cách thức truyền tải đến du khách một cách kịp 

thời, cải thiện chất lượng dịch vụ cũng như nâng cao giá trị trải nghiệm trong 

chuyến đi, qua đó đảm bảo sự phát triển bền vững cho du lịch. 
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MOVING FORWARDING DIGITAL TECHNOLOGY IN TOURISM 

PROMOTION IN COVID-19 PANDEMIC PERIOD 

 IN TUYEN QUANG PROVINCE 

 

                                          Luu Thi Hoai Thu, Tran Thi Quynh Nga 

 

Abstract: Tuyen Quang has all the strengths to develop tourism types: history, 

spirituality, ecology and culture. However, the Covid-19 epidemic has had a 

strong impact on the Vietnamese economy, in which the tourism industry in 

general and tourism in Tuyen Quang province in particular. The article 

analyzes the development potentials of various types of tourism in Tuyen Quang 

province, thereby proposing solutions to promote digital technology in 

promoting tourism in the covid epidemic. 
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QUẢNG BÁ ĐIỂM ĐẾN - CHÌA KHOÁ VÀNG 

ĐỂ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU DU LỊCH 

Lê Hồng Mai  

Tiến sĩ, PTBT Tạp chí Toán học và Văn học trong nhà trường 

Trưởng ban biên tập - Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu giáo dục 

Tóm tắt: 

Trong thời đại xã hội phát triển nhanh như vũ bão với các phương tiện truyền thông 

quảng cáo thay đổi từng ngày như hiện nay đòi hỏi các địa phương có mục tiêu phát triển 

du lịch, các doanh nghiệp du lịch cần có sự năng động, cập nhật kịp thời mọi biến chuyển 

của thị trường để có được phương sách quảng bá hiệu quả. Đây là thời kì người người 

làm du lịch, nhà nhà làm du lịch thì việc quảng bá để khách hàng tin tưởng, bị thu hút mà 

lựa chọn sản phẩm là điều cần nhiêu tâm huyết hơn là những đối sách thu hút thuần tuý. 

Vấn đề đặt ra là quảng bá như thế nào và quảng bá nội dung gì trong bối cảnh phát triển 

du lịch Tuyên Quang như hiện nay. Với những ưu thế về cảnh quan thiên nhiên, di tích 

lịch sử, bản sắc văn hoá vùng miền, ẩm thực đặc sắc và vị trí địa lí thuận lợi,... thì việc 

quảng bá điểm đến là một chìa khóa để phát triển du lịch Tuyên Quang. 

Từ khóa: Quảng bá, xây dựng thương hiệu, du lịch Việt Nam 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong thời đại xã hội phát triển nhanh như vũ bão với các phương tiện 

truyền thông quảng cáo thay đổi từng ngày như hiện nay đòi hỏi các địa phương 

có mục tiêu phát triển du lịch, các doanh nghiệp du lịch cần có sự năng động, 

cập nhật kịp thời mọi biến chuyển của thị trường để có được phương sách quảng 

bá hiệu quả. Đây là thời kì người người làm du lịch, nhà nhà làm du lịch thì việc 

quảng bá để khách hàng tin tưởng, bị thu hút mà lựa chọn sản phẩm là điều cần 

nhiêu tâm huyết hơn là những đối sách thu hút thuần tuý. 

Vấn đề đặt ra là quảng bá như thế nào và quảng bá nội dung gì trong bối 

cảnh phát triển du lịch Tuyên Quang như hiện nay. Với những ưu thế về cảnh 

quan thiên nhiên, di tích lịch sử, bản sắc văn hoá vùng miền, ẩm thực đặc sắc và 

vị trí địa lí thuận lợi,... thì việc quảng bá điểm đến là một chìa khóa để phát triển 

du lịch Tuyên Quang. 

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

Quảng bá thương hiệu luôn là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp đề 

ra nhằm phát triển việc kinh doanh và tạo được chỗ đứng trên thị trường. Quảng 

bá không phải giới thiệu, không phải quảng cáo mà là đưa sản phẩm đến với 

khách hàng để khách hàng biết đến sản phẩm và có nhu cầu tiếp cận và thụ 

hưởng sản phẩm hay dịch vụ đó bằng những cách thức tác động đến cảm xúc, 

niềm tin của khách hàng về lợi íchc ủa sản phẩm. 
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Quảng bá là gì? 

 Quảng bá là thuật ngữ được hiểu là các hình thức tuyên truyền bằng cách 

trả phí hoặc không trả phí nhằm thực hiện mục tiêu truyền đạt thông tin về lợi 

ích, chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp đến với người tiêu 

dùng.  

 Quảng bá giúp đưa doanh nghiệp đến gần hơn với người tiêu dùng và tác 

động tới hành vi hay thói quen mua hàng của người tiêu dùng. 

 Quảng bá khác với giới thiệu và quảng cáo. Quảng bá là nhắc đi nhắc lại 

nhiều lần, xuất hiện với tần số liên tục nhưng  không lặp lại và chứa đựng trong 

đó cảm xúc, tình cảm, niềm tin, sự trân trọng những điều đang quảng bá. Vì vậy, 

quảng bá tác động mạnh và có hiệu quả cao. Đồng nghĩa với việc nội dung 

quảng bá phải hấp dẫn, tác động mạnh nhưng đáng tin cậy. 

Quảng bá thương hiệu là gì? 

 Quảng bá thương hiệu là chuỗi các hoạt động của doanh nghiệp nhằm đưa 

thương hiệu của mình đến gần hơn với người tiêu dùng, được người tiêu dùng 

biết đến và nhận được sự tin tưởng.  

 Quảng bá thương hiệu giúp khách hàng dễ dàng nhận diện được sản phẩm 

của doanh nghiệp thông qua các đặc điểm nổi bật đặc trưng của thương hiệu mà 

doanh nghiệp tạo dựng nên. 

Có rất nhiều công cụ để quảng bá, tuỳ tính chất, đặc điểm, phạm vi của đối 

tượng cần quảng bá. Trong số các công cụ quảng bá thì truyền thông là một 

trong những công cụ hiệu quả và phù hợp, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch. 

Quảng bá điểm đến? 

Là quảng bá về dịch vụ và sảm phẩm du lịch cụ thể nào đó. Điểm đến là 

một sản phẩm đặc trưng của du lịch, bao gồm combo nhiều sản phẩm du lịch 

nhỏ. Điểm đến thu hút khách không bao giờ chỉ bởi một yếu tố, mà bao gồm 

chất lượng, sức hấp dẫn của nhiều yếu tố, từ cảnh quan, di tích, đến ẩm thực, 

hoạt động vui chơi, lưu trú,... Khách du lịch tham gia dịch vụ, mua sản phẩm 

điểm đến là để thoả mãn nhu cầu khám phá, vui chơi, thư giãn, nghỉ ngơi,... nên 

quảng bá điểm đến cần chú trọng tác động đến cảm xúc và xây dựng niềm tin 

cho khách. Vì vậy, quảng bá điểm đến là dùng các phương tiện truyền thông, 

truyền tin đến đưa các thông tin về một địa điểm du lịch nhằm tác động đến cảm 

xúc, niềm tin, mong muốn của khách để tạo sự thu hút, sức hấp dẫn, thúc đẩy 

nhu cầu đến thăm và trải nghiệm của khách. 

II. PHƯƠNG TIỆN QUẢNG BÁ  

Du lịch là một lĩnh vực mà hoạt động quảng cáo, quảng bá luôn luôn rất sôi 

động, năng động và đa dạng. Có rất nhiều phương tiện để quảng bá nói chung và 

quảng bá điểm đến nói riêng. Tuỳ phạm vi, nội dung, mức độ và tiềm lực tài 

chính cũng như đặc điểm của sản phẩm để lựa chọn những phương tiện quảng 

bá hiệu quả.  
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Với du lịch Tuyên Quang, có thể nói điểm đến Tuyên Quang là một sản 

phẩm mới, đăc biệt mới mẻ với khách ngoại tỉnh xa và khách quốc tế. Vì vậy 

việc lựa chọn phương tiện truyền thông để quảng bá là một vấn đề cần quan tâm. 

Phương châm cũ người mới ta trong trường hợp này ít nhiều có cơ sở. Kết hợp 

giữa phương tiện và nội dung quảng bá một cách phù hợp, hiệu quả là điều cần 

quan tâm.  

1. Trang chủ website 

Với một điểm đến mới như Tuyên Quang, xây dựng một website chất 

lượng đảm bảo nội dung đầy đủ, hấp dẫn là một trong những phương tiện quan 

trọng để có thể quảng bá du lịch điểm đến. Website chính là nội dung làm nên 

thương hiệu của điểm đến. Bất cứ một khách hàng nào khi tìm hiểu về sản phẩm 

đều tìm đến Website, nó quan trọng như khi tìm hiểu một con người thì người ta 

cần tìm đến địa chỉ, số điện thoại và các thông tin thân nhân cơ bản của người 

đó. Chẳng hạn khi muốn đi du lịch tâm linh, sinh thái, miền núi, khách có thể gõ 

các từ khoá và địa chỉ Website hiện ra, dẫn khách đến đầy đủ các thông tin cơ 

bản về điểm đến Tuyên Quang. Hoặc khi khách lướt qua trang Fanpage, bị thu 

hút và muốn tìm hiểu đầy đủ hơn, khách theo “đường link” mà tìm đến. 

Website cung cấp cho khách hàng những thông tin cơ bản và đáng tin cậy 

về sản phẩm. Chất lượng và tần số update nội dung trên website quyết định độ 

tin cậy và khả năng tiếp cận khách hàng của sản phẩm du lịch. Ngoài ra giao 

diện và chất lượng hình ảnh cũng quyết định sự lựa chọn của khách hàng. 

2. Sử dụng hồ sơ trên Google   

TripAdvisor, Inc. là một công ty du lịch Hoa Kỳ chuyên cung cấp các đánh 

giá liên quan đến du lịch. Nó cũng bao gồm các diễn đàn du lịch tương 

tác.  Traveloka là một công ty kỳ lân có trụ sở tại Indonesia, chuyên cung cấp 

dịch vụ đặt vé máy bay và đặt phòng khách sạn trực tuyến, hiện đang mở rộng 

nhanh chóng sang Đông Nam Á và Úc. 

Quảng bá sản phẩm du lịch trên Google là một kênh quảng bá hiệu quả với 

diện rộng và chi phí hợp lí. Với Google, có thể: Tiếp cận hàng triệu người tìm 

kiếm thông tin du lịch trên Google mỗi ngày; Làm nổi bật các chuyến tham 

quan, điểm tham quan và hoạt động của bạn trên Google; Tích hợp trực tiếp 

hoặc tích hợp qua các đối tác liên kết thông tin có uy tín. 

Qua các công ty trung gian, các đơn vị có sản phẩm du lịch có thể dễ dàng 

đưa sản phẩm của mình lên Google với nhiều hình thức khác nhau. Hiệu quả là 

sẽ tạo được một tệp khách hàng tiềm năng. Hiện nay, việc tìm kiếm thông tin 

trên Google đã trở thành một thói quen của người tiêu dùng. Nếu các đơn vị 

điểm đến biết cách xây dựng nội dung hiệu quả thì công cụ Google là một 

phương tiện tối ưu. Tuy nhiên, để hiệu quả người xây dựng truyền thông cần có 

kĩ năng cần thiết, hiểu rõ cơ chế truyển tải thông tin của Google. Khâu này, các 

đơn vị cần tìm sự phối hợp từ các đối tác truyền thông phù hợp để xây dựng nội 

dung chuẩn chuẩn công cụ tìm kiếm của Google bởi dù tiềm năng tiếp cận với 

khách hàng rất cao nhưng sự “khổng lồ” của Google cũng là một vấn đề. Google 
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thường xuyên mở các  lớp đào tạo trực tuyến miễn phí vào các khung giờ khác 

nhau để hỗ trợ người dùng, đặc biệt là các doanh nghiệp. Nội dung các buổi học 

về kiến thức kĩ thuật số, kĩ năng mềm, kĩ năng kinh doanh, gợi ý tìm ra hướng đi 

mới dành riêng cho các đơn vị, doanh nghiệp và nhân viên làm trong ngành du 

lịch. 

Theo bà Hà Lâm Tú Quỳnh, giám đốc truyền thông và quan hệ công chúng 

phụ trách thị trường Việt Nam của Google châu Á - Thái Bình Dương, thời gian 

giãn cách xã hội, cách li tại nhà đã thay đổi hành vi tìm kiếm và tiếp nhận thông 

tin của người dùng. Những từ khoá tìm kiếm bởi người dùng trên Google Tìm 

kiếm cho thấy tín hiệu lạc quan cho ngành du lịch tại Việt Nam sau khi ngừng 

giãn cách xã hội cách li tại nhà vào cuối tháng 4 và trong tháng 6, lượng tìm 

kiếm về du lịch gấp đôi so với tháng 3, dù vẫn còn thấp hơn 20% so với tháng 6 

năm 2019. Nhìn vào con số thông kê cũng như khảo sát thực tế có thể thấy rõ 

tiềm năng.  

Để tiếp cận với khách hàng qua kênh Google các đơn vị quản lí điểm đến 

cần tăng cường công tác truyền thông, phủ rộng thông tin về điểm đến với nội 

dung hấp dẫn khách, phù hợp yêu cầu của Google. Muốn vậy cần một đội ngũ 

làm công tác truyền thônh chuyên nghiệp, năng động vừa có kĩ năng sử dụng và 

hiểu công nghệ vừa có hiểu biết về nội dung quảng bá. Với điều kiện của địa 

phương chưa có bề dày truyền thông du lịch việc hợp tác và mượn sắc của đối 

tác hoặc các doành nghiệp du lịch là một giải pháp hiệu quả. Hầu hết các doanh 

nghiệp du lịch với kinh nghiệm truyền thông lâu năm có thể cung cấp nhưng 

khung mẫu quảng cáo phù hợp với công cụ tìm kiếm.  

3. Xây dựng app 

Với sự phát triển công nghệ thông tin và thói quen sử dụng điện thoại thông 

minh cho mọi nhu cầu của đời sống hiện nay, việc sử dụng app du lịch để quảng 

bá thương hiệu là một công cụ hiệu quả. 

App tạo nên nhiều lợi thế cho doanh nghiệp du lịch và thuận tiện cho khách 

hàng nên ngày càng được ưa chuộng. Hiện nay, với một chiếc điện thoại thông 

minh trên tay, khách du lịch có thể lựa chọn bất cứ đâu họ muốn và giải quyết 

mọi công đoạn của một chuyến du lịch. 

Tuy nhiên, với chi phí cao so với các phương tiện truyền thông khác nên 

việc lựa chọn app và xây dựng App cần có những tính toán kĩ. Xây dựng app 

riêng về du lịch vốn rất phù hợp với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tour 

tuyến, các công ty trung gian dịch vụ du lịch.... Năm 2020, Tổng cục du lịch 

Việt Nam đã cho ra mắt app “Du lịch Việt Nam an toàn”... Một số App phổ biến 

MeTrip, Tripadvisor, Booking.com, Traveloka, Agoda,... là các phương tiện tìm 

kiếm và đặt dịch vụ quen thuộc của khách du lịch. 

Sử dụng App du lịch cho mục tiêu quảng bá điểm đến Tuyên Quang thì 

việc xây dựng nội dung App là vấn đề quan tâm hàng đầu. App điểm đến phù 

hợp với việc hỗ trợ khách du lịch khi đã biết đến Tuyên Quang. Trong phạm vi 

khu vực thì Tuyên Quang có thể là điểm đến đã biết nhưng trong phạm vị quốc 
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gia, quốc tế thì đây còn là điểm đến mới, thậm chí chưa có trên bản đồ du lịch. 

Như vậy, cần thiết kế App như thế nào để có thể giúp khách hàng nhận diện 

được giá trị và các sản phẩm, dịch vụ du lịch Tuyên Quang mà lựa chọn. 

App có thế mạnh truyền tải thông tin nhưng thiếu thế mạnh về quảng bá 

bằng trải nghiệm, bằng các hoạt động thực tế của hoạt động, vận hành của sản 

phẩm du lịch. Thiết kế app phù hợp với các đơn vị quản lí, các đơn vị, doanh 

nghiệp lớn, với các doanh nghiệp du lịch nhỏ và các điểm đến cụ thể cần sự hỗ 

trợ của các phương tiện mạng xã hội. 

4. Sử dụng các mạng xã hội  

Không cần bàn cãi hay chứng minh sự tiện dụng và hiệu quả của mạng xã 

hội trong truyền thông doanh nghiệp nói chung và trong quảng bá du lịch nói 

riêng. Ưu thế của phương tiện mạng xã hội đã được thực tế chứng minh ở tốc độ 

truyền tải thông tin và khả năng tương tác trực tiếp. Mạng xã hội cũng là phương 

tiện thu hút lượng người sử dụng và theo dõi lớn và ngày càng lớn:  

Theo thống kê của asialion, năm 2020: 

Facebook – 2,41+ tỷ người dùng/ tháng 

YouTube – 2.00 tỷ người dùng/ tháng 

Instagram – 1 tỷ người dùng/ tháng 

TikTok (Douyin) – 500 triệu người dùng/ tháng 

Một số cách truyền thông, quảng bá về du lịch được sử dụng với mạng xã 

hội: 

- Xây dựng nội dung quảng bá phù hợp, đảm bảo làm nổi bật các giá trị của 

sản phẩm du lịch, ưu thế, điểm đặc sắc riêng của điểm đến. Tuyên Quang với 

tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch sinh thái – văn hoá – tâm linh, lễ hội, di tích 

lịch sử - văn hoá,... khá đặc sắc, một số sản phẩm du lịch tâm linh, lịch sự, sản 

vật miền núi đã có thương hiệu chính là những ưu thế cần được quan tâm và 

phát huy. Dùng cái khách đã biết, đẩy cao giá trị, khơi sâu niềm tin để làm “cầu 

nối” đưa các doanh nghiệp du lịch, khác du lịch tìm hiểu và đến với các sản 

phẩm du lịch mới của địa phương. Đôi khi một bức ảnh đẹp, một lời “review” 

chất, giàu cảm xúc về trải nghiệm của khách hiệu quả hơn rất nhiều một bài báo 

giới thiệu, truyền thải thông tin phong phú về điểm đến.  

Sự khác biệt về phương diện nội dung giữa giới thiệu, quảng cáo và quảng 

bá trong du lịch là ở mức độ tác động đến cảm xúc của người tiếp cận và người 

trải nghiệm. Khách du lịch thường tin tưởng vào các chia sẻ của khách, cảm xúc 

của khách khi trải nghiệm của khách hơn là những lời giới thiệu hay quảng các 

của người bán sản phẩm. Quảng bá vượt trội về hiệu quả chính là ở yếu tố tác 

động đến xúc cảm của người tiếp cận.  

- Quảng bá địa chỉ kênh qua sự kiện, qua các hoạt động xúc tiến du lịch: 

Khi đã có kênh quảng bá là mạng xã hội Facabook, youtube, tiktok,... thì việc 

quảng bá địa chỉ kênh cũng quan trọng không kém; Ngoài việc hướng đến công 
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cụ tìm kiến Google thì cần tổ chức, tham gia các sự kiện, các hoạt động xúc tiến 

du lịch để giúp khách hàng tiếp cận được với kênh quảng bá. Mở gian hàng tại 

các hội chợ, tổ chức các buổi giao lưu, chia sẻ để giới thiệu kênh truyền thông 

mạng xã hội là những hoạt động mà bất cứ doanh nghiệp du lịch nào cùng cần 

làm, để quảng bá điểm đến lại càng cần thiết. 

- Quảng bá bằng nội dung, các hình thức tương tác trên kênh để đẩy cao 

lượt tiếp cận khách hàng như tổ chức cuộc thi, đăng tải trải nghiệm của khách 

hàng, đăng tải phản hồi tích cực của khác hàng,... Từ đó, tiếp cận nhiều nhất với 

khách hàng qua các lượt like, share trên các kênh truyền thông.  

5. Dùng phương tiện truyền thông để kết nối với các đại lý du lịch trực 

truyến (OTA) 

Trước khi có internet, khách hàng đặt vé du lịch bằng cách gọi điện thoại 

hoặc trực tiếp đến văn phòng của đại lý du lịch hay quầy ở sân bay. Khi internet 

bùng nổ, họ bắt đầu tự tìm kiếm và đặt chuyến đi trên không gian mạng. Các 

hãng hàng không, khách sạn bắt đầu tạo những website riêng để đáp ứng nhu 

cầu khách hàng. Tuy nhiên, khi internet xóa nhòa mọi khoảng cách, người dùng 

dễ bị lạc lối giữa vô số lựa chọn. Họ bị cuốn vào vòng xoay của các thương 

hiệu, giá cả, phân vân trong việc đưa ra quyết định cuối cùng. Vì thế, các đại lý 

du lịch trực tuyến ra đời như một xu thế tất yếu. Đặc biệt trong bối cảnh dịch 

bệnh, việc hạn chế tiếp xúc được ưu tiên hàng đầu và là tiền đề cho xu hướng 

"du lịch không chạm" hậu Covid. Không chạm khi đi du lịch không chỉ là hạn 

chế tiếp xúc giữa người với người, giữa người với các vật dụng, bề mặt mà còn 

là trải nghiệm du lịch với các thiết bị và công nghệ tiên tiến.  

 

Theo báo cáo của Google và Temasek quy mô du lịch trực tuyến Việt Nam 

sẽ đạt tới 9 tỷ USD vào năm 2025. 

Vì vậy, quảng bá điểm đến không thể bỏ qua việc kết nối với các đại lí du 

lịch trực tuyến. 
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Đại lí du lịch trực tuyến trong tiếng Anh được gọi là Online Travel Agent - 

OTA. Đại lí du lịch trực tuyến là các đại lí chuyên bán các sản phẩm du lịch 

như: khách sạn, tour du lịch, vé máy bay… cho các đơn vị cung cấp du lịch. Các 

giao dịch mua bán, thanh toán đều được thực hiện thông qua hình thức online. 

Mô hình OTA đã rất phát triển trên thế giới với những tên tuổi lớn như: 

Agoda.com, Expedia.com, Booking.com, traveloka… Ở Việt Nam, các trang 

như: Avia.vn, ivivu.com, Abay.vn… chính là các mô hình OTA. 

Hệ thống đánh giá, xác nhận từ họ cũng như khách hàng giúp OTA là giải 

pháp đặt phòng ngày càng được nhiều người lựa chọn và trở thành nguồn cung 

cấp khách hàng ổn định. 

Với sự năng động và tiện dụng, OTA ngày càng được khách du lịch ưa 

chuộng sử dụng. Phạm vi truyền thông của các đại lí trực tuyến giúp cho việc 

quảng bá hướng đến phạm vi toàn cầu với chi phí thấp, hiệu quả. Khách hàng 

cũng tin cậy và hài lòng hơn khi được lựa chọn dựa trên các đánh gái của chính 

khách hàng cũng như có sự so sánh thực tế các điểm đến, sản phẩm du lịch 

khiến việc lựa chọn của khách hàng phù hợp với nhu cầu của họ. 

6. Một số lưu ý về nội dung quảng bá 

Nội dung quảng bá điểm đến cần quan tâm đến một số phương diện có tính 

chất đặc trưng riêng của điểm đến 

Xác định phạm vi và đối tượng khách hàng. 

 Khách hàng nước ngoài, khách hàng nội địa, khách hàng địa phương. Với 

mỗi đối tượng khách hàng chai theo đối tượng phạm vi, vị trí địa lí cần nội dung 

quảng bá phù hợp. Nội dung quảng bá dành cho khách nước ngoài khác với 

khách nội địa, khách ngoại tỉnh khác với khách nội tỉnh. Cũng cần lựa chọn 

phương tiện phù hợp khi xây dựng nội dung quảng bá theo đối tượng và phạm vi 

khách hàng.  

Vị trí, vị thế của điểm đến trên bản đồ du lịch trên thế giới, trên lãnh thổ 

quốc gia, trong mảng sản phẩm, trong vùng, tỉnh. 

Xác định được vị thế của điểm đến trên bản đồ du lịch và trong mối tương 

quan với các điểm đến trên khu vực, các điểm đồng nhất với các sản phẩm điểm 

đến cùng dòng để xây dựng nội dung quảng bá phù hợp và làm nổi bật điểm 

riêng, điểm độc đáo của điểm đến (về ẩm thực, văn hoá, cảnh quan, dịch vụ,...). 

Ví dụ: Cùng dòng sản phẩm điểm đến là không gian văn hoá miền núi, cần 

đặt Tuyên Quang trong mối tương quan với các điểm đến trong khu vực như Hà 

Giang, Lào Cai (Sa Pa),... để xây dựng nội dung quảng bá là nổi bật điểm chung 

(không gian cảnh quan vùng miền núi, giàu bản sắc văn hoá các dân tộc), điểm 

riêng độc đáo (di tích lịch sử quốc gia Tân Trào, hệ thống đền chùa nổi tiếng, du 

lịch lòng hồ Na Hang – Lâm Bình...)  
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Nội dung quảng bá cần đảm bảo một số tiêu chí như nội dung hấp dẫn, sát 

thực tế, nổi bật điểm riêng, độc đáo, chiều sâu văn hoá lịch sử, giá trị phi vật 

chất. 

Bên cạnh việc đảm bảo các tiêu chí chung của quảng bá thương hiệu nói 

chung và quảng bá du lịch nói riêng thì nội dung quảng bá du lịch điểm đến cần 

đặc biệt quan tâm đến giá trị cốt lõi làm nên nội dung quảng bá thực sự, đó là 

khả năng tác động đến cảm xúc, thái độ của nội dung truyền thống đến khách 

hàng. Với mặt hàng đặc thù là sản phẩm du lịch thì sự thoả mãn hài lòng trong 

các các chia sẻ sau trải nghiệm của khách du lịch trên mạng xã hội cá nhân sẽ 

đặc biệt thu hút mọi người. Bởi thói quen cũng như phong cách tư duy của 

khách du lịch hiện nay là có niềm tin tuyệt đối và dễ bị thuyết phục bởi các trải 

nghiệm thực tế của khách hơn là cam kết chất lượng của các doan nghiệp du 

lịch. Vì vậy, sử dụng trải nghiệm thực tế đang là một hình thức truyền thông du 

lịch rất được ưa chuộng.  

Tuy nhiên, để các trải nghiệm thực sự đạt yêu cầu chất lượng của quảng bá 

theo quan niệm đưa ra trong bài viết này thì cần những yêu cầu cao hơn là các 

trải nghiệm mang tính quay quảng cáo hoặc nhân vật trải nghiệm đóng vai. Để 

đạt được hiệu quả quảng bá thật sự chúng tôi đề xuất và xây dựng các nội dung 

quảng bá từ chính hoạt động trải nghiệm của khách du lịch thực tế, từ viêc xây 

dựng chương trình truyền hình thực tế và thu thập phản hồi tích cực từ khách du 

lịch,... 

 

KẾT LUẬN 

Với đặc điểm là một địa chỉ du lịch mới, Tuyên Quang là điểm đến vừa có 

ưu thế đồng thời với nhiều khó khăn nên việc xây dựng nội dung và sự dụng 

hiệu quả các phương tiện quảng bá là giải pháp mấu chốt – chìa khoá vàng cho 

việc phát triển du lịch của tỉnh. Xây dựng nội dung và sử dụng phương tiện 

truyền thông mới phù hợp và hiệu quả sẽ góp phần phát triển du lịch địa phương 

là điểm đến mới trong bối cảnh dịch bệnh vừa kết thúc. Điều cốt yếu tạo nên nội 

dung thực sự đạt đến yêu cầu của quảng bá chính là ở hai yếu tố cơ bản: mật độ 

xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và khả năng tác động đến cảm xúc 

của khách du lịch tiềm năng. Đảm bảo nội dung và tính chất quảng bá như vậy, 

chắc chắn Tuyên Quang sẽ nhanh chóng trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút 

khách du lịch. Quảng bá chỉ là tạo ra cơ hội sản phẩm tiếp cận với khách hàngm 

còn tiếp tục phát triển ở mức độ như thế nào đòi hỏi ở sự đồng bộ về chất lượng 

sản phẩm, chất lượng phục vụ và vị thế trong mối tương quan với các điểm đến 

khác trong khu vực, trong vùng lãnh thổ, quốc gia. 
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THE DESTINATION PROMOTIONS  

GOLDEN KEY TO BUILD TOURISM BRAND  

                                                       Le Hong Mai 

Abstract: In an era of rapidly developing society with advertising media 

changing day by day, it is required that localities have tourism development 

goals, tourism businesses need to be dynamic, Timely update on any changes of 

the market to have an effective advertising strategy. People do business travel 

offerings,  promoting to customers to trust, be attracted and choose products are 

something that needs more enthusiasm than simple attractive solutions. And how 

to promote and what content to promote in the current context of Tuyen Quang 

tourism development. With the advantages of natural landscape, historical 

relics, regional cultural identity, unique cuisine and favorable geographical 

location, etc., promoting the destination is a key to the development Tuyen 

Quang tourism. 

Keywords: Promotion, building brand, Vietnamese tourism 
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NHỮNG GIÁ TRỊ NỔI BẬT CỦA DU LỊCH TUYÊN QUANG VÀ GIẢI PHÁP 

PHÁT HUY GIÁ TRỊ, PHỤC HỒI NGÀNH DU LỊCH CỦA TỈNH SAU ĐẠI 

DỊCH COVID-19 

                            Ứng Xuân Tùng 

Trường Đại học Tân Trào 

 

Tóm tắt: 

Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, việc phát triển bền 

vững ngành Du lịch được xác định là một thế mạnh, đột phá của Tỉnh. Với những tiềm 

năng và thế mạnh hiện có, trong những năm gần đây tỉnh Tuyên Quang luôn đặc biệt 

quan tâm phát triển du lịch theo hướng bền vững, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế 

quan trọng, góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định của người dân và thu ngân sách 

địa phương. Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19 đã làm cho ngành du lịch của Tỉnh bị trì 

hoãn và phải đóng cửa trong một thời gian dài, làm ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế, 

văn hóa, xã hội, và ảnh hưởng trực tiếp tới những người lao động trong ngành du lịch. 

Điều đó đặt ra, cần có những chính sách và giải pháp để phục hồi ngành du lịch của Tỉnh 

sau đại dịch COVID-19, nhằm đạt được những mục tiêu và kết quả thiết thực.  

Từ khóa: Du lịch Tuyên Quang, Giá trị nổi bật Du lịch Tuyên Quang, Phát triển du 

lịch, Giải pháp phát huy giá trị, Phục hồi ngành du lịch sau dịch COVID-19. 

1. Mở đầu 

Nằm ở trung tâm phía Bắc Việt Nam, Tuyên Quang, vùng đất giàu truyền 

thống cách mạng, với hơn 500 di tích lịch sử, văn hóa, tỉnh Tuyên Quang được 

ví như một “bảo tàng cách mạng” của cả nước. Là nơi được thiên nhiên ban tặng 

nhiều cảnh đẹp nên thơ. Đồng thời còn là nơi khởi phát, hội tụ, giao thoa của 

văn hoá các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc với nhiều lễ hội đặc sắc, những 

truyền thuyết, những làn điệu dân ca thắm đượm tình người. Tất cả yếu tố đó đã 

tạo nên nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng để Tuyên Quang tập trung 

khai thác, phát triển du lịch.Có thể nói Tuyên Quang hội tụ đủ các thế mạnh để 

phát triển các loại hình du lịch: Lịch sử, văn hóa, tâm linh, sinh thái và nghỉ 

dưỡng... 

Thời gian qua, với nhiều giải pháp thúc đẩy du lịch được triển khai, hoạt 

động du lịch của tỉnh đã có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, hiện nay ngành du lịch đã 

và đang chịu ảnh hưởng rất nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19. Dịch Covid-

19 đã và đang tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội, ảnh hưởng 

đến toàn bộ nền kinh tế, đặc biệt là đối với ngành Du lịch. Từ những tháng đầu 

năm 2020 đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đều dừng hoặc giảm các 

hoạt động lễ hội, đặc biệt là các lễ hội có số lượng lớn người dân và du khách 
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tham gia; dừng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ kỷ niệm, ngày 

truyền thống, các chương trình vui chơi, giải trí tập trung đông người để tập 

trung cho công tác phòng, chống dịch. 

Để ứng phó với khó khăn do dịch Covid-19, Đảng và Chính phủ đã ban 

hành nhiều chính sách quan trọng để hỗ trợ nền kinh tế trong đó có ngành Du 

lịch. Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng ban hành nhiều chính sách quan trọng 

để hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định, phát triển du lịch 

là một trong các khâu đột phá của tỉnh. Ngày 30/7/2021 Uỷ  ban nhân dân tỉnh 

đã phê duyệt đề án phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 với mục tiêu xây dựng và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, 

giải pháp để phát triển nhanh, bền vững ngành du lịch của tỉnh; tập trung xây 

dựng hạ tầng du lịch theo hướng đồng bộ, hiện đại; khuyến khích xây dựng các 

sản phẩm du lịch đặc sắc; trở thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực miền núi 

phía Bắc, thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm, sớm đưa 

du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế, lao động, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và doanh 

nghiệp, tăng thu ngân sách cho địa phương; phát triển ngành du lịch là ngành tổng 

hợp thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển…  

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát, ngành du 

lịch cũng như nền kinh tế cả nước hiện đang từng bước vượt qua giai đoạn khó 

khăn. Tuy nhiên, con đường phục hồi du lịch, thích ứng linh hoạt, an toàn với 

đại dịch vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.  

Tích cực triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính 

phủ Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19", sau những thiệt hại nặng nề do 4 đợt dịch COVID-19 bùng phát, 

người làm du lịch Việt tiếp tục đẩy mạnh liên kết, cùng tìm ra những giải pháp 

thiết thực nhất để phục hồi sau dịch. Vì những lí do trên, Du lịch Việt Nam nói 

chung, du lịch tỉnh Tuyên Quang nói riêng cần đồng thời triển khai nhiều nhóm 

giải pháp mới có thể “Vượt khó” trong đại dịch, để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ 

“vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch”. 

2. Nội dung 

 2.1. Những giá trị nổi bật của du lịch Tuyên Quang 

Tuyên Quang là tỉnh miền núi nằm ở vùng Đông Bắc của Việt Nam, có 

diện tích tự nhiên 5.870 km2, cách Thủ đô Hà Nội khoảng 165 km về phía Bắc; 

phía Đông giáp tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên; phía Tây giáp tỉnh Yên Bái; phía 

Nam giáp tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc; phía Bắc giáp tỉnh Hà Giang, Cao Bằng. 

Dân số toàn tỉnh có trên 732.256 ngàn người với 22 dân tộc cùng chung sống. 
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Hệ thống đường giao thông quan trọng trên địa bàn Tỉnh là quốc lộ 2 từ Vĩnh 

Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang đoạn qua địa bàn Tỉnh dài 90km; quốc 

lộ 37 từ Thái Nguyên qua huyện Sơn Dương, Yên Sơn đi Yên Bái; quốc lộ 2C 

từ Vĩnh Phúc đi Tuyên Quang đến trung tâm huyện Na Hang; quốc lộ 279 từ 

Bắc Kạn qua Tuyên Quang đi Hà Giang. Hệ thống sông ngòi của tỉnh có hơn 

500 sông, suối lớn, nhỏ chảy qua. Các sông chính như: Sông Lô, sông Gâm, 

sông Năng (sông Ngang) sông Phó Ðáy. 

Điều kiện tự nhiên tạo cho Tuyên Quang những thuận lợi để phát triển nền 

kinh tế lâm, nông nghiệp. Tuy nhiên, sự phức tạp của địa hình cũng đã tạo nên 

những khó khăn lớn cho phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng các trung tâm 

dân cư, kinh tế, văn hóa, xã hội.  

   Cùng với những đặc điểm của điều kiện tự nhiên, Tuyên Quang còn là 

tỉnh hội tụ đủ các thế mạnh để phát triển các loại hình du lịch như Lịch sử, tâm 

linh, sinh thái, văn hoá. Với hơn 500 di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn, trong 

đó có nhiều di tích được xếp hạng cấp Quốc gia. Tuyên Quang đã hình thành một 

số khu, điểm với sản phẩm du lịch đó là: Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào 

với loại hình du lịch lịch sử, văn hóa; Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm phát triển 

loại hình du lịch nghỉ dưỡng; Khu du lịch Na Hang - Lâm Bình; điểm du lịch thác 

Bản Ba, huyện Chiêm Hóa thu hút du khách khám phá loại hình du lịch sinh thái, 

dã ngoại; các điểm du lịch tâm linh thu hút đông đảo du khách. Đặc biệt Lễ hội 

Thành Tuyên trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, riêng có của Tuyên Quang được 

Tổ chức kỷ lục Guinness Việt Nam chứng nhận “Đêm hội Thành Tuyên có nhiều 

mô hình đèn độc đáo, lớn nhất Việt Nam”. Đồng thời, Tỉnh còn là nơi khởi phát, 

hội tụ, giao thoa của văn hoá các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc với nhiều lễ 

hội đặc sắc như Lễ hội Thành Tuyên, Lễ hội Lồng tông, Nhảy lửa, các nét văn 

hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, là nơi được thiên nhiên ban tặng 

nhiều phong cảnh đẹp nên thơ...  

Theo Ban Dân tộc tỉnh, toàn tỉnh có tới  56% dân số là đồng bào dân tộc 

thiểu số. Nhờ văn hóa đa dạng giúp Tuyên Quang có sức hấp dẫn lớn trong phát 

triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là du lịch. Rời sông Lô, núi Dùm của thành phố 

Tuyên Quang đi các huyện, trên những cung đường nhựa quanh co uốn lượn, 

đâu đâu du khách cũng có thể bắt gặp những mái nhà sàn lợp lá cọ, ngói âm 

dương truyền thống quen thuộc của các dân tộc Tày, Dao, Cao Lan, Nùng. 

Người Tày là dân tộc thiểu số đông nhất tỉnh, nên văn hóa của tỉnh vẫn 

bao trùm âm hưởng của người Tày là tiếng đàn Tính, làn điệu Then “ới la”… 

người Dao là dân tộc thiểu số đông thứ hai, phân bố ở khắp các huyện, thành 

phố. Đặc sắc của người Dao Tuyên Quang chính là tỉnh quy tụ đầy đủ 9 ngành 

Dao: Dao Đỏ, Dao Tiền, Dao Quần Chẹt, Dao Áo Dài, Dao Thanh Y, Dao Quần 



57 

 

Trắng, Dao Coóc Ngáng, Dao Coóc Mùn, Dao Ô Gang với Nghi lễ cấp sắc, làn 

điệu páo dung, múa màng, nghệ thuật thêu được quảng bá đến công chúng. 

Người Cao Lan là dân tộc thiểu số đông thứ ba. Người Cao Lan ở Tuyên Quang 

có nhạc cụ tiêu biểu là chiếc trống sành, làn điệu sình ca mượt mà, đằm 

thắm. Cùng chung nhau dãy núi Tam Đảo với tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang có 

đông đồng bào Sán Dìu ở các xã Sơn Nam, Ninh Lai, Thiện Kế (Sơn 

Dương).  Người Sán Dìu xứ Tuyên hay làm nhà lợp ngói theo lối 5 gian có chân 

hàng cột trước, văn hóa ăn cháo ỉm và thể hiện làn điệu soọng cô huyền thoại. 

Từ xưa đến nay hồn cốt tạo nên bản sắc văn hóa xứ Tuyên chính là tổng hợp từ 

“vườn hoa đa sắc màu của mỗi dân tộc”. Đây chính là thế mạnh “nổi trội” của 

tỉnh Tuyên Quang. 

Từ những thế mạnh đó, Tuyên Quang có cả ba yếu tố cần và đủ để phát 

triển du lịch. Thứ nhất là du lịch thiên nhiên, tiêu biểu là Danh thắng Quốc gia 

đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình, Khu du lịch Suối khoáng 

nóng Mỹ Lâm với nguồn nước tốt nhất Đông Nam Á. Thứ hai, tỉnh được ví như 

“bảo tàng cách mạng” của cả nước với hơn 500 di tích lịch sử văn hóa, trong đó 

có hai Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, Kim Bình và hơn 200 di tích cấp 

quốc gia. Tuyên Quang được mệnh danh là “trái tim” của chiến khu Việt Bắc, 

“Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô Kháng chiến”, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và 

Trung ương Đảng đóng trụ sở làm việc, lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng 

8-1945, tiếp tục cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Nhờ vậy, trên địa bàn 

tỉnh có rất nhiều di tích lịch sử cách mạng nổi tiếng như lán Nà Nưa, đình Tân 

Trào, cây đa Tân Trào, đình Hồng Thái, đình Thanh La, Sân bay Lũng Cò. Thứ 

ba, tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số với bề dày lịch sử, bản sắc văn hóa 

phong phú, đa dạng, độc đáo.  

Từ những tiềm năng to lớn đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định “Phát huy cảnh quan thiên nhiên, 

giá trị các di tích lịch sử, bản sắc văn hóa truyền thống, các lễ hội” để phát triển 

du lịch thành một trong ba lĩnh vực đột phá của tỉnh. Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục nhấn mạnh “Phát 

huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng 

của tỉnh”. Du lịch Tuyên Quang đang được ví như “cô gái đẹp ngủ trong rừng” 

hay “vẻ đẹp tiềm ẩn”. Để khơi dậy tiềm năng to lớn đó, Tuyên Quang đã gửi 

gắm cả vào thông điệp du lịch của tỉnh “Tuyên Quang - nơi vẻ đẹp hội tụ”. 

2.2. Hiện trạng phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang  

Theo đề án phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030, Giai đoạn 2016 - 2020, Tuyên Quang thu hút 8.445.700 

lượt khách du lịch, đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra; tăng trưởng bình quân 
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4,85%/năm. Tổng thu xã hội từ du lịch đạt 7.425 tỷ đồng; tăng trưởng bình quân 

5,2%/năm. Khách du lịch đến tỉnh chủ yếu là khách nội địa, chiếm 99,7%, trong 

đó khách du lịch đến từ Hà Nội, các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng, Thái 

Nguyên, Vĩnh Phúc. Khách du lịch quốc tế chiếm số lượng nhỏ, chủ yếu đến từ 

Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Đức, Anh... với mục đích khám phá 

cảnh quan, tìm hiểu văn hóa truyền thống, trải nghiệm du lịch cộng đồng. 

Xác định hạ tầng giao thông là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và của ngành du lịch nói riêng, nhiều 

tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đã được đầu tư, nâng cấp, xây mới. Việc từng bước hoàn 

thiện hệ thống hạ tầng du lịch đã tạo thuận lợi cho các loại hình du lịch phát 

triển, nhất là du lịch cộng đồng tại các huyện Lâm Bình, Na Hang. 

Hệ thống cơ sở lưu trú tiếp tục phát triển, tại các huyện đã tập trung phát 

triển mô hình lưu trú homestay, dịch vụ ăn uống, nhà hàng tăng nhanh, cơ bản 

đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Phát triển một số khu vui chơi giải trí, chăm 

sóc sức khỏe, mua sắm... có tác dụng bổ trợ cho hoạt động du lịch, kéo dài thời 

gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách. Dịch vụ vận chuyển khách du lịch đã 

có sự tham gia của doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh, nhất là vận tải 

đường thủy. 

Công tác quy hoạch phát triển du lịch được triển khai tương đối đồng bộ. 

Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030 đã hoàn thành quy hoạch các khu du lịch và một 

số điểm du lịch trên địa bàn huyện, thành phố; một số điểm du lịch trên địa bàn 

các huyện đã hoàn thành quy hoạch và đang triển khai thực hiện dự án đầu tư. 

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang 

đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị 

di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch 

đến năm 2025; Quy hoạch chi tiết Khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng công cộng 

thuộc Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm. Hoàn thiện công tác quy hoạch xây dựng 

các bãi đỗ xe, khu dịch vụ thương mại tại đền, chùa của thành phố (Đền Hạ, đền 

Thượng, đền Cảnh Xanh, đền Mỏ Than, đền Mẫu Ỷ La, chùa Hương Nghiêm, chùa 

An Vinh). 

Về cơ chế, chính sách phát triển du lịch, hàng năm, tỉnh dành nguồn lực 

hỗ trợ đầu phát triển hạ tầng du lịch, giai đoạn 2016 - 2020 đã hỗ trợ 346 tỷ 

đồng xây dựng cơ sở hạ tầng cho các khu du lịch trọng điểm như: Khu du lịch 

suối khoáng Mỹ Lâm, Khu du lịch sinh thái Na Hang-Lâm Bình, ngoài ra còn hỗ 

trợ đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật tại một số khu, điểm du lịch, đầu tư hoạt động 

xúc tiến quảng bá, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng sản phẩm du lịch, liên 

kết hợp tác phát triển du lịch… 
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Công tác xúc tiến quảng bá du lịch từng bước chuyên nghiệp hóa, đổi mới 

hình thức và nội dung, kết hợp nhiều hình thức và phương tiện, nhất là ứng dụng 

công nghệ thông tin để quảng bá hình ảnh du lịch. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban 

hành quyết định phê duyệt Đề án “Xây dựng hệ thống Du lịch thông minh tỉnh 

Tuyên Quang giai đoạn 2019 - 2022, tầm nhìn đến 2025”; đưa vào hoạt động 

“Cổng Thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động kết 

hợp bản đồ số du lịch tỉnh Tuyên Quang” tạo thuận lợi cho du khách tìm hiểu, tra 

cứu thông tin, trải nghiệm trong hành trình du lịch đến Tuyên Quang. 

Tuy nhiên, tỉnh vẫn chưa khai thác, phát huy hết tiềm năng, lợi thế phát 

triển các loại hình du lịch trên địa bàn; chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn, 

nhất là các nhà đầu tư chuyên nghiệp, chiến lược trong lĩnh vực du lịch; các 

doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, vận chuyển khách du lịch, cơ sở lưu trú, mua 

sắm du lịch trên địa bàn tỉnh còn ít và hạn chế năng lực; việc xây dựng và khai 

thác các sản phẩm du lịch có thế mạnh của tỉnh như du lịch lịch sử, du lịch sinh 

thái, du lịch nghỉ dưỡng còn thiếu hấp dẫn; lượng khách du lịch quốc tế còn 

thấp; công tác xúc tiến, quảng bá tuy đã có đổi mới nhưng còn thiếu tính chuyên 

nghiệp; sản phẩm, hàng hóa, đồ lưu niệm chưa phong phú; một số cấp ủy, chính 

quyền địa phương chưa thực sự chú trọng công tác phát triển du lịch; công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát chưa quyết liệt; sự phối 

hợp giữa các cấp, các ngành chưa chặt chẽ; chất lượng nguồn nhân lực ngành du 

lịch còn thấp; công tác liên kết phát triển du lịch với các địa phương, nhất là với 

các tỉnh, thành phố trọng điểm về du lịch hiệu quả còn chưa cao... 

2.3. Giải pháp phát huy giá trị, phục hồi ngành du lịch tỉnh Tuyên Quang 

sau đại dịch Covid-19 

Với quan điểm phát triển du lịch của tỉnh phải phù hợp với Quy hoạch, 

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 và Quy hoạch tỉnh Tuyên 

Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phát huy hiệu quả tiềm năng, 

lợi thế: Tài nguyên và nền tảng phát triển du lịch, văn hóa của địa phương, nhất là 

di tích lịch sử, không gian, cảnh quan kỳ thú; di sản, bản sắc văn hóa đa dạng, đặc 

sắc; con người thân thiện; an ninh trật tự an toàn…xây dựng thương hiệu du lịch, 

sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đặc trưng, riêng có… đáp ứng tiêu chuẩn quốc 

gia, tiến tới cấp quốc tế. Khai thác phải đi đôi với bảo vệ vững chắc tài nguyên du 

lịch của tỉnh, nhất là không gian cảnh quan, bản sắc văn hóa, môi trường sinh thái, 

an ninh trật tự… 
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Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát, Tích cực 

triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ Quy định tạm 

thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", sau 

những thiệt hại nặng nề do 4 đợt dịch COVID-19 bùng phát, người làm du lịch 

Việt tiếp tục đẩy mạnh liên kết, cùng tìm ra những giải pháp thiết thực nhất để 

phục hồi sau dịch. Vì những lí do trên, Du lịch tỉnh Tuyên Quang cần đồng thời 

triển khai nhiều nhóm giải pháp mới có thể “Vượt khó” trong đại dịch, để có thể 

thực hiện tốt nhiệm vụ “vừa phát triển kinh tế, vừa  chống dịch”. Phấn đấu đến 

năm 2025 đón trên 03 triệu lượt khách du lịch; tổng thu xã hội từ du lịch đạt trên 

4.800 tỷ đồng; đóng góp cho GRDP từ 6% trở lên; tạo việc làm cho trên 25.000 

lao động. Đến năm 2030 đón trên 5,5 triệu lượt khách du lịch; đóng góp vào 

GRDP toàn tỉnh từ 10% trở lên; tạo việc làm cho trên 35.000 lao động. Cụ thể: 

Thứ nhất, Nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, ý nghĩa, lợi ích và 

trách nhiệm về phát triển du lịch và kinh tế du lịch cho chính quyền các cấp, 

người dân. Có cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch, nhanh chóng 

khôi phục kinh doanh như giảm tiền thuê đất; hỗ trợ tiêm vắc xin cho toàn bộ 

lao động du lịch, miễn giảm thuế giá trị gia tăng cho tiêu dùng du lịch và các 

doanh nghiệp du lịch, giảm chi phí môi trường cho các doanh nghiệp du lịch, 

giảm thuế khoán đối với các hộ kinh doanh du lịch cá thể, áp dụng mức giá điện 

theo đơn giá điện sản xuất cho các cơ sở kinh doanh nhà hàng, dịch vụ lưu trú 

du lịch thay vì áp dụng mức giá dịch vụ… 

Thứ hai, đảm bảo an toàn tại điểm đến và an toàn cho khách du lịch. Cần 

đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho mọi thành phần trong xã 

hội, tập trung xây dựng khu du lịch an toàn và điểm đến an toàn. Do khách du 

lịch có xu hướng chú trọng hơn tới các yếu tố an toàn sức khỏe, vệ sinh, bảo 

hiểm du lịch, tránh tiếp xúc đông người; nhu cầu đối với các kỳ nghỉ dưỡng cao 

cấp ở các không gian mở, biệt lập gia tăng, lựa chọn các điểm du lịch gần... 

Thứ ba, cần có phương hướng Marketing phù hợp để giúp thu hút nhiều 

du khách hơn. Ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, giới thiệu điểm đến du 

lịch nội địa với hình ảnh “An Toàn- Thân Thiện - Chất lượng”; thông qua việc 

quét mã QR; quảng bá du lịch trên các kênh truyền thông, mạng xã hội, truyền 

thông về quy trình đón khách an toàn. Tăng cường xúc tiến, quảng bá, phát triển 

các sản phẩm mới thu hút khách du lịch quốc tế, nhất là khách du lịch từ các 

vùng không chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. 

Thứ tư, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án du lịch thông minh 

tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2022, tầm nhìn đến 2025; duy trì và nâng 

cao chất lượng "Cổng Thông tin du lịch tỉnh Tuyên Quang". Tăng cường xúc 

tiến, quảng bá du lịch thông qua Tạp chí du lịch Việt Nam; Xây dựng tập gấp, 
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video tuyên truyền quảng bá du lịch Tuyên Quang; Đăng tải thông tin du lịch 

thông qua trang thông tin điện tử website "sovhttdltuyenquang.vn"; quảng bá 

du lịch trên cổng thông tin du lịch thông minh (địa chỉ: https://mytuyenquang.vn 

và ứng dụng du lịch trên thiết bị di động "tuyenquang tourism"). 

Thứ năm, Chú trọng tổ chức, đăng cai tổ chức các sự kiện văn hóa, thể 

thao, du lịch cấp quốc gia và khu vực; các chương trình khảo sát, xây dựng tua, 

tuyến, điểm du lịch cho các doanh nghiệp lữ hành, các cơ quan thông tấn, báo 

chí có uy tín trong và ngoài nước quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh.  

Thứ sáu,đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục, thu gọn đầu mối, giảm thiểu thời gian 

trong giải quyết thủ tục hành chính nói chung và lĩnh vực du lịch nói riêng; công 

bố, công khai đầy đủ các chủ trưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, mục tiêu, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch của địa 

phương cho cộng đồng xã hội, nhất là doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tạo 

môi trường thực sự thông thoáng, minh bạch, thuận lợi nhất cho các tổ chức, 

doanh nghiệp, cá nhân trong quá trình đầu tư, kinh doanh phát triển du lịch ở địa 

phương. 

Thứ bảy, đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Phát triển, nâng cao chất lượng 

sản phẩm du lịch hiện có: Du lịch lịch sử, nghỉ dưỡng, tâm linh, lễ hội, sinh thái, 

cộng đồng . Phát triển mô hình đón khách du lịch tham quan, trải nghiệm theo mùa 

nông nghiệp như:  Lễ hội hoa lê, ruộng bậc thang xã Hồng Thái, huyện Na Hang; 

ruộng bậc thang xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình; khai thác nhà vườn, trang trại, khu 

sinh thái, khu công nghệ cao phát triển thành các điểm du lịch trải nghiệm như: 

Cam sành, thanh long ruột đỏ huyện Hàm Yên; làng nghề chè Vĩnh Tân, huyện 

Sơn Dương; chè Shan Khau Mút xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình; bưởi Phúc Ninh, 

huyện Yên Sơn; cá lồng hồ Na Hang, Lâm Bình...kết nối với các điểm du lịch của 

tỉnh. 

Thứ tám, Tập trung khai thác, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, phát triển 

các sản phẩm du lịch mới như: Sản phẩm ngắm cảnh, trải nghiệm theo mùa nông 

nghiệp. Phát triển các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, ẩm thực đặc trưng của 

địa phương. Khai thác phát triển các khu kinh tế ban đêm: Đầu tư xây dựng chợ 

đêm, khu ẩm thực, dịch vụ vui chơi giải trí phục vụ du lịch tại thành phố Tuyên 

Quang; chợ đêm mua sắm tại thị trấn Na Hang. Khuyến khích nhân dân tham 

gia bán hàng nông sản, đặc sản, ẩm thực, hàng hóa lưu niệm của địa phương. 

Đầu tư phòng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, 

sản phẩm quà lưu niệm độc đáo, đặc sản ẩm thực của địa phương… tại trung 

tâm các huyện, thành phố, các khu, điểm du lịch, phục vụ nhu cầu của thị trường 

và du khách.  
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3. Kết luận 

Những năm vừa qua, với lợi thế, và những giá trị nổi bật, Tuyên Quang đã 

trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách. Khách du lịch quốc tế và nội địa, 

doanh thu từ du lịch liên tục tăng trưởng với tốc độ cao, đóng góp lớn vào tăng 

trưởng của tỉnh. Du lịch đã góp phần quảng bá hình ảnh và khẳng định vị thế của 

tỉnh Tuyên Quang trong quá trình phát triển, hội nhập. Theo các chuyên gia, du 

lịch là ngành chịu ảnh hưởng của đại dịch rõ ràng nhất nhưng cũng là một trong 

những ngành có khả năng phục hồi nhanh nhất. Trước bối cảnh dịch bệnh ở Việt 

Nam nói chung, tỉnh Tuyên Quang nói riêng đang trong tầm kiểm soát tương đối 

tốt, đây sẽ là điều kiện tiên quyết mở ra cơ hội lớn cho ngành du lịch của tỉnh 

mau chóng tái khởi động, phục hồi và phát triển trong những giai đoạn tới. Đây 

là lợi thế để Tuyên Quang nâng cao hình ảnh du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn 

nhằm đạt mục tiêu trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030.  

Xu hướng đi du lịch của du khách hiện nay đã thay đổi nhiều so với trước 

khi xảy ra dịch. Vì vậy, việc đa dạng hóa các sản phẩm, tạo ra các sản phẩm mới 

rất quan trọng đối với các đơn vị lữ hành. Cần xác định giảm giá không còn là 

yếu tố hấp dẫn hàng đầu mà quan trọng hơn là sản phẩm cần có tính cá biệt, đem 

lại nhiều giá trị, trải nghiệm thú vị để kích thích nhu cầu du lịch của khách hàng. 

Bên cạnh đó, cần làm mới các điểm đến cũ, bổ sung thêm những dịch vụ gia 

tăng để thu hút khách chi tiêu quay trở lại nhiều lần. 

Hy vọng trong thời gian tới, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và 

toàn thể nhân dân, đặc biệt là sự đầu tư của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn có 

uy tín, đủ tiềm lực xây dựng hoàn thành các dự án khu nghỉ dưỡng, khu sinh 

thái, khu vui chơi giải trí, khu thương mại - dịch vụ cao cấp, sân golf, kết nối các 

tua, tuyến du lịch…du lịch tỉnh Tuyên Quang  sẽ phát triển đột phá, thực sự trở 

thành ngành kinh tế quan trọng, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. 
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OUTSTANDING VALUES OF TOURISM IN TUYEN QUANG 

PROVINCE AND SOLUTIONS TO PROVIDE VALUE, RECOVER THE 

TUYEN QUANG'S TOURISM INDUSTRY POST - COVID-19 

PANDEMIC 

                                             Ung Xuan Tung 

 

Summary: In the local socio - economic development strategy, the sustainable 

development of the tourism industry is identified as a strength and breakthrough of the 

province. With the potential and strengths available, in recent years, Tuyen Quang has 

always paid special attention to the development of tourism in a sustainable way, 

making tourism an important economic sector, contribute to the creation of job and 

stable income of people and local budget revenue. However, the COVID - 19  

pandemic has caused the province’s tourism industry to be delayed and shut down for 

a long time, it affects economic, cultural and social development, and directly affects 

workers in the tourism industry. That said, there should be policies and solutions to 

restore the province’s tourism industry after the COVID - 19  pandemic, in order to 

achieve pratical goals and results. 

Keywords: Tuyen Quang tourism, Outstanding valur of Tuye Quang Tourism, 

Tourism Development, Value Promotion Solutions, Recovery of tourism industry after 

COVID - 19 pandemic. 
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VAI TRÒ CỦA TRUYỀN THÔNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH TUYÊN 

QUANG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

Nguyễn Mai Chinh, Trần Thị Mỹ Bình 

Trường Đại học Tân Trào 

Tóm tắt: 

Trong thời đại nay, toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ 4, truyền thông có sức ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của xã 

hội. Sự tham gia của truyền thông góp phần vào việc đảm bảo thành công hay thất bại 

của các chính sách phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tuyên Quang nói chung và của ngành du 

lịch tỉnh nhà nói riêng. Mỗi loại hình du lịch đều có nhiều khía cạnh liên quan, chịu tác 

động rất lớn từ truyền thông. Bài viết đề cập đến vai trò của truyền thông trong việc phổ 

biến, tuyên truyền nhằm phát triển du lịch Tuyên Quang trong giai đoạn hiện nay. 

Từ khóa: Toàn cầu hóa, Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, truyền thông, kinh tế xã 

hội, ngành du lịch 

1. Truyền thông là gì? 

Xã hội ngày càng phát triển, đời sống con người không ngừng nâng cao. 

Con người luôn cố gắng xây dựng những tiện nghi, tiện ích trong để phục vụ 

nhu cầu cuộc sống của mình. Một trong những nhu cầu đó là trao đổi thông tin - 

sự ra đời của nhu cầu này đã tạo ra sự phát triển của truyền thông.  

Truyền thông được hiểu là quá trình trao đổi thông tin, tương tác thông tin 

với nhau giữa hai hoặc nhiều người với nhau tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, 

thay đổi nhận thức. Hiểu theo cách đơn giản nhất, truyền thông là quá trình chia 

sẻ thông tin – một kiểu tương tác xã hội, trong đó có ít nhất hai tác nhân tương 

tác với nhau, người nói và người nghe có sự trao đổi thông tin qua lại, người 

nghe hiểu được thông điệp của người nói, chia sẻ những quy tắc và tín hiệu 

chung.  

Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, các loại hình, phương tiện 

truyền thông của loài người cũng phát triển ngày càng hiện đại và phong phú: 

báo chí, băng đĩa hình và âm thanh, phát thanh, truyền hình, điện ảnh… Đặc 

biệt, internet hiện đang nắm vị trí đứng đầu ở phương tiện truyền thông với các 

mạng xã hội: YouTube, Facebook, Twitter, Website… Hơn thế, phạm vi tác 

động của truyền thông có thể vượt qua khuôn khổ các quốc gia dân tộc, ảnh 

hưởng đến cả khu vực và toàn cầu. Truyền thông trở thành một nhu cầu thiết yếu 

của đời sống, công cụ đảm bảo cho sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, 

phương tiện hữu hiệu để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau của con người, là nhịp 

cầu nối liền các dân tộc, các quốc gia trên thế giới. Theo đó, truyền thông có 

một số vai trò sau đây: 

- Truyền thông giúp truyền tải thông tin nhanh và hiệu quả hơn thông qua 

các hình thức: truyền miệng, truyền thanh, truyền hình, mạng internet...  
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- Thông qua quá trình quảng bá và truyền tải chia sẻ thông tin, truyền thông 

góp phần xây dựng lòng tin và thương hiệu tới mọi người. 

2. Những thành tựu du lịch của Tuyên Quang trong thời gian qua 

Tuyên Quang là mảnh đất được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh đẹp nên 

thơ cùng những nét văn hóa độc đáo của 22 dân tộc. Nơi đây được đánh giá là 

vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch. Trong 5 năm qua, 

Tuyên Quang đón trên 6,7 triệu lượt khách – với những tiềm năng và kết quả ấy, 

Tuyên Quang đã và đang có những bước đột phá mạnh mẽ để ghi danh mảnh đất 

cách mạng trên bản đồ du lịch quốc gia. 

Hiện nay, toàn tỉnh Tuyên Quang có trên 600 di tích lịch sử, văn hóa, danh 

lam thắng cảnh, trong đó có 3 di tích quốc gia đặc biệt, 138 di tích quốc gia, trên 

250 di tích cấp tỉnh. Không chỉ phong phú về di tích vật thể, Tuyên Quang còn 

có sự đa dạng, đặc sắc về văn hóa phi vật thể với 10 di sản được công nhận cấp 

quốc gia gồm có: gồm: Nghi lễ Then và Lễ hội Lồng tông của người Tày; nghi 

lễ Cấp sắc và hát Páo dung của người Dao; kéo co truyền thống; hát Sình ca của 

người Cao Lan; hát Soọng cô của người Sán Dìu; lễ hội đền Hạ, đền Thượng, 

đền Ỷ La của thành phố Tuyên Quang; Lễ hội đình Thọ Vực, huyện Sơn Dương; 

Nghệ thuật trang trí trên trang phục truyền thống của người Dao Đỏ. Những di 

sản trên cho thấy bản sắc văn hóa của Tuyên Quang rất phong phú, đa dạng và 

độc đáo. Những di sản đó không chỉ của đồng bào dân tộc Kinh, mà phân bố đều 

ở người Tày, Dao, Cao Lan, Sán Dìu. Hiện nay, tỉnh đang có kế hoạch lập hồ sơ 

trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét công nhận trong thời gian tới 

như nghi lễ nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, kỹ năng làm cọn nước của người Tày, 

lễ hội Thành Tuyên… 

  

Tuyên Quang, mảnh đất đa dạng về văn hóa 

Tuyên Quang là điểm đến đa hương sắc với các điểm nhấn như: Khu di tích 

quốc gia đặc biệt Tân Trào; Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Bình; Khu du lịch 

sinh thái Na Hang với diện tích rừng nguyên sinh rất lớn, có diện tích 8.000ha 

lòng hồ cùng với nhiều hang động, danh lam, thắng cảnh. Khu du lịch Suối 

khoáng Mỹ Lâm với nguồn nước khoáng nóng 680C độc đáo, tốt nhất miền Bắc 

cùng với hệ sinh thái hài hòa. 
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Tỉnh Tuyên Quang rất coi trọng, quan tâm gìn giữ và phát huy vai trò của 

di sản gắn với du lịch. Năm 2017 tỉnh phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tổ chức Lễ hội Thành Tuyên và Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc. 

Đây là dịp Di sản nghi lễ Cấp sắc và làn điệu Páo dung của người Dao Tuyên 

Quang có cơ hội được quảng bá, giao lưu với các tỉnh, thành phố khác. Năm 

2019, tỉnh phối hợp tổ chức Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn Di sản 

văn hóa phi vật thể quốc gia. Tại đây đã có 12 di sản đặc sắc của các tỉnh, thành 

phố trong cả nước tham gia trình diễn. Trong đó, có 2 di sản tiêu biểu của tỉnh 

Tuyên Quang là Nghi lễ hát Then của dân tộc Tày và Nghi lễ thờ Mẫu Tam phủ 

của người Việt. 

Tuyên Quang có tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 56% dân số toàn tỉnh, 

trong đó dân tộc Tày là dân tộc thiểu số đông nhất. Then là nghi lễ tâm linh của 

người Tày với những bài hát cổ, hát mới răn dạy con người, ca ngợi quê hương, 

đất nước. Để bảo tồn Then, tỉnh đã có chương trình đưa hát Then vào trường 

học, thành lập trên 100 Câu lạc bộ hát Then, đàn Tính ở cơ sở. Hiện nay Tuyên 

Quang đã và đang cùng một số tỉnh làm hồ sơ trình Unesco công nhận Then là 

Di sản văn hóa đại diện của nhân loại. 

Ở Tuyên Quang tín ngưỡng thờ thánh Mẫu xuất hiện trong hàng chục ngôi 

đền cổ, tập trung nhiều nhất tại trung tâm thành phố. Đây là nét riêng vô cùng 

đặc sắc của mảnh đất Tuyên Quang. Hàng năm nghi lễ rước Mẫu từ đền Hạ, 

Thượng, Ỷ La đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương. 

Nhận rõ tiềm năng to lớn về du lịch, trong những năm qua Đảng bộ, chính 

quyền đã nỗ lực xây dựng nhiều giải pháp để đưa du lịch trở thành khâu đột phá 

trọng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh đã tập trung tranh thủ mọi 

nguồn lực để đầu tư, nâng cấp, xây mới nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ như: hoàn 

thiện và đưa vào sử dụng tuyến đường Hồ Chí Minh (qua địa phận tỉnh) kết nối 

Tuyên Quang với các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn; triển khai thực 

hiện đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với đường cao tốc Nội Bài - 

Lào Cai; cải tạo nâng cấp một số đoạn thuộc Quốc lộ 37; sửa chữa tuyến đường 

ĐT.186 đoạn từ Sơn Nam đến khu công nghiệp Long Bình An; ĐT.188 từ thị 

trấn Chiêm Hóa đến Lâm Bình, hoàn thành công trình Cầu Tình Húc vượt sông 

Lô…xây dựng hệ thống lưu trú, các dịch vụ ăn uống, nhà hàng và dịch vụ vận 

chuyển hành khách, thu hút một số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch. 

Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến 

năm 2030 đã hoàn thành quy hoạch các khu du lịch và một số điểm du lịch trên 

địa bàn huyện, thành phố như: quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc 

gia Tân Trào đến năm 2030; quy hoạch chi tiết khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng 

công cộng thuộc Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm; hoàn thành quy hoạch bãi 

đỗ xe, khu dịch vụ du lịch thương mại tại đền, chùa của thành phố.. 

Cùng với xây dựng hạ tầng, tỉnh đã ban hành và thực hiện các cơ chế, chính 

sách ưu đãi, khuyến khích và kêu gọi đầu tư vào phát triển du lịch. Ủy ban nhân 

dân tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Xây dựng hệ thống Du lịch 

thông minh tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019 - 2022, tầm nhìn đến năm 2025”, 
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đưa vào hoạt động “Cổng thông tin Du lịch và ứng dụng du lịch thông minh trên 

thiết bị di động kết hợp bản đồ số du lịch tỉnh Tuyên Quang” tạo thuận lợi cho 

du khách tìm hiểu tra cứu thông tin, trải nghiệm hành trình du lịch đến Tuyên 

Quang, đồng thời giúp doanh nghiệp du lịch quảng bá, cung cấp thông tin cho 

khách du lịch nhanh chóng, tiết kiệm và thúc đẩy du lịch hiệu quả; ban hành kế 

hoạch thí điểm tuyên truyền, quảng bá trực quan về du lịch tỉnh Tuyên Quang 

giai đoạn 2020 -2021; đăng cai tổ chức thành công các sự kiện văn hóa cấp quốc 

gia và khu vực; cơ quan báo chí xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, 

phim quảng bá du lịch; tham gia hội nghị, hội chợ xúc tiến, quảng bá đầu tư du 

lịch tại các tỉnh, thành phố…thông qua các hoạt động quảng bá, xúc tiến đã góp 

phần trong việc tuyên truyền, giới thiệu về miền đất, con người, văn hóa, du lịch 

của tỉnh, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, đưa hình ảnh du 

lịch Tuyên Quang đến gần hơn với bạn bè trong và ngoài nước. 

Các nghị quyết, chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh về phát triển du 

lịch đã và đang đi vào cuộc sống. Trong thời gian qua, hoạt động du lịch Tuyên 

Quang thật sự khởi sắc. Tỉnh đã hình thành một số khu, điểm với sản phẩm du 

lịch đó là: Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào với loại hình du lịch lịch sử, 

văn hóa; Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm phát triển loại hình du lịch nghỉ 

dưỡng; Khu du lịch Na Hang - Lâm Bình, điểm du lịch thác Bản Ba, huyện 

Chiêm Hóa thu hút du khách khám phá loại hình du lịch sinh thái, dã ngoại; các 

điểm du lịch tâm linh thu hút đông đảo du khách. Đặc biệt xây dựng Lễ hội 

Thành Tuyên trở thành du lịch đặc sắc, riêng có của Tuyên Quang được tổ chức 

kỷ lục Guinness Việt Nam chứng nhận “Mâm cỗ trung thu lớn nhất Việt Nam”, 

"Đêm hội Thành Tuyên có nhiều mô hình đèn độc đáo nhất Việt Nam”. Du lịch 

cộng đồng đang phát triển rộng ở các huyện, thành phố. Hệ thống cơ sở kinh 

doanh du lịch phát triển cả về số lượng và chất lượng, nhiều khách sạn, nhà 

hàng, điểm du lịch đạt tiêu chuẩn. Trong giai đoạn 1916 - 2020 Tuyên Quang đã 

thu hút 8.445.700 khách, tăng trưởng bình quân 4,85%, tổng thu xã hội từ du 

lịch đạt 7.425 tỷ đồng, tăng bình quân 5,2%. 

3. Đẩy mạnh truyền thông để thúc đẩy du lịch Tuyên Quang phát triển 

hơn nữa trong thời gian tới 

Truyền thông có vai trò quan trọng hàng đầu trong phát triển du lịch nói 

chung và phát triển bền vững du lịch tỉnh Tuyên Quang nói riêng. Trong thời 

gian qua, công tác truyền thông xúc tiến, quảng bá du lịch được xác định là một 

trong những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch của 

tỉnh. Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch đã được các cơ quan, các huyện, thành 

phố trong tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức của 

nhân dân trong tỉnh về ngành kinh tế du lịch, đồng thời quảng bá rộng rãi về 

hình ảnh miền đất, con người, văn hóa và du lịch của tỉnh Tuyên Quang tới đông 

đảo du khách trong nước và quốc tế, thu hút sự quan tâm của du khách và các 

nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch như: Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Mường 

Thanh, Tập đoàn FLC… Bước đầu, một số nhà đầu tư chiến lược đã thực hiện 

các dự án phát triển du lịch, xây dựng cơ sở lưu trú đạt chất lượng cao tại Tuyên 



69 

 

Quang như: Trung tâm Thương mại, nhà phố thương mại Vincom Shophouse, 

Dự án Vinpearl Tuyên Quang của Tập đoàn Vingroup; Khách sạn Mường Thanh 

Grand Tuyên Quang của Tập đoàn Mường Thanh; Khách sạn Royal Palace; 

Trung tâm tổ chức sự kiện Royal Palace Center của Công ty TNHH Một thành 

viên Hòa Thu; Các Khu du lịch cộng đồng homestay tại huyện Lâm Bình của 

Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Năm sao; Dự án đầu tư vào khu du lịch 

sinh thái Na Hang, Lâm Bình và Dự án đường cao tốc kết nối Tuyên Quang với 

đường cao tốc Lào Cai - Nội Bài đang được triển khai thực hiện… 

 

Biểu trưng của du lịch Tuyên Quang 

Công tác truyền thông quảng bá du lịch của tỉnh đã được Trung tâm Xúc 

tiến đầu tư tỉnh đẩy mạnh, thay đổi cả về chất và lượng, quy mô hơn, tác dụng 

sâu rộng hơn, kết hợp được nhiều hình thức và phương tiện để quảng bá đến các 

đối tượng khách du lịch, các nhà đầu tư và các công ty lữ hành. Tăng cường 

tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá hình ảnh về miền đất, văn hóa, con người 

Tuyên Quang và danh mục các dự án mời gọi đầu tư thông qua các phương tiện 

thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử đặc biệt là trang “Du lịch Tuyên 

Quang” và trang “Lễ hội Thành Tuyên”; Thường xuyên cập nhật thông tin và 

các hoạt động du lịch của tỉnh, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên 

đề, các phim du lịch, in và phát hành trên 10 nghìn tờ rơi, tập gấp, ấn phẩm 

quảng bá về du lịch như: Cẩm nang du lịch, bản đồ du lịch, bưu ảnh du lịch... và 

đang phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà 

Giang xây dựng và phát hành bản đồ du lịch liên vùng Hà Nội - Tuyên Quang - 

Hà Giang. 

Thời gian qua, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh đã tuyên truyền, quảng bá về 

du lịch thông qua việc tổ chức, tham gia các sự kiện, các hội chợ trưng bày, triển 

lãm giới thiệu du lịch tại các tỉnh, thành phố trong cả nước như: Hội chợ Du lịch 

quốc tế Việt Nam – VITM Hanoi 2019; Liên hoan Du lịch, ẩm thực Bắc Ninh 

2019; Chương trình “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XI tại Lạng Sơn; 

Tổ chức các gian trưng bày, giới thiệu ẩm thực, các sản vật đặc sắc, các sản 

phẩm du lịch của các huyện, thành phố tại Ngày Văn hóa Tuyên Quang tại Hà 
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Nội… thu hút hàng nghìn lượt khách, các nhà đầu tư tới tìm hiểu, thăm quan tại 

gian hàng. Bên cạnh đó, công tác hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các tỉnh 

thành và doanh nghiệp du lịch được tăng cường và đạt hiệu quả nhất định như: 

Hội thảo quốc tế “Du lịch Lâm Bình, Tuyên Quang: Tiềm năng, thực trạng và 

giải pháp”; Chương trình khảo sát liên kết, phát triển du lịch Tuyên Quang, Bắc 

Kạn; Tọa đàm Liên kết phát triển du lịch Hà Nội - Tuyên Quang - Hà Giang… 

Một số sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao được nâng tầm đã thu hút đông 

khách du lịch phải kể tới như: Lễ hội Lồng tông, Lễ hội Cầu mùa; Lễ hội rước 

Mẫu đề Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La; Lễ hội Nhảy lửa của đồng bào dân tộc Pà 

Thẻn; Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể 

quốc gia năm 2019… Các sự kiện đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng 

du khách, đưa hình ảnh du lịch Tuyên Quang đến gần hơn với bạn bè và du 

khách trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh cũng 

thường xuyên hướng dẫn, tư vấn, tổ chức cho các doanh nghiệp lữ hành khảo sát 

các tuyến điểm du lịch, xây dựng các tour, tuyến đưa khách du lịch đến với 

Tuyên Quang. 

Trong giai đoạn tới, để khai thác hết tiềm năng, thế mạnh trong du lịch của 

tỉnh, công tác truyền thông cần được đẩy mạnh và phát huy hơn nữa. Trong đó 

truyền thông cần tập trung vào các nội  dung cơ bản như:  

- Chuẩn bị thông điệp truyền thông về các giá trị cốt lõi của di sản cũng 

như các quy định, hướng dẫn về các nguyên tắc bảo tồn di sản trong quá trình 

phát triển. 

- Hướng dẫn truyền tải thông điệp đến các chủ thể của điểm đến du lịch di 

sản, bao gồm cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các doanh nghiệp du lịch, 

hướng dẫn viên du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch và các cộng đồng, cá nhân tham 

gia trực tiếp hoặc gián tiếp phục vụ khách du lịch. 

- Sử dụng các công cụ truyền thông để truyền tải thông tin, bao gồm các 

công cụ truyền thống như: bản đồ, sơ đồ, tờ rơi, tập gấp, bưu ảnh, sách, báo, tạp 

chí…; truyền hình, phát tranh, trang web; các chương trình quảng cáo. 

- Tổ chức sự kiện xúc tiến như các đoàn FAM/Press, chương trình phát 

động thị trường, chương trình quan hệ công chúng giới thiệu điểm đến. 

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông qua mạng xã hội và các công nghệ số 

hiện đại nhằm nhanh chóng lan truyền và cập nhật thông tin. 

Để truyền thông hiệu quả, sự thống nhất giữa các chủ thể của điểm đến có 

vai trò quan trọng để truyền tải các thông điệp thống nhất. Mục đích cuối cùng 

của truyền thông là hướng đến khách du lịch thông qua các chủ thể của điểm đến 

và bản thân khách du lịch nên trước chuyến đi của du khách, trong chuyến đi và 

sau chuyến đi đều cần xác định rõ các nội dung truyền thông phù hợp cho từng 

đối tượng. 

  Nhằm phát huy tối ưu tiềm năng du lịch, xây dựng được sản phẩm du lịch 

đa dạng, nâng cao được chất lượng dịch vụ để tạo dựng thương hiệu, thúc đẩy 
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du lịch Tuyên Quang phát triển nhanh, mạnh, hiệu quả và bền vững trong giai 

đoạn tới hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch cần huy động được các nguồn lực 

và tổ chức thực hiện theo cách liên kết, phát huy mối hợp tác giữa các cơ quan 

nhà nước và doanh nghiệp tư nhân; việc xúc tiến quảng bá phải được thực hiện 

bài bản, có kế hoạch theo từng giai đoạn cụ thể, thực hiện ở quy mô lớn và tác 

dụng sâu rộng hơn, tạo dựng được thương hiệu du lịch đặc trưng, đưa Tuyên 

Quang trở thành điểm đến của du khách và các nhà đầu tư, góp phần tạo đà cho 

du lịch sớm trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. 

 

 

THE ROLE OF COMMUNICATION FOR TUYEN QUANG TOURISM 

DEVELOPMENT 

                                         Nguyen Mai Chinh, Tran Thi My Binh 

 

Abstract:In this era, globalization and the strong development of the 4th 

Industrial Revolution, the media has a great influence on the development of society. 

The participation of the media contributes to ensuring the success or failure of the 

socio-economic development policies of Tuyen Quang province in general and of the 

province's tourism industry in particular. Each type of tourism has many related 

aspects, which are greatly influenced by the media. The article mentions the role of the 

media in disseminating and propagating to develop Tuyen Quang tourism in the 

current period. 

Keywords: Globalization, 4th Industrial Revolution, media, socio-economic, 

tourism industry 
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GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRẢI NGHIỆM VƯỜN CÂY ĂN QUẢ 

TẠI TỈNH TUYÊN QUANG  

Trần Thị Kim Oanh, Hoàng Linh Chi 

Trường Đại học Tân Trào 

Tóm tắt: 

Du lịch trải nghiệm vườn cây ăn quả tại tỉnh Tuyên Quang là loại hình du lịch mới 

đang thu hút được sự quan tâm của rất nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến thăm 

quan. Các điểm du lịch vườn cây ăn quả như vườn cam sành Hàm Yên, bưởi Phúc Ninh, 

hồng Xuân Vân, lê Hồng Thái... được đánh giá cao về cảnh quan, đáp ứng tương đối được 

nhu cầu của khách hàng, đem lại cho người dân thêm thu nhập và giúp đẩy mạnh hoạt 

động du lịch của tỉnh Tuyên Quang. Tuy nhiên, du lịch trải nghiệm vườn cây ăn quả của 

tỉnh vẫn còn mang tính tự phát, nhỏ lẻ, chưa có định hướng cụ thể nên vẫn chưa phát huy 

hết những tiềm năng sẵn có cũng như đẩy mạnh loại hình du lịch này. Vì vậy, cần phải có 

những giải pháp phù hợp giúp phát triển du lịch trải nghiệm vườn cây ăn quả tại tỉnh 

Tuyên Quang. 

Từ khóa: Du lịch trải nghiệm; Du lịch vườn cây ăn quả; Du lịch Tuyên Quang. 

1. Đặt vấn đề 

Tỉnh Tuyên Quang được biết đến với nhiều điểm du lịch lịch sử, du lịch 

tâm linh, du lịch cộng đồng như Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, Khu di 

tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình, Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, Khu du lịch 

sinh thái Na Hang - Lâm Bình, Lễ hội Thành Tuyên…. Trong thời gian qua, tỉnh 

Tuyên Quang đã tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sẵn có, đồng thời 

mở rộng nhiều loại hình du lịch, trong đó du lịch trải nghiệm vườn cây ăn quả là 

loại hình du lịch mới thu hút được sự quan tâm của du khách trong và ngoài 

tỉnh. 

Theo số liệu thống kê, tính tới năm 2020, diện tích trồng cây ăn quả của 

tỉnh là 20.062 ha trong đó chủ yếu là tại các huyện Hàm Yên, huyện Yên Sơn, 

huyện Chiêm Hóa. Các loại cây ăn quả chủ yếu là cam, nhãn, bưởi, thanh long, 

hồng,… trong đó cây cam có diện tích cho sản phẩm cao nhất (6.756 ha) với sản 

lượng 95.531 tấn, nhãn (772 ha) với sản lượng 4.865 tấn, vải, chôm chôm (293 

ha) với sản lượng 1.697 tấn,… Một số loại cây ăn quả có thương hiệu, trồng 

theo tiêu chuẩn VietGAP và được công nhận là sản phẩm OCOP như Cam sành 
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Hàm Yên, Bưởi Phúc Ninh,... Từ năm 2021, nhiều loại cây ăn quả của tỉnh như 

cây lê, nho, thanh long, dâu tây, hồng đã thu hút lượng khách du lịch tới thăm 

quan, thưởng thức và trải nghiệm từ đó tạo thu nhập cho người dân và tác động 

lan tỏa tới các mô hình du lịch khác, thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh Tuyên 

Quang.  

Bên cạnh những tiềm năng trong khai thác du lịch trải nghiệm vườn cây 

ăn quả thì vẫn còn một số khó khăn như chưa có quy hoạch vùng phát triển du 

lịch sinh thái vườn cây ăn quả, kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất chưa được đầu tư, 

các dịch vụ đi kèm còn thiếu nên khách du lịch đến tỉnh Tuyên Quang tham 

quan khá đông nhưng sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách là không nhiều, không 

tạo được điểm nhấn. Vì vậy, để phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang nói chung 

và phát triển du lịch trải nghiệm vườn cây ăn quả nói riêng đạt hiệu quả cần phải 

có những giải pháp phù hợp để phát triển, đẩy mạnh loại hình du lịch này. 

2. Thực trạng khai thác và phát triển du lịch trải nghiệm vườn cây ăn 

quả tại tỉnh Tuyên Quang 

2.1. Quy mô vườn cây ăn quả tại tỉnh Tuyên Quang 

Vùng cây ăn quả của tỉnh Tuyên Quang tập trung ở ba huyện Hàm Yên, 

Chiêm Hóa và Yên Sơn. Huyện Hàm Yên có diện tích trồng cây ăn quả lớn nhất 

là 8.982 ha chiếm 44,77% diện tích trồng cây ăn quả toàn tỉnh, huyện Yên Sơn 

có diện tích trồng cây ăn quả đứng thứ hai với 6.049 ha chiếm 30,15%, tiếp đến 

là các huyện Chiêm Hóa, Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang, Na Hang, Lâm 

Bình. 

Bảng 1: Diện tích trồng cây ăn quả phân theo huyện/thành phố 

(ĐVT: ha) 

STT Huyện/thành phố Diện tích Tỷ lệ (%) 

1 Huyện Hàm Yên 8.982 44,77 

2 Huyện Yên Sơn 6.049 30,15 

3 Huyện Chiêm Hóa 2.426 12,09 

4 Huyện Sơn Dương 1.194 5,95 

5 Thành phố Tuyên Quang 625 3,11 

6 Huyện Na Hang 508 2,53 

7 Huyện Lâm Bình 278 1,38 
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(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Tuyên Quang, 2020) 

Trong số các loại cây ăn quả đặc sản được trồng tại tỉnh, cây cam sành 

được trồng với diện tích lớn nhất 8.648 ha, cây bưởi với diện tích 5.200 ha, cây 

nhãn với diện tích 926 ha, cây vải với diện tích 308 ha, các cây ăn quả như thanh 

long, na, hồng, táo được trồng với diện tích khoảng trên 200 ha… Ngoài ra, một 

số cây ăn quả thu hút được lượng khách tới thăm quan như cây lê, dâu tây, dưa 

lưới, nho có diện tích trồng nhỏ, chưa tập trung. 

Hình 1: Diện tích trồng một số cây ăn quả đặc sản tại tỉnh Tuyên Quang  

năm 2020 

(ĐVT: ha) 

 

2.2. Lịch mùa vụ cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Mỗi tháng trong năm tại tỉnh Tuyên Quang đều có mùa hoa và vụ thu hoạch cây 

ăn quả đặc sản, cụ thể: tháng 1, 2, 3 có cam, bưởi, dâu tây, hoa lê; tháng 4, 5, 6 có dưa 

lưới, nho, hoa bưởi; tháng 7, 8, 9 có thanh long ruột đỏ, lê, nho; tháng 10,11,12 có 

cam, bưởi, hồng, dưa lưới,…được thể hiện ở bảng 2 dưới đây: 

Bảng 2: Lịch mùa vụ cây ăn quả đặc sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Loại cây ăn quả Địa điểm T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Cam sành Huyện Hàm Yên             

Bưởi 
Xã Phúc Ninh, huyện Hàm Yên 

Xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn 

            

Hồng Xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn             

Thanh long ruột đỏ Huyện Hàm Yên             

Dâu tây 
TT. Na Hang, huyện Na Hang 

Xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn 

            

Lê  Xã Hồng Thái, huyện Na Hang             

Nho Xã An Khang, huyện Yên Sơn             

 -
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 10,000
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long

Na Hồng Quýt Vải Táo Ổi
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Dưa lưới Xã Kháng Nhật, Huyện Sơn Dương             

Nhãn  Xã Thái Bình, huyện Yên Sơn             

 

 

Như vậy, khách du lịch tới tỉnh Tuyên Quang bất kỳ thời điểm nào trong 

năm cũng có thể được thưởng thức mùa hoa, các loại quả đặc sản theo mùa vụ 

cũng như có cơ hội tham quan, trải nghiệm vườn cây ăn quả tại đây. Đây là một 

lợi thế lớn để phát triển loại hình du lịch này. 

2.3. Thực trạng thu hút khách du lịch và đánh giá về du lịch trải 

nghiệm vườn cây ăn quả tại tỉnh Tuyên Quang  

2.3.1. Tiềm năng thu hút khách du lịch trải nghiệm vườn cây ăn quả 

Trong giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Tuyên Quang đón trên 8.445.700 lượt 

khách (năm 2020 đón 1.708.900 lượt), tăng trưởng bình quân trên 

4,8%/năm; tổng thu xã hội từ du lịch đạt trên 7.400 tỷ đồng, tăng trưởng bình 

quân trên 5,2%/năm. Khách du lịch tham gia du lịch vườn cây ăn quả tại tỉnh 

Tuyên Quang chỉ chiếm một lượng nhỏ trong tổng lượng khách du lịch. Hầu hết 

là tới thăm quan không theo tour, tuyến du lịch mà chỉ là tự phát, do tiện thực 

hiện công việc, được giới thiệu mang tính cá nhân và thăm quan theo nhóm nhỏ. 

Một số điểm vườn cây ăn quả tăng lượng khách đột biến, tạo sức hút truyền 

thông mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội như vườn lê Hồng Thái, huyện Na 

Hang với trên 8.000 lượt khách tới thăm quan, chụp ảnh trong tháng 2, tháng 3 

năm 2021 hay vườn nho, vườn dâu tây An Khang, thành phố Tuyên Quang. 

Theo kết quả khảo sát 125 khách du lịch tới tỉnh Tuyên Quang có đến có 

đến 85 du khách trả lời là biết đến các loại cây ăn quả đặc sản của tỉnh Tuyên 

Quang, chiếm tỷ trọng 68%. Đây được xem là điều kiện thuận lợi ban đầu trong 

việc quảng bá các loại cây ăn quả đặc sản đến khách du lịch. Kết quả khảo sát 

cũng cho thấy có 78 khách du lịch chiếm tỉ trọng 62,4% trả lời đã từng mua các 

loại cây ăn quả đặc sản địa phương. 

 

 

Ghi chú:  Mùa hoa  Vụ thu hoạch quả 
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Bảng 3: Sự hiểu biết về cây ăn quả đặc sản của khách du lịch tới tỉnh 

Tuyên Quang 

Nội dung khảo sát Số lượng Tỷ lệ (%) 

Có biết các loại cây ăn quả đặc sản 85 68% 

Không biết các loại cây ăn quả đặc sản 40 32% 

Tổng cộng 125  

Có mua các loại cây ăn quả đặc sản 78 62,4% 

Không mua các loại cây ăn quả đặc sản 47 37,6% 

Tổng cộng 125  

(Nguồn: Tổng hợp khảo sát 125 khách du lịch) 

Đối với sự quan tâm của khách du lịch tới quả cây đặc sản của tỉnh Tuyên 

Quang, có 98 du khách (chiếm 78,4%) thể hiện sự quan tâm của mình đối với 

các loại cây ăn quả đặc sản. Lý do khách du lịch quan tâm tới các loại quả đặc 

sản của Tuyên Quang chủ yếu là sản phẩm ngon, biết rõ nguồn gốc, ít thuốc bảo 

vệ thực vật (53,1%), mua làm quà (39,8%) và mua để ăn thử (7,1%). 

Có 27 khách không quan tâm tới các loại cây ăn quả đặc sản của tỉnh 

Tuyên Quang. Lý do chính là không biết tới các loại quả đặc sản chiếm 40,7%, 

không rõ về chất lượng sản phẩm chiếm 33,4%, không được nghe giới thiệu về 

sản phẩm chiếm 18,5% và cuối cùng là do bất tiện đi lại chiếm 7,4%. Đối tượng 

du khách này có thể trở thành khách hàng tiềm năng trong tương lai về tiêu thụ 

các loại quả đặc sản của địa phương nếu du khách được giới thiệu và có dịp 

dùng thử một vài loại quả đặc sản tại tỉnh Tuyên Quang. 

Bảng 4: Sự quan tâm đến các loại cây ăn quả đặc sản của tỉnh  

Tuyên Quang 

Nội dung Số lượng 
Tỷ lệ 

(%) 

Sự quan tâm của du 

khách đến cây ăn quả 

đặc sản 

Có 98 78,4 

Không 27 21,6 

Tổng cộng 125  

Lý do quan tâm 

Ngon, ít thuốc bảo vệ thực vật, biết 

rõ nguồn gốc 
52 53,1 

Mua làm quà 39 39,8 

Mua để ăn thử 7 7,1 

Tổng cộng 125  

Lý do không quan tâm 
Không nghe giới thiệu 5 18,5 

Không biết là đặc sản 11 40,7 
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Không mua do bất tiện đi lại 2 7,4 

Không rõ chất lượng sản phẩm 9 33,4 

Tổng hợp 125  

(Nguồn: Kết quả phỏng vấn thực tế 125 khách du lịch) 

Có thể thấy, khách du lịch đa phần có quan tâm và thích các loại quả đặc 

sản trên địa bàn tỉnh. Để đánh giá được nhu cầu tới thăm quan, giải trí và thưởng 

thức vườn cây ăn quả đặc sản của tỉnh Tuyên Quang, tác giả đã đưa ra một số 

nội dung khảo sát để đánh giá nhu cầu của khách du lịch, cụ thể: 

- Việc đồng ý tham gia trải nghiệm: có 117 khách chiếm 92,8% đồng ý 

tham gia, điều này cho thấy khách du lịch ngoài việc ưa thích đến quả cây đặc 

sản thì các hoạt động liên quan đến vườn cây ăn quả cũng được du khách quan 

tâm và muốn được trải nghiệm. 

 

Bảng 5: Sự sẵn lòng tham gia của khách du lịch đối với mô hình vườn cây 

 ăn quả đặc sản 

Nhu cầu thăm quan vườn 

cây ăn quả đặc sản 
Số lượng Tỷ lệ (%) 

Đồng ý tham quan 116 92,8 

Không đồng ý tham quan 9 7,2 

Tổng cộng 125 100 

(Nguồn: Kết quả phỏng vấn thực tế 125 khách du lịch) 

- Các hoạt động khách du lịch muốn tham gia khi thăm quan vườn cây ăn 

quả gồm: thưởng thức tại vườn, tự hái, cắm trại tại vườn, chụp ảnh nghệ thuật, 

và cuối cùng là nghe chia sẻ kinh nghiệm trồng, cuộc sống thường nhật của 

người dân tại đây. 

Như vậy, có thể đánh giá khách du lịch hiện nay có nhu cầu tới thăm quan 

vườn cây ăn quả và được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giải trí tại đây.  

2.3.2. Đánh giá về hoạt động du lịch trải nghiệm vườn cây ăn quả 

Để đánh giá được cảm nhận và chất lượng dịch vụ tại các điểm thăm quan 

du lịch vườn cây ăn quả hiện nay, tác giả đã tiến hành phỏng vấn 95 khách du 

lịch đã từng tới thăm quan tại các điểm vườn cây ăn quả. Kết quả cho thấy:  
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- Về cảnh quan điểm du lịch trải nghiệm vườn cây ăn quả: 

 100% du khách được khảo sát đều hài lòng với cảnh quan tươi đẹp, cuốn 

hút, không khí trong lành, thanh bình cùng sự xanh tốt, thoáng mát ở các vườn 

cây ăn quả. Tuy nhiên, đánh giá về vệ sinh, môi trường tại điểm thăm quan thì 

vẫn còn 23,2% chưa hài lòng, nguyên nhân do các khu vực nông thôn hiện nay 

còn thiếu dịch vụ thu gom, xử lý rác thải, nhiều hộ dân kinh doanh dịch vụ ăn 

uống chưa quan tâm vấn đề dọn dẹp, giữ gìn vệ sinh môi trường. 

Bảng 6: Đánh giá của khách du lịch về cảnh quan các điểm du lịch vườn  

cây ăn quả tại tỉnh Tuyên Quang 

STT Nội dung 

Mức độ cảm nhận 

Hài lòng 
Không hài 

lòng 

1 Vườn cây ăn quả xanh tốt, thoáng mát 95 (100%)  

2 Không khí trong lành, thanh bình 95 (100%)  

3 Cảnh quan tươi đẹp, cuốn hút 95 (100%)  

4 Vệ sinh, môi trường tại điểm thăm quan 73 (76,8%) 22 (23,2%) 

(Nguồn: Kết quả khảo sát 95 du khách) 

- Về các hoạt động tại điểm du lịch trải nghiệm vườn cây ăn quả: 

 100% du khách được khảo sát đều cho rằng các hoạt động còn ít, không 

đặc sắc. Du khách tới chỉ chủ yếu chụp ảnh, thăm quan, hái và thưởng thức tại 

vườn. Không có các hoạt động thu hút khách như trải nghiệm làm vườn, trò chơi 

dân gian, tham gia lễ hội, hoạt động văn hóa với người dân tại đây. Nguyên nhân 

do hầu hết các chủ vườn đều chưa trải qua đào tạo nên khi chuyển sang làm dịch 

vụ du lịch đã gặp không ít khó khăn về vốn đầu tư cũng như tổ chức các hoạt 

động thu hút khách du lịch bài bản. 

-Về các yếu tố hạ tầng: 

Kết quả khảo sát cho thấy, 83,1% khách du lịch hài lòng với vị trí điểm du 

lịch thuận lợi, 86,3% hài lòng với đường giao thông thuận tiện, dễ đi lại. Bãi đỗ 

xe thăm quan được 64,2% khách du lịch đánh giá hài lòng, tuy nhiên còn nhiều 

điểm có đường giao thông nhỏ hẹp, khó di chuyển, thiếu bãi đỗ xe và quay đầu 

xe. Các yếu tố như nhà vệ sinh đầy đủ, sạch sẽ, cửa hàng quà lưu niệm, đặc sản, 
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khu vực ẩm thực không được đánh giá cao, tỷ lệ hài lòng rất thấp tương ứng là 

24,2%; 15,7% và 12,6%. 

Bảng 7: Đánh giá của khách du lịch về các yếu tố hạ tầng kỹ thuật, phục vụ 

du khách tới thăm quan tại các điểm du lịch trải nghiệm vườn cây ăn quả 

STT Nội dung 
Mức độ cảm nhận 

Hài lòng Không hài lòng 

1 Vị trí điểm du lịch thuận lợi 79 (83,1%) 16 (16,9%) 

2 Đường giao thông thuận tiện, dễ di chuyển 82 (86,3%) 13 (13,7%) 

3 Bãi đỗ xe thăm quan 61 (64,2%) 34 (35,8%) 

4 Nhà vệ sinh đầy đủ, sạch sẽ 23 (24,2%) 72 (75,8%) 

5 Cửa hàng quà lưu niệm, đặc sản 15 (15,7%) 80 (84,3%) 

6 Khu vực ẩm thực 12 (12,6%) 83 (87,4%) 

(Nguồn: Kết quả khảo sát 95 du khách) 

2.4. Cơ chế và chính sách đối với du lịch vườn cây ăn quả tại tỉnh 

Tuyên Quang 

Ngày 27/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành quyết định 

số 1017/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả dự án “Điều tra thực trạng sản 

xuất trồng trọt  hữu cơ và nghiên cứu, đề xuất các định các vùng canh tác hữu cơ 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, trong 

đó xác định vùng trồng và mức sản lượng sản xuất trồng trọt hữu cơ đối với sản 

xuất cây ăn quả đặc sản hữu cơ gồm cam, bưởi, lê, hồng, chuối, na. Đồng thời 

cũng đưa ra các giải pháp như quy hoạch, bố trí đất đai, tổ chức sản xuất, phát 

triển nguồn nhân lực, huy động vốn đầu tư giúp đạt được các chỉ tiêu về vùng 

trồng và mức sản lượng đề ra. Việc xác định rõ vùng phát triển trồng các loại 

cây ăn quả đặc sản sẽ là căn cứ để xác định các điểm du lịch, từ đó thực hiện 

phát triển các loại hình dịch vụ kèm theo tại các điểm này để thu hút được khách 

du lịch tới thăm quan và trải nghiệm. 

Bảng 8: Một số vùng sản xuất trồng trọt hữu cơ cây ăn quả đặc sản tỉnh 

Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

STT Hạng mục 
Loại 

cây 
Địa điểm 

Diện tích 

(ha) 

2025 2030 

I HUYỆN NA HANG 

1 Xã Hồng Thái Lê Thôn Khâu Tràng 15 20 
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2 Xã Đà Vị Hồng Thôn Nà Đứa 10 10 

II HUYỆN CHIÊM HÓA 

1 Xã Trung Hà Cam Khu Khuổi Han 30 50 

III HUYỆN HÀM YÊN 

1 Xã Tân Thành Cam Khuổi Vai, thôn 2 Thuốc Thượng 30 40 

2 Xã Tân Thành Cam Đán Đăm, thôn 2 Thuốc Thượng 80 115 

3 Xã Minh Khương Cam Ngòi Khương, thôn Ngòi Khương 50 60 

4 Xã Minh Khương Cam Thác Cái, thôn Thác Cái 60 100 

IV HUYỆN YÊN SƠN 

1 Thị trấn Yên Sơn Bưởi Hòn Vang, thôn Văn Lập 65 80 

2 Xã Phúc Ninh Bưởi Đồng Cửa Bà Thinh, thôn Khuôn Thống  50 

3 Xã Phúc Ninh Bưởi Bãi Hợp Tác, thôn Yên Sở  19 

4 Xã Phúc Ninh Bưởi Khu ao Lươn, thôn Cô Ba  30 

5 Xã Phúc Ninh Bưởi Khu Khe Cạn, thôn Lục Mùn  30 

6 Xã Xuân Vân Na Thôn Soi Hà 5 8 

7 Xã Xuân Vân Hồng Thôn Đô Thượng 3 3 6 

8 Xã Xuân Vân Bưởi Thôn Soi Hà 55 70 

V HUYỆN SƠN DƯƠNG 

1 Xã Chi Thiết Bưởi Thôn Chi Thiết  12 

(Nguồn: Kết quả dự án “Điều tra thực trạng sản xuất trồng trọt  hữu cơ và 

nghiên cứu, đề xuất các định các vùng canh tấc hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” ) 

Ngày 30/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành quyết 

định số 426/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 về việc ban hành Đề án phát triển du 

lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó xác 

định: 

 - Khai thác, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng:  Mỗi huyện, thành phố 

xây dựng từ 01 đến 02 sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn, thu hút khách du 

lịch: Huyện Lâm Bình, phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng; huyện Na Hang 

phát triển sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; huyện Chiêm Hóa phát triển 

sản phẩm du lịch sinh thái gắn với du lịch cộng đồng; huyện Hàm Yên, Yên Sơn 

phát triển sản phẩm du lịch sinh thái vườn cây ăn quả, du lịch nông nghiệp; 

huyện Sơn Dương phát triển sản phẩm du lịch lịch sử, văn hóa; thành phố Tuyên 

Quang phát triển sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh... 

-  Khai thác, phát triển các sản phẩm du lịch mới: Phát triển mô hình đón 

khách du lịch tham quan, trải nghiệm theo mùa nông nghiệp như: Lễ hội hoa lê, 
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ruộng bậc thang xã Hồng Thái, huyện Na Hang; ruộng bậc thang xã Xuân Lập, 

huyện Lâm Bình; khai thác nhà vườn, trang trại, khu sinh thái, khu công nghệ 

cao phát triển thành các điểm du lịch trải nghiệm như: Cam sành, thanh long 

ruột đỏ huyện Hàm Yên; làng nghề chè Vĩnh Tân, huyện Sơn Dương; chè Shan 

Khau Mút xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, bưởi Phúc Ninh, huyện Yên Sơn; cá 

lồng hồ Na Hang, Lâm Bình...kết nối với các điểm du lịch của tỉnh. 

Trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021 - 2025 được ban hành theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 

của Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra chủ trương “Thực hiện có hiệu quả Chương 

trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới”. Đây cũng là 

một điểm tựa để thúc đẩy du lịch vườn cây ăn quả của tỉnh Tuyên Quang. 

Như vậy, tỉnh Tuyên Quang đã có những định hướng trong phát triển du 

lịch cũng như có quy hoạch phát triển vùng trồng cây ăn quả, đây là những căn 

cứ, điều kiện quan trọng để đẩy mạnh phát triển du lịch trải nghiệm vườn cây ăn 

quả tại tỉnh Tuyên Quang. 

2.5. Thực trạng về hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh của du 

lịch trải nghiệm vườn cây ăn quả 

Những năm qua, các hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh của tỉnh 

Tuyên Quang được đẩy mạnh, tăng cường thông qua các phương tiện thông tin 

đại chúng, mạng xã hội, các trang thông tin điện tử như trang “Du lịch Tuyên 

Quang” và trang “Lễ hội Thành Tuyên”. Nhiều video, clip giới thiệu vẻ đẹp, địa 

danh nổi tiếng được thiết kế và được đăng tải trên các trang mạng xã hội thu hút 

được nhiều lượt thích và chia sẻ. Đa phần các hình ảnh, video được quảng bá là 

các lễ hội, điểm di tích lịch sử, điểm du lịch sinh thái, riêng nội dung về vườn 

cây ăn quả hay các hoạt động du lịch tại đây chưa được đẩy mạnh và chủ yếu 

vẫn là chia sẻ hình ảnh tự phát do người dân hay khách du lịch tới thăm quan. 

Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh hàng tuần đều có 

những chuyên trang, chuyên mục, bài viết về du lịch Tuyên Quang. Các điểm du 

lịch vườn cây ăn quả như vườn cam Hàm Yên, lê Hồng Thái, vườn dâu tây An 
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Khang cũng được đưa tin và giới thiệu, giúp khách du lịch biết tới. Tuy nhiên, 

do tại các điểm vườn cây ăn quả còn chưa có nhiều hoạt động, dịch vụ nên việc 

giới thiệu, quảng bá cũng còn hạn chế. 

Tại các điểm vườn, đa phần hộ trồng cây ăn quả còn chưa có kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin, chưa được tập huấn, hướng dẫn cách thức, kỹ năng 

tuyên truyền nên việc đưa thông tin quảng bá về sản phẩm, hình ảnh của chủ 

vườn còn ít và chưa chuyên nghiệp. 

3. Giải pháp phát triển du lịch trải nghiệm vườn cây ăn quả tại tỉnh 

Tuyên Quang 

3.1.Tăng cường quảng bá, giới thiệu các điểm du lịch trải nghiệm vườn 

cây ăn quả tại tỉnh Tuyên Quang 

Để khách du lịch biết đến nhiều hơn về các điểm du lịch vườn cây ăn quả 

cần đẩy mạnh truyền thông giới thiệu các điểm du lịch vườn cây ăn quả, cụ thể: 

- Quảng bá rộng rãi hình ảnh trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt 

là trên mạng xã hội, truyền hình. Thực hiện các phóng sự giới thiệu các loại quả 

đặc sản của tỉnh, các sản phẩm từ quả đặc sản, các điểm du lịch và các hoạt động 

tại đây. Có thể mời các nhân vật nổi tiếng như diễn viên, ca sĩ,…tham gia các 

chương trình, phóng sự để tạo thêm sức hút đối với khách hàng tiềm năng. 

- Liên kết với các công ty du lịch, lữ hành tổ chức đưa hoạt động thăm 

quan các điểm du lịch vườn cây ăn quả vào các tour, tuyến để khách du lịch biết 

đến nhiều hơn. 

- Đẩy mạnh việc tập huấn cho các hộ trồng cây ăn quả cách thức, kỹ năng, 

kỹ thuật tuyên truyền, quảng bá vườn cây ăn quả trên các trang mạng xã hội. 

Đồng thời kêu gọi người dân địa phương ủng hộ và chia sẻ thông tin để hình ảnh 

được phủ rộng, được nhiều người biết tới. 

- Tổ chức các cuộc thi ảnh check in tại các điểm vườn để khuyến khích 

khách du lịch đăng tải, tới thăm quan, chia sẻ hình ảnh tới người thân, bạn bè, từ 

đó tạo được sức hút với các du khách tiềm năng, đồng thời cung cấp thông tin về 

địa chỉ, các dịch vụ đi kèm để khách có định hướng và kế hoạch khi tới thăm 



83 

 

quan. 

3.2. Quy hoạch các điểm du lịch trải nghiệm vườn cây ăn quả 

Hiện nay các điểm du lịch vườn cây ăn quả còn nhỏ lẻ và tự phát. Vì vậy, 

cần quy hoạch các khu, các điểm du lịch với loại quả chất lượng, phù hợp với 

thổ nhưỡng, đảm bảo nhu cầu tiêu thụ tại chỗ cho du khách và làm quà lưu 

niệm.  

Thực hiện khảo sát hỗ trợ các điểm nhà vườn trồng cây ăn quả, khu công 

nghệ cao để chọn lựa các mô hình đủ điều kiện phát triển các điểm du lịch trải 

nghiệm chuyên nghiệp; xây dựng một số mô hình trình diễn về trồng cây ăn quả 

theo hướng sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao kết hợp với tham quan và du 

lịch trải nghiệm… 

3.3. Cải tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường và tài nguyên du lịch 

 Việc “bê tông hóa” quá mức sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên, 

không khí trong lành, thanh bình của điểm du lịch vườn cây ăn quả. Khu vực trải 

nghiệm cần phải sạch sẽ, không có rác thải, từ đó sẽ tạo thiện cảm cho khách 

tham quan. Để thực hiện tốt việc cải tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường  cần phải: 

- Tuyên truyền giáo dục về tài nguyên và môi trường du lịch cho người 

dân, nhân viên, khách du lịch tại điểm thăm quan.  

- Vận động người dân trồng hoa trên các tuyến đường dọc theo các tuyến 

đường giao thông tạo cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp 

- Các hộ trồng cây ăn quả cần tuân thủ các quy định về bảo vệ môi 

trường, sử dụng phân bón và các loại thuốc bảo vệ thực vật ở một liều lượng cho 

phép đảm bảo sản phẩm cung cấp cho du khách phải đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm. 

3.4. Xây dựng và tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm tại điểm du lịch 

vườn cây ăn quả 

Hiện nay các hoạt động trải nghiệm tại các điểm du lịch vườn cây ăn quả 

còn nghèo nàn, cần bổ sung, phát triển đa dạng các hoạt động như: trải nghiệm 

làm vườn, cùng sinh hoạt, ăn uống, tham gia lao động, trồng cây, tưới cây, thu 
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hoạch, tham gia các trò chơi dân gian, đạp xe ngắm phong cảnh làng quê, ẩm 

thực và các hoạt động vui chơi giải trí khác. Bên cạnh đó, tổ chức xây dựng các 

tuyến, điểm du lịch kết hợp với du lịch tham quan các di tích lịch sử, văn hóa, lễ 

hội, du lịch homestay.  

3.5. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất 

và du lịch trải nghiệm vườn cây ăn quả 

Do đặc thù các điểm du lịch vườn cây ăn quả thường cách xa đường giao 

thông chính, đường quê nhỏ hẹp nên cần chú trọng phát triển hạ tầng giao thông, 

nâng cấp, xây dựng các tuyến đường, lắp thêm các biển chỉ dẫn, sơ đồ để du 

khách thuận tiện đi lại. Tại điểm du lịch cần có bãi đỗ xe, vị trí quay xe, có nhà 

vệ sinh.  

Khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch 

trên địa bàn tham gia đóng góp đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, từ đó 

nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu của khách thăm quan. 

3.6. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng làm du lịch cho các hộ 

trồng cây ăn quả 

Để giúp các hộ trồng cây ăn quả hiểu rõ về những giá trị mà du lịch mang 

lại, tận dụng lợi thế sẵn có, cần tổ chức các khóa đào tạo, cung cấp tài liệu về kỹ 

năng làm du lịch cho các hộ dân tại đây, giúp người dân có thêm kiến thức để từ 

đó làm du lịch được tốt hơn, nâng cao chất lượng hoạt động giúp hài lòng du 

khách. 

Thực hiện liên kết với các doanh nghiệp lữ hành tập huấn cho cộng đồng 

các kiến thức về du lịch, sinh thái, cộng đồng, bảo tồn thiên nhiên và sản xuất 

sạch. 

3.7. Xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện phát triển du lịch trải 

nghiệm vườn cây ăn quả 

Xây dựng cơ chế, chính sách tạo thuận lợi để người dân tại các khu vực 

trồng cây ăn quả đặc sản trên địa bàn tỉnh được tham gia tích cực vào hoạt động 

du lịch.  
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Có chính sách hỗ trợ, giảm thuế, cho vay ưu đãi, khuyến khích trong xây 

dựng sản phẩm du lịch và những công trình dịch vụ du lịch trải nghiệm vườn 

cây ăn quả để phục vụ du khách. 

4. Kết luận  

Du lịch trải nghiệm vườn cây ăn quả là loại hình du lịch mới và có tiềm 

năng tại tỉnh Tuyên Quang. Với diện tích trồng cây ăn quả lớn, có nhiều quả đặc 

sản và cảnh quan tươi đẹp, trong thời gian qua, du lịch trải nghiệm vườn cây ăn 

quả tại tỉnh Tuyên Quang đã thu hút được nhiều khách du lịch và để lại ấn tượng 

tốt. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn còn nhỏ lẻ, chưa có quy hoạch, còn chưa 

chuyên nghiệp và chưa có sự đầu tư, chủ yếu là dựa vào lợi thế sẵn có mà chưa 

có định hướng cụ thể. Chính vì vậy, cần phải thực hiện các giải pháp để phát 

triển du lịch trải nghiệm vườn cây ăn quả, giúp tỉnh Tuyên Quang phát huy được 

hết tiềm năng sẵn có về loại hình du lịch này, từ đó góp phần đẩy mạnh hoạt 

động du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong thời gian tới. 
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DEVELOPMENT SOLUTIONS  OF EXPERIENCE TOURISM AT 

ORCHARDS IN TUYEN QUANG PROVINCE 

                                Tran Thi Kim Oanh, Hoang Linh Chi 

 

Abstract: Experience tourism at orchards in Tuyen Quang province is a new 

type of tourism that is attracting the attention to many domestic and foreign tourists to 

visit. The tourist attractions at the orchards such as Ham Yen orange garden, Phuc 

Ninh grapefruit, Xuan Van persimmon, Hong Thai pear... are highly appreciated for 

their landscape, relatively meeting the needs of customers, bringing great value to 

customers. give people more income and help promote tourism activities in Tuyen 

Quang province. However, experiential tourism at the province's orchards is still 

spontaneous, small scale and has no specific orientation, so it has not yet fully 

promoted the available potential as well as promoted this type of tourism. Therefore, it 

is necessary to have appropriate solutions to develop experience tourism orchards in 

Tuyen Quang province. 

Keywords: Experiential tourism; Tourism orchards; Tourism in Tuyen Quang. 

  



87 

 

TIẾP CẬN CÔNG NGHỆ SỐ TRONG XÚC TIẾN, QUẢNG BÁ 

SẢN PHẨM DU LỊCH TẠI TỈNH TUYÊN QUANG 

Hà Thị Thúy Linh 

Trường Đại học Tân Trào 

 

Tóm tắt: 

Trong những năm gần đây, ngành du lịch toàn thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi 

đại dịch covid – 19 và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Trong năm 2020 và năm 2021, Việt 

Nam chỉ đón khoảng 7,6 triệu lượt khách quốc tế, rất thấp so với con số 18 triệu lượt 

khách của năm 2019. Các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú, lữ 

hành đang đứng trước nguy cơ không thể vực dậy được. Trong bối cảnh khó khăn này, 

Nghị quyết Đại đại đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-

2025. Một trong 3 khâu đột phá Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang xác định trong giai đoạn 

2020 – 2025 là: Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế 

quan trọng của tỉnh. Một trong những giải pháp hữu hiệu lúc này là ngành du lịch tỉnh 

cần phải đổi mới phương thức quảng bá sản phẩm du lịch từ việc ứng dụng thành tựu của 

cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ứng dụng công nghệ số để phát triển du lịch thông 

minh, nhằm bắt kịp xu hướng kinh doanh du lịch toàn cầu và hướng tới sự phát triển 

ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. 

Từ khóa: công nghệ số, xu hướng, quảng bá, xúc tiến, sản phẩm du lịch 

1. Đặt vấn đề 

Hiện nay, nhu cầu sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Instagram, 

Whatsapp, Website, ứng dụng (app) để quảng bá, tìm kiếm điểm đến du lịch, sản 

phẩm du lịch, giá lưu trú, vận chuyển…của khách du lịch cũng như doanh 

nghiệp kinh doanh du lịch có sự gia tăng nhanh và mạnh. Nhu cầu sử dụng 

không gian mạng internet để kết nối, trao đổi và thực hiện các giao dịch trực 

tuyến đã dần trở nên quen thuộc và khá dễ dàng giữa người bán và người mua. 

Bên cạnh đó, trong bối cảnh nặng nề của đại dịch covid -19, du lịch là một trong 

những nhành rơi vào khủng hoảng nặng nề nhất, nền tảng quản lí và kinh doanh 

du lịch truyền thống không đủ khả năng thích ứng nên việc đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ số trong phát triển du lịch hiện nay là một trong những yếu tố tiên 

quyết buộc ngành du lịch phải tập trung thực hiện, vừa phù hợp với bối cảnh 

hiện tại, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Để 
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giải quyết các nhu cầu của khách du lịch và nhằm nâng cao hiệu quả xúc tiến, 

quảng bá du lịch tại Việt Nam, đòi hỏi cơ quan Nhà nước quản lí về du lịch 

trung ương và địa phương, doanh nghiệp du lịch phải tận dụng tối đa hóa công 

nghệ số trong công tác xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch. 

Thời gian qua, dưới sự tác động mạnh mẽ của Cách mạng công nghiệp 4.0, 

ngành du lịch toàn đầu đứng trước xu hướng đòi hỏi phải đổi mới, ưu tiên 

chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh thuộc ngành kinh tế du lịch. 

Việt Nam là một trong những quốc gia ban hành các chủ trương, chính sách để 

tận dụng những cơ hội đổi mới ngành du lịch từ cuộc Cách mạng công nghiệp 

4.0, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển du lịch và có 

những thành tựu đáng kể trong quá trình phát triển du lịch thông minh. 

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết Đại đại đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang 

lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Một trong 3 khâu đột phá Đảng bộ tỉnh 

Tuyên Quang xác định trong giai đoạn 2020 – 2025 là: Phát huy tiềm năng, đẩy 

mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Trong giải 

pháp quảng bá, tỉnh đã hướng đến việc ứng dụng công nghệ số trong xúc tiến, 

quảng bá các sản phẩm du lịch. Với mục tiêu tạo môi trường thuận lợi cũng như 

có cơ chế đặc thù thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư, khai thác hoạt 

động du lịch, dịch vụ tại tỉnh, nhất là các dự án có quy mô lớn, khách sạn, khu 

giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp, các loại hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng gắn liền 

với sản xuất nông nghiệp... từng bước đưa Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến 

trở thành điểm đến thân thiện, an toàn của du khách trong và ngoài nước. Hiện 

tỉnh đang đẩy mạnh các giải pháp quảng bá du lịch, trọng tâm là thực hiện có 

hiệu quả Đề án Tổng thể truyền thông về du lịch tỉnh Tuyên Quang. Theo đó, 

tỉnh  huy động sự vào cuộc của người dân trong ứng dụng mạng xã hội quảng 

bá, giới thiệu hình ảnh mảnh đất, con người Tuyên Quang mến khách, thân 

thiện; nhiều danh lam, thắng cảnh đặc sắc, hấp dẫn, thực sự là điểm đến hấp dẫn 

của du khách.  
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2. Nội dung nghiên cứu 

2.1. Ảnh hưởng Cách mạng công nghệ 4.0 đến truyền thông trong kinh 

doanh du lịch. 

Cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 xuất phát từ Đức, là sự kết hợp của công 

nghệ trong các lĩnh vực vật lý, công nghệ số (số hóa) và sinh học. Năm 2011, 

khái niệm “Công nghiệp 4.0” hay “nhà máy thông minh” được nêu lên lần đầu 

tại Hội chợ công nghiệp Hannover tổ chức ở Cộng hòa Liên bang Đức, phạm trù 

này đề cập đến việc hông minh hóa quá trình sản xuất và quản lý trong ngành 

công nghiệp chế tạo. Sự ra đời của Công nghiệp 4.0 tại Đức đã nhanh chóng lan 

sang các nước tiên tiến như Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Ấn Độ và thúc đẩy phát triển 

các chương trình tương tự nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh. 

Năm 2013, trong một báo cáo của chính phủ Đức xuất hiện từ khóa mới là 

“Industrie 4.0” (Công nghiệp 4.0), nội dung đề cập đến chiến lược công nghệ 

cao, điện toán hóa ngành sản xuất mà không cần sự tham gia của con người.  

Ngày 19/01/2016,  Diễn đàn Kinh tế Thế giới  (WEF - World Economic 

Forum) lần thứ 46 tổ chức ở thành phố Davos-Klosters tại Thụy Sĩ, với chủ đề 

“Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4”. Giáo sư Klaus Schwab - Chủ tịch WEF 

đã đưa ra một định nghĩa mới, mở rộng hơn khái niệm Công nghiệp 4.0 của  

Đức, cụ  thể là  “một cụm thuật ngữ cho các công nghệ và khái niệm của tổ chức 

trong chuỗi giá trị” đi cùng với các hệ thống vật lý trong không gian ảo, Internet 

kết nối vạn vật (IoT - Internet of Things) và Internet của các dịch vụ (IoS - 

Internet of Services). Mục tiêu của diễn đàn lần thứ 46 là xây dựng một nhận 

thức chung đối với những thay đổi nhanh chóng về hệ thống chính trị, xã hội, 

kinh tế của thế giới do sự tác động sâu sắc từ cách mạng công nghiệp lần thứ tư.  

10 năm qua, cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 không chỉ tác động đến ngành 

công nghiệp mà đã đem thành tựu vượt bậc của công nghệ số đến nhiều lĩnh vực 

khác, trong đó có ngành du lịch. Việc ứng dụng công nghệ góp phần giảm nhân 

lực, giảm thời gian làm việc, giảm chi phí sản xuất, kéo theo là hạ giá thành sản 

phẩm; đồng thời công nghệ số cho phép nhà kinh doanh du lịch có thêm nhiều 

công cụ mới để sáng tạo những sản phẩm du lịch hấp dẫn và đẩy mạnh hoạt 
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động xúc tiến, quảng bá, rút ngắn khoảng cách kết nối với khách du lịch và đối 

tác; dễ dàng phối hợp trong quản lý và khai thác tài nguyên du lịch giúp phát triển 

du lịch theo hướng bền vững. Ứng dụng công nghệ số trở thành một trong những 

giải pháp quan trọng nhằm mở rộng thị trường du lịch, nâng cao hiệu quả hoạt 

động kinh doanh du lịch trực tuyến. Cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 đã làm thay 

đổi diện mạo ngành du lịch toàn cầu, xuất hiện các xu hướng kinh doanh mới như: 

du lịch thông minh, du lịch xanh, du lịch thực tế ảo… đặc biệt là sử dụng công 

nghệ số vào công tác truyền thông, quảng bá sản phẩm và hình ảnh điểm đến du 

lịch. 

Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai du lịch thông minh tạo 

nên điểm nhấn và lợi thế cạnh tranh vượt trội. Châu Âu được đánh giá là có lợi 

thế và dẫn đầu xu hướng phát triển mới. Nhằm xây dựng hệ thống đồng bộ và 

thúc đẩy du lịch thông minh, tháng 4/2018, ngành du lịch châu Âu đã phát động 

cuộc thi bình chọn hai “Kinh đô du lịch thông minh của châu Âu 2019” dành 

cho những thành phố ứng dụng giải pháp thông minh mới, sáng tạo và toàn diện 

đáp ứng bốn yêu cầu của du lịch thông minh gồm: dễ tiếp cận, phát triển bền 

vững, tăng cường số hóa, bảo vệ di sản văn hóa. Ngày du lịch châu Âu 

(07/11/2018) tổ chức tại Bruxelles (Bỉ), thành phố Helsinki (Phần Lan) và Lyon 

(Pháp) đã vinh dự nhận danh hiệu này. Ở Trung Đông, Dubai phát triển du lịch 

thông minh theo hướng tích hợp du lịch với mô hình thành phố thông minh để kết 

nối du khách với hệ thống tài nguyên; hoàn thiện hệ thống hạ tầng du lịch thông 

minh với việc công nghệ hóa triệt để các dịch vụ từ khách sạn, nhà hàng, visa, 

hàng không… Ở châu Á, nhiều điểm đến của Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, 

Malaysia, Singapore đã đầu tư mạnh cho du lịch thông minh như: áp dụng ví 

điện tử, mã QR (Quick Response code), dùng dấu vân tay để thanh toán dịch vụ, 

làm thủ tục sân bay, nhận phòng, trải nghiệm du lịch dựa trên công nghệ thực tế 

ảo… 

Trước sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch toàn cầu từ ảnh hưởng của 

cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi ngành du lịch Việt Nam phải có những 

chuyển mình nhanh chóng. Ngày 04/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
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Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc “Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ 4”. Trong đó nêu ưu tiên phát triển du lịch thông minh là 

một giải pháp để chủ động nắm bắt cơ hội và giảm thiểu những tác động tiêu 

cực của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 đối với Việt Nam (Thủ tướng 

Chính phủ, 2017). Nghị quyết 08-NQ/TW nêu ba khía cạnh ứng dụng khoa học 

và công nghệ với các hoạt động du lịch, gồm: xúc tiến quảng bá du lịch, đào tạo 

nguồn nhân lực du lịch và quản lý nhà nước về du lịch (Bộ Chính trị, 2017). 

Cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 đã đem đến cho ngành du lịch Việt Nam sự 

chuyển mình lớn theo định hướng du lịch thông minh, hiện đại hóa ngành kinh 

tế du lịch với những kết quả tiêu biểu: cấp thị thực điện tử (e-visa) cho người 

nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, ứng dụng công nghệ ảnh 360 độ trong du lịch, 

các chương trình quảng bá du lịch quốc gia “Super Selfie” và #WhyVietNam, 

tiếp thị trực tuyến, Cổng thông tin du lịch thông minh - VTV travel 

(dulich.vtv.vn), hệ thống thuyết minh tự động về di tích Văn Miếu – Quốc Tử 

Giám và phần mềm hướng dẫn tham quan Hoàng thành Thăng Long trên điện 

thoại di động, xây dựng bản đồ số về du lịch theo công nghệ GIS, số hóa dữ liệu 

du lịch… 

Trong bối cảnh hiện nay của ngành du lịch thế giới cho thấy, những thành 

tựu của cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 đã tạo tiền đề thuận lợi để ngành du lịch 

phát triển theo hướng công nghệ hóa, đồng thời đại dịch COVID-19 đã đặt ngành 

Du lịch vào thế buộc phải chuyển mình, nếu các doanh nghiệp du lịch muốn phát 

triển tốt cần tăng tốc chuyển đổi số, cơ cấu lại guồng máy hoạt động theo hướng 

tự động, tập trung hơn vào mảng kinh doanh online và đầu tư phát triển 

Marketing điện tử (Digital Marketing)… 

          Ngày nay, ngành Du lịch Việt Nam đang phát triển nhanh và có chỗ 

đứng vững chắc trong cơ cấu kinh tế quốc gia, đồng thời liên tục mở rộng sự liên 

kết với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới theo hướng chuyên nghiệp, 

hiện đại. Việt Nam cũng là quốc gia thu hút đầu tư về kinh doanh du lịch từ các 

tập đoàn uy tín trên thế giới. Đây chính là những điều kiện quan trọng để tăng 

cường kết nối số và hiện đại hóa ngành Du lịch Việt Nam theo hướng du lịch 
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thông minh. Bên cạnh đó, ngành du lịch Việt Nam có lợi thế là hoạt động trên cơ 

sở hạ tầng viễn thông đã phát triển tương đương trình độ chung của thế giới, sự 

quan tâm của Nhà nước về ứng dụng công nghệ số vào du lịch với nhiều chính 

sách kịp thời, tăng cường ký kết hợp tác quốc tế. Hiện nay một số doanh nghiệp 

du lịch đã chủ động ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 

4.0 để cung cấp dịch vụ cho khách du lịch tại cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ 

hành, điểm đến du lịch, thành lập các sàn thương mại điện tử, thiết kế phần mềm 

quản lý doanh nghiệp và vận hành nghiệp vụ du lịch. 

Nằm trong sự phát triểu của ngành du lịch đất nước, thời gian tới, nếu tỉnh 

Tuyên Quang nắm bắt tốt xu hướng và bản chất của du lịch thông minh, đồng bộ 

về các nguồn lực, điều chỉnh chính sách pháp lý phù hợp, nâng tầm cơ sở hạ tầng 

để duy trì kết nối chặt chẽ trên nền tảng số giữa 5 bên gồm cơ quan quản lý, 

doanh nghiệp du lịch, người lao động trong ngành du lịch, khách du lịch, cộng 

đồng cư dân địa phương; kết quả sẽ là sự phát triển của du lịch thông minh ở 

Tuyên Quang. Phát triển du lịch thông minh sẽ góp phần rất lớn vào việc nâng 

cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch thông qua hoạt động tăng cường 

marketing du lịch trên các nền tảng công nghệ số. 

2.2. Các xu hướng tiếp cận và ứng dụng công nghệ số trong xúc tiến, 

quảng bá sản phẩm du lịch tại Tuyên Quang. 

 2.2.1. Quảng bá sản phẩm du lịch qua các Cổng thông tin điện tử 

Cổng thông tin là địa chỉ tổng hợp các ứng dụng của một tổ chức như thư 

điện tử, chia sẻ tài liệu, lịch công tác thông qua giao diện Web. Các thành viên 

của doanh nghiệp có thể thông qua giao diện web (hay còn gọi là cổng thông tin, 

webportal) mà truy cập và sử dụng các ứng dụng của doanh nghiệp đơn giản tiện 

lợi. 

Thông qua mạng Internet người dùng có thể thực hiện không hạn chế các 

chức năng mà thông thường chỉ thực hiện được đối với mạng intranet (mạng nội 

bộ doanh nghiệp). Cổng thông tin trở thành công cụ đắc lực cho các hoạt động 

của mọi doanh nghiệp. 

Các sản phẩm và dịch vụ du lịch của tỉnh được quảng bá qua các Cổng thông 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%B0_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%B0_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Intranet
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tin điện tử Đài phát thanh và truyền hình Tuyên Quang, Trung tâm xúc tiến đầu 

tư Tỉnh Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử Thành phố Tuyên Quang, Báo 

Tuyên Quang online...Nội dung các bài viết tập trung quảng bá tiềm năng về văn 

hóa, du lịch và sự nỗ lực trong phát triển du lịch của tỉnh. 

 2.2.2. Video 

Các loại Video Marketing được các doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân du lịch 

sử dụng khá đa dạng, phong phú để tiếp thị giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của 

mình tới khách hàng: 

         - Vlog/Vloger: được hiểu là kênh chứa bài viết hoặc video (video blog) 

trên youtube (facebook, tiktok, instagram...) của một người nào đó, nếu người đó 

là người nổi tiếng thì Vlog/Vloger càng sở hữu lượng theo dõi và đăng ký kênh 

cực lớn. Các dạng Vlog/Vlogger này đã xuất hiện và có tầm ảnh hưởng, nhưng 

tốc độ phát triển trong thời gian gần đây ngày càng mạnh mẽ hơn khi các doanh 

nghiệp bắt đầu tấn công vào lĩnh vực này trong vấn đề truyền thông. Vlog chiếm 

ưu thế hơn cả vì độ phủ sóng và không cần quá nhiều kỹ thuật. 

         - Video phát trực tiếp: Khi công nghệ phát triển mạnh mẽ thì các công 

cụ phát trực tiếp như: Facebook live, Youtube live, Instagram live, Twitter live 

hỗ trợ đắc lực cho vấn đề tương tác khách hàng dễ dàng. Video trực tiếp là xu 

hướng nên áp dụng bởi tính cộng đồng cao, dễ dàng tương tác và cá nhân hóa thúc 

đẩy hành vi khách hàng cao.  

        Trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp, khách du 

lịch chưa đến được Tuyên Quang thì việc đưa mô hình du lịch trực tuyến vào phục 

vụ du khách, giúp du khách trong và ngoài nước biết đến du lịch của tỉnh là cần thiết. 

Thông qua tour du lịch Online có thể quảng bá hình ảnh, ẩm thực và các sản phẩm 

du lịch Tuyên Quang thu hút du khách đến tham quan. 

          - Video trên kênh Youtobe: Theo như báo cáo của Youtube có hơn 1 tỷ 

người dùng (chiếm 1/3 lượng người dùng internet), độ tuổi từ 18-34, Youtube 

được dịch 80 ngôn ngữ ở 91 quốc gia và 1 tỷ giờ xem hàng ngày. Con số ấn 

tượng này ắt hẳn nhiều tổ chức/doanh nghiệp du lịch sẽ tiến hành quảng cáo 

video trên Youtube.  Phát hành video trên Youtube  không thể thay thế hoàn 
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toàn việc quảng cáo qua ti vi, xong với ưu điểm chi phí thấp, tiếp cận nhiều 

người và có thể dễ dàng xuyên quốc gia, xu hướng này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều 

lợi ích trong việc tiếp thị thương hiệu, sản phẩm.  

            2.2.3. Mạng xã hội 

           Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến ngành du lịch thế giới và 

Việt Nam là rất rõ rệt, đại dịch không những làm giảm doanh thu mà còn gây 

khó khăn lớn cho các doanh nghiệp du lịch và đội ngũ người lao động; đại dịch 

cũng làm thay đổi thói quen tiêu dùng của khách du lịch, dễ nhận thấy nhất là 

trào lưu chọn hình thức đi du lịch ảo đang dần hình thành, tìm hiểu điểm đến du 

lịch và dịch vụ du lịch thông minh qua các nền tảng xã hội phố biến như: zalo, 

facebook, youtube, trang thương mại điện tử… được khách du lịch ưa chuộng 

hơn các kênh quảng bá truyền thống; những thay đổi từ phía khách hàng đòi hỏi 

nhà kinh doanh du lịch cần có những giải pháp công nghệ để thích ứng kịp thời. 

          Các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Tiktok cũng đang 

được sử dụng để hỗ trợ đắc lực cho ngành du lịch tại các địa phương trong công 

tác truyền thông, quảng bá cho các doanh nghiệp du lịch, các sản phẩm du lịch 

trên nền tảng số. 

          2.3. Một số định hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xúc 

tiến, quảng bá Du Lịch Tuyên Quang. 

 Một là, tiếp tục triển khai hệ thống du lịch thông minh, hình thành và đưa 

vào khai thác, sử dụng các thành phần cơ bản của hệ thống bảo đảm tính tiện 

ích, hấp dẫn du lịch. 

 Hai là, tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của ngành du lịch nói 

chung và công tác quáng bá, xúc tiến du lịch nói riêng trong phát triển kinh tế - 

xã hội. Đẩy mạnh các công tác xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch nhất là trong 

bối cảnh mới với nhiều thời cơ nhưng không ít thách thức như hiện nay. Đổi 

mới phương thức truyền thông, xây dựng các chương trình xúc tiến quảng bá trực 

tuyến; khai thác ưu thế của mạng xã hội để giới thiệu thế mạnh du lịch, di tích 

văn hóa lịch sử, các giá trị văn hóa của tỉnh; Đồng thời, thực hiện chương trình 

“đi du lịch trực tuyến” hướng đến du khách nội địa với việc tăng cường cập 
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nhật, quảng bá thông tin du lịch, chương trình kích cầu du lịch trên website, 

trang mạng du lịch và tài nguyên mạng xã hội khác. 

Ba là, Cơ quan quản lý du lịch các cấp cần xây dựng chiến lược, quy hoạch, 

kế hoạch, có lộ trình và bước đi phù hợp các hạng mục công nghệ cho công tác về 

phát triển xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch của tỉnh. 

Bốn là, phát triển nguồn nhân lực có trình độ công nghệ và đẩy mạnh hợp tác 

quốc tế về khoa học công nghệ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức về phát triển du lịch thông minh. Mở các lớp tập huấn, chú trọng công tác 

đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ du lịch gắn với thực tiễn cho các doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch thay đổi cách thức tổ chức hoạt động tiếp 

thị, quảng cáo và chăm sóc khách hàng. 

Năm là, tăng cường nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong công tác xúc 

tiến, quảng bá sản phẩm du lịch. Đẩy mạnh phối hợp tích cực với các doanh 

nghiệp tổ chức các lễ hội, sự kiện du lịch, các hội nghị, hội thảo chuyên đề về du 

để hấp dẫn du khách, tìm kiếm các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản 

phẩm du lịch phù hợp, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. 

  3. Kết luận 

Có thể thấy, trong xu thế chung, ngành du lịch tỉnh Tuyên Quang đang chủ 

động ứng dụng công nghệ số, tiếp cận và tham gia vào cuộc Cách mạng công 

nghiệp 4.0,  phát huy lợi ích của công nghệ số tạo ra nhiều lợi ích nhất cho việc 

quảng bá nững sản phẩm du lịch của tỉnh nhà, tiến tới hình thành hệ sinh thái du 

lịch thông minh gắn kết các chủ thể từ khách du lịch, doanh nghiệp cung ứng 

dịch vụ.  

Ứng dụng công nghệ số vào xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch là hết sức 

cần thiết, nhất là trong bối cảnh thị trường đang ngày càng mở rộng trong xu thế 

hội nhập và cạnh tranh ngày càng cao trong ngành du lịch hiện nay. 
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ACCESSING DIGITAL TECHNOLOGY IN THE PRESSING FORWARD AND 

PROMOTING OF TOURISM PRODUCTS IN TUYEN QUANG PROVINCE 

                                                    Ha Thi Thuy Linh 

Abstract: In recent years, the world tourism industry has been heavily affected by the 

covid-19 pandemic and Vietnam is no exception. In the whole year 2020 and 2021, Vietnam 

only welcomes about 7.6 million international visitors, very low compared to the 18 million 

arrivals in 2019. Investment and business enterprises in the field of accommodation and 

travel are facing the risk of being unable to recover. In this difficult context, Resolution of the 

17th Congress of the Party Committee of Tuyen Quang province, term 2020-2025. One of the 

three breakthroughs identified by the Party Committee of Tuyen Quang province in the period 

of 2020 – 2025 is: Bringing into full play the potential and promoting the development of 

tourism to become an important economic sector of the province. One of the effective 

solutions at this time is that the province's tourism industry needs to renew its method of 

promoting tourism products from the application of achievements of the 4.0 industrial 

revolution. Applying digital technology to develop smart tourism, in order to catch up with 

the global tourism business trend and towards the development of an important economic 

sector of the province. 

Keywords: digital technology, trends, advertising, promotion, tourism products 
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TUYÊN QUANG PHÁT TRIỂN DU LỊCH THEO HƯỚNG  

BỀN VỮNG 

                                                            Nguyễn Mai Chinh  

                                                                                         Trường Đại học Tân Trào 

 

I. Tuyên Quang - mảnh đất với nhiều tiềm năng phát triển du lịch  

Tuyên Quang được biết đến với các thế mạnh để phát triển các loại hình du 

lịch: Lịch sử, tâm linh, sinh thái, văn hoá. Tại đây, với hơn 500 di tích lịch sử, 

văn hóa trên địa bàn, Tuyên Quang được ví như một bảo tàng cách mạng của cả 

nước. Bên cạnh đó, tỉnh còn là nơi khởi phát, hội tụ, giao thoa của văn hoá các 

dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc với nhiều lễ hội đặc sắc, những truyền thuyết, 

những làn điệu dân ca thắm đượm tình người, là nơi được thiên nhiên ban tặng 

nhiều cảnh đẹp nên thơ. Con người Tuyên Quang từ lâu đã có tiếng không chỉ ở 

vẻ đẹp bên ngoài mà còn ẩn chứa vẻ đẹp tâm hồn nhân hậu, đằm thắm và hiếu 

khách. Tuyên Quang hứa hẹn là một điểm đến hấp dẫn với khách du lịch với 

những tiềm năng phát triển du lịch sau đây: 

1. Tiềm năng phát triển du lịch lịch sử, văn hóa: 

Tuyên Quang là mảnh đất tồn tại từ lâu đời với nhiều di chỉ khảo cổ như: 

hang Phia Muồn ở huyện Na Hang; Hang Thẩm Choóng ở bản Không Mây, xã 

Năng Khả, huyện Na Hang; hang Phia Vài ở lòng hồ Thủy điện Tuyên Quang, 

Đá Đen xã Yên Phú, huyện Hàm Yên; chùa Lang Đạo ở huyện Sơn Dương, 

thành nhà Mạc (xây dựng năm 1592), … tấm bia chùa Bảo Ninh - Sùng Phúc 

(Bảo vật quốc gia: cao 1,45 m, rộng 0,8m).  

Lán Nà Lừa 

Đây là nơi Bác Hồ ở và làm việc từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 8 năm 1945 

để chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa. Lán được dựng bằng tre theo kiểu nhà 

sàn. Ngày mùng 4 tháng 6 năm 1945, tại nơi đây, Bác Hồ đã triệu tập Hội nghị 

cán bộ để chuẩn bị thành lập “Khu giải phóng, Quân giải phóng”, tiến tới Quốc 

dân Đại Hội, Tổng khởi nghĩa. Hiện tại lán vẫn được bảo tồn và là điểm du lịch 

hấp dẫn du khách thăm quan. 

 Cây Đa Tân Trào     

Dưới bóng cây Đa của làng Tân Lập, chiều ngày 16 tháng 8 năm 1945, quân 

Giải phóng Việt Nam làm lễ xuất quân trước sự chứng kiến của nhân dân Tân 

Trào và 60 Đại biểu toàn quốc về dự Quốc dân Đại hội. Đồng chí Võ Nguyên 

Giáp đã đọc Bản Quân Lệnh số 1 và ngay sau đó quân Giải phóng đã lên đường 

qua Thái Nguyên tiến về giải phóng Hà Nội. 
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Đình Tân Trào                         

Đình Tân Trào là một ngôi đình thờ Thành Hoàng và các vị thần sông, thần 

núi của làng Tân Lập. Đình được dựng vào năm Quý Hợi (1923) theo kiểu nhà 

sàn, cột gỗ 3 gian 2 chái, mái lợp lá cọ, Dưới mái đình này, ngày 16 tháng 8 năm 

1945, các Đại biểu trên khắp mọi miền Tổ quốc đã về họp Quốc dân Đại hội. 

Tại đây, các Đại biểu đã tán thành chủ trương tiến hành Tổng khởi nghĩa của 

Đảng, thông qua Lệnh khởi nghĩa và 10 chính sách lớn của Việt Minh, quy định 

quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng, quốc ca là bài Tiến quân ca và cử ra Uỷ ban Giải 

phóng Dân tộc Việt Nam tức Chính phủ Lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm 

Chủ tịch. Sáng ngày 17 tháng 8 năm 1945 thay mặt Uỷ ban Dân tộc giải phóng 

Việt Nam, Bác Hồ đã đọc lời thề thiêng liêng trong lễ ra mắt Quốc dân tại nơi 

đây. 

Đình Hồng Thái (đình Kim Trận) 

Đình thuộc địa phận làng Kim Trận (nay là thôn Cả), xã Tân Trào, huyện 

Sơn Dương. Đình cất dựng năm 1919, có kiến trúc thuần gỗ, mái lợp lá cọ, đình 

gồm 3 gian 2 chái, dáng dấp nhà sàn miền núi. Đình Hồng Thái cũng như ngôi 

đình của Việt Nam với chức năng tín ngưỡng thờ Thành Hoàng làng, thần Sông, 

thần Núi và các vị thần xung quanh vùng. Ngoài ra, đình còn thờ một vị nhân 

thần là Ngọc Dung Công Chúa. Hơn nữa, đình còn là nơi sinh hoạt văn hoá, hội 

họp của làng. Hàng năm dân làng tổ chức nhiều lễ cúng bái tại đình, các ngày lễ 

dựa vào mùa vụ trong năm. Ngày lễ lớn nhất là ngày mùng 3 tháng Giêng âm 

lịch, trong ngày lễ này, đồng bào tổ chức nghi lễ rước Công chúa Ngọc Dung; 

phần hội có nhiều trò chơi hấp dẫn như hát then, hát cọi, các trò chơi dân gian… 

Ngoài giá trị về mặt văn hoá tín ngưỡng thì ngôi đình còn có giá trị về mặt lịch 

sử. Bởi đây là nơi dừng chân đầu tiên của vị lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khi người 

ừ Pắc Bó, Cao Bằng đến với căn cứ địa Cách mạng Tân Trào ngày 21/5/1945.   

Hang Bòng 

Hang Bòng là nơi ở và làm việc của Bác Hồ trong thời kỳ kháng chiến 

chống Pháp. Hang nằm ở trên lưng chừng núi Bòng, dưới chân núi là dòng sông 

Phó Đáy uốn khúc ôm lấy bên hữu dãy núi. Chính tại đây Bác Hồ đã chỉ đạo 

chiến dịch Biên giới 1950 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II vào năm 1951. 

Ngôi nhà của ông Nguyễn Tiến Sự 

Bác ở đây trước khi rời lên lán Nà Lừa. Hàng ngày Bác Hồ dậy từ 5 giờ 

sáng, tập thể dục rồi làm việc. Giờ nghỉ, Bác Hồ rất quan tâm đến thăm hỏi mọi 

người trong nhà, trong làng. Bác mua bút, vở tặng con ông Sự, khuyến khích 

ông cho con đi học. Bác còn dành thời gian đi thăm đồng, tự tay đắp bờ ruộng 

để giữ nước, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ quân Giải phóng, với bà con, chị 

em phụ nữ. Đến nay, ngôi nhà không chỉ là một di tích lịch sử Cách mạng mà 
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còn có giá trị kiến trúc nhà sàn truyền thống tiêu biểu của dân tộc Tày ở Tân 

Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

Khu di tích Nhà ở và Hầm an toàn của đồng chí Tôn Đức Thắng 

Đây là nơi đồng chí Tôn Đức Thắng quyền Trưởng Ban Thường trực Quốc 

hội, Chủ tịch Mặt trận Liên Việt sinh hoạt và làm việc từ cuối năm 1952 đến 

năm 1954. Ngôi nhà nằm bên cạnh dòng sông Phó Đáy, xung quanh cây cối um 

tùm tươi tốt, giúp cho việc đưa thông tin liên lạc bí mật giữa các nơi trong vùng 

thuận lợi. Đây là ngôi nhà sàn bằng gỗ, có 2 gian ngăn dọc, mái lợp lá cọ. Gian 

ngoài của nhà là nơi làm việc và tiếp khách; gian trong là nơi Bác nghỉ ngơi. Sát 

nhà ở của Bác Tôn là Hầm an toàn được đào sâu vào sườn núi Chi Liền khoảng 

10m, đào sang ngang 10m, có 2 cửa thông 2 chiều. Đây là 2 di tích tiêu biểu 

trong những di tích lịch sử cách mạng đã từng gắn liền với cuộc đời hoạt động 

cách mạng của đồng chí Tôn Đức Thắng tại Tuyên Quang trong thời kỳ gian 

khổ của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.       

Điểm du lịch văn hoá - lịch sử và sinh thái Nha Công an  

Nha Công an nằm trong quần thể Khu di tích Cách mạng Tân Trào; được tu 

bổ tôn tạo, khánh thành vào dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Công an nhân 

dân Việt Nam (19/ 8/1945- 19/8/2000) Từ tháng 4/1947 đến tháng 9/1950, nơi 

đây là trụ sở của Nha Công an Trung ương và các đơn vị làm nhiệm vụ trực tiếp 

bảo vệ Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ, diễn ra nhiều sự kiện có ý nghĩa 

quan trọng, góp phần vào thắng lợi của cuộc Kháng chiến chống Thực dân Pháp 

xâm lược. 

2. Tiềm năng phát triển du lịch tâm linh: 

Du lịch tâm linh ở Tuyên Quang thu hút đông đảo du khách thập phương 

trong thời gian qua, nhiều điểm di tích đền, chùa đã trở thành thế mạnh trong 

việc phát triển du lịch văn hóa tâm linh của thành phố, thu hút một lượng lớn 

khách du lịch hàng năm. Nơi đây còn lưu dấu ấn bàn tay tài hoa của con người 

trên những di tích, kiến trúc nghệ thuật, đình, chùa, đền, miếu... trong đó có 

nhiều di tích được xếp hạng cấp Quốc gia như: Thành nhà Mạc, đền Hạ, đền 

Thượng, đền Ỷ La…  

Không chỉ có hệ thống đền, chùa phong phú mà Tuyên Quang còn đa dạng 

các lễ hội truyền thống, độc đáo. Lễ hội Lồng Tồng (Chiêm Hóa) là lễ hội truyền 

thống của đồng bào dân tộc Tày được tổ chức vào mùng 8 tháng Giêng âm lịch 

hàng năm với mong ước cầu một năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội 

thu. Nét khác biệt của Lễ hội Lồng Tồng của người Tày ở đây là bà con cùng 

nhau ăn chung mâm cỗ, tổ chức trình diễn trang phục dân tộc.  

Đến với những điểm du lịch và không gian lễ hội này, du khách không chỉ 

được thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên mà còn là cơ hội để tìm hiểu về ý nghĩa 
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văn hóa, lịch sử, tâm linh của người Tuyên Quang xưa và nay; thành kính dâng 

hương để bày tỏ tấm lòng của mình. Du khách được hòa mình vào không khí 

tưng bừng của lễ hội khi tham gia các trò chơi dân gian của các dân tộc như 

đánh pam, đánh yến, kéo co, đu dây… được thưởng thức những món ăn và tìm 

hiểu những nét văn hóa đọc đáo của riêng từng dân tộc nơi đây. Đặc biệt, đối với 

du khách nước ngoài, những chuyến du lịch văn hóa mang sắc thái tâm linh này 

chính là những trải nghiệm của họ về văn hóa, lịch sử của dân tộc Việt Nam nói 

chung và con người Tuyên Quang nói riêng… 

 

3. Tiềm năng phát triển du lịch văn hóa cộng đồng: 

Tuyên Quang xác định phát triển du lịch là một lĩnh vực đột phá trong phát 

triển kinh tế. Phát triển du lịch cộng đồng thời gian qua đã nhận được sự quan 

tâm hỗ trợ của các cấp đảng ủy, chính quyền, các ngành, tạo sự đồng thuận trong 

nhân dân. Bước đầu, Tuyên Quang đã hình thành nhiều điểm du lịch cộng đồng 

thu hút du khách; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức được đẩy mạnh, tạo 

được ý thức giữ gìn, bảo vệ giá trị văn hóa truyền thống, cảnh quan, môi trường 

cũng như sự tự nguyện của người dân tại những điểm du lịch cộng đồng. 

Có thể kể đến, điểm du lịch cộng đồng thôn Tân Lập (xã Tân Trào, huyện 

Sơn Dương) có 2 ngôi nhà sàn năm xưa Bác Hồ đã từng ở và làm việc, ngày nay 

vẫn được bảo tồn nguyên giá trị gốc phục vụ khách tham quan. Điểm du lịch có 

BQL với quy chế hoạt động riêng, có đội văn nghệ phục vu du khách, dịch vụ 

ăn, nghỉ tại nhà dân… Hay như hoạt động du lịch cộng đồng huyện Lâm Bình 

hiện có điểm du lịch thôn Nà Tông, Nà Đông xã Thượng Lâm; điểm du lịch thôn 

Nà Muông xã Khuông Hà; điểm du lịch thôn Nặm Đíp xã Lăng Can… Từ 15 hộ 

đăng ký hoạt động homestay từ năm 2017 đến nay có thêm 8 hộ đăng ký, 1 HTX 

cung cấp dịch vụ homestay. Hoạt động mô hình du lịch cộng đồng huyện Lâm 

Bình đã phát huy thế mạnh văn hóa các dân tộc địa phương. Huyện Chiêm Hóa 

cũng đang xây dựng 4 điểm du lịch cộng đồng: thôn Bản Ba xã Trung Hà, thôn 

Biến xã Phúc Sơn, thôn An Thịnh xã Tân An, thôn Bó Củng xã Kim Bình; kết 

hợp khai thác du lịch sinh thái và khám phá văn hóa Tày, Dao bản địa. Hiện có 5 

hộ kinh doanh homestay, 11 hộ đăng ký làm dịch vụ homestay… 

Thông qua hoạt động phát triển du lịch cộng đồng, nhận thức của người dân 

đã được nâng lên, cộng đồng dân cư được hưởng lợi từ du lịch, đồng thời có 

trách nhiệm bảo vệ tài nguyên du lịch, bản sắc văn hóa địa phương, bảo đảm an 

ninh trật tự, an toàn xã hội, môi trường. Mặt khác, thông qua phát triển du lịch 

đã và đang khôi phục và phát huy các loại hình văn hóa, nghệ thuật, nghề thủ 

công truyền thống, sản xuất hàng hóa địa phương phục vụ khách du lịch, góp 

phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. 
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4. Tiềm năng phát triển du lịch giải trí, nghỉ dưỡng: 

Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm nằm cách trung tâm thành phố Tuyên 

Quang 12,5 km về phía Tây Nam, thuộc phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đây là khu du lịch trọng điểm của tỉnh Tuyên Quang 

được rất nhiều du khách biết đến tìm hiểu và hưởng thụ nguồn tài nguyên thiên 

nhiên quý giá này. Nước khoáng thiên nhiên Mỹ Lâm được các nhà địa chất học 

người Pháp phát hiện từ năm 1923, nước khoáng nơi đây rất trong và nóng, luôn 

ổn định ở mức 67 độ C (mức nhiệt tự nhiên khá cao so với nhiều suối nước nóng 

khác ở trong nước) được lấy trực tiếp từ mạch nước ngầm sâu hơn 150m vì vậy 

hoàn toàn có thể uống được trực tiếp. Trong nước khoáng Mỹ Lâm chứa nhiều 

nguyên tố vi lượng rất tốt cho việc nghỉ dưỡng, điều trị, phục hồi sức khỏe, chữa 

các bệnh về ngoài da như: vẩy nến, chàm, ghẻ, dị ứng, mề đay, tổ đỉa; kích thích 

tiêu hóa, chữa các bệnh về đau cột sống, cơ xương khớp... Với hàm lượng 

sulfuahydro trong nước khá cao, chiếm đến 5mg /lít, nên suối khoáng Mỹ Lâm 

còn được gọi là “suối khoáng sulfua”. Nơi đây được đánh giá là một trong số ít 

những mỏ nước khoáng tốt nhất tại miền Bắc nước ta.  

Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình có diện tích bảo vệ trên 

61.300ha, nằm ở 14 xã, thị trấn thuộc 2 huyện Na Hang và Lâm Bình. Nằm giữa 

những cánh rừng đại ngàn dọc đôi bờ sông Gâm và sông Năng, có hệ sinh thái 

đa dạng với nhiều loài động, thực vật quý hiếm, hệ thống hang độc đáo, kỳ thú. 

Đây là nơi có hệ động vật phong phú và đa dạng sinh học về thành phần, chủng 

loại, cũng như về số lượng cá thể; trong đó có loài voọc mũi hếch là loài đặc hữu 

của Việt Nam, đã được ghi trong sách đỏ thế giới. Khu bảo tồn có gần 1.200 loài 

thực vật bậc cao và là khu vực nhiều rừng nguyên sinh có nguồn gen thực vật 

phong phú, tính đa dạng sinh học cao. Tại Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang-

Lâm Bình có các danh thắng cảnh nổi tiếng như Thượng Lâm, hang Nà Chao, 

Pác Khoang, thác Pác Ban, Pác Hẩu, Khuổi Nhi... Nơi đây cũng có nhiều di chỉ 

khảo cổ thời đại đồ đá mới và kim khí. 

II. Sự phát triển của du lịch Tuyên Quang trong thời gian qua 

Năm 2019, Tuyên Quang tổ chức thành công Ngày văn hóa Tuyên Quang 

diễn ra từ ngày 30-8, 31-8 và 1-9 tại Hà Nội. Trong 3 ngày với nhiều hoạt động: 

Triển lãm ảnh Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến để 

trưng bày, giới thiệu các hình ảnh Tuyên Quang thời kỳ trước Cách mạng Tháng 

Tám và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; trình diễn văn hóa truyền 

thống các dân tộc trong tỉnh với các nghi lễ then (dân tộc Tày), hát páo dung, 

múa mảng, múa chuông (dân tộc Dao), diễn diễu mô hình đèn Trung thu gắn với 

trình diễn di sản các dân tộc của tỉnh. 

Cũng trong năm 2019, huyện Na Hang đã tổ chức giải đua xe đạp địa hình 

lần thứ nhất với gần 300 vận động viên đến từ 33 câu lạc bộ thuộc các địa 
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phương: Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh và TP Hồ Chí Minh tham 

gia; huyện Lâm Bình tổ chức đua thuyền kayak, thu hút gần 5.000 khách du lịch 

theo dõi, cổ vũ. Trong khuôn khổ các giải đấu, các huyện còn tổ chức gian hàng 

trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, góp phần quảng bá, giới thiệu 

đặc sản địa phương để thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn. 

Tuyên Quang được nhiều người biết tới với lễ hội thành Tuyên – đây là sản 

phẩm du lịch độc đáo của tỉnh Tuyên Quang. Cách thức tổ chức lễ hội ngày càng 

chuyên nghiệp, bài bản; các mô hình diễn diễu đặc sắc, thời gian diễn ra lễ hội 

dài và được gắn kết với sự kiện văn hóa cấp tỉnh cùng nhiều hoạt động hấp dẫn. 

Lễ hội Thành Tuyên đã được công nhận kỷ lục Ghi-nét Việt Nam “Lễ hội có 

nhiều mô hình đèn lớn nhất Việt Nam”, “Mâm cỗ Trung thu lớn nhất Việt 

Nam”, “Cặp đôi đèn kéo quân lớn nhất Việt Nam”. Công tác xúc tiến, quảng bá 

thông qua nhiều hình thức, trong đó đầu tư xây dựng một trang web riêng 

www.lehoithanhtuyen.com.vn; trình diễn trích đoạn giới thiệu “Đám cưới người 

Dao” cùng với diễn mô hình “Gia đình nhà gà trẩy hội” tại không gian đi bộ hồ 

Hoàn Kiếm - Hà Nội (năm 2017); trình diễn hai mô hình Trung thu “Song Lân 

trẩy hội” và “Rồng vàng trẩy hội Thành Tuyên” (năm 2018) tạo tiếng vang thu 

hút khách du lịch; Tổ chức tốt và duy trì các lễ hội truyền thống tại địa phương 

thu hút đông đảo du khách như: lễ hội chùa Hương Nghiêm (xã An Khang); lễ 

hội đình Song Lĩnh, đình Giếng Tanh (xã Kim Phú), lễ hội đình Làng Là (xã 

Chân Sơn); lễ hội Lồng Tông của dân tộc Tày... đã quảng bá, thu hút đông đảo 

khách du lịch và người dân. 

Từ năm 2016 - 2019, tỉnh đã thu hút trên 6,7 triệu lượt khách du lịch, dự 

kiến đến hết năm 2020 tỉnh thu hút trên 8.783.600 lượt khách, đạt 100% so với 

mục tiêu nghị quyết, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 9,6%. Tổng 

thu từ khách du lịch giai đoạn 2016 - 2019, đạt 5.925 tỷ đồng; dự kiến đến hết 

năm 2016-2020 đạt 7.826 tỷ đồng. Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2020 

đạt 12%. Tạo việc làm cho khoảng 14.600 lao động ngành dịch vụ du lịch. 

III. Định hướng phát triển bền vững du lịch Tuyên Quang thời gian tới 

Nghị quyết Đại đại đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm 

kỳ 2020 – 2025 xác định một trong 3 khâu đột phá là: Phát huy tiềm năng, đẩy 

mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Đến năm 

2025 xây dựng Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào cơ bản đáp ứng các tiêu 

chí Khu du lịch quốc gia; Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm là khu du lịch nghỉ 

dưỡng sinh thái cao cấp; xây dựng, phát triển Lễ hội Thành Tuyên là sản pham 

du lịch đặc trưng, riêng có, mang thương hiệu cấp quốc gia; Danh thắng Quốc 

gia đặc biệt Na Hang - Lâm Bình là trung tâm du lịch sinh thái, du lịch cộng 

đồng, du lịch khám phá có thương hiệu cấp quốc gia, tiến tới thương hiệu quốc 
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tế; xây dựng, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch tâm linh tạo thành điếm 

nhấn thu hút khách du lịch. 

Mỗi huyện, thành phố xây dựng ít nhất 01 làng văn hóa đặc trưng gắn với 

phát triển du lịch; xây dựng từ 01 đến 02 sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn, 

thu hút khách du lịch; tập trung xây dựng 01 (một) làng văn hóa dân tộc cấp tỉnh 

đảm bảo đồng bộ, bài bản, có đặc trưng riêng; phấn đấu đón trên 03 triệu lượt 

khách du lịch; tổng thu xã hội từ du lịch đạt trên 4.800 tỷ đồng; đóng góp cho 

GRDP từ 6% trở lên; tạo việc làm cho trên 25.000 lao động. 

Đến năm 2030 hoàn thiện các tiêu chí Khu du lịch Quốc gia Tân Trào là khu 

du lịch lịch sử quốc gia có uy tín, chất lượng; xây dựng Khu du lịch suối khoáng 

Mỹ Lâm là khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế; Khu 

du lịch sinh thái Na Hang - Lâm Bình cơ bản đáp ứng các tiêu chí khu du lịch 

sinh thái quốc gia. Phấn đấu đón trên 5,5 triệu lượt khách du lịch; đóng góp vào 

GRDP toàn tỉnh từ 10% trở lên; tạo việc làm cho trên 35.000 lao động; hệ thống 

cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đáp ứng đa 

dạng thị trường. Cụ thể như sau: 

1. Đối với loại hình du lịch lịch sử, văn hóa:  

Với mục tiêu bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, 

gắn với phát triển du lịch, Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

phối hợp với tỉnh Tuyên Quang xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào, đến năm 2030 

Khu du lịch Tân Trào cơ bản đáp ứng các tiêu chí của Khu du lịch quốc gia. 

Đồng thời tỉnh đã tập trung kêu gọi xã hội hóa và bố trí nguồn lực để triển khai 

thực hiện Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di 

tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du 

lịch đến năm 2025, với các hạng mục công trình: Xây dựng Nhà bảo tàng và 

Phòng chiếu phim; Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng; Cải tạo nâng cấp 

Quảng trường Tân Trào và xây dựng Khu đón tiếp khách. UBND tỉnh cũng đã 

chấp thuận chủ trương Dự án Khu du lịch sinh thái và dịch vụ thể thao Sơn 

Dương (khu A) tại xã Minh Thanh và xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương cho nhà 

đầu tư Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, hiện nay Tập đoàn FLC đang phối hợp 

với các sở, ngành liên quan lập Quy hoạch chi tiết Dự án, tiến hành bồi thường 

giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, công tác xúc tiến quảng bá được tăng cường 

thông qua nhiều hình thức như lập website riêng của Khu du lịch quốc gia song 

ngữ Việt - Anh; trang bị phòng cung cấp thông tin trình chiếu phục vụ khách du 

lịch; phát hành tờ rơi, tập gấp, sách ảnh về khu du lịch; tổ chức tuyên truyền, hội 

thảo khẳng định giá trị khu di tích; kịp thời tu bổ, tôn tạo các điểm di tích; nâng 

cao chất lượng hướng dẫn, thuyết minh phục vụ du khách; mở rộng tuyến tham 

quan. Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Bình (huyện Chiêm Hóa); Khu di tích 
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Làng Ngòi - Đá Bàn (Yên Sơn)...từng bước được đầu tư tôn tạo, thu hút khách 

tham quan. 

2. Đối với du lịch tâm linh:  

Đã khẳng định được thương hiệu Tuyên Quang là “Vùng đất linh thiêng", 

"Miền đất Mẫu" được nhiều du khách trong cả nước tìm đến chiêm bái. Nhằm 

đưa du lịch tâm linh Tuyên Quang trở thành một trong những trung tâm du lịch 

tâm linh vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê 

duyệt Đề án phát triển du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 

tiếp tục xác định “Khai thác tiềm năng để phát triển du lịch” là 1 trong 3 khâu 

đột phá. Một trong những nhiệm vụ và giải pháp là phát huy tiềm năng kinh tế 

du lịch là “Quan tâm bảo tồn, tôn tạo và phát huy các di tích lịch sử cách mạng, 

giá trị văn hóa, các lễ hội, sản phẩm truyền thống” để từng bước đưa ngành du 

lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, trong đó du lịch văn hóa tâm linh đóng 

vai trò then chốt, tỉnh Tuyên Quang đã thi hành những chính sách cụ thể và hợp 

lý để đánh thức được tiềm năng này. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, quảng bá về các điểm du lịch tâm linh, lễ hội trên các phương 

tiện truyền thông, biên soạn các ấn phẩm du lịch, tham gia các hội chợ, triển lãm 

về du lịch trong và ngoài tỉnh, gắn kết các loại hình, xây dựng nhiều sản phẩm 

du lịch độc đáo để thu hút khách. 

 

 

3. Đối với du lịch văn hóa cộng đồng:  

Các huyện đã tập trung triển khai xây dựng đề án phát triển du lịch cộng 

đồng và đã hình thành một số điểm thu hút đông đảo khách du lịch tham quan, 

trải nghiệm, tiểu biểu như: điểm du lịch cộng đồng tại thác Bản Ba (huyện 

Chiêm Hóa); thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can 

(huyện Lâm Bình); thôn Nà Khá xã Năng Khả, thôn Khau Tràng xã Hồng Thái 

(huyện Na Hang); thôn Giếng Tanh, xã Kim Phú (thành phố Tuyên Quang)... 

Thông qua đó, người dân đã nhìn nhận thấy lợi ích tích cực của du lịch cộng 

đồng mang lại, tập trung đầu tư, chỉnh trang nhà cửa tiếp tục phát triển, mở rộng 

các mô hình homestay để đón khách du lịch. Đã có doanh nghiệp lữ hành liên 

kết đầu tư cùng khai thác phát triển cộng đồng bước đầu đã phát huy hiệu quả 

(Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Năm Sao chi nhánh tại Tuyên Quang 

đầu tư tại thôn Nặm Đíp xã Lăng Can, thôn Bản Bon xã Phúc Yên huyện Lâm 

Bình). 

4. Đối với du lịch giải trí và nghỉ dưỡng:  
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Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đã thu hút 6 doanh nghiệp lớn đang đầu tư 

phát triển dịch vụ du lịch, trong đó có Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl 

Tuyên Quang, đầu tư hạng mục: Khu biệt thự nghỉ dưỡng; khu dịch vụ khám 

chữa bệnh bằng liệu pháp trị liệu nước khoáng nóng; khu khoáng nóng; khu dịch 

vụ Clubhouse; sân Golf Mỹ Lâm. Dự án đầu tư xây dựng sân golf và làng du 

lịch sinh thái Mimosa… Đây sẽ là điều kiện để đưa Khu du lịch suối khoáng Mỹ 

Lâm trở thành khu du lịch dịch vụ tổng hợp cao cấp, tạo đà thúc đẩy du lịch của 

tỉnh phát triển bền vững. Ngoài ra, đã xây dựng nhãn hiệu "Nước khoáng thiên 

nhiên Mỹ Lâm" được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp, là 

điều kiện thuận lợi để xây dựng thương hiệu sản phẩm nước khoáng cũng như 

quảng bá giá trị nguồn nước khoáng, tạo thương hiệu điểm đến, nâng cao khả 

năng cạnh tranh của khu du lịch. Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình 

đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận danh thắng quốc gia đặc biệt và đã trở 

thành một điểm đến của đông đảo du khách; đồng thời là điều kiện thuận lợi để 

tỉnh phối hợp với tỉnh Bắc Kạn xây dựng hồ sơ Khu Di sản thiên nhiên Ba Bể 

(tỉnh Bắc Kạn) - Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) đệ trình UNESCO công nhận là 

di sản thiên nhiên thế giới. 

Thời gian qua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có những bước đi đầu 

tiên trong triển khai ứng dụng hiệu quả công nghệ vào phát triển du lịch. Sở đã 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Đề án “Xây dựng hệ thống Du lịch 

thông minh tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2022, tầm nhìn đến 2025”, xây 

dựng và khai trương Cổng Thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh 

trên thiết bị di động kết hợp bản đồ số du lịch tỉnh Tuyên Quang để tạo thuận lợi 

cho du khách tìm hiểu, tra cứu thông tin, trải nghiệm trong hành trình du lịch 

đến Tuyên Quang đồng thời giúp doanh nghiệp du lịch quảng bá, cung cấp 

thông tin cho khách du lịch nhanh chóng, tiết kiệm và thúc đẩy hoạt động du 

lịch hiệu quả. 

IV. Kết luận 

Mục tiêu Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Tân Trào đến 

năm 2025, đón khoảng 1,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 2.000 

lượt và đến năm 2030 đón khoảng 2 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 

35 nghìn lượt; tổng doanh thu từ du lịch năm 2025 đạt trên 600 tỷ đồng và năm 

2030 đạt khoảng 1.650 tỷ đồng. Với quy hoạch này, cùng với mục tiêu nghị 

quyết, tỉnh đang kêu gọi đầu tư vào Khu du lịch Quốc gia Tân Trào. Đồng chí 

Giang Tuấn Anh, Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương cho biết: Huyện sẽ tạo 

điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phát triển hạ tầng, sản 

phẩm du lịch trên địa bàn. Huyện ưu tiên cho các nhà đầu tư triển khai dự án tại 

các xã vùng ATK của huyện trên tất cả các lĩnh vực nhằm thúc đẩy kinh tế, xã 

hội vùng tạo đòn bẩy để phát triển du lịch. 
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Với mục tiêu tạo môi trường thuận lợi cũng như có cơ chế đặc thù thu hút 

các doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư, khai thác hoạt động du lịch, dịch vụ tại 

tỉnh, nhất là các dự án có quy mô lớn, khách sạn, khu giải trí, nghỉ dưỡng cao 

cấp, các loại hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng gắn liền với sản xuất nông 

nghiệp... từng bước đưa Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến trở thành điểm đến 

thân thiện, an toàn của du khách trong và ngoài nước. Hiện tỉnh đang đẩy mạnh 

các giải pháp quảng bá du lịch, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Đề án Tổng 

thể truyền thông về du lịch tỉnh Tuyên Quang. Theo đó, tỉnh  huy động sự vào 

cuộc của người dân trong ứng dụng mạng xã hội quảng bá, giới thiệu hình ảnh 

mảnh đất, con người Tuyên Quang mến khách, thân thiện; nhiều danh lam, 

thắng cảnh đặc sắc, hấp dẫn, thực sự là điểm đến hấp dẫn của du khách. Đồng 

thời, phát huy vai trò của những người nổi tiếng trong quảng bá du lịch Tuyên 

Quang đến với đông đảo bạn bè gần xa. 
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DECLARATION FOR SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT 

 

                                                                           Nguyen Mai Chinh 

 

Abstract: In recent years, Tuyen Quang tourism has partly affirmed its 

position on the tourist map of the whole country, contributing to the socio-

economic development of the locality. Tuyen Quang is known for many famous 

culinary specialties such as: Ham Yen crockery, San Tuyet tea, bamboo shoots, 

rice lam... Besides, festivals with bold identities attract many tourists to mention. 

such as: Tuyen citadel festival, Ha temple's mother procession festival, Long 

Tong festival... Tourism activities of Tuyen Quang have had a positive change. 

The number of tourists to Tuyen Quang is increasing; The development of 

tourism activities has created many more jobs for people, thereby contributing to 

preserving and protecting the landscape and environment, promoting the 

national cultural identity. 

Key words: Tourism activities, positive changes, tourists, preservation and 

protection of landscape and environment, national cultural identity 
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THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG 

DU LỊCH TỈNH TUYÊN QUANG TRONG THỜI KỲ CHUYỂN ĐỔI SỐ 

                                                            Lã Thị Bích Quang, Tạ Mạnh Thắng 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

 

Tóm tắt 

Đối với một ngành kinh tế tổng hợp như du lịch, truyền thông trong du lịch 

đóng vai quan trọng, không những cung cấp thông tin cho du khách, mà còn 

quảng bá hình ảnh và xây dựng lòng tin và sự trung thành của khách hàng với 

sản phẩm và thương hiệu du lịch. Trong giai đoạn chuyển đổi số quốc gia như 

hiện nay, truyền thông hay truyền thông số càng cần được quan tâm và đẩy mạnh. 

Tuyên Quang là một tỉnh có nguồn tài nguyên du lịch tiềm năng, hiện nay đang 

trên đà phát triển càng cần thúc đẩy các hoạt động truyền thông và đặc biệt là 

truyền thông số để bắt kịp xu hướng phát triển chung. Hiện nay, du lịch Tuyên 

Quang đang dần quan tâm hơn công tác truyền thông và đang triển khai nhiều 

hoạt động truyền thông như: phát hành ấn phẩm quảng bá du lịch; truyền thông 

qua các kênh du lịch trực tuyến; truyền thông trên báo, đài, truyền hình; tham gia 

các hội chợ, sự kiện du lịch; v.v. Các hoạt động truyền thông đã phần nào có hiệu 

quả, song vẫn chưa thực sự giúp hình ảnh điểm đến Tuyên Quang nổi bật trong 

mắt du khách, cạnh tranh được với những điểm đến trong khu vực và các điểm 

đến khác ở Việt Nam. Để có thể hội nhập trong thời kỳ chuyển đổi số, du lịch 

Tuyên Quang cần nâng cao chất lượng các kênh thông tin chính thống và ứng 

dụng công nghệ để nâng cao tiện ích và trải nghiệm cho khách hàng. 

 Từ khóa: truyền thông du lịch, du lịch Tuyên Quang, truyền thông du lịch Tuyên 

Quang, chuyển đổi số, du lịch chuyển đổi số. 

 1. Đặt vấn đề 

Trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0, thông tin được xem như chìa 

khóa vàng cho sự phát triển của nhiều ngành kinh tế, trong đó có du lịch. Du lịch 

là ngành kinh tế tổng hợp, có tính chất xã hội hóa cao, do đó vai trò của truyền 

thông càng trở nên quan trọng trong việc quảng bá sản phẩm và định hướng 

hành vi tiêu dùng của du khách. Không thể phủ nhận rằng, sự phát triển nhanh 

của công nghệ thông tin đang đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng về thông tin 

du lịch của du khách. Bên cạnh đó, hành vi du lịch của du khách đã dần thay 

đổi, họ ưu tiên sự tiện ích và sẵn có về thông tin trên các nền tảng số nhằm tiết 

kiệm thời gian, giao dịch thuận tiện và nhanh chóng hơn. Theo kết quả khảo sát 
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của Hội đồng Tư vấn du lịch Việt Nam về nhu cầu và xu hướng của khách du 

lịch trong thời kỳ đại dịch COVID-19, có 40% người tham gia khảo sát cho biết 

có nhu cầu đặt tour trực tuyến, trong khi chỉ từ 12-15% vẫn đặt tour theo kiểu 

truyền thống qua công ty du lịch (Mỹ Phương, 2022). Như vậy, hành vi du lịch 

của du khách thay đổi cũng đòi hỏi sự thay đổi trong phương thức truyền thông 

và quảng bá du lịch để bắt kịp với xu hướng chung, từ đó thu hút được sự chú ý 

của khách du lịch nhiều hơn với mỗi điểm đến. 

Trong phạm vi nội dung bài viết này, tác giả sẽ thảo luận về vai trò và các 

hình thức của truyền thông trong phát triển du lịch và phân tích thực tế hoạt 

động truyền thông du lịch của tỉnh Tuyên Quang hiện nay. Bài viết nhằm giúp 

du lịch Tuyên Quang nhìn nhận được tầm quan trọng của truyền thông, đặc điểm 

của hoạt động truyền thông du lịch Tuyên Quang hiện nay, đồng thời tham khảo 

những bài học kinh nghiệm từ đó đề xuất một số giải pháp để xây dựng hướng đi 

phù hợp cho truyền thông du lịch của tỉnh. 

2. Cơ sở lý luận  

2.1. Khái niệm và vai trò của truyền thông trong du lịch  

Truyền thông được hiểu là quá trình trao đổi thông tin, tương tác thông tin 

nhằm tăng cường sự hiểu biết, thay đổi nhận thức. Quá trình này có vai trò quan 

trọng trong việc cung cấp thông tin về mọi mặt của đời sống đến cho con người. 

Sự ra đời của các hệ thống truyền thông đại chúng như báo chí, xuất bản, phát 

thanh, truyền hình, internet, v.v. đã tạo ra một bước ngoặt lớn cho sự phát triển 

của truyền thông và nhiều lĩnh vực khác. Trong kinh doanh, truyền thông ngày 

nay đang có vai trò quan trọng, hỗ trợ cho doanh nghiệp quảng bá thương hiệu 

thu hút người tiêu dùng biết và sử dụng sản phẩm, dịch vụ.  

Ngày nay, còn có một khái niệm truyền thông được sử dụng phổ biến hơn, 

đó là truyền thông marketing tổng hợp (IMC – Integrated Marketing 

Communication). Truyền thông marketing chính là những hoạt động liên quan 

đến việc truyền đi những thông tin về tổ chức và sản phẩm tới khách hàng mục 

tiêu để thuyết phục họ mua và thiết lập, duy trì mối quan hệ bền vững với họ 

(Trần Minh Đạo, 2013). Trong truyền thông marketing tổng hợp, nhiều phương 

tiện truyền thông khác nhau được sử dụng để tăng cường nhận thức cho người 

mua về sản phẩm hay dịch vụ của một doanh nghiệp, cụ thể là thông báo cho 

người mua về đặc điểm sản phẩm cũng như lợi ích khi sử dụng sản phẩm đó và 

thúc đẩy họ mua sắm (Ma Quỳnh Hương, 2013). Như vậy, truyền thông hay 

truyền thông marketing đều có vai trò quan trọng trong việc quảng bá và bán sản 

phẩm, dịch vụ. 
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Đối với một ngành kinh tế tổng hợp như du lịch, truyền thông cũng đóng 

vai trò quan trọng, tác động lớn đến quyết định lựa chọn sản phẩm du lịch của 

du khách. Một số vai trò của truyền thông trong du lịch có thể kể đến như: Cung 

cấp thông tin và thuyết phục khách hàng về những giá trị của sản phẩm; Quảng 

bá hình ảnh và thương hiệu du lịch; Xây dựng và duy trì sự trung thành của 

khách hàng với thương hiệu và sản phẩm; v.v. Ngày nay, với các công cụ hỗ trợ 

từ kỹ thuật số, truyền thông trong du lịch không chỉ đơn thuần quảng bá các sản 

phẩm tới khách hàng, mà còn có thể tác động đến hành vi của du khách dễ dàng 

và hiệu quả hơn. Khi mọi người có thể sử dụng công nghệ trực tuyến để chia sẻ 

những trải nghiệm của cá nhân về sản phẩm du lịch, họ cũng hoàn toàn có thể 

trở thành những đại sứ truyền thông du lịch bằng việc sáng tạo, truyền bá và sử 

dụng phương thức truyền thông xã hội để giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ.  

2.2. Chuyển đổi số trong du lịch 

“Chuyển đổi số” (Digital transformation) là khái niệm ra đời trong thời đại 

internet bùng nổ và đang trở nên phổ biến trong thời gian gần đây, được hiểu là 

việc ứng dụng công nghệ vào các khía cạnh của doanh nghiệp. Chuyển đổi số 

đang dần thay đổi toàn diện cách vận hành và quản lý tại các doanh nghiệp, 

nâng cao hiệu quả tương tác và sự kết nối từ doanh nghiệp tới khách hàng, tối ưu 

hóa hiệu suất làm việc và tạo ra nhiều giá trị hơn. Ở Việt Nam, chuyển đổi số là 

một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước thông qua việc ban hành các văn bản, 

nghị quyết, trong đó nhấn mạnh ưu tiên phát triển du lịch số, du lịch thông minh 

là những lĩnh vực có mức độ sẵn sàng cao. 

Đối với ngành du lịch những năm gần đây, đặc biệt là trong bối cảnh hạn 

chế tương tác trực tiếp thời kỳ dịch COVID-19, chuyển đổi số là một trong 

những vấn đề được quan tâm hàng đầu. Chuyển đổi số trong ngành du lịch có 

thể hiểu là sự chuyển dịch từ mô hình kinh doanh, tiếp thị truyền thống sang tập 

trung vào khách hàng theo mô hình chuỗi giá trị số (Digital value chain) dựa 

trên dữ liệu. Những năm gần đây, chuyển đổi số đã được xem là xu thế tất yếu, 

là chương trình quốc gia xây dựng một xã hội số. Trong quyết định 1671/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ 

thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 

2025” ngày 30/11/2018 đã xác định mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin 

nhằm phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh, chủ động đáp ứng nhu cầu đặc 

thù, chuyên biệt của thị trường khách du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch kết 

nối hiệu quả với các chủ thể liên quan, tạo môi trường cho cộng đồng, các doanh 

nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phù hợp với xu hướng của cuộc Cách mạng công 
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nghiệp lần thứ 4, đáp ứng yêu cầu về đổi mới phương thức, nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao 

năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam. 

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025 phát triển đồng bộ hệ sinh thái du lịch 

thông minh gắn với Hệ tri thức Việt số hóa và các mô hình đô thị thông minh; 

thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trợ lý du lịch ảo và các công nghệ tiên tiến 

khác phục vụ du khách, cộng đồng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước 

về du lịch, góp phần đưa Việt Nam vào nhóm 4 quốc gia dẫn đầu về năng lực 

cạnh tranh du lịch của khu vực Đông Nam Á. 

Với mục tiêu này, Tổng cục Du lịch đã tập trung hình thành hệ sinh thái 

du lịch thông minh ở Việt Nam. Ngày 02/04/2022, chương trình giới thiệu 

“Chuyển đổi số trong ngành du lịch” trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế 

Việt Nam – VITM Hà Nội 2022 đã giới thiệu những sản phẩm công nghệ như: 

hệ thống Dashboard thông tin điều hành du lịch dành cho cơ quan quản lý; cơ sở 

dữ liệu ngành du lịch dành cho cơ quan quản lý; hệ thống đăng ký và tự đánh giá 

an toàn COVID-19 đối với các cơ sở du lịch; ứng dụng Du lịch Việt Nam an 

toàn dành cho khách du lịch; ứng dụng Hướng dẫn Du lịch Việt Nam dành cho 

doanh nghiệp lữ hành và hướng dẫn viên; Trang vàng Du lịch Việt Nam dành 

cho các doanh nghiệp; Thẻ du lịch thông minh dành cho khách du lịch; hệ thống 

quản lý và bán vé điện tử dành cho các điểm tham quan, v.v.  

2.3. Vai trò của chuyển đổi số trong phát triển du lịch 

Trong thời kỳ công nghệ, nhu cầu về thông tin một cách nhanh chóng của 

con người ngày một gia tăng. Bởi vậy, chuyển đổi số là một xu thế tất yếu với 

mọi mặt của đời sống, đặc biệt trong kinh doanh.  

Thực tế đã chứng minh, những doanh nghiệp không thích ứng được với 

làn sóng chuyển đổi số đã phải nhận sự thất bại. Ngày 23/09/2019, Thomas 

Cook – Tập đoàn lữ hành và cũng là một đế chế du lịch lâu đời nhất của Anh 

chính thức sụp đổ để lại món nợ lên tới 2,1 tỉ USD sau 178 năm tồn tại. Cú sụp 

đổ của Thomas Cook không phải vì người Anh giảm đi du lịch và nghỉ mát vì có 

tới 60% người Anh đi du lịch nước ngoài trong năm 2018, cao hơn mức 57% 

vào năm 2017 (Patrick Collinson, 2019). Hãng lữ hành này gục ngã một phần là 

do thói quen du lịch của mọi người đang thay đổi. Cụ thể như, du khách ngày 

càng chuộng các kỳ nghỉ ngắn ngày ở các thành phố hơn là chuyến đi nghỉ mát ở 

các bãi biển và ngày càng có nhiều người tìm kiếm, đặt mua vé máy bay và các 

gói tour từ các kênh trực tuyến thay vì trực tiếp. Sự cạnh tranh của các hãng lữ 

hành trực tuyến, những thương vụ thực hiện sai thời điểm và nợ nần ngày càng 
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phình to đã khiến hãng lữ hành lâu đời nhất thế giới Thomas Cook sụp đổ. Cho 

đến khi đóng cửa, Thomas Cook vẫn sở hữu hơn 600 văn phòng, trụ sở được đặt 

trên các tuyến phố thương mại, thuộc các đô thị trên khắp nước Anh. Không chỉ 

vận hành một bộ máy cồng kềnh, các chuyên gia còn cho rằng, lý do quan trọng 

dẫn đến sự sụp đổ của Thomas Cook đến từ việc chậm chuyển đổi số.  

Trong khi đó, những mô hình kinh doanh du lịch hiện đại và các kênh đại 

lý du lịch trực tuyến ngày càng lớn mạnh và đáp ứng được nhu cầu về sự tiện 

lợi, tiết kiệm thời gian của phần đông khách hàng, điển hình là sự bùng nổ của 

các ông lớn Booking, Agoda, Expedia, Traveloka, Klook, v.v. Bên cạnh những 

tiện ích về đặt dịch vụ trực tuyến, những kênh đại lý du lịch trực tuyến này cũng 

không ngừng đẩy mạnh công tác truyền thông số và marketing online, điều đó 

không chỉ mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt hơn mà còn xây dựng được 

niềm tin và duy trì sự trung thành của khách hàng với thương hiệu. Ví dụ như 

trang Booking, không chỉ mang đến cho khách hàng tiện ích đặt dịch vụ lưu trú, 

mà kênh còn cho phép khách hàng đánh giá dịch vụ, cung cấp thông tin đánh giá 

cho những khách hàng sau đó để giúp khách hàng có niềm tin trong việc lựa 

chọn sản phẩm; hơn nữa, kênh còn xây dựng những bài viết giới thiệu điểm đến 

nhằm cung cấp thêm thông tin cho du khách. Nhờ cung cấp nhiều thông tin hữu 

ích và tin cậy, Booking hay những kênh đại lý du lịch trực tuyến khác đã xây 

dựng được lòng tin và sự trung thành của số lượng khách hàng lớn, cạnh tranh 

mạnh mẽ với các hãng du lịch truyền thống.  

3. Thực trạng truyền thông, quảng bá du lịch Tuyên Quang 

Được biết đến là một tỉnh giàu truyền thống cách mạng, với trên 600 di 

tích lịch sử, văn hóa, Tuyên Quang đang sở hữu một nguồn tài nguyên du lịch 

tiềm năng. Nhắc đến Tuyên Quang là nhắc tới một “bảo tàng cách mạng” của cả 

nước, trong đó nổi bật là Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, Khu di tích 

Quốc gia đặc biệt Kim Bình và nhiều điểm di tích lịch sử khác như Cầu Cả, Đèo 

Chắn, Hòn Lau, v.v. Bên cạnh đó, vùng đất này còn là nơi giao thoa những sắc 

thái văn hóa đặc sắc của hơn hai mươi dân tộc ở miền núi phía Bắc. Những nét 

văn hóa đó chính là những tài nguyên du lịch văn hóa quý giá, trong đó nhiều di 

sản văn hóa đã được đưa vào danh mục là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 

như: Lễ hội Lồng tông, hát Then của dân tộc Tày; Lễ Cấp sắc, hát Páo Dung của 

dân tộc Dao; Hát Sình Ca của dân tộc Cao Lan; Hát Soọng cô của dân tộc Sán 

Dìu; Lễ hội Đền Thượng, đền Hạ, đền Ỷ La; Nghệ thuật trang trí trên trang phục 

truyền thống của người Dao đỏ, v.v. Đặc biệt, thực hành “Then Tày – Nùng – 
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Thái Việt Nam” được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện 

của nhân loại.  

Bên cạnh đó, thiên nhiên ưu đãi cho Tuyên Quang nhiều tài nguyên quý 

giá về rừng, sinh vật, v.v. như Tát Kẻ - Bản Bung, Cham Chu, khu bảo tồn thiên 

nhiên Na Hang – Lâm Bình; địa hình được kiến tạo đặc biệt đã tạo nên núi non 

hùng vĩ và những cảnh đẹp ngoạn mục: Thác Pác Ban, Động Tiên, hang Bó 

Ngoặng, núi Dùm, núi Là, núi Nghiêm, v.v.  

Du lịch Tuyên Quang đang dần có sự khởi sắc. Trong giai đoạn 2016 - 

2020 Tuyên Quang đã thu hút 8.445.700 khách, tăng trưởng bình quân 4,85%, 

tổng thu xã hội từ du lịch đạt 7.425 tỷ đồng, tăng bình quân 5,2% (Tỉnh Ủy 

Tuyên Quang, 2021). 

Với những bước tiến đó, du lịch Tuyên Quang cũng dần quan tâm hơn tới 

công tác truyền thông và quảng bá hình ảnh du lịch của tỉnh. Nhiều hoạt động 

truyền thông đã được thực hiện nhằm cung cấp những thông tin hữu ích về địa 

danh, thắng cảnh, di tích lịch sử và con người Tuyên Quang đến với du khách 

trong và ngoài nước. Một số hoạt động truyền thông nổi bật phải kể đến, đó là: 

(1) Phát hành ấn phẩm, tài liệu quảng bá du lịch 

Khi tham gia các hội nghị, hội chợ xúc tiến, quảng bá đầu tư du lịch tại 

các tỉnh, thành phố, những ấn phẩm, tài liệu quảng bá du lịch đã được phát hành 

và tiếp cận đến du khách. Bên cạnh đó, thường xuyên cập nhật thông tin và các 

hoạt động du lịch của tỉnh, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, 

các phim du lịch, in và phát hành trên 10 nghìn tờ rơi, tập gấp, ấn phẩm quảng 

bá về du lịch như: Cẩm nang du lịch, bản đồ du lịch, bưu ảnh du lịch, v.v. 

(2) Quảng bá hình ảnh du lịch Tuyên Quang trên Internet 

Trong thời gian gần đây, du lịch Tuyên Quang đã và đang ứng dụng công 

nghệ thông tin vào hoạt động truyền thông và quảng bá du lịch bằng cách lập 

cổng thông tin điện tử du lịch Tuyên Quang “mytuyenquang.vn” và ứng dụng du 

lịch thông minh trên thiết bị di động “Tuyên Quang Tourism”; lập các fanpage, 

Facebook để tăng tải các clip quảng bá về du lịch Tuyên Quang; đăng tin; đăng tải 

các video, hình ảnh giới thiệu quảng bá du lịch trên Youtube để tiếp cận đến 

nhiều người xem; trên các mạng xã hội sử dụng các bộ ảnh chụp theo chủ đề, ảnh 

của nhân vật trải nghiệm tại Tuyên Quang; truyền thông trên báo điện tử chuyên 

ngành như Báo Tuyên Quang online, Tạp chí Du lịch; v.v. Đây là một trong 

những bước tiến giúp Tuyên Quang dần hội nhập trong thời kỳ chuyển đổi số.  

(3) Tuyên truyền trên báo chí, truyền hình 
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Bên cạnh hoạt động quảng bá du lịch trên Internet, tỉnh còn truyền thông 

du lịch trên các phương tiện báo chí, truyền hình như: Đài Truyền hình Việt 

Nam thực hiện các chuyên mục về du lịch như “Khám phá Việt Nam”, “S Việt 

Nam”; phát sóng trên VTV1 và phát lại tại các kênh VTV3, VTV4 cho Kiều bào 

ở nước ngoài. Việc truyền thông trên báo chí và truyền hình giúp du lịch Tuyên 

Quang tăng cường tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá hình ảnh về miền đất, văn 

hóa, con người Tuyên Quang, tiếp cận và mời gọi đầu tư, v.v. 

 

Hình 1. Quảng bá du lịch Lâm Bình, Tuyên Quang trên chương trình S - 

Việt Nam 

(4) Tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm và tư vấn đầu tư phát triển du lịch 

Trong năm 2019, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh đã tuyên truyền, quảng 

bá về du lịch thông qua việc tổ chức, tham gia các sự kiện, các hội chợ trưng 

bày, triển lãm giới thiệu du lịch tại các tỉnh, thành phố trong cả nước như: Hội 

chợ Du lịch quốc tế Việt Nam – VITM Hanoi 2019; Liên hoan Du lịch, ẩm thực 

Bắc Ninh 2019; Chương trình “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XI tại 

Lạng Sơn; Tổ chức các gian trưng bày, giới thiệu ẩm thực, các sản vật đặc sắc, 

các sản phẩm du lịch của các huyện, thành phố tại Ngày Văn hóa Tuyên Quang 

tại Hà Nội. Hơn nữa, tỉnh còn tích cực tham gia các Hội nghị hợp tác đầu tư, xúc 

tiến du lịch giữa tỉnh Tuyên Quang với các tỉnh thành phố trong cả nước xúc 

tiến quảng bá tại một số nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, v.v. 

thông qua một số chương trình hợp tác đối ngoại của tỉnh, của Tổng cục Du lịch. 

Bên cạnh đó, Tuyên Quang cũng đang tích cực tổ chức, tham gia các Hội 

nghị, hội thảo, tọa đàm du lịch với mục đích chia sẻ, tăng cường sự liên kết, 

quảng bá, tìm kiếm thị trường khách du lịch. Một số hội thảo và liên kết phát 

triển du lịch kể đến như: Hội thảo quốc tế “Du lịch Lâm Bình, Tuyên Quang: 

Tiềm năng, thực trạng và giải pháp”; Chương trình khảo sát liên kết, phát triển 
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du lịch Tuyên Quang, Bắc Kạn; Tọa đàm Liên kết phát triển du lịch Hà Nội – 

Tuyên Quang – Hà Giang, v.v. 

(5) Tổ chức các sự kiện du lịch 

Tổ chức sự kiện lễ hội là một trong những cách truyền thông hiệu quả, tạo 

cơ hội hợp tác và liên kết du lịch. Trong thời gian qua, Tuyên Quang đã tích cực 

tổ chức và nâng tầm các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao để thông qua đó thu 

hút khách du lịch như: Lễ hội Lồng tông, Lễ hội Cầu mùa; Lễ hội rước Mẫu đề 

Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La; Lễ hội Nhảy lửa của đồng bào dân tộc Pà Thẻn; Lễ 

hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 

năm 2019, v.v. Những sự kiện này đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng 

du khách, đưa hình ảnh du lịch Tuyên Quang đến gần hơn với bạn bè và du 

khách trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh cũng 

thường xuyên hướng dẫn, tư vấn, tổ chức cho các doanh nghiệp lữ hành khảo sát 

các tuyến điểm du lịch, xây dựng các tour, tuyến đưa khách du lịch đến với 

Tuyên Quang. 

Ngoài ra, năm 2018, Tuyên Quang đã tổ chức cuộc thi và chọn Logo du lịch 

Tuyên Quang với thiết kế biểu tượng cây Đa và đình Tân Trào như một thông 

điệp gửi tới du khách về vùng đất chiến khu xưa “Thủ đô Khu giải phóng”, “Thủ 

đô Kháng chiến”; slogan “Nơi vẻ đẹp hội tụ”; lựa chọn được thiết kế mẫu sản 

phẩm lưu niệm du lịch “Tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên 

Quang” và một số sản phẩm như: Quả còn may mắn, đàn tính của dân tộc Tày, 

trống Tang Sành dân tộc Cao Lan, chuông, trống của dân tộc Dao, v.v.  

Trong thời gian qua, công tác truyền thông và quảng bá du lịch ở Tuyên 

Quang đã có chuyển biến tích cực với nội dung và hình thức truyền thông ngày 

một đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu về thông tin du lịch ngày càng cao 

của du khách. Tuy nhiên, các hoạt động truyền thông chưa được triển khai 

thường xuyên, quy mô còn nhỏ và thiếu tính đồng bộ, thiếu trọng tâm, sản phẩm 

quảng bá chưa có tính hấp dẫn cao. Vì vậy, hiệu quả truyền thông chỉ đạt ở mức 

độ nhất định, kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng du lịch của tỉnh. 

4. Đề xuất định hướng truyền thông du lịch Tuyên Quang 

Để nâng cao hiệu quả truyền thông trong du lịch, du lịch Tuyên Quang cần 

xem xét đến những phương thức truyền thông phù hợp để nâng cao tính hấp dẫn 

của du lịch Tuyên Quang. Dưới đây là một số đề xuất định hướng cho truyền 

thông du lịch tại Tuyên Quang: 

4.1. Truyền thông có trách nhiệm 
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Bên cạnh du lịch có trách nhiệm, truyền thông có trách nhiệm cũng là một 

vấn đề mà nhiều du khách đang quan tâm. Truyền thông có trách nhiệm được 

hiểu là cung cấp cho du khách thông tin chính xác hơn về con người, địa điểm 

và cơ sở vật chất tại điểm đến khiến du khách có nhận thức và động lực mạnh 

mẽ mong muốn được trải nghiệm và hài lòng hơn với lựa chọn của mình, cũng 

như tôn trọng cộng đồng dân cư và môi trường điểm đến hơn. Trong bối cảnh 

công nghệ thông tin phát triển, khách hàng có thể tiếp cận được rất nhiều thông 

tin tuy nhiên không phải thông tin nào cũng được kiểm chứng và đáng tin cậy. 

Do vậy, với vai trò là nhà quản lý điểm đến, Tuyên Quang cần xây dựng được 

những kênh thông tin thật đầy đủ để dần xây dựng thói quen tìm kiếm thông tin 

trên kênh thông tin chính thức của du lịch Tuyên Quang như 

“mytuyenquang.vn”, trở thành kênh thông tin đáng tin cậy và có được sự trung 

thành của khách hàng. Đây là chiến lược trong kinh doanh quan trọng vì nó 

không những giúp mở rộng nguồn khách mà còn khiến khách hàng gắn bó lâu 

dài với sản phẩm, mà còn có thể khuyến khích khách hàng mua lại sản phẩm 

trong tương lai. Vì vậy, cho dù áp dụng hình thức truyền thông nào đi chăng 

nữa, truyền thông có trách nhiệm vẫn là tiên quyết. 

4.2. Tăng cường tiện ích cho du khách trên các kênh thông tin 

Trong bối cảnh chuyển đổi số, ngoài sự sẵn có về thông tin, yếu tố tiện ích 

và gia tăng tương tác trực tuyến là yếu tố quan trọng. Nhiều bài học thất bại của 

các hãng du lịch chậm trễ trong việc áp dụng chuyển đổi số và gia tăng tiện ích 

cho khách hàng đã phải đóng cửa. Trên các kênh thông tin trực tuyến hay ứng 

dụng du lịch chính thức của du lịch Tuyên Quang nên xem xét kết hợp với các 

đơn vị lữ hành, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ du lịch để tích hợp tiện ích đặt chỗ 

trước, như vậy khách hàng sẽ có trải nghiệm tốt hơn và yên tâm hơn khi đặt dịch 

vụ qua một kênh chính thức.  

4.3. Ứng dụng Công nghệ 4.0 giúp mọi thứ kết nối với IOT (Internet of 

Things) 

Trong thời gian đến địa điểm du lịch xa lạ, khách du lịch có thể xác định vị 

trí và tìm kiếm thông tin về mọi thứ họ cần từ điện thoại thông minh của họ một 

cách dễ dàng. Các công ty phát triển ứng dụng IoT đang sử dụng công nghệ này 

trong việc xây dựng các ứng dụng có tính cạnh tranh cao giúp bạn kết nối với các 

thiết bị khác nhau trong chuyến du lịch của mình. “Thẻ Việt – Một thẻ quốc gia” 

– sản phẩm hợp tác giữa Tổng cục Du lịch và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế 

số (Bộ Công Thương) cũng là một sáng kiến nổi bật ứng dụng công nghệ giúp du 

khách có trải nghiệm tốt hơn. Thẻ dành cho khách du lịch tích hợp nhiều tính 
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năng thông minh như: hệ thống định danh, phát hành thẻ và hỗ trợ người dùng; 

thanh toán điện tử, thương mại điện tử, mua vé điện tử (vé máy bay, vé tàu, xe, vé 

sử dụng dịch vụ vui chơi giải trí), CRM (Quản trị quan hệ khách hàng) và hệ 

thống hồ sơ sức khỏe cá nhân, hệ thống bảo hiểm, hệ thống thông tin y tế, tư vấn 

bác sỹ, v.v. Du lịch Tuyên Quang cũng nên xem xét ứng dụng thẻ này cho du lịch 

tại tỉnh, tạo ấn tượng và trải nghiệm tốt hơn cho du khách. 

5. Kết luận 

Có thể thấy rằng, trong thời kỳ Cách mạng công nghệ 4.0, chuyển đổi số 

không đơn thuần là một xu hướng dẫn đầu, mà đó là yêu cầu tất yếu đối với các 

doanh nghiệp ở bất kể lĩnh vực nào. Những bài học thất bại từ các hãng lữ hành 

truyền thống là minh chứng thực tế nhất cho việc này. Trong guồng chuyển đổi 

số quốc gia giai đoạn 2020-2025, du lịch Tuyên Quang cũng đang từng bước 

chuyển đổi và có những thành công nhất định. Việc đẩy mạnh những hình thức 

truyền thông phù hợp không chỉ góp phần tô điểm cho hình ảnh du lịch Tuyên 

Quang ngày càng trở nên hấp dẫn hơn trong mắt du khách mà còn mang lại hiệu 

quả cả về mặt kinh tế và chính trị cho tỉnh Tuyên Quang trong dài hạn. 
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SITUATION AND DEVELOPMENT ORIENTATION OF TOURISM 

COMMUNICATION IN TUYEN QUANG PROVINCE IN THE PERIOD OF 

DIGITAL TRANSFORMATION 

La Thị Bich Quang, Ta Manh Thang 

 Abstract: For an integrated economic industry like tourism, communication 

plays an important role. It does not only provide information to tourists, but also 

promote images and build customer trust and loyalty with travel products and brands. 

In the current period of national digital transformation, communication or digital 

communication needs to be paid more attention and promoted. Tuyen Quang is a 

province with many potential tourism resources, now on the rise, it is necessary to 

promote communication activities and especially digital media to catch up with the 

general development trend. Currently, Tuyen Quang tourism is gradually paying more 

attention to communication work and is implementing many communication activities 

such as: publishing brochures, leaflets to promote tourism; communication through 

online travel channels, newspapers, radio and television; participate in trade fairs, 

tourism events; etc. Communication in tourism has been somewhat effective, but has 

not really made the image of Tuyen Quang destination stand out in the eyes of tourists, 

compete with other in Vietnam. To be able to integrate in the digital transformation 

period, Tuyen Quang tourism needs to improve the quality of official information 

channels, apply technology to improve convenience and experience for customers. 

 Keywords: tourism communication, Tuyen Quang tourism, Tuyen Quang tourism 

communication, digital transformation, digital transformation in tourism 

 

 

 


