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THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA 

"Phát triển du lịch biển Việt Nam theo hướng bền vững" 

 

 Phát triển du lịch biển được xác định là một trong những ưu tiên hàng đầu trong 

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 và là vấn đề cấp thiết có ý nghĩa 

quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trong chiến lược phát triển 

của quốc gia. Tuy nhiên, mặc dù có tiềm năng thiên nhiên phong phú và giá trị du lịch 

cao, việc phát triển du lịch biển theo hướng bền vững đã và đang đặt dưới nhiều thách 

thức to lớn. Trong bối cảnh đó, cần có những nghiên cứu và những hành động cụ thể từ 

các nhà nghiên cứu, các cơ quan đơn vị, các tổ chức dân sự xã hội và cộng đồng địa 

phương để có những nhận thức đúng đắn về quản lý khai thác tài nguyên du lịch biển 

và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch biển theo hướng bền vững. Với ý nghĩa trên, 

Trường Đại học Nha Trang phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 

văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh và 

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang đồng tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với 

chủ đề “Phát triển du lịch biển Việt Nam theo hướng bền vững”.  

Thông tin cụ thể về Hội thảo như sau: 

Thời gian: ngày 27/8/2022 

Địa điểm: Hội trường số 1 - Trường Đại học Nha Trang, Số 2 Nguyễn Đình 

Chiểu, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. 

Ngôn ngữ: Tiếng Việt. 

Thành phần tham dự: 

- Đại diện các Sở, Ban ngành có liên quan; 

- Đại diện các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng trong cả nước; 

- Đại diện các doanh nghiệp khách sạn, doanh nghiệp lữ hành; 

- Giảng viên và sinh viên có bài viết; 

- Các cá nhân, tổ chức có quan tâm. 

  



 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

07:30 - 08:40 
PHIÊN KHAI MẠC 

Hội trường số 1 

07:30 - 08:00 
ĐÓN TIẾP  

Khách mời và các tác giả  

08:00 - 08:10 TUYÊN BỐ LÝ DO VÀ GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU 

08:10 - 08:25 

KHAI MẠC HỘI THẢO 

Phát biểu của đại diện Trường Đại học Nha Trang  

TS. Quách Hoài Nam - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang 

08:25 - 08:40 
Phát biểu của lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hoà 

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hoà 

08:40 - 09:50 

PHIÊN HỘI THẢO CHUNG 

Chủ trì: PGS.TS. Lê Chí Công và PGS.TS. Phạm Hồng Long 

Hội trường số 1 

08:40 - 09:00 

Người trình bày: PGS.TS. Phạm Hồng Long  

Trưởng Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 

Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Tên báo cáo 1: Phát triển du lịch biển đảo bền vững nhìn từ góc độ lý luận 

và thực tiễn 

09:00 – 09:20 

Người trình bày: PGS.TS. Nguyễn Thị Song Hà  

Phó Giám đốc phụ trách, Trung tâm Đào tạo Khoa học cơ bản, Học viện 

Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 

Tên báo cáo 2: Tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch biển, đảo ở  

Việt Nam – Một số giải pháp để phát triển bền vững 

09:20 – 09:40 Thảo luận phiên chung 

09:40 – 09:50 Giải lao và chuẩn bị cho các chuyên đề 

 

 

 

 

 

 

 



09:50 - 11:00 PHIÊN CHUYÊN ĐỀ 

Phòng chuyên đề 1: Phát triển du lịch biển bền vững 

Chủ trì: PGS.TS Phạm Hồng Long & TS. Bùi Nhật Quỳnh 

Thư ký: ThS. Ninh Thị Kim Anh 

Phòng hội thảo số 1 

09:50-10:05 

Người trình bày: ThS. Lê Thị Tố Quyên và cộng sự 

Tên báo cáo: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch 

bền vững tại Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà 

Mau 

10:05-10:20 

Người trình bày: ThS. NCS. Đặng Thị Phước Toàn 

Tên báo cáo: Đề xuất giải pháp phát triển du lịch nông thôn ở Việt Nam: 

Kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững từ các quốc gia trên thế giới 

10:20-10:35 

Người trình bày: ThS. Nguyễn Thanh Quảng và cộng sự 

Tên báo cáo: Nghiên cứu phát triển loại hình du lịch cắm trại cao cấp 

(glamping) tại tỉnh Khánh Hoà 

10:35-11:00 Trao đổi, thảo luận 

Phòng chuyên đề 2: Trách nhiệm xã hội và hành vi du lịch 

Chủ trì: PGS.TS Đỗ Thị Thanh Vinh & TS. Nguyễn Đức Tân 

Thư ký: ThS. NCS. Huỳnh Cát Duyên 

Phòng hội thảo số 2 

09:50-10:05 

Người trình bày: ThS. Lê Trần Tuấn 

Tên báo cáo: Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm xã hội với môi trường tự 

nhiên của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại thành phố Nha Trang 

10:05-10:20 

Người trình bày: TS. Nguyễn Đức Tân 

Tên báo cáo: Phát triển thương hiệu du lịch biển theo hướng bền vững 

nhằm thu hút khách quốc tế đến Khánh Hòa 

10:20-10:35 

Người trình bày: Nguyễn Tuấn Đạt và cộng sự 

Tên báo cáo: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đển quyết định lựa chọn loại 

hình Du lịch Tâm linh của khách du lịch tại tỉnh Khánh Hoà 

10:35-11:00 Trao đổi, thảo luận 



Phòng chuyên đề 3: Khả năng đối phó và thích ứng với những rủi ro trong phát triển 

du lịch biển 

Chủ trì: PGS.TS Lê Chí Công & ThS. NCS. Chu Khánh Linh 

Thư ký: ThS. NCS. Đoàn Nguyễn Khánh Trân 

Phòng hội thảo số 3 

09:50-10:05 

Người trình bày: ThS. NCS. Chu Khánh Linh và cộng sự 

Tên báo cáo: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn điểm đến du 

lịch biển tỉnh Bình Định của khách nội địa 

10:05-10:20 

Người trình bày: Trần Thị Thanh Hằng và cộng sự 

Tên báo cáo: Ảnh hưởng của quản lý khủng hoảng Covid-19 đến nhận thức 

rủi ro khi đi du lịch và ý định hành vi du lịch: Nghiên cứu thực nghiệm tại 

Việt Nam 

10:20-10:35 

Người trình bày: Lâm Minh Lộc và cộng sự 

Tên báo cáo: Nghiên cứu tác động của các công cụ truyền thông đến quyết 

định lựa chọn điểm đến Nha Trang của khách du lịch nội địa 

10:35-11:00 Trao đổi, thảo luận 

11:00 - 11:30 TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC HỘI THẢO 

 

Toàn thể tác giả và khách mời dự phiên Tổng kết Hội thảo  

Chủ trì: PGS.TS. Lê Chí Công và PGS.TS. Phạm Hồng Long 

Hội trường số 1 

 Hội thảo là không gian trao đổi học thuật và kinh nghiệm quản lý của các nhà 

nghiên cứu, các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp du lịch để nhận thức đúng đắn về 

quản lý khai thác tài nguyên du lịch biển và đề xuất các giải pháp, các hàm ý chính sách 

phát triển du lịch biển theo hướng bền vững ở trong nước và khu vực. 

 Ban tổ chức xin thông báo và kính mời các đại biểu tham dự. Để đăng ký tham 

dự Hội thảo, xin liên hệ với Ban tổ chức: 

ThS. Nguyễn Thanh Quảng - 0974409894 - quangnt@ntu.edu.vn 

ThS. Phan Thảo Nguyên – 0914685568 - nguyenpt@ntu.edu.vn  

Trân trọng.  

T/M BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO 

Trưởng ban 

mailto:quangnt@ntu.edu.vn

