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MỞ ĐẦU 

I. SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH 

Nằm trong vùng vịnh Bái T  Long, bên cạnh Vịnh Hạ Long, huyện đảo Vân 

Đồn có tổng diện tích hơn 2.170km² trong đó diện tích đất tự nhiên trên 553,2km², 

bao gồm 600 hòn đảo lớn, nhỏ, trong đó đảo Cái Bầu là lớn nhất với diện tích hơn 

300km². Dân cư sinh sống trên huyện đảo 45.747 người, tập trung chủ yếu ở thị trấn 

Cái Rồng và các x  Đông Xá, Hạ Long, Quan Lạn. 

Mùa xuân năm 1149, vua Lý Anh Tông đ  cho lập Trang Vân Đồn, thương 

cảng đầu tiên của Đại Việt trong việc giao thương buôn bán với các nước ở khu vực 

Đông Á và trên thế giới như: Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia... 

Thương cảng Vân Đồn hoạt động phồn thịnh đến hết thời Hậu Lê. Các dấu tích 

minh chứng cho điều này còn lại đến nay là các bến thuyền cổ (Cái Làng, Cống Cái, 

Con Quy, Cái Cổng, Cống Yên, Cống Hẹp, Cống Đông, Gạo Rang) nằm d c ven 

sông Bạch Đằng, sông C a Lục, đảo Cống Đông, đảo Quan Lạn. Đây là những di 

tích lịch s  có giá trị hấp dẫn khách du lịch. 

Nằm ở trung tâm của Vân Đồn là vườn quốc gia Bái T  Long với diện tích 

tự nhiên lên tới 15.783 ha nơi hội tụ cả 3 hệ sinh thái cơ bản là hệ sinh thái rừng 

trên đảo, hệ sinh thái đất ngập nước và hệ sinh thái biển với nhiều giá trị đa dạng 

sinh h c, điển hình đ  xác định được 2212 loài sinh vật có trong VQG. Trong đó, có 

108 loài quý hiếm 63 loài động vật và 45 loài thực vật được ghi nhận trong Sách đỏ 

Việt Nam như khỉ vàng, báo l a, bồ câu nâu, rái cá, rùa biển (vích và đồi mồi); lát 

hoa, trai lý, v.v. Đây là những giá trị đặc biệt để phát triển du lịch sinh thái biển đảo 

vốn đang rất hấp dẫn khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế. 

Vân Đồn còn nổi tiếng là nơi có phong cảnh thiên nhiên thơ mộng, hữu tình 

với những hòn đảo đẹp, nhiều bãi biển hoang sơ (Quan Lạn, Ng c Vừng…) cùng 

nhiều di tích lịch s  (Đ nh, Chùa, Miếu, Nghè Quan Lạn, thương Cảnh Cổ Vân 

Đồn), di chỉ khảo cổ (Ng c Vừng, Soi Nhụ, Hà Giắt) đặc sắc.  

Với tiềm năng du lịch thiên nhiên, văn hóa đa dạng cùng vị trí thuận lợi nằm 

trên hai hành lang kinh tế (Côn Minh (Trung Quốc) - Lào Cai - Hà Nội - Quảng 

Ninh; Nam Ninh (Trung Quốc) - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng) và vành đai kinh 

tế ven biển Vịnh Bắc Bộ trong hợp tác phát triển giữa Trung Quốc - Việt Nam (Hải 

Phòng - Khu công nghiệp dịch vụ Đầm Nhà Mạc - thành phố Hạ Long - Khu kinh tế 

Vân Đồn - Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà - thành phố c a khẩu quốc tế Móng 

Cái). Năm 2009, quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2020, 

tầm nh n đến năm 2030 đ  được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó xác định 

mục tiêu là phát triển Vân Đồn thành một trung tâm du lịch sinh thái biển - đảo chất 

lượng cao ở khu vực phía Bắc. Tháng 1/ 2016, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế 

xã hội huyện Vân Đồn đến năm 2020 và tầm nh n đến năm 2030 đ  được Ủy ban 
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nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tạo tiền đề vững chắc cho việc lập, điều chỉnh 

và phê duyệt các quy hoạch ngành, quy hoạch địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh. 

Thời gian qua, huyện Vân Đồn đ  không ngừng đầu tư nâng cấp và hoàn 

thiện hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy như: Đường 334, các con đường 

xuyên đảo, các tuyến xe khách liên tỉnh, liên huyện xuất phát từ thị trấn Cái Rồng, 

các tuyến xe buýt đi từ trung tâm du lịch B i Cháy đến khu du lịch Bãi Dài, các bến 

tàu, các tuyến tàu cao tốc đi từ thị trấn Cái Rồng đến x  đảo như Minh Châu, Quan 

Lạn, Ng c Vừng… Hoạt động này đ  gi p người dân địa phương và du khách đi lại 

thuận tiện, góp phần làm cho huyện đảo gần hơn với đất liền. 

Bên cạnh đó, Vân Đồn còn đưa ra nhiều cơ chế, chính sách thu hút các dự án 

đầu tư cho các dự án sân bay quốc tế Vân Đồn (diện tích 695 ha), đường cao tốc Hạ 

Long – Vân Đồn, Vân Đồn – Móng Cái… Đặc biệt trong đó có dự án nghiên cứu 

lập quy hoạch chi tiết 13 phân khu chức năng, hiện 5 phân khu chức năng đ  được 

phê duyệt quy hoạch là: khu đô thị Cái Rồng (diện tích 2.200ha); khu đô thị Đoàn 

Kết (diện tích 4.400ha); khu công viên phức hợp phía Đông đảo Cái Bầu (diện tích 

2.000ha) và khu đô thị và cảng phía bắc đảo Cái Bầu (diện tích 2.000ha). 

Hệ thống thông tin liên lạc, dịch vụ du lịch ngày càng được nâng cao, đáp 

ứng nhu cầu của du khách.  

Bên cạnh những thành tựu đạt được, phát triển du lịch Vân Đồn còn nhiều 

hạn chế và bất cập, thiếu tầm nh n tổng thể; chưa có bước phát triển đột phá để 

kh ng định du lịch huyện thực sự là ngành kinh tế dịch vụ m i nh n; việc thực hiện 

mục tiêu phát triển Vân Đồn trở thành điểm đến du lịch sinh thái biển - đảo chất 

lượng cao ở khu vực phía Bắc còn rất hạn chế. Đây là những trăn trở mà chính 

quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ninh nói chung và huyện đảo Vân Đồn nói riêng đặt ra 

cần giải quyết. 

Những năm gần đây, xu hướng hội nhập, hợp tác, cạnh tranh toàn cầu, giao 

lưu mở rộng và tăng cường ứng dụng khoa h c công nghệ trong nền kinh tế tri thức 

trên thế giới đang tạo những cơ hội to lớn đồng thời c ng là thách thức đối với phát 

triển du lịch cả nước trong đó có du lịch Quảng Ninh và huyện đảo Vân Đồn. Bên 

cạnh đó thách thức của những kịch bản ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu 

đặc biệt của các địa phương ven biển Việt Nam sẽ đưa ra những đòi hỏi rất lớn 

trong công tác quy hoạch và đầu tư khai thác tài nguyên phục vụ phát triển du lịch 

tại Quảng Ninh nói chung, Vân Đồn nói riêng trong tương lai. 

Những bất ổn mới xuất hiện ở biển Đông mới đây đ  có những tác động rõ 

rệt đến an ninh quốc gia, trước tiên đến các địa phương đang khai thác các nguồn tài 

nguyên biển như Quảng Ninh. Ngành du lịch Việt Nam và du lịch Quảng Ninh nói 

riêng đang đứng trước những thách thức, diễn biến phức tạp trong công tác đảm bảo 



Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch huyện Vân Đồn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Đơn vị tư vấn: CTCP Viện du lịch bền vững Việt Nam  8 

 

an ninh quốc gia, xáo trộn thị trường khách đến Việt Nam đặc biệt từ Trung Quốc 

c ng như công tác đầu tư phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch.  

Để nắm bắt những vận hội mới trong hội nhập với khu vực, Thủ tướng Chính 

phủ đ  phê duyệt Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến 

năm 2020, tầm nh n đến năm 2030 và đang chỉ đạo ngành lập Quy hoạch tổng thể 

phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc đến năm 

2020, tầm nh n đến năm 2030 với việc đẩy mạnh phát triển du lịch biển đảo và xác 

định khu vực Hạ Long - Bái T  Long - Vân Đồn - Trà Cổ là địa bàn tr ng điểm 

phát triển du lịch. Đây là cơ sở quan tr ng cho huyện Vân Đồn định hướng phát 

triển du lịch phù hợp với tiến trình phát triển chung. 

Thủ tướng Chính phủ đ  phê duyệt “Chiến lược xanh” thời kỳ 2011 – 2020 

và tầm nh n đến năm 2050 với mục tiêu tiến tới nền kinh tế các bon thấp, làm giàu 

vốn tự nhiên, giảm phát thải và tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính. Phát huy tiềm 

năng, thế mạnh từ năm 2012, Quảng Ninh đ  xác định mục tiêu phát triển kinh tế là 

chuyển từ tăng trưởng “nóng” sang tăng trưởng “xanh”, từ tăng trưởng chưa bền 

vững sang tăng trưởng bền vững, từ phát triển theo bề rộng sang phát triển theo 

chiều sâu. Tỉnh đ  triển khai thực hiện mô h nh tăng trưởng kinh tế từ tăng trưởng 

nóng dựa trên những tài nguyên hữu hạn như than, đất sang tăng trưởng xanh sang 

phát huy những giá trị vô hạn của dịch vụ du lịch, văn hoá, lịch s  truyền thống và 

phát triển kinh tế biển. Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng Ninh đến 2020, 

định hướng đến 2030 đ  được phê duyệt c ng xác định quan điểm phát triển du lịch 

bền vững theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả; có tr ng tâm, tr ng điểm; 

để du lịch trở thành ngành kinh tế m i nh n và chiếm t  tr ng ngày càng cao trong 

cơ cấu GDP của tỉnh; góp phần quan tr ng thực hiện ba đột phá chiến lược gắn 

chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”. 

Kể từ khi quy hoạch chung đặc khu kinh tế - hành chính Vân Đồn và mới 

đây quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội huyện Vân Đồn được phê duyệt song những 

định hướng lớn (bốn phân khu, đặc biệt khu công viên phức hợp) chưa được hình 

thành. Vân Đồn chưa được liên kết với Hạ Long – Móng Cái – Cô Tô và xa hơn là 

Cát Bà để phối hợp khai thác các tài nguyên du lịch và tiếp cận các thị trường khách 

du lịch của vùng. 

Trong bối cảnh trên, để thực hiện có kết quả chỉ đạo của Bộ Chính tri, Ban 

chấp hành trung ương Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Ninh đối 

với  định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh liên quan 

đến Vân Đồn, đặc biệt là mục tiêu phát triển Vân Đồn trở thành điểm đến du lịch 

sinh thái biển - đảo chất lượng cao ở khu vực phía Bắc, việc xây dựng “Quy hoạch 

tổng thể phát triển du lịch huyện Vân Đồn đến năm 2020, tầm nh n đến năm 2030” 

là cần thiết và cấp bách. 
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II. CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH 

1. Căn cứ pháp lý: 

Các văn bản luật cấp Trung ương: 

- Luật Di sản Văn hoá số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật S a đổi bổ 

sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009; 

- Luật Du lịch Việt Nam số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005; 

-  Luật Bảo vệ Môi trường số  55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;  

- Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm số 82/2015/QH13 ngày 

25/6/2015 và Nghị định số 40/2016/NĐ-CP quy định thi hành Luật tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo; 

- Nghị định 92/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và 

quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế x  hội; 

- Nghị định 92/2007/NĐ - CP ngày 01/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch; 

- Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/1/2008 của Chính phủ s a đổi bổ sung 

một số điều của Nghị định số 92/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ; 

- Nghi quyết 54/NQ-TƯ ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế 

- xã hội vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010, định hướng đến năm 

2020; 

- Nghị quyết 09/NQ-TƯ ngày 9/2/2007 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; 

- Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ Ban hành 

Chương tr nh hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần 

thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam 

đến năm 2020; 

- Thông báo số 108/TB-TƯ ngày 1/10/2012 của Bộ Chính trị về đề án “Phát 

triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an 

ninh và thí điểm xây dựng hai đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, 

Móng Cái”; 

- Quyết định số 1269/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Quy hoạch chung khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 

đến năm 2020 và tầm nh n đến năm 2030; 

- Quyết định số 1601/QĐ-TTg ngày 15/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020 và định 

hướng đến năm 2030; 
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- Quyết định số 373/QĐ-TTg ngày 23/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển 

bền vững biển và hải đảo; 

- Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế đảo Việt Nam đến năm 2020; 

- Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; 

- Quyết định số 201/2013/QĐ-TTgngày 23/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm 

nhìn 2030; 

- Quyết định số 786/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế –x  hội khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh 

Quảng Ninh; 

- Quyết định số 2163/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Hồng và 

Duyên hải Đông Bắc đến năm 2020, tầm nh n đến năm 2030” 

- Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - x  hội tỉnh Quảng Ninh đến 

năm 2020, tầm nh n đến năm 2030 

- Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế – x  hội; quy hoạch ngành, l nh vực và sản 

phẩm chủ yếu; 

- Quyết định số 2782/QĐ-BVHTTDL ngày 15/08/2013 của Bộ trưởng Bộ 

VHTTDL phê duyệt Đề án Phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển Việt 

nam đến năm 2020; 

 

Các văn bản luật cấp địa phương: 

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII và những chủ 

trương, giải pháp phát triển tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010, định hướng đến 

năm 2020; 

- Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm 

kỳ 2015- 2020;  

- Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 24/5/2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 

Quảng Ninh về phát triển du lịch Quảng Ninh giai đoạn 2013-2020, tầm nh n 

2030; 

http://luatvietnam.net/vbpl/58934/kinh-te/quy-hoach-phat-trien-kt-xh-tinh-quang-ninh-den-2020-.shtml
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- Kết luận số 29 – KL/TU ngày 25/3/2013 Kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy 

về nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch Quảng Ninh giai đoạn 2013-2015;  

- Thông báo số 976/TB-TU ngày 18/3/2013 kết luận của Ban Thường vụ tỉnh 

ủy về công tác triển khai nhiệm vụ năm 2013 của Huyện ủy Vân Đồn; 

- Kế hoạch số 66/KH-HU ngày 6/5/2013 về việc triển khai thực hiện nội dung 

Thông báo kết luận số 976/TB-TU ngày 18/3/2013 kết luận của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy và tiếp tục thực hiện các kết luận chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND đối với huyện Vân Đồn. 

- Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 03/5/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh về việc ủy quyền cho các Sở, Ban, Ngành của tỉnh và Ủy ban 

Nhân dân các địa phương liên quan triển khai lập Quy hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội, Quy hoạch xây dựng và các Quy hoạch ngành, l nh vực, sản phẩm 

chủ yếu của tỉnh Quảng Ninh; 

- Quyết định số 1418/QĐ UBND ngày 4/7/2014 của U  ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng 

Ninh đến năm 2020, tầm nh n đến năm 2030; 

- Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 4/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh 

về việc phê duyệt Đề án phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Quảng Ninh đến 

năm 2020, tầm nh n đến năm 2030; 

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh 

phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm 

nh n đến năm 2050 và ngoài 2050; 

- Quyết định số 173/ QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng ninh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện 

Vân Đồn đến năm 2020, tầm nh n đến năm 2030; 

 

2. Các căn cứ khác: 

- Thực trạng và tiềm năng phát triển du lịch huyện Vân Đồn; 

- Một số tài liệu khác có liên quan. 

III. GIỚI HẠN, PHẠM VI QUY HOẠCH 

1. Về không gian:  

- Ranh giới hành chính huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh với diện tích khoảng 

2.170 km
2
. Ngoài ra không gian nghiên cứu mềm sẽ bao gồm Hạ Long và 

Móng Cái  

- Dân số 45.747 người (số liệu đến  năm 2015) 

2. Về thời gian: 
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- Số liệu hiện trạng để phân tích đánh giá: giai đoạn 2005 - 2015; 

- Tính toán số liệu và dự báo đến năm 2020 và 2030. 

IV. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ CÁC NHIỆM VỤ QUY HOẠCH 

1. Quan điểm quy hoạch 

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Vân Đồn đến 2020, tầm nh n đến năm 2030 

cần đảm bảo: 

- Phù hợp với các định hướng của quốc gia (tại các quyết định trên). 

- Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - x  hội huyện, với định hướng 

phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh, vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên 

hải Đông Bắc và Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành du lịch Việt 

Nam. 

- Đảm bảo chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn x  hội. 

- Phát triển bền vững,bảo vệ, phát triển tài nguyên du lịch và môi trường; bảo 

tồn và phát huy các giá trị văn hóa, cảnh quan; 

- Phát huy lợi thế địa phương; s  dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên; đáp ứng 

nhu cầu du lịch. 

2. Mục tiêu quy hoạch 

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến 

năm 2020, tầm nh n đến năm 2030 nhằm cụ thể hoá định hướng phát triển kinh tế - 

xã hội của huyện theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, 

Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Ninh, phù hợp với Chiến lược và Quy 

hoạch phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nh n đến năm 2030, Quy 

hoạch phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc đến 

năm 2020, tầm nh n đến năm 2030; và định hướng phát triển du lịch tỉnh Quảng 

Ninh đến năm 2020 và tầm nh n đến năm 2030, đảm bảo tăng cường năng lực cạnh 

tranh của du lịch Vân Đồn theo hướng bền vững. 

3. Nhiệm vụ 

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cần 

giải quyết các nhiệm vụ sau: 

- Xác định vị trí, vai trò và lợi thế phát triển du lịch Vân Đồn trong phát triển kinh 

tế - x  hội của địa phương, du lịch vùng và quốc gia trong giai đoạn phát triển 

mới; 

- Đánh giá nguồn lực và hiện trạng hoạt động phát triển du lịch; Xác định những 

vấn đề chủ yếu đặt ra đối với phát triển du lịch Vân Đồn từ góc độ phát triển bền 

vững bao gồm cả tác động của biến đổi khí hậu; 

- Phân tích những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đối với phát triển du 

lịch huyện Vân Đồn trong bối cảnh phát triển mới. 
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- Xác định quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch, dự báo các chỉ tiêu và luận 

chứng các phương án phát triển du lịch huyện Vân Đồn; 

- Xác định hệ thống các sản phẩm, ch  tr ng đối với sản phẩm du lịch đăc thù và 

thị trường mục tiêu của du lịch huyện Vân Đồn từ nay đến năm 2020, tầm nh n 

đến năm 2030. 

- Định hướng phát triển du lịch theo không gian l nh thổ; xác định các địa bàn  ưu 

tiên đầu tư, đề xuất danh mục các dự án ưu tiên đầu tư (về quy mô, nhu cầu 

vốn…); nhu cầu s  dụng đất làm cơ sở xây dựng các quy hoạch chi tiết và các 

dự án nhằm thu h t vốn đầu tư ở trong và ngoài nước về phát triển du lịch; 

- Xác định những vấn đề môi trường và tác động của biến đổi khí hậu trong hoạt 

động phát triển du lịch của huyện Vân Đồn; 

- Đề xuất một số cơ chế, chính sách, giải pháp quản lý, phát triển du lịch, bảo vệ 

tài nguyên môi trường và ứng phó với BĐKH hướng đến phát triển du lịch bền 

vững ở huyện Vân Đồn.  
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PHẦN THỨ NHẤT 

CÁC ĐIỀU KIỆN, NGUỒN LỰC VÀ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

HUYỆN VÂN ĐỒN 

 

I. CÁC ĐIỀU KIỆN, NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN DU LỊCH HUYỆN VÂN 

ĐỒN 

1.1. Điều kiện về kinh tế - xã hội 

1.1.1. Dân số và lao động 

Tổng dân số toàn huyện Vân Đồn năm 2015 là 45.747 người, được phân bố 

trên 12 đơn vị hành chính (11 x  và 1 thị trấn). Dân cư tập trung đông nhất tại Thị 

trấn Cái Rồng, x  Đông Xá và x  Hạ Long, x  có số dân ít nhất là Minh Châu.  

Mật độ dân số trung b nh toàn huyện rất thấp, khoảng 82,7 người/km2 và 

phân hóa rõ rệt giữa các x ; thị trấn Cái Rồng có mật độ dân số cao nhất, đạt 2.223 

người/km2, sau đó là x  Đông Xá và x  Hạ Long. Các x  có mật độ dân số thấp, 

dưới 50 người/km2 bao gồm: x  B nh Dân, x  Ng c Vừng, x  Đài Xuyên, x  Minh 

Châu, x  Vạn Yên và x  Bản Sen, trong đó x  Vạn Yên chỉ có mật độ dân số là 14 

người/km2.  

T  lệ tăng dân số toàn huyện ở mức thấp trung b nh khoảng 1,5  -1,55% 

(giai đoạn 2010-2015), trong đó chủ yếu là tăng tự nhiên, tăng cơ h c thấp.  

Trên địa bàn Huyện có 9 nhóm dân tộc khác nhau sinh sống gồm: Kinh, Dao, 

Tày, Sán D u, Thái, Hoa, Nùng, Mường và Sán Chay (Cao Lan, Sán Chỉ) cùng 

chung sống hòa hợp. 

Dân số trong độ tuổi lao động năm 2015 của huyện Vân Đồn là 21.627 người 

(chiếm 47,27  tổng dân số). Trong đó, lao động làm việc trong các ngành kinh tế 

chiếm 86,5  dân số trong tuổi lao động. Lao động phân theo các ngành kinh tế như 

sau: 

+ Ngành nông- lâm- thủy sản chiếm 57  tổng lao động;  

+ Ngành công nghiệp chiếm 6,5 tổng lao động;  

+ Ngành thương mại – dịch vụ chiếm 36,5  tổng lao động. 

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế, x  hội và sự quan tâm của 

các cấp, các ngành, t  tr ng hộ nghèo của huyện Vân Đồn đ  giảm nhanh chóng. 

Tuy vậy, mức thu nhập b nh quân đầu người trên địa bàn Huyện vẫn còn thấp so với 

bình quân thu nhập của cả nước. Mức thu nhập b nh quân đầu người của huyện Vân 

Đồn theo giá trị gia tăng năm 2014 đạt khoảng 31 triệu đồng/năm (tương đương 
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khoảng 1.480 USD/người). Giá trị gia tăng b nh quân đầu người tăng 18,5 /năm 

trong giai đoạn 2011-2014. Năm 2010, t  lệ hộ nghèo của huyện Vân Đồn là 

12,86%. Đến năm 2014, t  lệ này đ  giảm xuống còn 4  và năm 2015 còn 2  

(Theo “Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế x  hội năm 2015, nhiệm vụ 

tr ng tâm năm 2016” của UBND huyện Vân Đồn). Đến nay, 100  số x  đ  có 

đường ô tô đến trung tâm x , 99  số hộ dân đô thị và 94  số hộ ở nông thôn đ  

được dùng nước hợp vệ sinh.  

1.1.2. Giáo dục - đào tạo 

Chính quyền huyện Vân Đồn rất quan tâm, coi tr ng công tác giáo dục, đào 

tạo. Sự quan tâm này thể hiện qua việc tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất 

cho các trường h c các cấp trên địa bàn. Trên toàn Huyện có các cấp h c từ mẫu 

giáo đến THPT; các loại h nh đào tạo công lập, bán công; các h nh thức ngoại tr , 

nội tr . Hệ thống trường, lớp được bố trí ở hầu hết các điểm dân cư trên địa bàn, thu 

h t được hầu hết trẻ em đến tuổi đi h c đến trường, đảm bảo tương đối  đủ các 

phòng h c, tránh được t nh trạng h c 3 ca. Nhưng các trang thiết bị, đồ dùng dạy 

h c còn thiếu nhiều.  

Về cơ bản, Huyện đ  hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu h c theo chuẩn, phổ 

cập THCS ở tất cả các x . Tính đến năm 2015, huyện Vân Đồn đ  có 17 trường đạt 

chuẩn Quốc gia, t  lệ trường đạt chuẩn quốc gia là 70 . Số h c sinh các cấp qua 

các năm liên tục tăng (năm h c 2014-2015 có trên 9.304 h c sinh). T  lệ h c sinh 

tốt nghiệp các cấp đạt 90 . Đội ng  giáo viên trên địa bàn toàn huyện năm h c 

2014-2015 có 664 người. Trong đó, phần lớn giáo viên đạt chuẩn đào tạo quốc gia. 

Tuy nhiên, điều kiện sinh hoạt của giáo viên vẫn còn hết sức khó khăn, nhà ở cho 

giáo viên vẫn còn thiếu, gây cản trở cho việc thu h t giáo viên về dạy ở x , nhất là 

các x  tuyến đảo ngoài.  

Trên địa bàn Huyện hiện đ  thành lập Trung tâm Giáo dục dạy nghề và Giáo 

dục thường xuyên từ đầu năm 2016 với 3 chức năng chính là hướng nghiệp, giáo 

dục thường xuyên và dạy nghề. Trung tâm là nơi đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp 

sản xuất của Huyện với cơ sở vật chất mới và khá đồng bộ. Tuy nhiên do mới thành 

lập nên số lượng ngành nghề và quy mô đào tạo còn khiêm tốn. Bên cạnh đó, số h c 

sinh được đi h c đại h c, trung h c chuyên nghiệp và h c nghề ở ngoài ít khi trở lại 

làm việc tại quê nhà. Đây là thách thức đối với Huyện và những người s  dụng lao 

động trong việc thu h t lao động có tr nh độ cao, được đào tạo bài bản về làm việc, 

phục vụ cho sự nghiệp phát triển của địa phương. 

1.1.3. Y tế và chăm sóc sức khỏe 

Huyện đ  quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện tốt các chương 

tr nh mục tiêu quốc gia về y tế. Theo đó,  công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; khám 

chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được coi tr ng. Trong năm 2015, trên 
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địa bàn huyện không xảy ra dịch bệnh lớn và ngộ độc thực phẩm. Các cơ sở y tế 

trực cấp cứu đảm bảo 24/24h, duy tr  tốt công tác khám chữa bệnh và cung ứng 

thuốc cho nhân dân, các chương tr nh y tế quốc gia được triển khai thực hiện đảm 

bảo thời gian, chất lượng.  

T  suất sinh trên địa bàn giảm; t  lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi còn 

10,08 . Hoạt động đầu tư cho y tế c ng được quan tâm, số giường bệnh đạt 28,7 

giường/10.000 dân, t  lệ bác s  trên 10.000 dân đạt 7,27 người. 

T  lệ hộ dân nông thôn được s  dụng nước hợp vệ sinh là 94  và t  lệ hộ 

dân đô thị được cung cấp nước sạch là 100%. 

1.1.4. Phát triển kinh tế 

Nh n chung hiện tại, tr nh độ phát triển kinh tế của huyện Vân Đồn chưa cao, 

nền kinh tế của huyện chủ yếu là nông-lâm-ngư nghiệp; kinh tế công nghiệp và xây 

dựng còn hạn chế, nhỏ bé, tốc độ phát triển còn chậm; ngành kinh tế dịch vụ và du 

lịch đ  bước đầu phát triển theo chiều hướng tăng tốc, tuy nhiên còn chiếm t  tr ng 

nhỏ trong nền kinh tế. 

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của Huyện Vân Đồn đạt được ở mức khá 

cao. Trong giai đoạn 2001- 2005, tốc độ tăng trưởng b nh quân hàng năm của 

Huyện Vân Đồn đạt được khoảng 15,2 / năm, tăng lên mức 19,3 /năm giai đoạn 

2006 -2010. Từ năm 2010, cùng với những khó khăn chung của nền kinh tế quốc 

gia, kinh tế Huyện Vân Đồn c ng bị ảnh hưởng. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 

trên địa bàn huyện có xu hướng giảm. Giai đoạn 2010-2014, tốc độ tăng trưởng 

kinh tế khoảng 16,11 , thấp hơn so với mức b nh quân năm của giai đoạn 2006 – 

2010. Năm 2015, giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt 2.684 t  đồng (giá so sánh 

2010), tăng 16,1  so với năm 2014. Mặc dù đạt được tốc độ tăng trưởng khá nhưng 

có thể thấy quy mô kinh tế của Huyện vẫn còn khá nhỏ bé. Nếu xét theo các ngành 

nghề, ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ có sự tăng trưởng nhanh và mạnh, 

trong khi đó ngành nông, lâm, thủy sản có tốc độ tăng trưởng thấp hơn. 

Nông, lâm nghiệp và thủy sản là ngành quan tr ng đối với kinh tế Huyện 

Vân Đồn, chiếm t  tr ng lớn nhất trong cơ cấu kinh tế của Vân Đồn. Năm 2015, t  

tr ng của nhóm ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm khoảng 38,5 . Tốc độ 

tăng trưởng của nhóm ngành này giai đoạn 2001-2005 đạt 15,5 / năm, giảm nhẹ 

xuống 13,2 / năm trong giai đoạn 2006-2010, giảm tiếp còn khoảng 10,35 / năm 

giai đoạn 2010-2014 và năm 2015 lại tăng lên mức 13,6 . Đóng góp của ngành 

thủy sản lớn nhất trong nhóm ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản. 

Bảng 1. Giá trị sản xuất giai đoạn 2010-2015 

Đơn vị: Tỷ đồng, giá quy đổi 2010 

Ngành, l nh vực 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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GTSX 1272 1492 1725 2001 2312 2684 

Nông, lâm nghiệp và thủy sản 613 668 727 813 910 1034 

Công nghiệp và xây dựng  346 432 525 625 735 860 

Dịch vụ 313 392 473 563 667 790 

Nguồn: Báo cáo tổng hợp QHTT PTKTXH huyện Vân Đồn đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030; báo cáo kinh tế xã hội năm 2015. 

Quy mô sản xuất công nghiệp trên địa bàn Vân Đồn còn rất khiêm tốn và 

đang trong quá tr nh chuyển đổi mô h nh sản xuất cho phù hợp. Giá trị sản xuất của 

ngành công nghiệp chiếm một t  tr ng không lớn, khoảng 20-25  giá trị sản xuất 

toàn nền kinh tế huyện Vân Đồn. Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng trên địa 

bàn Vân Đồn năm 2015 đạt 860 t  đồng. Cơ cấu ngành nghề công nghiệp còn giản 

đơn, gồm các nhóm ngành khai thác: khai thác đánh bắt và chế biến hải sản và chế 

biến nông - lâm sản chiếm khoảng 35,2 , các ngành tiểu thủ công nghiệp như mộc, 

đồ gia dụng,... khoảng 17,4 , còn lại các ngành khác. 

Giai đoạn 2001-2005, tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp đạt 16,5 ; giai 

đoạn 2005-2010 tăng lên 27,5 /năm và trong 4 năm (2011- 2014) tốc độ tăng 

trưởng b nh quân năm của nhóm ngành này vào khoảng 19,4 / năm và năm 2015 

tốc độ tăng trưởng đạt 17 .  

Cùng với ngành công nghiệp và xây dựng, ngành dịch vụ c ng duy tr  được 

tốc độ tăng trưởng cao từ năm 2000 đến nay. Trong giai đoạn 2001-2005, tốc độ 

tăng trưởng ngành dịch vụ đạt khoảng 11,6 / năm, và 32,5 / năm giai đoạn 2006-

2010, giảm xuống 19,33 / năm giai đoạn 2011-2014 và tăng lên 29,4  năm 2015. 

Ngành du lịch của huyện đ  có sự khởi sắc, hoạt động du lịch ngày càng trở 

nên sôi nổi, nhất là trong dịp hè. Hoạt động thương mại diễn ra ổn định, tổng mức 

lưu chuyển hàng hóa bán lẻ trên địa bàn tăng trưởng khá.   

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn huyện là 1.427, 56 t  đồng, trong đó 

nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản đ  tăng lên 635 t  đồng năm 2015. Nguồn vốn 

này được tập trung triển khai thi công các dự án công tr nh mang tính chất động lực 

để phát triển kinh tế x  hội như đường 334 giai đoạn 3, hồ chứa nước Lòng Dinh, 

cảng tàu du lịch…Nguồn vốn giải ngân thực hiện các công tr nh dự án thuộc 

chương tr nh phát triển nông thôn mới là 13,112 t  đồng, đạt 93,5  kế hoạch vốn 

nông thôn mới năm 2015. 

Sự phát triển kinh tế thời gian qua của huyện Vân Đồn cho thấy t  tr ng 

ngành dịch vụ, thương mại gia tăng, t  tr ng ngành nông – lâm - thủy sản đ  giảm 

bớt. Điều này thể hiện quá tr nh chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Huyện đang diễn ra 

theo chiều hướng tích cực. Đây c ng là dấu hiệu cho thấy nhận thức về vai trò của 
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kinh tế dịch vụ nói chung, kinh tế du lịch nói riêng đ  được nâng cao trong x  hội, 

đặc biệt là ở đối tượng nhà đầu tư, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trên địa bàn. 

Bên cạnh đó, việc ch  tr ng công tác giáo dục, y tế trên địa bàn Huyện là việc làm 

đ ng đắn, tích cực, mang lại hiệu quả lâu dài đối với việc nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực tại chỗ của Huyện. Tuy nhiên, để phát triển Vân Đồn thành trung 

tâm du lịch dịch vụ chất lượng cao như định hướng được phê duyệt th  nguồn nhân 

lực tại chỗ không đủ đáp ứng cả về chất và lượng. Điều này đòi hỏi Huyện phải có 

những chính sách phù hợp nhằm đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực tại chỗ, đồng 

thời tận dụng ưu thế đặc biệt của Khu kinh tế để có chính sách khuyến khích, thu 

h t lao động chất lượng cao từ bên ngoài. 

1.2. Tài nguyên du lịch 

1.2.1. Tài nguyên vị thế 

Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, 

tầm nh n đến năm 2030 đ  xác định mục tiêu phát triển đầu tiên của Quảng Ninh là 

“Phát triển nhanh thương mại, dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ du lịch”. Theo đó, Vân 

Đồn là một trong  các địa bàn ưu tiên phát triển kinh tế, với mục tiêu: “Phát triển du 

lịch biển - đảo cao cấp gắn với công nghiệp giải trí tiên tiến, hiện đại có casino 

để tạo điều kiện th c đẩy các ngành nghề và dịch vụ khác phát triển như: Mua sắm, 

thời trang, biểu diễn nghệ thuật, phim trường, mỹ thuật, thể thao và các khu vực giải 

trí hiện đại đặc thù khác; phát triển Trung tâm du thuyền và dịch vụ cảng du lịch. 

Phát triển các dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng cao, trung tâm dịch vụ cao cấp về tài 

chính, ngân hàng, dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông quốc tế”.  

Hơn thế nữa, ngay cả mục tiêu phát triển công nghiệp, nông nghiệp của Tỉnh 

c ng nhằm mục đích phục vụ cho phát triển du lịch: “Phát triển công nghiệp xanh, 

sạch, công nghệ cao (công nghệ sinh h c, công nghệ thông tin, truyền thông, điện 

t ,...) hướng vào phục vụ phát triển du lịch, công nghiệp giải trí và xuất khẩu. 

“Phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao hướng vào 

phục vụ nhu cầu dịch vụ du lịch; đẩy mạnh khai thác, nuôi trồng thủy sản, phát triển 

tài nguyên rừng bền vững gắn với du lịch; xây dựng và phát triển đội tàu đánh bắt 

phù hợp, kết hợp phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh bảo vệ quyền và chủ 

quyền trên biển”. Có thể nói, trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

Quảng Ninh, Khu kinh tế Vân Đồn nói chung, ngành du lịch Vân Đồn nói riêng giữ 

vị trí quan tr ng.  

Sự phát triển của Vân Đồn c ng được định hướng chỉ đạo trong Quyết định 

786/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong đó kêu g i phát triển tiềm năng du 

lịch sinh thái của các đảo và biến huyện đảo trở thành một đầu mối giao thương và 

kinh tế quan tr ng của vùng Đông Bắc Việt Nam 



Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch huyện Vân Đồn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Đơn vị tư vấn: CTCP Viện du lịch bền vững Việt Nam  19 

 

Hình 1. Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng của huyện Vân Đồn 

 

(Xem file ảnh JPG kèm theo – file số 1) 
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Quyết định số 1296/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Đồn đ  xác định Vân Đồn có những tính 

chất sau: 

-Là khu kinh tế tổng hợp được vận hành theo quy chế riêng nhằm phục vụ 

nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh và vùng Duyên hải Đông 

Bắc; 

-Là trung tâm du lịch biển đảo chất lượng cao, dịch vụ vui chơi giải trí cao 

cấp vùng Bắc bộ, đảo Hải Nam và các thành phố phía Đông Trung Quốc; 

-Là đầu mối giao thông quốc tế, động lực chính để phát triển vùng kinh tế 

tr ng điểm Bắc bộ, đầu tư hệ thống hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội hiện đại, đồng 

bộ gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, đảm bảo an ninh quốc phòng 

khu vực Đông Bắc của Tổ quốc”. 

Các quyết định của Thủ tướng Chính phủ đ  cho phép Vân Đồn phát triển du  

lịch chất lượng cao với các loại h nh vui chơi giải trí cao cấp (trong đó có casino), 

thuận lợi để thu hút dòng khách cao cấp, có khả năng chi trả cao; cho phép phát 

triển Vân Đồn thành đầu mối giao thông quốc tế với cảng hàng không quốc tế, cảng 

biển quốc tế… thuận lợi cho việc đa dạng hóa luồng khách quốc tế đến; cho phép 

Vân Đồn có qui chế đặc thù để phát triển kinh tế nói chung, du lịch nói riêng… 

ngoài ra còn định hướng các ngành kinh tế khác phát triển với nhiệm vụ phục vụ 

nhu cầu phát triển du lịch. Du lịch Vân Đồn có vị thế quan tr ng trong nền kinh tế 

của Huyện và của Tỉnh. Vị thế này là nguồn lực to lớn giúp du lịch huyện Vân Đồn 

nói riêng, kinh tế huyện Vân Đồn nói chung phát triển nhanh, mạnh. Nếu khai thác 

tốt nguồn lực này th  Vân Đồn cùng với Phú Quốc sẽ trở thành hai tr ng điểm du 

lịch quốc gia, đóng góp phần quan tr ng trong sự nghiệp phát triển ngành du lịch 

Việt Nam.  

Là một huyện đảo nằm ở vị trí phía Đông Bắc của Tổ quốc, có vị trí giao lưu 

thuận lợi nên Vân Đồn có nhiều lợi thế trong phát triển các ngành kinh tế, trong đó 

có nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thu  sản, vận tải biển, cung cấp dịch vụ hậu cần 

cho thu  sản và đặc biệt là du lịch. 

Phát triển du lịch sẽ góp phần th c đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện 

đảo, giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng tăng t  tr ng của các 

ngành dịch vụ, tạo sự lưu thông với đất liền và các nước lân cận, tăng thu nhập và 

nâng cao đời sống nhân dân, tăng cường công tác giữ gìn an ninh quốc phòng, trật 

tự an toàn xã hội. 

Dịch vụ du lịch có giá trị xuất khẩu cao và hiệu quả kinh tế – xã hội cao nhất 

trong các hoạt động xuất khẩu dịch vụ, đặc biệt là theo góc độ thu ngoại tệ và thu 

h t lao động, tạo công ăn việc làm. Vì vậy, các nước, các địa phương đều cố gắng 
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đầu tư phát triển các dịch vụ du lịch phục vụ khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch 

quốc tế để tăng thu ngoại tệ. Tỉnh Quảng Ninh là một trong những địa phương điển 

hình của cả nước về phát triển du lịch, thu hút khách du lịch quốc tế thông qua khai 

thác giá trị di sản thế giới Vịnh Hạ Long, sức hấp dẫn của các giá trị lịch s  văn hóa 

còn lưu giữ lại trong các di tích, lễ hội truyền thống ở địa phương, sự cuốn hút của 

vịnh Bái T  Long. Sở hữu phần quan tr ng của vịnh Bái T  Long và một số giá trị 

văn hóa tiêu biểu của Tỉnh, Vân Đồn có cơ hội phát triển du lịch, thu ngoại tệ từ 

khách quốc tế và nội tệ từ khách du lịch trong tỉnh c ng như các địa phương lân 

cận. Nguồn thu này sẽ làm tăng t  tr ng giá trị ngành thương mại, dịch vụ của 

huyện, thay đổi cơ cấu kinh tế. Phát triển dịch vụ du lịch làm tăng cơ hội việc làm 

cho người dân trong huyện. Việc tiêu thụ tại chỗ sản vật địa phương phục vụ nhu 

cầu ăn uống tại chỗ, làm quà mang về của khách du lịch… vừa làm tăng thu nhập 

của người sản xuất v  đỡ chi phí vận chuyển đi tiêu thụ ở nơi khác, vừa góp phần 

quảng bá sản vật địa phương. 

Phát triển du lịch sẽ thu hút vốn đầu tư vào địa phương. Hiện tại, các nhà đầu 

tư lớn trong nước và nước ngoài đ  và đang đầu tư vào các dự án du lịch lớn nhằm 

vào thị trường khách du lịch cao cấp ở các khu vực có tiềm năng lớn về phát triển 

du lịch như các khu di sản, các vùng núi có khí hậu thuận lợi và cảnh quan đẹp, các 

vùng biển có bãi biển đẹp… Với điều kiện Vân Đồn, thu h t các nhà đầu tư lớn và 

vừa sẽ gi p khai thác được các tiềm năng vốn có của địa phương (tài nguyên du 

lịch, hạ tầng…), vừa thu h t được nguồn tiền bên ngoài vào phát triển kinh tế của 

địa phương, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn qua những công trình hạ tầng 

kỹ thuật du lịch (khách sạn, nhà hàng), vừa mang lại việc làm cho nhân dân trong 

huyện. 

Du lịch sẽ mang lại cho Vân Đồn cơ hội lớn trong quá trình chuyển đổi cơ 

cấu kinh tế. Nhiều hộ dân trước kia chỉ sống bằng nông nghiệp, đánh bắt thủy hải 

sản sẽ được cải thiện đời sống nhờ du lịch. Cụ thể như, nhiều gia đ nh trong huyện 

trước đây là những hộ thuần nông, nguồn thu nhập đều từ trồng tr t, chăn nuôi, 

đánh bắt và nuôi trồng thủy, hải sản nên cuộc sống không giàu có, nhiều hộ còn khó 

khăn. Khi du lịch phát triển, một bộ phận lao động này chuyển sang làm việc tại các 

cơ sở dịch vụ du lịch (khách sạn, nhà hàng, hướng dẫn du khách…) có thu nhập cao 

và ổn định hơn; một bộ phận khác vừa tiếp tục làm nông nghiệp theo truyền thống, 

vừa tham gia các dịch vụ du lịch lúc nông nhàn và có thêm thu nhập; một bộ phận 

khác tham gia các hoạt động gián tiếp phục vụ nhu cầu của khách du lịch để có thu 

nhập như sản xuất các sản phẩm phục vụ nhu cầu mua sắm hoặc tiêu thụ tại chỗ. 

Như vậy, t  tr ng ngành dịch vụ tăng lên trong cơ cấu kinh tế. 

Hoạt động du lịch phát triển, tạo nguồn ngân sách cho các địa phương từ các 

khoản trích nộp ngân sách của các cơ sở du lịch trực thuộc quản lý trực tiếp của địa 

phương và từ các khoản thuế  phải nộp của các doanh nghiệp du lịch kinh doanh 
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trên địa bàn. Các làng nghề truyền thống, hộ dân phát triển kinh tế gia đ nh có thể 

tận dụng thế mạnh của m nh để phát triển kinh tế bằng việc giới thiệu, bán các sản 

phẩm của làng nghề, của gia đ nh. Thuế từ các cơ sở này c ng là một khoản thu cho 

ngân sách địa phương. 

Khi du lịch của huyện phát triển tốt, người dân trong huyện c ng tham gia 

vào hoạt động du lịch với tư cách khách du lịch, khi đó, việc tham gia vào các hoạt 

động du lịch, nhất là các hoạt động nghỉ ngơi, vui chơi giải trí… sẽ củng cố sức 

khỏe cho nhân dân lao động trên địa bàn và do vậy góp phần làm tăng năng suất lao 

động xã hội.   

Du lịch phát triển th c đẩy các ngành kinh tế khác trên địa bàn phát triển 

theo vì du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, cần có sự hợp tác liên ngành. Nhiều ngành 

khác c ng được hưởng lợi thông qua việc cung cấp  sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ các 

doanh nghiệp du lịch và khách du lịch, như xây dựng, in ấn và xuất bản, bảo hiểm, 

vận tải, bán lẻ, dịch vụ tài chính. Như vậy, có thể khái quát các vấn đề về chính 

sách du lịch bao trùm một chuỗi lớn các l nh vực và lợi ích.  

Không chỉ quảng cáo hàng hóa mà thông qua các du khách, du lịch còn là 

phương thức hiệu quả nhất, mang hình ảnh đất và người, truyền thống và văn hóa 

của Vân Đồn ra các địa phương trong vùng, các địa phương trên cả nước và ra nước 

ngoài. Du lịch là một trong những phương tiện hàng đầu để trao đổi văn hoá, tạo cơ 

hội cho mỗi con người được trải nghiệm. Du lịch ngày càng được thừa nhận rộng 

rãi là một động lực tích cực cho việc bảo vệ di sản, thiên nhiên và văn hoá. Du lịch 

tác động trở lại văn hóa thông qua việc xây dựng và cải tạo môi trường văn hóa, x  

hội ở địa phương, góp phần khơi dậy các tiềm năng văn hóa giàu có và phong ph  

đang còn ẩn chứa, không để những tiềm năng ấy bị mai một và lãng quên. 

Du lịch sẽ đem lại lợi ích cho các chủ nhà đón khách như các chủ nhà cổ, 

chủ trang trại… tạo cho h  động lực để chăm nom và duy tr  di sản và các tập tục 

văn hoá của h . Việc phát triển các cơ sở du lịch trên địa bàn huyện nếu được thiết 

kế tốt có thể đề cao giá trị các cảnh quan của địa phương. Các cơ sở hạ tầng của địa 

phương như đường sá, hệ thống cấp thoát nước, x  lý chất thải, thông tin liên lạc có 

thể được cải thiện thông qua hoạt động du lịch. Ngoài ra, hiểu biết về môi trường 

của cộng đồng địa phương c ng được tăng lên thông qua việc trao đổi và h c tập 

với du khách. 

Như vậy, sự phát triển kinh tế – xã hội nói chung và du lịch nói riêng của 

Vân Đồn sẽ có những tác động tích cực đến sự phát triển chung của tỉnh Quảng 

Ninh. 

Với vị trí án ngữ ở vùng biển phía Đông Bắc của Tổ quốc, Vân Đồn có vị trí 

đặc biệt trong phòng thủ quốc phòng, đảm bảo an ninh quốc gia ở khu vực này. 

Điều này đặc biệt có ý ngh a trong bối cảnh thế giới và khu vực hiện đang đối mặt 
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với nhiều vấn đề phức tạp về chủ quyền l nh thổ. Chính v  vậy phát triển du lịch 

Vân Đồn không chỉ có ý ngh a về kinh tế - x  hội mà còn góp phần kh ng định chủ 

quyền của đất nước thông qua hoạt động du lịch. Ở một góc độ nào đó, việc các nhà 

đầu tư nước ngoài hợp tác với Việt Nam phát triển du lịch trên địa bàn Huyện là sự 

thừa nhận của quốc tế về chủ quyền biển đảo của Việt Nam nói chung, thể hiện 

mong muốn ổn định để phát triển kinh tế biển đảo, mang lại lợi ích cho các nhà đầu 

tư, các quốc gia có nhà đầu tư vào khu vực này nói riêng. Điều này sẽ rất có ý ngh a 

đối với việc đảm bảo an ninh quốc gia của đất nước trong bối cảnh chủ quyền biển 

đảo của Việt Nam đang có nhiều diễn biến phức tạp. 

1.2.2. Điều kiện tự nhiên  

Vị trí địa lý 

Vân Đồn là một huyện đảo của Quảng Ninh nằm ở vị trí tiền tiêu phía Đông 

Bắc của Tổ quốc, có toạ độ từ 20
o
40’ đến 21

o
12’ v  độ Bắc và từ 107

o
19’ đến 

107
o
42’ kinh độ Đông. Huyện lỵ của Vân Đồn là thị trấn Cái Rồng trên đảo Cái 

Bầu, cách thành phố Hạ Long gần 50km về phía Tây – Tây Nam. Huyện Vân Đồn 

giáp vùng biển huyện Tiên Yên và huyện Đầm Hà về phía Bắc; phía Tây giáp thành 

phố Cẩm Phả, ranh giới là lạch biển C a Ông và sông Voi Lớn; phía Đông giáp 

vùng biển huyện Cô Tô; phía Nam giáp vịnh Hạ Long và vùng biển Cát Bà (Hải 

Phòng). 

Vân Đồn có tổng diện tích tự nhiên khoảng hơn 2.170 km
2
 gồm 551,33km

2 

diện tích đất nổi và 1620km
2
 diện tích vùng biển với hơn 600 hòn đảo lớn nhỏ, 

trong đó hơn 20 đảo có người ở. Huyện Vân Đồn hợp thành bởi hai quần đảo Cái 

Bầu (Kế Bào) và Vân Hải. Đảo Cái Bầu là đảo lớn nhất trong cả hai quần đảo, có 

diện tích 17.212ha, với 7 đơn vị hành chính gồm: thị trấn Cái Rồng và 6 xã: Đông 

Xá, Hạ Long, B nh Dân, Đoàn Kết, Đài Xuyên và Vạn Yên. Các đảo còn lại phân 

bố rải rác trên vùng biển của Huyện, h nh thành nên 5 đơn vị hành chính cấp xã 

gồm: xã Thắng Lợi, xã Ng c Vừng, xã Bản Sen, xã Quan Lạn và xã Minh Châu. 

Nằm ở vùng cực Bắc của Tổ quốc, cách c a khẩu quốc tế Móng Cái khoảng 

120km, Vân Đồn có điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại, du lịch và đầu tư. 

Nằm trong vịnh Bái T  Long với hệ thống đảo đá, hang động kỹ v , nhiều bãi biển 

đẹp, lại gần trung tâm công nghiệp và đô thị của tỉnh Quảng Ninh, Vân Đồn hội đủ 

các lợi thế để phát triển ngành kinh tế du lịch. 

Với vị trí địa lý như vậy, có thể thấy Vân Đồn có vị trí chiến lược quan tr ng 

cả về kinh tế, chính trị và quốc phòng, an ninh, có tiềm năng tự nhiên phong phú, 

đặc biệt là tài nguyên du lịch biển đảo. Nhờ vậy, Thủ tướng Chính phủ đ  quyết 

định xây dựng Vân Đồn thành Khu kinh tế với chức năng chính là khu du lịch sinh 

thái biển – đảo chất lượng cao, trung tâm hàng không quốc tế, trung tâm dịch vụ cao 

cấp và là đầu mối giao thương quốc tế, góp phần th c đẩy phát triển bền vững cho 
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Quảng Ninh nói riêng và vùng kinh tế tr ng điểm Bắc bộ nói chung, đồng thời đảm 

bảo an ninh quốc phòng trên các vùng biển đảo của Tổ quốc.  

Địa hình 

Vân Đồn là huyện đảo có địa h nh khá đa dạng bao gồm vùng đối núi thấp, 

vùng phù sa bồi tụ ven biển và các đảo. 

+ Vùng đồi núi khu vực đảo Cái Bầu phát triển trên đá trầm tích sa thạch, 

diệp thạch và dăm cuội kết. Khu vực này có một số ng n n i có độ cao trên 300m 

như n i Vạn Hoa cao 397m, núi Bằng Thông cao 366m, núi Cái Bầu cao 302m. 

+ Vùng phù sa bồi tụ ven biển ở các đảo đất lớn có diện tích nhỏ, hẹp, thấp 

thoải dần ra biển với độ cao chỉ từ 1-3m. 

+ Vùng đảo với hơn 600 đảo nhỏ chia thành 2 loại: 

- Các đảo đá vôi có vách đứng, đỉnh h nh răng cưa với nhiều h nh dáng khác 

nhau tạo nên cảnh quan đảo đá và hang động kỳ th  không kém g  vịnh Hạ Long 

như các đảo h nh thiên nga, lạc đà, cá voi, sư t , nàng tiên… các hang Soi Nhụ, Hà 

Giắt, Ông Bụt, Nhà Trò… 

- Các đảo đất thường mang dáng dấp chung là sườn bên dốc, bên thoải, tạo 

cho cảnh quan vịnh Bái T  Long khác biệt so với vịnh Hạ Long. Các đảo đất 

thường có diện tích lớn và ven đảo có các b i biển đẹp, sức chứa lớn như các b i 

biển Minh Châu, Sơn Hào, Quan Lạn, Ng c Vừng. Các b i biển này đều có chất 

lượng tốt, điều kiện về độ mịn của cát, độ cao của sóng, độ thoải của bờ cát, độ 

trong và mặn của nước biển,… thích hợp h nh thành các khu nghỉ dưỡng, tắm biển 

qui mô lớn.   

Khí hậu 

Vân Đồn nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa cận chí tuyến Bắc, có mùa Hè 

nắng nóng từ tháng 5 đến hết tháng 8 và mùa Đông lạnh từ tháng 10 đến tháng 3 

năm sau. Tháng 4 và tháng 9 là thời kỳ chuyển tiếp với khí hậu ôn hòa. Nhiệt độ 

trung b nh năm ở những khu vực thấp (dưới 200m) vào khoảng 22,7
o
C, còn ở các 

khu vực cao (trên 200m) là 20,8
o
C. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối đo được trên địa bàn 

Huyện là 38,8
o
C và nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối đo được là 4,6

o
C. Khí hậu này đ  

tạo nên tính thời vụ rõ rệt của du lịch Vân Đồn và là yếu tố cản trở cho việc kêu g i 

đầu tư phát triển du lịch của huyện. 

Nguồn nắng ở Vân Đồn khá dồi dào, trung b nh số giờ nắng dao động từ 

1400giờ/năm đến 1600 giờ/năm. 

Lượng mưa trung b nh năm ở huyện Vân Đồndao động trong khoảng 

1700mm đến 2300mm/năm tùy theo khu vực. Ví dụ như lượng mưa trung b nh năm 

đo được ở khu vực quần đảo Cái Bầu là 1.748mm, ở Bản Sen thuộc quần đảo Vân 
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Hải là 2.442mm. Lượng mưa phân bố không đều trong năm mà chia thành 2 mùa 

khá rõ rệt. Mùa nhiều mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9, trùng với mùa nắng 

nóng. Lượng mưa trong thời gian này chiếm tới 83-86  tổng lượng mưa cả năm. 

Trong đó, tháng mưa nhiều nhất là tháng 8. Mùa ít mưa từ tháng 10 đến tháng 4 

năm sau. Mùa này lượng mưa nhỏ, chỉ chiếm từ 14-17  tổng lượng mưa cả năm. 

Tháng ít mưa nhất là tháng 1. 

 Độ ẩm tương đối trung b nh hàng năm ở địa bàn huyện là khoảng 84 . Sự 

chênh lệch độ ẩm không khí giữa các khu vực trong huyện không lớn nhưng có sự 

phân hóa theo thời gian: vào mùa mưa, độ ẩm không khí trung b nh tháng đạt tới 

hơn 90  và mùa khô có thể xuống dưới 70 . 

 Ở Vân Đồn thịnh hành 2 loại gió chính là gió Đông Bắc và gió Đông Nam. 

Gió Đông Nam thịnh hành từ tháng 5 đến tháng 9, gió thổi từ biển vào với vận tốc 

không lớn (trong khoảng cấp 1 – cấp 2), mang theo hơi nước khiến không khí mát 

mẻ, dễ chịu, thuận lợi cho cuộc sống sinh hoạt của người dân và cho hoạt động du 

lịch. Gió Đông Bắc thịnh hành từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Gió Đông Bắc có 

tốc độ khá mạnh, thông thường đạt tới cấp 5, cấp 6; ở ngoài khơi cấp 7, cấp 8. Gió 

này thường mang theo thời tiết lạnh giá, đôi khi có sương muối, ảnh hưởng đến 

cuộc sống của người dân và hoạt động du lịch trên địa bàn. 

 Là huyện đảo nên Vân Đồn thường chịu ảnh hưởng trực tiếp của b o đổ bộ 

từ biển vào. Trung b nh mỗi năm có từ 4-8 cơn b o ảnh hưởng trực tiếp đến Vân 

Đồn. B o xuất hiện thường kèm mưa to, gió lớn, gây nhiều thiệt hại cho sản xuất và 

đời sống của người dân. Bên cạnh đó, b o còn làm ảnh hưởng đến hoạt động du lịch 

v  mùa b o ở đây (từ tháng 6 đến tháng 10) trùng với mùa đông khách du lịch. 

 Về mùa Đông, thường là vào tháng 1 và tháng 2, ở những vùng n i cao trên 

địa bàn Huyện, khi nhiệt độ xuống thấp sẽ xuất hiện sương muối gây hại cho sản 

xuất nông nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là trồng tr t. Ngoài ra, trong khoảng tháng 2 

đến tháng 4, trên địa bàn Huyện thường có sương mù làm ảnh hưởng đến giao 

thông vận tải trên biển. 

Thủy văn và nguồn nước 

Nguồn nước mặt ở Vân Đồn khá nghèo nàn do đặc điểm địa h nh. Hầu hết 

các dòng chảy mặt trên địa bàn huyện không chảy thường xuyên mà chỉ là các suối 

nhỏ, ngắn và dốc, h nh thành trong mùa mưa. Lượng nước mặt ở Vân đồn chủ yếu 

là ở các hồ, đập chứa nước. Hiện nay, trên địa bàn huyện có khoảng 28 hồ, đập 

chứa nước nhỏ, là nguồn cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt của người dân. 

Một số hồ, đập có diện tích khá lớn trên địa bàn có thể kể đến là hồ Mắt Rồng ở Thị 

trấn Cái Rồng, hồ đập Khe Mai ở x  Đoàn Kết, đập Khe Bòng ở x  B nh Dân và 

đập Voòng Tre ở x  Đài Xuyên. Nguồn nước mặt ở đây thường bị nhiễm mặn, 

nhiễm phèn, phải qua x  lý mới đảm bảo yêu cầu nước sinh hoạt. 
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Nguồn nước ngầm trên địa bàn huyện có trữ lượng không lớn nhưng vẫn đáp 

ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân và cả hoạt động du lịch. Chất lượng nước 

ngầm trong các thành tạo lục nguyên nói chung thuộc loại cacbonat clorua natri, có 

độ khoáng hóa từ 0,05-0,19/lít, độ pH bằng 6,5-7,5, đảm bảo chất lượng cho sinh 

hoạt của con người. 

Chế độ thủy triều ở khu vực huyện Vân Đồn là chế độ nhật triều đều, trong 

ngày có một lần triều lên và một lần triều xuống. Về mùa Hè, thủy triều lên và buổi 

chiều và mùa Đông vào buổi sáng. Biên độ triều ở đây thuộc loại lớn nhất dải ven 

biển Việt Nam với biên độ 3,5 – 4m. Thủy triều cao nhất thường rơi vào các tháng 

1, 6, 7 và 12. Thủy triều thấp nhất thường vào các tháng 3, 4, 8 và 9. 

Nhu cầu nước trong phát triển du lịch là nhu cầu cấp thiết và t  lệ thuận với 

sự gia tăng dòng khách c ng như sự dịch chuyển dịch vụ từ b nh dân sang cao cấp. 

V  vậy, trong tương lai, khi Vân Đồn phát triển du lịch theo hướng phát triển du lịch 

chất lượng cao, đa dạng hóa sản phẩm nhằm tăng cường thu h t khách... th  nhu cầu 

nước ng t trên địa bàn sẽ tăng v t. Khi đó, nguồn nước tại chỗ sẽ không đủ đáp ứng 

nhu cầu. Để đảm bảo các điều kiện cho phát triển du lịch, việc đầu tư các nhà máy 

cung cấp nước ng t cho Huyện là việc làm cần cân nhắc ưu tiên ngay từ giai đoạn 

đầu của sự phát triển. 

Sinh vật 

Trên địa bàn huyện Vân Đồn hiện nay có 40.291,3ha đất rừng, chiếm 72,8  

tổng diện tích đất tự nhiên của huyện gồm 5.941,8ha rừng đặc dụng (thuộc VQG 

Bái T  Long), 10.851,8ha rừng phòng hộ và 23.497,7ha rừng sản xuất. Độ che phủ 

của rừng trên địa bàn huyện năm 2015 là trên 53,5 . 

Huyện Vân Đồn có hệ thực vật đa dạng, phát triển trên các dạng địa h nh 

phong ph  của Huyện. Theo thống kê, trên địa bàn Huyện có 780 loài thực vật, 

thuộc 468 chi, 135 h , 5 ngành thực vật bậc cao có mạch. Trong đó có 30 loài được 

ghi trong Sách Đỏ Việt Nam.  

+ Các thảm thực vật vùng đồi, n i: 

- Thảm rừng gỗ xanh quanh năm: là vùng gỗ có trữ lượng lớn, thảm thực vật 

thường xanh nhiều tầng, độ che phủ rừng lớn. Thảm rừng này phân bố chủ yếu ở 

đảo Ba Mùn và một số đảo khác trong khu vực vườn quốc gia Bái T  Long. 

- Thảm thực vật tái sinh có đặc điểm là cây thấp, đường kính thân nhỏ, trữ 

lượng gỗ thấp. Đây là thảm thực vật phục hồi lại sau khi bị khai thác làm nương rẫy 

và phục vụ nhu cầu khác của con người. 

- Thảm rừng hỗn giao tre nứa h nh thành sau khi bị khai thác, các loại cây 

thân gỗ tái sinh chậm, bị thay thế bằng các loại tre, nứa. 
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- Thảm thực vật cây bụi, trảng cỏ là khu vực mà thảm thực vật bị khai thác 

nhiều lần, không phát triển được, chủ yếu còn tồn tại các loài cây bụi, cỏ thấp... một 

số diện tích loại thảm thực vật này hiện đ  được thay thế bằng diện tích cây ăn quả.  

+ Thảm thực vật vùng đồng bằng: đây là vùng sản xuất nông nghiệp với 

thảm thực vật chủ yếu là các cây công nghiệp hàng năm và cây ăn quả. 

+ Thảm thực vật vùng c a sông, ven biển: chủ yếu là thông, phi lao và các 

loài thực vật ngập mặn (s , vẹt, đước). 

Song song với thảm thực vật, hệ động vật ở huyện Vân Đồn c ng rất đa dạng 

và phong ph . Trong đó, khu vực VQG Bái T  Long là nơi tập trung chủ yếu đa 

dạng sinh h c của Huyện.   

Nhìn chung, huyện Vân Đồn có hệ sinh vật phong ph , có giá trị cao về kinh 

tế và môi trường. Sự tập trung về đa dạng sinh h c của khu vực VQG Bái T  Long 

là điều kiện thuận lợi để khai thác các giá trị đa dạng sinh h c cho phát triển du lịch, 

đặc biệt là du lịch sinh thái gắn với bảo tồn, hướng đến mục tiêu phát triển bền 

vững.  

1.2.3. Tài nguyên du lịch tự nhiên 

Các bãi biển 

a) Bãi Dài: là b i biển đẹp thuộc x  Hạ Long trên đảo Cái Bầu. B i dài khoảng 

4,5km với b i cát thoải, cát mịn, nước biển trong xanh. Với lợi thế gần trung 

tâm của huyện, thuận lợi về giao thông, B i Dài là b i tắm có tiềm năng phát 

triển du lịch biển với các hoạt động tắm biển, nghỉ dưỡng. 

b) Bãi tắm Sơn Hào: thuộc thôn Sơn Hào, xã Quan Lạn. B i dài hơn 3km, cát 

trắng, mịn, b i thoải, nước biển trong, độ mặn cao. Địa h nh khá bằng ph ng, 

độ dốc không lớn. Đây là điều kiện thuận lợi để h nh thành nên các khu nghỉ 

dưỡng cao cấp, qui mô lớn. 

c) Bãi Minh Châu:thuộc x  Minh Châu, b i có chiều dài hơn 5km, tiếp giáp với 

2 b i biển đẹp khác là b i Robinson và b i Rùa. B i Minh Châu c ng có đặc 

điểm địa h nh thoải, cát mịn, nước trong xanh và đặc biệt là sóng không quá 

lớn, rất thích hợp với hoạt động tắm biển. B i nằm trong khu vực vườn Quốc 

gia Bái T  Long với cảnh quan phía sau b i biển là rừng nguyên sinh có giá 

trị đa dạng sinh h c cao. B i Rùa tiếp giáp b i Minh Châu là nơi các loài rùa 

biển thường lên đẻ trứng. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch 

nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái ở khu vực này. 

d) Bãi Ngọc Vừng: thuộc x  Ng c Vừng, là b i biển đẹp của Vân Đồn. B i 

rộng, thoải, trải dài khoảng 3km, cát trắng  với rừng thông chắn cát hơn 15 

năm tuổi trải d c bờ cát đẹp và thơ mộng. Không gian trên đảo Ng c Vừng 
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rộng, bằng ph ng, không khí êm đềm, thanh b nh. Điều kiện tự nhiên và x  

hội ở đây thuận lợi để phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.  

e) Các bãi biển ven các đảo nhỏ khác: trên vùng biển thuộc các x  Thắng Lợi, 

Minh Châu, Quan Lạn… còn nhiều b i biển đẹp với độ dài vừa phải nhưng 

không gian đẹp, khá kín đáo, thích hợp đầu tư thành các b i tắm riêng kết 

hợp với các hoạt động khác như khám phá hang động, t m hiểu hệ sinh thái 

rừng nhiệt đới trên n i đá vôi, khám phá. 
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Hình 2. Bản đồ tài nguyên và hiện trạng phát triển du lịch huyện Vân Đồn 

 

(Xem file ảnh JPG kèm theo – file số 2) 
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Các đảo đá và hang động 

Các đảo đá trên vịnh Bái T  Long không hoành tráng như các đảo trên vịnh 

Hạ Long nhưng c ng mang những h nh dáng khá độc đáo như h nh thiên nga, cá 

voi, lạc đà, Cô Tiên, sư t … Đặc biệt, các đảo đá này xen kẽ giữa các đảo đất tạo 

nên sự tương phản về độ sắc sảo của địa h nh, đặc điểm của thảm thực vật trên 

đảo… khiến cảnh quan trở nên hấp dẫn, không nhàm chán. C ng như các đảo ở 

vịnh Hạ Long, trên các đảo đá ở Bái T  Long có nhiều hang động đẹp. Thêm vào 

đó, trên một số đảo còn h nh thành các hồ giữa n i vô cùng độc đáo, hấp dẫn bất cứ 

du khách ưa khám phá nào. 

Có giá trị để phát triển du lịch có thể kể tới là quần thể n i đá và hang động 

trên vùng biển x  Thắng Lợi, khu vực đảo Ba Mùn, Trà Ng  với áng Tùng Con bên 

cạnh b i biển Tùng Con đẹp đẽ, thơ mộng, hang Ông Bụt độc đáo, hang Quan, hang 

Nhà Trò… 

Vườn Quốc gia Bái Tử Long 

Vườn Quốc gia Bái T  Long là một trong bảy vườn quốc gia tại Việt Nam 

bao gồm cả khu vực bảo tồn dưới biển lẫn trên cạn. Vườn Quốc gia Bái T  Long có 

nhiều bãi biển đẹp, rừng trên đảo và các khu vực biển bao quanh các đảo trong 

phạm vi Vườn là nơi cư tr  của 2.212 loài động thực vật, trong đó  992 loài trên 

rừng và 1.220 loài dưới biển. Trên các đảo trong Vườn, rừng phần lớn là rừng 

nguyên sinh nhiều tầng cây với độ che phủ cao, đặc biệt rừng mưa nhiệt đới phát 

triển ở độ cao 370m so với mực nước biển. Ở vùng nước nông thuộc khu vực Vườn 

Quốc gia còn bảo tồn được hơn 1 ngàn ha rặng san hô. Hàng năm, loài rùa xanh và 

rùa biển tới đẻ trứng trên các bãi biển quanh khu Vườn Quốc gia với số lượng lớn 

hơn nhiều so với các khu vực khác của Việt Nam. Với điều kiện đặc biệt về tự 

nhiên, Vườn Quốc gia có các hệ sinh thái đa dạng và phong phú, là tiền đề quan 

tr ng để phát triển du lịch sinh thái. Các hệ sinh thái ở Vườn gồm: 

Hệ sinh thái biển 

+ Hệ sinh thái vùng nước nông quanh các đảo 

Hệ sinh thái vùng biển nông ven bờ bao gồm vùng ngập nước thường xuyên 

đáy mềm. Tổng cộng đ  thống kê được 539 loài sinh vật sinh trưởng trong hệ sinh 

thái này. Trong đó, các loài động vật, thực vật phù du, các loài giáp xác  phân bố cả 

trong các hệ sinh thái rạn san hô và hệ sinh thái vùng nước nông ven bờ nên các loài 

này được coi là hợp phần chung của cả 2 hệ sinh thái. 

+ Hệ sinh thái rạn san hô 

Đây là một kiểu hệ sinh thái đặc trưng cho các vùng biển nông ven bờ nhiệt 

đới. .Hệ sinh thái rạn san hô có 112 loài thuộc 12 h , phân bố ven các đảo: Đông Ba 
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Mùn, Đầu Cào, Hòn Vành, Mang Khơi và một vài đảo nhỏ khác. Thành phần loài 

của khu hệ động thực vật trong hệ sinh thái này rất phong ph  và đa dạng, nhưng 

chủ yếu là san hô, chiếm sinh khối lớn nhất, tiếp đến là rong biển nhưng nhóm này 

thường phát triển theo mùa  

+ Hệ sinh thái rừng ngập mặn 

Mặc dù diện tích phân bố không đáng kể có diện tích khoảng 100ha, nhưng 

tại hai vụng Cái Quýt và ổ Lợn diện tích rừng ngập mặn khá lớn, đây là một phần 

của kiểu hệ sinh thái vùng triều. 

Quần thể thực vật trong hệ sinh thái này mang đặc trưng của vùng Đông Bắc 

Việt Nam. Chiều cao b nh quân thấp. Mật độ trên 10.000 cây/ha. Tổng diện tích 100 

ha. Phân bố tại một số địa điểm chính như : Vụng Cái Quýt, Vụng Lỗ Hố, Vụng Soi 

Nhụ, Vụng Ổ Lợn, Thung áng Cái Đé, Thung Áng Cái Lim.  

Hệ sinh thái rừng ngập mặn là nơi sống và sinh sản của nhiều giống hải sản 

có giá trị cao và là nguồn cung cấp thức ăn vô cùng phong ph  cho nhiều loài hải 

sản, là nơi ở và kiếm ăn của nhiều loài động vật trên cạn như: các loài th  móng 

guốc ăn thực vật, các loài khỉ. 

+ Hệ sinh thái hồ - hang - tùng áng: 

Điển h nh ở các khu vực Cái đé, Cái lim, Đá ẩy, Máng hà. Đặc biệt là hang 

luồn Cái Đé với chiều sâu 350m 

Đây là một kiểu hệ sinh thái đặc trưng cho các vùng đảo đá vôi. Ch ng là các 

hồ nước mặn trong n i đá vôi và được nối với biển bằng các hang động Karst ngầm 

hoặc hồ nước lợ với bản chất là hồ nước ng t trên n i nhưng do h nh thành trên đảo 

đá vôi nên bị thẩm thấu nước biển khiến nước trở nên lợ. 

Hệ sinh thái rừng 

VQG Bái T  Long có tổng số 794 loài thuộc 468 chi và 135 h  thuộc 5 

ngành thực vật bậc cao có mạch. Với 431 loài được s  dụng làm thuốc,126 loài cây 

cho gỗ, 74 loài quý hiếm và có tên trong  Sách đỏ Việt Nam và IUCN cần bảo vệ.   

Hệ động vật rừng: 

- Lớp Th  có 24 loài thuộc 13 h , 6 bộ 

- Lớp Chim có 71 loài thuộc 28 h , 9 bộ 

- Lớp lưỡng cư có 15 loài thuộc 1 h , 1 bộ 

- Lớp bò sát có 33 loài thuộc 12 h , 2 bộ 

- Côn trùng bộ cánh gồm có 120 loài thuộc 8 h   
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+ Hệ sinh thái rừng nhiệt đới lá rộng thường xanh trên n i đá vôi  

Với đặc trưng bao gồm nhiều loài thực vật chịu hạn với các quần thể thực vật 

ưu thế thuộc h  Dâu tằm, các quần thể phất dụ n i đá chịu hạn, các loài tuế n i đá 

có khả năng phân bố trong những điều kiện sinh thái cực kỳ khắc nghiệt, ngay cả 

trên những vách n i dựng đứng.  

Các loài thực vật đặc trưng như : Trai lý, Tuế đá vôi, lan hài vệ nữ hoa vàng, 

Kim giao n i đá, Lát hoa, Tắc kè đá. 

Các loài động vật như : khỉ vàng, sơn dương, tắc kè, cao cát bụng trắng, 

...v.v. Hệ sinh thái còn nổi bật với cảnh quan thiên nhiên phong ph  và hấp dẫn tạo 

nên bởi hệ thống hang động castơ và h nh thù rất đa dạng của các n i đá vôi trên 

biển. 

Trong tổng số 135 h  thực vật có ở Vườn, số loài gặp trong mỗi h  có khác 

nhau. Có 31 h  mới gặp 1loài, 32 h  có 3-4 loài, 28 h  có 5-9 loài và 24 h  có trên 

10 loài. Hai h  có số lượng trên 40 loài là Rubiaceae (47 loài ) và Euphorbiaceae 

(41 loài). Đây c ng là những h  có số chi và loài đa dạng nhất trong hệ thực vật 

Việt Nam. Có 18 chi có số loài nhiều hơn, 5 trong đó 2 chi Fiecus (18 loài), 

Symplocos (11 loài) có số loài lớn nhất. 

+ Hệ sinh thái rừng lá rộng thường xanh nhiệt đới trên n i đất: 

Đây là hệ sinh thái chiếm phần lớn diện tích các đảo nổi với các quần thể 

thực vật thuộc h  Sồi dẻ, Long n o, h  Vang, Ba mảnh vỏ, h  Sim, và các loài cây 

quý hiếm có giá trị kinh tế cao như : Lim xanh Re hương, Kim giao n i đất, Táu 

mật. 

Hệ sinh thái này tồn tại một số quần thể th  có mật độ rất cao như : Lợn 

rừng, ho ng, Nhím, Don ; các loài quý hiếm gồm : Tê tê, Khỉ vàng, Tắc kè, Trăn 

gấm, Báo l a, Rắn hổ mang, rắn hổ mang ch a, rùa vàng n i, rùa hộp ba vạch, Ba 

ba . Đặc biệt còn tồn tại một quần thể Nai vàng duy nhất trong vùng Đông Bắc Việt 

Nam.  

Với những lợi thế về tài nguyên sinh vật, cùng với các điều kiện tự nhiên 

khác, khu vực vườn quốc gia Bái T  Long có điều kiện vô cùng thuận lợi để phát 

triển du lịch sinh thái với các hoạt động t m hiểu hệ sinh thái rừng nhiệt đới thường 

xanh, hệ sinh thái san hô và hệ sinh thái b i triều. Các hoạt động mang tính chuyên 

đề như quan sát rùa, lặn biển… c ng có thể phát triển ở đây. 

1.2.4. Tài nguyên du lịch nhân văn 

Nhóm các di chỉ khảo cổ học 

a.  Hang Soi Nhụ (còn g i là hang Miếu): thuộc địa phận x  Hạ Long,  cách 

đền Trà Thân khoảng 6km đường biển về phía Tây Nam, cách cảng Cái Rồng 8km.  
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Đây là nơi phát tích của nền văn hóa người Việt thời tiền s . Di tích Soi Nhụ bao 

gồm 2 nền văn hóa thuộc hai thời đại hoàn toàn khác nhau. 

b. Di chỉ Hà Giắt thuộc địa phận x  Hạ Long là một di chỉ khảo cổ h c với 

những di vật được phát hiện gồm một bộ sưu tập công cụ đá có niên đại cách ngày 

nay khoảng từ 10.000 đến 7000 năm. Đây là điểm tham quan du lịch khảo cổ thứ 2 

sau Soi Nhụ.  

c. Di chỉ Ngọc Vừng thuộc địa phận x  Ng c Vừng – nơi cứ tr  của người 

nguyên thủy. Di vật t m thấy ở di chỉ này khá phong ph  gồm đồ đá, đồ gốm, đồ 

đồng, với niên đại cách ngày nay khoảng từ 3500 năm đến 3000 năm. 

Nhóm các di tích lịch sử - văn hóa 

a. Cụm di tích Quan Lạn nằm trên đảo Quan Lạn thuộc quần đảo Vân Hải. 

Quan Lạn là mảnh đất gắn liền với truyền thống lịch s  chống giặc ngoại xâm của 

dân tộc. Năm 1990 cụm di tích Quan Lạn được Bộ Văn hoá – Thông tin (này là Bộ 

Văn hoá - Thể thao – Du lịch) xếp hạng với hệ thống Đ nh – Chùa - Miếu - Nghè 

công nhận là di tích lịch s  và kiến tr c nghệ thuật cấp quốc gia.  

* Đình Quan Lạn:  

L c đầu đ nh Quan Lạn được dựng gần bến Cái Làng, trung tâm thương cảng 

Vân Đồn, sau này vào những năm 1890 – 1900 đ nh được chuyển về xây dựng tại vị 

trí như ngày nay (thôn Đoài - x  Quan Lạn - huyện Vân Đồn). Đ nh tựa thế năm 

ng n n i cao tạo thành h nh ng  nhạc. Người Quan Lạn từ xưa tới nay rất tự hào khi 

ch n được vị thế “Tiền Tam thai, hậu Ng  nhạc” cho ngôi đ nh làng của m nh.     

   Đ nh Quan Lạn thờ Thành Hoàng Làng, các vị tiên công có công lập ấp dựng 

làng, sau đó thờ Trần Khánh Dư, vị tướng đ  có công lớn trong trận đánh đoàn 

thuyền lương giặc Nguyên – Mông và rất gắn bó với vùng đảo này. Tượng Trần 

Khánh Dư là pho tượng lớn nhất trong đinh cao 157cm, trong thế ngồi ngai, hai tay 

đặt trên đùi. Ngoài ra, đ nh còn thờ cả Dương Khổng Lộ và “tứ vị thánh nương” là 

những vị thần được truyền tụng thường che chở cho những người đi biển.  

* Chùa Quan Lạn:  

Chùa nằm bên cạnh đ nh Quan Lạn (hay còn g i Linh Quang Tự), theo 

hướng Đông Nam. Chùa có kiến tr c giản dị với 3 gian. Ngoài cùng là tam quan, 

sau đến bái đường và hậu cung.  

Chùa Quan Lạn thờ Phật,công ch a Liễu Hạnh và cụ Hậu. Tương truyền cụ 

Hậu là một bà l o ở Quan Lạn không chồng con, sinh thời hiền lành, ph c đức, 

chăm chỉ làm ăn để dành một số tiền của. Cụ Hậu đ  dâng toàn bộ tài sản của m nh 

cho nhà chùa. Dân làng đ  tạc tượng cụ Hậu - là bức tượng dân gian khá đặc sắc 

còn lưu giữ và thờ trong chùa.  
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* Miếu, nghè Quan Lạn:  

Nghè nằm về phía đông bắc của đảo Quan Lạn trên trục đường chính Quan 

Lạn đi Minh Châu cách đ nh khoảng 1,2km. Nghè c  sau khi bị hỏng đến năm 1986 

được xây dựng lại khang trang, dân làng long tr ng rước Bài vị, sắc phong đức 

thánh về an toạ tại nghè. Hàng năm đ ng vào ngày 16/6 âm lịch, dân làng làm lễ 

rước bài vị, sắc phong của ngài từ nghè về đ nh tổ chức hội chèo bơi truyền thống 

và ngày 19/6 âm lịch làm lễ xa giá hoàn cung rước bài vị, sắc phong của ngài về 

nghè. Nghè và đ nh Quan Lạn có mối quan hệ gắn bó, mật thiết trong đời sống tinh 

thần của cộng đồng dân cư địa phương. Đám rước từ nghè về đ nh và hội đua 

thuyền Quan Lạn là biểu hiện sinh động cho mối quan hệ nói trên. 

Miếu Quan Lạn gồm ba ngôi miếu thờ ba anh em h  Phạm, đó là: Miếu Đức 

Ông thờ Phạm Công Chính, Miếu Sao Ỏn thờ Phạm Quý Công Và Miếu Đông Hồ 

thờ Phạm Thuần Dụng, là bộ tướng của Trần Khánh Dư đ  chiến đấu d ng cảm và 

hi sinh trong trận Vân Đồn - C a Lục chống quân xâm lược Mông Nguyên. 

b. Đền thờ Trần Khánh Dư thuộc địa phận x  Quan Lạn, nằm cách Đ nh 

Quan Lạn khoảng 1,5 km là một công tr nh kiến tr c nhỏ h nh chữ Nhất, 

tương truyền được dựng lại trên phủ c  của ông. 

c. Di tích lưu niệm Hồ Chí Minh thuộc địa phận đảo Ng c Vừng , nơi Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đ  ra thăm đảo Ng c Vừng Ngày 12/11/1962 và trồng 

cây đa lưu niệm. 

d. Thương cảng cổ Vân Đồn Vị trí chính xác của bến cảng cổ nằm ở vụng Cái 

Làng thuộc phía đông bắc x  đảo Quan Lạn - nay là cảng cát Vân Hải. Được h nh 

thành năm 1149, là thương cảng biển đầu tiêncủa Việt Nam.  

Thương cảng Vân Đồn xưa là một hệ thống bến cảng phân bố trên nhiều hòn 

đảo cách biệt nhau trong vùng vịnh Bái T  Long: Bến Cái Làng, Cống Cái, Con Quy, 

Cống Hẹp, Cống Đông, Thiếu Cống, Gạo Rang, Vạn Ninh, trong đó trung tâm là hai 

bến Cái Làng và Cống Cái trên đảo Vân Hải. Quy mô lớn của thương cảng Vân Đồn 

một thời sầm uất đ  được các nhà khảo cổ ghi nhận qua việc phát hiện nhiều bến b i 

với đồ gốm và tiền đồng nhiều triều đại, trên suốt một dải đảo từ Cống Đông, Cống 

Hẹp, Cống Yên, Ng c Vừng đến Minh Châu, Quan Lạn..... (Qua các dấu tích nền 

nhà cổ thường bắt gặp những h  sành đựng tiền đồng cổ thuộc các thời đại phong 

kiến Trung Quốc từ nhà Đường tới nhà Thanh; tiền Việt Nam từ nhà Lý tới nhà 

Nguyễn.) Tại khu cảng cổ còn có một khẩu giếng có tên g i nôm là na là giếng Hệu, 

hay còn g i là giếng Nàng tiên nằm sát bên bờ vụng, quanh năm đầy nước. Đó là 

một trong những yếu tố góp phần kh ng định thêm rằng Cái Làng là một bến thuyền 

buôn cổ của bến thuyền cổ của cảng Vân Đồn.  



Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch huyện Vân Đồn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Đơn vị tư vấn: CTCP Viện du lịch bền vững Việt Nam  35 

 

Thương cảng Vân Đồn được thành lập năm 1149 dưới thời vua Lý Anh Tông 

là một trong những thương cảng  ngoại dịch đầu tiên ở nước ta. Quy mô  của hệ 

thống thương cảng Vân Đồn một thời sầm uất đ  được các nhà khảo cổ ghi nhận 

qua việc phát hiện nhiều bến b i với những mảnh vỡ đồ gốm, sành, sứ … trên các 

b i biển và dưới lòng đất. Bên cạnh đó qua dấu tích nền nhà cổ thường bắt gặp các 

h  sành đựng tiền đồng cổ thuộc các triều đại phong kiến Trung quốc từ thời nhà 

Đường tới thời nhà Thanh, tiền Việt Nam từ thời nhà Lý tới thời nhà Nguyễn trên 

suốt một dải đảo từ Cống Đông, Cống Hẹp, Cống Yên, Ng c Vừng đến Minh Châu, 

Quan Lạn…  

Nói đến quá tr nh hưng thịnh của Thương cảng Vân Đồn, sách Đại việt s  ký 

toàn thư đ  viết: “K  Tỵ năm thứ 10 (đời vua Lý Anh Tông - Tống thiệu hưng đời 

thứ 19) mùa  xuân, tháng hai, thuyền buôn ba nước Trảo Oa, Lộ Hạc, Xiêm La vào 

Hải Đông xin ở lại buôn bán, bèn cho tập trung ở nơi đảo g i là Vân Đồn để mua 

bán hàng quý dâng hiến sản vật địa phương”.  

“Năm Trịnh Ph  thứ 9 đời nhà Lý Cao Tông, thương nhân các nước Xiêm 

La, Tam Phật Tề vào trấn Vân Đồn dâng vật quý xin buôn bán”.  

“Năm Thiệu phong thứ 8 đời Trần Dụ Tông (1348), mùa đông, tháng 10 

thuyền buôn người nước Chà Bồ (Chà Và) đến Hải Trang Vân Đồn ngầm mua 

Ng c trai”.  

“Năm đại trị thứ ba đời Trần Dụ Tông (1360), mùa đông, tháng 10 thuyền 

buôn của các nước Lộ Hạc, Trảo Oa, Xiêm La đến Vân Đồn buôn bán, tiến các vật 

lạ”.  

“Thời Lê Thánh Tông (1667) thuyền buôn của nước Xiêm La đến trang Vân 

Đồn dâng biểu bằng lá vàng và dâng sản vật địa phương”.  

Đồng thời trong cuốn Nguyễn Tr i toàn tập có ghi “khách thương đến buôn 

bán, lớp này đến lớp khác đem đồ dâng cống”.   

Những Cứ liệu của s  sách và giới khảo cổ h c cho thấy thương cảng Vân 

Đồn tồn tại hưng thịnh suốt 5 thế k  từ thời nhà Lý đến thời nhà Lê, là trung tâm 

giao thương cảng biển quốc tế ở khu vực đàng ngoài từ thế k  XII đến thế k  XVII. 

Với những giá trị to lớn về lịch s , thương cảng Vân Đồn đ  được Bộ Văn hoá và 

Thông tin (nay là Bộ Văn hoá thể thao và Du lịch) cấp bằng xếp hạng Di tích lịch 

s  tại Quyết định số: 59/2003/QĐ-BVHTT ngày 29/10/2003. 

e. Vân Hải Linh từ : Toạ lạc tại n i Cái Rồng, gần khu cầu cảng Cái 

Rồng (thuộc thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn), đền thờ vua Lý Anh Tông (hay  Vân Hải 

linh từ) là di tích - danh thắng thờ vị hoàng đế Lý Anh Tông, có công khai sinh ra 

trang Vân Đồn TK XII. Vân Hải linh từ có từ lâu, được xây dựng từ năm Chính 

Long Bảo Ứng thứ 10 (năm 1172). Theo s  sách, Hoàng đế Lý Anh Tông (sinh 
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tháng 4 -1136) là con trai trưởng của vua Lý Thần Tông. Ngay từ trẻ ông đ  đến 

thăm Vân Đồn, vi hành thị sát t nh h nh, đời sống người dân. Khi vua đến dân 

mượn n i rồng mẹ để lập đài đón tiếp. Và chính ông là người lập ra thương cảng 

Vân Đồn nổi tiếng năm 1149, phát huy thế mạnh giao thương, phát triển vùng biển 

đảo trù ph , sầm uất trong một thời gian dài.  

Tương truyền, khi vua rời Vân Đồn, dân đ  giữ nguyên nơi vua ngự tiếp dân 

làm k  niệm, tưởng nhớ công ơn của vua.  Lý Anh Tông là một trong những vị vua 

nhà Lý được truyền tụng là rất linh thiêng. Chuyện kể về trường hợp xuất hiện đám 

mây lạ "Bát đế vân du" nổi tiếng tại Đền Đô, Bắc Ninh cách đây khoảng hơn 10 

năm là vào đ ng ngày giỗ kỵ của ông là một ví dụ. Ngày nay đền c ng thu h t đông 

đảo người dân địa phương, khách thập phương tới chiêm bái. Với những giá trị lịch 

s , văn hoá to lớn đó, đền thờ vua Lý Anh Tông cùng với động Đông Trong đ  

được UBND tỉnh công nhận là di tích cấp tỉnh năm 2007 (theo quyết định 

4426/QĐ-UBND). 

Nhằm phát huy những giá trị đó, nay đền đ  được chính quyền, doanh 

nghiệp, các nhà hảo tâm góp sức tôn tạo đẹp đẽ. Đền được tôn tạo lại khang trang, 

bề thế trên nền c  triền n i phía Tây, phía đông có lầu nghênh phong. Đền có thế 

t a sơn   dốc đón thủy mạch để trị long khí, lấy d y đồi xa phía tây thị trấn làm án. 

Khuôn viên của đền có vách n i uốn cong, thế tay long cao và dài liên tục, tay hổ 

thấp và ngắn. Đền có tầm nh n phóng khoáng, cảnh quan hữu t nh. Nay được xây lại 

công phu, lát đá xanh Thanh Hoá, trần gỗ, sơn son thiếp vàng... Trong thời gian tới, 

sẽ tiếp tục được đầu tư tôn tạo các hạng mục, xây sân rộng phía trước nối liền với 

đường giao thông thuận lợi cho du khách tham quan. 

Nằm trong hệ thống di tích - danh thắng trên địa bàn thị trấn, đây là tuyến 

hội tụ nhiều thuận lợi để phát triển du lịch tâm linh, sinh thái: tham quan đền, động 

Đông Trong và tuyến du lịch biển đảo, thế mạnh của Vân Đồn. 

Các lễ hội 

a. Lễ hội Vân Đồn (hay còn gọi là lễ hội Quan Lạn): 

Nguồn gốc của lễ hội là từ Hội làng của người dân đảo Quan Lạn, mang đậm 

nét văn hóa truyền thống vùng biển đảo Đông Bắc tổ quốc. Ngoài phần lễ tổ chức 

rước bài vị Trần Khánh Dư từ nghè vào đ nh tôn nghiêm, còn diễn ra lễ hội đua 

thuyền. Hội tái hiện lại trận chiến đấu oanh liệt, vang dội, mở đầu cuộc kháng chiến 

hào hùng của dân tộc Việt Nam, lần thứ 3 chống lại quân Nguyên Mông xâm lược. 

Dưới sự chỉ huy tài t nh của Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư năm 1288, trên dòng 

sông Mang lịch s , quân ta đ  tập kích và đánh tan đoàn thuyền lương chở 17 vạn 

hộc lương thực của giặc Nguyên do Trương Văn Hổ chỉ huy, cắt đứt hoàn toàn hậu 

cần tiếp tế cho cuộc chiến tranh xâm lược của quân Nguyên.  
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Lễ hội được tổ chức từ ngày 10 tới 20 tháng 6 âm lịch hàng năm tại đảo 

Quan Lạn. 

 Ngày 10/6, sáng sớm treo cờ thần lớn trước c a đ nh làng báo hiệu khóa 

làng, dân làng không ai được rời đảo đi dâu, những người xa quê và khách thập 

phương được về đảo dự hội. Trong ngày này làm lễ thay áo, cải lịch cho các nhân 

thần thờ trong đ nh, đền; công bố các qui định của Hội làng, phân công người chuẩn 

bị lễ hội để cả làng biết. 

 Ngày 11-13/6 thống kê bé trai mới sinh từ tháng 6 năm trước đến tháng sáu 

năm tổ chức hội để bổ sung suất đinh. Các gia đ nh có suất đinh bổ sung phải sắm 

cỗ đưa lên miếu đức ông tế lễ rồi đưa cỗ về thôn thụ lộc. 

 Ngày 14/6 từng giáp tổ chức tiệc rượu cho tất cả nam giới trong thôn (từ 3 

tuổi trở lên). 

 Ngày 15/6 chuẩn bị thuyền rồng để nghênh thần, lựa ch n người bơi chèo. 

 Ngày 16/6 chính hội. Các hoạt động trong ngày gồm: rước thần về đ nh dự 

hội làng, rước tới Nghè Trần Khánh Dư tế lễ rồi lại rước trở về đ nh làng. Buổi 

chiều các gia đ nh làm cơm c ng tổ tiên, ông bà. Canh 3 làm lễ tế Thánh ở đ nh để 

mời các vị về dự hội và phù hộ cho dân ch ng được b nh yên, mùa màng bội thu. 

Ngày 17/6 rước binh khí sang miếu Đức ông Phạm Công Chính tế lễ. Cùng 

thời gian, tại các chùa, miếu khách tổ chức các trò chơi. 

Ngày 18/6, k  niệm ngày chiến thắng trên sông Mang, tổ chức lễ hội đua 

thuyền. 

Ngày 19/6, chuẩn bị lễ vật để c ng ngày hôm sau và khao quân 

Ngày 20/6, làm lễ cầu b nh yên, hóa m , rước bài vị Thành hoàng về nghè, 

các gia đ nh làm cơm c ng tổ tiên, kết th c Hội. 

Những năm gần đây, ngoài phần lễ, phần hội ở lễ hội này có nhiều trò chơi 

dân gian và hoạt động thể thao, văn hóa như kéo co, đánh vật, bóng chuyền, cờ 

người, thi người đẹp, thi văn nghệ… 

Có thể nói, đây là lễ hội lớn và nổi tiếng nhất ở Huyện Vân Đồn. Thời điểm 

tổ chức lễ hội lại vào đ ng mùa thuận lợi cho tổ chức các hoạt động du lịch. V  vậy, 

nếu khai thác tốt th  đây là sản phẩm du lịch độc đáo, có sức hấp dẫn lớn đối với du 

khách, nhất là du khách nước ngoài. 

1.3. Đánh giá chung 

Vân Đồn là nơi không khí trong lành, yên t nh, nơi có nhiều b i biển dài, 

đẹp, cát mịn, bờ cát thoải, nước trong xanh…, vùng biển Vân Đồn có những kỳ 

quan đảo đá, hang động có ý ngh a về cảnh quan và ý ngh a lịch s . Vân Đồn còn là 
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nơi sơn thủy hữu t nh, có Vườn quốc gia Bái T  Long với nhiều loại sinh vật quí 

hiếm. Biển Vân Đồn là kho hải sản phong ph , là nguồn thực phẩm dồi dào đáp ứng 

nhu cầu của khách du lịch. Cảnh quan Vân Đồn hấp dẫn du khách bằng vẻ đẹp bồng 

bềnh, dịu dàng của bức tranh sơn thủy hữu t nh, xen kẽ giữa vẻ sắc sảo của đảo đá 

và vẻ mềm mại của các đảo đất, tương phản về màu sắc giữa những b i cát trắng, 

vàng với những hàng thông xanh ngắt. Đây là những điều kiện thuận lợi để du lịch 

Vân Đồn phát triển các loại h nh du lịch phong ph  gồm: du lịch tham quan, nghỉ 

dưỡng biển, du lịch sinh thái, du lịch vui chơi giải trí cao cấp….  

Các di tích lịch s  văn hóa và các lễ hội của huyện Vân Đồn là nguồn tài 

nguyên du lịch nhân văn phong ph  và có giá trị đối với hoạt động du lịch, đặc biệt 

là đối với du lịch tâm linh và giáo dục truyền thống. Bên cạnh giá trị tự nhiên, việc 

các di tích và các lễ hội phân bố, diễn ra tại các khu vực có các tài nguyên du lịch tự 

nhiên hấp dẫn khác khiến cho khả năng khai thác cho hoạt động du lịch tăng lên rất 

nhiều. Đây là điều kiện thuận lợi đối với việc đầu tư xây dựng và đa dạng hóa các 

sản phẩm du lịch của huyện. Không chỉ thế, việc khai thác các điểm di tích, lễ hội 

này còn có thể gắn với các di tích, lễ hội khác trong tỉnh Quảng Ninh và địa phương 

lân cận là Hải Dương, nối đến Hà Nội thành tuyến du lịch tâm linh, giáo dục truyền 

thống có ý ngh a quốc gia và quốc tế. 

Vân Đồn có vị thế quan tr ng trong phát triển kinh tế nói chung, phát triển 

du lịch nói riêng của Tỉnh Quảng Ninh với các lợi thế về chính sách phát triển, lợi 

thế về vị trí địa lý, lợi thế là đầu mối giao thông quan tr ng … 

So sánh với các địa phương trong Tỉnh, đặc biệt là với các địa phương trong 

nhóm 4 trung tâm du lịch của Tỉnh, có thể thấy: 

+ Vân Đồn có tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển hơn Hạ Long; 

+ Vân Đồn có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái hơn tất cả các địa 

phương trong Tỉnh; 

+ Vân Đồn có tiềm năng phát triển du lịch vui chơi giải trí cao cấp hơn các 

địa phương khác; 

+ Vân Đồn có khả năng thu h t luồng khách đa dạng hơn tất cả các địa 

phương khác, đặc biệt là dòng khách có khả năng chi trả cao; 

+ Vân Đồn có khả năng xây dựng và thực thi các chính sách đặc biệt nhằm 

th c đẩy sự phát triển kinh tế nói chung, du lịch nói riêng hơn các địa phương khác 

trong toàn Tỉnh; …. 

Từ đánh giá trên, có thể thấy nguồn lực để phát triển du lịch của Vân Đồn rất 

phong phú và có giá trị cao. Vấn đề còn lại là việc nhận thức đ ng tầm quan tr ng, 

đánh giá đ ng tiềm năng, khai thác hợp lý các nguồn lực này để Du lịch Vân Đồn 

thực sự trở thành động lực cho sự phát triển kinh tế của Huyện và cho sự phát triển 
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du lịch của cả Tỉnh. 

2. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH HUYỆN VÂN ĐỒN 

Trong những năm vừa qua, du lịch Vân Đồn đ  có những bước chuyển mình 

đáng kể với tốc độ tăng trưởng khá nhanh và ổn định. Có được những kết quả này 

bên cạnh những nguyên nhân khách quan như hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng 

được củng cố đặc biệt là giao thông đường bộ, các ảnh hưởng tích cực sự phát triển 

du lịch chung của tỉnh và đất nước thì có phần đóng góp không nhỏ từ các nhân tố 

nội tại đặc biệt là từ các chủ trương, chính sách của địa phương. 

2.1. Hiện trạng các chỉ tiêu phát triển ngành chủ yếu 

2.1.1. Khách du lịch 

Tổng lượng khách du lịch đến Vân Đồn trong những năm vừa qua tăng 

trưởng khá ổn định khoảng 12.19%. Nếu như năm 2007, Vân Đồn chỉ đón hơn 276 

ngàn lượt khách th  đến năm 2015 con số này đ  tăng lên trên 693 ngàn lượt khách. 

Mặc dù lượng khách du lịch đến với Vân Đồn tăng nhanh và ổn định nhưng chiếm 

phần lớn trong đó là sự gia tăng của khách du lịch nội địa, t  tr ng khách du lịch 

quốc tế trong tổng số khách đến với Vân Đồn đạt khá thấp, chỉ khoảng dưới 10%. 

Hình 3. Số lượng khách du lịch đến Vân Đồn giai đoạn 2007 - 2015 

 

Nguồn: Số liệu thống kê của Phòng Văn hóa thông tin huyện, 2015 

Do đặc điểm tài nguyên, khoảng cách với các thị trường g i khách và 

phương thức giao thông nên t  lệ khách du lịch lưu tr  lại Vân Đồn khá cao, chiếm 

trên 60 . Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng lượng khách lưu tr  tại Vân Đồn c ng 

khá ổn định và đạt trung b nh 14,29 /năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng khách. Đây 
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là một tín hiệu đáng mừng, tạo nền tảng cho sự phát triển của du lịch Vân Đồn trong 

tương lai. 

Bảng 2. Số lượng khách du lịch lưu tr  tại Vân Đồn giai đoạn 200  – 2015 

Năm 

Tổng số khách lưu tr  

Khách quốc tế 

(ngàn lượt) 

Khách nội địa 

(ngàn lượt) 
Số lượng 

(ngàn lượt) 

Tốc độ tăng 

trưởng ( ) 

2007 177,63 - 2,42 175,21 

2008 198,40 11,7 3,01 195,39 

2009 230,45 16,2 3,77 226,68 

2010 267,30 16,0 4,78 262,52 

2011 310,35 16,1 6,35 304,00 

2012 358,94 15,7 8,34 350,60 

2013 420,86 17,3 11,57 409,29 

2014 464,19 10,3 12,06 452,13 

2015 517,00 11,4 14,20 502,80 

Nguồn: Số liệu thống kê của Phòng Văn hóa huyện, 2015 

 - Số ngày khách: 

 Do có t  lệ khách lưu tr  khá cao (đạt hơn 70  năm 2015)nên số ngày khách 

của du lịch Vân Đồn c ng đạt mức khá. Tuy nhiên một bộ phận khách du lịch vẫn 

coi Vân Đồn là một điểm đến trung gian nên thời gian trung b nh khách du lịch lưu 

tr  tại đây chỉ khoảng hơn 1 ngày, đặc biệt là khách du lịch nội địa. Có một sự 

chênh lệch khá lớn giữa thời gian lưu tr  của khách du lịch nội địa và khách du lịch 

quốc tế. Trong khi, khách quốc tế có thời gian lưu tr  b nh quân khoảng 2 ngày th  

khách du lịch nội địa chỉ có thời gian lưu tr  trên 1 ngày. 

Bảng 3.Số ngày khách bình quân của du lịch Vân Đồn giai đoạn 200  - 2015 

Năm 

Tổng s  

khách 

(ngàn lượt) 

Tổng s  ngày 

khách 

(ngàn ngày) 

S  ngày khách 

lưu tr   ình quân 

(ngày) 

T c độ tăng 

trưởng 

(%) 

2007 177,63 291,90 1.13  

2008 198,40 317,42 1.11 -2.08% 

2009 230,45 400,58 1.21 9.28% 
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2010 267,30 480,26 1.24 2.91% 

2011 310,35 578,46 1.28 3.26% 

2012 358,94 668,43 1.30 1.62% 

2013 420,86 783,12 1.32 1.47% 

2014 464,19 806.23 1,44 1,48% 

2015 517,00 988.16 1,43 -1,31% 

Nguồn: Tổng hợp và tính toán từ số liệu thống kê của Phòng Văn hóa huyện, 2015 

2.1.2. Thu nhập từ du lịch 

 - Chi ti u của du khách: 

 Với t  lệ khách lưu tr  và thời gian lưu tr  đạt mức khá nên chi tiêu của du 

khách khi đến với Vân Đồn c ng đạt mức khá. Khách du lịch chủ yếu chi tiêu cho 

các dịch vụ cơ bản như lưu tr , vận chuyển, ăn uống. Mức chi tiêu cho các dịch vụ 

bổ sung rất thấp do hệ thống các dịch vụ và sản phẩm này hầu như chưa có ngoài 

một số dịch vụ tối thiểu phục vụ khách tắm biển và lễ hội. Có một mối tương quan 

rất rõ nét giữa việc bổ sung các dịch vụ hay tăng giá dịch vụ với mức chi tiêu của du 

khách. Điều này đ  làm cho mức chi tiêu của du khách dù tăng nhưng tốc độ rất 

không đồng đều, có sự khác biệt lớn giữa các năm. 

Bảng 4. M c chi tiêu của khách du lịch tại Vân Đồn giai đoạn 200  - 2015 

Năm 

Chi tiêu của 1 khách du lịch Chi tiêu  ình quân ngày khách 

Giá trị 

(triệu đồng) 

T c độ tăng 

trưởng 

Giá trị 

(triệu đồng) 

T c độ tăng 

trưởng 

2007 0,297 - 0,264 - 

2008 0,328 10,16% 0,297 12,50% 

2009 0,369 12,72% 0,306 3,16% 

2010 0,393 6,39% 0,316 3,37% 

2011 0,490 24,77% 0,382 20,83% 

2012 0,521 6,20% 0,399 4,51% 

2013 0,543 4,23% 0,410 2,73% 

2014 0,753  38,62%  0,521  27,06% 

2015 0,779  3,53% 0,546 4,90% 
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Nguồn: Tổng hợp và tính toán từ số liệu thống kê của Phòng Văn hóa huyện. 2015 

 - Thu nhập từ du lịch: 

 Thu nhập từ hoạt động du lịch chiếm một t  tr ng tương đối lớn trong tổng 

GDP của Vân Đồn, góp phần quan tr ng vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của 

Huyện. Với tốc độ tăng trưởng cao dù không đồng đều giữa các năm nhưng tốc độ 

tăng  trưởng b nh quân của thu nhập từ du lịch luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng 

GDP của Huyện. Trong giai đoạn từ 2007 đến 2015, tốc độ tăng trưởng b nh quân 

GDP của Huyện đạt mức rất cao là 28,59  nhưng c ng trong giai đoạn này tốc độ 

tăng trưởng b nh quân của thu nhập từ du lịch đ  đạt đến 33,71  và góp phần rất 

lớn trong việc tạo ra động lực phát triển kinh tế - x  hội chung.  

Bảng 5.Thu nhập từ du lịch của Huyện Vân Đồn giai đoạn 200  - 2015 

Năm 

GDP của 

toàn Huyện 

(T  đồng) 

Thu nh p t  

du lịch 

(T  đồng) 

T c độ tăng 

trưởng thu 

nh p t  du 

lịch 

(%) 

T  tr ng thu 

nh p t  du 

lịch GDP toàn 

Huyện 

2007 359 52,84 - 14,72% 

2008 420 65,01 23,04% 15,48% 

2009 489 85,12 30,93% 17,41% 

2010 670 105,04 23,40% 15,68% 

2011 934 152,15 44,86% 16,29% 

2012 1.080 186,89 22,83% 17,31% 

2013 1.255 228,41 22,22% 18,20% 

2014 2.252
(*)

 420,00 83.88% 19% 

2015 2.684
(*)

 540,00 28.57% 20% 

Nguồn: Tổng hợp, tính toán từ Ni n giám thống k  tỉnh Quảng Ninh 2015 và số liệu 

thống kê của Phòng Văn hóa huyện 

2.1.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch 

 - Phương tiện vận chuyển khách du lịch: 

 Với đặc thù tài nguyên và hiện trạng hệ thống cơ sở hạ tầng nên trong những 

năm vừa qua, hệ thống phương tiện vận chuyển khách du lịch của Vân Đồn đ  có sự 

tăng trưởng rất nhanh. Do điều kiện địa h nh biển đảo nên các phương tiện vận 

chuyển khách du lịch của Huyện khá đa dạng bao gồm cả phương tiện vận chuyển 
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trên biển và trên đất liền. Từ cuối năm 2015, một số cơ sở kinh doanh đ  th  

nghiệm đưa vào phục khách du lịch dịch vụ cho thuê xe điện (7-8 chỗ) đi thăm quan 

trên đảo Quan Lạn và Minh Châu. 

Hệ thống các phương tiện này về cơ bản đ  đáp ứng được nhu cầu phục vụ 

du khách về mặt số lượng tuy nhiên chất lượng còn thấp và khá đơn điệu. Dù tăng 

trưởng nhanh nhưng vào những ngày cao điểm vẫn còn xảy ra t nh trạng thiếu 

phương tiện vận chuyển, đây là hiện tượng khó tránh khỏi đối với những khu du 

lịch khai thác các sản phẩm có tính mùa vụ cao như du lịch biển, du lịch lễ hội…    

Bảng 6. Hệ thống phương tiện vận chuyển du lịch của Huyện Vân Đồn 

giai đoạn 200  - 2015 

Năm 
Xe đạp 

du lịch 
Xe tuktuk 

Taxi và 

ô tô 
Tầu g  

Tầu 

cao t c 

2007 18 33 60 18 3 

2008 21 35 72 20 4 

2009 32 40 97 21 4 

2010 126 70 113 27 6 

2011 251 115 121 30 14 

2012 353 115 137 33 18 

2013 427 122 158 38 22 

2014 450 125 180 50 23 

2015 530 142 212 54 24 

Tốc độ 

tăng 

trưởng 

b nh 

quân 

52.62% 20.01% 17.09% 14.72% 29,68% 

Nguồn: Kết quả khảo sát và tính toán từ số liệu thống kê của Phòng Văn hóa 

thông tin huyện, 2015 

 - Hệ thống cơ s  lưu tr   CSLT : 

 Trong thời gian vừa qua, hệ thống các cơ sở lưu tr  của Vân Đồn tăng trưởng 

khá ổn định. Tương ứng với t  lệ gia tăng số lượng khách lưu tr , số lượng các cơ 

sở lưu tr  c ng tăng trưởng ở mức độ khá khoảng trên 16 . Tuy nhiên, hiện trạng 
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chất lượng các cơ sở lưu tr  của Vân Đồn còn khá thấp, số lượng khách sạn được 

xếp sao còn ít, quy mô các cơ sở lưu tr  nhỏ lẻ, manh m n. 

Bảng 7.Hệ thống cơ sở lưu tr  của Huyện Vân Đồn giai đoạn 200  - 2015 

Năm 
S  lượng 

CSLT 

S  khách 

sạn 1-2 sao 

S  CSLT 

đạt chu n 

S  CSLT 

chưa phân 

loại 

S  ph ng  01 

CSLT 

2007 44 0 5 39 11,25 

2008 50 3 4 43 12,82 

2009 55 3 6 46 12,96 

2010 73 4 7 62 11,64 

2011 96 6 9 81 13,09 

2012 98 8 15 75 12,55 

2013 109 8 32 69 13,18 

2014 112 10 32 70 13,76 

2015 127 11 40 76 13,41 

Nguồn: Kết quả khảo sát và tính toán từ số liệu thống kê của Phòng Văn hóa huyện, 

2015 

Một dấu hiệu đáng mừng là quy mô các cơ sở lưu tr  đang có xu hướng tăng 

trong đó t  lệ phòng của các cơ sở lưu tr  đạt chuẩn và cơ sở lưu tr  được xếp hạng 

sao có tốc độ tăng trưởng gấp đôi b nh quân. Tuy nhiên, do tính thời vụ của du lịch 

biển và sự đơn điệu, nghèo nàn của hệ thống sản phẩm du lịch nên công suất s  

dụng buồng phòng của các cơ sở lưu tr  còn rất thấp, chưa đạt được mức 50 . 

Bảng 8.Số lượng phòng và c ng suất s  dụng phòng của các cơ sở lưu tr  

Tại Vân Đồn giai đoạn 200  - 2015 

Năm 
S  lượng 

CSLT 

Tổng s  

ph ng 

S  ph ng 

đạt chu n 

S  ph ng 

chưa phân 

loại 

Công 

suất 

s  dụng 

2007 44 495 78 417 37,5% 

2008 50 641 120 521 38,2% 

2009 55 713 149 564 38,0% 

2010 73 850 172 678 42,7% 
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2011 96 1.257 242 1.015 40,6% 

2012 98 1.230 318 912 41,9% 

2013 109 1.437 624 813 41,2% 

2014 112 1.541 719 822 39,1% 

2015 127 1.703 845 858 41,2% 

Nguồn: Kết quả khảo sát và tính toán từ số liệu thống kê của Phòng Văn hóa 

thông tin huyện, 2015 

- Hệ thống cơ s  kinh doanh ăn uống  CSKD U : 

C ng như hệ thống các cơ sở lưu tr , các cơ sở kinh doanh ăn uống của Vân 

Đồn c ng có tốc độ tăng trưởng khá nhanh và ổn định. Cùng với sự gia tăng về số 

lượng th  quy mô và chất lượng các cơ sở này c ng có sự cải thiện đáng kể. Mặc dù 

vậy, cơ cấu món ăn của các cơ sở này vẫn còn khá nghèo này, đơn điệu và ít đổi 

mới. Đặc biệt các nhà hàng có phục vụ các món ăn cho du khách quốc tế còn rất ít 

và chưa thực sự đảm bảo các yêu cầu du lịch. Về tổng thể, tốc độ tăng trưởng của 

các cơ sở kinh doanh ăn uống tại Vân Đồn cao hơn khá nhiều các dịch vụ khác và 

đạt 34,7 /năm, trong đó, các nhà hàng trên biển và nhà hàng có quy mô trung b nh 

(từ 50 đến 500 chỗ ngồi) có tốc độ tăng trưởng rất nhanh.  

Bảng 9. Số lượng và cơ cấu các cơ sở kinh doanh ăn uống tại Vân Đồngiai đoạn 

2007 - 2015 

Năm Tổng s  
Nhà hàng 

trên  iển 

Phân loại cơ sở kinh doanh ăn u ng theo  

quy mô 

Dưới  0 ch  
T   0 –  00 

ch  

Trên  00 

ch  

2007 11 2 7 2 2 

2008 13 4 9 3 2 

2009 17 7 10 4 4 

2010 24 7 15 7 4 

2011 34 11 20 8 6 

2012 53 18 29 12 9 

2013 64 21 42 13 9 

2014 65 22 42 14 9 

2015 67 22 42 15 10 
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Tốc độ 

tăng trưởng 

b nh quân 

25.34% 34.95% 25.10% 28.64% 22.28% 

Nguồn: Kết quả khảo sát và tính toán từ  số liệu thống kê của Phòng Văn hóa 

thông tin huyện, 2015 

- Hệ thống dịch vụ vui chơi giải trí: 

Hiện trạng các dịch vụ vui chơi, giải trí tại Vân Đồn khá nghèo nàn với quy 

mô nhỏ và chất lượng chưa cao. Các dịch vụ giải trí ngoài một số hoạt động phục 

vụ dân địa phương như quán café, bi a th  chỉ có các cơ sở kinh doanh karaoke. . 

Các cơ sở này phân bố chủ yếu tại các khu vực phát triển du lịch. Số lượng các cơ 

sở kinh doanh karaoke tuy không phải quá ít nhưng quy mô nhỏ (một vài phòng) 

với chất lượng khá b nh dân nên chưa thực sự thu h t khách du lịch.  

Bảng 10. Số lượng và quy m  các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại Vân Đồn 

TT Địa bàn Số lượng cơ sở Quy mô (phòng) 

1. Thị trấn Cái Rồng 15 44 

2. X  Hạ Long 4 7 

3. X  Đoàn Kết 3 7 

4. X  Quan Lạn 10 14 

5. X  Thắng Lợi 2 3 

6. X  Đông Xá 1 3 

7. X  Ng c Vừng 2 2 

8. X  Bản Sen 2 2 

Tổng cộng: 39 82 

Nguồn: Số liệu thống kê của Phòng Văn hóa huyện, 2015 

2.1.4. Lao động du lịch 

- Số lượng lao động du lịch: 

Trong giai đoạn vừa qua, số lượng lao động trong ngành du lịch có tốc độ 

tăng trưởng ổn định nhưng ở mức khá thấp. Nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng 

này là do tính mùa vụ trong du lịch Vân Đồn quá cao nên người lao động, đặc biệt 

là lao động gián tiếp không quá mặn mà với l nh vực này và thường phải làm thêm 

những nghề nghiệp khác để đảm bảo cuộc sống. Tính đến năm 2013, cả huyện có 

gần 4 ngàn lao động làm việc trong ngành du lịch và phục vụ hơn 622 ngàn lượt 



Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch huyện Vân Đồn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Đơn vị tư vấn: CTCP Viện du lịch bền vững Việt Nam  47 

 

khách. Điều này có ngh a một năm mỗi lao động trong ngành du lịch phục vụ 

khoảng 160 khách du lịch.   

Bảng 11.Lao động trong ngành du lịch cuả Vân Đồn giai đoạn 200  - 2015 

Năm 
Tổng s  LĐ 

(người) 

LĐ trực tiếp 

(người) 

LĐ gián tiếp 

(người) 

T  lệ LĐ gián 

tiếp  LĐ trực 

tiếp (lần) 

2007 2.134 667 1.467 2,20 

2008 2.180 665 1.515 2,28 

2009 2.390 745 1.645 2,21 

2010 2.661 847 1.814 2,14 

2011 3.078 994 2.084 2,10 

2012 3.418 1.070 2.348 2,19 

2013 3.884 1.191 2.693 2,26 

2014  3.720   1.220   2.500   2,05  

2015  3.950   1.300   2.650   2,04  

Tốc độ 

tăng 

trưởng 

BQ/năm 

8,00% 8,70% 7,67%  

Nguồn: Kết quả khảo sát và tính toán từ số liệu thống kê của Phòng Văn hóa thông 

tin huyện, 2015 

- Ch t lượng lao động du lịch: 

Trong những năm vừa qua, chất lượng lao động trong ngành du lịch của Vân 

Đồn đ  có những cải thiện đáng kể, t  lệ người lao động trực tiếp được đào tạo về 

du lịch không ngừng tăng đặc biệt là những lao động có tr nh độ đại h c và trên đại 

h c. Tuy nhiên do xuất phát điểm thấp nên cơ cấu và tr nh tr nh độ của lao động du 

lịch vẫn còn rất nhiếu bất cập. Bên cạnh những thiếu hụt về số lượng th  chất lượng 

lao động trong ngành du lịch của Vân Đồn c ng đang bộc lộ nhiều khiếm khuyết. 

Gần như 100  lao động gián tiếp chưa được đào tạo về nghiệp vụ du lịch. Nguy 

hiểm hơn, có đến hơn 50  lao động trực tiếp trong ngành c ng chưa qua đào tạo về 

chuyên môn nghiệp vụ du lịch. Đây là một con số đáng báo động và sẽ tác động 

một cách trực tiếp cả trong ngắn hạn và dài hạn đến mục tiêu phát triển du lịch và 

chất lượng các dịch vụ du lịch 
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Bảng 12.Chất lượng lao động trực tiếp trong ngành du lịch cuả Vân Đồn 

giai đoạn 200  - 2015 

Năm 
LĐ trực 

tiếp (người) 

Lao động đã qua đào 

tạo 
LĐ chưa qua đào tạo 

S  lượng T  lệ S  lượng T  lệ 

2007 667 256 38,38% 411 61,62% 

2008 665 281 42,26% 384 57,74% 

2009 745 326 43,76% 419 56,24% 

2010 847 357 42,15% 490 57,85% 

2011 994 393 39,54% 601 60,46% 

2012 1.070 479 44,77% 591 55,23% 

2013 1.191 568 47,69% 623 52,31% 

2014 1.220 580 47,54% 640 52,46% 

2015 1.300 640 49,23% 660 50,77% 

Tốc độ 

tăng trưởng 

BQ/năm 

8,70% 12,14%  6,10%  

Nguồn: Kết quả khảo sát và tính toán từ số liệu thống kê của Phòng Văn hóa thông 

tin huyện, 2015 

2.1.5. Hiện trạng đầu tư phát triển hạ tầng du lịch: 

Khu kinh tế Vân Đồn được thành lập theo Quyết định số 120/2007/QĐ-TTg 

ngày 26/7/2007 của Thủ tướng chính phủ với diện tích bao gồm toàn bộ huyện đảo 

Vân Đồn. Với vị thế này, việc đầu tư tại Vân Đồn được hưởng rất nhiều chính sách 

ưu đ i. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn huyện đ  tăng từ mức 267 t  đồng 

năm 2009 tăng lên đến trên 1.600 t  đồng năm 2015. Trong tổng số trên 1.600 t  

vốn đầu tư trên địa bàn năm 2015, riêng vốn các dự án phục vụ Cảng hàng không 

Quảng Ninh là 1.131t  đồng (chiếm trên 70%), vốn đầu tư xây dựng cơ bản do 

huyện quản lý trên 306 t  đồng (chiếm gần 20%), vốn đầu tư xây dựng trong dân cư 

và doanh nghiệp là  chỉ chiếm khoảng 10%. 

Bảng 13. Tổng số các dự án đầu tư tại huyện Vân Đồn giai đoạn 200  - 2015 

Năm 
Tổng số dự án Tổng số vốn đăng ký 

Số lượng Tốc độ tăng trưởng Số lượng Tốc độ tăng 
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(%) 
(t  đồng) 

trưởng 

(%) 

2007 43 - 1.057 - 

2008 52 20,93% 1.612 52,51% 

2009 57 9,62% 1.755 8,87% 

2010 63 10,53% 1.930 9,97% 

2011 64 1,59% 1.960 1,55% 

2012 66 3,13% 2.020 3,06% 

2013 66 0,00% 2.620 29,70% 

2014 67 1.52% 2,675 2.10% 

2015 69 2.99% 2,820 5.42% 

Tốc độ tăng 

trưởng BQ/năm 
6.09%  13.05%  

Nguồn: Kết quả khảo sát và tính toán từ số liệu thống kê của Phòng Văn hóa huyện, 

BQL các khu kinh tế Quảng Ninh, 2015 

Tính đến hiện nay, trong tổng số 69 dự án đầu tư trên địa bàn huyện th  có 31 

dự án đầu tư cho cơ sở hạ tầng và dân sinh còn lại 38 dự án đầu tư hạ tầng phục vụ 

phát triển du lịch. Hầu hết các dự án đầu tư cho du lịch tại Vân Đồn hiện tại có quy 

mô nhỏ hoặc rất nhỏ (trung b nh chỉ xấp xỉ 23 t  đồng/dự án). Đây là một thực tế rất 

đáng quan ngại và hoàn toàn mâu thuẫn với mục tiêu phát triển du lịch Vân Đồn trở 

thành một trung tâm du lịch sinh thái biển đảo chất lượng cao, trung tâm dịch vụ 

cao cấp.  

Bảng 14. Số lượng các dự án đầu tư du lịch tại huyện Vân Đồn giai đoạn 200  - 

2015 

Năm 

Tổng số dự án Tổng số vốn 

Số lượng 
Tốc độ tăng trưởng 

(%) 

Số lượng 

(t  đồng) 

Tốc độ tăng 

trưởng 

(%) 

2007 28 - 588 - 

2008 30 7.14% 647 10.03% 

2009 33 10.00% 730 12.83% 

2010 36 9.09% 810 10.96% 
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2011 36 0.00% 810 0.00% 

2012 37 2.78% 840 3.70% 

2013 37 0.00% 840 0.00% 

2014 37 0.00% 840 0.00% 

2015 38 2.70% 872 3.81% 

Tốc độ tăng 

trưởng BQ/năm 
3.89%  5.05%  

Nguồn: Kết quả khảo sát và tính toán từ số liệu thống kê của Phòng Văn hóa huyện, 

BQL khu kinh tế Quảng Ninh, 2015 

Các dự án tr ng điểm đ  được phê duyệt trong giai đoạn 2015 -2020 với mục 

tiêu tạo ra động lực và sức h t mạnh mẽ để phát triển du lịch Vân Đồn nhưng đến 

nay c ng chưa t m được nhà đầu tư. Chính v  vậy, chắc chắn tiến độ của các dự án 

này sẽ chậm so với dự kiến và ảnh hưởng một cách trực tiếp đến các mục tiêu phát 

triển của du lịch Vân Đồn. Điểm sáng nổi bật trong đầu tư của Vân Đồn là việc khởi 

công dự án xây dựng cảng hàng không Quảng Ninh vào tháng 10/2015. Nếu dự án 

này được triển khai đ ng tiến độ sẽ là một động lực lớn để th c đẩy các dự án đầu 

tư nói chung và những dự án đầu tư cao cấp, có quy mô lớn trên địa bàn huyện.   

Bảng 15. Các dự án đầu tư trọng điểm cuả du lịch Vân Đồn giai đoạn 2015 - 

2020 

Dự án 

Vốn đầu tư 

dự kiến 

(t  đồng) 

Tiến độ dự kiện Hiện trạng 

Cảng Hàng không Vân Đồn 5.128 
GĐ1: 2014-

2020 

Đ  khởi công 

tháng 10/2015 

Khu vui chơi giải trí tổng hợp 

Casino 
105.000 2014-2020 

Chưa triển 

khai 

Khu Du lịch sinh thái đảo 

Phượng Hoàng 
5.250 2014-2020 

Chưa triển 

khai 

Khu du lịch sinh thái đảo Nất 

Đất 
3.150 2014-2020 

Chưa triển 

khai 

Sân golf Ao Tiên (X  Hạ Long) - 2014-2020 
Chưa triển 

khai 
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2.2. Cơ sở hạ tầng du lịch 

2.2.1. Hệ thống giao th ng 

a. Giao th ng đối ngoại 

- Cảng hàng không Quảng Ninh (sân bay Vân Đồn): Đang được triển khai 

xây dựng. Dự án bắt đầu được khởi công xây dựng vào tháng 10 năm 2015. Dự án 

được đầu tư theo h nh thức BOT do tập đoàn Sungroup là chủ đầu tư. Dự án được 

xây dựng trên diện tích đất gần 300 ha thuộc x  Đoàn Kết, huyện Vân Đồn với quy 

mô một đường cất hạ cánh, sân bay đỗ máy bay cho tối thiểu 4 chiếc Boeing 777 

lẫn Airbus 321. Việc xây dựng cảng hàng không Vân Đồn sẽ đóng góp tích cực vào 

việc mở rộng thị trường cho du lịch Vân Đồn c ng như Quảng Ninh nói riêng và du 

lịch Việt Nam nói chung. 

- Tuyến Quốc lộ 18: Có vai trò quan tr ng trong việc kết nối Vân Đồn với 

các khu vực lân cận. Theo tuyến Quốc lộ 18, Vân Đồn kết nối dễ dàng đến thành 

phố Hạ Long (40 km), thành phố Móng Cái (80 km), thành phố Hải Phòng (100 

km)... Với khả năng tiếp cận như trên đ  tạo điều kiện cho Vân Đồn phát triển về 

kinh tế x  c ng như phát triển về du lịch. 

- Tuyến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn: Đang được triển khai xây dựng. 

Đây là tuyến đường quan tr ng nhằm kết nối trục giao thông trong trục tam giác 

kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Theo thiết kế tuyến đường có chiều dài 

gần 60km, điểm đầu Km0+000 tại nút giao Minh Khai giữa cao tốc Hạ Long - Vân 

Đồn và Quốc lộ 18, thuộc phường Đại Yên, thành phố Hạ Long; điểm cuối 

Km59+456 (giao với tuyến đường trục chính nối các khu chức năng Khu kinh tế 

Vân Đồn, x  Đoàn Kết, huyện Vân Đồn). Tuyến đường đi vào hoạt động sẽ mang 

lại hiệu quả lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Vân Đồn, đặc biệt về du lịch. 

- Đường 334: Là tuyến đường huyết mạch, đóng vai trò quan tr ng trong quá 

trình phát triển du lịch của huyện. Tuyến đường có tổng chiều dài 31 km kết nối bến 

phà Tài Xá (c ) đến cảng Vạn Hoa. Trong đó, tuyến chạy qua thị trấn Cái Rồng dài 

1,4 km, nền đường rộng 11,0 m, vỉa hè mỗi bên từ 3-5 m, kết cấu bê tông nhựa. 

Nhìn chung, mặt cắt tuyến đường còn nhỏ hẹp, không đáp ứng nhu cầu vận tải hiện 

tại c ng như trong tương lai. 

- Cầu đường bộ : cầu Vân Đồn I, Vân Đồn II, Vân Đồn III nằm trên tuyến 

đường bộ 334 kết nối huyện Vân Đồn với thành phố Cẩm Phả. 

b. Giao thông đối nội 

Hệ thống giao thông đối nội bước đầu đ  được đầu tư, đặc biệt phải kể đến 

việc nâng cấp các bến cảng; đầu tư xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư x  Vạn 

Yên đến khu công viên phức hợp phía Đông đảo Cái Bầu; Cải tạo nâng cấp tuyến 

đường xuyên đảo Minh Châu – Quan Lạn; Dự án tuyến đường giao thông trục chính 
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nối các khu chức năng chính và việc hoàn thiện các tuyến đường thuộc các dự án 

phát triển đô thị như khu đô thị ven biển thị trấn Cái Rồng, là bước đệm trong tiến 

trình phát triển du lịch huyện Vân Đồn. 

Hệ thống giao thông đối nội phục vụ phát triển du lịch của huyện bao gồm : 

 Giao thông đường  ộ 

-Tuyến đường nhánh 334: Từ trung tâm huyện xuống cảng Cái Rồng với 

chiều dài 1,4 km, nền đường rộng 10,5 m, vỉa hè mỗi bên từ 5-7m, kết cấu bê tông 

nhựa; Từ ngã 3 kiểm lâm đến x  Đoàn Kết, chiều dài 1,1 km, mặt đường rộng 3,5 

m, nền đường rộng 6,5 m, kết cấu bê tông nhựa. 

- Tuyến đường nhánh Đông Sơn: Từ UBND huyện xuống biển với chiều dài 

0,5 km, nền đường rộng 10,5m, vỉa hè mỗi bên 5-10 m, kết cấu bê tông nhựa. 

- Đường chuyên dùng Lý Anh Tông: Từ ng  ba bưu điện khu 4 thị trấn Cái 

Rồng đến cảng Cái Rồng với chiều dài 1,4 km, mặt đường 10,5m, nền đường 19,5 

m, kết cấu bê tông nhựa, chất lượng tốt. 

- Ngoài ra còn có các tuyến đường liên xã như tuyến Đoàn Kết – Bình Dân – 

Đài Xuyên (dài 15 km), tuyến đường Quan Lạn – Minh Châu, các tuyến đường trục 

xã trên các x  đảo Bản Sen (dài 15km), Thắng Lợi (dài 5 km), Ng c Vừng…phục 

vụ nhu cầu đi lại của khách du lịch.Phương tiện vận chuyển khách trên các xã đảo 

chủ yếu bằng xe lam.Chi tiết số liệu thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 16. Hiện trạng phương tiện vận chuyển khách trên các đảo 

Năm Xe lam(chiếc) 

2009 40 

2010 70 

2011 115 

2012 115 

2013 135 

2014 150 

2015 175 

Nguồn : Phòng VHTT huyện Vân Đồn 

- Bến xe khách- tuyến xe: 

Huyện Vân Đồn đ  xây dựng 01 bến xe khách phục vụ cho khách đến tham 

quan du lịch. Vị trí tại xã Hạ Long, diện tích khu đất 1,52 ha, sức chứa khoảng 80 

xe, trong đó chủ yếu là loại xe nhỏ hơn 30 ghế. Công trình thiết kế tương đối hoàn 

chỉnh, có hệ thống quản lý điều hành xe, nhà chờ cho khách, phòng bán vé … Bến 

xe khách hiện tại còn thiếu về số lượng, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển du 

lịch huyện Vân Đồn trong tương lai. 
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Đ  xây dựng tuyến xe khách đi thành phố Hạ Long qua C a Ông, Cẩm Phả 

nối liền huyện đảo với đất liền đồng thời đưa tuyến xe buýt Vân Đồn - Bãi Cháy 

vào hoạt động. Các phương tiện vận chuyển đến nay có 04 hãng taxi với hơn 100 

đầu xe, có trên 40 xe khách…gi p cho việc đi lại của người dân địa phương c ng 

như khách du lịch đến với Vân Đồn thuận lợi hơn. 

 Giao thông đường thủy 

Hệ thống tuyến đường thủy nội địa 

Các tuyến đường thủy nội địa gồm 9 tuyến với tổng chiều dài 183,33 hải lý. 

Các tuyến đều xuất phát từ cảng Cái Rồng và đi đến các x  đảo. Phương tiện vận 

chuyển hành khách và hàng hóa chủ yếu là thuyền, tàu cao tốc, xuồng…Chi tiết số 

liệu thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 17. Hiện trạng hệ thống tuyến đường thủy nội địa 

TT Tên tuyến 
Điểm đầu và địa 

danh 
Điểm cu i và địa danh 

Chiều 

dài 

(hải lý) 

1 
Cái Rồng  - 

Minh Châu 

Cảng Cái Rồng (khu 

9 thị trấn Cái Rồng) 

Bến tàu Minh Châu, thuộc 

xã Minh Châu (thôn Ninh 

Hải) 

16,67 

2 
Cái Rồng  - 

Quan Lạn 

Cảng Cái Rồng (khu 

9 thị trấn Cái Rồng) 

Bến tàu Quan Lạn,  

xã Quan Lạn (thôn Thái 

Hoà) 

25,00 

3 
Cái Rồng  - 

Quan Lạn 

Cảng Cái Rồng (khu 

9 thị trấn Cái Rồng) 

Bến tàu Tân Lập thuộc xã 

Quan Lạn ( thôn Tân Lập 

xã Quan Lạn) 

18,89 

4 
Cái Rồng  - Bản 

Sen 

Cảng Cái Rồng (khu 

9 thị trấn Cái Rồng) 

Bến tàu Hòn Hai thuộc xã 

Bản Sen (thôn Điền Xá xã 

Bản Sen) 

8,33 

5 
Cái Rồng  - Bản 

Sen 

Cảng Cái Rồng (khu 

9 thị trấn Cái Rồng) 

Bến tàu Bản Sen, thuộc 

xã Bản Sen (thôn Nà Sắn 

xã Bản Sen) 

8,33 

6 
Cái Rồng - 

Thắng Lợi 

Cảng Cái Rồng (khu 

9 thị trấn Cái Rồng) 

Bến tàu Thắng Lợi thuộc 

xã Thắng Lợi (thôn 3 xã 

Thắng Lợi) 

16,67 

7 
Ng c Vừng – 

Cẩm phả 

thôn Ng c Nam – 

xã Ng c Vừng 

Bến tàu Ng c Vừng thuộc 

xã Ng c Vừng (thôn 
25,0 
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TT Tên tuyến 
Điểm đầu và địa 

danh 
Điểm cu i và địa danh 

Chiều 

dài 

(hải lý) 

Ng c Nam xã Ng c Vừng 

8 
Cái Rồng - Cô 

Tô 

Cảng Cái Rồng (khu 

9 thị trấn Cái Rồng) 
Cảng Cô Tô  39,44 

  Tổng     183,33 

Nguồn : Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Vân Đồn 

Bảng18. Hiện trạng phương tiện vận chuyển khách bằng đường thủy trên địa 

bàn huyện Vân Đồn 

Năm Tàu g (chiếc) Tàu cao t c(chiếc) 

2005 15 0 

2006 15 0 

2007 20 0 

2008 20 4 

2009 20 4 

2010 27 6 

2011 30 14 

2012 30 18 

2013 30 18 

2014 33 22 

2015 35 25 

Nguồn: Phòng VHTT huyện Vân Đồn 

Hệ thống cảng, bến tàu nội địa 

- Cảng Cái Rồng có vị trí tại km0 + 400 m đường ra cảng, thuộc khu 9 thị 

trấn Cái Rồng. Cảng có thể tiếp nhận tàu tr ng tải trên 500 tấn. Tuy nhiên cảng Cái 

Rồng hiện nay đang quá tải nên không thể chịu tải các tàu hành khách lớn như tàu 

du lịch hoặc tàu vận chuyển hành khách tốc độ cao. Cảng mang tính chất tổng hợp 

của địa phương, vừa là cảng hành khách phục vụ du lịch, vừa là cảng chuyên dụng 

(cảng cá), dẫn đến xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, gây mất mỹ quan khu vực,  

chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển du lịch của huyện. Hiện tại cảng Cái Rồng 

đang trong giai đoạn nâng cấp mở rộng. Cảng tàu Du lịch gần Cảng Cái Rồng đ  

được xây dựng và đưa vào hoạt động từ 30/4/2015 

- Ngoài cảng Cái Rồng còn có các bến cập tàu nhỏ ở các xã Quan Lạn, Minh 



Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch huyện Vân Đồn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Đơn vị tư vấn: CTCP Viện du lịch bền vững Việt Nam  55 

 

Châu, Thắng Lợi, Ng c Vừng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân c ng như khách 

du lịch. 

- Bến cảng Bản Sen hiện đang được xây dựng. 

Bảng 19. Hiện trạng một số cảng, bến tàu trên địa bàn huyện Vân Đồn 

TT 
Tên cảng,   

bến 

Vị trí cảng,  

 bến 

Diện tích  

mặt cảng, 

bến 

(m
2
) 

Loại phương tiện phục vụ 

1 
Cảng Cái 

Rồng 

Thuộc Km0+400m 

đường ra cảng 

 ( khu 9 thị trấn 

Cái Rồng) 

913,38 
Tàu 

khách 
Tàu cá 

Tàu 

vãng lai 

Tàu 

Bắc 

Nam 

2 

Bến tàu 

Minh Châu, 

thuộc xã 

Minh Châu 

Thuộc Km0 đường 

d c đảo Vân Hải  

(Thôn Ninh Hải xã 

Minh Châu) 

300 
Tàu 

khách 
Tàu cá 

Tàu 

vãng lai  

3 
Bến tàu xã 

Quan Lạn, 

Km2+ 700m 

đường Đ nh Làng - 

Cầu  

cảng (Thôn Thái 

Hoà xã Quan Lạn) 

1.500 
Tàu 

khách 
Tàu cá 

Tàu 

vãng lai  

4 

Bến tàu Tân 

Lập thuộc xã 

Quan Lạn 

Km0 đường và bến 

Tân Lập 

Thôn Tân Lập xã 

Quan Lạn 

1.920 
Tàu 

khách 
Tàu cá 

Tàu 

vãng lai  

5 

Bến tàu Hòn 

Hai thuộc xã 

Bản Sen 

Km 0 +00m đường 

trên đảo xã Bản  

Sen (Thôn Điền 

Xá xã Bản Sen) 

915 
Tàu 

khách 
Tàu cá 

Tàu 

vãng lai  

6 

Bến tàu Bản 

Sen, thuộc xã 

Bản Sen 

Km8+900m đường 

trên đảo xã Bản 

Sen 

 (Thôn Nà Sắn xã 

Bản Sen) 

626,8 
Tàu 

khách 
Tàu cá 

Tàu 

vãng lai  
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TT 
Tên cảng,   

bến 

Vị trí cảng,  

 bến 

Diện tích  

mặt cảng, 

bến 

(m
2
) 

Loại phương tiện phục vụ 

7 

Bến tàu 

Thắng Lợi 

thuộc xã 

Thắng Lợi 

Km 2+500 đường 

trên đảo xã Thắng 

Lợi (Thôn 3 xã 

Thắng Lợi) 

112,5 
Tàu 

khách 
Tàu cá 

Tàu 

vãng lai  

8 

Bến tàu 

Ng c Vừng 

thuộc xã 

Ng c Vừng 

Km0+00m đường 

du lịch xã Ng c 

Vừng 

 giai đoạn 1(Thôn 

Ng c Nam xã 

Ng c Vừng) 

140 
Tàu 

khách 
Tàu cá 

Tàu 

vãng lai  

9 
Bến tàu xã 

Ng c Vừng 

Km0+00m đường 

và bến tàu  

(Thôn Ng c Nam 

xã Ng c Vừng) 
 

Tàu 

khách 
Tàu cá 

Tàu 

vãng lai  

Nguồn: Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Vân Đồn 

Nhận xét 

Nhìn chung, giao thông đường thủy phát triển khá nhanh, đóng vai trò hết 

sức quan tr ng trong phát triển du lịch huyện đảo Vân Đồn. Tuy nhiên giao thông 

đường thủy còn phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, đặc biệt bão xảy ra các x  đảo 

gần như bị cô lập, đây chính là nguyên nhân gây hạn chế trong việc phát triển du 

lịch của huyện. 

2.2.2. Hệ thống cấp điện 

Hiện nay, huyện Vân Đồn được cấp điện trực tiếp từ đường dây 10kV và trạm 

trung gian 35/10kV Vân Đồn công suất 2x3.200KVA.  

Trạm trung gian Vân Đồn được cấp điện bằng đường dây mạch kép 35kV C a 

Ông – Vân Đồn rẽ nhánh trên lộ 373 và 374 của trạm 110kV Mông Dương. Trạm 

trung gian Vân Đồn trước mắt đáp ứng nhu cầu phụ tải của thị trấn Cái Rồng, xã 

Đông Xá, x  Hạ Long. Trong giai đoạn tới, nguồn điện này chưa đủ đáp ứng nhu 

cầu phát triển kinh tế - xã hội c ng như phát triển du lịch của huyện. 

Lưới điện 35 kV được cấp điện từ trạm biến áp 110 kV Cẩm Phả cấp cho các 

khu vực còn lại trên đảo Cái Bầu. 



Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch huyện Vân Đồn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Đơn vị tư vấn: CTCP Viện du lịch bền vững Việt Nam  57 

 

Các x  đảo đ  có điện lưới quốc gia. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại 

100% các hộ dân trên địa bàn huyện đều được s  dụng điện lưới quốc gia. 

Hệ thống đường chiếu sáng đô thị tương đối đầy đủ. Các tuyến đường trục 

chính, đường nhánh đ  được đầu tư lắp đặt đồng bộ hệ thống điện chiếu sáng đảm 

bảo tiêu chuẩn. 

2.2.3. Hệ thống cấp nước 

- Thị trấn Cái Rồng s  dụng nước sạch từ nhà máy nước Cái Rồng với công 

suất thiết kế 1.080 m3/ngày đêm. Mạng lưới cấp nước có đường kính từ D42-D250, 

vật liệu nhựa PCV Class-3. 

- Hiện nay, t  lệ người dân huyện Vân Đồn s  dụng nước hợp vệ sinh đạt là 

94% hộ dân nông thôn và 100% hộ dân đô thị. Đa phần dân số thị trấn Cái Rồng 

dùng nước từ hệ thống nước máy hiện có, số còn lại chủ yếu dùng nước giếng 

khoan, giếng đào, nước mưa, nước mặt tự chảy làm nước sinh hoạt. Hệ thống cấp 

nước chưa đáp ứng nhu cầu s  dụng nước sinh hoạt của người dân c ng như khách 

du lịch. 

Các dự án c p nước đang được triển khai 

- Dự án xây dựng mới hồ chứa nước Lòng Dinh tại xã Quan Lạn cấp nước 

tưới cho 103 ha đất canh tác nông nghiệp và cấp nước thô sinh hoạt cho trên 16.600 

người dân và khách du lịch trên các đảo thuộc xã Bản Sen, xã Quan Lạn và xã Minh 

Châu huyện Vân Đồn. 

- Dự án hồ chứa nước Đồng D ng tại xã Bình Dân cấp nước sinh hoạt cho xã 

B nh Dân, Đoàn Kết và các cơ sở kinh tế - du lịch – thương mại của khu du lịch Bãi 

Dài. 

- Dự án hệ thống cấp nước L3 tại khu vực sư đoàn 242 đ  được tỉnh cho phép 

xây dựng và triển khai. 

2.2.4. Thoát nước và vệ sinh m i trường 

Hệ thống thoát nước 

Hệ thống thoát nước mưa là hệ thống thoát nước chung (bao gồm cả thoát 

nước mưa và nước thải sinh hoạt), chưa có trạm x  lý nước thải sinh hoạt.  

Hiện tại, huyện đ  đầu tư hoàn thiện và đưa vào s  dụng 5 tuyến cống thoát 

nước chung với kết cấu cống hộp kín hoặc mương xây đá hộc nhằm đảm bảo thoát 

nước từ hệ thống thoát nước đường tỉnh 334 ra biển. 

Các  tuyến đường trung tâm thị trấn hầu hết đ  có các tuyến cống bê tông và 

mương xây đậy nắp đan, kích thước từ D600 mm, B x H = 800x1200 mm trở lên 
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khoảng 10 km. Các x  đảo chưa có hệ thống thoát nước, nước thoát theo địa hình tự 

nhiên ra biển. 

Ch t thải và xử lý ch t thải 

- Khu vực đô thị: Chất thải rắn sinh hoạt tại x  Đông Xá, Hạ Long và thị trấn 

Cái Rồng được Hợp tác xã Vận tải phát triển Đô thị - Vệ sinh Môi trường huyện 

Vân Đồn thu gom và vận chuyển đến khu chôn lấp chất thải rắn tại xã Vạn Yên. 

- Khu vực nông thôn : Nhìn chung chất thải rắn chưa được thu gom và x  lý 

triệt để. Đặc biệt, trên các đảo (Thẻ Vàng, Trà Bản, Cống Đông, Cống Tây, Ng c 

Vừng, Quan Lạn…)  đ  có xe đẩy tay thu gom chất thải rắn song do ý thức của 

người dân nên các phương tiện này hoạt động chưa hiệu quả, hình thức x  lý rác 

chủ yếu bằng biện pháp thủ công như chôn lấp, đốt tập trung hoặc đổ rác bừa bãi 

gây ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường sống. 

2.2.5. Th ng tin liên lạc 

Hệ thống thông tin liên lạc và viễn thông hoạt động ổn định. Mạng điện thoại 

cố định, di động phủ sóng 100 , đảm bảo nhu cầu thông tin, liên lạc thuận lợi. 

Hoạt động mạng lưới đường thư an toàn, ổn định, các dịch vụ báo chí, điện 

thoại, internet tiếp tục được mở rộng. 

Đến năm 2015 có trên 1.500 thuê bao internet nối mạng ADSL, bình quân 

trên 150 máy điện thoại/100 dân. 

2.3. Hệ th ng sản ph m du lịch 

Sản phẩm du lịch bao gồm các hoạt động du lịch, dịch vụ du lịch, các hàng 

hóa và tiện nghi cung ứng cho du khách, được tạo nên bởi sự kết hợp các yếu tố tự 

nhiên, cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động du lịch tại một vùng hay một địa phương 

nào đó. Các hoạt động du lịch về cơ bản được xây dựng dựa trên việc đầu tư khai 

thác hệ thống tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn tại điểm đến. 

Việc phân tích đánh giá hiện trạng sản phẩm du lịch trong nghiên cứu này 

ngoài các yếu tố trên còn cân nhắc đến các vấn đề đặc trưng khác của sản phẩm du 

lịch như lý thuyết vòng đời sản phẩm, sự gắn kết giữa sản phẩm và thị trường khách 

du lịch hiện tại. 

2.3.1. Các tuyến điểm tham quan du lịch chính 

Các luồng du khách du lịch nội địa và nội vùng đến Vân Đồn theo đường bộ, 

đường sắt từ các tỉnh thành trên toàn quốc và các huyện đến thành phố Hạ Long rồi 

đi theo quốc lộ 18 rẽ vào Vân Đồn (phường C a Ông).  
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Hiện chưa có tuyến đường thủy và đường hàng không đến Vân Đồn, ngoại 

trừ một lượng rất ít tàu du lịch đến khu vực vịnh Bái T  Long từ Hạ Long, Cát Bà. 

Từ khu trung tâm thị trấn Cái Rồng khách đi theo các tuyến tham quan du 

lịch nội vùng để đi đến các khu điểm du lịch khác nơi diễn ra các hoạt động du lịch 

như tuyến đi thăm chùa Cái Bầu, tắm biển Bãi Dài (xã Hạ Long), tuyến đi tham 

quan và nghỉ biển Quan Lạn, Minh Châu. 

Rất ít khách đi tham quan, khám phá, nghiên cứu khoa h c tới vùng lõi 

VQG, khu bảo tồn biển Bái T  Long. 

Bảng 20. Các tuyến tham quan du lịch ở Vân Đồn 

Tuyến 

du lịch  

Mô tả Các điểm du 

lịch chính 

trên tuyến  

Tuyến 1: 

khu 

trung 

tâm thị 

trấn Cái 

Rồng  - 

Bãi Dài 

– chùa 

Cái Bầu 

– cảng 

Vạn Hoa 

 

Khu trung tâm thị trấn Cái Rồng nằm trên đảo Cái 

Bầu, là nơi tập trung các khu dân cư, hành chính và 

dịch vụ lớn nhất của huyện Vân Đồn. Đây là nơi 

tập trung các khách sạn nhà nghỉ, nhà hàng, chợ, 

cảng, các thiết chế hành chính, văn hóa và thể thao 

có thể khai thác để xây dựng các loại hình và hoạt 

động du lịch. Đây c ng cùng điểm đầu mối để 

phân phối các luồng khách đến các khu tuyến điểm 

khác trong huyện. 

Từ khu trung tâm thị trấn Cái Rồng đi theo tuyến 

đường chính xuyên đảo khoảng 7km là tới khu du 

lịch Bãi Dài (xã Hạ Long). Tại đây có b i cát dài 

khoảng 3 km nằm ven vịnh Bái T  Long với các 

d y n i đá nhấp nhô chạy dài sau một vùng nước 

vịnh biển trong xanh, khí hậu mát mẻ. Với lợi thế 

nằm sát vịnh, có bãi biển sạch, cảnh quan đẹp và vị 

trí tiếp cận thuận lợi, khu vực này đ  phát triển 

thành khu trung tâm nghỉ dưỡng, du lịch biển lớn 

nhất trên đảo Cái Bầu với hệ thống các khu nghỉ 

dưỡng biển, bãi tắm, khách sạn nhà nghỉ, nhà hàng 

phục vụ khách tham quan du lịch. 

Tiếp tục theo trục đường xuyên đảo lên phía Bắc 3 

km là tới thiền viện Trúc Lâm Giác Tâm (chùa Cái 

Bầu), điểm đến tâm linh hàng đầu vùng đất đông 

bắc địa đầu tổ quốc. Chùa được xây dựng trên nền 

Các điểm 

tham quan du 

lịch hiện tại 

d c theo tuyến 

này bao gồm: 

các điểm 

ngắm cảnh 

nhìn về hướng 

vịnh Bái T  

Long, bãi tắm 

Bãi Dài, chùa 

Cái Bầu, trung 

tâm thị trấn 

Cái Rồng, đền 

thờ vua Lý 

Anh Tông, 

cảng Cái 

Rồng.  
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chùa Phúc Linh Tự có từ thời Trần cách đây 700 

năm, khánh thành năm 2009 với thế tựa lưng vào 

núi, mặt hướng ra biển. 

Nằm cuối trục đường xuyên đảo là quân cảng Vạn 

Hoa thuộc xã Vạn Yên, cách thị trấn Cái Rồng 

khoảng 20 km. Vạn Hoa gồm một cụm đảo đá rất 

đẹp. Tuy Nhiên khu vực này chưa có các hoạt động 

và dịch vụ du lịch. 

Đánh giá chung: đây là tuyến du lịch có vị trí tiếp 

cận thuận lợi, bãi tắm đẹp, cảnh quan đẹp là nơi 

phù hợp để phát triển các loại hình và hoạt động du 

lịch nghỉ dưỡng, công vụ và giải trí đặc sắc trong 

khu du lịch Vân Đồn. 

 

Tuyến 2: 

cảng Cái 

Rồng  - 

đảo 

Quan 

Lạn – 

Minh 

Châu – 

Ng c 

Vừng 

Đây là tuyến du lịch biển đảo có hệ thống tài 

nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa lịch s  đặc sắc 

nhất trong huyện Vân Đồn. Tuyến xuất phát từ 

cảng Cái Rồng chạy ra các x  đảo bao gồm: Bản 

Sen, Thắng Lợi, Ng c Vừng, Quan Lạn, Minh 

Châu. 

Tuy nhiên các hoạt động du lịch hiện tại mới chủ 

chủ yếu tập trung ở các x  đảo Minh Châu, Quan 

Lạn và mức độ thấp hơn là Ng c Vừng. Hoạt động 

c ng mới dừng ở tắm biển và nghỉ ngơi trong dịp 

hè, lễ tết, cuối tuần. Khách tham quan nghỉ dưỡng 

c ng thường xuyên đến tham quan tìm hiểu văn 

hóa lịch s  tại các điểm di tích đ nh, đền, chùa, 

nghè thờ Trần Khánh Dư. 

Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ khách du lịch còn 

sơ sài, chất lượng dịch vụ ở mức độ cơ bản tối 

thiểu, ngoại trừ vài khu nghỉ mát đ  được đầu tư 

xây dựng như khu du lịch Minh Châu, Vân Hải 

(thuộc tập đoàn Viglacera tại b i Sơn Hào). 

Đánh giá chung: tài nguyên du lịch thiên nhiên và 

văn hóa lịch s  trên tuyến đặc sắc, phong phú. Tuy 

nhiên do điều kiện các đảo nằm biệt lập khỏi đất 

liền và điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt vào 

Các điểm 

tham quan du 

lịch hiện tại 

d c theo tuyến 

này bao gồm: 

bãi tắm Minh 

Châu, bãi sá 

sung, bãi rùa 

đẻ, rừng tram 

Minh Châu, 

bãi tắm 

Robinson, Sơn 

Hào, Quan 

Lạn, Ng c 

Vừng, bái tắm 

khu du lịch 

đảo Cống Tây. 

Các điểm di 

tích LSVH 

gồm: các di 

tích thương 

cảng cổ, cụm 

đ nh, đền, 

chùa, nghè 
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mùa đông đ  gây ra nhiều khó khăn để thu h t đầu 

tư xây dựng các sản phẩm du lịch trên tuyến. 

Quan Lạn, các 

đền thờ Trần 

Khánh Dư và 

các tướng nhà 

Trần. 

Tuyến 3: 

cảng Cái 

Rồng – 

hang Soi 

Nhụ - 

Trà Ng  

– Ba 

Mùn – 

Sậu Nam 

Đây là tuyến điểm có hệ thống tài nguyên du lịch 

sinh thái và thể thao mạo hiểm đặc sắc nhất trong 

khu vực VQG, khu BTB Bái T  Long. Tuyến xuất 

phát từ cảng Cái Rồng, qua đảo Soi Nhụ, Trà Ng  

Lớn, hang Cái Đé, đảo Ba Mùn, đảo Sậu Nam.  

Hiện tại có rất ít khách du lịch tham gia các hoạt 

động du lịch trên tuyến này, chủ yếu là các đoàn 

h c sinh sinh viên hay cán bộ giảng dạy, nghiên 

cứu đến từ các trường, các viện nghiên cứu trong 

nước và quốc tế. 

Cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật du lịch chưa có, 

chủ yếu dựa vào hệ thống các đường tuần tra và 

trạm kiểm lâm trên các đảo Ba Mùn, Trà Ng .  

Đánh giá chung: tiềm năng du lịch sinh thái và thể 

thao mạo hiểm trên tuyến rất đặc sắc. Tương tự 

như tuyến 2, các dự án phát triển sản phẩm trên 

tuyến này phải khắc phục yếu tố khó khăn về địa 

h nh và điều kiện thời tiết khí hậu. 

Các điểm 

tham quan du 

lịch hiện tại 

d c theo tuyến 

này bao gồm: 

hang Soi Nhụ, 

Ao Tiên (Trà 

Ng ), hang 

luồn Cái Đé, 

đường mòn 

diễn giải (đảo 

Ba Mùn), 

vụng Ổ Lợn 

(câu mực ban 

đêm) 

2.3.2. Các loại hình và hoạt động du lịch ở Vân Đồn 

Các loại hình và hoạt động du lịch hiện đang khai thác trên các tuyến trên 

được tóm tắt trong bảng dưới đây. 

Bảng 21.Các loại hình và hoạt động du lịch chính ở Vân Đồn 

STT Loại hình 

du lịch 

Hoạt động du lịch hiện tại 

1 Du lịch 

nghỉ 

dưỡng 

biển 

Nghỉ mát mùa hè, nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, tắm biển, tham 

quan danh lam thắng cảnh, kết hợp đi lễ tại các điểm du 

lịch tâm linh, văn hóa lịch s  như chùa Cái Bầu, cụm đ nh, 

đền thờ vua Lý Thánh Tông, chùa, miếu, nghè Trần Khánh 

Dư và các vị anh hùng dân tộc … 
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Bên cạnh đó khách còn có nhu cầu thưởng thức các món 

ăn đặc sản biển (như cá biển, mực, tôm, cù kỳ, ghẹ, ốc, tu 

hài, hàu, sá sùng…). 

Hoạt động mua sắm chủ yếu tập trung vào mua nước mắm, 

các loài hải sản như sứa, chả mực, mực khô, sá sùng khô, 

cá thu một nắng, tôm khô hay các dược liệu như ba kích, 

bách bệnh, rong biển… 

2 Du lịch 

tham 

quan 

khám phá  

Các chương tr nh tour đi thuyền ngắm cảnh n i đá vôi nổi 

lên trên mặt vịnh với muôn h nh thù độc đáo là trải nghiệm 

thú vị với các khách du lịch đến Vân Đồn, đặc biệt với 

khách quốc tế. Hành trình chủ yếu đi theo tuyến 2 xác định 

trên với thời gian 1 – 2 ngày. Tuy nhiên khách không nghỉ 

đêm trên thuyền như ở vịnh Hạ Long mà nghỉ tại Minh 

Châu hoặc Quan Lạn. Khách du lịch c ng đi ô tô, xe máy 

tham quan các điểm du lịch chính trên huyện đảo như chùa 

Cái Bầu, khu vực thị trấn (đối với khách nghỉ tại khu vực 

B i Dài), các điểm tham quan du lịch trên trục đường 

xuyên đảo Minh Châu – Quan Lạn, Ng c Vừng (bằng 

phương tiện xe lam, xe máy, xe đạp).  

Các điểm tham quan trong vùng hầu như chưa được đầu tư 

các phương tiện phục vụ khách các bãi đỗ xe, nhà vệ sinh 

và phương tiện thu gom rác thải, hệ thống chòi quan sát và 

bảng biển thông tin chỉ dẫn và diễn giải, … Những người 

làm công tác thuyết minh hướng dẫn hoạt động kiêm 

nhiệm và chưa được đào tạo về nghiệp vụ hướng dẫn du 

lịch và chăm sóc khách du lịch. Các hoạt động tham quan 

khám phá vịnh ở đây chưa phong ph  và th  vị như Hạ 

Long, Cát Bà, Nha Trang,... 

3 Du lịch 

tâm linh, 

lễ hội, 

văn hóa 

lịch s  

Các điểm đến du lịch tâm linh chính là chùa Cái Bầu, đền 

thờ vua Lý Anh Tông và cụm đ nh, đền, chùa, miếu, nghè 

Quan Lạn thu h t các đoàn khách hành hương đến làm lễ 

trong một vài tiếng. 

Lễ hội Quan Lạn được tổ chức linh đ nh với nhiều hoạt 

động văn hóa phi vật thể đặc sắc (như hát giao duyên, tr nh 

diễn nhiều phong tục tập quán mang bản sắc riêng của 
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người dân miền biển) vào dịp từ ngày 10 đến 20 tháng 6 

hàng năm đ  trở thành lễ hội truyền thống của huyện Vân 

Đồn thu hút khách tham quan từ trong và ngoài địa 

phương. 

Hang Soi Nhụ với các di chỉ khảo cổ thuộc nền văn hóa 

Soi Nhụ cách đây 1.5 vạn năm. Thương cảng cổ Vân Đồn 

– cánh c a hội nhập đầu tiên của nước ta với các nước 

trong khu vực Đông Á và trên thế giới như Nhật Bản, 

Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia.  

Thương cảng cổ Vân Đồn còn là dấu ấn của nhà Trần về 

chiến công chống giặc ngoại xâm. Thương cảng cổ Vân 

Đồn có một trung tâm chính thuộc Cái Làng (xã Quan 

Lạn) và nhiều bến thuyền phân bố trên chiều dài hàng chục 

km như bến Cống Cái, Con Quy (Ng c Vừng), Cống 

Đông, Cống Tây. 

4 Du lịch 

sinh thái  

Hiện tại mới hình thành các tuyến du lịch sinh thái trong 

VQG Bái T  Long như nêu trên và có rất ít khách du lịch 

tiếp cận và khám phá các tuyến này. Hoạt động du lịch mới 

dừng ở việc nghiên cứu khoa h c hay đi thuyền tham quan 

đến các khu vực thiên nhiên chứ chưa đạt được mục tiêu 

và các tiêu chí tối thiểu của loại hình du lịch sinh thái: tìm 

hiểu về thiên nhiên, đóng góp cho các nỗ lực bảo tồn thiên 

nhiên và văn hóa bản địa, đem lại lợi ích cho người dân địa 

phương. 

Hơn nữa chưa có phương tiện du lịch sinh thái đáp ứng 

nhu cầu tham quan và tìm hiểu ở mức độ cơ bản nhất của 

khách du lịch đến khu vực. 

2.4. Phân tích đánh giá thị trường du lịch 

2.4.1. Thị trường khách du lịch  

Khách du lịch đến Vân Đồn hiện nay có cơ cấu không đồng đều với gần như 

toàn bộ thị trường là khách du lịch nội địa. Khách du lịch nội địa chiếm tới 98,4% 

thị trường và khách quốc tế chỉ chiếm t  tr ng khoảng 1,6% tổng lượng khách. Mặc 

dù t  lệ khách du lịch quốc tế có xu hướng gia tăng và gia tăng thị phần, từ 0,6% 
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tổng lượng khách năm 2005 lên 2,3  năm 2013 và chỉ đạt 1,7  năm 2015. Về số 

tuyệt đối vẫn chỉ là một số lượng khách rất nhỏ. 

+ Khách du lịch quốc tế 

Nhìn tổng thể, hiện trạng khách du lịch quốc tế đến Vân Đồn mới chỉ với số 

lượng rất ít và chiếm tỉ tr ng rất nhỏ trong tổng lượng khách đến Vân Đồn.  

Khoảng 2/3 lượng khách quốc tế đến Vân Đồn có s  dụng dịch vụ lưu tr , t  

lệ này c ng có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Tuy vậy thì hiện nay số 

ngày lưu tr  b nh quân của khách quốc tế ở Vân Đồn còn rất thấp, từ 1,5 – 2 ngày. 

H  thường tham gia các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, du lịch 

thám hiểm. Tuy nhiên, hiện nay chưa có nhiều hoạt động du lịch hấp dẫn, dịch vụ, 

tiện nghi giải trí để lưu giữ khách du lịch ở lại lâu hơn. 

Khách du lịch quốc tế đến Vân Đồn chi tiêu khá thấp, khoảng 1,1 triệu 

đồng/ngày. Khách quốc tế đến với Vân Đồn vào hầu hết các khoảng thời gian trong 

năm nhưng tập chung đông hơn cả vào khoảng từ tháng 9 đến hết tháng 12. 

Do lượng khách còn quá ít, hầu như không có ý ngh a nếu so với lượng 

khách quốc tế đến Hạ Long, thông tin không đầy đủ nên chưa đủ căn cứ để xác định 

rõ đối tượng và xu hướng của các thị trường khách quốc tế đến Vân Đồn. Tuy vậy, 

trên cơ sở tổng hợp các thông tin nêu trên, bước đầu có thể đ a ra một số kết luận, 

đánh giá hoặc giả định như sau: 

Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam hay Quảng Ninh hầu như không biết 

đến Vân Đồn;  

Cơ cấu quốc tịch khách du lịch quốc tế đến Vân Đồn không có khác biệt so 

với khách quốc tế đến Việt Nam;  

Vân Đồn chưa khai thác được các thị trường khách du lịch quốc tế chính của 

Hạ Long và Quảng Ninh với số lượng lớn là Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan; 

Nhiều khả năng khách đi du lịch Vân Đồn nhưng không lưu tr  là do kết hợp 

trong chuyến tham quan Vịnh Hạ Long theo chương tr nh du lịch định trước của các 

hãng lữ hành, không có nhu cầu khám phá riêng Vân Đồn; 

Nhiều khả năng khách du lịch quốc tế có lưu tr  tại Vân Đồn là khách du lịch 

ba lô. 

Qua điều tra thị trường, khách du lịch quốc tế đến Vân Đồn gồm nhiều loại 

khách, cả châu Âu, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, châu Mỹ… Thực tế các thị 

trường đến Vân Đồn hiện nay chưa có sự phân đoạn rõ ràng. Với số lượng khách 

nhỏ như vậy, hầu như các thị trường nằm trong các thị trường truyền thống của Du 

lịch Việt Nam.  

Các nguồn khách chính hiện nay đến Vân Đồn: 
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Khách tự do: thuộc nhóm khách tự tìm kiếm thông tin và tự đặt đi du lịch để 

tìm hiểu và trải nghiệm các điểm đến, gồm phần lớn các thị trường khách Tây Âu, 

Châu Mỹ. 

Khách mua tour từng phần: thuộc nhóm khách đi tự do và mua tour tại từng 

điểm.  

Các thị phần khách này hầu hết là những khách ưa thích các điểm đến còn 

hoang sơ, thích trải nghiệm và khám phá. Khách đến đây thường đi theo đôi hoặc 

cùng bạn bè theo nhóm nhỏ, tìm kiếm thông tin chủ yếu thông qua các trang mạng 

xã hội và trang web, khả năng chi trả của khách thuộc loại trung bình. 

+ Khách du lịch nội địa 

Cho đến nay thị trường khách du lịch trong nước vẫn chiếm ưu thế trong cơ 

cấu du khách đến với Vân Đồn, chi phối toàn bộ thị trường khách đến khu vực này.  

+ Đặc điểm thị trường 

Khách du lịch nội địa đến đây chủ yếu là khách trong tỉnh, khách Hà Nội và 

một số tỉnh lân cận phía Bắc. Một số ít đến từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh 

phía Nam. Ngoài ra còn một đối tượng khách là Việt kiều về Vân Đồn theo dạng 

thăm thân. 

Các thị phần khách chính đến Vân Đồn gồm: 

- Khách từ các tỉnh lân cận: gồm nhiều thành phần, đi nghỉ cuối tuần, nghỉ hè 

- Khách từ Hà Nội: gồm các nhóm thanh niên, các gia đ nh nghỉ biển 

- Khách kết hợp đi Hạ Long – Vân Đồn: gồm các nhóm thanh niên, gia đ nh 

kết hợp tham quan Hạ Long và Vịnh Bái T  Long 

Thị trường khách nội địa có số đông là công nhân, cán bộ của các tỉnh, thành 

phố liền kề, thuộc m i lứa tuổi. Trong thời gian gần đây gia tăng thị trường khách 

từ các đô thị lớn hơn, từ thủ đô Hà Nội với nhu cầu tìm kiến địa điểm nghỉ dưỡng 

biển đẹp nguyên sơ còn mới so với các điểm du lịch trên địa bàn. Các sản phẩm và 

hoạt động chính của khách du lịch nội địa là du lịch tắm biển, tham quan hệ sinh 

thái tại VQG và có kết hợp tham quan các điểm du lịch về đ nh chùa trên địa bàn. 

Khách du lịch nội địa đến Vân Đồn chủ yếu tập chung vào mùa hè và chủ 

yếu vẫn là khách thăm thân, tham quan, lễ hội. Thời gian tham gia du lịch chủ yếu 

là mùa hè từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm. 

Số lượng khách thường tập chung không đều tại các điểm du lịch. Ch ng hạn 

ở các khu vực như B i Dài, Quan Lạn tập chung tới hơn 80  lượng khách còn lại ở 

các khu vực khác như Ng c Vừng, Ba Mùn lượng khách đến đây rất ít. Khách du 

lịch đến đây chủ yếu từ các tỉnh phía Bắc. 
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Trong tổng số khách du lịch nội địa đến Vân Đồn thì chỉ có khoảng ½ là có 

lưu tr  qua đêm. Khách du lịch nội địa hiện nay có thời gian lưu tr  còn thấp hơn so 

với khách du lịch quốc tế, từ 1-1,5 ngày. Các hoạt động vui chơi giải trí, dịch vụ đi 

kèm hiện nay còn chưa phát triển tại Vân Đồn nên khó thu hút thị trường lưu tr  dài 

ngày hơn. Nhiều khách đi trong ngày hoặc về nghỉ tại Hạ Long. 

2.5. Hiện trạng x c tiến quảng  á du lịch 

Nằm trong không gian Vịnh Hạ Long đ  được UNESCO công nhận là di sản 

thiên nhiên thế giới và được bình ch n là Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, Vân 

Đồn có những thuận lợi nhưng đồng thời c ng là những thách thức trong việc định 

vị và xây dựng thương hiệu c ng như triển khai các hoạt động xúc tiến quảng bá. 

Tuy nhiên chúng ta sẽ không xem xét những thuận lợi và thành quả đạt được trong 

công tác xúc tiến quảng bá du lịch của Quảng Ninh nói chung và Vân Đồn nói riêng 

mà sẽ tập trung làm rõ những thách thức và hạn chế của vấn đề này trong thời gian 

qua. 

Thực tế cho thấy do thương hiệu Vịnh Hạ Long được định vị, quảng bá và 

khai thác chưa có sự gắn kết với các tài nguyên du lịch nổi bật của tỉnh Quảng Ninh 

trong đó có Vân Đồn với những địa danh đặc biệt hấp dẫn như b i biển Quan Lạn, 

Minh Châu, Ng c Vừng, Bãi Dài, hay mỏ cát trắng Vân Hải, cảnh quan và các giá 

trị đa dạng sinh h c của vườn Quốc gia Bái T  Long, hệ thống các hang động Karst 

và đảo đá kỳ th ... nên tác động của nó không lan tỏa tới các điểm đến này. 

Các ấn phẩm xúc tiến quảng bá về du lịch của tỉnh nhìn chung mới chỉ tập 

trung cho Vịnh Hạ Long, việc xây dựng thương hiệu và nâng cao nhận thức về các 

địa danh du lịch khác như Vân Đồn vẫn còn rất thấp. Tương tự như vậy, các thông 

tin trực tuyến trên các trang tìm kiếm thông tin du lịch nổi tiếng thế giới c ng rất 

hạn chế, đặc biệt là đối với các điểm du lịch khác của tỉnh Quảng Ninh bên cạnh 

Vịnh Hạ Long. Một số ít tài liệu xúc tiến quảng bá du lịch với hình ảnh hấp dẫn và 

thông tin hữu ích thì số lượng lại hạn chế hoặc không được đặt tại những nơi khách 

du lịch có thể dễ dàng tiếp cận và tham khảo như các trung tâm du lịch và khách sạn 

nổi tiếng. 

Tại Quảng Ninh có nhiều cơ quan trong và ngoài ngành du lịch tham gia 

tuyên truyền, quảng bá du lịch như cổng thông tin điện t  Quảng Ninh; báo hình, 

báo viết, báo điện t ; trang web của các đơn vị quản lý kinh doanh trong ngành du 

lịch… Tuy nhiên hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch của các cơ quan này một mặt 

chưa có sự liên kết với nhau, hình thức và nội dung thông tin quảng bá du lịch mờ 

nhạt, dữ liệu không được cập nhật thường xuyên, chủ yếu là các thông tin về doanh 

nghiệp, phương thức hoạt động độc lập không có sự liên kết khai thác thông tin, mặt 

khác những nội dung liên quan đến Vân Đồn còn rất nghèo nàn, không hấp dẫn. 
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Trang web về du lịch của Sở Du lịch Quảng Ninh 

(http://www.halongtourism.com.vn) c ng chỉ có những thông tin rất chung chung 

về Vân Đồn và một số điểm hấp dẫn bằng tiếng Việt, còn các ngôn ngữ khác như 

tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật thông tin đều rất sơ sài, đơn điệu, 

không cập nhật hoặc thậm chí không liên quan g  đến du lịch Vân Đồn. Thông tin 

về du lịch Vân Đồn trên trang web chính thức của Tổng cục Du lịch c ng chỉ dừng 

lại ở mức cập nhật tin tức hoặc một vài bài viết. 

Trong khi đó, Trung tâm x c tiến du lịch Quảng Ninh được thành lập từ đầu 

năm 2009, là đơn vị có nhiệm vụ cung cấp thông tin, tổ chức các hoạt động xúc tiến 

quảng bá du lịch, cung ứng các dịch vụ du lịch địa phương, song nội dung trang 

web mới dừng lại ở mức đăng tải các tin tức, sự kiện hoạt động du lịch, trong khi 

các thông tin khác như điểm du lịch, khách sạn nhà hàng, giá cả dịch vụ, thời tiết, 

khí hậu, thủ tục hành chính visa… mới mang tính chất giới thiệu sơ lược, chưa đáp 

ứng được nhu cầu tìm hiểu thông tin cho du khách về du lịch Quảng Ninh nói chung 

và đặc biệt là Vân Đồn nói riêng. 

Ngành du lịch được xác định là ngành kinh tế m i nh n của tỉnh, việc đăng 

tải tình hình hoạt động của ngành c ng như giới thiệu các điểm du lịch tại Quảng 

Ninh được các báo – tạp chí địa phương quan tâm. Tuy nhiên, những thông tin sâu 

về danh lam thắng cảnh như Vân Đồn, hay các di sản văn hoá còn quá ít, chưa xứng 

với tiềm năng du lịch của tỉnh. Mặt khác đối tượng độc giả mới chỉ là người dân 

Quảng Ninh hoặc một số tỉnh lân cận, còn với các tỉnh ở miền Trung, miền Nam, 

khó có thể đ c báo, tạp chí hay xem kênh truyền hình Quảng Ninh. 

Bên cạnh những khó khăn, hạn chế trong việc định vị, xây dựng thương hiệu 

và xúc tiến quảng bá du lịch Vân Đồn trong mối liên kết chặt chẽ với Vịnh Hạ Long 

như đ  xem xét ở trên thì bản thân Vân Đồn c ng chưa chủ động, tích cực xây dựng 

cho mình một thương hiệu có tính độc lập tương đối so với Vịnh Hạ Long trên cơ 

sở những sản phẩm hấp dẫn đặc biệt riêng có của mình và tổ chức các hoạt động 

xúc tiến quảng bá tới các thị trường mục tiêu.  

Vân Đồn chưa có trang web riêng về du lịch. Thông tin du lịch về Vân Đồn 

chủ yếu do một số doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đăng tải trên trang web của 

mình. Nội dung chủ yếu phục vụ cho mục đích giới thiệu và bán các chương tr nh 

du lịch tới Vân Đồn. Các trang web này chủ yếu được thiết kế với 2 ngôn ngữ chính 

là tiếng Việt và tiếng Anh nên rất hạn chế trong việc truyền tải thông tin tới các thị 

trường khách quốc tế quan tr ng khác không s  dụng tiếng Anh. Bên cạnh đó do 

hoạt động cung cấp thông tin quảng bá du lịch Vân Đồn và chất lượng cung cấp 

dịch vụ của các đơn vị kinh doanh này không đồng nhất, thông tin thiếu trung thực 

nên nhiều trường hợp hoạt động xúc tiến quảng bá còn phản tác dụng, gây ức chế, 

tạo cảm giác thất v ng, mất lòng tin và dẫn tới những nhận xét tiêu cực của du 
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khách. Thông tin về các điểm du lịch tại Vân Đồn trên các trang web thông tin về 

du lịch của nước ngoài nổi tiếng như TripAdvisor hay Lonely Planet hầu như không 

có, chủ yếu là các bình luận, đánh giá của khách du lịch đ  từng tới Vân Đồn. 

Vân Đồn c ng chưa có bộ máy và nhân lực chuyên trách về xúc tiến quảng 

bá du lịch. Ngân sách địa phương dành cho hoạt động xúc tiến quảng bá của riêng 

Vân Đồn hầu như không đáng kể. Việc huy động sự tham gia của các doanh nghiệp 

và đơn vị cung cấp dịch vụ trên địa bàn c ng như cộng đồng dân cư địa phương vào 

hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Vân Đồn chưa được triển khai một mặt do số 

lượng ít các đơn vị, mặt khác không có người đứng ra khởi xướng thực hiện. 

2.6. Hoạt động quản lý nhà nước về du lịch 

Phòng Văn hóa Thông tin là cơ quan tham mưu, gi p UBND huyện Vân Đồn 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong l nh vực du lịch. Thời gian qua, Huyện 

Vân Đồn đ  triển khai các văn bản hướng dẫn về điều kiện kinh doanh tới các đơn 

vị kinh doanh để đảm bảo việc thực hiện đ ng các qui định của pháp luật và nâng 

cao chất lượng dịch vụ, an toàn cho khách du lịch. Huyện c ng đã đôn đốc các 

ngành, các đoàn thể, UBND các x , thị trấn cùng phối hợp tham gia vào công tác 

quản lý để các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, dân cư địa phương tham gia và 

thực hiện nếo sống văn minh, lịch sự trong du lịch. 

Đơn vị chức năng đ  thực hiện công tác thẩm định điều kiện kinh doanh cơ 

sở lưu tr  du lịch trên địa bàn huyện. Các phòng ban chức năng trực tiếp  

  Kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện 

nghiêm t c qui định, chính sách của nhà nước. 

Huyện c ng đ  tổ chức các sự kiện, khôi phục một số lễ hội lớn trên địa bàn 

để thu h t khách đến với huyện. Bên cạnh đó, huyện c ng đ  tuyên truyền, giới 

thiệu về con người, cảnh quan của Vân Đồn trên các phương tiện thông tin đại 

ch ng, thông qua các bài báo, phóng sự. 

Mặc dù vậy, công tác tổ chức, quản lý phát triển du lịch của huyện còn nhiều 

khó khăn, bất cập. T nh trạng xây dựng các nhà nghỉ, khách sạn và hoạt động kinh 

doanh một số dịch vụ du lịch tự phát, không phép vẫn còn xảy ra trên địa bàn; đầu 

tư phát triển du lịch còn manh m n; các doanh nghiệp còn ít quan tâm đến cảnh 

quan và môi trường.  

Do chưa có qui hoạch tổng thể phát triển du lịch nên ở một số khu vực có 

tiềm năng phát triển, các cá nhân, tổ chức đ  đầu tư các công tr nh phục vụ du lịch 

tự do. Quá tr nh cải tạo mặt bằng cho các công tr nh xây dựng, cải tạo b i biển... đ  

gây ảnh hưởng xấu tới cảnh quan. 

Công tác tuyên truyền, quảng bá x c tiến du lịch chưa được thường xuyên, 

phổ biến. Sở d  có vấn đề này là do kinh phí đầu tư cho công tác này còn hạn hẹp, 
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các doanh nghiệp trên địa bàn chưa biết kết hợp với nhau để tạo dịch vụ và tuyên 

truyền, bán sản phẩm.  

2.7. Những vấn đề về môi trường trong phát triển du lịch 

2.7.1. M i trường đất 

Kết quả phân tích mẫu đất trên địa bàn huyện Vân Đồn cho thấy các chỉ số 

độ pH, Ni tơ, Phốt pho, kim loại nặng (bao gồm As, Cd, Cu, Pb) đều nằm trong giới 

hạn cho phép 

2.7.2. M i trường nước 

Kết quả quan trắc nguồn nước mặt trên địa bàn huyện Vân Đồn năm 2014 

với các điểm quan trắc hồ Mắt Rồng (TT. Cái Rồng), đập Voòng Tre (x  Đài 

Xuyên), hồ Cầu Lẩu (x  Ng c Vừng), hồ miếu Đông Hồ (x  Quan Lạn) cho thấy 

chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm; hầu hết các chỉ tiêu quan trắc (DO, pH, dẫn điện, nhiệt 

độ, độ đục, độ muối) đều thấp hơn QCVN 08:2008/BTNMT. 

Kết quả quan trắc chất lượng nước ngầm tại một số điểm khai thác năm 2007 

cho thấy hầu hết các chỉ tiêu quan trắc đều đạt TCVN 5944-1995. Tuy nhiên, kết 

quả quan trắc năm 2013 đ  cho thấy, ở một số điểm khai thác trên đảo Cái Bầu có 

một số chỉ tiêu không đạt tiêu chuẩn như nhiễm mặn nhẹ, độ pH, độ đục vượt quá 

giới hạn cho phép. Các điểm khai thác trên các x  đảo c ng có hiện tượng như trên 

nhưng có khác biệt ở chỗ, hầu hết nước tại các điểm khai thác đều bị nhiễm mặn, số 

lượng điểm khai thác có độ đục vượt quá giới hạn cao hơn ở Cái Bầu, nhưng số 

điểm khai thác có độ pH cao hơn giới hạn lại thấp hơn ở Cái Bầu. Điều này cho 

thấy việc khai thác nước ngầm ở các x  đảo vượt quá khả năng phục hồi của tầng 

nước ngầm dẫn đến hiện tượng xâm nhập mặn. Như vậy, đối với các x  có phát 

triển du lịch th  áp lực nhu cầu nước ng t sẽ càng ngày càng lớn, cần có giải pháp 

đảm bảo nhu cầu s  dụng nước cho hoạt động du lịch mà không làm cạn kiệt nguồn 

nước ngầm vốn có.  

Là một huyện đảo nên m i hoạt động sinh hoạt, sản xuất của cư dân Vân 

Đồn đều gây ra những ảnh hưởng đến chất lượng nước biển ven bờ. Hiện nay, vùng 

biển huyện Vân Đồn đang có dấu hiệu suy giảm chất lượng nước ven bờ. 

Các kết quả quan trắc và phân tích các mẫu nước biển ven bờ huyện Vân 

Đồn 2014 cho thấy, tại nhiều điểm đo chất lượng nước biển tương đối tốt, phù hợp 

cho hoạt động tắm biển và nuôi trông thủy sản. Tuy nhiên, tại một số khu vực, chất 

lượng nước có dấu hiệu suy giảm. Nguyên nhân của sự suy giảm này được cho là 

do hoạt động vận tải biển, phát triển cảng biển, hoạt động đánh bắt và nuôi trồng 

thủy, hải sản. 

Chất lượng nước biển ven bờ tại khu vực cảng Cái Rồng đ  có dấu hiệu ô 
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nhiễm, các chỉ tiêu TSS (40,9 mg/l), BOD (26,8 mg/l) vượt TCVN 5943:1995. 

Nguyên nhân do đây là cảng vận chuyển hàng hóa và khách ra các đảo nên sự tập 

trung của lượng lớn tàu thuyền với lượng lớn các chất thải sinh hoạt của dân cư đ  

làm suy giảm chất lượng nước biển. 

 Chất lượng nước biển khu vực B i Dài ổn định, các chỉ tiêu đều nằm trong 

giới hạn cho phép 

Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven các đảocho thấy: độ pH của 

nước biển trung b nh của nước tầng mặt là 7,8 đến 8.1, cao nhất lên tới 8.58, còn 

thấp nhất là 7.40. Giá trị pH tầng mặt thường cao hơn tầng đáy. Nồng độ ô xy hoà 

tan trung b nh cho cả hai mùa là 7,25 mg/l. Nh n chung, nồng độ ô xy hoà tan trong 

lớp nước tầng mặt cao hơn lớp nước tầng đáy và cao hơn giới hạn cho phép đối với 

môi trường nuôi trồng thu  sản (> 5 mg/l). Với nồng độ như trên, lượng ô xy hoà 

tan trong nước bảo đảm sự sống của sinh vật biển phát triển b nh thường. BOD5 

trong nước khá thấp, trung b nh thấp hơn giới hạn cho phép khoảng 10 lần (giá trị 

trung bình cho cả hai mùa là 1.30 mg/l). Hàm lượng chất rắn lơ l ng TSS trong 

nước ở lớp nước tầng đáy cao hơn lớp nước tầng mặt. Vào mùa khô, hàm lượng 

TSS rất thấp, thấp hơn hàng chục lần giới hạn cho phép. Như vậy, khối nước vùng 

biển quanh đảo khu vực huyện Vân Đồn không ảnh hưởng đến sự sống của sinh vật 

biển và không bị ô nhiễm bởi chất thải công nghiệp và sinh hoạt. Điều này c ng 

phản ảnh thực tế phát triển của khu vực. 

2.7.3. M i trường kh ng khí và tiếng ồn   

Từ kết quả quan trắc và phân tích chất lượng không khí tại 61 điểm trên địa 

bàn huyện Vân Đồn cho thấy, chất lượng môi trường không khí  tương đối tốt, nhất 

là môi trường không khí  ở khu vực các x  đảo. Chỉ có vài điểm bị ô nhiễm cục bộ  

do hoạt động giao thông và hoạt động của người dân như ở ng  ba thị trấn Cái 

Rồng, cầu Vân Đồn, ng  ba thôn ĐầmTròn – xã Bình Dân.  

Như vậy, từ kết quả quan trắc và phân tích chất lượng môi trường không khí 

một số điểm trong Huyện có thể thấy rằng: Chất lượng môi trường không khí nền tự 

nhiên tại khu vực huyện Vân Đồn hiện nay khá thuận lợi cho phát triển du lịch v  

hầu hết các thông số môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép. Hoạt động công 

nghiệp trên đảo và khu vực thị trấn có qui mô nhỏ và các hoạt động này ít ảnh 

hưởng tới chất lượng không khí.  

Theo báo cáo quan trắc môi trường tại khu vực cảng Cái Rồng và khu du lịch 

B i Dài, các thông số mức ồn quan trắc tương đương đo được dao động từ 55 đến 

69 dBA và nằm trong giới hạn cho phép (75 dBA) theo TCVN 5949-1998 áp dụng 

đối với khu dân cư, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính thời gian từ 6h đến 

18h. 
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Những quan sát tại một số x  đảo huyện Vân Đồn cho thấy mức ồn thấp hơn 

mức cho phép quy định trong TCVN 5949-1998. Môi trường thích hợp với các hoạt 

động du lịch, vui chơi giải trí trong khu vực.  

2.7.4. Hiện trạng chất thải rắn 

Nguồn phát sinh chất thải rắn trên địa bàn Huyện là từ sinh hoạt, hoạt động 

du lịch – thương mại, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và các nguồn khác. Chất 

thải rắn từ nguồn sinh hoạt gồm các chất hữu cơ dễ phân hủy, bao b , giấy, vỏ sò, 

hến…; từ nguồn hoạt động du lịch gồm bao b , nhựa, chất hữu cơ dễ phân hủy, giấy 

ăn…, từ sản xuất công nghiệp chủ yếu là vật liệu xây dựng thải, vụn gỗ, bao b  

thải…; từ trồng tr t, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản chủ yếu là các chất hữu cơ dễ 

phân hủy, vỏ chai, bao b …; từ y tế chủ yếu là băng, gạc, kim tiêm, vỏ thuốc…. 

Tổng lượng thải khoảng 55tấn/ngày.  

Hiện nay, chất thải rắn ở các khu đô thị trên địa bàn Huyện được thu gom và 

đưa về khu chôn lấp và đốt theo định kỳ. Lượng chất thải rắn được thu gom và x  lý 

đạt 90  tổng lượng thải. Số còn lại vẫn đ ng ở một số nơi hoặc xả bừa b i. Nhiều 

khu vực đảo, trong đó có cả các b i tắm đẹp của Huyện vẫn bị t nh trạng rác thải dạt 

vào làm mất mỹ quan. 

Lượng rác thải được thu gom hỗn hợp mà không có phân loại tại nguồn. V  

vậy, các loại rác thải có thể tái chế, tái s  dụng vẫn bị thu gom và vận chuyển đến 

b i chôn lấp, sau đó đốt. 

2.7.5. Hiện trạng nước thải 

Hiện nay, nước thải trên địa bàn huyện chủ yếu là nước thải sinh hoạt và một 

phần nhỏ từ các tổ chức hoạt động kinh doanh trên địa bàn. Hiện tại, Huyện chưa có 

nhà máy x  lý nước thải tập trung. Nước thải chưa được thu gom x  lý mà thải trực 

tiếp ra môi trường thông qua hệ thống cống, r nh của huyện. Ở khu vực nông thôn, 

nước thải sinh hoạt được xả th ng vào nguồn nước công cộng , một số xả ra sau khi 

qua nhà tiêu hợp vệ sinh (năm 2013 có khoảng 30  hộ gia đ nh có nhà tiêu hợp vệ 

sinh).  

Nguồn gây ô nhiễm nước lớn nhất ở khu vực nông thôn của Huyện là nước 

thải chăn nuôi gia s c. 

2.7.6. Công tác quản lý và bảo vệ m i trường 

Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại huyện Vân Đồn gồm: 

ban hành các quy định, cơ chế, chính sách, chương tr nh, kế hoạch về bảo vệ môi 

trường; tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, chương tr nh và nhiệm vụ về bảo vệ 

môi trường; kiểm tra, thanh tra, x  lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường;  

Các chính sách quản lý và bảo vệ môi trường cụ thể: 
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Bên cạnh các văn bản chỉ đạo của Nhà nước, của các Bộ, Ngành và UBND 

Tỉnh Quảng Ninh, UBND huyện Vân Đồn đ  ban hành một số văn bản chỉ đạo về 

bảo vệ môi trường, áp dụng một số chính sách hỗ trợ trong công tác bảo vệ môi 

trường. 

Nh n chung, công tác bảo vệ môi trường đ  được các cấp, các ngành quan 

tâm và đ  đạt được kết quả khả quan, chất lượng môi trường ở Huyện từng bước 

được cải thiện; nhận thức về bảo vệ môi trường của các cấp, các ngành, các cơ sở 

kinh doanh và nhân dân được nâng cao. 

2.8. Đánh giá chung về hiện trạng phát triển du lịch và những vấn đề đặt ra t  

góc độ phát triển du lịch  ền vững 

- Vân Đồn là một huyện đảo nằm ở vị trí phía Đông Bắc của Tổ quốc, có vị 

trí giao lưu thuận lợi và có nhiều lợi thế trong phát triển các ngành kinh tế, trong đó 

có nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thu  sản, vận tải biển, cung cấp dịch vụ hậu cần 

cho thu  sản và đặc biệt là du lịch. 

- Tài nguyên du lịch của huyện Vân Đồn rất phong ph  và có giá trị cao cả 

về mặt tự nhiên và nhân văn rất phù hợp với việc phát triển các loại h nh du lịch 

nghỉ dưỡng, giải trí và sinh thái – nhân văn. Đây là điều kiện thuận lợi đối với việc 

đầu tư xây dựng và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch của Huyện.  

- Du lịch Vân Đồn đ  bắt đầu bước vào giai đoạn tham gia nên có tốc độ tăng 

trưởng khá ổn định. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng của du lịch Vân Đồn vẫn còn 

thấp, chưa tương xứng với tiềm năng vốn có. 

- Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ du lịch đ  có sự tăng trưởng 

khá nhưng vẫn còn khá đơn điệu, nghèo nàn, các dịch vụ chất lượng cao chưa được 

triển khai. Đa số các cơ sở dịch vụ được h nh thành tự phát, quy mô nhỏ và manh 

m n thiếu liên kết, kết nối. 

- Các sản phẩm du lịch chính chỉ có du lịch nghỉ biển và du lịch lễ hội đ  làm 

cho tính mùa vụ trong kinh doanh du lịch rất cao gây l ng phí nguồn lực và việc 

khai thác tài nguyên chưa thực sự hiệu quả. 

- Lao động trong ngành du lịch thiếu về số lượng và yếu về chất lượng, đa số 

lao động trong ngành chưa được đào tạo chuyên môn về du lịch kéo theo chất lượng 

dịch vụ thấp  

- Hoạt động du lịch đ  tạo ra động lực phát triển kinh tế x  hội và có đóng 

góp khá lớn trong cơ cấu kinh tế của huyện. Tuy nhiên hoạt động du lịch vẫn chưa 

có những đột biến tích cực để th c đẩy mạnh mẽ công cuộc chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế của Huyện.  
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- Khu kinh tế Vân Đồn được thành lập theo Quyết định số 120/2007/QĐ-

TTg ngày 26/7/2007 của Thủ tướng chính phủ với diện tích bao gồm toàn bộ huyện 

đảo Vân Đồn. Với vị thế này, việc đầu tư tại Vân Đồn được hưởng rất nhiều chính 

sách ưu đ i. Mặc dù đ  có những thành công nhất định nhưng cho đến nay, hiện 

trạng đầu tư nói chung và đầu tư phát triển du lịch ở đây vẫn còn rất nhỏ bé so với 

tiềm năng, quy hoạch và kỳ v ng. 

 

  



Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch huyện Vân Đồn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Đơn vị tư vấn: CTCP Viện du lịch bền vững Việt Nam  74 

 

PHẦN THỨ HAI 

QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH HUYỆN VÂN ĐỒN 

ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 

 

I. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA DU LỊCH VÂN ĐỒN 

1. Vị trí, vai tr  của du lịch Vân Đồn đ i với sự phát triển kinh tế - xã hội 

và đảm  ảo an ninh – qu c ph ng 

Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, 

tầm nh n đến năm 2030 đ  xác định mục tiêu phát triển đầu tiên của Quảng Ninh là 

“Phát triển nhanh thương mại, dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ du lịch”. Theo đó, Vân 

Đồn là một trong  các địa bàn ưu tiên phát triển kinh tế, với mục tiêu: “Phát triển du 

lịch biển - đảo cao cấp gắn với công nghiệp giải trí tiên tiến, hiện đại có casino để 

tạo điều kiện th c đẩy các ngành nghề và dịch vụ khác phát triển như: mua sắm, 

thời trang, biểu diễn nghệ thuật, phim trường, mỹ thuật, thể thao và các khu vực giải 

trí hiện đại đặc thù khác; phát triển Trung tâm du thuyền và dịch vụ cảng du lịch. 

Phát triển các dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng cao, trung tâm dịch vụ cao cấp về tài 

chính, ngân hàng, dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông quốc tế”.  

Hơn thế nữa, ngay cả mục tiêu phát triển công nghiệp, nông nghiệp của Tỉnh 

c ng nhằm mục đích phục vụ cho phát triển du lịch: “Phát triển công nghiệp xanh, 

sạch, công nghệ cao (công nghệ sinh h c, công nghệ thông tin, truyền thông, điện 

t ,...) hướng vào phục vụ phát triển du lịch, công nghiệp giải trí và xuất khẩu. 

“Phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao hướng vào 

phục vụ nhu cầu dịch vụ du lịch; đẩy mạnh khai thác, nuôi trồng thủy sản, phát triển 

tài nguyên rừng bền vững gắn với du lịch; xây dựng và phát triển đội tàu đánh bắt 

phù hợp, kết hợp phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh bảo vệ quyền và chủ 

quyền trên biển”. 

Có thể nói, trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh, 

Khu kinh tế Vân Đồn nói chung, ngành du lịch Vân Đồn nói riêng giữ vị trí quan 

tr ng.  

Sự phát triển của Vân Đồn c ng được định hướng chỉ đạo trong Quyết định 

786/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong đó kêu g i phát triển tiềm năng du 

lịch sinh thái của các đảo và biến huyện đảo trở thành một đầu mối giao thương và 

kinh tế quan tr ng của vùng Đông Bắc Việt Nam 

Là một huyện đảo nằm ở vị trí phía Đông Bắc của Tổ quốc, có vị trí giao lưu 

thuận lợi nên Vân Đồn có nhiều lợi thế trong phát triển các ngành kinh tế, trong đó 
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có nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thu  sản, vận tải biển, cung cấp dịch vụ hậu cần 

cho thu  sản và đặc biệt là du lịch. 

Phát triển du lịch sẽ góp phần th c đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện 

đảo, giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng tăng t  tr ng của các 

ngành dịch vụ, tạo sự giao lưu với đất liền và các nước lân cận, tăng thu nhập và 

nâng cao đời sống nhân dân, tăng cường công tác giữ gìn an ninh quốc phòng, trật 

tự an toàn xã hội. 

Dịch vụ du lịch có giá trị xuất khẩu cao và hiệu quả kinh tế – xã hội cao nhất 

trong các hoạt động xuất khẩu dịch vụ, đặc biệt là theo góc độ thu ngoại tệ và thu 

h t lao động, tạo công ăn việc làm. Vì vậy, các nước, các địa phương đều cố gắng 

đầu tư phát triển các dịch vụ du lịch phục vụ khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch 

quốc tế để tăng thu ngoại tệ. Tỉnh Quảng Ninh là một trong những địa phương điển 

hình của cả nước về phát triển du lịch, thu hút khách du lịch quốc tế thông qua khai 

thác giá trị di sản thế giới Vịnh Hạ Long, sức hấp dẫn của các giá trị lịch s  văn hóa 

còn lưu giữ lại trong các di tích, lễ hội truyền thống ở địa phương, sự cuốn hút của 

vịnh Bái T  Long. Sở hữu phần quan tr ng của vịnh Bái T  Long và một số giá trị 

văn hóa tiêu biểu của Tỉnh, Vân Đồn có cơ hội phát triển du lịch, thu ngoại tệ từ 

khách quốc tế và nội tệ từ khách du lịch trong tỉnh c ng như các địa phương lân 

cận. Nguồn thu này sẽ làm tăng t  tr ng giá trị ngành thương mại, dịch vụ của 

huyện, thay đổi cơ cấu kinh tế. Phát triển dịch vụ du lịch làm tăng cơ hội việc làm 

cho người dân trong huyện. Việc tiêu thụ tại chỗ sản vật địa phương phục vụ nhu 

cầu ăn uống tại chỗ, làm quà mang về của khách du lịch… vừa làm tăng thu nhập 

của người sản xuất v  đỡ chi phí vận chuyển đi tiêu thụ ở nơi khác, vừa góp phần 

quảng bá sản vật địa phương. 

Phát triển du lịch sẽ thu hút vốn đầu tư vào địa phương. Hiện tại, các nhà đầu 

tư lớn trong nước và nước ngoài đ  và đang đầu tư vào các dự án du lịch lớn nhằm 

vào thị trường khách du lịch cao cấp ở các khu vực có tiềm năng lớn về phát triển 

du lịch như các khu di sản, các vùng núi có khí hậu thuận lợi và cảnh quan đẹp, các 

vùng biển có bãi biển đẹp… Với điều kiện Vân Đồn, thu h t các nhà đầu tư lớn và 

vừa sẽ gi p khai thác được các tiềm năng vốn có của địa phương (tài nguyên du 

lịch, hạ tầng…), vừa thu h t được nguồn tiền bên ngoài vào phát triển kinh tế của 

địa phương, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn qua những công trình hạ tầng 

kỹ thuật du lịch (khách sạn, nhà hàng), vừa mang lại việc làm cho nhân dân trong 

huyện. 

Du lịch sẽ mang lại cho Vân Đồn cơ hội lớn trong quá trình chuyển đổi cơ 

cấu kinh tế. Nhiều hộ dân trước kia chỉ sống bằng nông nghiệp sẽ được cải thiện đời 

sống nhờ du lịch. Cụ thể như, nhiều gia đ nh trong huyện trước đây là những hộ 

thuần nông, nguồn thu nhập đều từ trồng tr t, chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng 
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thủy, hải sản nên cuộc sống không giàu có, nhiều hộ còn khó khăn. Khi du lịch phát 

triển, một bộ phận lao động này chuyển sang làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch 

(khách sạn, nhà hàng, hướng dẫn du khách…) có thu nhập cao và ổn định hơn; một 

bộ phận khác vừa tiếp tục làm nông nghiệp theo truyền thống, vừa tham gia các 

dịch vụ du lịch lúc nông nhàn và có thêm thu nhập; một bộ phận khác tham gia các 

hoạt động gián tiếp phục vụ nhu cầu của khách du lịch để có thu nhập như sản xuất 

các sản phẩm phục vụ nhu cầu mua sắm hoặc tiêu thụ tại chỗ. Như vậy, t  tr ng 

ngành dịch vụ tăng lên trong cơ cấu kinh tế. 

Hoạt động du lịch phát triển, tạo nguồn ngân sách cho các địa phương từ các 

khoản trích nộp ngân sách của các cơ sở du lịch trực thuộc quản lý trực tiếp của địa 

phương và từ các khoản thuế  phải nộp của các doanh nghiệp du lịch kinh doanh 

trên địa bàn. Các làng nghề truyền thống, hộ dân phát triển kinh tế gia đ nh có thể 

tận dụng thế mạnh của m nh để phát triển kinh tế bằng việc giới thiệu, bán các sản 

phẩm của làng nghề, của gia đ nh. Thuế từ các cơ sở này c ng là một khoản thu cho 

ngân sách địa phương. 

Khi du lịch của huyện phát triển tốt, người dân trong huyện c ng tham gia 

vào hoạt động du lịch với tư cách khách du lịch, khi đó, việc tham gia vào các hoạt 

động du lịch, nhất là các hoạt động nghỉ ngơi, vui chơi giải trí… sẽ củng cố sức 

khỏe cho nhân dân lao động trên địa bàn và do vậy góp phần làm tăng năng suất lao 

động xã hội.   

Du lịch phát triển th c đẩy các ngành kinh tế khác trên địa bàn phát triển 

theo vì du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, cần có sự hợp tác liên ngành. Nhiều ngành 

khác c ng được hưởng lợi thông qua việc cung cấp  sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ các 

doanh nghiệp du lịch và khách du lịch, như xây dựng, in ấn và xuất bản, bảo hiểm, 

vận tải, bán lẻ, dịch vụ tài chính. Như vậy, du lịch bao trùm một chuỗi lớn các l nh 

vực và lợi ích.  

Không chỉ quảng cáo hàng hóa của mà thông qua các du khách, du lịch còn 

là phương thức hiệu quả nhất, mang hình ảnh đất và người, truyền thống và văn hóa 

của Vân Đồn ra các địa phương trong vùng, các địa phương trên cả nước và ra nước 

ngoài. Du lịch là một trong những phương tiện hàng đầu để trao đổi văn hoá, tạo cơ 

hội cho mỗi con người được trải nghiệm. Du lịch ngày càng được thừa nhận rộng 

rãi là một động lực tích cực cho việc bảo vệ di sản, thiên nhiên và văn hoá. Du lịch 

tác động trở lại văn hóa thông qua việc xây dựng và cải tạo môi trường văn hóa, x  

hội ở địa phương, góp phần khơi dậy các tiềm năng văn hóa giàu có và phong ph  

đang còn ẩn chứa, không để những tiềm năng ấy bị mai một và lãng quên. 

Việc phát triển các cơ sở du lịch trên địa bàn huyện nếu được thiết kế tốt có 

thể đề cao giá trị các cảnh quan của địa phương. Các cơ sở hạ tầng của địa phương 

như đường sá, hệ thống cấp thoát nước, x  lý chất thải, thông tin liên lạc có thể 



Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch huyện Vân Đồn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Đơn vị tư vấn: CTCP Viện du lịch bền vững Việt Nam  77 

 

được cải thiện thông qua hoạt động du lịch. Ngoài ra, hiểu biết về môi trường của 

cộng đồng địa phương c ng được tăng lên thông qua việc trao đổi và h c tập với du 

khách. 

Như vậy, sự phát triển kinh tế – xã hội nói chung và du lịch nói riêng của 

Vân Đồn sẽ có những tác động tích cực đến sự phát triển chung của tỉnh Quảng 

Ninh. 

Với vị trí án ngữ ở vùng biển phía Đông Bắc của Tổ quốc, Vân Đồn có vị trí 

đặc biệt trong phòng thủ quốc phòng, đảm bảo an ninh quốc gia ở khu vực này. 

Điều này đặc biệt có ý ngh a trong bối cảnh thế giới và khu vực hiện đang đối mặt 

với nhiều vấn đề phức tạp về chủ quyền lãnh thổ. Chính vì vậy phát triển du lịch 

Vân Đồn không chỉ có ý ngh a về kinh tế - xã hội mà còn góp phần kh ng định chủ 

quyền của đất nước thông qua hoạt động du lịch. Ở một góc độ nào đó, việc các nhà 

đầu tư nước ngoài hợp tác với Việt Nam phát triển du lịch trên địa bàn Huyện đảo 

này là sự thừa nhận của quốc tế về chủ quyền biển đảo của Việt Nam nói chung, thể 

hiện mong muốn ổn định để phát triển kinh tế biển đảo, mang lại lợi ích cho các nhà 

đầu tư, các quốc gia có nhà đầu tư vào khu vực này nói riêng. Điều này sẽ rất có ý 

ngh a đối với việc đảm bảo an ninh quốc gia của đất nước trong bối cảnh chủ quyền 

biển đảo của Việt Nam bị Trung Quốc xâm phạm. 

2. Vị trí, vai tr  của du lịch Vân Đồn trong phát triển du lịch Quảng Ninh 

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh đ  xác định huyện 

Vân  Đồn (cùng với huyện đảo Cô Tô) là một trong bốn vùng du lịch chính của tỉnh. 

Trong đó việc xây dựng một khu du lịch biển Vân Đồn theo hướng « Mới, Lạ, Sang 

tr ng » chính là giải pháp đột phá cho sự nghiệp phát triển du lịch của tỉnh Quảng 

Ninh, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế m i nh n và chiếm t  tr ng 

ngày càng cao trong cơ cấu GDP của tỉnh; góp phần quan tr ng thực hiện 3 đột phá 

chiến lược gắn với đổi mới mô h nh tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển 

đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”. Các loại hình du lịch chính sẽ 

được phát triển tại Vân Đồn bao gồm : 

- Du lịch biển đảo cao cấp bao gồm casino, sân golf; 

- Du lịch thương mại, mua sắm, du lịch MICE (hội nghị, triển lãm, khen 

thưởng) ; 

- Du lịch tham quan, nghỉ dưỡng, ẩm thực, tắm biển vui chơi giải trí; 

- Du lịch văn hóa - lịch s  - tâm linh; 

- Du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm, nghiên cứu; 

- Du lịch cộng đồng. 
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Không gian du lịch Vân Đồn cần được mở rộng bao gồm cả thành phố Cẩm 

Phả để phát huy tối đa các điều kiện về vị trí địa lý, tài nguyên du lịch và các điều 

kiện cơ sở hạ tầng của toàn khu vực. 

Vân Đồn sẽ đóng vai trò then chốt trong trong việc tạo ra động lực th c đẩy 

kết nối các tuyến, khu điểm du lịch của Quảng Ninh với các tuyến và thị trường du 

lịch trong nước và quốc tế. Trong tương lai Vân Đồn sẽ trở thành điểm đến mới, 

hàng đầu trong cụm điểm du lịch « Mới lạ, Sang tr ng » của tỉnh Quảng Ninh với 

nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp, khu vui chơi giải trí (bao gồm cả sòng bạc đ ng cấp 

thế giới), trung tâm mua sắm, sân golf và năm 2030 sẽ có thêm sân bay quốc tế. 

Vân Đồn c ng sẽ trở thành một điểm đến chính trong các cụm điểm du lịch tham 

quan cảnh đẹp, tìm hiểu về văn hóa lịch s , mua sắm và tâm linh của tỉnh trên các 

tuyến nối trực tiếp Quảng Ninh với các tỉnh trong vùng duyên hải Đông Bắc và 

đồng bằng sông Hồng. Vân Đồn c ng sẽ được kết nối trực tiếp tới các thị trường du 

lịch hàng đầu của tỉnh bao gồm : Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga và các 

nước Châu Âu, Bắc Mỹ thông qua c a khẩu quốc tế Móng Cái, cảng hàng không 

quốc tế Vân Đồn, cảng tàu biển quốc tế. 

Rõ ràng phát triển du lịch Vân Đồn sẽ tạo ra thế và lực mới cho phát triển du 

lịch tỉnh Quảng Ninh, hình thành nên một điểm đến hàng đầu với đầy đủ cơ sở hạ 

tầng du lịch hiện đại, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch cao cấp với hệ thống các sản 

phẩm và dịch vụ du lịch đa dạng, chất lượng cao. 
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II. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÂN ĐỒN 

1. B i cảnh phát triển du lịch Vân Đồn 

1.1 Bối cảnh quốc tế: 

Du lịch Vân Đồn thời gian qua phát triển trong bối cảnh quốc tế có nhiều 

thuận lợi và khó khăn đan xen: 

Thuận lợi : 

- Xu thế phát triển du lịch trên phạm vi toàn cầu và khu vưc vẫn tiếp tục 

tăng; 

- Hợp tác khu vực, đặc biệt giữa các nước ASEAN tiếp tục được củng cố và 

vì vậy đ   tạo môi trường thuận lợi cho khách đi lại giữa các nước; 

- Các chương tr nh hợp tác khu vực về phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là du 

lịch như “Hai hành lang - Một vành đai kinh tế”; “Phát triển du lịch khu vực Tiểu 

vùng Mê Kông mở rộng - GMS”, v.v... đ  được cụ thể hóa bằng việc khởi động 

nâng cấp và phát triển hạ tầng giao thông kết nối giữa các nước trong khu vực và 

quốc tế. Việc xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, nâng cấp 

và mở rộng sân bay Nội Bài và Cát Bi là những minh chứng cụ thể về vấn đề này. 

Khó khăn: 

- Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới đ  làm cho nhiều dự án đầu tư 

phát triển du lịch bị xem xét lại hoặc kéo dài; tác động đến dòng khách du lịch từ 

những thị trường xa như Châu Âu, Bắc Mỹ, v.v… 

- Những bất đồng trong hợp tác tại Biển Đông giữa các đối tác có liên quan 

làm cho tình hình an ninh trên biển ở khu vực này chưa được đảm bảo;  

- Chính sách của Trung Quốc – thị trường du lịch lớn của Việt Nam nói 

chung và của Quảng Ninh nói riêng về việc cho công dân của m nh đi du lịch thiếu 

ổn định, nhất quán. 

- Trong 10 năm qua, ngành công nghiệp du lịch trong khu vực Đông Nam Á 

đ  chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ đóng góp trực tiếp cho ngành du lịch và 

GDP.  

- Khủng hoảng tài chính quốc tế thời kỳ 2008 - 2009 và suy thoái kinh tế 

hiện tại ở Châu Âu đang ảnh hưởng đến du lịch trên toàn thế giới nhưng sẽ phục 

hồi. 

- So với các nước láng giềng Đông Nam Á, Việt Nam là một điểm đến mới 

và hấp dẫn. 
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1.2. Bối cảnh trong nước 

- GDP và tốc độ tăng trưởng thu nhập đầu người ở Việt Nam trong 10 năm 

qua tăng nhanh. Trong 25 năm qua, Việt Nam đ  đạt được một thành công tiêu biểu 

trong phát triển kinh tế.  

- Việc mở rộng cơ sở hạ tầng như sân bay và mạng lưới đường bộ quốc gia 

rộng đ  gi p th c đẩy ngành du lịch. Các chương tr nh quảng bá chiến lược "Phát 

triển du lịch Việt Nam trong giai đoạn 2001 - 2010" đ  tạo thuận lợi thu h t đầu tư 

cơ sở hạ tầng trên toàn quốc, qua đó th c đẩy các hệ thống cơ sở hạ tầng đầy đủ và 

phù hợp hơn cho ngành công nghiệp du lịch. Chương tr nh này đ  thu h t các đối 

tác đầu tư cho 316 dự án trên toàn quốc. Trong 10 năm qua, các tỉnh đ  chi ngân 

sách nhiều hơn vào việc cải thiện đường bộ và đường sông, tạo thuận lợi cho khách 

du lịch đi lại nhanh hơn và cảm thấy thoải mái hơn. 

- Trong 10 năm gần đây, thu nhập và khả năng du lịch của người dân tăng 

kéo theo sự phát triển của du lịch nội địa. Kể từ khi triển khai thực hiện chiến lược 

du lịch quốc gia trong 10 năm, từ năm 2001, ngành du lịch Việt Nam đ  chứng kiến 

một sự gia tăng đáng kể cả về số lượng khách du lịch nội địa và số lượng khách 

quốc tế đến Việt Nam. 

- Ngành du lịch Việt Nam nói chung và du lịch nội địa nói riêng đ  phát triển 

nhanh chóng trong những năm gần đây. Số liệu đ  chỉ ra rằng khách du lịch nội địa 

đ  tăng rất mạnh trong 10 năm qua, đạt 28 triệu lượt khách trong năm 2010, tăng 

239 % so với năm 2001 Sự tăng trưởng của du lịch nội địa có thể được giải thích 

bởi hai lý do chính: (1) là nền kinh tế Việt Nam và thu nhập b nh quân đầu người tại 

Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, điều này có ngh a là người Việt Nam đang 

chi tiêu cho du lịch nhiều hơn trước và (2) là người lao động tại Việt Nam có nhiều 

ngày nghỉ hơn mỗi năm và trong những năm gần đây đang được áp dụng chế độ 

nghỉ hai ngày cuối tuần. 

- Gia tăng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 10 năm qua. Bên cạnh sự 

phát triển của du lịch nội địa, số lượt khách quốc tế c ng tăng đáng kể. Trong năm 

2008, Việt Nam đ  nhận được 4,235 triệu lượt khách quốc tế, trong năm 2010 con 

số này là 5,049 triệu người. Trong năm 2009, số lượng này giảm xuống còn 3,77 

triệu người, nguyên nhân là do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Trong năm 

2012, Việt Nam đ  đón 6,84 triệu khách du lịch quốc tế. 

2. Những Thu n lợi – Khó khăn – Cơ hội – Thách thức (SWOT) đ i với 

phát triển du lịch Vân Đồn 

2.1. Thuận lợi – Cơ hội 

Vân Đồn có thế mạnh về sự đa dạng phong phú của tài nguyên du lịch, trong 

đó có nhiều tài nguyên độc đáo có đ ng cấp quốc gia như vịnh Bái T  Long, là nền 
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tảng giúp phát triển du lịch Vân Đồn mạnh hơn và trở thành một trung tâm du lịch 

của Việt Nam và tiến tới là của khu vực. 

Cầu du lịch ở Việt nam, trong khu vực và trên thế giới tiếp tục tăng; du lịch 

được xác định là ngành kinh tế m i nh n của Việt Nam được quan tâm phát triển. 

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nh n đến năm 2030 tiếp 

tục xác định Quảng Ninh là địa phương có vị trí quan tr ng đặc biệt đối với phát 

triển du lịch Việt Nam; Vân Đồn được xác định là đặc khu kinh tế sẽ được xây 

dựng sân bay quốc tế nhằm đẩy mạnh kinh tế với một trong những hướng phát triển 

chính là du lịch chất lượng cao; hệ thống đường cao tốc nối Hà Nội, Hải Phòng với 

Quảng Ninh được hoàn thiện vào năm 2015; sân bay quốc tế Nội Bài và Cát Bi 

đang được mở rộng. 

Trong bối cảnh thay đổi của ngành công nghiệp du lịch toàn cầu hiện nay, 

Vân Đồn có tiềm năng rất lớn để phát triển và trở thành một điểm đến mang tính 

khu vực và toàn cầu. Với  xu thế du lịch sinh thái  trở thành nhu cầu lớn của du lịch, 

Vân Đồn có tiềm năng rất lớn để tận dụng lợi thế từ những tài sản tự nhiên và văn 

hóa của m nh nhưng điều này đòi hỏi phải có sự đầu tư thích đáng. Quốc gia phát 

triển thị trường du lịch nhanh nhất trên thế giới là Trung Quốc, nằm liền kề với 

Quảng Ninh, tạo sự dễ dàng tiếp cận với một phân khúc khách du lịch tiềm năng.  

Số liệu thống kê về dân số của Quảng Ninh cho thấy hiện rất thuận lợi: dân 

số trẻ và đang sẵn sàng cho một công việc tốt hơn trong khi ngành du lịch nói chung 

và dịch vụ khách sạn nói riêng đang phát triển tốt có khả năng tạo nhiều việc làm 

cho xã hội.  Xu thế phát triển du lịch tâm linh c ng đang ngày càng trở nên phổ biến 

hơn ở Việt Nam trong khi Quảng Ninh có chùa Cái Bầu, hệ thống các di tích lịch s  

văn hóa gắn với vua Lý Anh Tông và các tướng nhà Trần với những chiến công 

hiển hách chống giặc ngoại xâm sẽ là tiền đề vững chắc tạo ra những điểm thu hút 

khách và sản phẩm du lịch tâm linh đặc sắc. 

2.2. Khó khăn – Thách th c 

Những điểm yếu mà ngành du lịch Vân Đồn cần chú tr ng giải quyết càng 

sớm càng tốt bao gồm: khả năng tiếp cận từ các địa phương phụ cận, đặc biệt từ Hà 

Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng bằng đường bộ và đường không đến Vân Đồn 

và từ Vân Đồn đến những điểm du lịch chính quan tr ng của tỉnh; hạn chế về hệ 

thống khách sạn và nhà hàng chất lượng, có khả năng đáp ứng nhu cầu của thị phần 

khách du lịch cao cấp, có khả năng chi trả cao; ảnh hưởng sâu sắc của “tính mùa 

vụ” trong hoạt động du lịch và hạn chế về nguồn lao động chất lượng cao có khả 

năng đáp ứng dịch vụ đ ng cấp thế giới và trải nghiệm cho khách du lịch. 

Do còn thiếu kinh nghiệm trong ngành du lịch, hiện nay Vân Đồn gặp phải 

nhiều thách thức cần vượt qua. Năng lực cạnh tranh của du lịch chưa cao, đặc biệt 
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trong bối cảnh hội nhập của Việt Nam với khu vực và quốc tế; Vân Đồn đ  và đang 

phải đối mặt với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.  

Bên cạnh đó các xung đột về chủ quyền trên biển Đông c ng là thách thức 

không nhỏ đối với du lịch biển của Việt Nam nói chung và du lịch biển của Vân 

Đồn nói riêng trong khi du lịch đường biển là một trong những lợi thế so sánh của 

du lịch Quảng Ninh. Một vấn đề nữa c ng cần đề cập đến như một thách thức đối 

với du lịch Vân Đồn là việc cân bằng giữa phát triển với bảo tồn, đặc biệt khi tài 

nguyên du lịch cốt lõi của Vân Đồn là vườn quốc gia. Điều này càng trở nên lớn 

hơn khi năng lực tạo sự cân bằng giữa bảo tồn và phát triển của Vân Đồn còn rất 

hạn chế. 

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÂN ĐỒN ĐẾN NĂM 2020, 

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 

1. Quan điểm phát triển du lịch 

Quan điểm trình bày trong bản Quy hoạch này bám sát với những quan điểm 

mà tỉnh Quảng Ninh đưa ra tại Nghị quyết 07 - "Nghị quyết của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 

2030", Quy hoạch tổng thể phát triển du lỉnh tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm 

nh n đến năm 2030:  

Phát triển du lịch bền vững theo hướng « Mới, lạ, Sang tr ng », chuyên 

nghiệp, hiện đại, hiệu quả; có tr ng tâm, tr ng điểm; để du lịch trở thành ngành 

kinh tế m i nh n và chiếm t  tr ng ngày càng cao trong cơ cấu GDP của huyện; 

góp phần quan tr ng thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn chuyển đổi phương thức 

phát triển từ “nâu” sang “xanh” của tỉnh. 

  Phát triển du lịch dựa vào nguồn lực nội tại được xác định là chiến lược, cơ 

bản và lâu dài; nguồn lực bên ngoài là quan tr ng và đột phá. 

  Phát triển du lịch đi đôi với bảo tồn, phát huy tối đa các lợi thế tự nhiên, giữ 

g n và phát huy bản sắc dân tộc, các giá trị văn hoá, g n giữ cảnh quan và bảo vệ 

môi trường. Phát huy yếu tố con người, x  hội, lịch s  văn hóa Vân Đồn và đẩy 

mạnh liên kết vùng cho phát triển du lịch. 

  Phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế biển, góp phần tích cực, hiệu quả 

vào xây dựng Vân Đồn thành khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng - an 

ninh, phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế.  

  Phát triển du lịch phải gắn chặt với lộ tr nh xây dựng Khu hành chính - kinh 

tế đặc biệt Vân Đồn và Khu kinh tế c a khẩu tự do Móng Cái. 
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2. Mục tiêu phát triển du lịch 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

Xây dựng Vân Đồn trở thành một trung tâm du lịch biển, giải trí đ ng cấp 

quốc tế, một tr ng điểm du lịch hàng đầu quốc gia, hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, 

hiện đại; sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, có chất lượng cao, thương hiệu mạnh, 

mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương, có năng lực cạnh tranh với 

điểm đến trong nước và quốc tế; thực sự là ngành kinh tế m i nh n, là động lực 

th c đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và bảo đảm quốc phòng - an 

ninh. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

Những mục tiêu cụ thể về số lượng khách, tổng doanh thu và lao động đ  

được ch n như sau: 

  Phấn đấu đến năm 2020, tổng số khách du lịch đạt 1,07 triệu lượt, trong đó 

khách quốc tế 110.000 lượt; tổng thu nhập x  hội từ du lịch đạt 620 t  Đồng; lao 

động trực tiếp 2.700 ngườitrong đó 35  lao động qua đào tạo. Năm 2030, tổng số 

khách du lịch đạt 2,85 triệu lượt, trong đó khách quốc tế 1,85 triệu lượt; tổng thu 

nhập x  hội đạt 3.000 t  Đồng; lao động trực tiếp 7.500 ngườitrong đó 75   qua 

đào tạo.  

  Hoàn thiện phát triển không gian du lịch theo 4 cụm du lịch tr ng điểm: Cụm 

du lịch trung tâm đảo Cái Bầu; Cụm du lịch sinh thái nông nghiệp đảo Trà Bản; 

Cụm du lịch nghỉ dưỡng biển Quan Lạn – Minh Châu; Cụm du lịch nghỉ dưỡng 

biển cao cấp Thắng Lợi – Ng c Vừng. Tạo ra hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng 

phục vụ các thị trường mục tiêu như Châu Âu, Đông Bắc Á, Bắc Mỹ, Nam Á,...; 

h nh thành và phát triển dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng biển, thương mại - giải trí, sinh 

thái – nông nghiệp; h nh thành hệ thống sản phẩm du lịch chuyên nghiệp mang tính 

đặc trưng tại 4cụm du lịch tr ng điểm trên. 

  Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Vân Đồn trở thành trung tâm du lịch biển, 

đảo chất lượng cao, trung tâm vui chơi giải trí đ ng cấp quốc tế, phấn đấu đến năm 

2030 trở thành trung tâm công nghiệp giải trí có đ ng cấp quốc tế. 

2.3. Tầm nhìn đến năm 2030 

Xuất phát từ những quan điểm và mục tiêu nói trên, tầm nhìn tổng thể phát 

triển Du lịch Vân Đồn đến năm 2030 được khái quát trên những tiêu chí sau: 

- Một khu du lịch quốc gia;  

- Trung tâm công nghiệp giải trí, nghỉ dưỡng; 

- Có kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất –kỹ thuật du lịch đồng bộ, hiện đại; 

- Có sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc,chuyên nghiệp, chất lượng cao;  
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- Có thương hiệu mạnh và sức hấp dẫn; 

- Có năng lực cạnh tranh quốc tế;  

- Có điều kiện, năng lực liên kết, liên doanh với các h ng hàng không, các tập 

đoàn du lịch hàng đầu thế giới. 

3. Dự  áo các chỉ tiêu phát triển ngành 

3.1. Khách du lịch 

Trong chỉ số cần dự báo thì số lượng khách du lịch là chỉ số quan tr ng nhất 

có liên quan đến việc xây dựng, tính toán các chỉ tiêu, c ng như việc xác định mức 

độ tác động đến các chỉ tiêu khác của dự báo. Vì vậy, trong báo cáo tập trung tính 

toán dự báo về khách du lịch từ đó kết hợp với tính toán khoa h c, nội suy và ngoại 

suy để đưa ra các chỉ tiêu dự báo khác về du lịch.  

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội được đưa vào mô h nh tính toán trong 

dự báo là đạt mức phát triển tối thiểu theo các quy hoạch, kế hoạch đ  được thông 

qua. Đặc biệt là theo các chỉ tiêu Quy hoạch phát triển du lịch Quảng Ninh đến năm 

2020 tầm nh n đến năm 2030. 

Bảng 22. Dự báo số lượng khách du lịch đến Quảng Ninh và Vân Đồn giai đoạn 

2015 - 2030 

Đơn vị tính: Triệu lượt khách 

Chỉ tiêu 

2020 2030 

Số lượng 

khách 

Tốc độ tăng 

trưởng b nh 

quân 

Số lượng 

khách 

Tốc độ tăng 

trưởng b nh 

quân 

Tổng lượng khách 

đến Quảng Ninh 

10,50 10% năm 23,00 8,2% năm 

   - Khách quốc tế 4,00  10,00  

   - Khách nội địa 6,50  13,00  

Tổng lượng khách 

đến Vân Đồn 

1,07 8,0 % năm 2,85 10,29% năm 

   - Khách quốc tế 0,11  1,00  

   - Khách nội địa 0,96  1,85  

 

 Với động lực là khu kinh tế, được quy hoạch đầu tư mạnh cả về cơ sở hạ 

tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành cùng với nguồn tài nguyên hấp dẫn, dự kiến 
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du lịch Vân Đồn sẽ có bước phát triển nhanh trong giai đoạn 2020 – 2030 và vượt 

qua mức phát triển du lịch trung b nh của toàn tỉnh Quảng Ninh. 

Hình 4. Dự báo tốc độ phát triển bình quân của du lịch Vân Đồn  

  giai đoạn 2015 - 2030 

 

Do duy tr  tốc độ tăng trưởng về lượng khách nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của 

toàn tỉnh nên t  tr ng về lượng khách du lịch đến Vân Đồn trên tổng số khách đến 

Quảng Ninh sẽ có xu hướng tăng trong thời gian tới. 

Hình  . T  tr ng khách du lịch đến Vân Đồn trên tổng s  khách đến 

Quảng Ninh 

2020     2030 

 

10.190
% 

12.391
% 
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 Do duy tr  tốc độ tăng trưởng về lượng khách nhanh hơn tốc độ tăng trưởng 

của toàn tỉnh nên t  tr ng về lượng khách du lịch đến Vân Đồn trên tổng số khách 

đến Quảng Ninh sẽ có xu hướng tăng trong thời gian tới. 

3.2. Nhu cầu cơ sở lưu tr  

Dựa trên các chỉ tiêu dự báo về số lượng khách du lịch, tốc độ tăng trưởng về 

khách, công suất s  dụng phòng trung b nh, ngày lưu tr  trung b nh sẽ tính được dự 

báo nhu cầu phòng cho khách du lịch cho du lịch huyện Vân Đồn theo công thức 

sau: 

S  phòng cần có = 
         (Số lượt khách)   x   (Số ngày lưu tr  trung b nh) 

(365 ngày     x     (Công suất s  dụng         x     (Số khách lưu tr  

trong năm)      phòng trung b nh năm)            trung b nh/phòng) 

Thực tế hiện nay, do tác động của tính mùa vụ của du lịch biển nên công suất 

s  dụng phòng của các cơ sở lưu tr  trên địa bàn Vân Đồn còn khá thấp, chỉ đạt trên 

40%. Tuy nhiên, trong thời gian tới, cùng với sự phát triển của các hoạt động du 

lịch và giao thương th  công suất này có thể tăng lên mức từ 50 – 57 . Trong giai 

đoạn 2015 – 2020, do hệ thống cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư hoàn chỉnh nên nhu 

cầu lưu tr  của du khách chưa tăng cao. Từ sau 2020 đặc biệt là sau khi các dự án 

hạ tầng lớn như sân bay Vân Đồn, hệ thống giao thông thủy, bộ… được đưa vào s  

dụng th  nhu cầu này sẽ có mức tăng đột biến và duy tr  tốc độ tăng trưởng b nh 

quân giai đoạn 2020 – 2030 khoảng trên 13 .  

Bảng 23.Dự báo nhu cầu s  lượng phòng của các cơ sở lưu tr  tại Vân Đồn 

giai đoạn 2020 - 2030 

Đơn vị tính: nghìn phòng 

Chỉ tiêu 2013* 2020 2030 

Tổng số phòng 1,47 2,20 7,50 

Tốc độ tăng trưởng b nh quân - 5,90% 13,06% 

Công suất s  dụng 41,20% 50% 56,90 

* Số liệu báo cáo thực tế 

3.3. Thu nhập du lịch 

 Căn cứ vào các dự báo về số lượng khách du lịch đến Vân Đồn, các tính toán 

về thời gian lưu lại của khách và dự đoán xu hướng tăng trưởng của các dịch vụ du 

lịch cùng với các đánh giá v  mô về xu hướng biến động giá, báo cáo đ  tiến hành 

tính toán các chỉ số về thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch. Các chỉ số này bao gồm 
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cả nguồn thu từ du lịch và nguồn thu từ các hoạt động khác do du lịch tạo ra. Thông 

thường, các nguồn thu trực tiếp từ du lịch chiếm khoảng từ 60-70% thu nhập xã hội 

từ hoạt động du lịch mang lại. 

Bảng 24.Dự báo thu nhập x  hội từ du lịch của Vân Đồn giai đoạn 2015 - 

2030 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 2013* 2020 2030 

Thu nhập x  hội từ du lịch 228.000 620.000 3.000.000 

Tốc độ tăng trưởng b nh quân - 15,36% 17,08 

Chi tiêu b nh quân/ngày khách 0,28 0,39 0,62 

* Số liệu báo cáo thực tế 

3.4. Nhu cầu đầu tư du lịch 

Hiện nay, hiệu quả s  dụng vốn đầu tư trong nền kinh tế của Việt Nam là 

không cao, chỉ số ICOR chung của Việt Nam ước khoảng 5,52. Đối với du lịch Vân 

Đồn do mới ở đầu giai đoạn phát triển nên chắc chắn chỉ số ICOR sẽ tăng cao trong 

thời kỳ 2015 -2055 và sẽ giảm dần trong các năm tiếp theo.   

Theo tính toán thì do xuất phát điểm về cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du 

lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch đang còn rất thiếu, nhu cầu đầu tư nhiều vào các 

dự án lớn, thời gian thu hồi vốn lâu nên chỉ số ICOR trong du lịch Vân Đồn trong 

giai đoạn 2015-2025 là khá cao khoảng từ 5,0 - 5,5. Tuy nhiên từ các năm tiếp theo 

(2026 – 2030) trở đi khi đó đầu tư cơ bản đ  cơ bản hoàn thành chỉ số này sẽ giảm 

xuống còn khoảng 4,5.  

Để phát triển du lịch cần nguồn vốn đầu tư cho nhiều l nh vực từ cơ sở hạ 

tầng, đến văn hóa, giáo dục, thương mại và nhiều l nh vực kinh tế khác. Trong phần 

này chỉ đề cập đến các hoạt động đầu tư trực tiếp cho du lịch và 2 dự án giao thông 

tr ng điểm liên quan trực tiếp đến hoạt động du lịch của Vân Đồn là cảng hàng 

không quốc tế và cảng Cái Rồng. 

Nguồn vốn đầu tư cho du lịch được lấy từ các nguồn chính: Vốn ngân sách 

Nhà nước cho đầu tư cơ sở hạ tầng, duy tu tôn tạo di tích, bảo vệ môi trường, đào 

tạo, quản lý, phát triển du lịch cộng đồng, xúc tiến du lịch… chiếm 10% tổng số 

vốn cho du lịch; vốn công ty kinh doanh dịch vụ du lịch, vốn đầu tư tư nhân, vốn 

liên doanh liên kết trong và ngoài nước, nguồn vốn từ các dự án; vốn vay ngân hàng 

và các nguồn khác chiếm khoảng 90 . 

Bảng 25. Dự báo nhu cầu và phân bổ nguồn vốn đầu tư cho du lịch  

giai đoạn 2015 - 2030 
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Đơn vị: Triệu đô la Mỹ 

STT Nguồn v n 2015-2020 2021-2030 

1 Tổng nhu cầu đầu tư cả giai đoạn 6.345,20 9.517,80 

2 Tổng nhu cầu đầu tư b nh quân năm 1057,53 951,78 

3 Hệ số đầu tư ICOR du lịch 5,50 4,50 

4 Phân bổ nguồn vốn đầu tư b nh quân năm    

 - Vốn đầu tư từ ngân sách 105,75 95,18 

 - Vốn đầu tư từ xã hội hóa 951,78 856,60 

Trong giai đoạn đầu khi quy hoạch mới được triển khai và các dự án đầu tư 

hạ tầng chưa hoàn thiện, khả năng thu h t vốn đầu tư của Vân Đồn chưa thực sự 

cao. Tuy nhiên bắt đầu từ năm 2017, khi các hệ thống đường giao thông cơ bản 

hoàn thành cùng với sự hoàn thành dự án sân bay Vân Đồn thì khả năng thu h t vốn 

đầu tư của huyện sẽ tăng v t. Một loạt các dự án lớn sẽ được thu hút theo tiến độ 

triển khai của dự án sân bay Vân Đồn như vui chơi giải trí phức hợp có casino, 

trung tâm thương mại – tài chính, các khu nghỉ dưỡng cao cấp... làm cho khả năng 

thu hút vốn đầu tư của Vân Đồn giai đoạn 2017 – 2024 là rất cao. Sau giai đoạn 

này, khi các dự án lớn đ  cơ bản hoàn thành thì khả năng thu h t vốn đầu tư của 

Huyện sẽ đi vào ổn định với các dự án nhỏ nhằm bổ sung và hỗ trợ cho các dịch vụ 

du lịch chính. 

Hình 6. Dự báo khả năng thu h t v n đầu tư của Vân Đồn giai đoạn 2015 -2030 
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3.5. Nhu cầu lao động và việc làm du lịch 

Do đặc điểm ngành nghề du lịch, lao động các nghề phân bổ không đều, 

trong đó, lao động trong các cơ sở lưu tr  tổng hợp thường chiếm t  lệ cao. Cùng 

với sự tăng trưởng của số lượng buồng phòng, đặc biệt khi các dự án du lịch tr ng 

điểm như casino, các trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái được triển khai th  số 

lượng lao động trực tiếp của du lịch Vân Đồn c ng tăng mạnh. 

Trong thực tế, sản phẩm du lịch được cung cấp cho khách du lịch không chỉ 

do lao động của ngành du lịch tạo ra mà còn có lao động các ngành đóng góp vào 

mang tinh chất gián tiếp tạo ra sản phẩm du lịch. Hiện nay, việc tính toán nguồn 

nhân lực trong ngành du lịch thường dựa trên việc tính toán lao động trực tiếp và cơ 

cấu sản phẩm du lịch để ước lượng số lượng lao động du lịch gián tiếp tại một địa 

phương.  

Bảng 26. Dự báo số lượng lao động du lịch của Vân Đồn giai đoạn 2015 - 2030 

Đơn vị tính: ngàn người 

Chỉ tiêu 2013* 2020 2030 

Tổng số lao động du lịch 3,95 7,20 25,50 

Tốc độ tăng trư ng bình quân - 12,76% 13,48% 

   - Lao động trực tiếp 1,30 2,10 7,50 

   - Lao động gián tiếp 2,65 5,10 18,00 

* Số liệu báo cáo thực tế 

4. Định hướng thị trường và phát triển sản ph m du lịch 

4.1. Định hướng thị trường du lịch 

Với định hướng phát triển du lịch trong thời gian tới th  Vân Đồn sẽ phát 

triển nhiều sản phẩm du lịch phù hợp để thu hút nhiều đối tượng thị trường. Lợi thế 

của Vân Đồn là có sẵn nguồn khách du lịch tới Hạ Long với số lượng đông đảo, tuy 

nhiên số đông là khách du lịch thuần túy. Vì vậy, Vân Đồn cần thu hút trong số đó 

những loại khách nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, vui chơi giải trí cao cấp và 

nghỉ dưỡng dài hơn. Mặt khác, Vân Đồn nên tập trung thu h t đối tượng khách quay 

lại nhiều lần, những đối tượng khách này đ  từng tham quan vịnh Hạ Long nên sẽ 

tìm kiếm các địa điểm khác biệt hơn và còn hoang sơ hơn. 

Thêm nữa, với định hướng phát triển mạnh mẽ của Vân Đồn, đặc biệt với 

việc xây dựng sân bay quốc tế và tổ hợp vui chơi giải trí tổng hợp lớn sẽ thu hút 

được số lượng lớn khách du lịch quốc tế trực tiếp đến. Đặc biệt có khả năng th c 
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đẩy nhanh thị trường từ các tuyến tới các thị trường gần như Đông Bắc Á, Đông 

Nam Á. 

Khi sân bay quốc tế tại Vân Đồn đi vào hoạt động thì thị trường sẽ được tái 

cấu trúc. Số lượng lớn khách du lịch quốc tế và nội địa đi Hạ Long c ng sẽ s  dụng 

sân bay tại Vân Đồn. Khả năng thu h t thị trường này tham gia các hoạt động du 

lịch tại Vân Đồn và tiếp tục nối tuyến đi Hạ Long sẽ khá lớn. 

Thị trường khách quốc tế 

+ Các định hướng chính: 

Ưu tiên thu h t nhiều thị trường khách đến Vân Đồn: Sản phẩm du lịch tại 

Vân Đồn có thể thu hút nhiều thị trường khách có các mục đích du lịch khác nhau 

như tham quan, khám phá; khách nghỉ dưỡng; vui chơi giải trí. 

  Khai thác các lợi thế thị trường: khai thác thị trường khách kết hợp tham 

quan Hạ Long – Bái T  Long; khai thác thị trường nguồn từ Hà Nội đối với các thị 

trường khách mua tour từng phần (mua tour tại chỗ). 

Ch  tr ng khai thác các thị trường khách đi du lịch tự do. 

  + Thứ tự ưu tiên thu h t, phát triển thị trường: 

 Thị trường khách Đông Bắc Á 

  Thị trường khách Châu Âu 

  Thị trường khách Bắc Mỹ 

  Thị trường khách Châu Úc 

  Thị trường khách Đông Nam Á 

+ Các phân đoạn ưu tiên thu h t: 

Thị trường khách 

Đông Bắc Á: 

- Thị trường khách Nhật Bản đi theo tour, có khả năng chi 

trả cao. Thích t m hiểu, khám phá thiên nhiên và văn hóa. 

- Thị trường khách Hàn Quốc, Trung Quốc đi theo tour, có 

khả năng chi trả trung b nh. Thích vui chơi giải trí. 

- Thị trường khách Đài Loan ưa thích vui chơi giải trí. Có 

khả năng chi trả cao. 

 

Thị trường khách 

Châu Âu: 

- Thị trường khách Anh, Pháp, Hà Lan, Đức ưa thích thiên 

nhiên, nghỉ dưỡng biển, vui chơi giải trí cao cấp. Có khả 

năng chi trả trung b nh cao. Đi đôi hoặc cùng bạn. Đi tự 

do hoặc mua tour tại chỗ. 

- Thị trường khách Nga, ưa thích nghỉ dưỡng biển, thưởng 

ngoạn biển, vui chơi giải trí cao cấp. Có khả năng chi trả 

cao. Nghỉ dài ngày. 
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Thị trường khách 

Bắc Mỹ: 

- Thị trường khách Mỹ ưa thích thiên nhiên, khám phá, trải 

nghiệm. Đi một m nh hoặc đi đôi. Có khả năng chi trả 

trung b nh cao. Đi tự do. 

Thị trường khách 

Châu Úc: 

- Thị trường khách Úc yêu thích thiên nhiên, trải nghiệm 

cuộc sống, đi một m nh hoặc cùng bạn. Có khả năng chi 

trả cao. Đi tự do. 

Thị trường khách 

Đông Nam Á: 

- Thị trường khách Thái Lan, Malaysia ưa thích khám phá, 

vui chơi giải trí. Đi cùng gia đ nh. Có khả năng chi trả 

trung bình cao. 

Thị trường khách nội địa 

+ Các định hướng chính: 

- Ưu tiên thu h t nhiều thị trường khách đến Vân Đồn: Sản phẩm du lịch tại Vân 

Đồn có thể thu h t nhiều thị trường khách có các mục đích du lịch khác nhau 

như tham quan, khám phá; khách nghỉ dưỡng; vui chơi giải trí. 

- Khai thác các lợi thế thị trường: khai thác thị trường khách kết hợp tham quan 

Hạ Long – Bái T  Long. 

- Ch  tr ng khai thác thị trường nguồn từ Hà Nội và các tỉnh phía bắc. 

+ Thứ tự ưu tiên thu h t, phát triển thị trường: 

- Thị trường khách từ Hà Nội 

- Thị trường khách từ các tỉnh phía Bắc khác 

- Thị trường khách từ các tỉnh phía Nam 

+ Các phân đoạn ưu tiên thu h t: 

Thị trường 

khách từ 

Hà Nội: 

- Khách đi nghỉ hè cùng gia đ nh có con cái. Có khả năng chi trả 

trung bình cao và cao. Lưu tr  dài ngày. 

- Khách đi cùng nhóm bạn bè tham quan thiên nhiên, vui chơi giải 

trí. Có khả năng chi trả trung b nh cao. Đi cuối tuần. 

- Khách kết hợp tham quan vịnh Hạ Long kết hợp Bái T  Long. 

Khách đi cùng gia đ nh hoặc bạn bè. 

Thị trường 

khách từ 

các tỉnh 

phía Bắc 

khác: 

- Thị trường khách từ các tỉnh lân cận đi nghỉ cuối tuần, chủ yếu 

vui chơi giải trí. 

- Thị trường khách đi theo đoàn tham quan, nghỉ dưỡng. Có khả 

năng chi trả trung b nh. 

- Thị trường khách đi theo đoàn khuyến thưởng, chủ yếu tham 

quan, khám phá, vui chơi giải trí. 

Thị trường - Thị trường khách kết hợp tham quan vịnh Hạ Long – Bái T  
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khách từ 

các tỉnh 

phía Nam: 

Long. Có khả năng chi trả trung b nh cao. Đi tự do, cùng gia đ nh 

hoặc bạn bè. 

- Thị trường khách kết hợp du lịch Hà Nội hoặc tỉnh phía bắc khác. 

Đi cùng gia đ nh hoặc bạn bè. 

4.2. Định hướng sản phẩm du lịch 

4.2.1. Quan điểm phát triển sản phẩm du lịch 

  Hướng tới xây dựng các sản phẩm du lịch mới, tạo sự khác biệt, đặc thù, độc 

đáo và đa dạng của sản phẩm du lịch Vân Đồn.  Các sản phẩm du lịch phải hướng 

tới các phân khúc thị trường cụ thể nhằm tăng khả năng tiếp cận thị trường, tạo ra 

giá trị và mang lại hiệu quả kinh tế. 

  Phát triển sản phẩm du lịch gắn kết với các khu vực tr ng điểm phát triển du 

lịch đ  xác định trong Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh bao 

gồm: Yên T , Hạ Long, Móng Cái, Cô Tô dựa trên những nguyên tắc như hiệu quả 

kinh tế của sản phẩm, sự đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường, bảo tồn và tôn 

vinh giá trị các tài nguyên, bảo vệ môi trường và đặc biệt là khai thác thế mạnh về 

điều kiện thiên nhiên, văn hóa, lịch s ... để tạo nên các sản phẩm du lịch đặc thù, 

đặc trưng của Vân Đồn. Trong đó Chương tr nh thương hiệu OCOP (One 

Community One Product – mỗi x  phường một sản phẩm) sẽ đóng vai trò nòng cốt 

trong việc phát triển các sản phẩm đặc trưng của từng địa phương. 

  Khai thác s  dụng các tài nguyên thiên nhiên và nhân văn theo hướng bền 

vững gắn với công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng. V  vậy việc lựa ch n các khu 

vực, địa điểm sẽ được đầu tư phát triển sản phẩm, các loại tài nguyên sẽ khai thác 

s  dụng sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng. Nguyên tắc sẽ không khai thác đại trà, tràn lan 

mà chỉ tập trung nguồn lực vào những khu vực, địa điểm ưu tiên, có nhiều lợi thế, 

có khả năng tiếp cận, có năng lực quản lý tốt và phân kỳ khai thác. Rõ ràng sẽ 

không “mở c a” để khai thác tất cả các điểm tài nguyên của khu vực. 

4.2.2. Những định hướng chính 

Các loại hình du lịch chính sẽ được phát triển tại Vân Đồn bao gồm: 

- Du lịch biển đảo cao cấp gắn với casino 

- Du lịch giải trí và thương mại 

- Du lịch văn hóa và lịch s  

- Du lịch sinh thái biển đảo  

Các loại hình du lịch trên sẽ bao gồm các dòng sản phẩm và loại sản phẩm du 

lịch khác nhau, phân bố tại các khu vực xác định trong huyện Vân Đồn như dưới 

đây.  
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Hơn nữa các sản phẩm du lịch của Vân Đồn c ng được được gắn kết với các 

tuyến điểm lân cận để nâng cao tính đa dạng sản phẩm và sức hấp dẫn của toàn khu 

vực và của từng điểm đến. 

a. Du lịch nghỉ dưỡng biển 

i) Du lịch nghỉ dưỡng biển sẽ được phát triển dựa trên các bãi cát biển, không lẫn 

với sỏi đá, b i hà, nước biển trong, sạch, sóng êm, đáy không có các hố lún sụt, 

nước xoáy, dòng nước ngầm kéo ngược ra biển, và có những thắng cảnh đẹp. Ưu 

tiên phát triển tại các đảo có các khu vực dân cư địa phương sinh sống lâu đời. 

Không khuyến khích phát triển loại hình du lịch này tại các đảo ngoài khơi đối mặt 

trực tiếp với đại dương vạ chịu tác động lớn của các hiện tượng thời tiết cực đoan, 

biến đổi khí hậu hay các khu vực bảo tồn nghiêm ngặt và thậm chí một số khu vực 

thuộc phân khu phục hồi sinh thái của vườn quốc gia Bái T  Long. 

ii) Khu vực Bãi Dài (xã Hạ Long), các hòn Tùng Con, Vạ Giếng, đảo Cống Tây, 

Ng c Vừng, Minh Châu và Quan Lạn với những bãi biển đẹp và nguồn nước chất 

lượng tại khu vực sẽ được phát triển thành những khu nghỉ dưỡng du lịch biển cao 

cấp, khách sạn cao cấp thấp tầng, các loại h nh cơ sở lưu tr  khác. 

iii) Một số sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển đề xuất bao gồm:  

 Đầu tư nâng cấp các khu nghỉ dưỡng biển hiện tại đạt tiêu chuẩn 4 – 5 sao: 

Bãi Dài (cả 2 khu), khu du lịch trên đảo Ng c Vừng, trên đảo Quan Lạn, 

Minh Châu 

 Các khu nghỉ dưỡng cao cấp xây mới d c bờ biển với các khu nhà nghỉ dạng 

bulgalow, biệt thự. 

 Các khách sạn cao cấp, khách sạn nhỏ kiểu boutique, nhà nghỉ, nhà dân có 

phòng cho thuê (homestay) trên các đảo. 

 Hệ thống nhà hàng Âu, Á, cơm Việt, hải sản cao cấp của địa phương, cả loại 

buffe và À-la-carte. 

 Các bãi tắm với đầy đủ dịch vụ tắm biển như cứu hộ, tắm tráng, cho thuê dù, 

ghế, quần áo tắm, phao bơi, v.v… 

 Khu dịch vụ spa cao cấp: tắm hơi, tắm sục, mát xa thư gi n và vật lý trị liệu. 

 Các vườn hoa cảnh quan, vườn thực vật, vườn thiền, rặng cây xanh, hồ điều 

hòa với hệ thống đường đi bộ ngắm cảnh và thư gi n. 

 Bến thuyền, trung tâm dịch vụ bơi thuyền, chèo thuyền trên hồ, tùng áng, 

mặt vịnh. 

b. Du lịch giải trí và thương mại 

i) Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp sẽ được phát triển tại xã Vạn 

Yên để khai thác tiềm năng là trung tâm thương mại - tài chính và đầu mối giao 

thông của khu kinh tế, thu h t du khách nước ngoài. 
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ii) Khu nghỉ dưỡng phức hợp sẽ bao gồm cả hoạt động vui chơi giải trí có thưởng 

tổng hợp và đa dạng các tiện nghi giải trí tiên tiến, biến nơi đây thành điểm du lịch 

nổi bật của khu kinh tế. 

iii) Khu đô thị du lịch thị trấn Cái Rồng sẽ là nơi phát triển các khách sạn, nhà 

hàng, cơ sở vui chơi giải trí, mua sắm và các dịch vụ du lịch chính trên huyện đảo. 

Đây c ng là c a ngõ đón khách đến khu vực và phân phối khách đến các khu điểm 

du lịch khác trong huyện. 

iv) Cảng hàng không Quảng Ninh đ  được đầu tư xây dựng tại khu vực x  Đoàn 

Kết, sẽ là đầu mối giao thông đối ngoại để thu hút khách từ các thị trường xa đến 

với Vân Đồn, đặc biệt là khách quốc tế từ các khu vực có đường bay th ng. 

v) Một số loại sản phẩm du lịch giải trí và thương mại có thể bao gồm:  

 Bến du thuyền, bến tàu, trung tâm du thuyền và thủy phi cơ 

 Du lịch tàu biển 

 Khu vực dịch vụ lữ hành và du lịch, thương mại tại cảng hàng không Quảng 

Ninh 

 Xây dựng các tuyến phố đô thị thương mại, dịch vụ du lịch tại thị trấn Cái 

Rồng, xã Hạ Long, đảo Ng c Vừng, Quan Lạn, Minh Châu. Các sản vật của 

từng địa phương gắn với chương tr nh OCOP sẽ được khuyến khích phát 

triển mạnh trong thời gian tới như như sá sùng Minh Châu – Quan Lạn, cầu 

gai Vân Hải, cam Cái Bầu, Vạn Yên, Bản Sen, cá vược, cá song, cá sủ, cá 

điêu hồng, cá đuối, mực khô, tu hài, hàu sữa, bề bề, chả mực Vân Đồn, nước 

Mắm Cái Rồng… 

 Xây dựng một số quảng trường để tổ chức các lễ hội, sự kiện lớn tại thị trấn 

Cái Rồng, đảo Ng c Vừng, Quan Lạn. 

 Du lịch hội nghị, khen thưởng, triển lãm (MICE) 

 Vui chơi giải trí có thưởng (bao gồm một khu phức hợp khách sạn, nghỉ 

dưỡng, casino, thương mại đặc khu kinh tế Vân Đồn) 

 Thể thao giải trí: sân golf, tennis, bể bơi, lặn bằng ống thở, câu cá giải trí trên 

biển… 

 Thể thao mạo hiểm: chèo thuyền qua hang luồn Cái Đé, leo vách n i, nhẩy 

bungee, dù lượn, lướt sóng, lướt nước, lặn bằng b nh dưỡng khí,… 

 Khu thể thao nước tại phía đông nam đảo Trà Bản 

 Các tiện nghi giải trí: rạp chiếu phim, sân khấu, nhà hát, v  trường, quầy 

rượu, karaoke… 

 Công viên chuyên đề sinh vật biển và thủy cung 

 Các khu vui chơi giải trí ngoài trời 

 Các khu vui chơi giải trí điện t  
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c. Du lịch văn hóa và lịch sử 

i) Tham quan, tìm hiểu nền văn hóa của dân tộc nói chung, của khu vực Vân Đồn 

nói riêng tại hệ thống đ nh, đền, chùa, miếu, nghè tại thị trấn Cái Rồng, các x  đảo 

Thắng Lợi, Ng c Vừng, Quan Lạn, Sơn Hào, Minh Châu. Xây dựng tuyến du lịch 

tâm linh Vân Đồn. 

ii) Thương cảng Vân Đồn và một số di tích khác mang tính lịch s  và văn hóa 

quan tr ng sẽ được bảo tồn và phát triển thành nguồn thu hút du lịch của khu vực. 

iii) Tham quan và nghiên cứu tìm hiểu về lịch s  tại các khu vực khảo cổ tại hang 

Soi Nhụ, hang Quan, sông Mang và các di tích lịch s  khác. 

iv) Xúc tiến chương tr nh các lễ hội truyền thống, trước tiên tập trung vào các lễ 

hội đ  có trên huyện đảo. Phát triển Lễ hội truyền thống Vân Đồn lịch s  tại x  

Quan Lạn thành một sản phẩm du lịch Văn hóa tiêu biểu của huyện. 

d. Du lịch sinh thái, nông nghiệp 

 Không gian thích hợp nhất để phát triển các loại hình du lịch sinh thái nằm tại 

các đảo Trà Ng , Sậu Nam, Ba Mùn và các vùng nước nằm giữa các đảo này. Tại 

các khu vực này sẽ phát triển loại hình du lịch sinh thái với các sản phẩm tham 

quan, khám phá tìm hiểu, giải trí ít tác động, lưu tr , v.v… với cách tổ chức cho các 

nhóm nhỏ, góp phần cho các nỗ lực bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường, 

đem lại cơ hội cho khách du lịch được trải nghiệm và nâng cao nhận thức, kiến thức 

và đóng góp để phát triển cộng đồng, phát triển nền kinh tế địa phương.  

 Các cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch sinh thái được xây dựng nên qui mô nhỏ, 

theo kiểu dáng kiến trúc truyền thống bản địa và s  dụng vật liệu xây dựng tái chế, 

thân thiện với môi trường. Điều kiện hạ tầng kỹ thuật tối thiểu nhưng luôn đảm bảo 

vệ sinh môi trường, s  dụng năng lượng tái tạo và tiêu thụ tối thiểu. 

Các sản phẩm du lịch sinh thái chính đề xuất như sau. 

 Xây dựng khu bảo tồn sinh thái rừng nhiệt đới dựa vào cộng đồng tại đảo 

Minh Châu và trên đảo Ba Mùn với các nhiệm vụ: phục hồi hệ sinh thái với 

các loài cây bản địa đặc trưng như táu mật, khôi, lim xanh, bảo tồn nguồn 

gen, phát triển lâm sản phi gỗ đồng thời cho phép khai thác các tuyến đi bộ 

dã ngoại có hệ thống diễn giải trong các khu rừng. 

 Tham quan tìm hiểu về khu rừng trâm xã Minh Châu và tuyến đi bộ trải 

nghiệm rừng trâm – b i Chương Nẹp. 

 Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn trên đảo Cái Lim, vụng Cái Quýt.  

 Các hoạt động giải trí tại các khu vực thiên nhiên: quan sát chim và động vật 

hoang dã, tham quan tìm hiểu các loài thực vật đặc hữu, quí hiếm bản địa. 

 Hoạt động xem rùa đẻ tại Minh Châu 

 Khu lặn ngắm san hô Mang Khơi, Đầu Cào 
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 Điểm xem cá heo lạch Cái Quýt, trạm kiểm lâm Cái Lim, trạm kiểm lâm Ba 

Mùn. 

 Khu trưng bày địa chất vịnh Bái T  Long trong nhà (trưng bày các hiện vật 

hóa thạch cổ sinh) 

 Bảo tàng địa chất ngoài trời (các điểm trưng bày giới thiệu các biểu hiện của 

các di sản địa chất như các ngấn nước biển cổ, địa hình cuesta, nếp uốn, đứt 

gẫy nhỏ)  

 Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp tại Hòn Giai (tỉnh đ  giao cho tập 

đoàn TOPAS (Đạn Mạch) nghiên cứu dự án đầu tư) 

 Du lịch sinh thái nông nghiệp sẽ phát triển tại các sườn n i trên Đảo Trà Bản 

và Thắng Lợi, quần đảo Vân Hải, Vạn Yên với các sản phẩm chính như sau: 

 Phát triển loại hình du lịch nông nghiệp nghỉ tại nhà dân trên quần đảo Vân 

Hải, đặc biệt là đảo Trà Bản. 

 Tham quan các khu chế biến và thưởng thức các món đặc sản từ sứa tại Quan 

Lạn, Minh Châu 

 Tham quan các khu nuôi trồng hải sản chất lượng cao tại đảo Ng c Vừng, 

Trà Bản. Xây dựng khu neo đậu tàu đánh bắt cá gần cảng cá tại x  Đông Xá 

và khu cảng biển tại x  Đài Xuyên. 

 Trồng và tham quan rừng ngập mặn tại Trà Bản, Ng c Vừng, Quan Lạn, Sơn 

Hào. 

 Tham quan trang trại trồng cam (cam Sen), điểm dừng chân, nhà hàng và 

nghỉ qua đêm tại trang trại (farm stay) tại Bản Sen 

 Phát triển các trung tâm hay làng thủ công mỹ nghệ, tạo công ăn việc làm 

cho người dân địa phương và bảo tồn các sản phẩm thủ công truyền thống 

như nghề đánh bắt hải sản (tại các làng chài), nghề nuôi cấy ng c trai, nghề 

nuôi cá, hàu, tu hài lồng bè trên biển, nghề khai thác sứa tại Minh Châu, 

nghề đào sá sùng tại Minh Châu, Sơn Hào, Quan Lạn, nghề khai thác hải sản 

(các loài nhuyễn thể, cầu gai, hải sâm, ốc đá, ốc màu) tại các bãi triều, ghềnh 

đá. 

e. Các sản phẩm kết nối với các tuyến điểm khác 

i) Tuyến du thuyền Hạ Long – Cát Bà – Bái T  Long – Cô Tô 

ii) Tuyến du lịch tàu biển Hồng Kong – Vân Đồn – Đà Nẵng – Tp. Hồ Chí Minh; 

Singapore – Đà Nẵng – Vân Đồn 

iii) Các tuyến đường hàng không Vân Đồn – các nước Châu Úc, Đông Nam Á, 

Đông Á, Tây Á, Đông Âu, Trung Đông qua các đường bay th ng 

iv) Tuyến du lịch đường bộ Hà nội – Hải Phòng – Hạ Long – Vân Đồn – Móng 

Cái; Lạng Sơn – Vân Đồn – Móng Cái; Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình – Hải 
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Phòng – Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái; Lào Cai – Hà nội – Hải phòng – Hạ 

Long – Vân Đồn – Móng Cái. 

4.3. Định hướng quảng bá x c tiến du lịch 

Hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Vân Đồn nhằm xây dựng và phát triển 

thương hiệu du lịch của điểm đến này là một khu du lịch nghỉ dưỡng biển, kết hợp 

khám phá thiên nhiên và các hoạt động vui chơi giải trí, có khả năng đáp ứng nhiều 

đối tượng khách, từ khách đại trà, khách du lịch ba lô, khách đi ngắn ngày đến 

khách cao cấp, chi trả cao, đi dài ngày v.v...  

Hoạt động xúc tiến quảng bá Vân Đồn cần được triển khai đồng thời theo hai 

hướng, vừa độc lập nhưng c ng cần liên kết chặt chẽ với điểm đến Vịnh Hạ Long. 

Mục tiêu đặt ra là tận dụng lợi thế thương hiệu của Vịnh Hạ Long để quảng bá cho 

Vân Đồn như một điểm nhấn trong sự đa dạng về các sản phẩm du lịch Vịnh Hạ 

Long, mặt khác cần kh ng định các giá trị khác biệt riêng có của các sản phẩm du 

lịch của Vân Đồn. Đối với khách du lịch quốc tế đó là nghỉ dưỡng biển, khám phá 

và vui chơi giải trí so với những trải nghiệm có phần đơn điệu và quá quen thuộc 

của Hạ Long là tham quan Vịnh, hang động mặc dù đ  có thương hiệu. Đối với 

khách du lịch nội địa, đó là điểm du lịch nghỉ biển chất lượng, đa dạng về các sản 

phẩm, dịch vụ, có thể kết hợp các hoạt động nghỉ dưỡng với tham quan, khám phá, 

vui chơi giải trí.  

 Hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Vân Đồn cần phản ánh trung thực về 

điểm đến và được triển khai theo một kế hoạch mang tính dài hạn, liên tục, có chất 

lượng và quy mô phù hợp, đảm bảo có tr ng tâm, tr ng điểm tập trung vào các thị 

trường mục tiêu với hình thức phong ph , đa dạng, hấp dẫn.  

Hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Vân Đồn cần được các cơ quan, ban, 

ngành từ cấp tỉnh xuống huyện và toàn xã hội cùng chung sức thực hiện thì mới 

đảm bảo hiệu quả. Nhà nước, chính quyền địa phương cần đầu tư thích đáng và đảm 

bảo ngân sách cho hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Vân Đồn, trên cơ sở đó tăng 

cường thu hút sự tham gia của các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch và liên quan, các 

nhóm lợi ích và cộng đồng dân cư địa phương tăng cường xã hội hóa và đóng góp 

của xã hội cho hoạt động quan tr ng này. 
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5. Định hướng tổ chức không gian du lịch 

5.1. Nguyên tắc và cơ cấu 

Việc tổ chức không gian du lịch huyện Vân Đồn phải đảm bảo các nguyên tắc sau: 

i) Tổ chức không gian du lịch huyện Vân Đồn phù hợp với điều kiện về tài 

nguyên, hiện trạng cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật, đảm bảo khai thác có hiệu quả 

tài nguyên du lịch và tạo thành động lực th c đẩy phát triển kinh tế x  hội địa 

phương. 

ii) Tổ chức không gian du lịch huyện Vân Đồn đảm bảo h nh thành các cụm, 

khu, điểm du lịch, các tuyến du lịch phù hợp với các định hướng phát triển du lịch 

trong Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm 

nh n đến năm 2030; Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng 

Ninh đến năm 2020 và tầm nh n đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh 

tế - x  hội huyện Vân Đồn đến năm 2020, tầm nh n đến năm 2030. 

iii) Tổ chức không gian du lịch huyện Vân Đồn phải ch  ý đến các tác động do 

du lịch mang lại, đặc biệt đối với môi trường sinh thái. 

Cơ cấu tổ chức không gian du lịch của huyện Vân Đồn bao gồm: 

i) Không gian ưu tiên phát triển: là những không gian hội tụ đủ các điều kiện 

về tiềm năng, tài nguyên du lịch, hệ thống cơ sở vật chất, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật... tạo thành môi trường thuận lợi cho hoạt động du lịch phát triển, có khả năng 

thu h t các nhà đầu tư đầu tư phát triển các khu du lịch, h nh thành các sản phẩm du 

lịch mang tính đặc thù của khu vực. Các không gian này có ranh giới tương đối và 

tính mở để tạo sự liên kết phát triển thuận lợi cho du lịch Vân Đồn. 

ii) Các khu, điểm du lịch: là những khu vực có tiềm năng du lịch đồng thời hội 

đủ các điều kiện theo điều Điều 23, Điều 24 của Luật Du lịch. 

iii) Các trung tâm du lịch, dịch vụ: là hạt nhân tập trung các yếu tố về hạ tầng kỹ 

thuật, cơ sở vật chất kỹ thuật, thường gắn với các đầu mối giao thông và là nơi tiếp 

đón khách du lịch của các cụm phát triển. 

iv) Các tuyến du lịch phải gắn với các tuyến giao thông nối các khu du lịch, 

điểm du lịch ….đáp ứng các điều kiện của điều 24 Luật Du lịch. 

5.2. Tổ ch c l nh thổ du lịch 
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Hình 7. Bản đồ định hướng tổ ch c không gian du lịch huyện Vân Đồn 

 

(xem file kèm theo – file số 3) 
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5.2.1. Cụm không gian du lịch 

Không gian phát triển du lịch huyện Vân Đồn gồm 4 cụm du lịch chính: 

- Cụm du lịch trung tâm đảo Cái Bầu : 

+ Vị trí: Nằm về phía Tây Bắc của huyện Vân Đồn, trên địa phận của các xã, 

thị trấn: Đông Xá, Cái Rồng, Hạ Long, Đoàn Kết, Đài Xuyên, Vạn Yên. 

+ Tiềm năng nổi bật: Có bãi biển Bãi Dài với chiều dài 4,5km, cát mịn nước 

trong xanh và bãi cát thoải, hệ thống sinh thái rừng trên đảo với nhiều loại 

thực vật quý hiếm, thị trấn Cái Rồng là trung tâm hành chính thương mại của 

huyện. 

+ Tính chất: Là cụm du lịch giải trí và thương mại cao cấp, tập trung chủ yếu 

vào thị trường khách quốc tế. 

+ Các loại hình du lịch chính: Du lịch nghỉ dưỡng biển đảo cao cấp gắn với 

casino; du lịch giải trí và thương mại; thể thao biển;  du lịch lễ hội – tâm linh; 

nghỉ ngơi cuối tuần. 

+ Các hạng mục đầu tư: 

 Xây dựng hệ thống lưu tr  cao cấp: khách sạn, nhà nghỉ, resort cao cấp 

(2-5 sao) và các cơ sở dịch vụ hiện đại cho khách lưu tr  tại xã Hạ 

Long, thị trấn Cái Rồng, x  Đông Xá, x  Đoàn Kết... 

 Xây dựng công viên chuyên đề, khu nghỉ dưỡng phức hợp, khu vui 

chơi giải trí quốc tế tại xã Vạn Yên 

 Xây dựng tuyến cáp treo qua biển nối đảo Cái Bầu với đảo Trà Ng  - 

Cái Lim 

 Mở rộng cảng Cái Rồng thành cảng tổng hợp, phục vụ  du lịch kết hợp 

dân sinh- thủy sản. 

- Cụm du lịch sinh thái nông nghiệp đảo Trà Bản 

+ Vị trí: Đảo Trà Bản, xã Bản Sen 

+ Tiềm năng nổi bật: Khu vực có thảm thực vật phong ph , là nơi phát triển 

các loại cây nông nghiệp, cây lâm nghiệp, cây ăn quả tạo điều kiện lợi để phát 

triển du lịch nghỉ ngơi, tham quan và tham gia sản xuất nông nghiệp. 

+ Tính chất: Là cụm du lịch cộng đồng, sinh thái nông nghiệp 

+ Các loại hình du lịch chính: Du lịch sinh thái nông nghiệp, du lịch cộng 

đồng (homestay) tham quan và tham gia sản xuất nông nghiệp 

+ Các hạng mục đầu tư: 
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 Xây dựng các mô hình trang trại, trồng cam bản địa tổ chức nghề nông 

truyền thống để khách tham quan, tham gia các hoạt động trải nghiệm 

 Xây dựng nhà nghỉ cao cấp theo truyền thống Việt 

 Xây dựng đường nội bộ và cầu sang đảo Quan Lạn – Minh Châu 

- Cụm du lịch nghỉ dưỡng biển Quan Lạn – Minh Châu  

+ Vị trí: Nằm về phía Đông Nam huyện Vân Đồn, trên địa phận của các xã 

Minh Châu, Quan Lạn  

+ Tiềm năng nổi bật: Có đ nh, chùa, miếu, nghè và lễ hội Quan Lạn nổi tiếng; 

thương cảng cổ Vân Đồn; bãi tắm ở Vân Hải, Quan Lạn rất đẹp, bãi biển dài, 

cát mịn và các mô h nh đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản; khu rừng nguyên 

sinh đảo Ba Mùn với diện tích rừng tự nhiên khoảng 1.800 ha là trung tâm của 

rừng quốc gia Bái T  Long. 

+ Tính chất: Là cụm du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp kết hợp tham quan di 

tích lịch s  

+ Các loại hình du lịch chính: Du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp, du lịch lễ hội 

– tâm linh; vui chơi giải trí cao cấp có thưởng gắn với hình thức casino 

+ Các hạng mục đầu tư:  

 Xây dựng cơ sở lưu tr , đầu tư  nâng cấp bến cảng Quan Lạn 

 Nâng cấp các tuyến đường trên đảo 

 Nâng cấp bưu điện Quan Lạn, xây dựng văn hóa thông tin, điểm vui 

chơi giải trí 

 Nâng cấp cảng Cồn Trụi (xã Minh Châu) 

 Làm mới đường nối cảng Cồn Trụi với hệ thống đường Minh Châu – 

Quan Lạn và các bãi tắm 

- Cụm du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp Thắng Lợi – Ng c Vừng 

+ Vị trí: Nằm về phía Tây Nam huyện Vân Đồn, trên địa phận của các xã 

Ng c Vừng, Thắng Lợi. 

+ Tiềm năng nổi bật: Có bãi biển Ng c Vừng dài, cát mịn, nước trong,đây là 

một trong những bãi tắm đẹp nhất của Vân Đồn, có hệ sinh thái rừng tự nhiên, 

khu di tích lưu niệm Bác Hồ, các mô hình nuôi trồng ng c trai. 

+ Tính chất: Là cụm du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp, tập trung chủ yếu vào 

thị trường khách du lịch quốc tế và một phần khách du lịch nội địa. 

+ Các loại hình du lịch: Du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái; tham quan 
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làng chài, các mô hình trang trại, du lịch vui chơi giải trí cao cấp có thưởng 

gắn với hình thức casino 

+ Các hạng mục đầu tư 

 Xây dựng các cơ sở lưu trú 

 Nâng cấp bến cảng Cống Yên (xã Ng c Vừng) 

 Xây dựng trung tâm văn hóa thông tin, các điểm vui chơi giải trí 

 Trồng cây xanh tạo cảnh quan, tôn tạo khu du tích lưu niệm Bác Hồ. 

5.2.2. Các khu du lịch 

5.2.2.1. Khu đô thị Cái Rồng 

- Vị trí: Thị trấn Cái Rồng (Xem hình ... – Bản đồ minh h a quy hoạch khu đô 

thị Cái Rồng) 

- Tính chất: Khu trung tâm đô thị dịch vụ du lịch tổng hợp hiện đại. 

- Diện tích: Khoảng 2.210 ha 

- Các phân khu chính: 

+ Khu dịch vụ du lịch 

+ Công viên cây xanh trung tâm khu đô thị Cái Rồng. 

+ Khu du lịch sinh thái cao cấp, sân golf. 

+ Khu trung tâm công cộng thương mại dịch vụ, khách sạn, tài chính ngân 

hàng, văn phòng. 

+ Khu trung tâm hành chính, chính trị văn hóa, giáo dục huyện Vân Đồn 

+ Khu nhà ở. 
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Hình 8 - Bản đồ minh họa quy hoạch khu đ  thị Cái Rồng  

(Xem file ảnh JPG kèm theo – file số 4.1) 
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Hình 9 - Bản đồ minh họa khu đ  thị sinh thái Bình Dân 

(Xem file ảnh JPG kèm theo – file số 4.2) 
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Hình 10- Bản đồ minh họa quy hoạch khu vực cảng và đ  thị phía Bắc đảo Cái 

Bầu 

(Xem file ảnh JPG kèm theo – file số 4.3) 
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Hình 11 - Bản đồ minh họa quy hoạch khu nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn 

(Xem file ảnh JPG kèm theo – file số 4.4) 
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Hình 12 - Bản đồ minh họa quy hoạch du lịch đảo Vạn Cảnh 

(Xem file ảnh JPG kèm theo – file số 4.5) 
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Hình 13- Bản đồ minh họa quy hoạch du lịch đảo Ngọc Vừng 

(Xem file ảnh JPG kèm theo – file số 4.6) 
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Hình 14 - Bản đồ minh họa quy hoạch du lịch sinh thái đảo Phượng Hoàng 

(Xem file ảnh JPG kèm theo – file số 4.7) 
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Hình 15 - Bản đồ minh họa quy hoạch du lịch đảo Nất Đất 

(Xem file ảnh JPG kèm theo – file số 4.8) 
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Hình 16 - Bản đồ minh họa quy hoạch du lịch đảo Minh Châu –Quan Lạn (Xem 

file ảnh JPG kèm theo – file số 4.9) 
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Hình 17 - Bản đồ minh họa quy hoạch du lịch đảo Trà Bản   

(Xem file ảnh JPG kèm theo – file số 4.10) 
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5.2.2.2. Khu đô thị sinh thái  Bình Dân 

- Vị trí: Xã Bình Dân (Xem hình 9 – Bản đồ minh h a quy hoạch khu đô thị 

Bình Dân) 

- Tính chất: Là khu ở sinh thái cao cấp, khu du lịch thương mại, công viên 

chuyên đề. 

- Diện tích: 520 ha 

- Các phân khu chính: 

+ Khu du lịch với hệ thống khách sạn, các dịch vụ thương mại phục vụ 

khách du lịch. 

+ Khu bến thuyền: Khai thác cảnh quan cây xanh mặt nước (sông Voi Lớn) 

phát triển du lịch. 

+ Khu công viên cây xanh – thể dục thể thao trung tâm: Nằm giữa khu đô 

thị và đường cao tốc, vừa bảo vệ cảnh quan khu vực thấp tr ng vừa thu 

hút hoạt động vui chơi cho người dân. 

+ Khu công viên chuyên đề kết hợp với rừng ngập mặn tạo thành khu vực 

xanh sinh thái, vui chơi giải trí. 

+ Khu  nhà ở cao cấp dành cho chuyên gia, dạng công trình mái dốc, kết 

hợp sân vườn, tiểu cảnh, khuyến khích s  dụng vật liệu gốm, gỗ, mái 

ngói... 

5.2.2.3. Khu  vực cảng và đô thị phía Bắc đảo Cái Bầu 

- Vị trí: X  Đài Xuyên, x  Vạn Yên (Xem hình 10 – Bản đồ minh h a quy 

hoạch khu vực cảng và đô thị phía Bắc đảo Cái Bầu). 

- Tính chất: Là khu nghỉ dưỡng cao cấp phục vụ khách du lịch và các nhà đầu 

tư nước ngoài làm việc tại đây; là khu trung tâm thương mại; cảng quân sự (cảng 

Vạn Hoa) phục vụ cho hoạt động an ninh quốc phòng, bảo vệ bờ biển khu vực Vân 

Đồn, vùng biển Quảng Ninh; cảng biển nước sâu (phía Tây Bắc cảng Vạn Hoa) 

phục vụ hành khách và hàng hóa. 

-  Diện tích: 2.030 ha 

- Các phân khu chính: 

+ Khu nghi dưỡng cao cấp: Xây dựng trên các triền đồi thoải dần ra biển, 

kết hợp với hệ thống các vụng biển, khai thác tối đa yếu tố cảnh quan tự 

nhiên đặc sắc của khu vực nhằm tạo dựng các khu nghỉ dưỡng chất 

lượng cao. 

+ Khu đô thị trung tâm: Được xây dựng tại phía Bắc của khu vực. Đây là 
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khu vực phát triển một khu đô thị tập trung để đáp ứng nhu cầu sinh sống 

cho cộng đồng dân cư và người lao động tại khu vực. 

+ Khu vực cảng và công nghiệp: Là khu vực xây dựng cảng nước sâu cho 

phép tàu thuyền chở hàng hóa và hành khách cỡ lớn với công suất từ 5 

đến 10 ngàn tấn. Đồng thời là khu công nghiệp hàng hải, tổng hợp liên 

quan đến các hoạt động về cảng với các loại hình công nghiệp đa dạng từ 

quy mô vừa và nhỏ đến quy mô lớn. 

5.2.2.4. Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao c p Vân Đồn 

- Vị trí: Xã Vạn Yên (Xem hình 11 – Bản đồ minh h a khu phức hợp nghỉ 

dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn) 

- Tính chất: Là khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí có thưởng cao cấp, du lịch 

sinh thái và tổ chức sự kiện đ ng cấp quốc tế, điểm đến hấp dẫn tại khu vực châu Á, 

Thái B nh Dương. 

- Diện tích: Khoảng 2.500 ha 

- Các phân khu chính: 

a. Khu vực tr n đảo Cái Bầu 

+ Khu vực lưu tr : Bao gồm biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ và nhà ở kết hợp 

kinh doanh thương mại. 

+ Khu dịch vụ du lịch: Là tập hợp các chuỗi công trình tổ hợp casino – 

khách sạn, khách sạn, resort, trung tâm hội nghị, trung tâm thương mại 

được tập trung chủ yếu tại trung tâm khu vực kết hợp cảnh quan đồi 

rừng, mặt nước và hướng biển độc đáo. 

+ Khu công viên thể dục thể thao – vui chơi giải trí và golf: Là tập hợp các 

công viên vui chơi có diện tích lớn như công viên giải trí chuyên đề, 

công viên nước, cùng với các hoạt động thể dục thể thao đi kèm giải trí 

có thưởng và dịch vụ cao cấp như sân golf và trường đua ngựa được bố 

trí xung quanh các tổ hợp casino và khách sạn. 

+ Khu dịch vụ công cộng và công viên cây xanh: Các công trình dịch vụ 

công cộng, thương mại và công viên cây xanh phục vụ khu dân cư và 

khách du lịch. Ngoài ra còn có các công trình dịch vụ công cộng phục vụ 

toàn khu như trường h c, bệnh viện.... 

+ Không gian rừng cảnh quan và đô thị: Là khu bảo vệ và bảo tồn các hệ 

sinh thái rừng tự nhiên và sự đa dạng sinh h c; phục vụ nhu cầu tham 

quan, du lịch, nghỉ dưỡng, h c tập, nghiên cứu của m i đối tượng trong 

xã hội. Ngoài ra có thể phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp theo 
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công nghệ sạch hay các dạng nông trại ven rừng góp phần đáp ứng nhu 

cầu ngày càng tăng về thực phẩm cao cấp cho phát triển du lịch. 

+ Khu vực hạ tầng (giao thông, b i đỗ xe – công nghiệp nhẹ). 

b. Khu vực tr n đảo Trà Ngọ 

+ Khu thiên đường giải trí (Thế giới vui nhộn): Ga cáp treo, trung tâm đón 

tiếp du lịch, bến phà, bến thuyền,đầu mối kho tàng, khu dịch vụ ăn uống 

giải trí, câu lạc bộ bãi biển, câu lạc bộ du thuyền, khu ăn uống giải trí 

trong nhà, rạp phim 4D, I Fly, công viên nước, công viên vui chơi thiếu 

nhi, công viên vui chơi thiếu niên, công viên trượt ván, khu bắn súng 

sơn, khu vườn cây ăn trái, khu vườn thú mini, công viên các loài chim, 

sân khấu biểu diễn ngoài trời. 

+ Bờ biển thư gi n: khách sạn bãi biển, câu lạc bộ cắm trại, khu dịch vụ ăn 

uống giải trí, trung tâm thể thao. 

+ Khu bảo tồn thiên nhiên: Trung tâm dã ngoại, nhà hàng Sunset, dịch vụ 

du lịch, resort. 

+ Thế giới thể thao nước: Bến thuyền, câu lạc bộ thể thao nước. 

+ Khu rừng nguyên sinh: Các chòi dã ngoại và trung tâm điều phối. 

+ Khu vực hạ tầng k  thuật và rừng cảnh quan: Hệ thống cáp treo 3 dây, là  

đầu mối trung chuyển giao thông quan tr ng đưa du khách đến với đảo 

Trà Ng . Tại đảo Trà Ng  diện tích rừng cảnh quan chiếm tới hơn 70  

diện tích khu vực đảm bảo một môi trường khí hậu trong lành, thuận lợi 

phát triển các loại hình hoạt động du lịch khám phá hoang dã mạo hiểm. 

5.2.2.5. Khu du lịch đảo Vạn Cảnh  

- Vị trí: Toàn bộ đảo Vạn Cảnh thuộc xã Thắng Lợi (Xem hình 12 – Bản đồ 

minh h a quy hoạch du lịch đảo Vạn Cảnh) 

- Tính chất: Là khu du lịch sinh thái 

- Diện tích: Khoảng 1.964  ha 

- Các phân khu chính: 

+ Khu vực giữa và phía Nam Đảo: Xây dựng khu trung tâm điều hành, khu 

sân golf và bãi tập, khu biệt thự làng quê Bắc Bộ, khu biệt thự kiểu miền 

núi, cụm nhà gỗ một tầng trên mặt biển (bungalow), các bãi tắm thiên 

nhiên, hệ thống cảng, sân bay trực thăng đón trả khách... 

+ Khu vực phía Đông của đảo: Xây dựng khu nghỉ dưỡng quốc tế, khu 

resort, cụm nhà gỗ một tầng (bungalow), các bãi tắm thiên nhiên và hệ 

thống cảng đón trả khách. 
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+ Khu vực còn lại: Giữ nguyên hiện trạng nhằm bảo vệ cảnh quan thiên 

nhiên. Đầu tư tôn tạo cảnh quan tại những vị trí, các điểm phục vụ du 

lịch sinh thái, khám phá cảnh quan thiên nhiên trên đảo. 

5.2.2.6. Khu du lịch đảo Ngọc Vừng  

- Vị trí: Xã Ng c Vừng. (Xem hình 13 – Bản đồ minh h a quy hoạch du lịch 

đảo Ng c Vừng) 

- Tính chất: Là trung tâm nghỉ dưỡng phía Nam của huyện Vân Đồn 

- Diện tích: 1.500 ha 

- Các phân khu chính: 

+ Khu trung tâm du lịch: Là trung tâm du lịch của toàn đảo, bao gồm khu 

nghỉ dưỡng cao cấp với các khu nhà nghỉ thấp tầng sát biển, khách sạn 

và trung tâm vui chơi, giải trí, dịch vụ du lịch tổng hợp. Thiết kế trục 

không gian đi bộ kết nối không gian biển, trung tâm dịch vụ du lịch - khu 

dân cư trung tâm. Trên trục bố trí các công tr nh chính như khách sạn, 

câu lạc bộ văn hóa biển, trung tâm giải trí, mua sắm... tạo thành không 

gian sinh hoạt công cộng hấp dẫn bên bờ biển.  

+ Khu cảng Ng c Vừng: Xây dựng khu vực đón tiếp, trạm xe chuyển tiếp 

vào khu trung tâm. 

+ Khu sinh thái ngập mặn và nuôi trồng thủy sản: Xây dựng các điểm dừng 

chân tham quan, tìm hiểu vùng bãi triều ngập mặn, khu ẩm thực biển kết 

hợp với tham quan các mô hình nuôi trồng thủy sản.  

+ Khu du lịch nghỉ dưỡng phía Bắc: Là không gian nghỉ dưỡng yên t nh, 

ngắm cảnh biển, cảnh bãi triều đá từ trên núi. 

+ Nhà ga sân bay trực thăng bố trí gắn kết trực tiếp với tuyến giao thông 

chính. 

+ Khu dân cư trung tâm: Được bố trí trong khu vực thung l ng phía Bắc, 

gắn với vùng sản xuất nông nghiệp. 

5.2.2.7. Khu du lịch sinh thái đảo Phượng Hoàng  

- Vị trí: Xã Ng c Vừng. Xem hình 14 – Bản đồ minh h a quy hoạch du lịch 

đảo Phượng Hoàng 

- Tính chất: Là khu du lịch sinh thái  

- Diện tích: Khoảng 100 ha 

- Các phân khu chính: 

+ Khu công viên thung l ng ven hồ: Được thiết kế nhằm tạo ra môi trường 
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cảnh quan thiên nhiên kết hợp một số hoạt động thể thao giải trí. Xây 

dựng sân khấu ngoài trời nằm giữa hồ nước tạo không gian có tầm nhìn 

đẹp. 

+ Khu trung tâm du lịch: Nằm giáp khu công viên thung l ng  ven hồ, cung 

cấp các dịch vụ cho khách du lịch. 

+ Khu liên hợp khách sạn Mega: Nơi tập trung các biệt thự nghỉ dưỡng, 

các cơ sở giải trí và dịch vụ. 

+ Khu trung tâm hoạt động: Được bố trí ven theo tuyến đường trục chính 

trên đảo. Là nơi tập trung các hoạt động cho khách du lịch như  thể thao, 

ăn uống giải khát, bar, cafe, mua sắm... 

+ Khu trung tâm khách sạn: Xây dựng tiếp cận với không gian cây xanh 

mặt nước. Tại đây bố trí khách sạn cao cấp, các nhà nghỉ thấp tầng, các 

dịch vụ khác với không gian riêng tư, tạo nên sự thoải mái, t nh lặng. 

+ Khu trung tâm nghỉ ngơi nhà gỗ: Có hướng nhìn ra biển với hình thức 

kiến trúc sinh thái và s  dụng vật liệu tự nhiên bằng gỗ tạo không gian 

thoáng đẹp, hấp dẫn khách du lịch. 

+ Khu bãi biển: Với bãi biển đẹp kết hợp với khu nhà gỗ, công trình khách 

sạn tạo nên quần thể ven biển hấp dẫn. 

+ Khu khách sạn nghỉ ngơi sinh thái: Được đặt tại vị trí thềm ven biển, 

phục phụ đa dạng đối tượng khách du lịch. 

+ Khu nhà nghỉ thấp tầng: Được bố trí tại 2 dải đất sườn đồi ven thung 

l ng, kết hợp công viên thung l ng tạo nên quần thể sinh thái sinh động. 

+ Khu trung tâm hoạt động thể thao giải trí: Phục vụ nhu cầu thể thao giải 

trí của khách du lịch, bố trí xây dựng giáp khu khách sạn nghỉ dưỡng và 

khu cây xanh mặt nước cảnh quan. 

+ Miếu thờ: Tôn tạo công trình nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh cho khách 

du lịch. 

+ Cầu tàu đón khách: Bố trí tại khu vực bãi tắm, có sân b i để xe đón 

khách. 

+ Công viên mặt nước cảnh quan: Chạy d c theo thung l ng, kết hợp với 

hồ nước rộng lớn cùng nhà dịch vụ, chòi nghỉ. 

5.2.2.8. Khu du lịch đảo N t Đ t 

- Vị trí: Trải dài từ Bắc về Nam đảo. Xem hình 15 - Bản đồ minh h a quy 

hoạch khu du lịch đảo Nất Đất (xã Ng c Vừng) 

- Tính chất: Là khu du lịch sinh thái biển đảo 
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- Diện tích: Khoảng 116 ha 

- Các phân khu chính: 

+ Khu khách sạn: Khai thác cảnh quan ven vịnh xây dựng khu khách sạn 

cao cấp phục vụ nhu cầu lưu tr  của khách du lịch và cung cấp các dịch 

vụ bổ trợ  như ăn uống, thể thao....Khu vực được bố trí về phía Đông Bắc 

của đảo. 

+ Khu nhà hàng: Được bố trí giáp khu khách sạn trên đảo. Tại đây sẽ xây 

dựng hệ thống các nhà hàng hải sản cao cấp và các nhà hàng mang 

phong cách ẩm thực nổi tiếng thế giới.  

+ Khu resort: Xây dựng các khu resort cao cấp, d c sườn n i để tận dụng 

và khai thác tiềm năng tự nhiên của đảo 

+ Khu bến thuyền: Được bố trí về phía Đông và Đông Nam của đảo. Đây 

là điểm đón du khách trong các tour du lịch, tạo sự thuận lợi cho du 

khách tiếp cận với các khu chức năng khác 

5.2.2.9. Khu du lịch đảo Minh Châu – Quan Lạn 

- Vị trí: Trải dài từ Bắc – Nam đảo. Xem hình 16 – Bản đồ minh h a quy 

hoạch du lịch đảo Minh Châu – Quan Lạn 

- Tính chất: Là khu du lịch sinh thái biển, du lịch sinh thái tại vườn Quốc gia 

Bái T  Long. 

- Diện tích: Khoảng 2.400 ha 

- Các phân khu chính: 

+ Khu trung tâm vườn quốc gia Bái T  Long: Trung tâm đón tiếp, giới 

thiệu và dịch vụ phục vụ khách du lịch. 

+ Trung tâm quản lý điều hành: Trung tâm đón tiếp và thu phí dịch vụ 

+ Khu khách sạn: Xây dựng hệ thống khách sạn cao cấp 3- 5 sao  

+ Khu resort: Xây dựng các khu resort trung và cao cấp, bám theo bờ biển 

và d c sườn n i để tận dụng và khai thác tiềm năng tự nhiên của đảo 

+ Khu sân golf: Phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của khách du lịch. 

+ Khu thương mại dịch vụ: Là khu dịch vụ tổng hợp cung cấp các dịch vụ 

phục vụ khách du lịch: ăn uống, vui chơi giải trí, thể thao.. 

+ Khu công viên chuyên đề 

+ Khu sinh thái rừng 

+ Khu sân bay trực thăng và dịch vụ 



Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch huyện Vân Đồn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Đơn vị tư vấn: CTCP Viện du lịch bền vững Việt Nam  119 

 

5.2.2.10. Khu du lịch đảo Trà Bản  

- Vị trí: Xã Bản Sen (xem hình 17 – Bản đồ minh h a quy hoạch khu du lịch 

đảo Trà Bản) 

- Tính chất: Là khu du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, dịch vụ chăm sóc 

sứa khoẻ cao cấp. 

- Diện tích: Khoảng 300 ha  

- Các phân khu chính: 

+ Khu trung tâm công cộng (đón tiếp, điều hành): Bao gồm nhà điều hành 

trung tâm, nhà đón tiếp, trung tâm văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, các 

khối khách sạn nghỉ dưỡng mini được bố trí tại khu đất xung quanh bến 

tàu, phà, nơi tiếp đón và trả khách du lịch. Các công trình công cộng có 

hình thức kiến tr c đẹp, hiện đại và phù hợp với cảnh quan các khu xung 

quanh, tạo điểm nhấn và sức hút cho khu du lịch. 

+ Khu biệt thự nghỉ dưỡng: Bao gồm các cụm biệt thự riêng biệt đan xen 

với cảnh quan n i đồi xung quanh; khối khách sạn, trung tâm vui chơi 

giải trí, siêu thị nhà hàng được bố trí về phía Nam của khu du lịch. Các 

công trình nghỉ dưỡng đều hướng ra biển, v ng neo đậu. 

+ Khu du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp: Nằm đan xen giữa núi rừng 

thiên nhiên và các khu ruộng canh tác nông nghiệp của xã (nuôi trồng 

thủy sản, khu trang trại trồng cam). Du khách có thể khám phá rừng tự 

nhiên hoặc tham gia các trò thể thao mạo hiểm như leo n i, chèo thuyền 

Kayak… tham quan khám phá hang động (hang Nhà Trò). 

+ Khu dịch vụ trị liệu – chăm sóc sức khoẻ cao cấp: Bố trí về phía Bắc của 

khu hành chính xã. Với lợi thế về địa h nh thung l ng, một mặt tiếp giáp 

với đồi núi, một mặt tiếp giáp với rừng ngập mặn, tạo cho khu trị liệu 

phát triển việc chăm sóc sức khoẻ một cách hiệu quả nhất. 

+ Khu resort: Bố trí ở phía Tây Bắc của đảo, tiếp giáp với biển. 

+ Khu trung tâm hành chính xã: Là trung tâm hành chính hiện trạng của xã, 

kết hợp với chỉnh trang, xây mới đồng thời gắn kết với các khu du lịch 

xung quanh. 

5.3. Hệ thống tuyến, điểm du lịch 

5.3.1. Các điểm tham quan du lịch 

Các điểm tham quan du lịch chính gồm: 

Các điểm tham quan di chỉ khảo cổ học 
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- Hang Soi Nhụ 

- Di chỉ Hà Giắt 

- Di chỉ Ng c Vừng 

Các điểm tham quan di tích lịch sử - văn hóa 

- Cụm di tích Quan Lạn (đ nh, chùa, miếu, nghè Quan Lạn) 

- Đền thờ Trần Khánh Dư 

- Di tích lưu niệm Hồ Chí Minh 

- Thương cảng cổ Vân Đồn 

- Chùa Cái Bầu 

- Đền thờ vua Lý Anh Tông 

- Chùa Cái Bầu 

- Đền Cặp Tiên 

- Đ nh Ng c Vừng 

Các điểm tham quan khác 

- Hang Nhà Trò 

- Hang Quan 

- Hang Dơi 

- Hang Cái Đé 

- Áng Tùng Con 

- Rừng quốc gia Ba Mùn 

- Rừng ngập  mặn 

- Điểm xem cá heo tại lạch Cái Quýt, trạm kiểm lâm Cái Lim, trạm kiểm lâm 

Ba Mùn 

- Khu lặn ngắm san hô Mang Khơi, Đầu Cào 

- Cảnh quan sinh thái nông nghiệp: khu nuôi trồng thủy sản (hầu, cá, ng c 

trai...) 

Bãi tắm 

- Khu Bãi Dài (xã Hạ Long) 

- Bãi tắm Sơn Hào (x  Quan Lạn) 

- Bãi tắm Quan Lạn 
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- Bãi tắm Robinson (xã Minh Châu) 

- Bãi tắm Minh Châu (xã Minh Châu) 

- Bãi tắm Trường Chinh (Ng c Vừng) 

- Bãi tắm Vạ Giếng (xã Thắng Lợi) 

- Bãi tắm Tùng Con (xã Thắng Lợi) 

- Bãi tắm đảo Cống Tây (xã Thắng Lợi ) 

5.3.2. Các tuyến du lịch liên huyện, liên tỉnh, liên vùng 

5.3.2.1. Tuyến du lịch đường bộ 

1. Tuyến du lịch: Hà Nội – Hải Phòng - Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái 

theo tuyến đường quốc lộ 18 và tuyến đường cao tốc Hạ Long – Móng Cái. 

2. Tuyến du lịch: Ninh B nh – Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng – Hạ 

Long – Vân Đồn – Móng Cái  theo tuyến quốc lộ 10, quốc lộ 18 và tuyến đường 

cao tốc Hạ Long – Móng Cái. 

3. Tuyến du lịch: Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Vân Đồn – Móng Cái 

theo tuyến đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai, quốc lộ 18 và tuyến đường cao tốc Hạ 

Long  - Móng Cái 

4. Tuyến du lịch Lạng Sơn – Vân Đồn – Móng Cái theo tuyến đường quốc lộ 

4B và quốc lộ 18. 

5.3.2.2. Tuyến du lịch đường thủy 

1. Tuyến du lịch:  Hạ Long – Cát Bà – Bái T  Long – Cô Tô. 

2. Tuyến du lịch: Hồng Kông – Vân Đồn – Đà Nẵng – thành phố Hồ Chí 

Minh 

3. Tuyến du lịch: Singapo – Đà Nẵng – Vân Đồn. 

 Tuyến du lịch hàng không 

1. Tuyến du lịch hàng không nội địa: Vân Đồn – Đà Nẵng – Nha Trang – 

thành phố Hồ Chí Minh 

2. Tuyến du lịch hàng không Vân Đồn với các cảng hàng không của Châu 

Âu như Nga, Pháp , Anh, Tây Ban Nha, v.v.. 

3. Tuyến du lịch hàng không Vân Đồn với các quốc gia Đông Bắc Á là Nhật 

Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng-Kong, Macao, Philipin 

4. Tuyến du lịch hàng không Vân Đồn với các nước ở khu vực ASEAN gồm 

Singapo, Malayxia, Indonexia, Campuchia, v.v..  
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5. Tuyến du lịch hàng không Vân Đồn với các tỉnh trong nội địa Trung Quốc 

như Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh, v.v… 

5.3.3. Các tuyến du lịch nội vùng 

5.3.3.1. Tuyến du lịch đường bộ 

Tuyến Cái Rồng – Bãi Dài – chùa Cái Bầu – Vạn Yên 

-  Là tuyến du lịch kết hợp tắm biển, mua sắm, tham quan di tích lịch s  theo 

tuyến đường 334 

- Các điểm du lịch trên tuyến: 

+ Đền Cặp Tiên 

+ Đền thờ vua Lý Anh Tông 

+ Khu du lịch Bãi Dài 

+ Chùa Cái Bầu 

+ Trung tâm thương mại Đoàn Kết 

5.3.3.2. Tuyến du lịch đường thủy 

Tuyến Cái Rồng - Minh Châu – Quan Lạn – Ng c Vừng – Cống Đông, Cống 

Tây – Thẻ Vàng – Cái Rồng theo tuyến đường thủy nội địa Cái Rồng – Minh Châu 

– Thắng Lợi. 

-  Là tuyến du lịch kết hợp nghỉ dưỡng tắm biển, sinh thái, tham quan di tích 

lịch s , văn hóa tâm linh 

- Các điểm du lịch trên tuyến: 

+ Bãi Sá Sùng 

+ B i Rùa Đẻ 

+ Rừng Trâm Minh Châu 

+ Trung tâm Giáo dục Môi trường vườn Quốc gia Bái T  Long 

+ Bãi tắm Minh Châu, Robinson. 

+ Cụm đ nh,miếu, chùa nghè Quan Lạn, đền thờ Trần Khánh Dư 

+ Bãi tắm Sơn Hào 

+ Rừng ngập mặn  

+ Di tích lưu niệm Bác Hồ 

+ Bãi tắm Trường Chinh 

+ Bãi tắm Tùng Con 
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+ Hang Quan, Hang Áng Dã, Hang Ông Bụt, Hang Đầu Giường 

+ Chùa Vạ Giếng 

+ Khu nuôi trồng thủy sản xã Thắng Lợi 

+ Khu bảo tàng, trưng bày trên đảo Thẻ Vàng 

Tuyến Cái Rồng – Cái Lim – Trà Ng  - Ba Mùn – Trà Bản – Cái Rồng theo 

tuyến đường thủy nội địa Cái Rồng – Ba Mùn – Trà Bản 

- Là tuyến du lịch kết hợp tham quan cảnh quan thiên nhiên, sinh thái nông 

nghiệp, du lịch cộng động. 

- Các điểm du lịch trên tuyến: 

+ Hang Soi Nhụ 

+ Rừng ngập mặn Tùng Cái Lim 

+ Khu Ao Tiên 

+ Áng Cái Lim 

+ Điểm xem cá heo lạch Cái Quýt, trạm kiểm lâm Cái Lim, trạm kiểm lâm 

Ba Mùn. 

+ Hang Cái Đé 

+ Rạn san hô quý hiếm 

+ Khu bảo tồn sinh thái rừng nhiệt đới (đề xuất xây mới) 

+ Vụng Ổ Lợn (câu mực ban đêm) 

+ Trang trại trồng cam Bản Sen 

6. Định hướng phát triển kết cấu hạ tầng du lịch 

Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật ảnh hưởng đến du lịch nằm trong tổng thể 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật của huyện được định hướng Quy hoạch xây dựng Vùng 

tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nh n đến năm 2050 và ngoài 2050; Quy hoạch 

tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nh n đến năm 

2030; Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030; Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 

đến năm 2020, tầm nh n đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội 

huyện Vân Đồn đến năm 2020, tầm nh n đến năm 2030 và các quy hoạch, dự án 

chuyên ngành hạ tầng khác liên quan. 

6.1. Hệ thống giao th ng phục vụ du lịch 

6.1.1. Giao thông đường bộ 
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a. Hệ thống đường bộ tr n đảo Cái Bầu 

- Tuyến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn cùng với các cầu vào khu kinh tế 

sẽ tạo luồng vận tải thông suốt từ Cẩm Phả vào khu kinh tế Vân Đồn. 

- Đường tỉnh lộ 334: Nâng cấp mở rộng tuyến đường đối với khu vực du lịch 

quy mô mặt cắt đường khoảng 24 m.  

- Tuyến đường Lý Anh Tông: Duy tu, bảo dưỡng tuyến đường đảm bảo chất 

lượng phục vụ nhu cầu du lịch.   

- Hệ thống giao thông đường bộ mới: 

+ Xây dựng 3 tuyến đường xuyên đảo Cái Bầu: 

 Tuyến d c theo đường 334 hiện nay từ cầu Vân Đồn đến cảng Vạn 

Hoa, quy mô từ 4-6 làn xe, lòng đường rộng 10-12m, hành lang 

rộng 10m mỗi bên 

 Đường ven biển, chạy d c theo khu đô thị mới ven vịnh Bái T  

Long. Đây là tuyến trục chính trung tâm khu đô thị Cái Rồng, 

đường đô thị hiện đại, đường liên đô thị cấp 1, dài 9,1 km, mặt cắt 

rộng 58m 

 Tuyến đường tốc độ cao ở phía Tây đảo Cái Bầu và cầu Vân Tiên 

(đấu nối với Quốc lộ 18 và đường cao tốc Nội Bài – Móng Cái tại 

Mông Dương – Cẩm Phả và Tiên Yên). Là đường 4B đoạn nối dài 

M i Chùa đến cảng Vân Đồn, quy mô đạt 4-6 làn xe 

+ Cầu đường bộ: Cầu Vân Tiên nối Vân Đồn với huyện Tiên Yên, gần khu 

vực Cảng M i Chùa, thành trục giao thông đối ngoại của khu vực Vân 

Đồn, nằm trong mạng lưới đường bộ quốc gia (quốc lộ 4B) đi tới Móng 

Cái và các tỉnh khác. 

Mạng lưới đường bộ mới đóng vai trò tiếp cận chính tới đô thị và sân bay 

trên đảo Cái Bầu c ng như các điểm du lịch ở Vân Đồn. 

b. Mạng lưới giao đường bộ tr n các xã đảo  

Xây mới, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường chính phục vụ du lịch gồm: 

- Tuyến đường huyện Quan Lạn – Minh Châu: Tiếp tục hoàn thiện dự án 

nâng cấp, s a chữa tuyến đường với quy mô đường cấp III đồng bằng, lòng đường 

rộng 12 m. 

- Tuyến đường Quan Lạn – Yến Hải, ven biển phía Nam xã Quan Lạn: Xây 

dựng mới, quy mô đường cấp III đồng bằng, lòng đường rộng 12 m. 

- Tuyến đường chạy d c xã Bản Sen: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường với 
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quy mô dự kiến đường cấp III miền núi, mặt đường rộng 7,5 -10 m. 

- Tuyến du lịch trên đảo Ng c Vừng từ bến Cống Yên đến bãi tắm Trường 

Chinh: Nâng cấp mở rộng tuyến đường với quy mô đường cấp III đồng bằng, mặt 

đường rộng 12m. 

- Xây mới và nâng cấp các tuyến đường trục xã tới các điểm du lịch. 

- Xây dựng mới cầu đường bộ qua sông Mang kết nối đảo Trà Bản với những 

khu nghỉ dưỡng trên đảo Quan Lạn – Minh Châu. 

- Nghiên cứu xây dựng cầu đường bộ từ Bản Sen sang Quan Lạn để khai thác 

phát triển du lịch Bản Sen. 

c. Bãi đỗ xe 

Bố trí xây dựng mới các b i đỗ xe phục vụ du lịch tại đảo Cái Bầu.  

6.1.2. Giao thông đường thủy 

a. Cảng du lịch 

- Xây mới cảng Vân Đồn (cảng Đông Bắc đảo Cái Bàu): Là cảng tổng hợp, 

phục vụ trực tiếp cho khu kinh tế, tiếp nhận tàu tải tr ng đến 10.000 tấn, công suất 

trên 1 triệu tấn/năm. Đây là cảng chính của Vân Đồn phục vụ dịch vụ, du lịch, đồng 

thời cùng với cảng M i Chùa của Tiên Yên góp phần trung chuyển hàng hóa cho 

khu vực Đông Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang. 

- Đầu tư hoàn thiện bến cảng Quan Lạn, cảng Cồn Trụi (Minh Châu; củng cố 

nâng cấp bến cảng Thắng Lợi (xã Thắng Lợi), bến cảng Cống Yên (xã Ng c Vừng); 

xây mới bến cảng Hòn Hai (xã Bản Sen). 

b. Bến tàu thủy 

Xây mới các bến tàu thủy gắn liền với cảng dịch vụ phà trên đảo và tuyến 

cáp treo trên không: 

-  Bến tàu thủy tại khu vực Đài Chuối (xã Vạn Yên) 

- Bến tàu thủy cùng với cảng biển mới phía Bắc, nằm phía Tây Bắc khu vực 

cảng Vạn Hoa (xã Vạn Yên, Đài Xuyên) 

c. Bến du thuyền 

Xây dựng các bến thuyền ở phía Bắc đảo Cái Bầu, gần cảng Vạn Hoa. Các 

bến tàu hiện tại trên các đảo khác được nâng cấp và mở rộng tạo thành mạng lưới 

các bến du thuyền quy mô nhỏ hơn. 

d. Tuyến giao thông đường thủy 

Ngoài các tuyến đường thủy nội địa hiện tại, bố trí thêm các tuyến đường 

thủy du lịch giữa các khu, kết nối các bến thuyền phục vụ các điểm du lịch trên đảo. 
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6.1.3. Đường hàng không 

- Cảng hàng không Quảng Ninh (Sân bay Vân Đồn): Trong thời gian tới tiếp 

tục hoàn thiện các hạng mục của dự án theo đ ng tiến độ. Dự kiến đến cuối năm 

2017 bắt đầu khai thác. Sân bay đạt cấp 4E  sẽ đảm nhiệm chức năng là sân bay dân 

dụng cơ bản có đầy đủ cơ sở vật chất kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu du lịch nội địa và 

quốc tế. Dự kiến đến năm 2020 đón 2 triệu lượt khách và đến năm 2030 có thể đón 

5 triệu lượt khách. 

- Xây dựng một số sân bay trực thăng tại đảo Quan Lạn, Ng c Vừng và một 

số đảo khác phục vụ du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại giữa Vân Đồn 

với Hạ Long, Móng Cái. 

6.1.4. Giao thông công cộng 

- Xây dựng tuyến xe bus chạy bằng điện d c theo trục đường xuyên đô thị 

chính với các điểm dừng cách nhau 600-800m 

- Tuyến xe điện du lịch kết nối sân bay mới, thị trấn Cái Rồng và khu nghỉ 

dưỡng phức hợp được quy hoạch chạy d c triền phía Đông của N i Hiêng trên đảo 

Cái Bầu. 

6.1.5. Cáp treo trên không 

Xây dựng tuyến cáp treo trên không thân thiện với môi trường nối từ Cái Bầu 

tới Cái Lim dài 5,5km gồm 2 ga chính và 1 ga phụ. Vị trí tuyến cáp treo này giúp 

khách du lịch chiêm ngưỡng được toàn bộ thắng cảnh Vịnh Bái T  Long. 

6.2. Hệ thống cấp điện 

- Phát triển lưới 22kV, đặc biệt tại khu vực đô thị, đường trục s  dụng dây 

AC – 240 hoặc AC – 185 hoặc cáp ngầm XLPE để đảm bảo cảnh quan đô thị. 

- Cải tạo nâng công suất hệ thống trạm biến áp hiện có đồng thời xây mới 

một số trạm (24 trạm/7260 kVA điện áp 35/0,4kV; 60 trạm/33845 kVA điện áp 

22/0,4 kV và 22(10)/0,4 kV . 

- Xây mới trạm biến áp 110/35/22kV (công suất 1x40 MVA) và đường dây 

110 kV mạch kép từ Cẩm Phả về Vân Đồn. Cải tạo toàn bộ mạng lưới 10 kV lên 

cấp điện áp 22 kV. 

- Xây mới đường dây 22kV và 35KV, xây dựng hệ thống đường dây trung 

thế, hạ thế hiện đại và thuận lợi, ổn định cho việc truyền dẫn, cấp điện, đáp ứng 

100% nhu cầu về điện phục vụ sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ và phục 

vụ phát triển du lịch. 

6.3. Hệ thống cấp nước 
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Nguồn nước cấp cho sinh hoạt c ng như các hoạt động du lịch được lấy từ 

các nguồn sau: 

a. Giai đoạn đến năm 2020 

- Tiếp tục hoàn thiện dự án xây dựng hồ chứa nước Đồng D ng tại xã 

Bình Dân. 

- Đối với đảo Cái Bầu: Khai thác nguồn nước từ hệ thống nước Cẩm Phả: 

nhà máy nước Diễn V ng công suất 60.000-120.000 m
3
/ngày đêm. 

Nguồn này cấp nước cho Vân Đồn 20.000 m
3
/ngày. Xây dựng hồ Khe 

Ngái để đảm bảo lưu lượng khai thác phục vụ nhu cầu, xây dựng nhà 

máy nước Khe Ngái công suất 10.000 m
3
/ngày đêm. 

- Đối với các x  đảo: Tiếp tục hoàn thiện dự án hồ chứa nước Lòng Dinh 

tại xã Bản Sen phục vụ nước sinh hoạt cho người dân địa phương và 

khách du lịch trên các đảo thuộc xã Bản Sen, xã Quan Lạn và xã Minh 

Châu huyện Vân Đồn. Cấp nước sinh hoạt từ 3.000 đến 5.000 m
3
/ngày 

cho xã Bản Sen, đặt đường ống ngầm qua sông Mang, cấp nước cho hai 

xã Minh Châu, Quan Lạn. Với xã Ng c Vừng. Nghiên cứu xây hồ nhỏ ở 

Ng c Thủy và Cẩu Lẩu để lấy nguồn nước cấp tại chỗ (khoảng 

500m
3
/ngày). 

b. Giai đoạn sau năm 2020:  

- Tiếp tục khai thác khả năng cấp nước của hồ Đồng D ng, đồng thời có 

phương án tích cực lấy nước từ đập Ba Chẽ. Ở khu vực Quan Lạn – 

Minh Châu ngoài việc lấy nước từ Bản Sen có thể nghiên cứu xây dựng 

các hồ nước tại chỗ quy mô nhỏ với nguồn nước từ 5.000 m3 ngày trở 

lên. 

- Đối với các xã Ng c Vừng, Thắng Lợi, khai thác giếng mạch nông, kết 

hợp đắp hồ nhỏ (Ng c Thủy, Cẩu Lẩu). Về lâu dài nghiên cứu xây dựng 

trạm l c nước biển lấy nước ng t ở quy mô nhất định để giải quyết 

nguồn nước cho các khu du lịch cao cấp. 

6.4. Th ng tin liên lạc 

Nhu cầu về thông tin liên lạc tầm cỡ quốc tế cho huyện sau những năm 

2015 rất lớn. Cần đầu tư hiện đại hoá hệ thống bưu chính - viễn thông (trang thiết 

bị, công nghệ) nhằm đảm bảo thông tin nhanh, chính xác, chất lượng cao, liên tục 

thông suốt với các vùng trên cả nước và quốc tế.  

Giai đoạn đến năm 2020: 

- Lắp đặt trạm thông tin di động trên địa bàn, kể cả các x  đảo. Triển khai 

phủ sóng di động  2G + 3G, 4G LTE cho toàn bộ khu kinh tế Vân Đồn. 
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- Xây dựng hiện đại các điểm bưu điện văn hóa cấp xã, kết nối internet, hòa 

mạng  trong tỉnh và cả nước. 

Giai đoạn sau năm 2020: 

- Nâng cấp trung tâm bưu điện thị trấn Cái Rồng thành trung tâm bưu chính 

viễn thông quốc tế hiện đại, đảm bảo m i liên lạc thông suốt trong nước và quốc tế. 

- Phủ sóng di động trong nước và nước ngoài, các thế hệ mới, trên toàn bộ 

địa bàn đất liền và x  đảo. 

6.5. Hệ thống thoát nước và vệ sinh m i trường 

- Xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng, nước mưa riêng. Các khu du lịch, 

resort thuộc đảo Cái Bầu và quần đảo Vân Hải nước thải được x  lý cục bộ bằng 

các trạm làm sạch có quy mô vừa và nhỏ. 

- X  lý chất thải rắn: 

- Đối với khu vực đảo Cái Bầu:  Xây dựng khu x  lý chôn lấp chất thải rắn 

hiện đại tại xã Vạn Yên 

+ Đối với khu vực quần đảo Vân Hải: Xây dựng khu x  lý chất thải riêng 

cho từng đảo. 

+ Khuyến khích và có cơ chế để xây dựng các nhà máy x  lý chất thải tập 

trung bằng nhiều nguồn vốn, phát triển các cơ sở dịch vụ x  lý chất thải, 

tăng cường đào tạo nhân lực về công nghệ môi trường để đảm bảo công 

việc trong thiết thế thi công, vận hành các công trình x  lý chất thải. 

7. Định hướng đầu tư phát triển du lịch 

7.1. Các lĩnh vực ưu tiên đầu tư 

 Quy hoạch phát triển du lịch Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nh n đến năm 

2030 đ  xác định mục tiêu “Xây dựng Quảng Ninh tr  thành một trung tâm du lịch 

quốc tế, một trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia, có hệ thống cơ s  vật ch t đồng 

bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, có ch t lượng cao, thương hiệu 

mạnh, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh, có năng lực cạnh tranh 

với các nước trong khu vực và quốc tế; thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, là động 

lực th c đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và bảo đảm quốc phòng - 

an ninh”. Trong đó, Vân Đồn là địa bàn tr ng điểm để triển khai xây dựng khu du 

lịch biển “Mới lạ – Sang tr ng”. Chính v  vậy, trong giai đoạn từ nay đến 2030, du 

lịch Vân Đồn cần tập trung đầu tư cho các l nh vực chính sau: 

* Phát triển hệ thống cơ s  hạ tầng đồng bộ: 
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Hạ tầng giao thông là một trong những yếu tố quan tr ng hàng đầu để thu hút 

và nâng cao mức độ hài lòng của khách du lịch. Từ trước đến nay, cơ sở hạ tầng 

giao thông chưa đảm bảo chất lượng và tính liên kết du lịch tại Vân Đồn đang là 

một rào cản rất lớn đối với việc thu h t khách du lịch c ng như các dự án đầu tư tại 

đây. 

Chính v  vậy, Vân Đồn cần nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, nâng 

cấp chất lượng các tuyến đường bộ kết nối với Móng Cái, Hạ Long và xa hơn là kết 

nối với Hải Phòng, Hà Nội. Bên cạnh đó các tuyến đường nội huyện, nội đảo c ng 

cần được quan tâm đầu tư theo hướng làm nền tảng h nh thành các sản phẩm du lịch 

chất lượng cao và đảm bảo sự phát triển bền vững. Các dự án phát triển giao thông 

nội huyện c ng cần tính đến các định hướng đ  được phê duyệt trong Quy hoạch 

phát triển du lịch Quảng Ninh để đảm bảo khả năng liên kết dịch vụ nội huyện và 

kết nối với các khu, điểm du lịch trong tỉnh. 

Với định hướng phát triển thành một khu du lịch biển đ ng cấp và đặc điểm 

địa h nh, tài nguyên, việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng cho vận tải biển là yêu cầu tất 

yếu và cấp thiết đối với du lịch Vân Đồn. Trước mắt huyện cần ưu tiên m i nỗ lực 

để th c đẩy dự án đầu tư nâng cấp Cảng Cái Rồng. Còn trong trung và dài hạn, để 

hỗ trợ tốt sự phát triển du lịch c ng cần có những chính sách đầu tư và ưu đ i cho 

việc xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng các bến tầu tại các đảo và từng bước h nh 

thành các trung tâm hậu cần cho vận tải thủy.   

Đối với giao thông hàng không, mặc dù dự án xây dựng sân bay Quảng Ninh 

tại x  Đoàn Kết đ  được chính phủ phê duyệt và đ  triển khai bước đầu nhưng tiến 

độ vẫn còn chậm. Chính v  vậy, huyện cần có những hỗ trợ mạnh mẽ trong việc x c 

tiến đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi nhất về mặt bằng để đảm bảo tiến độ khi dự án 

này được triển khai. Việc hoàn thành và đưa vào khai thác dự án này sẽ là một bước 

đột phá đối với du lịch Vân Đồn. Bên cạnh đó, huyện c ng cần nghiên cứu đến việc 

xây dựng các cơ sở hạ tầng nhằm khai thác dịch vụ trực thăng và thủy phi cơ. 

Bên cạnh việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, các dự án đầu tư phát triển 

hệ thống truyền tải điện, cấp thoát nước và viễn thông c ng cần được ch  tr ng. 

Mặc dù đa số các dự án thuộc những l nh vực này đều do trung ương và tỉnh triển 

khai nhưng Vân Đồn c ng cần có những hỗ trợ tích cực để đảm bảo tiến độ dự án 

và đặc biệt là đảm bảo các dự án này có khả năng hỗ trợ tối đa các định hướng, dự 

án phát triển du lịch trong tương lai.  

* Khuyến khích đầu tư cơ s  vật ch t kỹ thuật ngành: 

Với định hướng “Sang tr ng – Mới lạ”, Vân Đồn cần ưu tiên cho các dự án 

có quy mô lớn, các dự án đầu tư phát triển sản phẩm mới để từ h nh thành nên các 

dịch vụ du lịch cao cấp. Hiện nay, đa số các dự án đầu tư phát triển du lịch trên địa 

bàn huyện thường có quy mô nhỏ và hướng tới cung cấp các dịch vụ cơ bản như lưu 
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tr , ăn uống. Tuy nhiên thời gian qua c ng đ  có những dự án đầu tư có tính chất 

đột phá th c đẩy phát triển du lịch địa phương như dự án Khu công viên phức hợp 

tại Vạn Yên do Tập đoàn Sungroup làm chủ đầu tư. Đây là một dự án có quy mô 

lớn và đặc biệt sẽ là động lực mạnh mẽ để thu h t các nhà đầu tư lớn, gi p Vân Đồn 

phát triển theo đ ng định hướng “Sang tr ng – Mới lạ”. Chính v  vậy Huyện cần có 

những chính sách hỗ trợ chủ động để dự án này sớm được đưa vào khai thác. 

Cùng với việc đẩy nhanh sự phát triển của hệ thống cơ sở vật chất lưu tr  và 

ăn uống, huyện c ng cần khuyến khích xây dựng và triển khai các dịch vụ vận 

chuyển trong đó ch  tr ng tới dịch vụ vận chuyển đường biển giữa các đảo và dịch 

vụ vận chuyển bằng xe điện trong phạm vi đảo, khu, điểm du lịch. 

* Tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực du lịch: 

Hướng tới việc h nh thành khu du lịch đ ng cấp th  rõ ràng quy mô và chất 

lượng nhân lực du lịch của Vân Đồn là một rào cản rất lớn đối với sự phát triển cả 

trước mắt và lâu dài. Hiện trạng đội ng  lao động du lịch hiện nay của Vân Đồn có 

rất nhiều bất cập cần được khắc phục. Để có đủ lao động và chất lượng nguồn nhân 

lực, trong những năm tới cần quan tâm đầu tư theo các hướng sau: 

- Hỗ trợ cho các hoạt động liên kết đào tạo 

- Có chính sách thu h t lao động tr nh độ cao và hỗ trợ cán bộ, lao động đi 

đào tạo tại những cơ sở đào tạo có chất lượng cao trong và ngoài nước. 

7.2. Các dự án ưu tiên đầu tư: 

Bảng 2 . Dự kiến danh mục dự án đầu tư du lịch của Vân Đồn giai đoạn 

2015 – 2030 

TT Dự án Địa điểm Nội dung Tổng vốn 

ĐT (triệu 

USD) 

H nh thức 

đầu tư 

Giai đoạn 2015-2020                                                                  2.712  

1. Dự án Cảng 

Hàng không 

Quảng Ninh 

(giai đoạn 1) 

Vân Đồn Sân cảng hàng 

không tiêu chuẩn 

quốc tế 

122 PPP 

100  vốn 

NĐT 

2. Khu du lịch 

phức hợp cao 

cấp có casino 

(Giai đoạn 1) 

X  Vạn 

Yên 

Sản phẩm du lịch 

phức hợp vui chơi, 

giải trí và nghỉ 

dưỡng chất lượng 

cao 

2.000 100  vốn 

NĐT 

3. Khu du lịch  

sinh thái 

Phượng 

Hoàng 

Xây dựng khu du 

lịch sinh thái, nghỉ 

250 100  vốn 

NĐT 
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dưỡng 

4. Khu du lịch  

sinh thái 

Đảo Nất 

Đất 

Xây dựng khu du 

lịch sinh thái, nghỉ 

dưỡng 

50 100  vốn 

NĐT 

5. Khu du lịch  

sinh thái cao 

cấp 

Hòn Chín Xây dựng khu du 

lịch sinh thái, nghỉ 

dưỡng cao cấp 

50 100  vốn 

NĐT 

6. Dự án du lịch 

sinh thái biển 

Hòn Soi 

Nhụ 

Xây dựng khu du 

lịch sinh thái biển 

20 100  vốn 

NĐT 

7. Sân golf, khu 

du lịch sinh 

thái 

Đảo Minh 

Châu – 

Quan Lạn 

Sân golf tiêu chuẩn 

quốc tế kết hợp 

khu du lịch sinh 

thái 

100 100  vốn 

NĐT 

8. Mở rộng, nâng 

cấp cảng 

Cái Rồng Phát triển thành 

cảng tổng hợp, 

phục vụ hoạt động 

du lịch, có khu 

dịch vụ riêng 

20 PPP, Vốn 

NS hoặc 

ODA 

9. Dự án 

homestay 

Bản Sen Xây dựng khu du 

lịch sinh thái, nghỉ 

dưỡng 

1,0 100  vốn 

NĐT 

10. Dự án xe điện 

du lịch 

Vân Đồn Phục vụ khách du 

lịch tại một số 

điểm du lịch trên 

các đảo 

1,5 PPP và 

vốn NS 

11. Đường mòn đi 

bộ 

VQG Bái 

T  Long 

Xây dựng trạm 

dừng chân tại 

đường mòn đi bộ 

phục vụ khách du 

lịch 

1 PPP,  và 

vốn NS 

12.  Xây dựng 

điểm cắm trại 

Vân Đồn Cung cấp địa 

điểm, nhu yếu 

phẩm cho khách 

du lịch 

0,5 PPP, 

100% vốn 

NĐT 

13. Các dự án du 

lịch khác 

  96 100  vốn 

NĐT 

Giai đoạn 2021-2030                                                                                    

3.767.9 

 

14. Dự án Cảng Vân Đồn Sân cảng hàng 122 PPP 
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Hàng không 

Quảng Ninh 

(giai đoạn 2) 

không tiêu chuẩn 

quốc tế 

100  vốn 

NĐT 

15. Khu du lịch 

phức hợp cao 

cấp có casino 

(Giai đoạn 2) 

X  Vạn 

Yên 

Sản phẩm du lịch 

phức hợp vui chơi, 

giải trí và nghỉ 

dưỡng chất lượng 

cao 

3.000 100  vốn 

NĐT 

16. Khu du lịch  

sinh thái 

Đảo Nất 

Đất 

Xây dựng khu du 

lịch sinh thái, nghỉ 

dưỡng 

100 100  vốn 

NĐT 

17. Khu du lịch  

sinh thái cao 

cấp 

Hòn Chín Xây dựng khu du 

lịch sinh thái, nghỉ 

dưỡng cao cấp 

69 100  vốn 

NĐT 

18. Dự án du lịch 

sinh thái biển 

Hòn Soi 

Nhụ 

Xây dựng khu du 

lịch sinh thái biển 

10 100  vốn 

NĐT 

19. Sân golf, khu 

du lịch sinh 

thái 

Đảo Minh 

Châu – 

Quan Lạn 

Sân golf tiêu chuẩn 

quốc tế kết hợp 

khu du lịch sinh 

thái 

69 100  vốn 

NĐT 

20. Dự án khu vui 

chơi giải trí 

sinh thái 

Đảo Ng c 

Vừng 

Sản phẩm du lịch 

sinh thái, cộng 

đồng và giải trí 

30 100  vốn 

NĐT 

21. Trường đua 

ngựa 

Vân Đồn Sản phẩm du lịch 

gắn với thể thao 

30 100  vốn 

NĐT 

22 Các dự án 

khác 

  340  

 Tổng cộng: 6.480  

7.3. Nhu cầu s  dụng đất 

Tổng nhu cầu s  dụng đất  phát triển du lịch huyện Vân Đồn khoảng 13.640 ha. 

Chi tiết số liệu thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 28. Bảng nhu cầu s  dụng đất phát triển du lịch huyện Vân Đồn 

Stt Các phân khu 
Quy mô 

(ha) 

1 Khu đô thị Cái Rồng 2.210 

2 Khu đô thị sinh thái xã Bình Dân 520 

3 Khu  vực cảng và đô thị phía Bắc đảo Cái Bầu 2.030 

4 Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn 2.500 

5 Khu du lịch đảo Vạn Cảnh  1.964 
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6 Khu du lịch đảo Ng c Vừng  1.500 

7 Khu du lịch đảo Phượng Hoàng  100 

8 Khu du lịch đảo Nất Đất 116 

9 Khu du lịch đảo Minh Châu – Quan Lạn 2.400 

10 Khu du lịch đảo Trà Bản  300 

  Tổng 13.640 

8. Phát triển du lịch gắn với đảm  ảo an ninh – qu c ph ng 

 Quan điểm phát triển du lịch kết hợp với đảm bảo an ninh quốc phòng luôn 

được quán triệt trong công tác chỉ đạo và hoạt động phát triển du lịch biển ở nước 

ta. Điều này được thể hiện rõ trong việc phối hợp giữa Tổng cục Du lịch và Bộ 

Quốc phòng trong các hoạt động điều tra nghiên cứu, lập các dự án phát triển du 

lịch kết hợp đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực ven biển và hải đảo. 

Để đảm bảo tính thống nhất với quan điểm phát triển du lịch quốc gia, thống 

nhất với quan điểm phát triển Khu Kinh tế Vân Đồn, quan điểm phát triển du lịch 

huyện Vân Đồn là phải gắn liền với nhiệm vụ đảm bảo an ninh, quốc phòng ở vùng 

biển Đông Bắc, m i phương án phát triển du lịch cần được xem xét trong mối quan 

hệ tương hỗ với bảo vệ chủ quyền của đất nước. Hoạt động du lịch trên địa bàn cần 

chú tr ng đến việc đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, bảo toàn giá trị lịch s , nhân văn, 

giữ gìn truyền thống đạo đức, nhân phẩm con người Việt Nam. 

Để đẩy mạnh hoạt động phát triển du lịch gắn với đảm bảo an ninh quốc 

phòng trên địa bàn Huyện, cần chú tr ng một số định hướng sau : 

- Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, các doanh nghiệp và các đối tác 

tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn Huyện về tầm quan tr ng của đảm bảo an 

ninh quốc phòng đối với hoạt động du lịch, từ đó nâng cao trách nhiệm và ý thức 

của mỗi người, mỗi hoạt động đối với việc gắn hoạt động du lịch và đảm bảo an 

ninh quốc phòng. 

- Phối hợp chặt chẽ giữa ngành du lịch và ngành quốc phòng trong các hoạt 

động : 

• Thẩm định các dự án đầu tư phát triển du lịch, đặc biệt ở các địa bàn 

tr ng điểm, nhạy cảm về quốc phòng trên địa bàn Huyện; 

• Tổ chức dịch vụ du lịch, đặc biệt là các tour du lịch ra các đảo ở vị trí tiền 

tiêu của Tỉnh, của đất nước trên địa bàn Huyện; 

• Nâng cấp và xây dựng hạ tầng du lịch để có thể s  dụng cho mục đích 

đảm bảo an ninh quốc phòng khi xảy ra chiến tranh. 
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9. Bảo vệ môi trường và ứng phó với  iến đổi khí h u trong hoạt động phát 

triển du lịch 

- Nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện từng bước các cơ chế chính sách nhằm 

giảm thiểu tác động của hoạt động du lịch đến môi trường c ng như bảo vệ môi 

trường cho phát triển du lịch. 

 - Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về môi trường. 

- Nâng cao nhận thức của các cán bộ quản lý, các doanh nghiệp du lịch, cộng 

đồng dân cư về bảo vệ môi trường du lịch. 

 

  



Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch huyện Vân Đồn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Đơn vị tư vấn: CTCP Viện du lịch bền vững Việt Nam  135 

 

PHẦN THỨ BA 

GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN DU 

LỊCH HUYỆN VÂN ĐỒN ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 

 

I. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Nhóm giải pháp về chính sách phát triển du lịch 

1.2. Chính sách cho phát triển du lịch 

Bên cạnh các điều kiện về tài nguyên du lịch, về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất 

kỹ thuật du lịch, bộ máy quản lý nhà nước về du lịch, hệ thống các chính sách và cơ 

chế quản lý là những điều kiện có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển du lịch. Các 

chính sách liên quan đến phát triển du lịch của huyện Vân Đồn bao gồm 2 nhóm: 

+ Nhóm chính sách chung có tầm ảnh hưởng qui mô toàn quốc, trong đó có 

tỉnh Quảng Ninh và huyện Vân Đồn;  

+ Nhóm chính sách riêng có ảnh hưởng trực tiếp ở địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

và huyện Vân Đồn. 

1.1. Nhóm chính sách chung: 

Nhóm chính sách chung có tầm ảnh hưởng qui mô toàn quốc, trong đó có 

tỉnh Quảng Ninh và huyện Vân Đồn gồm các Luật và văn bản hướng dẫn của Chính 

phủ và các cơ quan tham mưu ở Trung ương. Các chính sách quan tr ng có thể kể 

đến gồm:  

+ Các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia như: Công ước quốc tế về 

Luật Biển 1982, Công ước Ramsa, Nghị định thư Kyoto... 

+ Các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh do quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban 

hành: Luật Du lịch, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ rừng, Luật 

Di sản, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Lao động... cùng các nghị định 

hướng dẫn của Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn của các Bộ, Ngành...  

1.2. Nhóm chính sách riêng: 

Nhóm chính sách riêng gồm các Quyết định, Nghị quyết của Chính phủ, của 

Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Nhân 

dân huyện Vân Đồn. Các chính sách quan tr ng có thể kể đến gồm: 

+ Quyết định số 2428/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

về một số cơ chế chính sách đặc thù đối với tỉnh Quảng Ninh và Khu kinh tế Vân 

Đồn. Trong đó đã xác định các giải pháp chính sách hết sức quan tr ng có tính chất 

đột phá trong th c đẩy phát triển kinh tế xã hội nói chung và ngành du lịch nói riêng 
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của địa phương như chủ trương thành lập Công ty đầu tư tài chính Nhà nước của 

tỉnh, nguồn vốn để đầu tư một số công trình dự án tr ng điểm như đường cao tốc Hạ 

Long – Vân Đồn – Móng Cái, cảng biển Hải Hà, dự án bảo vệ môi trường vịnh Bái 

T  Long, ưu tiên huy động nguồn vốn ODA, vốn vay nước ngoài c ng như các 

nguồn từ ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính Phủ để thực hiện các dự án đầu tư 

phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch. 

+ Quyết định số 786/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ “Về 

việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng 

Ninh”. Những định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Vân Đồn đ  được 

Chính phủ xác định trong Quyết định này, góp phần h nh thành và th c đẩy sự phát 

triển của ngành du lịch, dịch vụ của Vân Đồn; 

+ Quyết định số 1296/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ 

“Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến 

năm 2020, tầm nh n đến 2030” xác định Vân Đồn “Là trung tâm du lịch biển đảo 

chất lượng cao, dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp...” và “du lịch là động lực chính để 

phát triển kinh tế Khu kinh tế Vân Đồn...”. Đây là cơ sở pháp lý quan tr ng để phát 

triển du lịch Vân Đồn; 

+ Nghị quyết số 08/NQ-TU ngày 30/01/2001 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

“Về đổi mới và phát triển du lịch Quảng Ninh giai đoạn 2001 – 2010” đ  xác định 

Vân Đồn là một trong bốn trung tâm du lịch của Tỉnh; 

+ Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 24/5/2013 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh 

Quảng Ninh “Về phát triển du lịch Quảng Ninh giai đoạn 2013 - 2020, định hướng 

đến năm 2030” đ  đưa mục tiêu “Hoàn thiện phát triển không gian du lịch theo 4 

trung tâm du lịch tr ng điểm: Hạ Long; Móng Cái - Trà Cổ; Vân Đồn - Cô Tô và 

Uông Bí - Đông Triều - Quảng Yên. Định hướng mở rộng không gian du lịch Hạ 

Long gắn với Vân Đồn - Vịnh Bái T  Long và các vùng phụ cận…”.  

Các Nghị quyết, Quyết định này không chỉ đơn thuần là các văn bản pháp lý 

để thực thi mà còn là sự đánh giá, ghi nhận về tầm quan tr ng, đóng góp của ngành 

du lịch vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Huyện Vân Đồn nói riêng và của cả 

tỉnh Quảng Ninh nói chung.  

Có thể nói, về tầm v  mô, cơ sở pháp lý cho phát triển du lịch huyện Vân 

Đồn đ  có đầy đủ, là điều kiện thuận lợi, th c đẩy du lịch nơi đây phát triển. Tuy 

nhiên, để đạt được các mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể, chuyên đề về du 

lịch nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung, cần có thêm các chính sách, cơ chế của 

Huyện để đảm bảo công tác quản lý phát triển du lịch có hiệu quả, tạo điều kiện cho 

doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và cả du khách tham gia vào các hoạt động du lịch 

và phát triển du lịch được thuận lợi.  
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1.3. C ng tác quản lý nhà nước về du lịch 

Phòng Văn hóa Thông tin là cơ quan tham mưu, gi p UBND huyện Vân Đồn 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong l nh vực du lịch. Thời gian qua, Huyện 

Vân Đồn đ  triển khai các văn bản hướng dẫn về điều kiện kinh doanh tới các đơn 

vị kinh doanh để đảm bảo việc thực hiện đ ng các qui định của pháp luật và nâng 

cao chất lượng dịch vụ, an toàn cho khách du lịch. Huyện c ng đa đôn đốc các 

ngành, các đoàn thể, UBND các xã, thị trấn cùng phối hợp tham gia vào công tác 

quản lý để các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, dân cư địa phương tham gia và 

thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự trong du lịch. 

Đơn vị chức năng đ  thực hiện công tác thẩm định điều kiện kinh doanh cơ 

sở lưu tr  du lịch trên địa bàn huyện. Các phòng ban chức năng trực tiếp kiểm tra, 

hướng dẫn các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện nghiêm t c qui định, 

chính sách của nhà nước. 

Huyện c ng đ  tổ chức các sự kiện, khôi phục một số lễ hội lớn trên địa bàn 

để thu h t khách đến với Huyện. Bên cạnh đó, Huyện c ng đ  tuyên truyền, giới 

thiệu về con người, cảnh quan của Vân Đồn trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, thông qua các bài báo, phóng sự. 

Mặc dù vậy, công tác tổ chức, quản lý phát triển du lịch của Huyện còn nhiều 

khó khăn, bất cập. Tình trạng xây dựng các nhà nghỉ, khách sạn và hoạt động kinh 

doanh một số dịch vụ du lịch tự phát, không phép vẫn còn xảy ra trên địa bàn; đầu 

tư phát triển du lịch còn manh mún; các doanh nghiệp còn ít quan tâm đến cảnh 

quan và môi trường.  

Do chưa có qui hoạch tổng thể phát triển du lịch nên ở một số khu vực có 

tiềm năng phát triển, các cá nhân, tổ chức đ  đầu tư các công tr nh phục vụ du lịch 

tự do. Quá trình cải tạo mặt bằng cho các công trình xây dựng, cải tạo bãi biển... đ  

gây ảnh hưởng xấu tới cảnh quan. 

Công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch chưa được thường xuyên, 

phổ biến. Sở d  có vấn đề này là do kinh phí đầu tư cho công tác này còn hạn hẹp, 

các doanh nghiệp trên địa bàn chưa biết kết hợp với nhau để tạo dịch vụ và tuyên 

truyền, bán sản phẩm. 

2. Nhóm giải pháp về dự án hạ tầng du lịch, giao thông v n tải 

Giải pháp về các dự án hạ tầng giao thông vận tải 

- Đẩy nhanh tiến tr nh đầu tư xây dựng sân bay Vân Đồn theo dự án đ  được 

phê duyệt để tạo cơ hội tốt nhất, điều kiện hiện đại nhất, phương tiện nhanh nhất kết 

nối với các thị trường trong khu vực và toàn cầu . 

- Để huyện Vân Đồn trở thành một khu du lịch biển « Mới lạ và Sang 



Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch huyện Vân Đồn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Đơn vị tư vấn: CTCP Viện du lịch bền vững Việt Nam  138 

 

tr ng », cần xây dựng và nâng cấp các cảng hành khách để tạo động lực phát triển 

du lịch của địa phương. Trước mắt cần đầu tư nâng cấp, phát triển cảng Cái Rồng 

thành cảng du lịch có đ ng cấp quốc tế, đảm bảo khả năng neo đậu nhiều loại tàu 

thuyền, trong đó có tàu cao tốc, tàu thường, tàu cánh ngầm, tàu ngủ đêm trên vịnh 

Bái T  Long.   

- Vân Đồn hiện là điểm dừng chân của nhiều hành trình tàu biển, do đó có 

thể khai thác thêm hoạt động tham quan trên bờ này từ đối tượng khách du lịch tàu 

biển quốc tế.  

- Đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp, xây dựng các tuyến đường bộ quan 

tr ng như dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái, dự 

án nâng cấp tuyến đường 334,… nhằm tăng khả năng kết nối, thu hút khách du lịch 

đến Vân Đồn. 

- Cải thiện cơ sở hạ tầng dịch vụ xe khách, xe bus. Phối hợp với Sở Giao 

thông Vận tải xây dựng các điểm đỗ xe khách, xe bus gần các khu du lịch, xây dựng 

các bảng chỉ dẫn bằng tiếng Anh tại các bến xe, điểm dừng bến xe bus để phục vụ 

nhu cầu đi lại của khách du lịch một cách hiệu quả. 

- Tăng cường dịch vụ bay thuê chuyến, chở khách du lịch hạng sang từ các 

nước, đặc biệt khách Trung Quốc. 

- Khuyến khích công ty  bay trực thăng có năng lực cạnh tranh cao  nhất để 

cung cấp dịch vụ bay trực thăng Hà Nội – Vân Đồn phù hợp với đặc điểm của các 

nhóm khách du lịch sang tr ng. 

- Tạo dựng dịch vụ thủy phi cơ nhằm cung cấp dịch vụ vận tải và ngắm cảnh 

đối với khách du lịch tại các khu du lịch trên đảo Cái Bầu, các khu nghỉ dưỡng trên 

các đảo khác. 

Giải pháp về dự án hạ tầng du lịch (bao gồm các  cơ sở lưu tr , nâng cấp các 

điểm du lịch và tăng cường các hoạt động du lịch) 

- Khuyến khích các doanh nghiệp địa phương đầu tư xây dựng khách sạn tại 

Vân Đồn. Xác định các khu vực mục tiêu phát triển khách sạn và số lượng phòng 

gia tăng cần có ở mỗi khu. Tích cực quảng bá về quy hoạch tổng thể, các chính sách 

tạo thuận lợi cho nhà đầu tư như hạ thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp tại Vân 

Đồn. 

- Tìm kiếm mối quan hệ đối tác với những khách sạn có thương hiệu quốc tế. 

Làm việc với các nhà đầu tư, phát triển khách sạn địa phương để ký kết hợp đồng 
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với các công ty quản lý điều hành khách sạn quốc tế. 

- Phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp trên các hòn đảo của 

huyện Vân Đồn như Thẻ Vàng, Vạn Cảnh, Phượng Hoàng, Nất Đất, Ng c Vừng để 

phục vụ các phân kh c khách hàng không chơi bài như đi dạo trong rừng, đi bộ 

ngắm cảnh tự nhiên, chèo thuyền kayak và thám hiểm hang động. Các khu nghỉ mát 

tận dụng môi trường thiên nhiên phong ph , giàu có trên các hòn đảo và đa dạng 

hóa các phân kh c khách thu h t đến Vân Đồn. 

- Xếp hạng độ an toàn vệ sinh thực phẩm của các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn 

uống . Phối hợp với Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm để tiến hành quá trình kiểm 

tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại huyện Vân Đồn. Phát triển hệ thống biển báo đa 

ngôn ngữ, dễ hiểu tại các cơ sở ăn uống để thông báo cho khách du lịch kết quả của 

việc kiểm tra, thanh tra.  

3. Nhóm giải pháp về đầu tư phát triển du lịch 

- Đẩy mạnh công tác x c tiến đầu tư:  

Công tác xúc tiến đầu tư du lịch là công tác của m i ngành, m i cấp, cần 

được nhận thức và thực hiện một cách thực sự có hiệu quả, hợp lý. Triển khai xúc 

tiến phải đ ng tr ng tâm, bám sát nhu cầu thực tế của huyện. Với điều kiện thực tế 

của huyện hiện nay cần phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các khu kinh tế Tỉnh để 

tiến hành các hoạt động thu h t đầu tư trong đó nhiệm vụ quan tr ng nhất của 

huyện là cung cấp và cập nhật đầy đủ thông tin về môi trường đầu tư của huyện cho 

các chương tr nh x c tiến đầu tư. Chủ động công tác xúc tiến đầu tư với nhiều hình 

thức khác nhau, trong đó ch  tr ng hình thức trực tiếp liên hệ, tiếp xúc với các đối 

tác, các doanh nghiệp để giới thiệu điều kiện, môi trường đầu tư. 

Công khai, minh bạch thông tin đầu tư, quảng bá hình ảnh – marketing địa 

phương trên website của huyện, tỉnh. Thực hiện biên soạn tài liệu giới thiệu môi 

trường đầu tư, thường xuyên điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án g i vốn đầu tư 

làm căn cứ xúc tiến, thu h t đầu tư; Quảng bá hình ảnh, marketting địa phương giới 

thiệu môi trường đầu tư, thực hiện tuyên truyền, giới thiệu về môi trường đầu tư 

trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong đó đặc biệt chú trong việc xây dựng 

các chính sách khuyến khích đầu tư đặc thù, hấp dẫn c ng như việc quảng bá xúc 

tiến đầu tư cho nhóm các sản phẩm du lịch mới, cao cấp như casino, sân golf, du 

lịch sinh thái biển đảo cao cấp. 

- Tạo môi trường đầu tư thuận lợi: 

Thực hiện tốt cơ chế “một c a”, hỗ trợ nhà đầu tư một cách hiệu quả trong 

việc cung cấp thông tin liên quan đến dự án đầu tư, hướng dẫn thủ tục đầu tư, xây 
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dựng và triển khai dự án. 

Huyện cần ch  tr ng việc chuẩn bị mặt bằng và các cơ sở hạ tầng khác cho 

các dự án đang x c tiến c ng như việc giải quyết các vướng mắc, khó khăn, tạo 

thuận lợi cho hoạt động của các dự án đầu tư.  

Nằm trong, khu kinh tế Vân Đồn, các dự án đầu tư trên địa bàn huyện được 

hưởng rất nhiều ưu đ i. Do vậy, để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư các cơ quan 

chức năng của huyện cần hỗ trợ và đảm bảo các chính sách này được thực hiện 

đ ng và đủ. 

- Hoàn thiện cơ chế phối hợp, hỗ trợ các đơn vị tham gia: Với đặc thù riêng, 

hiện nay các dự án đầu tư trên địa bàn huyện do nhiều đơn vị quản lý, đây là một 

điều kiện thuận lợi nhưng c ng tạo ra nhiều khó khăn, chồng chéo trong việc thu 

h t và triển khai các dự án đầu tư. Chính v  vậy, để thực hiện tốt chức năng của 

m nh, đối với những dự án do nhiều đơn vị quản lý, huyện cần chủ động thông tin 

chính thức về các nội dung công việc do huyện quản lý đến chủ dự án và các cơ 

quan chức năng. 

- Hỗ trợ các dự án đầu tư nhỏ: 

Triển khai kịp thời đầy đủ cơ chế chính sách hoạt động tín dụng của Nhà 

nước đối với các nhà đầu tư nhỏ. Thông tin kịp thời tới các đối tượng vay vốn về 

chính sách tín dụng, chính sách ưu đ i vay phát triển ngành nghề nông thôn… 

Khuyến khích các tổ chức tín dụng cải tiến thủ tục cho vay của dự án nhanh chóng 

mở rộng khả năng cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, doanh nghiệp 

vay vốn. Tăng cường công tác huy động vốn của các thành phần kinh tế, đảm bảo 

tín dụng tăng trưởng ổn định, an toàn, bền vững, hiệu quả. 

- Đảm bảo vốn đầu tư cho các phát triển bền vững: 

S  dụng nguồn ngân sách nhà nước thông qua các tổ chức sự nghiệp để làm 

nhân tố động lực cho sự thu h t đầu tư tư nhân vào các l nh vực du lịch và phát triển 

bền vững. Tranh thủ các nguồn vốn từ Trung ương, các tổ chức phi chính phủ 

(NGO) về phát triển cộng đồng, các tổ chức quốc tế như UNICEF, JICA, FAO, các 

ngân hàng quốc tế WB, ADB, UNCN… về các chương tr nh xóa đói giảm nghèo, 

giải quyết công ăn việc làm gắn liền với phát triển du lịch, chương tr nh du lịch 

cộng đồng, chương tr nh phát triển nông thôn, chương tr nh nâng cao năng lực nghề 

và bảo vệ môi trường, chương tr nh bảo tồn giá trị di sản… 

- Thực hiện các chính sách thu h t đầu tư:  

+Tiếp tục ưu đ i đặc biệt về thuế cho các dự án đầu tư du lịch và hỗ trợ các 

doanh nghiệp. 

+ Đảm báo đ ng tiến độ các dự án phát triển hạ tầng trong đó đặc biệt là các 
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dự án về giao thông và năng lượng để tạo động lực và sức hấp dẫn thu h t đầu tư. 

+ Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch đ ng cam 

kết với nhà đầu tư 

+ Tăng cường công tác phát triển nguồn nhân lực, có chính sách hỗ trợ các 

doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng, đào tạo và thực hiện các chính sách đối 

với người lao động 

+ Xây dựng các quỹ phát triển để th c đẩy, hiện thực hóa các ý tưởng phát 

triển du lịch của các cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư vào Vân Đ ồn. 

4. Nhóm giải pháp về phát triển sản ph m du lịch 

- Tiến hành công bố rộng rãi quy hoạch phát triển du lịch huyện Vân Đồn để 

nâng cao nhận thức của cộng đồng, thu hút sự quan tâm chú ý và tham gia của các 

nhà đầu tư c ng như điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị 

kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn.    

- Đối với các sản phẩm du lịch mới như casino, sân golf, du lịch sinh thái 

biển đảo cao cấp cần xúc tiến nhanh công tác qui hoạch chi tiết gắn với nhu cầu đầu 

tư kinh doanh của các nhà đầu tư có tiềm lực và có kinh nghiệm quản lý khai thác 

các loại hình sản phẩm du lịch này. Đặc biệt cần có chính sách khuyến khích đầu tư 

đặc thù, hấp dẫn để th c đẩy việc thu h t đầu tư sau khi quy hoạch được phê duyệt. 

- Đối với các sản phẩm vui chơi giải trí, thương mại và nghỉ dưỡng ở khu 

vực thị trấn Cái Rồng, các xã Vạn Yên, Hạ  Long, Đoàn Kết, Thắng lợi, Ng c 

Vừng, Quan Lạn, Minh Châu, cần công bố quy hoạch chi tiết, tiến hành triển khai 

các quy hoạch về hạ tầng, dành quỹ đất và đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thu h t đầu 

tư du lịch. Có phương án thu hồi đất đ  cấp cho các dự án đầu tư « treo », không 

đ ng theo cam kết khi được cấp phép hay s  dụng đất không đ ng mục đích. 

- Đối với sản phẩm du lịch văn hóa lịch s  tại các di tích lịch s  văn hóa cần 

tiến hành ngay các hoạt động xây dựng hồ sơ di tích, bảo tồn, phục dựng di sản; lựa 

ch n đào tạo và triển khai lực lượng thuyết minh viên du lịch, các hệ thống cung 

cấp thông tin diễn giải cho khách tham quan; tăng cường công tác xúc tiến du lịch; 

liên kết với các công ty lữ hành ở Vân Đồn, Móng Cái, Hạ Long, Cát Bà để nối 

tour. 

- Đối với các sản phẩm du lịch sinh thái cần phối hợp chặt chẽ với Ban quản 

lý VQG Bái T  Long trong việc gắn kết đầu tư các cơ sở dịch vụ du lịch với phát 

triển cơ sở hạ tầng phục vụ công tác bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng, phù hợp 
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với qui hoạch bảo tồn của VQG. Khuyến khích việc phát triển các cơ sở hạ tầng và 

cơ sở dịch vụ du lịch sinh thái qui mô nhỏ, ít tác động tới môi trường, s  dụng các 

công nghệ thân thiện môi trường như năng lượng tái tạo, x  lý môi trường. 

- Đối với sản phẩm du lịch nông nghiệp – nông thôn cần lựa ch n một hoặc 

một số thôn phù hợp về địa lý và môi trường ở Vạn Yên, Bản Sen để thiết kế sản 

phẩm; tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá và tập huấn cho người dân về 

cách thức tổ chức hoạt động du lịch; phối hợp với các công ty lữ hành để vận hành 

và tìm kiếm thị trường. Về lâu dài cần lựa ch n một số trang trại, lồng bè phù hợp 

để tiến hành nghiên cứu, khảo sát và đầu tư phát triển sản phẩm du lịch trang trại. 

- Tiến hành nghiên cứu và đề xuất với tỉnh để có chính sách ưu đ i ở mức 

cao nhất theo quy định của Nhà nước về thuê đất, các loại thuế thu nhập doanh 

nghiệp…đối với các dự án phát triển du lịch nông thôn, du lịch văn hóa, lịch s , 

cách mạng; hỗ trợ  đào tạo năng lực tổ chức và kinh doanh du lịch; hỗ trợ về hạ tầng 

du lịch ở các điểm du lịch cộng đồng. 

- Xúc tiến các nghiên cứu ứng dụng khoa h c công nghệ trong phát triển các 

sản phẩm du lịch như công nghệ vật liệu xây dựng mới, năng lượng tái tạo thân 

thiện với môi trường, công nghệ môi trường, công nghệ giao thông, công nghệ giải 

trí, công nghệ thông tin ứng dụng trong ngành du lịch và giải trí. 

5. Nhóm giải pháp về thị trường và quảng  á x c tiến du lịch 

Việc Chính phủ đ  nhất trí phát triển Vân Đồn trở thành một đặc khu kinh tế 

với những chính sách ưu đ i, ưu tiên phát triển du lịch, đầu tư xây dựng sân bay 

quốc tế, khu vui chơi giải trí tổng hợp v.v… chính là giải pháp quan tr ng nhất 

trong việc phát triển thị trường du lịch cho Vân Đồn. Chính vì vậy, việc đẩy nhanh 

thời điểm chính thức áp dụng cơ chế là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.  

Trong số những ưu đ i sẽ được áp dụng, vấn đề tạo điều kiện nhập cảnh cho 

khách du lịch quốc tế như miễn thị thực khi khách chỉ đến đặc khu hoặc trước mắt 

là cấp thị thực tại c a khẩu, thị thực điện t , kéo dài thời hạn nhập cảnh cho các thị 

trường đ  được miễn thị thực v.v… sẽ là những yếu tố quan tr ng giúp khai thác 

hiệu quả các thị trường khách quốc tế tiềm năng của Vân Đồn. 

Bên cạnh đó, các hoạt động xúc tiến quảng bá chính là giải pháp đặc biệt 

hiệu quả để phát triển thị trường du lịch cho Vân Đồn. Giải pháp cho hoạt động xúc 

tiến quảng bá gồm:    

+ Thứ nhất - Xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện 

kế hoạch xúc tiến quảng bá du lịch Vân Đồn theo 2 hướng: 
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- Kết hợp với các hoạt động xúc tiến quảng bá của Vịnh Hạ Long do Ban 

Quản lý Vịnh, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan, ban ngành của tỉnh 

Quảng Ninh triển khai. 

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá độc lập cho điểm đến Vân Đồn.  

+ Thứ hai - Phát triển và quản trị thương hiệu du lịch Vân Đồn thông qua 

một số công việc chính như sau: 

* Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch Vân Đồn 

- Thiết kế biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) cho du lịch Vân Đồn trên 

cơ sở thể hiện sát nhất các giá trị thương hiệu, tính cách thương hiệu du lịch Vân 

Đồn. Thiết kế hình ảnh chung và các hình ảnh gắn với các thương hiệu sản phẩm, 

các hoạt động cụ thể như sau: 

• Thuê tư vấn đề xuất, thiết kế và tổ chức các hội thảo trưng cầu ý kiến lãnh 

đạo tỉnh, huyện, các sở ban ngành và các chuyên gia 

• Phê duyệt s  dụng thống nhất biểu trưng và khẩu hiệu 

• Tổ chức thi ảnh, tổ chức cho các nghệ sỹ nhiếp ảnh để tìm kiếm các hình 

ảnh đẹp của Vân Đồn 

• Lựa ch n và thuê tư vấn thiết kế các hình ảnh đại diện 

• Phân loại hình ảnh đại diện theo từng nhóm thương hiệu sản phẩm 

• Đăng ký bản quyền về biểu trưng, khẩu hiệu, ảnh đại diện 

• Hướng dẫn các quy định s  dụng bộ nhận diện thương hiệu 

• Thể hiện bộ nhận diện trên các ấn phẩm, vật phẩm xúc tiến một cách 

thống nhất 

* Hoàn thiện các công cụ xúc tiến quảng bá du lịch Vân Đồn 

- Trước mắt cần tổ chức quản lý thông tin xúc tiến quảng bá về Vân Đồn một 

cách thống nhất trong tổng thể các thông tin chung về du lịch Quảng Ninh. Trung 

tâm xúc tiến du lịch Quảng Ninh đóng vai trò là cơ quan chủ quản điều hành quản lí 

và kết nối thông tin, tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch, liên kết, chia 

sẻ thông tin giữa các đơn vị, xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch dùng chung, kiểm tra 

giám sát thông tin tuyên truyền, quảng bá của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn 

tỉnh. 

- Sản xuất các loại tài liệu, ấn phẩm, vật phẩm phục vụ xúc tiến quảng bá 

thương hiệu du lịch. Trong giai đoạn đầu, các tài liệu, ấn phẩm cần được thực hiện 

trên tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hàn. Trong các giai đoạn sau có thể mở rộng 

thêm tiếng Trung và tiếng Nhật. Trên cơ sở các giá trị cốt lõi thương hiệu, các định 
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hướng phát triển thu hút thị trường, định hướng về xúc tiến quảng bá để yêu cầu 

đơn vị tư vấn thiết kế hệ thống vật phẩm, ấn phẩm phù hợp.  

Bên cạnh đó có thể xem xét khả năng tổ chức một số cuộc thi để một mặt 

giới thiệu, nâng cao nhận thức của địa phương, mặt khác tranh thủ được sự sáng tạo, 

đóng góp của cộng đồng địa phương trong việc đưa ra các ý tưởng, thiết kế cho các 

vật phẩm xúc tiến quảng bá hoặc quà tặng mang thông điệp quảng bá cho du lịch 

hoặc đặc sản của Vân Đồn.  

Một số công cụ xúc tiến quảng bá chính có thể cân nhắc sản xuất:  

- Tập gấp du lịch về Vân Đồn 

- Bản đồ khu du lịch Vân Đồn và các điểm hấp dẫn, các điểm khám phá du 

lịch lân cận 

- Sách ảnh về các hoạt động du lịch biển, khám phá VQG, các hoạt động vui 

chơi giải trí tại Vân Đồn 

- Xây dựng website khu du lịch Vân Đồn với thông tin chi tiết, có đầy đủ các 

ấn phẩm xúc tiến bản điện t , được cập nhật thường xuyên và có khả năng tương 

tác với thị trường. 

* Xây dựng văn hóa thương hiệu nội bộ 

Việc xây dựng văn hoá thương hiệu được thực hiện thông qua các biện pháp 

truyền thông nội bộ thương hiệu ngay trong chính khu du lịch Vân Đồn c ng như 

trong các nhóm đối tượng có liên quan như các cơ quan chính quyền, cơ quan quản 

lý du lịch trên địa bản tỉnh, huyện. Mỗi nhóm có vai trò và khả năng ảnh hưởng 

khác nhau nhưng đều cần được truyền thông về thương hiệu để từ đó ủng hộ, yêu 

mến và chỉ đạo hoặc ứng x  theo các định hướng phát triển thương hiệu. 

Các biện pháp truyền thông nội bộ thương hiệu được triển khai thông qua các 

hội thảo, các lớp tập huấn, các buổi h p báo, tài liệu nội bộ, các cuộc thi nội bộ, 

chiến dịch phát động, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại ch ng địa 

phương… Từ đó người dân có ý thức hơn trong việc bảo tồn, giữ gìn tài nguyên du 

lịch, giữ gìn cảnh quan môi trường, tích cực tham gia công tác xã hội hóa du lịch, 

phát triển du lịch theo hướng bền vững. 

Các nội dung cần được tuyên truyền gồm quy hoạch phát triển, kế hoạch xúc 

tiến quảng bá và các nội dung, kế hoạch phát triển thương hiệu du lịch, cách s  

dụng bộ nhận diện thương hiệu, các hình ảnh đẹp mang giá trị thương hiệu du lịch 

Vân Đồn 

* Tổ chức truyền thông đối ngoại thương hiệu 

Đây chính là các hoạt động tuyên truyền quảng bá và xúc tiến đối với các thị 

trường mục tiêu cả trong và ngoài nước, là bước rất quan tr ng trong quá trình xây 
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dựng hình ảnh, thương hiệu du lịch Vân Đồn. Vì vậy, các hoạt động xúc tiến quảng 

bá, truyền thông thương hiệu cần được thực hiện đều đặn theo kế hoạch ở trong và 

ngoài nước, s  dụng các phương tiện, công cụ xúc tiến quảng bá tiên tiến, hiện đại, 

nội dung, thông điệp truyền thông phải phù hợp với từng đối tượng thị trường mục 

tiêu. Các kênh truyền thông đối ngoại thương hiệu chính gồm: 

- Truyền thông qua các cơ quan truyền thông, trang mạng của các báo, đài, 

tạp chí, liên kết mạng với đối tác để đặt hình ảnh, biểu trưng. Kênh truyền thông 

này rất phù hợp với các thị trường nội địa mục tiêu, do tần suất xuất hiện cao và chi 

phí ở mức hợp lý. 

- Truyền thông qua các mạng xã hội như facebook, twitter..., các ứng dụng di 

động, điện thoại thông minh. Đây là kênh truyền thông của thời đại, có khả năng 

tiếp cận một bộ phận lớn dân số của các thị trường mục tiêu, cả quốc tế và trong 

nước, thường là những người trẻ tuổi, năng động, hiện đại, có hiểu biết về công 

nghệ thông tin. Chi phí cho kênh truyền thông này thường rất hợp lý mà hiệu quả 

mang lại rất cao, vì vậy nên tăng cường s  dụng. 

- Tham dự các hội chợ, sự kiện, liên hoan du lịch biển, đăng cai tổ chức một 

số sự kiện quan tr ng tại khu du lịch Vân Đồn, tham gia các hoạt động liên kết xúc 

tiến quảng bá trong nước và quốc tế căn cứ vào các thị trường mục tiêu để cung cấp 

thông tin, quảng bá hình ảnh, truyên truyền thương hiệu du lịch Vân Đồn. Đây là 

kênh truyền thông truyền thống, mặc dù khả năng tiếp cận trực tiếp với số đông 

khách hàng mục tiêu, khách hàng tiềm năng có những hạn chế nhưng lại phù hợp để 

giới thiệu về các điểm đến mới hoặc duy trì hình ảnh điểm đến và đặc biệt là truyền 

thông tới các đối tượng trung gian như báo chí, các h ng lữ hành, điều hành tour, 

các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch v.v… qua đó gián tiếp truyền tải thông tin về du 

lịch Vân Đồn tới các thị trường mục tiêu.   

- Thông qua Tỉnh Quảng Ninh hoặc Sở Du lịch để Vân Đồn tăng cường hợp 

tác với các đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài, các tổ chức quốc tế, hãng hàng 

không Vietnam Airlines, để chuyển tải hình ảnh du lịch Vân Đồn đến thị trường các 

nước và tổ chức các sự kiện quảng bá, xúc tiến. Theo đó, Vietnam Airlines tham gia 

một số hoạt động quảng bá, xúc tiến cho du lịch Vân Đồn, đặc biệt thông qua việc 

phân phối các ấn phẩm giới thiệu du lịch Vân Đồn tại các Văn phòng Chi nhánh của 

Vietnam Airlines tại nước ngoài, trên một số ấn phẩm thông tin của Vietnam 

Airlines; mời các đoàn Famtrip, Presstrip từ các thị trường tr ng điểm đến Vân Đồn 

tham quan, khảo sát và tuyên truyền cho du lịch Vân Đồn v.v. 

Thứ ba - Thành lập đơn vị chuyên trách về hoạt động xúc tiến quảng bá du 

lịch Vân Đồn. 
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Tùy thuộc mô hình quản lý của địa phương, của điểm du lịch, có thể xem xét 

thành lập Trung tâm xúc tiến quảng bá du lịch Vân Đồn nằm trong UBND Huyện 

Vân Đồn. 

Trung tâm xúc tiến quảng bá du lịch Vân Đồn là đơn vị thực hiện các hoạt 

động xúc tiến quảng bá, phát triển thương hiệu và giám sát phát triển thương hiệu 

(quản trị thương hiệu) của khu du lịch Vân Đồn. Trung tâm có thể được định biên 

từ 5-6 người thực hiện các công việc chính như xây dựng kế hoạch, kết nối các nội 

dung tư vấn và tổ chức truyền thông, xúc tiến, quảng bá; giám sát thực hiện quản trị 

thương hiệu; thực hiện điều tra thị trường định kỳ, tìm hiểu nhận định thương hiệu 

từ phía thị trường, xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác 

xúc tiến quảng bá du lịch Vân Đồn; xây dựng kế hoạch điều chỉnh định kỳ.  

Yêu cầu về năng lực đối với đội ng  nhân lực của tổ chức này là có tr nh độ 

chuyên môn cao, ngoại ngữ tốt, hoạt động sáng tạo và mang tính chuyên nghiệp, có 

khả năng giao tiếp, quan hệ hợp tác hiệu quả với các đơn vị truyền thông.  

Khi thương hiệu du lịch Vân Đồn đ  đủ mạnh và lượng khách du lịch đến với 

khu du lịch này đủ lớn, Trung tâm xúc tiến quảng bá du lịch Vân Đồn có thể cân 

nhắc khả năng mở rộng quy mô, tăng cường sự hiện diện của mình tại các thị 

trường mục tiêu, đặc biệt là thị trường nội địa thông qua các văn phòng đại diện tại 

các tỉnh, thành phố lớn trong nước.  

Thứ tư - Đảm bảo ngân sách cho hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Vân 

Đồn.  

Tỉnh Quảng Ninh cần dành ngân sách thỏa đáng cho hoạt động xúc tiến 

quảng bá du lịch của Tỉnh, trong đó có Vân Đồn, đồng thời dành riêng những nguồn 

ngân sách để Vân Đồn chủ động triển khai các hoạt động xúc tiến quảng bá độc lập 

c ng như đầu tư cho trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật và nâng cao tr nh độ 

chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ng  cán bộ làm công tác thị trường, xúc tiến quảng 

bá du lịch Vân Đồn. 

Bên cạnh đó, việc xã hội hóa hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch c ng là giải 

pháp phù hợp. Tuy  nhiên, dưới góc độ quản lý nhà nước cần có cơ chế tạo điều 

kiện và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng địa phương, các doanh nghiệp, 

đơn vị cung cấp dịch vụ trên địa bàn c ng như các địa phương đối tác cùng đóng 

góp nguồn lực cho hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Vân Đồn. Việc xã hội hóa 

muốn đạt được hiệu quả và đảm bảo tính bền vững cần phải minh bạch, công bằng 

và mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia. 

6. Nhóm giải pháp về phát triển nguồn nhân lực du lịch 

Qua phân tích hiện trạng lao động du lịch Vân Đồn có thể thấy nguồn nhân 

lực du lịch trên địa bàn chưa đạt cả về số lượng và chất lượng, hầu hết nguồn nhân 
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lực chưa qua đào tạo về du lịch. Với định hướng phát triển của m nh, trong thời 

gian tới, nhu cầu về lao động du lịch trên địa bàn huyện sẽ có những đòi hỏi rất cao 

cả về số lượng và chất lượng. Do vậy việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực là một 

nhiệm vụ then chốt, có ý ngh a quyết định đối với việc phát triển du lịch. Trong giai 

đoạn tới, cần triển khai quyết liệt một số giải pháp sau: 

- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về phát triển nhân lực du lịch 

Xây dựng tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về du lịch hợp lý; đào tạo nâng 

cao năng lực cho đội ng  cán bộ nhân viên trong các cơ quan quản lý nhà nước. 

Xây dựng đề án đào tạo lao động cho phát triển du lịch trên cơ sở mục tiêu phát 

triển và thực trạng lao động du lịch tại địa phương.  

- Đẩy mạnh hoạt động đào tạo du lịch: 

Huyện cần khẩn trương xây dựng cơ chế và t m kiếm các đối tác để tiến hành 

liên kết đào tạo tại chỗ. Cho phép huy động các doanh nghiệp có dự án du lịch đóng 

góp vào quỹ đào tạo và trích ngân sách hằng năm hỗ trợ lao động đào tạo ngắn hạn 

các nghề của du lịch. Khuyến khích và có cơ chế ràng buộc các doanh nghiệp phải 

đào tạo lao động tại chỗ khi triển khai các dự án du lịch trên địa bàn huyện.  

S  dụng nguồn kinh phí đào tạo để tuyển ch n một số lao động kinh doanh 

du lịch và cán bộ quản lý tham dự các khóa đào tạo về du lịch tại các cơ sở đào tạo 

có uy tín trong và ngoài nước.  

Tranh thủ sự hỗ trợ của Tỉnh và từ các dự án phát triển nguồn nhân lực du 

lịch của Tổng cục Du lịch, Sở Du lịch c ng như các tổ chức, dự án quốc tế trong 

công tác đào tạo nhân lực và nâng cao nhận thức về du lịch. 

Bên cạnh việc đào tạo nhân lực phục vụ trực tiếp trong ngành du lịch, chính 

quyền và cơ quan quản lý du lịch phối hợp với các đoàn thể tổ chức tuyên truyền 

h c tập trong nhân dân ở vùng phát triển du lịch về những kiến thức về du lịch và 

ứng x  của người dân đối với du khách nhằm hạn chế những mặt trái của quá trình 

phát triển du lịch tại địa phương. Để mang lại hiệu quả thiết thực cần phải phân loại 

năng lực của cộng đồng từng vùng, khu du lịch cụ thể, xem xét mục đích phát triển 

du lịch và các vấn đề xã hội khác để xây dựng phương án đào tạo. Các hình thức 

đào tạo nguồn nhân lực cho cộng đồng phải uyển chuyển và linh hoạt tùy theo điều 

kiện về cuộc sống và sinh hoạt của người dân 

- Xây dựng cơ chế, chính sách thu h t lao động: Huyện cần nghiên cứu thành 

lập quỹ hỗ trợ để thu h t lao động có tr nh độ chuyên môn, nghiệp vụ từ các địa bàn 

khác trong tỉnh và các địa phương lân cận. Bên cạnh đó, các chính sách phát triển 

giao thông, an sinh x  hội và tăng cường mức hưởng thụ văn hóa c ng cần được 

ch  tr ng để tạo môi trường sinh sống và làm việc tốt, hấp dẫn với người lao động.  
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7. Nhóm giải pháp về  ảo vệ tài nguyên môi trường, ứng phó với  iến đổi khí 

h u trong hoạt động du lịch 

a. Nâng cao nhận thức của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp du lịch về bảo vệ tài 

nguy n, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo phát tri n du lịch 

bền vững: 

Mặc dù là những người có lợi ích từ hoạt động kinh doanh du lịch, tuy nhiên 

có thể do nhận thức chưa đầy đủ về du lịch bền vững và/hoặc đặt lợi ích trước mắt 

lên trên, một số hoạt động kinh doanh du lịch có thể gây ra những tác động không 

nhỏ tới tài nguyên, môi trường, không tính toán để ứng phó với biến đổi khí hậu, 

ảnh hưởng đến phát triển du lịch bền vững ở địa phương. V  vậy, cần thiết phải 

nâng cao nhận thức của các đối tượng này, theo đó cần: 

    -   Tổ chức các buổi t a đàm, hội thảo về mối quan hệ giữa phát triển bền 

vững với lợi ích của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch; 

về biến đổi khí hậu – các hậu quả và các biện pháp ứng phó… 

- Tổ chức các cuộc trao đổi kinh nghiệm, các chuyến tham quan đến các khu 

du lịch thành công trong phát triển du lịch bền vững, du lịch có trách nhiệm trên địa 

bàn tỉnh và các tỉnh khác có những điều kiện phát triển du lịch tương đồng với 

huyện Vân Đồn; 

- Tăng cường phổ biến, giải thích các quy định hiện hành liên quan đến đầu 

tư và quản lý tác động của hoạt động du lịch tại địa bàn. 

b. Nâng cao nhận thức của cộng đồng về phát triển du lịch và tăng cường sự tham 

gia của cộng đồng vào phát triển du lịch, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến 

đổi khí hậu:  

Cần cung cấp thông tin 2 chiều một cách đầy đủ để cộng đồng hiểu được 

những lợi ích mà du lịch đem lại, đồng thời c ng cảnh báo những tác động tiêu cực 

mà hoạt động du lịch có thể gây ra. Việc nâng cao nhận thức một cách đầy đủ và có 

trách nhiệm đối với cộng đồng là hết sức quan tr ng để cộng đồng có được sự hợp 

tác và cởi mở hơn với các nhà quản lý, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư phát triển 

du lịch trong quá trình thực hiện các dự án nơi sinh sống của cộng đồng. Để thực 

hiện có hiệu quả giải pháp này cần: 

      + Xây dựng một số chương tr nh tuyên truyền về du lịch trên các phương tiện 

thông tin đại ch ng địa phương để nâng cao nhận thức về du lịch trong cộng đồng. 

      + Tổ chức một số hình thức vui chơi giải trí tìm hiểu về du lịch để thu hút sự 

quan tâm và khuyến khích sự tự tìm hiểu, nâng cao nhận thức của cộng đồng về du 

lịch và cơ hội nâng cao mức sống của người dân thông qua sự tham gia của cộng 

đồng vào hoạt động dịch vụ kinh doanh du lịch. 

     + Công khai hoá các dự án phát triển du lịch trong cộng đồng và khuyến khích 
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sự đóng góp ý kiến của cộng đồng đối với các phương án phát triển du lịch dưới 

m i hình thức. 

       + Tăng cường phổ biến, giải thích các quy định hiện hành về bảo vệ tài nguyên 

tự nhiên, văn hóa truyền thống đến cộng đồng.  

      + Tuyên truyền, vận động và hỗ trợ nhân dân s  dụng các nguồn năng lượng 

“sạch” như bio-gas, thủy điện, năng lượng mặt trời... trong sinh hoạt. Một mặt giảm 

thiểu khí thải ra môi trường, mặt khác tiết kiệm chi phí và bảo vệ sức khỏe cho cộng 

đồng. 

       + Khuyến khích s  dụng các thiết bị gia dụng thân thiện với môi trường như 

điều hòa không khí, tủ lạnh s  dụng công nghệ hạn chế thải các chất CFC, HCFC ra 

môi trường. 

       + Lồng ghép các nội dung giáo dục về môi trường nói chung, biến đổi khí hậu 

và nước biển dâng nói riêng vào nội dung giáo dục phổ thông các cấp, cụ thể là  đưa 

vào các hoạt động ngoại khóa. 

Kinh phí dành cho những hoạt động này cần được hỗ trợ từ ngân sách nhà 

nước hoặc một phần kinh phí trích trực tiếp từ thu nhập du lịch của Huyện. 

c. Khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguy n  

Giải pháp này bao gồm các biện pháp nhằm tránh khai thác cạn kiệt nguồn 

nước ng t tại các tầng nước ngầm, s  dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên có hạn 

như dầu mỏ, khí đốt, than,... Các biện pháp cụ thể bao gồm: 

        + Đầu tư xây dựng  nhà máy nước sạch trên địa bàn nhằm cung cấp nước sạch 

cho sinh hoạt của người dân. Lợi ích thu được khi s  dụng biện pháp này là đảm 

bảo tăng cường chất lượng cho cuộc sống dân cư, giảm nguy cơ mắc bệnh do s  

dụng nước không đảm bảo chất lượng cho người dân. Một lợi ích rất quan tr ng của 

biện pháp này là tránh được việc người dân khai thác nước ngầm một cách bừa bãi, 

không có cơ sở tính toán dẫn đến việc suy giảm nguồn nước ngầm cả về chất và 

lượng. 

       + Đầu tư lắp đặt các thiết bị thu năng lượng mặt trời (pin mặt trời) ở các cơ 

quan, công sở và cả nhà dân để tận dụng nguồn năng lượng mặt trời dồi dào của khu 

vực, đồng thời tiết kiệm các nguồn năng lượng thiên nhiên khác. 

       + Nghiên cứu, lập kế hoạch hành động, ứng phó với biến đổi khí hậu. Kế hoạch 

này phải bao gồm việc dự báo các tình huống và các phương án cụ thể cho từng giai 

đoạn diễn tiến của mực nước biển dâng, cho sự xuất hiện của các hiện tượng thời 

tiết cực đoan trong khu vực. Biện pháp này được thực hiện sẽ gi p các nhà đầu tư 

có những phương án đầu tư thích hợp, tránh được thiệt hại về kinh tế nếu đầu tư 

không tính đến biến đổi khí hậu nói chung và mực nước biển dâng nói riêng. 
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         - Tăng cường các biện pháp nhằm bảo vệ các giá trị về cảnh quan, về đa dạng 

sinh h c, về văn hoá truyền thống bản địa và các di tích lịch s  văn hóa trên địa bàn 

Huyện. Theo đó, bên cạnh việc xây dựng, phổ biến, thực thi các qui định chung về 

quản lý các khu, điểm du lịch, cần nghiên cứu, đánh giá để có các qui định quản lý 

khu , điểm du lịch căn cứ vào sức chứa của các khu, điểm du lịch cụ thể. 

         - Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về môi trường thông qua việc tổ 

chức thực hiện tốt “Quy chế bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch” căn cứ 

Quyết định số 02/2003/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng  Bộ 

Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ban hành.  

d. Hoàn thiện hệ thống chính sách: 

      Để bảo vệ môi trường du lịch cho phát triển bền vững trên địa bàn huyện 

Vân Đồn bên cạnh việc giám sát và thực thi các giải pháp hạn chế tác động của phát 

triển kinh tế - xã hội đến môi trường, hoạt động bảo vệ môi trường trong l nh vực 

du lịch c ng cần được quan tâm hơn với việc bổ sung và hoàn thiện một số cơ chế 

chính sách chủ yếu sau: 

        + Chính sách khuyến khích sự tham gia của cộng đồng nhằm đảm bảo sự tham 

gia tích cực hơn của cộng đồng  vào hoạt động phát triển du lịch, góp phần vào bảo 

tồn tài nguyên, môi trường biển và kh ng định chủ quyền vùng của Việt Nam theo 

tinh thần Luật biển 1982. 

        + Chính sách ưu tiên miễn giảm hoặc không thu thuế trong thời gian nhất định 

với các hình thức đầu tư thuần tuý cho việc bảo vệ môi trường du lịch hoặc đầu tư 

kinh doanh du lịch với các công nghệ đồng bộ về bảo vệ môi trường. 

       + Chính sách ưu tiên các dự án đầu tư du lịch có các giải pháp cụ thể trong vấn 

đề giảm thiểu ô nhiễm, mang lại các hiệu quả trực tiếp cho bảo tồn tài nguyên và 

môi trường;  

       + Chính sách khuyến khích các dự án phát triển du lịch ứng dụng khoa h c kỹ 

thuật nhằm triển khai các giải pháp ứng phó của ngành du lịch với tác động của biến 

đổi khí hậu và nhất là mực nước biển dâng; khuyến khích ứng dụng các công nghệ 

tiết kiệm năng lượng, nước sạch và tái s  dụng chất thải trong các cơ sở dịch vụ du 

lịch. 

       + Chính sách khuyến khích và hỗ trợ phát triển các loại hình du lịch có trách 

nhiệm với môi trường, đặc biệt là du lịch sinh thái. 

       + Chính sách khuyến khích đối với các dự án phát triển du lịch có những cam 

kết cụ thể về bảo vệ, tôn tạo và phát triển các nguồn tài nguyên, môi trường, đảm 

bảo cho sự phát triển bền vững huyện Vân Đồn. 

8. Nhóm giải pháp về phát triển du lịch gắn với đảm  ảo an ninh qu c ph ng 

Nâng cao nhận thức của các nhà quản lý, các doanh nghiệp du lịch và cộng 

đồng tham gia hoạt động du lịch ở vùng ven biển về sự cần thiết tăng cường mối 



Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch huyện Vân Đồn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Đơn vị tư vấn: CTCP Viện du lịch bền vững Việt Nam  151 

 

quan hệ giữa phát triển du lịch với đảm bảo an ninh quốc phòng thông qua việc tổ 

chức các khóa tập huấn, các cuộc hội thảo, t a đàm... về công tác đảm bảo an ninh 

quốc phòng trong phát triển du lịch, về những lợi ích mang lại cho du lịch trong  

điều kiện an ninh quốc phòng được đảm bảo...  

Tăng cường sự tham gia tích cực của ngành quốc phòng trong quá tr nh lập 

kế hoạch phát triển du lịch, thẩm định các dự án phát triển du lịch trên địa bàn để 

đảm bảo các công tr nh hạ tầng du lịch có thể phát huy có hiệu quả không chỉ trong 

điều kiện thời b nh mà cả trong trường hợp xảy ra chiến tranh, c ng như để đảm bảo 

các hoạt động du lịch được phát triển trong điều kiện tốt nhất về an ninh quốc 

phòng. Tuy nhiên, cần đảm bảo nhận thức một cách đầy đủ và toàn diện về quan 

điểm, chủ trương kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh, đảm bảo củng cố quốc 

phòng an ninh ở địa bàn, tránh gây khó khăn trong thẩm định các dự án, đề án phát 

triển các sản phẩm du lịch mới như dù lượn, du lịch khinh khí cầu, du lịch lặn biển, 

v.v... do tư duy còn chưa cởi mở và phù hợp với t nh h nh, bối cảnh mới. 

Cần xây dựng chiến lược/kế hoạch phòng thủ trong mối quan hệ với hoạt 

động du lịch với tư cách là một hoạt động dân sự nhằm kh ng định chủ quyền và 

tạo điều kiện để người dân sống trên các đảo có thêm cơ hội việc làm, tăng thu nhập 

và v  vậy h  có thể yên tâm định cư trên đảo, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo 

vệ tổ quốc. 

Ch  tr ng đầu tư xây dựng và tăng cường năng lực cho lực lượng đảm bảo 

an ninh cho du khách như cảnh sát biển, bộ đội biên phòng khi thực hiện các tour du 

lịch trên biển, đảo thuộc chủ quyền của Đất nước. 
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II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND huyện Vân Đồn 

- Rà soát điều chỉnh các các văn bản pháp lý và qui định quản lý Nhà 

nướcliên quan trên địa bàn phù hợp với nội dung quy hoạch phát triển du lịch huyện 

Vân Đồn. 

- Tổ chức thực hiện triển khai các chương tr nh, đề án, dự án, kế hoạch phát 

triển du lịch trên địa bàn đ  được xác định tại quy hoạch phát triển du lịch huyện 

Vân Đồn đến năm 2020, tầm nh n đến năm 2030 đ  được UBND tỉnh Quảng Ninh 

phê duyệt. 

- Chỉ đạo lập và phê duyệt các qui hoạch chi tiết, các dự án đầu tư phát triển 

du lịch trên địa bàn huyện. 

- Tổ chức công tác giải phóng mặt bằng và theo dõi các dự án đầu tư xây 

dựng cơ bản, các dự án đầu tư phát triển kinh doanh dịch vụ du lịch. 

- Lồng ghép các hoạt động phát triển du lịch vào các chương tr nh, đề án, dự 

án và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội liên quan bao gồm : xây dựng nông thôn 

mới, nông lâm ngư nghiệp, thương mại, tiểu thủ công nghiệp, khoa h c công nghệ 

và thông tin, xóa đói giảm nghèo, lao động thương binh x  hội và dạy nghề, quản lý 

hộ tịch hộ khẩu và phòng chống tệ nạn xã hội.  

2. Ph ng Văn hóa – thông tin 

-Tham mưu, đề xuất cho UBND huyện ban hành các chủ trương, chương 

trình và kế hoạch phát triển du lịch tại địa phương.  

- Chủ tr  triển khai và tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch theo định 

hướng và các giai đoạn phân kỳ. 

- Quản lý về mặt nghiệp vụ du lịch.  

- Quản lý hành chính trong phạm vi thẩm quyền đối với các hoạt động kinh 

doanh du lịch. 

- Phối hợp với Sở Du lịch trong việc triển khai các hoạt động truyền thông 

quảng bá du lịch, các sự kiện văn hóa du lịch của huyện. 

- Phối hợp với Sở Du lịch trong việc triển khai các chương tr nh đào tạo 

nguồn nhân lực du lịch, giáo dục nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư và 

trong hệ thống giáo dục ở huyện Vân Đồn. 



Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch huyện Vân Đồn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Đơn vị tư vấn: CTCP Viện du lịch bền vững Việt Nam  153 

 

3. Các ph ng,  an và địa phương 

Các phòng ban chuyên môn thuộc huyện và các địa phương có trách nhiệm 

phối hợp với phòng Văn hóa thông tin tham mưu cho UBND huyện các chương 

trình, kế hoạch phát triển du lịch của huyện. 

-Phòng Tài chính kế hoạch: quản lý các nguồn kinh phí Nhà nước để triển 

khai các chương tr nh, đề án, dự án, kế hoạch phát triển du lịch hàng năm trên địa 

bàn. Thực hiện việc đăng ký kinh doanh cho các tổ chức, hộ gia đ nh kinh doanh 

dịch vụ du lịch. 

- Phòng Kinh tế hạ tầng: tham mưu, gi p Ủy ban nhân dân huyện thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước về: giao thông; xây dựng; phát triển đô thị; kiến tr c, 

quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi 

trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, b i đỗ xe đô thị); công 

nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; khoa h c và công nghệ nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi th c đẩy việc thực hiện các định hướng phát triển du lịch đ  được xác 

định trong quy hoạch. 

- Phòng Tài nguyên môi trường: tham mưu, gi p Ủy ban nhân dân cấp huyện 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; môi 

trường; khí tượng, thu  văn; đo đạc, bản đồ và biển để phục vụ việc thực hiện các 

định hướng phát triển du lịch đ  được xác định trong quy hoạch. 

- Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn : tham mưu, gi p UBND huyện 

triển khai các chương tr nh phát triển nông thôn, phát triển kinh tế trang trại, kinh tế 

hộ gia đ nh, kinh tế hợp tác x  nông lâm, phát triển làng nghề gắn với nhu cầu phát 

triển du lịch trên địa bàn huyện. 

- UBND x  thị trấn có trách nhiệm phối hợp với phòng Văn hóa-Thông tin 

trong việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển du lịch của huyện: Tuyên truyền 

cho người dân đia phương hiểu tầm quan tr ng của phát triển du lịch đối với đời 

sống của nhân dân. 

4. Trách nhiệm xã hội của các  ên liên quan 

-Cộng đồng dân cư: chủ động cùng chính quyền và các đối tác có liên quan 

thực hiện những định hướng về phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp đ  

được đề xuất nhằm cải thiện sinh kế và mức sống đồng thời qua đó có những đóng 

góp tích cực hơn cho nỗ lực bảo tồn các giá trị sinh thái, cảnh quan của Vân Đồn 

cho các thế hệ con cháu. 

- Các doanh nghiệp du lịch: chủ động nâng cao hiểu biết về du lịch có trách 

nhiệm, du lịch bền vững bởi chính lợi ích của m nh đồng thời cần có điều chỉnh 

chiến lược kinh doanh để phù hợp hơn với định hướng phát triển du lịch Vân Đồn 

đến năm 2020, tầm nh n đến năm 2030, qua đó có những đóng góp tích cực hơn cho 
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nỗ lực bảo tồn các giá trị sinh thái, cảnh quan và phát triển kinh tế x  hội của địa 

phương. 

- Trách nhiệm của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ (NGO): 

bằng kinh nghiệm và tài chính cần tăng cường hỗ trợ du lịch có trách nhiệm như 

một tiếp cận tích cực để thực hiện các mục tiêu phát triển du lịch bền vững ở huyện 

đảo Vân Đồn và VQG Bái T  Long ./. 
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