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Tóm tắt 

u lịch văn hóa (DLVH) đang là loại hình du lịch chủ yếu của VN. Tuy nhiên, 

phát triển DLVH nếu không có kế hoạch, không có sự quản lý chặt chẽ thì 

bên cạnh những mặt tích cực đạt được cũng sẽ phát sinh nhiều tiêu cực mà 

hậu quả của nó không lường trước được.  Từ thực tế trên người ta đã tiếp cận đến một 

khía cạnh mới đó là phát triển du lịch văn hóa bền vững. Trên thế giới, nhiều nước đã 

làm rất tốt vấn đề này đặc biệt là việc xây dựng chính sách, chiến lược cho phát triển du 

lịch văn hóa bền vững. Thông qua phương pháp phân tích, tổng hợp, nghiên cứu tài liệu; 

Bài viết này nhằm đúc kết một số kinh nghiệm, đánh giá thực trạng và đề xuất việc xây 

dựng chính sách, chiến lược cho du lịch văn hóa tại VN trở nên bền vững hơn từ thực 

tiễn triển khai công tác này tại một số quốc gia trên thế giới. 

Từ khóa: Chính sách, chiến lược; du lịch văn hóa bền vững; kinh nghiệm các 

nước; bài học cho VN. 
 

Abstract 

Culture tourism has been one of the main kinds of tourism in Vietnam. However, 

developing this kind of tourism without any plans, strategies as well as orientations 

may lead some negative effects. People nowadays have approached one new field called 

sustainable culture tourism development. Countries in the world have been deploying 

well this approach especially drafting policies and strategies for sustainable culture 

tourism development. Through methods like analyzise, summarise, and data study, 

this writing points out some experiences, appreciates the reality and suggests certain 

policies and strategies for Culture Tourism in Vietnam so that this activity becomes more 

sustainably from real deployment in some areas in the world. 
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