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Tóm tắt: 

Năm 2018, gần 4,1 triệu lượt khách du lịch đến tỉnh Bình Định, trong đó số 
lượt khách du lịch quốc tế gần 327,5 nghìn lượt người, chiếm khoảng 8%. 
Năm 2019, lượng du khách tăng lên 4,8 triệu lượt khách, trong đó khách du 

lịch quốc tế là 484 nghìn lượt và chiếm 10%...Phát triển du lịch là vấn đề mang tính 
thời sự và được các nhà hoạch định chiến lược, chính sách, các nhà quản trị du lịch tỉnh 
Bình Định đặc biệt quan tâm. Phát triển du lịch gắn liền với phát triển làng nghề truyền 
thống cần được phát triển bền vững trong thời gian tới tại địa phương. Kết quả này là 
đồng nhất với mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả của phát triển du lịch tại tỉnh Bình Định 
trong thời gian tới...Bài viết trình bày thực trạng và cơ sở lí luận và thực tiễn về du lịch 
làng nghề. Qua đó, đề xuất giải pháp phát triển du lịch làng nghề tỉnh Bình Định nói 
riêng và VN nói chung.
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Abstract:
In 2018, about 4.1 million tourists came to Binh Dinh province, of which the number 

of international tourists was nearly 327.5 thousand, accounting for about 8%. In 2019, 
the number of tourists will increase to 4.8 million, of which international tourists are 484 
thousand arrivals and account for 10%...Tourism development is a current issue and paid 
special attention by strategy and policy planners, and tourism administrators in Binh 
Dinh province pay special attention. Tourism development associated with traditional 
craft village development should be sustainably developed in the future in the locality. 
This result is consistent with the goal to improve the efficiency of tourism development 
in Binh Dinh province in the coming time...The article presents the current status and 
characteristics of craft village tourism. Thereby, solutions are proposed to develop craft 
village tourism in Binh Dinh province in particular and Vietnam in general.
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