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LỜI NÓI ĐẦU 

Tiếp nối thành công của hội thảo quốc tế lần 1 năm 2019, để góp phần phát triển 

kinh tế nói chung và du lịch nói riêng, trên cơ sở đảm bảo các mục tiêu giáo dục bền vững 

và bảo tồn các nguồn tài nguyên văn hóa, Viện Khoa học Giáo dục Văn hóa Thể thao và Du 

lịch chủ trì, phối hợp Khoa Du lịch Trường Đại học Đà Lạt và Khoa Du lịch - Khách sạn 

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, đồng tổ chức hội thảo quốc 

tế với chủ đề: “Văn hóa, giáo dục và du lịch với phát triển kinh tế”. 

Ban tổ chức hội thảo chân thành cảm ơn các tác giả trong nước và quốc tế, đã quan 

tâm viết bài, đóng góp tiếng nói phản biện, cùng nhau xây dựng nền khoa học nước nhà, 

vì mục tiêu phát triển văn hóa, giáo dục, du lịch và kinh tế bền vững. Ban tổ chức đặc biệt 

ghi nhận sự cộng tác bền bỉ của các diễn giả quốc tế, các thành viên trong ban biên tập và 

phản biện, cũng như Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã luôn đồng hành cùng 

chúng tôi qua các kỳ hội thảo. 

Sách kỷ yếu này là kết quả cụ thể của những đóng góp hợp tác đó. Nội dung sách 

được phân chia thành 06 phần, tương ứng với các phiên song song của hội thảo, bên cạnh 

các bài tóm tắt của phiên toàn thể, cụ thể như sau: 

▪ GS. Bada Mohamed: Disasters and its impacts on Tourism: The case of COVID-19 

▪ TS. Michael Burnbaum: Nha Trang tourism through a foreignêr’s impressions 

▪ Phần I: Văn hóa và Văn hóa Du lịch Việt Nam 

▪ Phần II: Giáo dục với phát triển kinh tế và du lịch 

▪ Phần III: Kinh tế và du lịch dưới tác động của đại dịch COVID-19 

▪ Phần IV: Phát triển du lịch Đà Lạt và kinh nghiệm từ các địa phương khác 

▪ Phần V: Du lịch Việt Nam trong hội nhập và phát triển bền vững 

▪ Phần VI: Việt Nam thời kỳ hiện đại hóa và chuyển đổi số 

Mọi góp ý cho hội thảo và sách kỷ yếu rất vui lòng được tiếp nhận thông qua kênh 
liên lạc sau đây: 

Viện Khoa học Giáo dục Văn hóa Thể thao và Du lịch 

Địa chỉ: 109 Lý Thường Kiệt, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

Điện thoại: 08.6690.1080, Email: banbientaphoithao@gmail.com  
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DISASTERS AND ITS IMPACTS ON TOURISM: THE CASE OF COVID-19 

Bada Mohamed, Prof., Universiti Sains Malaysia 

ABSTRACT 

There are two main types of disaster, including natural and man – made disaters such as 

kidnapping & hijackings, war & riots, bombings, earthquakes and tsunami, haze, the 

spread of viruses such as Sars, Zika, COVID-19 etc. Regardless of the type of disaster, there 

are always impacts on tourism.  

Among those disasters, COVID-19 is unprecedented. Tourism is one of the first and the 

most affected sector by COVID-19. Tourism is about traveling to places. Once the 

movement is stopped then the whole tourism ecosystem collapses. 

COVID-19 Pandemic hits tourism badly in many countries. We analyze that situation 

through the number of tourists, levels of activities and development of a destination in 

several countries like Thailand, Indonesia, Malaysia, and China.  

Today, our efforts focus on preparing for and responding to the impacts of this event to 

restoring confidence among travelers. To recover the tourism, it is necessary to look back 

at the problems that existed in pre – COVID-19 pandemic. We are often over-confident 

with tourism and underestimate or ignore risks. We very often over focus on international 

tourists and take domestic travelers for granted. We lack strategic foresights. 

It’s timê for us to rêflêct, corrêct thê past mistakês in prê - pandemic and pre-disaster and 

continuê with thê adaptation achiêvêd during thê ‘zêro hour’ and to insêrt in thê futurê 

tourism plans and products. Among the strategies are promoting domestic travels and the 

use of digital platforms such as social media, blogs, websites, as well as e-marketing to 

regain the confidence of the public to travel again. It is time for us to be more effective and 

efficient in our approach to sustainable tourism development. 

 KEYWORDS: Disaster, Tourism, COVID-19 
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NHA TRANG TOURISM THROUGH A FOREIGNER’S IMPRESSIONS 

Michael Burnbaum, JD., American Bar Association 

ABSTRACT 

Having arrived in Nha Trang in January 2015 directly from New York, I have been able to 

develop impressions of its tourist industry, from cultural roots and infrastructure to its 

overall direction of development.  As with any other global destination, I have observed 

strengths and weaknesses in the style and practice of the interface between tourists from 

other lands and cultures.   

I’vê obsêrvêd a grêat changê in thê usê of crêdit cards in Viêtnam, particularly by tourists.  

Initially, the international credit card [Visa, MasterCard, American Express] was rarely 

accepted outside of international hotels. As time progressed, many restaurants began 

accepting Visa and MasterCard, but insisted upon adding a transaction fee to the bill.  

While the amount may be a small one, most travelers are outraged by such a charge and 

feel cheated by the merchant who does this.  Fortunately, this seems to have been 

recognized more recently.  Nonetheless, many merchants in Nha Trang and in smaller 

cities still demand cash only like gasoline stations, automobile dealers, and others. 

One more issue which is uniformly disliked is the double standard in pricing. Foreign 

tourists resent learning that the price being charged for goods or services is higher than 

that chargêd thê Viêtnamêsê and. It’s usually NOT disclosêd to forêignêrs who arê at a 

language disadvantage in addition. 

However, there are many small gestures in Vietnam that are recognized and greatly 

appreciated by tourists. Westerners notice the smile of tourism workers and appreciate 

them. In general, the service industry appears well trained to make visitors feel 

comfortable in a new culture, perhaps more so than in the west. 

Besides, the quality of service in hotels and airlines is comparable to or superior to 

western standards.  I can only hope that this continues as the tourism industry of Vietnam 

matures.  Government regulation must focus on maintaining standards. 

KEYWORDS: Nha Trang, Tourism, Foreigner 
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Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

Nguyễn Vương 

Tóm tắt 

Thế giới đang hướng đến một nền “kinh tế xanh”. Với định hướng phát triển ngành du lịch vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) theo hướng bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và có 

đóng góp lâu dài. Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu xây dựng và kiểm chứng mô hình đo 

lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến phát triển du lịch bền vững vùng ĐBSCL. Các phương 

pháp được sử dụng bao gồm phân tích thống kê mô tả, phân tích độ tin cậy của thang đo, phân tích nhân 

tố khám phá và phân tích nhân tố khẳng định và phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính. Dữ liệu được thu 

thập từ khảo sát 689 đối tượng nghiên cứu là các bên liên quan trong phát triển du lịch. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy có 9 nhóm nhân tố phát triển du lịch bền vững vùng ĐBSCL theo thứ tự ảnh hưởng từ cao 

đến thấp là: (1) Môi trường; (2) Cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch; (3) Cơ sở hạ tầng – kỹ thuật; (4) Kinh 

tế; (5) Biến đổi khí hậu; (6) Các bên liên quan; (7) An ninh và An toàn; (8) Chính sách và (9) Văn hóa 

– Xã hội. Kết quả nghiên cứu sẽ là tài liệu có giá trị giúp các bên liên quan trong ngành du lịch xây dựng 

các chính sách và kế hoạch phát triển du lịch phù hợp để thực hiện mục tiêu trong chiến lược phát triển 

du lịch vùng ĐBSCL hiện nay và trong thời gian tới theo hướng bền vững. 

Từ khóa: Du lịch bền vững, Đồng bằng sông Cửu Long, phát triển du lịch bền vững. 

1. Đặt vấn đề 

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một vùng trù phú và rộng lớn, gồm thành phố Cần 

Thơ và 12 tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, 

Đồng Tháp, Long An, Vĩnh Long và Sóc Trăng; với diện tích khoảng 40.816,39 km2, với dân số gần 

17.273.630 người (Tổng cục Thống kê, 2020). Theo số liệu của Hiệp hội du lịch ĐBSCL, trong năm 

2019, ngành du lịch vùng ĐBSCL đã đón 46.305.832 lượt khách đến tham quan du lịch, tăng 13,65% 

so với năm 2018; trong đó: số lượng du khách quốc tế là 3.505.777 lượt khách, tăng 2,50% so với năm 

2018; số lượng du khách nội địa là 42.800.055 lượt khách, tăng 14,67% so với năm 2018; doanh thu du 

lịch đạt 40.317 triệu đồng, tăng 69,52% so với 2018 (Hiệp hội du lịch Đồng bằng sông Cửu Long, 2020). 

Mặc dù có tài nguyên du lịch tương đối đa dạng, song du lịch vùng ĐBSCL nhiều năm nay phát 

triển chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế so sánh. Hiện nay, ngành du lịch vùng ĐBSCL mới chỉ 

khai thác dựa trên các tài nguyên du lịch sẵn có, chưa có loại hình du lịch đặc thù, chủ lực của từng địa. 

Hiện nay, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch vùng ĐBSCL còn mang tính tự phát, nhỏ lẻ, manh mún; 

sản phẩm du lịch không mang tính đặc sắc, còn trùng lắp, khai thác mang tính tận diệt. Hiện nay, ngành 

du lịch vùng ĐBSCL đang gặp một số khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch bền vững của vùng. 

Số lượt du khách quốc tế đến vùng ĐBSCL chỉ đứng thứ 4 sau các vùng Đồng bằng sồng Hồng, vùng 

Đông Nam Bộ và vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Thực tế đã chứng minh, ngành du lịch một mặt nâng 

cao thu nhập, kinh tế và mức sống của người dân địa phương; mặt khác nó có thể mang lại những hậu 

quả không mong muốn như hủy hoại môi trường, mại dâm, ma túy, hoặc suy thoái văn hóa – xã hội 

(Albieri & Agrusa, 2005; Günnemann, 2006). Đồng thời những lợi ích mà nó mang lại sẽ không bù đắp 

được những chi phí lâu dài về mặt xã hội để điểm đến có thể khắc phục những yếu tố tiêu cực do du lịch 

gây ra (Nguyễn Văn Đính & Trần Thị Minh Hòa, 2009). Đây là những thách thức đối với sự phát triển 

du lịch bền vững của vùng nếu không kiểm soát được các tiêu chí bền vững (Arslanturk & cộng sự, 

2013). 

Trước những vấn đề thực tiễn đặt ra và nhằm đạt những mục tiêu phát triển bền vững ngành du 

lịch thì rất cần một nghiên cứu xác định và đo lường được các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch 

bền vững vùng ĐBSCL, qua đó phát huy các nhân tố có tác động tốt, tác động tích cực; đồng thời hạn 

chế, hạn chế những tác động xấu đến sự phát triển của ngành du lịch vùng ĐBSCL. 

Kết quả nghiên cứu sẽ là tài liệu có giá trị giúp các nhà nghiên cứu hoạch định chính sách của 

ĐBSCL, các chuyên gia hiểu rõ hơn về các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch bền vững vùng 

ĐBSCL? Nhân tố nào quyết định đến sự phát triển du lịch bền vững vùng ĐBSCL? Từ đó, đưa ra các 

chính sách phù hợp để thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển ngành du lịch vùng ĐBSCL hiện nay và 

trong thời gian tớiTrước những vấn đề thực tiễn đặt ra và nhằm đạt những mục tiêu phát triển bền vững 

ngành du lịch thì rất cần một nghiên cứu xác định và đo lường được các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển 
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du lịch bền vững vùng ĐBSCL, qua đó phát huy các nhân tố có tác động tốt, tác động tích cực; đồng 

thời hạn chế, khắc phục những tác động xấu đến sự phát triển của ngành du lịch vùng ĐBSCL. 

2. Cơ sở lý thuyết  

Lý thuyết về phát triển bền vững (PTBV) được xây dựng và hình thành từ thực hiện cuộc sống 

xã hội và có tính tất yếu, quá trình chuyển đổi sang phát triển bền vững là không thể tránh khỏi, nhân 

loại phải tồn tại trong giới hạn của hành tinh (McKenzie-Mohr, 2002). Nó được quan tâm từ việc nhìn 

nhận tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế và văn hóa, xã hội. 

Việc sử dụng khái niệm “sự bền vững” có thể được bắt nguồn từ lâm nghiệp Đức, nơi mà vào cuối thời 

Trung cổ, người ta đưa ra nguyên tắc số lượng gỗ khai thác không được nhiều số lượng gỗ được trồng 

lại, được đặt tên là “Nachhaltigkeit – sự bền vững” (Schmuck & Schultz, 2002). Ban đầu thuật ngữ này 

được dịch sang tiếng Anh là “sustainable yield – năng suất bền vững” và sau đó là “sustainability – tính 

bền vững” (Held, 2000).  

Khái niệm “phát triển bền vững” lần đầu tiên xuất hiện trong các cuộc đối thoại về chiến lược 

và công nghệ thích hợp để phát triển đối với các quốc gia nghèo ở miền Nam bán cầu. Tuy nhiên, đến 

nay, nhiều nhà nghiên cứu đều đồng ý rằng khái niệm này cũng phù hợp với những người sống ở các 

quốc gia công nghiệp, giàu có ở Bắc bán cầu. Người dân ở các quốc gia giàu có tạo ra hầu hết ô nhiễm 

trên thế giới và chịu trách nhiệm chính cho các vấn đề toàn cầu nghiêm trọng như sự suy giảm tầng ôzôn 

ở tầng bình lưu và sự gia tăng khí nhà kính trong khí quyển (Olson, 1995).  

Đến năm 1980, thuật ngữ “phát triển bền vững” đã được đưa ra trong báo cáo “Chiến lược bảo 

tồn thế giới” của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên Quốc tế (IUCN - International 

Union for the Conservation Stragety of Nature) kết hợp với WWF đã đưa ra mục tiêu của phát triển bền 

vững là: “Sự phát triển của nhân loại không chỉ chú trọng tới phát triển kinh tế mà còn phải tôn trọng 

những nhu cầu tất yếu của xã hội và sự tác động đến môi trường sinh thái học” (IUCN & cộng sự, 

1980). Thuật ngữ “phát triển bền vững” bền vững được đề ra với nội dung hẹp, nhấn mạnh tính bền 

vững của sự phát triển về mặt sinh thái, môi trường nhằm kêu gọi bảo tồn các loại tài nguyên sinh vật. 

Đến năm 1987, trong Báo cáo “Tương lai của chúng ta” (còn gọi là Báo cáo Brundtland) được 

nêu ra tại báo cáo của Ủy ban Môi trường và Phát triển Thế giới (WCED) thì thuật ngữ “phát triển bền 

vững” được định nghĩa chi tiết hơn và được phổ biến rộng rãi đó là: “Sự phát triển có thể đáp ứng được 

những nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến những khả năng đáp ứng nhu cầu của thế hệ tương 

lai…” (WCED, 1987). Khái niệm phát triển bền vững của WCED chủ yếu nhấn mạnh khía cạnh sử dụng 

hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên và đảm bảo môi trường là phải đảm bảo có sự phát triển kinh tế 

hiệu quả, xã hội công bằng và môi trường được bảo vệ, giữ gìn. Theo định nghĩa này thì, PTBV là 

phương thức duy trì công bằng giữa các thế hệ hiện tại và tương lai của cuộc sống loài người. Ủy ban 

này nhấn mạnh thêm rằng phát triển bền vững không phải là một trạng thái cố định, mà là một quá trình 

thay đổi năng động, là sự phát triển hài hòa và nâng cao tiềm năng hiện tại và tương lai để đáp ứng yêu 

cầu và nguyện vọng của con người (WCED, 1987). Đây là khái niệm có ý nghĩa quan trọng đánh dấu 

sự hiểu biết mới về tầm quan trọng của việc phát triển bền vững và được các tác sử dụng trong các 

nghiên cứu tiếp sau này (Schmuck & Schultz, 2002). 

Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp quốc về môi trường và phát triển bền vững họp tại Rio de 

Janeiro tháng 6 năm 1992 với sự tham gia của 179 quốc gia, đã hoàn thiện các quan niệm về phát triển 

bền vững dựa trên 3 trụ cột chính là Bảo vệ môi trường – Phát triển kinh tế - Công bằng xã hội. Hội nghị 

đã đưa ra định nghĩa về PTBV đó là: “Phát triển bền vững là phát triển kinh tế - xã hội lành mạnh, dựa 

trên việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên và bền vững môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu của con 

người hiện nay và không ảnh hưởng bất lợi đối với các thế hệ tương lai trong việc thỏa mãn nhu cầu 

của họ”. Hội nghị đã thống nhất gửi thông điệp đến tới chính phủ các nước về sự cấp bách của việc đẩy 

mạnh sự phát triển hài hòa: kinh tế - xã hội - môi trường. Hội nghị đã thống nhất những nguyên tắc cơ 

bản và phát động một chương trình hành động vì sự phát triển bền vững lấy tên là Chương trình Nghị 

sự 21 (UNCED, 1992). Từ Hội nghị này, nội hàm phát triển bền vững không ngừng được bổ sung với 

phương pháp tư duy và cách tiếp cận mới, hệ thống, toàn diện, sâu rộng, có tầm nhìn xa hơn. Phát triển 

bền vững ít nhất bao gồm 3 yếu tố: kinh tế (thị trường, tăng trưởng, công nghiệp hoá...); xã hội (nhà 

nước, xã hội công dân, ý thức cộng đồng, hệ thống giá trị...); môi trường (khai thác hợp lý và bảo vệ tài 

nguyên, môi trường,...) (UNCED, 1992). 
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3. Mô hình nghiên cứu 

Mô hình nghiên cứu của tác giả dựa trên cơ sở tham khảo khung lý thuyết các nghiên cứu của 

các tác giả: Wheeller (1993), WTO (1995), Lam (1997), Butler (1999), Pforr (2001), Sinclair & Stabler 

(2002), Dumbrăveanu (2004), Choi & Ercan (2005); Muhanna (2006), Ardahaey & Haydaryzadeh 

(2010), Bornhorst & cộng sự (2010), Bramwell & Lane (2011), Parvaneh (2013), Polnyotee (2014), 

Nguyen Thi Quynh Trang & cộng sự (2015), Islam (2015), Mamhoori (2015), Yusup & cộng sự (2016), 

Yang & cộng sự (2016), Hardy & Pearson (2018), Vuong Khanh Tuan & Premkumar Rajagopal (2019), 

Vodenska (2020). Bên cạnh đó, thông qua quá trình khảo sát thực địa và phỏng vấn sâu các chuyên gia 

trong lĩnh vực du lịch bền vững nhằm điều chỉnh và bổ sung biến mới cho mô hình đề xuất nhằm phù 

hợp với thực trạng tình hoạt động du lịch vùng ĐBSCL, tác giả xây dựng mô hình các nhân tố tác động 

đến sự phát triển du lịch bền vững vùng ĐBSCL, bao gồm 9 nhóm nhân tố: (1) Kinh tế, (2) Văn hóa – 

Xã hội, (3) Môi trường, (4) Cơ sở hạ tầng - kỹ thuật, (5) Cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch; (6) Thể chế 

và Chính sách, (7) An ninh và An toàn, (8) Nhân lực du lịch, (9) Các bên liên quan và (10) Biến đổi khí 

hậu.  

Mô hình nghiên cứu đề xuất các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành du lịch được 

ứng viên dự định nghiên cứu được thể hiện ở Hình 1.  

 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận án được kết hợp giữa phương pháp nghiên 

cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng để có được những kết quả có giá trị nhất. Trong 

các nghiên cứu về kinh tế, xã hội của Việt Nam nói chung và vùng ĐBSCL nói riêng, do có sự khác biệt 

về kinh tế, văn hóa, xã hội,... có thể các thang đo của các mô hình nghiên cứu đã được thiết lập tại các 

điểm đến du lịch ở các nước phát triển chưa thực sự phù hợp với vùng ĐBSCL (Nguyễn Đình Thọ & 

Nguyễn Thị Mai Trang, 2007). Vì vậy, các thang đo trong mô hình nghiên cứu sau khi tổng quan tài 

liệu cần sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính nhằm điều chỉnh, bổ sung thang đo cho mô hình 

nghiên cứu phù hợp với không gian nghiên cứu là vùng ĐBSCL.  

- Phương pháp nghiên cứu định tính được thực hiện bằng kỹ thuật phỏng vấn chuyên sâu 5 

chuyên gia trong lĩnh vực du lịch bền vững, 5 nhà quản lý nhà nước về mặt du lịch và 5 nhà quản lý 

doanh nghiệp du lịch.  

- Phương pháp nghiên cứu định lượng được sử dụng trong luận án nhằm kiểm định mô hình 

nghiên cứu đề xuất, đo lường các mối quan hệ giữa các nhân tố trong mô hình nghiên cứu và các giả 

thuyết nghiên cứu đề xuất. Luận án sử dụng phương pháp Cronbach’s Alpha để kiểm định độ tin cậy 
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thang đo; phương pháp phân tích nhân tố khám pháp (EFA) để kiểm tra sự hội tụ của thang đo; phân 

tích nhân tố khẳng định (CFA) và phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM), 

Dữ liệu phân tích được thu thập tại 12 tỉnh và 1 thành phố tại vùng ĐBSCL từ tháng 01/2019 đến 

12/2019 với tổng số phiếu khảo sát thu về đạt yêu cầu là 689 (đối tượng khảo sát là các bên liên quan 

trong ngành du lịch). Dữ liệu được phân tích bằng phần mềm SPSS 22.0 và AMOS 22.0. 

5. Kết quả nghiên cứu  

5.1. Kết quả kiểm định đánh giá độ tin cậy thang đo 

 Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha được được ra vào năm 1951 nhằm mục đích phân tích cũng 

như đánh giá độ tin cậy của thang đo, kiểm tra các biến quan sát có đo lường cho cùng một khái niệm 

cần đo hay không (Cronbach, 1951; Nguyễn Đình Thọ, 2013). Độ tin cậy là mức độ mà thang đo được 

xem xét là nhất quán và ổn định (Parasuraman & cộng sự, 1991), nó biểu hiện mức tương quan của bộ 

dữ liệu được khảo sát của bộ phiếu điều tra (Sekaran & Bougie, 2009). Trong nghiên cứu này tác giả 

lựa chọn hệ số Cronbach’s Alpha từ 0,6 trở lên là chấp nhận được (Hair & cộng sự, 2014). Bên cạnh đó, 

khi đánh giá độ phù hợp của từng item, những item nào có hệ số tương quan biến tổng (item-total 

correlation) lớn hơn hoặc bằng 0,3 được coi là những item có độ tin cậy bảo đảm các item có hệ số 

tương quan biến tổng nhỏ hơn 0,3 sẽ bị loại bỏ ra khỏi thang đo (Cristobal & cộng sự, 2007).  

Kết quả phân tích Cronbach Alpha cho thấy trong 59 biến quan sát của mô hình, có 4 biến không 

đạt tiêu chuẩn nên bị loại bỏ khỏi mô hình (vì sau khi loại các biến quan sát này thì hệ số Cronbach’s 

Alpha của nhóm sẽ cao hơn). Vì vậy, mô hình nghiên cứu còn lại có 11 nhóm nhân tố với 55 thang đo 

sẽ được đưa vào phân tích ở bước tiếp theo. 

5.2. Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA)  

Trong nghiên cứu này, để phân tích nhân tố khám phá (EFA) tác giả sử dụng phương pháp trích 

Principal axis factoring và phép xoay Promax nhằm phản ánh cấu trúc dữ liệu (Anderson & Gerbing, 

1988).  

Các chỉ tiêu đánh giá phân tích nhân tố khám phá (EFA) gồm: (1) Hệ số tải nhân tố của các biến 

quan sát phải lớn hơn 0,5; (2) Trị số Eigenvalue lớn hơn 1; (3) Hệ số KMO có giá trị từ 0,5 trở lên 

(Hutcheson & Sofroniou, 1999; Kaiser, 1974); (4) Kiểm định Bartlett’s có ý nghĩa thống kê (Sig. 

Bartlett’s Test < 0,05); (5) Phần trăm phương sai trích từ 50% trở lên (Anderson & Gerbing, 1988; Hair 

& cộng sự, 2018; Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008). 

Kết quả phân tích nhân tố khám phá (Bảng 1) cho thấy hệ số KMO là 0,877 là rất tốt (lớn hơn 

0,7); hệ số Bartlett’s Chi-square là 29273,045, với mức Sig. = 0,000 có ý nghĩa thống kê (Sig. Bartlett’s 

Test < 0,005). Vì vậy, nên các biến quan sát có tương quan với nhau trong tổng thể và phân tích nhân tố 

trong trường hợp này là phù hợp.  

Bảng 1. Kết quả KMO và kiểm định Bartlett’s Test của các biến độc lập 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,877 

Bartlett's Test of Sphericity 

 

Approx. Chi-Square 29273,045 

df 1485 

Sig. ,000 

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 22.0 

Kết quả phân tích tại bảng ma trận xoay nhân tố (Pattern Matrix) cho thấy không có biến quan 

sát nào có hệ số tải nhân tố nhỏ hơn 0,5 và không có biến quan sát nào có hệ số tải lên nhiều nhân tố. 

Từ 55 biến quan sát hội tụ về 11 nhóm nhân tố đại diện, với giá trị Eigenvalues ở nhân tố cuối cùng đạt 

1,472 (lớn hơn 1) và phần trăm phương sai tích lũy đạt 68,985% (lớn hơn 50%). Vì vậy, có thể khẳng 

định được các nhân tố có giá trị phân biệt đều đạt yêu cầu. 
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Bảng 2. Tổng hợp kết quả phân tích các nhóm nhân tố trong mô hình nghiên cứu 

Tên nhóm  

nhân tố 

Tên 

biến 
Các thang đo/biến 

Hệ số 

Cronbach 

Alpha 

Độ tin 

cậy 

tổng 

hợp 

Trung 

bình 

phương 

sai trích 

Phát triển du lịch bền 

vững 
STD 

STD_1, STD_2, STD_3, STD_4 

STD_5, STD_6, STD_7 
0,936 68,985 0,678 

Kinh tế ECO 
ECO_1, ECO_2, ECO_3, ECO_4, 

ECO_5 
0,909 0,910 0,669 

Văn hóa – Xã hội SOC 
SOC_1, SOC_2, SOC_3, SOC_4, 

SOC_5 
0,911 0,910 0,669 

Môi trường EVI EVI_1, EVI_3, EVI_4, EVI_5 0,846 0,913 0,678 

Cơ sở hạ tầng – kỹ 

thuật 
TEC 

TEC_1, TEC_2, TEC_3, TEC_8 

TEC_9 
0,945 0,947 0,782 

Cơ sở vật chất - kỹ 

thuật du lịch 
TTF TEC_4, TEC_5, TEC_6, TEC_7 0,914 0,914 0,728 

An ninh và An toàn SEC 
SEC_1, SEC_2, SEC_3, SEC_5 và 

SEC_6 
0,897 0,900 0,643 

Thể chế và chính sách POL 
POL_1, POL_2, POL_3, POL_4 và 

POL_5 
0,908 0,916 0,686 

Nhân lực du lịch HUM 
HUM_1, HUM_2, HUM_3, 

HUM_4 và HUM_5 
0,914 0,909 0,669 

Các bên liên quan STA 
STA_1, STA_3, STA_4, STA_6 và 

STA_7 
0,915 0,917 0,690 

Biến đổi khí hậu CLI CLI_1, CLI_2, CLI_3, CLI_5 0,908 0,847 0,582 

Nguồn: Tổng hợp kết quả nghiên cứu của tác giả, 2020 

5.3. Kết quả phân tích nhân tố khẳng định (CFA)  

Kết quả phân tích nhân tố khẳng định được trình bày trong Bảng 2, chỉ ra rằng các trọng số nhân 

tố của các chỉ báo đối với các khái niệm đều đạt mức ý nghĩa cao (p <0,001; giá trị thống kê student t > 

15). Bên cạnh đó, tất cả ước lượng đã chuẩn hóa của các cặp biến quan sát đều ≥ 0,5 (mức tiêu chuẩn 

đánh giá), giá trị thấp nhất là 0,726 thuộc cặp biến quan sát POL_1  POL và giá trị cao nhất là 0,945 

thuộc cặp biến quan sát TEC_9  TEC. Như vậy, có thể khẳng định các biến quan sát đều có giá trị đạt 

độ tin cậy theo tiêu chí đề ra trong nghiên cứu này. 

Bảng 3. Tổng hợp các tiêu chuẩn kiểm định CFA 

Tên chỉ tiêu Thông số tiêu chuẩn Kết quả Kết luận 

Chi-square  1) Có P-value > 0,05 P-value =0,000 Chấp nhận 

Chi-square/df 2) CMIN/df < 3,0 là tốt 2,516 Tốt 

CFI 3) CFI ≥ 0,9 là tốt 0,927 Tốt 

GFI 4) GFI ≥ 0,8 là chấp nhận được 0,853 Chấp nhận 

RMSEA 5) RMSEA ≤ 0,06 là tốt 0,047 Tốt 

PCLOSE 6) PCLOSE ≥ 0,05 là tốt 0,995 Tốt 

Nguồn: Tổng hợp kết quả nghiên của tác giả, 2020  

Kết quả kiểm định sự phù hợp của mô hình (Bảng 3) cho thấy: Chỉ số Chi-square/df (CMIN/df) 

đạt 2,156 (so với tiêu chuẩn nhỏ hơn 3 được coi là tốt) có thể thấy rằng mức độ phù hợp của mô hình 

với dữ liệu thực tế khi kiểm định đạt mức độ tốt. Chỉ số CFI đạt 0,927 (mức tiêu chuẩn tốt là >0,9) phản 

ánh độ phù hợp của mô hình với bộ dữ liệu và so sánh với độ phù hợp của mô hình khác với chính bộ 

dữ liệu trong nghiên cứu này; điều này chứng tỏ chỉ số CFI của bộ dữ liệu là tốt. Chỉ số TLI là 0,921 

(tiêu chuẩn > 0,9 là phù hợp) cho thấy độ phù hợp ban đầu của mô hình đạt yêu cầu. Chỉ số RMSEA 

của mô hình là 0,047 (tiêu chuẩn RMSEA ≤ 0,06 là tốt).  

Mặc dù, chỉ số GFI là 0,853 ở mức thấp hơn so với tiêu chuẩn được đánh giá tốt là lớn hơn 0,9 

của Hair & cộng sự (2018) nhưng so với tiêu chuẩn lớn hơn 0,8 của Kim & cộng sự (2016), Baumgartner 
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& Homburg (1996) được áp dụng trong nghiên cứu này luận án này thì chỉ số GFI là đạt yêu cầu và 

được chấp nhận áp dụng trong nghiên cứu này. Vì vậy, mô hình nghiên cứu phù hợp với dữ liệu phân 

tích. Hệ số Cronbach’s Alpha của tất cả các nhóm nhân tố đều lớn hơn 0,7 (tiêu chuẩn CA ≥ 0,70), hệ 

số độ tin cậy tổng hợp (CR) đều lớn hơn 0,6 và trung bình phương sai trích (AVE) đều lớn hơn 0,5, ta 

có thể khẳng định rằng mô hình đạt độ tin cậy theo tiêu chuẩn. Kết quả CFA ta có thể khẳng định cấu 

trúc mô hình nghiên cứu là phù hợp với bộ dữ liệu, điều này cho phép tiến hành phân tích mô hình cấu 

trúc tuyến tính (SEM) ở bước tiếp theo.    

5.4. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) 

Sau khi thực hiện phân tích EFA và CFA, mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch 

bền vững vùng ĐBSCL bao gồm 10 nhóm nhân tố: (1) Kinh tế; (2) Văn hóa – Xã hội; (3) Môi trường; 

(4) Cơ sở hạ tầng – kỹ thuật; (5) Cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch; (6) An ninh và An toàn; (7) Chính 

sách; (8) Nhân lực du lịch; (9) Các bên liên quan; và (10) Biến đổi khí hậu. Mô hình phân tích mô hình 

cấu trúc cấu trúc tuyến tính được thể hiện ở Hình 2.  

 
Nguồn: Kết quả xử lý số liệu bằng phần mềm AMOS 24.0 

Hình 2. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM 

Kết quả phân tích nhân tố khẳng định được trình bày trong Bảng 3, chỉ ra rằng các trọng số nhân 

tố của các chỉ báo đối với các khái niệm đều đạt mức ý nghĩa cao (p <0,001; giá trị thống kê student t > 

15). Bên cạnh đó, tất cả ước lượng đã chuẩn hóa của các cặp biến quan sát đều ≥ 0,5 (mức tiêu chuẩn 
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đánh giá), giá trị thấp nhất là 0,726 thuộc cặp biến quan sát POL_1  POL và giá trị cao nhất là 0,945 

thuộc cặp biến quan sát TEC_9  TEC. Như vậy, có thể khẳng định các biến quan sát đều đảm bảo tính 

đơn hướng. 

Để có kết quả ước lượng chính xác hơn, mô hình cấu trúc tuyến tính SEM được điều chỉnh lại 

loại bỏ tất cả các mối quan hệ không có ý nghĩa thống kê và thực hiện phân tích lại. Kết quả được thể 

hiện trong Bảng 4 và Hình 2. 

Kết quả hệ số hồi quy chuẩn hóa được thể hiện trong Bảng 4 và Hình 2 cho thấy Môi trường 

(EVI) có tác động rất mạnh đến Phát triển du lịch bền vững (STD) (hệ số hồi quy chuẩn hóa là 0,252); 

Tiếp đến là nhân tố có ảnh hưởng theo thứ tự từ cao đến thấp là Cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch (TTF), 

Cơ sở hạ tầng – kỹ thuật (TEC), Kinh tế (ECO), Các bên liên quan (STA), An ninh và An toàn (SEC), 

Chính sách (POL), Văn hóa – Xã hội (SOC) và cuối cùng là Biến đổi khí hậu (CLI). 

Bảng 4. Kết quả ước lượng mô hình cấu trúc tuyến tính 

Quan hệ 
Hệ số hồi 

quy 

Sai số Thống kê T P-value Hệ số hồi quy 

chuẩn hóa S.E C.R p 

STD  TEC ,139 ,036 3,847 *** ,142 

STD  ECO ,156 ,050 3,127 ,002 ,140 

STD  STA ,137 ,033 4,110 *** ,138 

STD  EVI ,240 ,037 6,478 *** ,252 

STD  POL ,098 ,035 2,823 ,005 ,095 

STD  SOC ,071 ,035 2,015 ,044 ,068 

STD  SEC ,208 ,061 3,383 *** ,128 

STD  TTF ,225 ,053 4,260 *** ,206 

STD  CLI -,131 ,037 -3,530 *** -,140 

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu bằng phần mềm AMOS 24.0 

Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến (SEM) ta thấy tất cả các hệ số hồi quy của các biến 

trong mô hình đều có ý nghĩa thống kê (hệ số P-value đều nhỏ hơn 0,05). Phương trình hồi quy chuẩn 

hóa của mô hình nghiên cứu là: 

STD = 0,142TEC + 0,140ECO + 0,138STA + 0,252EVI + 0,095POL  

 + 0,068SOC + 0,128SEC + 0,206TTF – 0,140CLI + i  

6. Kết luận 

Nghiên cứu này thực hiện nhằm xây dựng mô hình đo lường và đánh giá phát triển du lịch bền 

vững vùng ĐBSCL, kết quả nghiên cứu đã đưa đến một số kết luận sau: 

 Nhân tố Môi trường (EVI): là nhân tố có tác động mạnh nhất đến sự phát triển du lịch bền 

vững vùng ĐBSCL là nhân tố Môi trường (hệ số hồi quy là 0,252). Điều này đúng với thực tế cho thấy, 

rất nhiều bãi biển, rừng phòng hộ,… đã bị lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng thành nhà hàng, khách 

sạn, bãi đỗ xe cho du khách và các công trình bê tông xuất hiện ngày càng nhiều làm ảnh hưởng lớn tới 

cảnh quan của huyện đảo, ngoài ra số lượng cây xanh giảm nhiều khiến hình ảnh du lịch vùng ĐBSCL 

không còn đẹp như trước đây. Ý thức của người dân và khách du lịch về môi trường chưa cao, hầu hết 

các ý kiến đều cho rằng khách du lịch nước ngoài có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh chung so với 

khách du lịch trong nước. Trong khi đó nhận thức về việc bảo vệ môi trường từ phía chính quyền và 

cộng đồng địa phương là khá tốt, người dân thường xuyên được nhắc nhở về vấn đề môi 

trường,...(Nguyễn Vương, 2021). 

 Nhân tố Cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch (TTF): có hệ số hồi quy là 0,206, nghĩa là nếu nhân 

tố Cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch tăng lên 1 đơn vị thì nhân tố phát triển du lịch bền vững tăng 0,206 

đơn vị.  

 Nhân tố Cơ sở hạ tầng – kỹ thuật (TEC): có hệ số hồi quy là 0,142, nghĩa là nếu nhân tố Cơ 

sở hạ tầng – kỹ thuật tăng lên 1 đơn vị thì nhân tố phát triển du lịch bền vững tăng 0,142 đơn vị. Điều 

này chứng tỏ, sự phát triển của du lịch đã góp phần cải thiện hệ thống cơ sở vật chất – kỹ thuật của vùng. 

Hệ thống giao thông vận tải phát triển đồng bộ, hiện đại, thuận tiện cho du khách dễ dàng tiếp cận các 

điểm đến. Bên cạnh đó hệ thống bưu chính, viễn thông, liên lạc được đầu tư và xây dựng đáp ứng nhu 
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cầu phát triển trong thời 4.0. theo khảo sát của tác giả, hiện nay hệ thống cung cấp điện, nước của vùng 

tương đối đầy đủ, thuận tiện cho các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đời sống xã hội; hệ thống 

cung cấp các dịch vụ hỗ trợ gián tiếp như: tài chính, thương mại, giáo dục, y tế,… đang từng bước đa 

dạng hơn và có chất lượng cao hơn (Nguyễn Vương, 2021). 

 Nhân tố Kinh tế (ECO): có hệ số hồi quy là 0,140, nghĩa là nếu nhân tố Kinh tế tăng lên 1 đơn 

vị thì nhân tố phát triển du lịch bền vững tăng 0,140 đơn vị. Điều này khẳng định sự phát triển du lịch 

vùng ĐBSCL đã và đang cho thấy những tác động thật sự tích cực đối với người dân sinh sống tại đây. 

Tất cả người dân địa phương được khảo sát đều cho rằng du lịch giúp gia đình họ có thu nhập ổn định, 

đóng góp lớn vào sự tăng trưởng kinh tế của địa phương, giảm tỷ lệ hộ nghèo, giải quyết việc làm cho 

lao động địa phương. 

 Nhân tố biến đổi khí hậu (CLI): có hệ số hồi quy là - 0,140 (nhỏ hơn 0), nghĩa là nếu nhân tố 

CLI tăng lên 1 đơn vị thì nhân tố phát triển du lịch bền vững giảm 0,140 đơn vị. Hiện nay, biến đổi khí 

hậu đang là một mối quan tâm lớn ảnh hưởng đến phát triển du lịch, tác động của nó đến cảnh quan 

cũng ảnh hưởng đến nhu cầu của du khách của các bên liên quan. Theo khảo sát của tác giả, hầu hết các 

loại hình du lịch tại vùng ĐBSCL hiện nay phần lớn đều phụ thuộc vào điều kiện khí hậu đặc biệt như 

các tour biển, du lịch MICE, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh,...Vùng ĐBSCL nói chung là một thị 

trường du lịch tiềm năng với nhiều cảnh quan sinh thái, tài nguyên thiên nhiên phong phú, hội tụ tinh 

hoa lịch sử và di sản văn hóa truyền thống đặc sắc, được đánh giá là điểm đến lý tưởng cho loại hình du 

lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch khám phá,... Để ứng phó với điều kiện biến đổi khí hậu khí hậu và 

nước biển dâng, chính phủ đã triển khai hàng loạt các giải pháp hiệu quả, toàn diện cho sự phát triển du 

lịch nhằm giúp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân địa phương, phát triển hài hòa giữa thành thị 

và nông thôn, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa vừa thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu. 

 Nhân tố Các bên liên quan (STA): có hệ số hồi quy là 0,138, nghĩa là nếu nhân tố Các bên liên 

quan tăng lên 1 đơn vị thì nhân tố phát triển du lịch bền vững tăng 0,138 đơn vị. Có thể nói các vấn về 

năng lực thực hiện du lịch của cộng đồng địa phương đã được quan tâm một cách đúng mực. Người dân 

địa phương đánh giá cao về lợi ích của các khóa học này đối với công việc của gia đình họ. Bên cạnh 

đó, chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức họp tiếp thu ý kiến người dân của chính quyền địa 

phương và nhận được phản hồi tích cực. Ở khía cạnh này còn cho ta một tiêu chí thành phần được đánh 

giá với số điểm cao nhất, đó là Sức tải du lịch của vùng rất tốt, thực tế khách du lịch đến thăm quan 

vùng ĐBSCL ngày càng đông nhưng khả năng phục vụ một lượng khách rất lớn vào ngày cuối tuần và 

các kỳ nghỉ lễ vẫn được đảm bảo. 

 Nhân tố An ninh và An toàn (SEC): có hệ số hồi quy là 0,128, nghĩa là nếu nhân tố SEC tăng 

lên 1 đơn vị thì nhân tố phát triển du lịch bền vững tăng 0,128 đơn vị. Điều này chứng tỏ, các tác động 

tích cực của việc đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội trong quá trình phát triển du lịch như: vấn 

đề an ninh trật tự tại địa phương, vấn đề về người nhập cư, vấn đề về giá cả sinh hoạt… Kết quả này 

cũng phù hợp với tình hình thực tế về an ninh, trật tự tại ĐBSCL là tương đối tốt, người dân hoà nhã, 

hiếu khách,... là những yếu tố phát ảnh hưởng tích cực đến phát triển du lịch ĐBSCL. 

 Nhân tố Chính sách (POL): có hệ số hồi quy là 0,095, điều này có nghĩa là nếu nhân tố POL 

tăng lên 1 đơn vị thì nhân tố phát triển du lịch bền vững tăng 0,095 đơn vị. Điều này chứng tỏ, nhà nước 

và các cơ quan quản lý luôn quan tâm đến sự phát triển du lịch của vùng, công tác xây dựng đường lối, 

chính sách và quy hoạch phát triển du lịch được chú trọng. 

 Nhân tố Văn hóa – Xã hội (SOC): có hệ số hồi quy là 0,068, điều này có nghĩa là nếu nhân tố 

POL tăng lên 1 đơn vị thì nhân tố phát triển du lịch bền vững tăng 0,068 đơn vị. Điều này chứng tỏ, sự 

phát triển của du lịch đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa, xã hội của cộng đồng dân cư, tạo công ăn 

việc làm, giúp xóa đói giảm nghèo, đóng góp kinh tế cho cộng đồng địa phương trong việc bảo tồn, tôn 

tạo các di tích, danh lam, thắng cảnh; tạo nhiều cơ hội giáo dục cho cộng đồng cư dân địa phương.  

Tài liệu tham khảo 

Albieri, G., & Agrusa, J. (2005). The bottom-up approach to sustainable tourism. International Journal 

of Environmental Cultural, Economic and Social Sustainability, 1(1), 7 - 14.  

Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and 

recommended two-step approach. Psychological Bulletin, 103 (3), 411 - 423.  



Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế TED-2021 Phần IV: Phát triển du lịch Đà Lạt và kinh nghiệm từ các địa phương khác 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

- 772 - 

Ardahaey, F. T., & Haydaryzadeh, E. (2010). Factors Affecting the Development of Tourism Industry 

in Iran. European Journal of Social Sciences, 1(12), 1 - 11.  

Arslanturk, Y., Altynöz, Ö., & Çalik, A. Ö. (2013). Measuring Service Quality in Tour Guiding: A 

Servqual Apprach. The Journal of International Social Research, 6(27), 107 - 118.  

Baumgartner, H., & Homburg, C. (1996). Applications of structural equation modeling in marketing 

and consumer research: A review. International Journal of Research in Marketing, 13, 139-

161.  

Bornhorst, T., Ritchie, J. R., & Sheehan, L. (2010). Determinants of tourism success for DMO's and 

destinations: An empirical examination of stakeholders’ perspectives. Tourism management, 

31(572 - 589).  

Bộ Tài nguyên và Môi trường. (2019). Quyết định số 2908/QĐ-BTNMT về việc Phê duyệt và công bố 

kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018. ban hành ngày 13 tháng 11 năm 2019, Hà Nội. 

Bramwell, B., & Lane, B. (2011). Critical research on the governance of tourism and sustainability. 

Journal of sustainable tourism, 19(4-5), 411-421. doi:10.1080/09669582.2011.580586 

Butler, R. W. (1999). Sustainable tourism: A state‐of‐the‐art review. Tourism geographies, 1(1), 7-25. 

doi:10.1080/14616689908721291 

Cristobal, E., Flavian, C., & Guinalíu, M. (2007). Perceived e-service quality (PeSQ): measurement 

validation and effects on consumer satisfaction and web site loyalty. Managing Service Quality, 

17, 317 - 340.  

Cronbach, L. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16, 297-334.  

Choi, H. S., & Ercan, S. T. (2005). Measuring Residents’ Attitude toward Sustainable Tourism: 

Development of Sustainable Tourism Attitude Scale. Journal of travel research, 43, 380 - 394. 

doi:10.1177/0047287505274651 

Dumbrăveanu, D. (2004). Principles and practice of sustainable tourism planning. Human Geographies: 

Journal of Studies and Research in Human Geography, 1, 78 - 80.  

Günnemann, F. (2006). The relationship between tourism development and sustainable environmental 

preservation, Munich. GRIN Publishing GmbH.  

Hair, J. F., Babin, B. J., & Black, W. C. (2018). Multivariate Data Analysis (8 ed.). USA: Cengage. 

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). Multivariate Data Analysis (7 ed.). 

NJ, USA: Pearson Education Limited. 

Hardy, A., & Pearson, L. J. (2018). Examining stakeholder group specificity: An innovative sustainable 

tourism approach. Journal of Destination Marketing & Management, 8, 247 - 258.  

Held, M. (2000). Geschichte der Nachhaltigkeit. [History of sustainability]. Natur und Kultur - 

Transdisziplinare Zeitschrift fur okologische Nachhaltigkeit, 1, 17 - 31.  

Hiệp hội du lịch Đồng bằng sông Cửu Long. (2020). Tổng hợp số liệu thống kê du lịch, 2015 - 2020. 

Cần Thơ. 

Hoàng Trọng, & Chu Nguyễn Mộng Ngọc. (2008). Phân tích dữ liệu với SPSS (Vol. 2). Việt Nam: Hồng 

Đức. 

Hutcheson, D. G., & Sofroniou, N. (1999). The Multivariate Social Scientist. London, UK: SEGA. 

Islam, M. S. (2015). Study on factors influencing tourism: Way forward for sustainable tourism in 

Bangladesh. Journal of Tourism, Hospitality and Sports, 6, 1-13.  

IUCN, UNEP, & WWF. (1980). World Conservation Strategy. Living Resource Conservation for 

Sustainable Development. Switzerland: IUCN: Gland. 

Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. Psychometrika, 39 (1), 31 - 36  

Kim, H., Ku, B., Kim, J. Y., Park, Y.-J., & Park, Y.-B. (2016). Confirmatory and Exploratory Factor 

Analysis for Validating the Phlegm Pattern Questionnaire for Healthy Subjects. Evidence-Based 

Complementary and Alternative Medicine, 2016, 2696019. doi:10.1155/2016/2696019 

Lam, C. M. T. (1997). Hotel and Tourism Development in Vietnam. Journal of Travel & Tourism 

Marketing, 7(1), 85-91. doi:10.1300/J073v07n01_06 

Mamhoori, A. (2015). Sustainable Tourism Development in India: A Stakeholders’ Analysis with 

Special Reference to Tour Operators. (Luận án Tiến sĩ), Aigarh Muslim, Ấn Độ, ALIGARH 

(INDIA).  

McKenzie-Mohr, D. (2002). The Next Revelution: Sustainability. In P. Schmuck & S. W.P. (Eds.), 

Psychology of Sustainable Development (1 ed., Vol. 1, pp. 19 -36). Boston, MA: Springer. 

Muhanna, E. (2006). Sustainable tourism development and environmental management for developing 

countries. Problems and Perspectives in Management, 4(2), 14-30.  



Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế TED-2021 Phần IV: Phát triển du lịch Đà Lạt và kinh nghiệm từ các địa phương khác 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

- 773 - 

Nguyen Thi Quynh Trang, Dong Xuan Dam, & Huong, H. T. T. (2015). The role of tourism destination’s 

stakeholders in reducing negative impacts of tourism development on environment.  

Nguyễn Đình Thọ. (2013). Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh (2 ed. Vol. 2). Việt 

Nam: Tài chính. 

Nguyễn Đình Thọ, & Nguyễn Thị Mai Trang. (2007). Nghiên cứu khoa học Marketing - Ứng dụng mô 

hình cấu trúc tuyến tính SEM. Việt Nam: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. 

Nguyễn Văn Đính, & Trần Thị Minh Hòa. (2009). Giáo trình Kinh tế du lịch. Hà Nội: Đại học Kinh tế 

quốc dân. 

Nguyễn Vương. (2021). Đánh giá sự phát triển du lịch bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tạp 

chí Công thương, 6, Tháng 3/2021(1), 35 - 39.  

Olson, R. (1995). Sustainability as a Social Vision. Journal of Social Issues, 51, 15-35.  

Parasuraman, A. P., Berry, L., & Zeithaml, V. (1991). Refinement and reassessment of the SERVQUAL 

scale. Journal of retailing, 67, 420-450.  

Parvaneh, C. P. (2013). Identify and rank barriers to tourism development. Research Journal of 

Environmental and Earth Sciences, 5 (7), 350-358.  

Pforr, C. (2001). Concepts of Sustainable Development, Sustainable Tourism, and Ecotourism: 

Definitions, Principles, and Linkages. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism - 

SCAND J HOSP TOUR, 1, 68-71. doi:10.1080/15022250127788 

Polnyotee, M. (2014). The survey of factors influencing sustainable tourism at patong beach, Phuket 

Island, Thailand. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5, 650-655. 

doi:10.5901/mjss.2014.v5n9p650 

Schmuck, P., & Schultz, W. P. (2002). Sustainable Development as a Challenge for Psychology. In P. 

Schmuck & W. P. Schultz (Eds.), Psychology of Sustainable Development (1 ed., Vol. 1, pp. 3 

- 18). Boston, MA: Springer. 

Sekaran, U., & Bougie, R. (2009). Research Methods for Business: A Skill Building Approach (5th 

Edition). International Journal of Information Technology and Management - IJITM.  

Sinclair, M. T., & Stabler, M. (2002). The Economics of Tourism (2 ed. Vol. 1). London and New York: 

Taylor & Francis e-Library. 

Tổng cục Thống kê. (2020). Kết quả toàn bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Hà Nội: Thống 

kê  

UNCED. (1992). Agenda 21. Retrieved from Rio de Janeiro, Brazil:  

Vodenska, M. (2020). Factors for (Un) Sustainable Tourism Development. Central European Journal 

of Geography and Sustainable Development, 2(1), 16-29.  

Vuong Khanh Tuan, & Premkumar Rajagopal. (2019). Analyzing Factors Affecting Tourism 

Sustainable Development Towards Vietnam In The New Era. European Journal of Business 

and Innovation Research, Vol. 7 (No. 1), 30 - 42.  

WCED. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common 

Future. Retrieved from World Commission on Environment and Development (WCED): 

http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm 

Wheeller, B. (1993). Sustaining the Ego. Journal of sustainable tourism, 1(2), 121-129. 

doi:10.1080/09669589309450710 

WTO. (1995). Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations: A Guidebook (1 ed. 

Vol. 1). Madrid, Spain: World Tourism Organisation. 

Yang, J., Ge, Y., Ge, Q., Xi, J., & Li, X. (2016). Determinants of island tourism development: the 

example of Dachangshan Island. Tourism management, 55, 261-271.  

Yusup, M. F., Kanyan, A., Kasuma, J., Kamaruddin, H., & Adlin, J. (2016). Determinants of factors and 

the growth of tourism industry in Langkawi Island. Journal of Scientific Research and 

Development, 3 (2), 13 - 20.  

Thông tin tác giả 

Họ và tên: NGUYỄN VƯƠNG, sinh năm: 1982 

Học vị: Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh  Chức danh: Giảng viên chính 

Chức vụ: Phó Trưởng khoa  Đơn vị: Khoa Kinh tế - Du lịch, Trường Đại học Kiên Giang 

Địa chỉ liên hệ: 320A Quốc lộ 61, Thị trấn Minh Lương, Huyện Minh Lương, tỉnh Kiên Giang 

Email: nvuong@vnkgu.edu.vn   Số di động: 0907.293.058 

 

  

http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm
mailto:nvuong@vnkgu.edu.vn

