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TÓM LƯỢC 

 

Du lịch đóng vai trò như là một trong những ngành kinh tế quan trọng nhất trên thế 

giới, đóng góp bình quân 10% GDP và 10% việc làm; vì vậy các nước đều chú trọng phát 

triển ngành công nghiệp dịch vụ này. Tuy vậy, trong 02 năm 2020 và 2021, ngành du lịch 

toàn cầu đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi tác động của dịch COVID-19, nhưng từ đầu năm 

2022 đến nay, với tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, ngành du lịch bắt đầu được hồi 

phục. 

Ở Đông Nam Á, Việt Nam được coi là một trong những quốc gia giàu tài nguyên du 

lịch, vì vậy ngay từ những năm 1990 Nhà nước đã tập trung phát triển ngành công nghiệp 

“không khói” này. Kết quả là đến năm 2019 ngành du lịch nước ta đạt được những chỉ số 

thống kê ấn tượng, như phục vụ hơn 85 triệu khách nội địa và 18 triệu khách quốc tế, 

đóng góp 10% GDP.  

Là một trong bảy vùng du lịch trọng điểm của quốc gia, ĐBSCL có nhiều tài 

nguyên du lịch nổi bật, như sông, ngòi, đồng lúa, vườn cây, rừng ngập mặn, bãi biển, khí 

hậu ôn hòa và văn hóa đa dạng của cư dân địa phương. Trong đó Trà Vinh được biết đến 

là tỉnh vừa có các điều kiện tự nhiên như hầu hết các địa phương trong vùng, nhưng lại có 

thế mạnh riêng về văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer. Tuy tình hình phát triển du lịch 

của tỉnh Trà Vinh còn chưa như kỳ vọng, nhưng từ năm 2016 -2019 tốc độ tăng trưởng 

bình quân trên 20%/ năm là rất cao, đặc biệt khi dịch COVID-19 được kiểm soát, thì 

những tháng đầu năm 2022 lượng khách nội địa tăng đột biến, đem lại nhiều hy vọng 

phục hồi và phát triển mạnh mẽ trong thời gian sắp tới. 

Là một huyện của tỉnh Trà Vinh nằm gần cửa sông Hậu và có đến 37/144 chùa 

Khmer của toàn tỉnh, Trà Cú được coi là một trong những đơn vị hành chính cấp huyện 

có điều kiện thuận lợi nhất để phát triển du lịch. Tuy vậy, do thiếu sản phẩm, hạ tầng và 

dịch vụ, nên tình hình phát triển du lịch của huyện trong các năm qua còn chậm. Ước 

lượng số khách và doanh thu khoảng 10% con số tương ứng của toàn tỉnh, nhưng con số 

tuyệt đối còn nhỏ (nguồn thu năm 2019 ước đạt 36 tỷ đồng), chưa tương xứng với tiềm 

năng và lợi thế của huyện. Vì vậy việc xây dựng đề án “Quy hoạch phát triển du lịch 

huyện Trà Cú đến năm 2025, tầm nhìn 2030”, là một nhu cầu bức thiết. Đề án sẽ giúp 

cho Huyện ủy và UBND huyện nắm được những điểm mạnh, yếu của huyện, thời cơ và 

thách thức để từ đó xây dựng chiến lược phát triển du lịch trong thời gian tới.  
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Căn cứ theo điều kiện và nguồn lực của huyện, cần xây dựng chiến lược phát triển 

du lịch với phương châm “Thị trường đi trước, đầu tư theo sau” bằng việc ưu tiên đầu 

tư các sản phẩm dễ triển khai, ít vốn và trên căn bản cơ sở vật chất có sẵn để thu hút 

nhiều khách, sau đó sẽ mời gọi các nhà đầu tư lớn đến xây dựng cơ sở dịch vụ cao cấp.  

Với quan điểm trên, chiến lược phát triển du lịch của huyện được chia thành 03 giai 

đoạn: 

Giai đoạn 1, từ năm 2022 – 2023:  

Tổ chức các tour trong tỉnh kết nối với Trà Cú, tour chụp ảnh, ẩm thực và nhất là 

tour tham quan cửa sông Hậu bằng tàu; tham dự các lễ hội lớn trong năm của đồng bào 

Khmer, xem các buổi biểu diễn ca múa ban đêm; thi ảnh đẹp trong chương trình “người 

Trà Vinh đi du lịch Trà Cú”,  họp “Chợ Nhà Quê” ở xã Đại An. Bên cạnh đó là nâng cấp 

02 nhà nghỉ đạt khách sạn 2 sao, nhà hàng phục vụ khách đoàn, phát triển các điểm du 

lịch nông nghiệp; lập dự án đầu tư bến tàu du lịch ở các con sông; chuyển đổi Cảng Bến 

Bạ thành cảng du lịch với sự chấp thuận của chủ đầu tư.   

Giai đoạn 2, từ năm 2024 - 2025: 

Tổ chức tour bằng tàu và cano tham quan sông Hậu, tàu lớn đưa khách từ TP Cần 

Thơ xuống Bến Bạ sau đó đi tham quan trên bờ; tàu chở khách đi Côn Đảo, phát triển 

khách sạn, khu nghỉ dưỡng 3, 4 sao ven sông; cơ sở lưu trú nhỏ dạng lodge, bungalow, 

homestay dành cho khách nước ngoài và các nhà vườn, trang trại làm du lịch. 

Giai đoạn 3, từ năm 2026 - 2030: 

Tổ chức tour lướt ván, nhảy dù kéo; du thuyền có phòng ngủ, tàu nhà hàng trên 

sông Hậu, xe bus nối với TP Trà Vinh (để đón khách đi lẻ); bãi xe dành cho khách du 

lịch ở 02 thị trấn; khách sạn, khu nghỉ dưỡng 3 - 5 sao ven sông với tầm nhìn “vô cực”, 

dịch vụ giải trí ban đêm; phát triển thêm các điểm du lịch nông nghiệp… 

Chiến lược phát triển du lịch này nếu phân theo địa bàn, thì Tiểu Vùng I và Tiểu 

vùng II sẽ là các trung tâm dịch vụ du lịch của huyện, trong khi đó Tiểu vùng III và Tiểu 

vùng IV là nơi phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng. Còn để đầu tư có trọng 

điểm, thì UBND huyện cần tập trung vào 04 tài nguyên chính sau đây: 

- Các con sông, bao gồm: sông Hậu, Trà Cú; kênh đào Trà Vinh, rạch Tổng Long; 

- Văn hóa của đồng bào Khmer; 

- Thị trấn Trà Cú;  

- Thị trấn Định An. 
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Các chỉ tiêu cụ thể được đề ra theo phương áp thấp là năm 2025 huyện Trà Cú đón 

được 225.000 lượt khách, doanh thu 80 tỷ đồng; đến năm 2030 đón 560.000 lượt khách 

với doanh thu 200 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này sẽ tăng gấp nhiều lần một khi Cảng Bến Bạ 

trở thành cảng du lịch để kết nối với thị trường Cần Thơ và đưa khách đi Côn Đảo. 

Giải pháp triển khai là Nhà nước đầu tư hạ tầng thiết yếu và kinh phí xúc tiến -

quảng bá điểm đến; còn cơ sở vật chất, sản phẩm du lịch cụ thể sẽ do doanh nghiệp chịu 

trách nhiệm bỏ vốn thực hiện. Bên cạnh đó, cần có Nghị quyết của Huyện ủy về phát 

triển du lịch, chương trình hành động của UBND huyện Trà Cú, phân công lãnh đạo phụ 

trách với vai trò “thủ lĩnh du lịch” và giao cho đơn vị chịu trách nhiệm triển khai là Trung 

tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện.  

Tầm nhìn đến năm 2030 huyện Trà Cú sẽ là một trung tâm du lịch trên bờ sông 

Hậu với nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng và dịch vụ cao cấp, góp phần thay đổi cơ cấu 

kinh tế của huyện và tạo ra bước phát triển đột phá cho ngành du lịch tỉnh Trà Vinh./.  
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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ TỪ CÓ NGUỒN GỐC TIẾNG ANH 

 

Từ viết tắt Diễn giải 

ĐBSCL Đồng bằng Sông Cửu Long 

TP Thành phố 

TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh 

TT Thị trấn 

UNWTO Tổ chức Du lịch thế giới của Liên Hợp Quốc 

TCTK Tổng cục Thống kê 

TCDL Tổng cục Du lịch 

ITDR Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch  

VHTTDL Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

VHTTTTDL Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 

DL Du lịch 

UBND Ủy ban nhân dân 

KS Khách sạn 

NK Nhà khách 

Homestay Loại hình lưu trú mà khách ở chung căn nhà với gia chủ 

Farmstay Trang trại/nhà vườn làm du lịch có dịch vụ lưu trú qua 

đêm 

Lodge Căn nhà nhỏ trong khuôn viên vườn, trang trại dành cho 

khách du lịch lưu trú, mái thường được lợp bằng lá, gỗ. 

Bungalow Căn nhà nhỏ lợp ngói trong khuôn viên vườn, trang trại 

dành cho khách du lịch lưu trú  
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I. THÔNG TIN CHUNG 

1.1 Sự cần thiết lập đề án 

Trà Vinh là một tỉnh duyên hải ĐBSCL được bao quanh bởi sông Cổ Chiên ở 

phía bắc, sông Hậu phía nam và Biển Đông. Tài nguyên thiên nhiên của tỉnh khá 

đa dạng, đó là hệ thống sông ngòi, kinh rạch, rừng ngập mặn, bãi biển; đồng lúa, 

vườn cây đều rất đẹp. Đặc biệt Trà Vinh có sự khác biệt lớn so với các tỉnh lân cận 

nhờ văn hóa của đồng bào Khmer với 144 ngôi chùa cổ kính cùng lễ hội cúng trăng 

Ok Om Bok. 

Tuy có nhiều tiềm năng nhưng tỉnh Trà Vinh lại là một trong những địa 

phương có doanh thu du lịch thấp của khu vực, dù tốc độ tăng trưởng khách từ năm 

2016 – 2019 đạt trung bình 26,5%/ năm là rất cao.  

Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã xác 

định phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, cùng với đó là các chương 

trình hành động của UBND tỉnh để cụ thể hóa Nghị quyết này đến các huyện/ thị, 

trong đó có Trà Cú. 

Huyện Trà Cú là đơn vị hành chính lớn nhất tỉnh Trà Vinh về mặt diện tích và 

có nhiều thuận lợi để phát triển du lịch như hệ thống 37 chùa Phật giáo Nam Tông 

Khmer, trong đó có chùa Bon Ray Chás (chùa Vàm Ray, xã Hàm Tân) được du 

khách coi như là điểm “phải đến” khi tham quan vùng duyên hải phía đông của 

Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL). Bên cạnh đó, di tích khảo cổ Lưu Cừ, lễ 

hội, làng nghề truyền thống, đồng ruộng và nhà vườn,… đều hết sức hấp dẫn du 

khách. Đặc biệt huyện Trà Cú nằm bên bờ sông Hậu, gần cửa biển Định An, đối 

diện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) và cách TP. Cần Thơ khoảng 65 km về phía hạ lưu, 

nên rất thuận lợi để phát triển du lịch “Từ sông ra biển”. Khoảng cách từ huyện Trà 

Cú theo đường bộ đến TP. Trà Vinh khoảng 30 km, TP. Cần Thơ 85 km và TP. Hồ 

Chí Minh 160 km, tức là chỉ cách các thị trường du lịch lớn từ 1 giờ đến 3 giờ đi ô 

tô, là thuận lợi. Trong tương lai gần khi cầu Đại Ngãi được xây dựng thì huyện Trà 

Cú không chỉ gần các đô thị lớn, mà còn nằm cạnh tuyến giao thông trọng điểm từ 

TP. HCM đi Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và các tuyến tour tương ứng. Ngoài ra, 
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Chính phủ đang có chủ trương đầu tư cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng 

đến Cảng Trần Đề, thì Trà Cú lại có thêm thuận lợi để kết nối bằng đường bộ với 

các tỉnh phía tây sông Hậu và Campuchia. 

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh (2021) thì 

dịch COVID-19 đến cuối năm 2021 đã cơ bản được kiểm soát, nên ngành du lịch 

sẽ khôi phục các hoạt động du lịch nội địa và dự kiến mở cửa cho khách quốc tế từ 

cuối tháng 3/2022 (Bộ VHTTDL, 2022). Còn theo nhiều chuyên gia thì hậu 

COVID-19 du khách sẽ đi về các điểm đến gần gũi với thiên nhiên để khám phá, 

nghỉ dưỡng (Phạm Hồng Long, 2021), trong đó ĐBSCL sẽ có lợi thế lớn nhờ cảnh 

quan sông nước, đồng ruộng nên sẽ thu hút được nhiều khách đến từ các tỉnh/ 

thành Miền Đông (Phan Đình Huê, 2021). 

Như vậy có thể nói thời cơ để đầu tư cho ngành công nghiệp dịch vụ “không 

khói” ở huyện Trà Cú đã chín muồi, vì vậy việc nghiên cứu Đề án Quy hoạch phát 

triển du lịch huyện Trà Cú đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, là hết sức cần 

thiết. Đề án này sẽ là căn cứ khoa học để Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện 

triển khai đồng bộ chiến lược phát triển du lịch của huyện thành ngành kinh tế mũi 

nhọn. Đồng thời, Đề án còn góp phần vào việc phát triển ngành du lịch tỉnh Trà 

Vinh, phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 

2025. 

1.2 Tên đề án 

“Đề án Quy hoạch phát triển du lịch huyện Trà Cú đến năm 2025 và tầm nhìn đến 

năm 2030” 

1.3  Phạm vi của đề án 

Về không gian: Toàn bộ diện tích tự nhiên huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 

Về thời gian: 

- Số liệu tham khảo từ các năm 2016 - 2021. 

- Số liệu tính toán dựa trên dự báo cho các năm từ 2022 đến 2025 và tầm nhìn 

2030. 
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1.4 Căn cứ lập đề án 

- Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du 

lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

- Luật Du lịch do Quốc hội thông qua ngày 19/6/2017. 

- Luật Di sản Văn hóa do Quốc hội thông qua ngày 29/6/2001. 

- Luật Bảo vệ Môi trường do Quốc hội thông qua ngày 23/6/2014. 

- Luật Đất đai do Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014. 

- Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam. 

Quyết định số 1443/QĐ-TTg ngày 31/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

- Quyết định số 194/ QĐ-BVHTTDL ngày 23/01/2015 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch phê duyệt đề án “Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù vùng 

ĐBSCL”. 

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, Nhiệm kỳ 2020 – 

2025. 

- Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 12/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực 

hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch 

trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

- Quyết định số 918/QĐ – UBND ngày 11/05/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Trà Vinh về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển du lịch thành ngành kinh 

tế mũi nhọn giai đoạn 2018 – 2020 và định hướng đến năm 2030. 

- Quyết định số 2102/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Trà Vinh phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 

2025. 

- Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của Ủy ban nhân dân huyện 

Trà Cú về việc phê duyệt dự toán Đề án quy hoạch phát triển du lịch trên địa bàn 

huyện Trà Cú đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; 
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- Quyết định số 3003/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện 

Trà Cú, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu viết Đề án quy hoạch phát 

triển du lịch trên địa bàn huyện Trà Cú đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. 

1.5 Quan điểm và mục tiêu của đề án 

1.5.1 Quan điểm 

Đề án phù hợp với Nghị quyết cuả Đảng, các luật của Quốc hội, các nghị định 

của Chính phủ, thông tư của các bộ, Quy hoạch phát triển Du lịch vùng ĐBSCL 

đến năm 2020 tầm nhìn 2030 của Tổng cục Du lịch. Đồng thời Đề án phải kế thừa 

được các nghiên cứu trước đây về du lịch của tỉnh Trà Vinh do Sở VHTTDL thực 

hiện. 

Đề án được xây dựng trên quan điểm kinh tế phát triển, trong đó du lịch là 

một phần của nền kinh tế huyện Trà Cú và có tác động qua lại đối với các ngành 

kinh tế khác. Việc phát triển du lịch không chỉ bó hẹp trong phạm vi của huyện Trà 

Cú mà trong bối cảnh chung của ngành du lịch tỉnh Trà Vinh, vùng ĐBSCL và cả 

nước. 

1.5.2 Mục tiêu cụ thể 

- Đánh giá hiện trạng về tài nguyên, hạ tầng, dịch vụ và nguồn lực phát triển 

du lịch. 

- Phân tích thị trường, sản phẩm và đối thủ cạnh tranh. 

- Phân tích điểm mạnh, điểm yếu của huyện Trà Cú. 

- Đưa ra ý tưởng tư vấn phát triển du lịch huyện Trà Cú từ năm 2022 đến năm 

2025, tầm nhìn 2030. 

- Mục tiêu là giúp cho UBND huyện và các ban, ngành hiểu được tài nguyên 

và cơ hội của của địa phương, để từ đó tập trung cho đầu tư phát triển du lịch thành 

ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu đến năm 2030 đóng góp được từ 5-10% tổng sản 

phẩm của huyện.  
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1.6 Phương pháp thực hiện 

Phương pháp nghiên cứu: Đề án áp dụng cả phương pháp nghiên cứu định 

lượng và định tính, trong đó trọng tâm là định tính, với các bước triển khai như 

sau: 

- Bước 1: Khảo sát, thu thập thông tin. 

o Khảo sát thực địa trên bộ, trên sông để đánh giá tài nguyên và hạ tầng 

du lịch ở các xã và thị trấn trong toàn huyện. 

o Khảo sát khách du lịch ngoài tỉnh về nhận biết điểm đến Trà Cú. 

o Phỏng vấn chuyên gia, nhà quản lý du lịch về du lịch huyện Trà Cú. 

o Thu thập thông tin kinh tế, xã hội. 

o Khai thác thông tin từ các nguồn thứ cấp như các báo cáo, các bài 

báo… 

- Bước 2: Tổng hợp và phân tích dữ liệu. 

- Bước 3: Đưa ra ý kiến tư vấn, giải pháp thực hiện, kiến nghị và kết luận. 

- Bước 4: Báo cáo cho Huyện ủy và UBND huyện. 

 

 

Bảng 1.1 Quy trình thực hiện đề án tư vấn 

 

Bước 1:

Khảo sát,

thu thập thông 
tin

Bước 2:

Tổng hợp, phân 
tích số liệu

Bước 3:

Đưa ra ý kiến 
tư vấn và giải 
pháp

Báo cáo
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II. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH HIỆN NAY 

2.1 Tình hình phát triển du lịch thế giới 

Du lịch là một hiện tượng trong nền kinh tế thế giới nhờ tăng trưởng liên tục 

trong hơn 20 năm qua. Tỷ lệ đóng góp của ngành công nghiệp dịch vụ này vào 

GDP toàn cầu trong năm 2019 khoảng 10%, bên cạnh đó, du lịch tạo ra hàng triệu 

việc làm đặc biệt là cho phụ nữ, giúp các nước nghèo phát triển bền vững và là 

công cụ để các nền kinh tế mới nổi cân bằng cán cân thanh toán ngoại tệ 

(UNWTO, 2020). Có thể nói trước đại dịch COVID-19, nguồn lợi do du lịch đem 

lại cho nền kinh tế toàn cầu là rất lớn và nó được hình tượng hóa qua mô hình dưới 

đây: 

Biểu đồ 2.1: Vai trò của du lịch quốc tế trong nền kinh tế toàn cầu 

Nguồn: UNWTO (2020) 

Nếu như năm 1995, tổng lượng khách quốc tế mới ở mức 527 triệu lượt 

người, thì đến năm 2019 con số này tăng gấp gần 3 lần, đạt 1,460 tỷ lượt người. 

Cùng kỳ, doanh thu của du lịch quốc tế tăng từ 400 tỷ USD lên 1.481 tỷ USD, và 

nguồn thu từ xuất khẩu dịch vụ du lịch năm 2019 đứng thứ 3 trong các ngành hàng 

xuất khẩu trên thế giới, chỉ sau dầu mỏ và hóa chất, đạt 1.700 tỷ USD (UNWTO, 

2020).  
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Tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, du lịch cũng có đóng góp quan trọng 

vào sự phát triển của nền kinh tế khu vực. Trong năm 2019, ngành du lịch tại khu 

vực này đã đón 362 triệu lượt khách (chiếm 25% tổng lượng khách du lịch quốc tế 

toàn cầu) và tạo ra nguồn doanh thu tương đương 443 tỉ USD (chiếm 30% tổng 

doanh thu của ngành du lịch toàn cầu). Tại khu vực Đông Nam Á, ngành du lịch 

của nhiều quốc gia có sự phát triển cực kỳ ấn tượng nhờ vào lượng khách du lịch 

lớn đến từ Trung Quốc, trong đó những quốc gia dẫn đầu cả về số lượng khách và 

doanh thu từ thị trường quốc tế là Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia. Đặc 

biệt Singapore với diện tích chỉ hơn 700 km, tức gần gấp đôi diện tích của huyện 

Trà Cú, nhưng năm 2019 đã đón được hơn 15 triệu khách quốc tế, đem lại doanh 

thu hơn 20 tỷ USD. Thống kê dưới đây của Tổ chức Du lịch Thế giới thuộc Liên 

hợp Quốc (UNWTO) sẽ cho chúng ta thấy rõ điều này. 
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Bảng 2.2: Du lịch quốc tế tại khu vực Đông Nam Á từ năm 2010 đếm 2019. Nguồn: UNWTO (2020) 

 

Quốc gia 

Lượng khách du lịch 

quốc tế đến theo năm (nghìn lượt) 

Tăng 

trưởng 

Doanh thu từ du lịch 

theo năm (triệu USD) 
Tăng trưởng 

2010 2018 2019 
2019 so với 

2018 
2010 2018 2019 

2019 so với 

2018 

Brunei 214 278 323 16%  190 217 14% 

Cambodia 2.058 6.201 6.611 7% 1.519 4.352 4.769 10% 

Indonesia 7.003 13.396 15.455 15% 6.958 16.426 16.912 3% 

Lào 1.670 3.770 4.384 16% 382 734 .. .. 

Malaysia 24.577 25.832 26,101 1% 18.115 19.622 19.823 1% 

Myanmar 792 3.551 4.364 23% 72 1.652 2.483 50% 

Phillippine 3.520 7.168 8.261 15% 2.645 8.240 9.806 19% 

Singapore 9.161 14.673 15.119 3% 14.178 20.418 20.052 -2% 

Thailand 15.936 38.178 39.797 4% 20.104 56.366 60.521 7% 

Timo Leste 40 75 81 8% 31 78 10 -10% 

Việt Nam 5.050 15.498 18.009 16% 4.450 10.080 11.830 17% 

Tổng 70.471 128.620 138.505  68.454 138.158 146.483  
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2.2 Tình hình phát triển du lịch Việt Nam 

Nằm ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là một trong những quốc gia giàu tài 

nguyên du lịch.  

Về tài nguyên thiên nhiên, nước ta có bờ biển dài hơn 3.000 km với nhiều bãi 

tắm đẹp, cùng các vịnh và hải đảo nổi tiếng thế giới như Hạ Long, Cát Bà, Côn 

Đảo, Phú Quốc. Bên cạnh đó là hệ thống sông Hồng, sông Hương, sông Đồng Nai 

và sông Cửu Long trải khắp ba miền của đất nước. Các khu bảo tồn thiên nhiên 

như Hoàng Liên Sơn, Cúc Phương, Pù Mát, Bạch Mã, Cát Tiên, Phú Quốc, U 

Minh Hạ, U Minh Thượng… có hệ động thực vật hết sức phong phú.  

Về tài nguyên văn hóa, Việt Nam có rất nhiều di tích kiến trúc lịch sử, tôn 

giáo ở cả ba miền, trong đó được khách du lịch biết nhiều là phố cổ Hà Nội, Hội 

An, thánh địa Mỹ Sơn, kinh thành Huế; địa đạo Củ Chi, di tích khảo cổ Óc Eo… 

Phong tục tập quán, lễ hội và ẩm thực của 54 dân tộc anh em cũng là những nét đặc 

sắc, riêng biệt, nên Việt Nam cũng được coi là một trong những quốc gia giàu tài 

nguyên văn hóa. 

Nhận thấy lợi thế rất lớn về tài nguyên, nên từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI 

năm 1986, Đảng và Nhà nước đã mở cửa đất nước để phát triển du lịch. Sau gần 20 

năm triển khai các chương trình trình hành động, du lịch Việt Nam đã có bước phát 

triển vượt bậc, vì vậy năm 2013, bằng Quyết định 201/QĐ-TTg, Chính phủ đã đặt 

mục tiêu phát triển du lịch lên thành ưu tiên hàng đầu, cụ thể là:  

“Đến năm 2020, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chuyên 

nghiệp với hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch 

có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc, 

cạnh tranh được với các nước trong khu vực và thế giới. Đến năm 2030, Việt Nam 

trở thành quốc gia có ngành du lịch phát triển” (TTg, 2013). Cũng theo Quyết 

định này, Chính phủ đã đặt ra một số mục tiêu cụ thể, như đến năm 2020 thu hút 

được 10,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 47,5 triệu lượt khách nội địa, doanh 

thu 372 nghìn tỷ đồng, đóng góp GDP 7%; đến năm 2025 thu hút 14 triệu lượt 
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khách quốc tế, phục vụ 58 triệu lượt khách nội địa, doanh thu 523 nghìn tỷ đồng, 

và đóng góp GDP 7,2%.  

Từ những nỗ lực của hệ thống chính trị và của các doanh nghiệp, ngành du 

lịch Việt Nam đã có một giai đoạn phát triển thần kỳ, đó là nếu vào năm 1995 

nước ta chỉ mới đón được 1,35 triệu lựợt khách quốc tế, thì sau 25 năm (năm 2019) 

con số này là 18 triệu lượt, gấp 13 lần. Tốc độ tăng trưởng khách quốc tế của Việt 

Nam thường đạt trên 2 con số/ năm, đưa nước ta trở thành một trong những nước 

có tốc động tăng trưởng du lịch quốc tế trong nhóm dẫn đầu thế giới. 

Biểu đồ 2.3: Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam từ năm 1995 đến 2019 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2019) 

Theo Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (ITDR, 2020), trong tổng số 18 triệu 

lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2019, thì khách đến bằng đường hàng 

không chiếm 14.370.000 lượt (gần 80%), đường biển 260.000 lượt và đường bộ 

gần 3.370.000 lượt. Trong đó các thị trường lớn nhất theo thứ tự là Trung Quốc 

(5.800.000), Hàn Quốc (4.290.000), Nhật Bản (952.000) và Đài Loan (927.000). 

Cả bốn thị trường trọng điểm này đóng góp gần 12.000.000 lượt khách, chiếm đến 

66% tổng khách quốc tế đến Việt Nam (ITDR, 2020). 

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

 1,351  2,140  3,478  5,050  7,944  18,009

N
ăm

Lượt khách (triệu lượt)
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Cùng thời gian này, khách du lịch nội địa (bao gồm người Việt Nam và người 

nước ngoài sinh sống trong lãnh thổ Việt Nam) cũng đã tăng trưởng hết sức ấn 

tượng, từ 6,9 triệu lượt người năm 1995 lên 85 triệu lượt người vào năm 2019. 

Biểu đồ 2.4: Khách du lịch nội địa Việt Nam từ năm 1995 đến 2019 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2019) 

Đến năm 2019 du lịch Việt Nam đã vượt hầu hết các chỉ tiêu mà Chính phủ 

đặt ra cho năm 2025 và thậm chí 2030, trong đó đặc biệt doanh thu toàn ngành du 

lịch của năm này đạt 755 nghìn tỷ đồng là một con số hết sức ấn tượng (TCDL, 

2020). 

Do dịch COVID-19 ập đến đã tác động tiêu cực đến ngành du lịch Việt Nam, 

thống kê của Tổng cục Du lịch (2020) thì năm 2020, khách và doanh thu so với 

năm 2019 như sau: 

- Khách nội địa: 56 triệu lượt, giảm 34,1%. 

- Khách quốc tế đến Việt Nam: 3,8 triệu lượt, giảm 79,5%. 

- Tổng thu từ khách du lịch đạt 312 nghìn tỷ đồng, giảm 58,7%.  
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Vẫn theo Tổng cục Du lịch (2022), thì năm 2021 số lượng khách du lịch nội 

địa ước đạt 40 triệu lượt, giảm 29% so với năm 2020 và giảm 53% so với năm 

2019, tổng thu từ du lịch ước đạt 180.000 tỷ đồng, giảm 42% so với năm 2020 và 

giảm 76% so với năm 2019. Ước tính đóng góp GDP của ngành du lịch Việt Nam 

năm 2021 chỉ đạt 1,97% so với 9,2% trong năm 2019 và 3,58% năm 2020.  

Tuy hai năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, nhưng hiện nay 

nước ta có trên 90% dân số trên 18 tuổi đã tiêm vắc-xin, nên du lịch nội địa bắt đầu 

phục hồi từ những tháng đầu năm 2022, đặc biệt là lượng khách “đông nghịt” trong 

dịp Tết Nhâm Dần (Đào Loan, 2022). 

2.3 Tình hình phát triển du lịch ở ĐBSCL 

Là một trong bảy vùng du lịch trọng điểm của quốc gia, Đồng bằng Sông Cửu 

Long (ĐBSCL) có đặc điểm chung ở vùng đất liền là hệ thống sông, ngòi chằng 

chịt còn ngoài khơi thì có các hải đảo đẹp, nổi tiếng nhất là Phú Quốc. Bên cạnh 

đó, vùng đất cực nam này của Tổ quốc có tài nguyên văn hóa rất đa dạng, đó là các 

xóm - ấp được xây dựng dọc theo sông, rạch với quan niệm “chỗ nào nước chảy là 

nơi đất tốt” và những đô thị “trên bến dưới thuyền” đặc trưng. Nhiều kiến trúc tôn 

giáo với hàng trăm ngôi chùa Khmer cổ kính; các lễ hội của ba dân tộc Kinh, 

Khmer, Hoa, cùng những loại hình âm nhạc truyền thống như đờn ca tài tử, cải 

lương, nhạc ngũ âm… chỉ có ở vùng đất này. Đây còn là nơi có khí hậu ôn hòa, ít 

bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng thiên tai bất khả kháng như động đất, sóng thần, 

bão, lũ nên có thể làm du lịch quanh năm với rất ít rủi ro.  

ĐBSCL nằm gần thị trường nguồn hàng đầu Việt Nam, đó là TPHCM và các 

tỉnh Miền Đông, nên có thể nói vị trí này rất thuận lợi để tiếp cận thị trường và bán 

sản phẩm. Tuy có lợi thế nhưng du lịch ĐBSCL phát triển chưa tương xứng với 

tiềm năng của mình. Thống kê về du lịch ĐBSCL ở năm cao điểm nhất – năm 

2019, thì lượng khách gần bằng 50% tổng số khách của quốc gia nhưng doanh thu 

chỉ chiếm chưa đến 6% tổng thu trong cùng kỳ của cả nước.   

Bảng 2.5: Thống kê thu du lịch ĐBSCL từ năm 2016 đến 2020 

Nguồn: VCCI- Fulbright (2020)  
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Tỉnh/thành 

2016 2017 2018 2019 2020 

Lượt 

khách 

(người) 

Doanh 

thu  

Lượt 

khách 

Doanh 

thu  

(tỷ đồng)  

Lượt 

khách 

Doanh 

thu  

Lượt 

khách 

Doanh 

thu 

Lượt 

khách 

Doanh 

thu  

Long An 

        

910,000  410 

     

1,060,000  

             

485  

     

1,200,000  

             

562  

     

1,835,100  

             

782  

        

800,000  

             

400  

Tiền Giang 

     

1,690,062  627 

     

1,850,000  

             

786  

     

2,016,200  

             

992  

     

2,138,217  

         

1,160  

        

741,094  

             

255  

Bến Tre 

     

1,153,075  860 

     

1,291,444  

         

1,057  

     

1,574,128  

         

1,329  

     

1,882,025  

         

1,791  

        

827,194  

             

763  

Trà Vinh 

        

528,000  157 

        

652,000  

             

210  

        

788,000  

             

275  

    

1,024,000  

             

359      446,600  

             

184  

Vinh Long 

     

1,000,000  280 

     

1,203,000  

             

312  

     

1,300,000  

             

340  

     

1,500,000  

             

525  

        

665,000  

             

190  

Đồng Tháp 

     

2,663,050  488 

        

336,982  

             

684  

     

3,607,840  

             

913  

     

3,953,891  

         

1,051  

     

2,704,244  

             

841  

An Giang 

     

6,500,000  3,200 

     

7,300,000  

         

3,700  

     

8,500,000  

         

4,800  

     

9,200,000  

         

5,500  

     

6,500,000  

         

4,000  

Kiên Giang 

     

5,637,282  9,953 

     

6,079,179  

       

11,297  

     

7,710,930  

       

16,208  

     

8,780,484  

       

18,596  

     

5,376,720  

         

7,867  

Cần Thơ 

     

5,349,817  1,826 

     

7,500,000  

         

2,900  

     

2,573,972  

         

2,987  

     

8,869,065  

         

4,435  

     

5,605,865  

         

3,169  

Hậu Giang 

        

235,000  71 

        

332,000  

             

121  

        

420,000  

             

149  

        

486,861  

             

172  

        

228,900  

               

96  

Sóc Trăng 

     

1,415,161  460 

     

1,530,403  

             

557  

     

2,022,266  

             

758  

     

2,400,000  

         

1,020  

        

993,149  

             

424  

Bạc Liêu 

     

1,240,000  1,050 

     

1,500,000  

         

1,200  

     

1,830,000  

         

1,620  

     

2,542,700  

         

2,308  

     

2,200,000  

         

1,900  

Cà Mau 

     

1,069,200  488 

     

1,240,000  

             

670  

     

1,440,310  

         

2,257  

     

1,692,660  

         

2,619  

     

1,386,700  

         

2,158  

Tổng cộng 

  

29,390,647  19,870 

  

31,875,008  

       

23,979  

  

34,983,646  

       

33,189  

  

46,305,003  

       

40,317  

  

29,128,866  

       

22,463  
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Theo báo cáo của các Sở DL, VHTTDL, VHTTTTDL các tỉnh/thành 

ĐBSCL, thì năm 2020 khách du lịch đến ĐBSCL giảm 37% của năm 2019, còn 

doanh thu giảm 55%, nhưng so với cả nước, tác động của dịch COVID-19 đến 

ngành du lịch ĐBSCL trong năm 2020 vẫn nhẹ hơn. 

Biểu đồ 2.6: So sánh tổng lượng khách và doanh thu 13 tỉnh ĐBSCL qua 5 năm 

(2016 – 2020) 

Nguồn: Các Sở DL, VHTTDL, VHTTTTDL ĐBSCL (2021) 

2.4 Tình hình phát triển du lịch ở tỉnh Trà Vinh  

Trong 5 năm gần đây, tính từ năm 2016 đến năm 2020, theo Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh (Sở VHTTDL), thì ngành du lịch phát triển 

như sau: 

- Tổng số khách: 3.439.500 lượt, trong đó: 

o Khách quốc tế: 89.015 lượt. 

o Khách nội địa 3.350.485 lượt (97,4%). 

- Khách lưu trú 2.273.281 lượt, trong đó: 

o Khách quốc tế: 81.391 lượt. 

o Khách nội địa 2.191.890 lượt (96,4%).  
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Như vậy khách đến tỉnh Trà Vinh chủ yếu là nội địa, chiếm khoảng 97%, 

còn khách quốc tế chiếm tỷ trọng không đáng kể.  

Tốc độ tăng trưởng khách du lịch bình quân trong 3 năm từ năm 2017 đến 

năm 2019 (trước dịch COVID-19), đạt 26,79%/ năm, trong đó riêng năm 2019 

đạt kỷ lục là 30,1% so với 2018. Năm 2020 dưới tác động của dịch COVID-19, 

tỷ lệ tăng trưởng giảm 56% so với 2019, từ đó kéo tỷ lệ tăng trưởng bình quân 

của 5 năm chỉ còn 6,69%. 

Biểu đồ 2.7: Khách du lịch đến tỉnh Trà Vinh 2016 - 2020 

 

Nguồn: Sở VHTTDL tỉnh Trà Vinh (2021) 

Năm 2021 ngành du lịch của tỉnh Trà Vinh tiếp tục chịu tác động mạnh 

của dịch COVID-19, nên chỉ đạt 453.075 lượt khách và doanh thu 151 tỷ đồng. 

Bước vào năm mới 2022, chỉ trong 08 ngày nghỉ tết Nhâm Dần (từ 

30/1/2022 đến mùng 6/2/2022), tổng lượng khách du lịch đến Trà Vinh tham 

quan đạt 95.960 lượt, tăng 82,5%, doanh thu đạt 39,796 tỷ đồng (trung bình 5 tỷ 

VND/ngày), tăng 140% so với năm 2021 (Sở VHTTDL, 2022). Với đà phục hồi 

5
2

8
.0

0
0

6
5

2
.0

0
0 7
8

8
.0

0
0

1
.0

2
4

.9
0

0

4
4

6
.6

0
0

1
4

.2
3

5
 

1
7

.5
8

0

2
1

.2
0

0

2
9

.9
0

0

6
.1

0
0

5
1

3
.7

6
5

6
3

4
.4

2
0 7
6

6
.8

0
0

9
9

5
.0

0
0

4
4

0
.5

0
0

2016 2017 2018 2019 2020

SL khách Khách QT Khách NĐ



27 

 

mạnh mẽ, khả năng rất cao là ngành du lịch Trà Vinh trong năm 2022 vượt các 

chỉ tiêu của năm 2019. 

Theo nhận xét của các chuyên gia Dự án SME Trà Vinh (2018), huyện 

Trà Cú, tỉnh Trà Vinh là một trong những địa phương có tài nguyên du lịch lớn 

nhất ở vùng ĐBSCL. Các tài nguyên này là tiền đề để ngành du lịch tỉnh có thể 

phát triển được nhiều loại hình du lịch hấp dẫn như văn hóa, cộng đồng, tham 

quan, nghỉ dưỡng, thể thao... Đặc biệt với sông, rạch, vườn cây, ruộng lúa đẹp, 

cùng với khí hậu ôn hòa, thì Trà Vinh hoàn toàn có thể phát triển được loại hình 

du lịch nông nghiệp, vốn dĩ đang là xu hướng hiện nay. 

2.5 Xu hướng du lịch nông nghiệp trên thế giới và ở Việt Nam 

2.5.1 Du lịch nông nghiệp trên thế giới 

Du lịch nông nghiệp có nhiều tên gọi khác nhau như agri-tourism, agro- 

tourism, farm tours, study tours, farm holidays…với các hoạt động chính diễn 

ra trong các trang trại riêng biệt, xa khu dân cư. Trong khi đó du lịch nông thôn 

(rural tourism) là đề cập đến các loại hình tham quan, lưu trú tại vùng quê 

(Filippo và cộng sự, 2008), thậm chí Ấn Độ coi tất cả các loại hình du lịch diễn 

ra bên ngoài đô thị gồm du lịch nông nghiệp, trang trại, cộng đồng và sinh thái 

đều là du lịch nông thôn (Kuldeep Singh và cộng sự, 2016).   

Du lịch nông nghiệp xuất hiện ở châu Âu hơn một trăm năm trước và trở 

nên phổ biến từ những năm 80 của thế kỷ 20. Nếu như Anh Quốc, Ý, Đức, Hà 

Lan có gần 10% trên tổng số trang trại đầu tư làm du lịch như là dịch vụ cộng 

thêm (pluriactivities), thì ở Thụy Sĩ và Áo con số này chiếm gần 20% (Filippo 

và cộng sự, 2008).  

Các trang trại của Châu Âu phần lớn trồng cây ăn trái, rau màu, hoa, chăn 

nuôi gia súc, gia cầm và do ở cách xa các thị trấn, nên các chủ trang trại đã đầu 

tư thêm dịch vụ lưu trú cho những khách muốn nghỉ lại qua đêm. Tùy mỗi nước 

mà các trang trại được phép xây dựng đơn vị lưu trú khác nhau, như với Cộng 

hòa Áo thì không quá 10 giường/ trang trại, Pháp không quá 05 phòng hoặc 15 
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giường; Ý thì từ 10 đến 30 giường tùy theo vùng; Anh Quốc tối đa 04 phòng 

(Erika Quendler, 2019). Theo Hiệp hội Farm Holidays Association của Áo, thì 

quốc gia này có khoảng 9.900 trang trại làm du lịch, cung cấp 114.000 giường, 

chiếm 1/7 tổng số giường lưu trú dành cho khách du lịch trên toàn quốc, với giá 

bán bình quân 34,9 Euro/ giường/ đêm, bao gồm ăn sáng; và 83,6 Euro cho căn 

hộ 04 người. Nguồn thu từ dịch vụ du lịch tạo ra hơn 30% thu nhập cho các 

trang trại này (HoF, 2016). 

Ở Đông Nam Á, nhiều quốc gia coi du lịch nông nghiệp – nông thôn là 

một trong những loại hình du lịch phát triển bền vững. Tại Thái Lan theo Ming-

Lang Tseng và cộng sự (2019), thì nước này có hơn 400 trang trại làm du lịch 

với các dịch vụ như tổ chức biểu diễn (cá sấu, voi, heo, cừu…), tham quan, đào 

tạo và bán nông sản tại chỗ. Apinya (2016) dẫn lời Giám đốc Trung tâm điều 

hành kinh tế nông nghiệp Thái Lan, thì cho rằng chỉ kỳ nghỉ 05 ngày giữa 

tháng 7/2016, các trang trại nước này có thể đón được 500.000 khách quốc tế, 

và nhà nông thu được 370 triệu bath (gần 300 tỷ VND) từ việc mở cửa đón 

khách du lịch. Đặc biệt đất nước Chùa Vàng gắn du lịch nông nghiệp với 

chương trình OTOP (mỗi làng một sản phẩm) để khách vừa tham quan quy 

trình sản xuất, vừa mua sản phẩm tại chỗ rất hấp dẫn. 

Trong khi đó Philippine được bình chọn trong top 08 điểm đến về du lịch 

nông nghiệp trên thế giới, thì đã ban hành Luật Phát triển Du lịch Trang trại 

(Act 10816) vào năm 2016, để làm căn cứ phát triển và xúc tiến loại hình du 

lịch này. Theo Kafferine Yamagishi  (2021) dẫn nguồn từ Bộ Du lịch nước này, 

thì du lịch trang trại đóng góp khoảng 20 – 30% thị trường khách du lịch và có 

hơn 170 trang trại đạt chuẩn là trang trại du lịch (Talavera, 2019). Khách du 

lịch Việt Nam khi đến Philippine đều rất thích tham quan Villa Escodero rộng 

hơn 800 hecta ở tỉnh Quezon. Đây là trang trại trồng dừa để làm du lịch với rất 

nhiều dịch vụ hấp dẫn như đi xe trâu, chèo xuồng, câu cá, ăn trưa dưới suối 

nước chảy và nghỉ dưỡng.  Năm 2006, UBND tỉnh Trà Vinh cũng đã cử đoàn 

https://www.researchgate.net/profile/Kafferine-Yamagishi
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công tác với 20 cán bộ lãnh đạo các sở - ngành đến khảo sát khu du lịch này, 

trong chương trình học tập “Phát triển Du lịch Đồng quê tại Philippines”. 

Ở nhiều quốc gia khi một trang trại mở thêm dịch vụ du lịch, thì được gọi 

là trang trại làm du lịch nông nghiệp và được phân loại theo các tiêu chí sau: 

a/ Căn cứ theo loại hình tour 

- Trang trại dành cho khách đi tour trong ngày. 

- Trang trại dành cho khách đi tour có lưu trú (farmstay). 

b/ Căn cứ theo cây trồng, vật nuôi 

- Trang trại trồng hỗn hợp các loại cây ăn trái, rau, cây có dầu. 

- Trang trại chỉ trồng chuyên canh rau, trái cây, hoặc hoa. 

- Trang trại chỉ trồng duy nhất một loại cây như chè, quế, dừa. 

- Trang trại chăn nuôi hỗn hợp gia súc và gia cầm. 

- Trang trại chỉ nuôi gia cầm. 

Các trang trại “cây trồng, vật nuôi” đều có thể tổ chức tour trong ngày hoặc 

có lưu trú (Rohalan, 2015).  

2.5.2 Du lịch nông nghiệp ở Việt Nam 

So với các nước, thì Việt Nam không có nhiều trang trại lớn, tách biệt với 

khu dân cư, mà chủ yếu là các hộ dân “ba trong một”, tức là trên cùng một diện 

tích đất, chủ nhà vừa làm nơi cư trú, trồng trọt và chăn nuôi. Thuật ngữ “nhà 

vườn” ở ĐBSCL cho ta thấy rõ điều này. 

Hiện nay chưa có số liệu thống kê chính thức các điểm du lịch nông 

nghiệp ở Việt Nam, nhưng có thể nói loại hình du lịch nhà vườn, trang trại đã 

phát triển hàng chục năm nay, như ở Thái Nguyên là tham quan đồi chè, Hội An 

với “Một ngày làm nông dân”, Lâm Đồng khuyến khích “Du lịch Canh nông”, 

Đắc Lắk là trang trại Café.  

Vùng có phong trào làm du lịch nông nghiệp mạnh nhất hiện nay có lẽ là 

ĐBSCL, với nhiều mô hình đa dạng như phát triển cơ sở du lịch trên cánh đồng 
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sen ở Đồng Tháp; vuông tôm ở Sóc Trăng, Trà Vinh; trại nuôi dê ở Hậu Giang; 

rừng đước, rừng tràm ở Cà Mau và vùng miệt vườn Vĩnh Long, An Giang.  Khái 

niệm du lịch nông nghiệp dựa vào cộng đồng xuất hiện đầu tiên ở Đồng Tháp, 

với mô hình “Hội quán làm du lịch” để gắn kết các điểm du lịch ở nhiều huyện, 

thị trong tỉnh lại với nhau rất hiệu quả (Lê Minh Hoan, 2019). Gần đây nhiều 

chủ đầu tư xây dựng các khu nghỉ dưỡng nhỏ ở ven sông rạch, nhà vườn được 

đặt tên là “lodge” hay “bungalow” như ở Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ. Thị 

trường của các cơ sở du lịch này trước khi có dịch COVID-19 là khách quốc tế, 

thậm chí giá bán một phòng ngủ của Ricefield Lodge ở huyện Phong Điền (TP 

Cần Thơ) còn cao hơn một số khách sạn 4 - 5 sao trên địa bàn cùng thời điểm, 

nhưng vẫn thường xuyên hết phòng.  

Hầu hết các hộ nông dân làm du lịch nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp đã 

được khảo sát năm 2019 có thu nhập gia tăng so với năm trước từ 30 – 40% so 

với chỉ làm vườn, nuôi cá hay trồng hoa, thậm chí khi được phỏng vấn thì nhiều 

chủ hộ trồng sen ở huyện Tháp Mười và Tam Nông đều trả lời là họ thích làm 

du lịch vì thu nhập ổn định hơn làm nông (Phan Đình Huê, 2019). Còn các hộ 

dân trong Câu lạc bộ Du lịch Cồn Sơn thì nói rằng họ có thu nhập cao hơn 5 lần 

so với mức thu nhập bình quân 3 triệu đồng/tháng trước khi làm du lịch (Phan 

Đình Huê, 2021). Làng rau Trà Quế ở Hội An rất nổi tiếng nhưng có lúc nghèo 

vì rau không bán được, sau đó chính quyền tổ chức tour cho khách quốc tế đến 

trồng rau và “Một ngày làm nông dân”, thì cả làng đều giàu lên, thậm chí có 

người thành tỷ phú (Nguyễn Sự, 2019).  

Bên cạnh thu nhập của các hộ dân và chủ cơ sở làm du lịch tăng lên, thì 

nguồn thu ngân sách thông qua thu trực tiếp (thuế, phí) và gián tiếp (tiêu dùng), 

cũng tăng lên. Vẫn theo ông Nguyễn Sự (2019), thì “Cù Lao Chàm những năm 

trước đều phải nhận cứu trợ 30 – 40 tấn gạo/ năm, thu ngân sách không đủ trả 

lương cho 1 cán bộ, nhưng bây giờ thu từ du lịch khoảng 400 tỷ đồng/năm”. 

Như vậy có thể nói hiệu quả kinh tế của du lịch nông nghiệp là tốt và bền vững, 

nhưng không chỉ dừng lại ở đó mà còn là hiệu quả về văn hóa, xã hội.  



31 

 

Đó là khi làm du lịch thì nhà cửa, ruộng vườn phải sạch đẹp; gia chủ phải 

ăn mặc tươm tất và ứng xử văn minh, lịch sự, đó là cái được lớn hơn doanh thu. 

Trước đây nhà vườn bán trái cây cho thương lái, không biết sau đó thương lái 

bán lại cho ai, nên họ cứ thản nhiên dùng thuốc bảo vệ thực vật, còn nay “rõ” là 

người mua đến tận vườn trả giá cao nên không thể làm như vậy được (Lê Minh 

Hoan, 2019). Cù Lao Chàm là nơi đầu tiên trong cả nước không sử dụng túi ni-

lông, được người dân tuân thủ nghiêm ngặt và đó là sự thay đổi lớn nhất ở xã 

đảo này (Nguyễn Sự, 2019). Do ý thức của các cộng đồng dân cư làm du lịch 

được ràng buộc bởi những quyền lợi trực tiếp hay gián tiếp (cung cấp thực 

phẩm, nguyên liệu đầu vào cho các hộ làm du lịch), nên họ tự nguyện tuân thủ. 

Bên cạnh đó, người dân còn có cơ hội tiếp xúc, giao lưu với tầng lớp ưu tú, giúp 

họ tăng thêm kiến thức, đặc biệt là giới trẻ. Nếu các xã nông thôn mới nếu được 

khách bình chọn theo tiêu chí của điểm đến từ 1 đến 5 sao, thì đó sẽ là những 

đánh giá chính xác, công bằng và cập nhật nhất, giúp cho chính quyền địa 

phương điều chỉnh kịp thời.  

Hiện nay có nhiều địa phương đã biết kết hợp du lịch nông nghiệp với du 

lịch sức khỏe, như khi đến Trung tâm Du lịch Cánh Đồng Bất Tận (Long An) 

khách được tham quan khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, ăn thực phẩm sạch và 

chữa bệnh bằng dược liệu chiết xuất từ tràm, sả (Phan Yến Ly, 2021); đến Măng 

Đen (Kon Tum) để trải nghiệm trồng và sử dụng dược liệu vùng núi, kết hợp 

day bấm huyệt. Thậm chí liệu pháp xông hơi từ các loại cây hương liệu tưởng 

chỉ có trong các gia đình, thì nay cũng được gợi ý phát triển thành sản phẩm 

chăm sóc sức khỏe để phục vụ khách đi các tour du lịch nông nghiệp hậu 

COVID-19 (Phan Đình Huê, 2021). 
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III. KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG DU LỊCH 

HUYỆN TRÀ CÚ 

3.1 Tổng quan về huyện Trà Cú 

3.1.1 Vị trí 

Huyện Trà Cú là một đơn vị hành chính thuộc tỉnh Trà Vinh, có vị trí địa lý: 

- Phía bắc giáp huyện Tiểu Cần và Châu Thành 

- Phía đông giáp huyện Cầu Ngang 

- Phía nam giáp huyện Duyên Hải 

- Phía tây giáp sông Hậu 

Địa hình của huyện Trà Cú là đất giồng pha cát, thân đất cao, nên hầu như 

không bị ngập lụt. Khoảng cách từ thị trấn Trà Cú đến TPTV khoảng 30km, 

TPHCM 160 km và TP Cần Thơ 85 km. Trong bán kính 100 km tính từ trung 

tâm của huyện, có các đô thị lớn như thành phố Mỹ Tho, Bến Tre, Vĩnh Long, 

Cần Thơ, Sóc Trăng và thị xã Duyên Hải. 

3.1.2 Diện tích, dân số, đơn vị hành chính 

Toàn huyện có diện tích tự nhiên là 317 km2, với dân số hơn 146.000 

người, trong đó người Khmer chiếm hơn 60%, còn lại là người Kinh, Hoa. 

Huyện Trà Cú được chia thành 17 đơn vị hành chính, gồm 15 xã là Phước 

Hưng, Tập Sơn, Tân Sơn, An Quảng Hữu, Lưu Nghiệp Anh, Ngãi Xuyên, 

Thanh Sơn, Kim Sơn, Hàm Giang, Hàm Tân, Đại An, Định An, Ngọc Biên, 

Long Hiệp, Tân Hiệp và 02 thị trấn Trà Cú và Định An. 

3.1.3 Giao thông  

Khách du lịch có thể đến Trà Cú theo các tuyến đường bộ là Quốc lộ 60, 

53, 54 tương đối dễ dàng, trong tương lai gần khi cầu Đại Ngãi được xây dựng, 

thì huyện sẽ nằm bên cạnh trục giao thông mới từ TPHCM đến Sóc Trăng, Bạc 

Liêu và Cà Mau.  
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Về giao thông đường thủy, tuy có luồng hàng hải quốc tế trên sông Hậu đi 

ngang qua, nhưng do không có hạ tầng bến bãi và phương tiện vận chuyển, nên 

dù chỉ cách TP. Cần Thơ khoảng 65 km (bằng đường sông) và gần cửa biển 

Định An, nhưng huyện Trà Cú chưa có khả năng khai thác được lợi thế này. 

3.1.4 Môi trường  

Huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh là một phần của ĐBSCL, do đó cũng chịu 

ảnh hưởng của bối cảnh môi trường và biến đổi khí hậu chung của ĐBSCL. Các 

thách thức chính về môi trường, tài nguyên thiên nhiên gồm: biến đổi khí hậu, 

nước biển dâng, sạt lở bờ sông, bờ biển; suy giảm rừng, suy giảm tài nguyên 

thiên nhiên và đa dạng sinh học; ô nhiễm nguồn nước do chất thải từ sinh hoạt, 

công nghiệp, chăn nuôi, thủy sản.  

3.1.5 Khí hậu 

Trà Cú là huyện có khí hậu nhiệt đới gió mùa, có 02 mùa mưa nắng rõ rệt. 

Tuy vậy, huyện Trà Cú ít khi bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, động đất hay sóng thần 

nên có thể làm du lịch quanh năm. 

3.2 Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch theo các tiểu vùng 

Căn cứ theo Quy hoạch vùng huyện Trà Cú đến năm 2040 của Viện quy 

hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, thì Trà Cú được chia thành 04 tiểu vùng. 

Các tiểu vùng này có tài nguyên, hạ tầng và khả năng phát triển du lịch như sau: 

3.2.1 Tiểu vùng I: Thị trấn Trà Cú, xã Thanh Sơn, Ngãi Xuyên, Tập Sơn và một 

phần xã Kim Sơn  

Đây là khu vực trung tâm của huyện Trà Cú tập hợp các cơ quan hành 

chính, nơi có hạ tầng giao thông đường bộ thuận tiện và đô thị phát triển.  

Tài nguyên du lịch của Tiểu vùng I có thể kể đến là 05 ngôi chùa Phật 

giáo Bắc Tông, 06 ngôi chùa Phật giáo Nam Tông khmer, nhà thờ Công Giáo, 

Tin Lành; thánh thất Cao Đài và một phần sông Trà Cú, cùng với nhà vườn, 

ruộng lúa hai bên đều rất đẹp. Các cơ sở dịch vụ của huyện như nhà nghỉ, nhà 
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nghỉ trọ, nhà hàng, quán café, tiệm chăm sóc sắc đẹp hầu hết đều tập trung ở TT. 

Trà Cú và một phần ở các xã lân cận.  

Với điều kiện hiện có, Tiểu Vùng I có thể phát triển được các dịch vụ du 

lịch như cơ sở lưu trú, nhà hàng, trang trại – nhà vườn làm du lịch, dịch vụ tham 

quan, trải nghiệm, giải trí ban đêm. 

3.2.2 Tiểu vùng II: Thị trấn Định An và các xã Định An, Đại An, Hàm Giang, 

Hàm Tân 

Khu vực phía đông nam của huyện giáp với Kênh đào Trà Vinh, sông Hậu 

và huyện Duyên Hải, là nơi có hạ tầng giao thông đường bộ tốt, đồng thời có 

tiềm năng rất lớn để phát triển giao thông đường thủy, đặc biệt dự án cảng Bến 

Bạ ở xã Hàm Tân.  

Tài nguyên du lịch nổi bật của Tiểu vùng II là sông Hậu, rạch Tổng Long, 

rừng bần ven sông, Cảng cá Định An, 07 ngôi chùa Phật giáo Nam Tông khmer 

cổ kính, cùng các xóm ấp và làng nghề truyền thống.  

Có thể nói Tiểu Vùng II là khu vực có tiềm năng phát triển du lịch tốt 

nhất của huyện Trà Cú, đặc biệt là du lịch trên sông và nghỉ dưỡng ven sông. 

3.2.3 Tiểu vùng III: Các xã An Quảng Hữu, Lưu Nghiệp Anh, Tân Sơn và một 

phần xã Kim Sơn 

Nếu Tiểu vùng 2 nằm ở phía nam, thì Tiểu vùng III là khu vực giáp sông 

Hậu về phía tây của huyện Trà Cú. Đây là nơi dự kiến có cầu Đại Ngãi đi bên 

cạnh, nên huyện có thể kết nối với các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau trong 

tương lai dễ dàng.  

Tài nguyên du lịch của Tiểu vùng III bao gồm di tích khảo cổ Lưu Cừ, 08 

ngôi chùa Phật giáo Nam Tông khmer cổ kính, sông Hậu và sông Trà Cú – đoạn 

dưới cống đập. Bên cạnh đó, nhà vườn, ruộng lúa, xóm ấp ở khu vực này đều rất 

đẹp. 
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Với tài nguyên và vị trí của mình, Tiểu Vùng III phù hợp để phát triển các 

trang trại - nhà vườn làm du lịch, trạm dừng chân, điểm dịch vụ có quy mô lớn 

trong tương lai.  

3.2.4 Tiểu vùng IV: Các xã Phước Hưng, Tân Hiệp, Long Hiệp và Ngọc Biên 

Khu vực nằm sâu trong đất liền của huyện Trà Cú, là nơi được quy hoạch 

để phát triển nông nghiệp công nghệ cao.  

Tài nguyên du lịch của Tiểu vùng này là ruộng, vườn trồng nhiều loại cây 

đặc sản và 16 ngôi chùa Phật giáo Nam Tông khmer cổ kính. Đây cũng là khu 

vực còn giữ được nhiều nét sinh hoạt và phương thức sản xuất truyền thống của 

đồng bào Khmer.  

Với những điều kiện hiện có, Tiểu vùng IV là nơi có thể phát triển du lịch 

cộng đồng và du lịch nông nghiệp. 

3.3 Đánh giá một số tài nguyên du lịch nổi bật 

3.3.1 Chùa Phật giáo Nam Tông Khmer 

Toàn tỉnh Trà Vinh có 144 chùa Phật giáo Nam Tông của đồng bào Khmer, 

thì 37 chùa thuộc về huyện Trà Cú và có ở hầu hết các các xã, đó là: 

Bảng 3.1: Phân bổ các chùa Phật giáo Nam Tông Khmer trong huyện Trà Cú 

Xã/ TT Số lượng Tên chùa 

Thanh Sơn 2 Chùa Char (chùa Sóc Chà), chùa Kosla. 

Ngãi Xuyên 3 Chùa Swai Xiêm Chás, chùa Swai Xiêm Thmây, 

chùa Tul Tathuc (chùa Giồng Tranh). 

Tập Sơn 1 Chùa Chet Đây (chùa Tháp) 

TT Định An 1 Chùa PhnôSăngKeThmây (chùa Mé Láng) 

Đại An 2 Chùa PhnôSăngKeChás (chùa Trà Kha), chùa 

Phnô Đung (chùa Giồng Lớn). 

Hàm Tân 3 Chùa Bonray Thmây (chùa Cà Săng), chùa Bonray 

Chás (Vàm Ray), chùa Đây Kro Hom (Cà Hom). 
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Hàm Giang 1 Chùa Bantay Kro (chùa Trà Tro) 

Lưu  Nghiệp 

Anh 

2 Chùa Swai Pọt, chùa Chum Nit (chùa Tà Niếp). 

An Quảng 

Hữu 

2  Chùa Kompong Luông (chùa Chợ), Kro (chùa Sóc 

Tro) 

Tân Sơn 1  Chùa Pôthi Bưng (chùa Leng). 

Kim Sơn 3  Chùa Bà Chhao (chùa Bãi Xào), chùa ThCâu 

(chùa Trà Cú), Chrôi Tansa (chùa Bãi Xào Giữa). 

Phước Hưng 3  Chùa Chông Prây (chùa Trạm), chùa Sleng Thmây  

(chùa Sleng Mới), chùa Sleng Chás (Sleng Cũ). 

Tân Hiệp 6 Chùa Phnô Ompung (chùa Long Trường), chùa 

Rong Vel (chùa Sóc Ruộng), chùa Trô Prás Bat 

(chùa Chông Bát), chùa Kós TanLọp (chùa Con 

Lọp), chùa Ba Trạch, chùa Phnô Anđung (chùa Nô 

Đùng). 

Long Hiệp 3  Chùa Tà Sất, Phnô Prel (chùa Nô Rè), chùa Kbal 

Thuk. 

Ngọc Biên 4  Chùa Ba Cụm, chùa Brây Vo (Sà Vần), chùa Bras 

Prang (Kim Tháp), chùa Kompong SaLa (Tha La). 

Nguồn: UBMTTQ huyện Trà Cú (2022) 

Như vậy có thể nói Trà Cú có kiến trúc chùa Phật giáo Nam Tông Khmer 

hàng đầu ở tỉnh Trà Vinh. 

- Ưu điểm:  

Các chùa Phật giáo Nam Tông Khmer đều có tuổi đời trên 100 năm, cá 

biệt có những chùa được xây dựng từ thế kỷ 15 (chùa Tháp, Sà Vần, Vàm Ray) 

với kiến trúc đẹp, linh thiêng. Khuôn viên của mỗi chùa thường rộng từ 2 đến 5 

ha, được trồng nhiều cây cổ thụ tạo môi trường mát mẻ, trong lành, đặc biệt 

chùa Phnô Đung (chùa Giồng Lớn, xã Đại An) còn là nơi trú ngụ của rất nhiều 

chim, cò.  
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Bên cạnh đó, giao thông kết nối và đường nội bộ trong các chùa đều tốt, 

đồng thời các vị sư sãi đón tiếp khách du lịch rất thân thiện, nhiệt tình. 

- Nhược điểm:  

Các chùa ít có hoạt động cầu an, ban phước lành cho du khách gần xa, 

trong khi đây là một trong những nhu cầu cần thiết của họ khi đi tour hành 

hương.  

- Chấm điểm:  

o Chùa Phnô Đung và Vàm Ray 9/10 điểm 

o Các chùa còn lại 8/10 điểm 

3.3.2 Nhạc cụ của đồng bào Khmer 

- Ưu điểm:  

Nhạc cụ của đồng bào Khmer rất hấp dẫn khách du lịch nhờ tính sôi động, 

vui nhộn và dễ tham gia nhảy múa cùng với các ca sĩ, vũ công không chuyên.  

- Nhược điểm:  

Huyện chưa phát triển được loại hình nghệ thuật này thành sản phẩm du 

lịch riêng, hoặc kết hợp với ẩm thực, để thu hút khách. 

- Chấm điểm: 8/10 

3.3.3 Lễ hội 

 Hàng năm trên địa bàn huyện Trà Cú diễn ra các lễ hội lớn, có thể kể đến 

là lễ, tết của người Việt và Nguyên Tiêu của người Hoa; Chôl Chnam Thmây, 

Sêne Đôlta và Ok Om Bok của người Khmer.  

- Ưu điểm: Các lễ hội này thu hút rất đông du khách thập phương đến tham dự 

phần lễ và các hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao.  

- Nhược điểm: Huyện chưa có kế hoạch tổ chức lễ hội gắn với du lịch địa 

phương. 

- Chấm điểm: 9/10 
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3.3.4 Sông Hậu 

Mô tả: Đoạn sông Hậu (một nhánh của dòng Mekong huyền thoại trên thế giới) 

chảy qua huyện Trà Cú dài hơn 20 km, gần cửa biển và Kênh đào Trà Vinh.  

- Ưu điểm:  

Sông sâu, bề ngang khoảng 03 km là tuyến hàng hải quốc tế đến cảng Cái 

Cui (TP Cần Thơ), đồng thời có thể phát triển thành tuyến đường thủy kết nối 

huyện Trà Cú với các tỉnh ven sông Hậu và Côn Đảo. Phong cảnh trên sông và 

hai bên bờ rất đẹp, đây có lẽ là tài nguyên du lịch quan trọng bậc nhất của huyện 

Trà Cú và hàng đầu của tỉnh Trà Vinh. 

- Nhược điểm: 

Chưa có bến cảng và phương tiện vận chuyển khách trên sông, nên huyện 

chưa thể khai thác được lợi thế này. 

- Chấm điểm: 9/10 

3.3.5 Sông Trà Cú 

Mô tả: Một con sông nhỏ chảy qua các huyện Tiểu Cần, Châu Thành, Cầu 

Ngang và đổ ra sông Hậu ở huyện Trà Cú. Để ngăn nước mặn chảy vào nội 

đồng, tỉnh Trà Vinh đã xây dựng cống đập ở thị trấn Trà Cú, nên đoạn phía trên 

cống đập là nước ngọt trong khi đoạn phía dưới dài khoảng 06 km chịu ảnh 

hưởng bởi thủy triều và nước lợ. 

- Ưu điểm: 

Đoạn trên cống đập được bao phủ bởi dừa nước hai bên bờ, vườn cây ăn 

trái và ruộng lúa; đoạn phía dưới rộng hơn, bao phủ bởi bần và các loại cây thủy 

sinh chịu được nước lợ. Nhìn chung cả đoạn phía trên và phía dưới cống đập đều 

đẹp, môi trường trong lành với cảnh làng quê thanh bình. 

- Nhược điểm: 
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Tuy có điều kiện tốt để làm du lịch trên sông và du lịch nông nghiệp, 

nhưng toàn bộ sông Trà Cú - đoạn chảy qua huyện, đều chưa có cơ sở du lịch 

hay phương tiện chuyên chở khách tham quan. 

- Chấm điểm: 8/10 điểm 

3.3.6 Cảng cá Định An 

Mô tả: Cảng dành cho các loại tàu cá neo đậu trên một khúc sông dài khoảng 01 

km ở thị trấn Định An, đồng thời là nơi buôn bán các loại hải sản được khai thác 

từ Biển Đông. 

- Ưu điểm:   

Cảng cá tấp nập suốt ngày, hải sản bán ở đây đều ngon và rẻ. 

Giao thông đường bộ và đường sông đều thuận lợi. 

- Nhược điểm: Vệ sinh môi trường chưa tốt.  

- Chấm điểm: 8/10 điểm 

3.3.7 Khu di tích khảo cổ Lưu Cừ (hay còn gọi Lưu Cừ II) 

Mô tả: Khu di tích thuộc nền văn hóa Óc Eo được xây dựng ở Thế kỷ I và mở 

rộng ở Thế kỷ V, là nơi thờ cúng thần linh của các cư dân Phù Nam cổ. Di tích 

được phát hiện năm 1985 và khai quật sau đó 01 năm. 

- Ưu điểm:  

Phế tích còn lại là công trình xây dựng hàng ngàn năm trước rất quí, hiếm. 

Khuôn viên của khu di tích khá rộng, được bảo quản chu đáo. 

- Nhược điểm:  

Khu di tích không có thuyết minh hay các video tư liệu, đồng thời thiếu 

dịch vụ bổ sung để khách có thể lưu lại lâu hơn. 

- Chấm điểm: 8/10 điểm 
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3.3.8 Dự án cảng Bến Bạ 

Mô tả: Khu dự án tổng hợp gồm dịch vụ cảng, kho bãi, nhà xưởng, chăn nuôi 

dài khoảng 04 km dọc theo bờ sông Hậu thuộc xã Hàm Tân với diện tích hàng 

trăm héc-ta. Công trình đã hoàn thành cầu cảng, mặt bằng kho bãi, nhưng chỉ 

mới khác thác rất hạn chế. 

- Ưu điểm: 

Vị trí tốt, mặt bằng rộng, đã được đầu tư gần hoàn chỉnh thành cảng biển. 

Phần đất trên bờ rộng, dễ dàng kết nối với hệ thống giao thông đường bộ chạy 

qua huyện Trà Cú và các điểm tham quan lân cận 

- Nhược điểm: 

Chưa có dịch vụ để khai thác du thuyền trên sông, nhất là tuyến nối TP. 

Cần Thơ và Côn Đảo. Mặt bằng trên bờ hầu như để trống, ngoại trừ một số khu 

vực được đưa vào làm trang trại chăn nuôi. 

- Chấm điểm 9/10 

3.3.9 Nhà cổ Đại An 

Mô tả: Một khu nhà – vườn rộng khoảng 3 héc-ta gồm một căn nhà cổ (mua từ 

nơi khác), phòng nghỉ, sân, hồ nước, xưởng chế tác và cây xanh. Trong nhà có 

rất nhiều cổ vật hàng trăm năm trước làm từ chất liệu gỗ, sành, sứ và đồng. 

- Ưu điểm: Khuôn viên rộng, đẹp, cổ vật quí hiếm. 

- Nhược điểm: Gia chủ chưa tổ chức dịch vụ có tính chất chuyên nghiệp và chưa 

bán vé vào cửa. 

- Chấm điểm: 9/10 

3.3.10 Làng nghề truyền thống 

Mô tả: Huyện Trà Cú có nhiều làng nghề truyền thống như: Dệt chiếu Cà Hom, 

Đan lát Đại An; cơ sở may trang phục Khmer Kim Ngọc Sông, làm Mặt nạ Kim 

Mạnh, đúc Cốm dẹp, Mỹ nghệ tre Trì Cảnh và ẩm thực Cô Diễm. 
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- Ưu điểm:  

Các làng nghề sản xuất ra các sản phẩm thủ công khác biệt, không có 

hoặc ít có trên thị trường, nên khách du lịch rất thích. Các món ăn và thực phẩm 

chế biến ở quán Cô Diễm được khách đánh giá cao. 

- Nhược điểm: Quy mô sản xuất của các làng nghề nhỏ, ngoại trừ cơ sở Trì 

Cảnh. Quán ăn Cô Diễm cũng nhỏ. 

- Chấm điểm:  

Cơ sở Trì Cảnh, quán Cô Diễm: 9/10 điểm 

Các làng nghề, cơ sở còn lại: 8/10 điểm 

3.4 Đánh giá dịch vụ du lịch 

3.4.1 Lưu trú 

Theo Phòng Văn hóa và Thông tin, thì cả huyện hiện có 12 cơ sở lưu trú, 

tập trung ở thị trấn Trà Cú, Định An; các xã Đại Anh, Thanh Sơn, Tập Sơn và 

Hàm Tân, với 107 phòng (chiếm khoảng 7% số phòng toàn tỉnh), phục vụ được 

cùng một lúc hơn 200 khách. Trong đó, Nhà nghỉ Thành Phát ở thị trấn Trà Cú 

là có quy mô lớn nhất (19 phòng) với trang thiết bị tương đương 2 sao. 

Bảng 3.2: Các cơ sở lưu trú trong huyện Trà Cú năm 2021 

TT Tên cơ sở Số 

phòng 

Địa chỉ 

ấp, khóm - xã, thị trấn 

1 Phát Đạt 9 ấ Chợ, xã Tập Sơn  

2 Phước Nguyên  9 ấp Cây Da, xã Tập Sơn  

3 A Tuấn 10 ấp Kosla, xã Thanh Sơn  

4 Nguyệt Ánh 5 ấp Kosla, xã Thanh Sơn  

5 Kim Đang 8 ấp Trà Lés, xã Thanh Sơn  

6 Kim Đang 2 8 ấp Trà Lés, xã Thanh Sơn 
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7 Lưu Luyến 8 ấp Trà Lés, xã Thanh Sơn 

8 Như ý  8 ấp Sóc Chà A, xã Thanh Sơn  

9 Ngọc Thái 7 Khóm 3, Thị trấn Trà Cú   

10 Thành Phát 19 Khóm 5, Thị trấn Trà Cú   

11 Thăng Quyên 5 ấp Chợ, xã Đại An   

12 Bảo Trang 11 ấp Cà Săng, xã Hàm Tân  

Tổng cộng (phòng) 107  

Nguồn: Phòng VHTT (2021) 

Qua phỏng vấn một số chủ cơ sở, thì khách hàng của họ chủ yếu là khách 

đi hành hương (viếng chùa), thăm thân và vãng lai, còn khách du lịch thuần túy 

rất ít. Trước dịch COVID-19 tình hình kinh doanh của các cơ sở lưu trú khá tốt 

với công suất phòng thường đạt trên 50%. 

3.4.2 Ẩm thực 

Huyện Trà Cú có nhiều quán ăn như Ngọc Tiền, Thành Đạt, Ngân Quí, 

Tám Phước, 333… Trong đó nhà hàng RITHY ở xã Đại An và Bên Sông ở thị 

trấn Trà Cú có thể phục vụ được khách đoàn du lịch.  

3.4.3 Lữ hành 

Toàn huyện chưa có công ty du lịch hay chi nhánh, vì vậy việc tổ chức 

tour trong huyện đều do các đơn vị đóng ở TP.Trà Vinh hoặc các địa phương 

khác thực hiện. 

3.4.4 Vận chuyển 

Huyện chưa có các phương tiện vận chuyển du lịch đường bộ, đường thủy  

3.4.5 Vui chơi giải trí 

Tại các xã và thị trấn, hiện chỉ có các điểm vui chơi giải trí dành cho 

người địa phương. Trong khi đó âm nhạc Khmer là một thế mạnh nhưng huyện 

chưa tổ chức thành sản phẩm du lịch để bán cho các công ty du lịch và cũng 

chưa có địa điểm biểu diễn. 
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3.4.6 Mua sắm 

Chợ thị trấn Trà Cú (chợ Mới) và chợ thị trấn Định An, Đại An có quy mô 

khá lớn, hàng nông – thủy sản rất nhiều, nhưng cần có điểm bán hàng có chất 

lượng cao hơn, bao bì mẫu mã đẹp hơn dành cho khách du lịch. 

3.5 Đánh giá hạ tầng 

3.5.1 Giao thông đường bộ 

Hiện nay có Quốc lộ 54, 53 và Đường tỉnh 911, 914, 915 đi qua huyện, 

mặc dù các tuyến đường này hầu hết chỉ có 2 làn xe, nhưng mặt đường tương 

đối tốt, nên giao thông đường bộ đến Trà Cú và từ đây đi các địa phương lân cận 

đều thuận lợi. 

Tuy vậy bến xe và phương tiện vận chuyển chuyên phục vụ khách du lịch 

đều chưa có. 

3.5.2 Giao thông đường thủy 

Như đã đề cập ở phần trên, là tuy có tuyến đường hàng hải quốc tế đi 

ngang qua, nhưng do thiếu bến cảng và phương tiện vận chuyển khách, nên 

huyện chưa có khả năng khai thác được giao thông đường thủy. 

3.5.3 Hạ tầng công nghệ thông tin 

Các mạng điện thoại và internet được kết nối đầy đủ nhưng chưa có các 

trạm thông tin, cột quét mã QR tại các điểm tham quan và dịch vụ du lịch. Bên 

cạnh đó nội dung giới thiệu về Trà Cú trên các website của tỉnh còn mỏng và ít 

cập nhật. 

3.6 Đánh giá nguồn nhân lực 

3.6.1 Nguồn nhân lực quản lý nhà nước 

Huyện Trà Cú có 02 đơn vị phụ trách hoạt động văn hóa là Phòng Văn hóa 

và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao. Cả hai đơn vị này có 

gần 20 cán bộ tốt nghiệp đại học, cao học các chuyên ngành kinh tế, luật, báo 

chí, văn hóa và thể thao. Tuy vậy do không có cán bộ tốt nghiệp chuyên ngành 
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du lịch và cán bộ chuyên trách lĩnh vực du lịch, nên mọi hoạt động xúc tiến du 

lịch của huyện đều phụ thuộc vào Sở VHTTDL. 

3.6.2 Nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp du lịch 

Nguồn nhân lực trong các nhà nghỉ, nhà hàng hầu hết chỉ có khả năng phục 

vụ khách nội địa và cung cấp dịch vụ từ 2 sao trở lại.  

Hiện tại (đầu năm 2022) cả huyện chỉ một mình nhà hàng RITHY là có 

chuyên môn và ngoại ngữ để đón khách quốc tế. 

3.7 Đánh giá chính sách hỗ trợ các hộ dân làm du lịch 

Trong các năm qua, UBND huyện đã triển khai Nghị quyết 70 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về hỗ trợ các hộ dân và doanh nghiệp làm du lịch. 

Tuy vậy, huyện Trà Cú chưa có các chương trình riêng về hỗ trợ về đào tạo, học 

tập kinh nghiệm ở các tỉnh/ thành khác, dành cho các hộ dân muốn khởi nghiệp 

hoặc chuyển đổi từ nghề nông sang kinh doanh du lịch. 

3.8 Phân tích thị trường 

3.8.1 Phân tích thị trường du lịch tỉnh Trà Vinh 

a/ Khách du lịch 

Từ năm 2016 – 2020 tỉnh Trà Vinh đón được 3.439.500 lượt khách, trong 

đó 97%, là khách nội địa và 3% là khách quốc tế.  

Biểu đồ 3.3: Tỷ trọng khách quốc tế đến tỉnh Trà Vinh từ năm 2016 - 2020 

Nguồn: Sở VHTTDL (2020) 
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Với tỷ lệ lưu trú trên 65% tổng số khách đến, nếu so với một số địa phương 

lân cận như Bến Tre, Vĩnh Long, Tiền Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, thì Trà Vinh 

dẫn đầu.  

Biểu đồ 3.4: Tỉ lệ khách lưu trú tại một số địa phương ĐBSCL 

 từ năm 2016 – 2020 

 

 Nguồn: Sở DL, Sở VHTTDL, Sở VHTTTTDL các tỉnh/ thành ĐBSCL (2021) 

Bên cạnh đó, tỷ lệ lưu trú đạt gần 0,8 ngày/ khách, đặc biệt trong đó khách 

đi tour có thể lưu lại dài nhất là 5 ngày, cũng là một tỷ lệ khá cao. 

Bảng 3.5: Độ dài lưu trú của khách du lịch đến tỉnh Trà Vinh  

từ năm 2019 - 2021 

Năm 2019 2020 7 tháng 2021 

Loại khách 
Khách 

lưu trú 

Khách 

đi tour 

Khách 

lưu trú 

Khách 

đi tour 

Khách 

lưu trú 

Khách 

đi tour 

Số lượng khách 

(người) 
683.446 12.997 289.778 7.730 486.000 4.400 

Số ngày khách 665.700 65.800 522.600 42.700 369.000 25.000 

Tỉ lệ ngày 

khách/khách 
0,74 5 1,8 5,5 0,76 5,68 

 Nguồn: Sở VHTTDL Trà Vinh và Cục Thống kê Trà Vinh (2019-2021) 
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b/ Doanh thu du lịch 

Tổng doanh thu du lịch của tỉnh Trà Vinh từ năm 2016 đến 2020 là 

1.184,528 tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng bình quân 32,34%. Trong đó 03 năm 

từ 2017 - 2019 doanh thu du lịch tăng liên tục, đỉnh điểm năm 2019 doanh thu 

tăng đến 70,9% so với năm 2017. Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, doanh 

thu du lịch năm 2020 của tỉnh Trà Vinh bị suy giảm 48,8% so với năm 2019, chỉ 

đạt 183 tỷ đồng, còn báo cáo sơ bộ năm 2021 của Sở VHTTDL con số này là 

151 tỷ đồng. 

Biểu đồ 3.6: Doanh thu du lịch tỉnh Trà Vinh từ năm 2016 - 2020 

Nguồn: Sở VHTTDL Tỉnh Trà Vinh (2021) 

Trong khi đó, chi tiêu bình quân của khách du lịch khi đến tỉnh Trà Vinh 

năm 2019 là gần 350.000đ/khách là thấp nếu so với mức trung bình của cả nước 

1,6 triệu đồng/ khách nội địa (Thiên Điểu, 2021) ,và so với các tỉnh/ thành 

ĐBSCL như sau: 

Biểu đồ 3.7: So sánh mức chi tiêu của khách đến  ĐBSCL 2016-2020.  

(đvt: VND) 
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  Nguồn: Sở DL, Sở VHTTDL, Sở VHTTTTDL các tỉnh/ thành ĐBSCL (2021) 

c/ Phân khúc thị trường khách  

Khách lữ hành 

Qua phỏng vấn sâu các chuyên gia từ các công ty du lịch đóng tại TP. Hồ 

Chí Minh, Hà Nội và Bến Tre như Vietravel, Saigontourist, Bến Thành, 

Fiditour, Viet Mark, Thanh Thanh, Chim Cánh Cụt; Asiana, Golden Tours và 

Nam Bộ về tiêu chí đưa khách du lịch đến Trà Vinh từ năm 2016 - 2020, thì kết 

quả như sau: 

- Tour định kỳ dành cho khách Việt Nam: chỉ có Vietravel tổ chức hàng 

tuần một chương trình Bến Tre – Trà Vinh 2 ngày/1 đêm (lưu trú tại TP.Trà 

Vinh); 

- Tour cho khách nhập: Công ty Du lịch Nam Bộ có tổ chức các đoàn định 

kỳ, các đơn vị còn lại thỉnh thoảng mới có khách đến đây; 

- Các công ty đều có tổ chức tour hành hương, tham quan theo yêu cầu 

riêng của khách, trong đó trọng tâm là viếng chùa Khmer, tham dự các lễ hội 

như Ok Om BoK, cúng Ông Bổn, Nghinh Ông, Nguyên Tiêu... 
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- Tổ chức sự kiện: Hầu như không có; 

- Địa điểm lưu trú: Các khách sạn, nhà khách đóng trên địa bàn TP. Trà 

Vinh, thị xã Duyên Hải; các homestay ở các huyện Cầu Kè, Tiểu Cần, Châu 

Thành, Càng Long... 

- Hầu hết các công ty đều cho rằng tỉnh Trà Vinh nói chung và huyện Trà 

Cú nói riêng có tiềm năng lớn để phát triển du lịch, trong đó có du lịch trên 

sông, nhưng do thiếu sản phẩm tham quan, lưu trú và dịch vụ ban đêm, nên họ 

khó đưa khách đến;  

- Trong tháng 11/2019, Công ty Du lịch Vòng Tròn Việt có tổ chức đoàn 

khảo sát ”Nối hai bờ sông Hậu”, dành cho hơn 30 hãng lữ hành TPHCM và Hà 

Nội, đi từ Trà Vinh qua Cù Lao Dung bằng tàu ở Định An, kết quả là các công 

ty đánh giá cao tuyến du lịch mới này, nhưng do dịch COVID-19, nên việc triển 

khai tiếp theo bị ngừng lại. 

(Xem Phụ lục I: Phỏng vấn chuyên gia về tiềm năng phát triển du lịch huyện Trà 

Cú) 

Khách từ các nguồn khác 

Qua phỏng vấn của Đơn vị tư vấn đối với một số khách sạn, nhà khách 

trong tỉnh, thì phần lớn khách lưu trú của họ là khách vãng lai, công vụ và thăm 

thân, còn các nhà hàng cho rằng khách ăn uống là người địa phương chiếm đa 

số. Như vậy đối với huyện Trà Cú, thì khách trong tỉnh sẽ là một trong những 

nguồn khách quan trọng sau này. 

Nhận xét chung về thị trường du lịch tỉnh Trà Vinh 

Số lượng khách đến tỉnh Trà Vinh hàng năm tương đối thấp, trong đó 

khách công vụ, thăm thân và hành hương chiếm đa số.  

Tỷ lệ khách quốc tế so với tổng lượng khách đến tỉnh là rất nhỏ, nhưng 

những khách đến tỉnh vì mục đích du lịch thì thường lưu lại nhiều ngày. Điều 

này cho thấy nếu phát triển được khách đến Trà Vinh vì mục đích đi du lịch, thì 

có khả năng gia tăng được thời gian lưu trú bình quân. 
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Chi tiêu tính trên đầu khách đến tỉnh Trà Vinh chỉ dưới 50% so với mức 

trung bình của cả nước là rất thấp, cho thấy ngành du lịch địa phương cần phải 

phát triển thêm nhiều sản phẩm, trong đó chú trọng đến các sản phẩm có giá trị 

cao, thì mới có thể khắc phục được điểm yếu này. Đồng thời cần có hướng đột 

phá tiến ra sông Hậu và Cổ Chiên, để tạo ra sản phẩm du lịch bằng tàu lớn chở 

được hàng trăm khách, là sản phẩm chưa có ở các tỉnh lân cận, thì du lịch Trà 

Vinh mới phát triển nhanh và bền vững. 

3.8.2 Phân tích thị trường du lịch huyện Trà Cú 

a/ Khảo sát nhận biết điểm đến Trà Cú  

Qua khảo sát 200 khách du lịch nội địa, thì chỉ 35% trả lời đã từng đi du 

lịch Trà Cú để viếng chùa Vàm Ray và một số chùa khác. Trong số đó, 80% 

chấm điểm tích cực (từ điểm 7 trên thang điểm 10) đối với các chùa này, gần 

50% nói rằng họ đã nghỉ tại các cơ sở lưu trú của huyện và trả lời muốn quay lại 

hàng năm.  

(Xem Phụ lục II. Bảng khảo sát khách du lịch về nhận biết điểm đến Trà 

Cú) 

b/ Thống kê du lịch huyện Trà Cú 

Trong các năm qua, huyện Trà Cú chưa có thống kê riêng về hoạt động du 

lịch mà chỉ có thống kê du lịch chung của toàn tỉnh, do Sở VHTTDL thực hiện. 

Vì vậy Phòng VHTT và Đơn vị tư vấn ước số lượng khách và doanh thu du lịch 

của huyện Trà Cú bằng khoảng 10% khách và doanh thu du lịch toàn tỉnh. 

Bảng 3.8: Ước lượng khách và doanh thu du lịch huyện Trà Cú 

từ năm 2016 đến 2020 

Chỉ tiêu Toàn tỉnh Huyện Trà Cú 

Doanh thu (tỷ đồng) 1.184 118 

Lượt khách phục vụ 

(người) 3.439.500 340.0000 
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Lượt khách lưu trú 2.273.281 227.000 

        Nguồn: Tính toán của Đơn vị tư vấn 

Nếu căn cứ theo năm năm 2019 là năm mà ngành du lịch tỉnh Trà Vinh 

phát triển cao nhất, thì con số ước lượng khách và doanh thu du lịch của huyện 

Trà Cú là: 

Bảng 3.9: Ước lượng khách và doanh thu du lịch huyện Trà Cú năm 2019 

Chỉ tiêu Toàn tỉnh Huyện Trà Cú 

Doanh thu (tỷ đồng) 359 tỷ 36 tỷ 

Lượt khách phục vụ 

(người) 1.024.900  102.500 

Lượt khách lưu trú 683.446 68.000 

Nguồn: Đơn vị tư vấn dựa trên báo cáo năm 2019 của Sở VHTTDL 

Như vậy ước 01 ngày trong năm 2019 huyện Trà Cú: 

o Đón được 280 khách. 

o Số khách lưu trú khoảng 188 người. 

o Doanh thu khoảng 98 triệu đồng 

Số liệu ước lượng trên đây gần sát với trả lời của một số chủ nhà nghỉ trong 

huyện cho đơn vị tư vấn là công suất phòng trước dịch COVID-19 trên 50%.  

Do khách nước ngoài đến tỉnh Trà Vinh chỉ chiếm 3% trên tổng số khách 

năm 2019 (Sở VHTTDL, 2020), nên lượng khách đến huyện Trà Cú được phỏng 

đoán là chỉ khoảng 3.000 khách/năm, nhưng họ hầu như không có lưu trú. 

c/ Sản phẩm du lịch của huyện Trà Cú 

Sản phẩm lữ hành (Tours) 

Huyện Trà Cú hiện không có các tour tham quan định kỳ trong huyện mà 

chỉ có một số tour kết nối với các địa phương khác trong tỉnh.  
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Qua phỏng vấn các hãng lữ hành địa phương như Công ty Du lịch Trà 

Vinh, Vĩnh Bình, Đại Lợi, Đại Hưng, Hải Phát, Hoàn Vũ và Việt Xinh thì trước 

dịch COVID-19 các đơn vị này chỉ đón được các nhóm khách lẻ dạng gia đình, 

còn khách tour của các hãng lữ hành từ TP. HCM rất ít. Điều đáng mừng là 

khách nội địa khi đến tỉnh Trà Vinh đều có nhu cầu tham quan chùa Vàm Ray ở 

huyện Trà Cú và công ty Du lịch Vĩnh Bình đang lên kế hoạch mời các hãng lữ 

hành Hà Nội khảo sát tuyến du lịch ven sông Hậu, dành cho khách quốc tế trong 

năm 2022. 

Sản phẩm lưu trú 

Toàn huyện có 12 nhà nghỉ, nhà trọ với 107 phòng, với giá bán phòng theo 

tiêu chuẩn 2 người từ 150.000 đ đến khoảng 300.000 đ/phòng đêm. Ngoài dịch 

vụ phòng nghỉ, các cơ sơ lưu trú hầu như không bán được dịch vụ cộng thêm 

như ăn uống, giải trí, tham quan, mua sắm.  

Sản phẩm lưu trú của huyện Trà Cú nhìn tổng quát là thiếu cả về số lượng 

và chất lượng, trong đó các loại hình lưu trú vùng quê đang khá phổ biến ở các 

tỉnh lân cận như Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long dưới dạng lodge, bungalow, 

khu nghỉ dưỡng ven sông, rạch và du thuyền có phòng ngủ thì đều chưa có.  

Ẩm thực 

Huyện Trà Cú có nhiều món ăn nổi tiếng của cộng đồng ba dân tộc Khmer, 

Kinh, Hoa. Trong đó có nhiều nhà hàng, quán ăn phục vụ khách địa phương. 

Tuy vậy, như đã trình bày ở phần trên, trừ nhà hàng RITHY và Bên Sông, thì 

hầu hết chưa đạt tiêu chuẩn phục vụ khách đoàn du lịch.   

Vui chơi, giải trí: Chưa có 

Mua sắm 

Hàng mua về dành cho khách du lịch đến huyện Trà Cú là đa dạng, bao 

gồm đặc sản ở chợ thị trấn Trà Cú và Định An; bánh dân gian (quán Cô Diễm); 

Bột nưa (cơ sở Minh Hùng), Cốm dẹp, Đường thốt nốt, Dan lát thủ công; đồ lưu 
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niệm từ tre (cơ sở Trì Cảnh), Mặt nạ (cơ sở Kim Mạnh), trang phục truyền thống 

Khmer (cơ sở Kim Ngọc Sông). 

3.8.3 Phân tích đối thủ cạnh tranh 

a/ Các địa phương trong tỉnh 

TP. Trà Vinh và thị xã Duyên Hải là hai đô thị lớn nhất tỉnh, có hạ tầng 

kinh tế xã hội, cơ sở vật chất phục vụ du lịch phát triển hơn huyện Trà Cú. Vì 

vậy 02 địa phương này có thể cùng với huyện Trà Cú, tạo thành chuỗi giá trị du 

lịch mới trong tỉnh như các tour kết nối TP. Trà Vinh, tắm biển Ba Động với 

tham quan sông nước, nhà vườn, làng nghề ở huyện Trà Cú. Bên cạnh đó, khi 

huyện Trà Cú phát triển được khách sạn, khu nghỉ dưỡng ven sông Hậu, thì cùng 

với TP. Trà Vinh và thị xã Duyên Hải, huyện sẽ là nơi cung cấp dịch vụ lưu trú, 

giải trí ban đêm trong tỉnh Trà Vinh. 

Đối với các huyện còn lại, thì Trà Cú kết hợp tạo thành tuyến du lịch nông 

nghiệp với nhiều sản phẩm khác nhau, như Cầu Kè, Càng Long, Tiểu Cần, Châu 

Thành là tham quan, nghỉ dưỡng vườn cây ăn trái, tập trung ở hệ sinh thái nước 

ngọt; với Cầu Ngang là làng nghề Bánh tét, lễ hội, Châu Thành là cồn nổi trên 

sông Cổ Chiên; với huyện Duyên Hải là rừng bần – đước, vuông tôm, bè cá. 

Như vậy có thể nói các địa phương trong tỉnh không phải là đối thủ cạnh 

tranh, mà là đối tác để tạo thành các chuỗi giá trị du lịch khác nhau, bổ sung cho 

nhau cùng phát triển. 

b/ Một số huyện ven sông Hậu của tỉnh Sóc Trăng 

Tỉnh Sóc Trăng có các huyện ven sông Hậu đối diện huyện Trà Cú là 

Long Phú, Trần Đề và Cù Lao Dung.  

Trong đó huyện Long Phú không có tài nguyên du lịch nổi bật, còn huyện 

Cù Lao Dung nếu kết hợp với Trà Cú (và huyện Duyên Hải), sẽ tạo thành điểm 

đến “Hai bờ sông Hậu” rất hấp dẫn, như ghi nhận từ đoàn khảo sát của 30 hãng 

lữ hành TPHCM và Hà Nội đến đây vào tháng 11/2019.  
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Đối thủ cạnh tranh nếu có của huyện Trà Cú là huyện Trần Đề, vì đây là 

nơi có cảng lớn, đang có tuyến tàu biển đi Côn Đảo. Tuy vậy nếu huyện Trà Cú 

phát triển được cảng du lịch ở khu vực Bến Bạ (xã Hàm Tân), thì có ưu thế cạnh 

tranh tốt hơn do dễ tiếp cận thị trường khách từ TPHCM và các tỉnh phía đông 

ĐBSCL.  

3.8.4 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức (SWOT) huyện Trà 

Cú 

a/ Phân tích theo mô hình PESTEL 

Chính trị (P):  

Du lịch đang được định hướng phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn, 

nên các năm vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 08 về phát triển du 

lịch, còn Tỉnh ủy Trà Vinh và Huyện ủy Trà Cú trong Nghị quyết Đại hội Đảng 

nhiệm kỳ 2020 – 2025 đều coi phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ 

chính.  

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hội thảo “Du lịch Việt Nam- Phục 

hồi và phát triển” ngày 25/12/2021, cũng đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của 

du lịch đối với nền kinh tế của quốc gia và sự cần thiết phải ban hành các chính 

sách để hỗ trợ ngành du lịch phát triển sau dịch COVID-19. 

Kinh tế (E):  

Nền kinh tế của nước ta trong các năm trước phát triển rất tốt, nhưng 02 

năm qua do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên chững lại. Tuy vậy với việc 

gần 100% dân số trên 18 tuổi đã tiêm chủng đủ 2 mũi vaccine, cùng với ổn định 

kinh tế vĩ mô, thì tình hình phục hồi kinh tế của Việt Nam là rất triển vọng. Đặc 

biệt tỷ lệ tầng lớp trung lưu có thu nhập cao đang tăng nhanh, sẽ tạo ra một thị 

trường lớn cho ngành du lịch (VCCI- Fulbright, 2020). 

Xã hội (S): Huyện Trà Cú có an ninh, trật tự xã hội ổn định, đặc biệt rất ít tệ nạn 

ăn xin, cướp giật. 
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Công nghệ (T): 4.0 và các ứng dụng đang đem lại nhiều tiện ích cho kinh doanh 

du lịch. 

Môi trường (E): Môi trường tự nhiên của huyện Trà Cú trong lành, thích hợp để 

phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng ven sông, kinh, rạch và nhà vườn.  

Pháp lý (L): Luật Du lịch, các văn bản dưới luật đều khuyến khích các thành 

phần kinh tế tham gia phát triển du lịch. Ở cấp độ địa phương, Hội đồng nhân 

dân tỉnh Trà Vinh đang chuẩn bị ban hành Nghị quyết mới trong năm 2022, để 

thay thế Nghị quyết số 70/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ các cơ sở kinh doanh du 

lịch.  

Như vậy có thể nói các yếu tố để phát triển du lịch của huyện Trà Cú theo 

mô hình PESTEL là khá thuận lợi. 

b/ Phân tích theo mô hình SWOT 

Điểm mạnh (S): 

- Huyện Trà Cú nằm trong tỉnh Trà Vinh có nhiều tài nguyên du lịch khác 

biệt so với các tỉnh lân cận, nên sẽ là một lợi thế để phát triển sản phẩm 

riêng biệt, không trùng lắp, tạo lợi thế cạnh tranh. Địa hình của huyện chủ 

yếu là đất giồng cao, ít bị ngập úng, nên rất thuận lợi để xây khách sạn, 

khu nghỉ dưỡng; 

- Tài nguyên văn hóa của đồng bào Khmer thuộc hàng đầu của tỉnh Trà 

Vinh, trong đó nổi bật nhất là 37 ngôi chùa Phật giáo Nam Tông; 

- Với hơn 20 km bờ sông Hậu gần cửa biển và chỉ cách TP. Cần Thơ 

khoảng 65 km, nên rất dễ dàng phát triển cảng du lịch cho du thuyền lớn, 

chở hàng trăm khách, chưa có ở trong khu vực nội địa của ĐBSCL;  

- Vị trí không quá xa để khai thác khách từ hai thị trường nguồn là TP. 

HCM và Cần Thơ, đồng thời có thể kết nối với các địa phương trong tỉnh 

và Cù Lao Dung, tạo thành các tuyến du lịch hấp dẫn. 

Điểm yếu (W): 
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- Huyện Trà Cú thiếu nhiều sản phẩm du lịch, như tour trên sông và khách 

sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng ven sông... 

- Nguồn nhân lực du lịch thiếu cả về số lượng và yếu về chất lượng, nhất là 

nhân sự làm việc với khách quốc tế. 

Cơ hội (O):  

- Du lịch về với thiên nhiên sẽ là xu hướng chủ đạo trong các năm tới, trong 

đó ĐBSCL là một trong những điểm đến chính của khách nội địa; 

- Các tuyến đường giao thông về ĐBSCL đang được nâng cấp, mở rộng và 

xây mới. Trong đó cầu Đại Ngãi đi qua huyện Trà Cú dự kiến được triển 

khai trong tương lai gần, sẽ tạo thành tuyến du lịch mới từ TP. HCM kết 

nối Trà Vinh với các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và TP. Cần Thơ; 

- Chủ đầu tư khu cảng biển Bến Bạ ở xã Hàm Tân đồng ý chuyển đổi công 

năng thành cảng du lịch. 

Thách thức (T): 

- Khách du lịch không biết nhiều về tỉnh Trà Vinh và huyện Trà Cú nói 

riêng, nên các hãng lữ hành rất ít thiết kế tour đến đây; 

- Bờ sông Hậu bị lở ở một số đoạn, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển bền 

vững của huyện Trà Cú; 

- Đập ngăn mặn có thể làm sông Trà Cú bị ô nhiễm bởi chất hữu cơ lắng 

đọng từ nước thải sinh hoạt và sản xuất. 

3.8.5 Dự báo xu hướng khách đến huyện Trà Cú trong 5 năm tới và tầm nhìn 10 

năm 

a/ Khách nội địa 

Lượng khách nội vùng ĐBSCL và các tỉnh/ thành Miền Đông đến Trà Cú 

có thể tăng trưởng trên 30%/ năm tính từ năm 2022, chủ yếu do nhu cầu du lịch 

về nông thôn đang là xu hướng. Nhưng trong các năm qua, đây là đối tượng 

khách ít sử dụng dịch vụ, nên không đem lại doanh thu nhiều cho huyện. Tuy 

vậy trong tương lai nếu có dịch vụ tham quan trên sông, lưu trú ven sông và 
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trong các nhà vườn, thì có thể giữ được phần lớn khách này lưu lại qua đêm. 

Đồng thời nếu triển khai được bến cảng du lịch ở Bến Bạ, thì khách nội địa có 

thể tăng đột biến, nhất là khách từ TP. Cần Thơ và khách đi tour liên tuyến Cần 

Thơ – Trà Vinh – Sóc Trăng – Côn Đảo. 

b/ Khách quốc tế 

Trong các năm qua khách quốc tế đi xe đạp đến huyện Trà Cú nhưng tỷ lệ 

không nhiều, đây là tình hình chung của cả tỉnh Trà Vinh. Nhưng khi huyện Trà 

Cú có sản phẩm dịch vụ, đặc biệt là lưu trú ở trong nhà dân và trong các khu 

nghỉ dưỡng hướng ra sông Hậu để khách ngắm cảnh sông và hoàng hôn, thì sẽ 

phát triển được thị trường khách quốc tế.  

  



57 

 

IV. TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH HUYỆN 

TRÀ CÚ TỪ NĂM 2022 ĐẾN NĂM 2025 VÀ TẦM NHÌN 2030  

4.1 Mục tiêu 

4.1.1 Mục tiêu chung 

Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện Trà Cú và là 

trung tâm du lịch hướng ra sông Hậu của tỉnh Trà Vinh trước năm 2030. 

4.1.2 Mục tiêu cụ thể 

a) Mục tiêu kinh tế - việc làm   

Để trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, thì du lịch phải đạt được các chỉ 

tiêu cơ bản như tỷ lệ đóng góp vào nguồn thu của huyện từ 10% và tạo ra ít nhất 

10% việc làm cho lực lượng lao động. Đây là mục tiêu mà huyện cần đạt được 

sau năm 2030, còn trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2025 thì cần phấn đấu đạt 

được các chỉ tiêu sau đây: 

Bảng 4.1: Các chỉ tiêu du lịch huyện Trà Cú từ năm 2022 đến 2025, và 2030 

Năm 2022* 2023 2024 2025 2030** 

Tổng số khách 

(người) 
102.500 133.000 173.000 225.000 

560.000 

Khách quốc tế 

(người) 
3.000 3.900 5.100 6.500 

17.000 

Khách lưu trú (người) 68.000 88.000 114.000 150.000 370.000 

Doanh thu (tỷ đồng) 36 50 60 80 200 

Tạo việc làm 

(người)*** 
310 450 600 800 

2.000 

Tăng trưởng bình 

quân/năm 

 30% 30% 30% 

 

Ghi chú: *Dự đoán bằng năm 2019 

** Ước giai đoạn 2026 – 2030 tăng trưởng du lịch ở mức thấp nhất 20%/năm  
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*** Ước tổng số lao động trực tiếp trong 12 cơ sở lưu trú (60 người), 04 nhà 

hàng (80 người); 05 cơ sở thủ công -mỹ nghệ (20 người), 02 làng nghề dệt chiếu 

và đan lát (100 người) và dịch vụ khác (50 người).  

Đây là chỉ tiêu theo phương án thấp (thậm chí là rất thấp) vì khi có cảng 

du lịch ở Bến Bạ, thì lượng khách đến Trà Cú có thể tăng đột biến tạo ra doanh 

thu hàng trăm đến hàng ngàn tỷ đồng/năm.   

b) Mục tiêu về thu hút đầu tư 

Phấn đấu đến năm 2025 ít nhất: 

- Thu hút được 05 nhà đầu tư mới về cơ sở lưu trú với ít nhất 100 phòng đạt 

chuẩn 2 sao trở lên, hoặc là homestay, farmstay được công nhận; 

- 02 nhà đầu tư về dịch vụ lữ hành (tổ chức tour); 

- 02 nhà đầu tư về cảng du lịch và du thuyền; 

- 15 điểm vườn làm du lịch (có hoặc không có lưu trú). 

c/ Mục tiêu về văn hóa - xã hội 

- Góp phần nâng cao dân trí và mức sống cho người dân địa phương; 

- Phát triển văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực của đồng bào Khmer thành sản 

phẩm du lịch riêng biệt của huyện Trà Cú. 

d) Mục tiêu về môi trường  

Gắn hoạt động du lịch với gìn giữ các tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi 

trường, thích nghi với biến đổi khí hậu. 

e) Mục tiêu an ninh, quốc phòng  

Giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự và an toàn xã hội. 

4.2 Định vị điểm đến 

Định vị điểm đến là định hình chiến lược phát triển du lịch gắn với đặc 

điểm tài nguyên và lợi thế cạnh tranh nổi bật mà địa phương có. Theo đó tài 
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nguyên quan trọng nhất của huyện Trà Cú là hơn 20 km sông Hậu và văn hóa 

Khmer. 

Như vậy cần xây dựng chiến lược quảng bá du lịch dựa trên hai lợi thế này 

với Slogan có thể là: “Trà Cú – Vẻ đẹp bất tận bên bờ sông Hậu”, với biểu 

tượng mô phỏng kiến trúc chùa Khmer bên cây thốt nốt trên bờ sông Hậu và xa 

xa là biển Đông. 

Định vị điểm đến này còn là gợi mở cho chiến lược phát triển hướng ra 

sông lớn và biển Đông của tỉnh Trà Vinh trong những năm tới. 

4.3 Xác định sản phẩm du lịch đặc trưng  

Là những sản phẩm gắn liền với hình ảnh điểm đến và có tính chất lan tỏa 

cao đối với ngành du lịch của huyện.  

4.3.1 Sản phẩm lữ hành 

Bao gồm 04 tour chính: 

- Tour bằng tàu lớn trên sông Hậu: TP. Cần Thơ (cảng Cái Cui) - Trà Cú 

(Bến Bạ);  

- Tour đường thủy bằng tàu, cano: Cảng cá Định An - Kênh đào Trà Vinh - 

cửa biển - Cù Lao Dung (xã An Thạnh 3); 

- Tour đường bộ: TP. Trà Vinh – huyện Trà Cú (Thị trấn Trà Cú – chùa 

Vàm Ray – cảng Bến Bạ - Định An) – Thị xã Duyên Hải (biển Ba Động); 

- Tuyến tàu biển chở khách du lịch: Trà Cú (cảng Bến Bạ) - Côn Đảo. 

4.3.2 Lưu trú 

- Du lịch ở nhà bà con Khmer (homestay);  

- Các khu nghỉ dưỡng nhỏ lodge, bungalow, farmstay trong các trang trại, 

nhà vườn trồng các loại cây sinh trưởng ở vùng đất giồng như Nưa, Thốt 

nốt (cho chất lượng cao hơn vùng đất thấp); 

- Khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp với hồ bơi “vô cực” hướng ra sông 

Hậu.  
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4.3.3 Ẩm thực 

- Mâm cơm Trà Cú với điểm nhấn là món ăn dân dã, món nướng theo 

phong cách chế biến của đồng bào Khmer; 

- Bữa tiệc ngoài trời với món ăn Trà Cú và âm nhạc của đồng bào Khmer, 

kết thúc là phần múa giao lưu. 

4.3.4 Âm nhạc Khmer 

Các buổi diễn âm nhạc Khmer tại các chùa, hay tại các địa điểm du lịch 

cộng đồng của bà con Khmer vào ban đêm, dành cho các đoàn du lịch. 

4.3.5 Quà lưu niệm 

- Trang phục truyền thống của bà con Khmer được đặt may trong ngày; 

- Quà tặng làm từ ống cây tre (cở sở Trì Cảnh); 

- Bánh dân gian của bà con Khmer chế biến.  
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Bản đồ 4.2: 04 tour du lịch chính của huyện Trà Cú 

 

Nguồn: Đơn vị tư vấn, dựa trên bản đồ Google map 
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4.4 khách hàng mục tiêu 

4.4.1 Khách nội địa 

Đây là nguồn khách lớn nhất đến Trà Vinh trong các năm vừa qua và dự 

báo vẫn là đối tượng khách chính của tỉnh trong 10 năm tới. Theo dự báo của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Thế giới, thì đến năm 2035 có trên 50% dân 

số Việt Nam thuộc nhóm “Trung lưu toàn cầu”, khi đó nhu cầu mua sản phẩm, 

dịch vụ cao cấp và đi du lịch tăng đáng kể (VCCI- Fulbright, 2020).  

Thị trường khách nội địa có thể được phân chia theo từng phân khúc như 

sau: 

a/ Khách từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Đông 

Nguồn khách rất lớn, dễ khai thác, đặc biệt sau khi cầu Rạch Miễu 2 được 

xây dựng; Quốc lộ 60 và 53 chạy qua tỉnh Trà Vinh được nâng cấp. Đối tượng 

khách này thường đi du lịch theo hai hình thức: 

- Mua tour trọn gói của các công ty du lịch; 

- Tự tổ chức tour cho gia đình, bạn bè với phương tiện cá nhân, ô tô nhỏ 

hoặc xe công cộng. Đây là loại hình du lịch đang là xu hướng trong dịp 

Tết 2022. 

Đối tượng khách này thường nghỉ lại từ 1 đến 2 đêm trong các cơ sở lưu trú 

có chất lượng từ 2 đến 4 sao, farmstay, hoặc đi tiếp sang các huyện hoặc các tỉnh 

lân cận. Bên cạnh đó, họ rất thích mua hàng đặc sản, trái cây và nông sản. Ngoài 

đi tour thông thường, họ còn muốn tìm đến nơi có không gian yên tĩnh để ngồi 

thiền, hay xả căng thẳng sau những ngày làm việc bận rộn. 

b/ Khách nội vùng ĐBSCL 

Nguồn khách lớn, chủ yếu đến từ các đô thị trong vùng như TP. Cần Thơ 

và các tỉnh Vĩnh Long, Sóc Trăng, Đồng Tháp. Đây là đối tượng khách thích “đi 

cho biết đó biết đây”, nên đa số đi về trong ngày và chỉ một phần lưu đêm. Nhu 

cầu của họ là thích các hoạt động giải trí, trải nghiệm ở các nhà vườn, trang trại 

và tham gia lễ hội. 
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- Ưu điểm: Thị trường dễ tính, dễ tiếp cận, nhanh có khách; 

- Nhược điểm: chi tiêu không cao, tỷ lệ lưu lại qua đêm thấp, không có thói 

quen bảo vệ môi trường, nên có thể ảnh hưởng đến khách quốc tế.  

Trong tương lai khi huyện Trà Cú có cảng du lịch ở Bến Bạ, thì lượng 

khách này từ TP. Cần Thơ sẽ tăng nhanh. 

c/ Khách trong tỉnh 

Hiện nay tỉnh Trà Vinh thiếu điểm vui chơi giải trí, chụp hình (check-in) 

cho người dân địa phương, nếu huyện Trà Cú có thể phát triển được các sản 

phẩm này, thì khả năng thu hút đối tượng khách trong tỉnh rất khả quan. 

d/ Khách Hà Nội và Miền Bắc 

Phần lớn đi theo tour trọn gói bằng máy bay đến Tp. Cần Thơ hoặc Tp. Hồ 

Chí Minh, sau đó đi tiếp về Trà Vinh, Bạc Liêu và Cà Mau. Họ thích tham quan, 

ăn uống với chất lượng cao và ở trong các khách sạn 3 - 4 sao. Để thu hút khách 

này, huyện Trà Cú phải mở được tuyến du lịch bằng tàu trên sông Hậu và có 

dịch vụ lưu trú 3, 4 sao. 

e/ Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam (Expats) 

Hiện có khoảng 100.000 người nước ngoài sinh sống và làm việc ở Việt 

Nam (Báo Người Lao Động, 2021), trong đó gần 50% sống tại TPHCM và các 

tỉnh phía nam. Đối tượng khách này có nhu cầu đi nghỉ cuối tuần bằng xe cá 

nhân, họ cần dịch vụ ăn nghỉ cao cấp, đặc biệt là các khu nghỉ dưỡng nhỏ có hồ 

bơi, các tour trên sông và trải nghiệm hoạt động nông nghiệp, làm đồ thủ công 

từ nguyên liệu tự nhiên của địa phương. 

4.4.2 Khách quốc tế 

Khách quốc tế, nhất là khách đến từ các nước Âu – Mỹ là khách yêu thiên 

nhiên, thích cảnh sông nước, lưu trú dài ngày với chi tiêu cao, nên rất phù hợp 

với các khu nghỉ dưỡng ven sông, homestay, farmstay, lodge, bungalow, du 
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thuyền có phòng ngủ trên sông. Thị trường khách quốc tế bao gồm các nhóm sau 

đây: 

- Khách đi theo tour trọn gói: Do các công ty du lịch đưa đến, họ có thể kết 

hợp với tour xe đạp tham quan đồng lúa, làng quê trong tỉnh Trà Vinh. 

Đây là tour mà Công ty DL Vĩnh Bình đang chuẩn bị khai thác trong năm 

2022; 

- Khách trẻ, đi tự do: Nguồn khách lớn, họ có thể đến Trà Cú bằng xe công 

cộng. 

o Ưu điểm: Không đòi hỏi dịch vụ cao cấp, thích ở dài ngày. 

o Nhược điểm: Khách tự đi, không có hướng dẫn viên nên chủ cơ sở 

phải biết tiếng Anh và thị hiếu của họ; 

- Khách quốc tế “ba lô”: Mua tour từ khu Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.Hồ 

Chí Minh. Lượng khách lớn, yêu cầu khách sạn 2 sao, phòng sạch sẽ có 

ăn sáng, quán ăn biết nấu món Âu, có nơi uống bia ban đêm, đặc biệt là 

ngồi ngắm sông;  

- Sinh viên nước ngoài đến Việt nam học thực tế: Họ thường đi theo lớp từ 

20 – 30 học sinh với nhu cầu ăn, nghỉ trọn gói cộng thêm một số hoạt 

động từ thiện. 

- Khách về hưu: Đối tượng khách này nhiều nhất là từ Nhật Bản, họ thích 

được sống ở các khu nghỉ dưỡng ven sông, biển có không khí trong lành. 

4.4.3 Khách MICE 

Khách hội nghị, khen thưởng, hội chợ, triển lãm, có số lượng lớn, cần dịch 

vụ 4- 5 sao. Huyện Trà Cú hoàn toàn có thể thu hút được khách này khi có các 

khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp ven sông Hậu. Ngoài hội họp, họ cần nơi tổ 

chức các trò chơi sáng tạo mang tính đồng đội và tiệc theo chủ đề (theme party). 

4.5 Định hướng phát triển du lịch của huyện theo không gian tiểu vùng 

Căn cứ vào tài nguyên và hạ tầng, 04 tiểu vùng của huyện Trà Cú nên 

được định hướng phát triển du lịch như sau: 
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4.5.1 Tiểu vùng I  

Bảng 4.3: Định hướng phát triển du lịch Tiểu vùng I 

Đơn vị hành 

chính 

Thị trấn Trà Cú, xã Thanh Sơn, Ngãi Xuyên, Tập Sơn và 

một phần xã Kim Sơn. 

Mô tả Khu trung tâm của huyện, có sông Trà Cú - đoạn trên 

cống, 06 ngôi chùa Phật giáo Nam Tông khmer và một số 

cơ sở tôn giáo của người Việt, Hoa. 

Hiện trạng Có các nhà nghỉ, nhà hàng với chất lượng trung bình, chủ 

yếu dành cho khách địa phương. 

Định hướng 

chung 

Phát triển thành trung tâm du lịch của huyện, gắn với lưu 

trú và dịch vụ ban đêm. 

Định hướng loại 

hình du lịch 

Văn hóa, giải trí, nông nghiệp, cộng đồng và mua sắm. 

Định hướng sản 

phẩm du lịch 

Tour trên sông; tour đường bộ; tham dự lễ hội 

Khách sạn từ 2 sao trở lên 

Nhà hàng phục vụ khách đoàn, quán café, bar 

Trang trại – nhà vườn làm du lịch 

Du lịch cộng đồng 

Giải trí ban đêm, ca nhạc của đồng bào Khmer 

Trung tâm mua sắm dành cho khách du lịch.  

Định hướng 

khách hàng  

Nội địa và quốc tế 

 

4.5.2 Tiểu vùng II  

Bảng 4.4: Định hướng phát triển du lịch Tiểu vùng II 

Đơn vị hành 

chính 

Thị trấn Định An và các xã Định An, Đại An, Hàm Giang, 

Hàm Tân 

Mô tả Khu vực tiếp giáp Kênh đào Trà Vinh, sông Hậu, rạch 

Tổng Long, cảng Định An, cảng Bến Bạ, Làng nghề đan 

đát, ẩm thực; trang phục truyền thống và 07 ngôi chùa 

Phật giáo Nam Tông khmer. 
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Hiện trạng Có một số nhà nghỉ, nhà hàng nhỏ, trong đó nhà hàng 

RITHY có thể đón khách quốc tế. 

Định hướng 

chung 

Phát triển thành trung tâm du lịch của huyện ở phía nam 

gắn với sông Hậu, cửa biển và Kênh đào Trà Vinh; liên 

kết với huyện Duyên Hải, TX. Duyên Hải và huyện Cù 

Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng). 

Cửa ngõ tiến ra sông Hậu của tỉnh Trà Vinh. 

Định hướng loại 

hình du lịch 

Du lịch trên sông, biển; 

Nghỉ dưỡng; 

MICE (hội thảo, hội nghị, triển lãm, tour khen thưởng); 

Văn hóa, lễ hội; 

Giải trí ban đêm; 

Dịch vụ cho khách nghỉ hưu là người nước ngoài; 

Định hướng sản 

phẩm du lịch 

Tour trên sông, biển; đường bộ; lễ hội; 

Khách sạn, khu nghỉ dưỡng và du thuyền;  

Nhà hàng đặc sản 

Cảng du lịch; 

Nhà vườn – trang trại làm du lịch 

Giải trí ban đêm; 

Chợ “Nhà Quê”. 

Định hướng 

khách hàng  

Nội địa và quốc tế 

 

4.5.3 Tiểu vùng III  

Bảng 4.5: Định hướng phát triển du lịch Tiểu vùng III 

Đơn vị hành 

chính 

Các xã Lưu Nghiệp Anh, An Quảng Hữu, Tân Sơn và một 

phần xã Kim Sơn 

Mô tả Khu vực giáp sông Hậu về phía tây của huyện Trà Cú, là 

nơi dự kiến có cầu Đại Ngãi đi qua.  

Tiểu vùng III có di tích khảo cổ Lưu Cừ, 08 ngôi chùa 

Phật giáo Nam Tông khmer, sông Hậu và sông Trà Cú – 

đoạn dưới cống đập; nhà vườn, ruộng lúa, xóm ấp đều rất 
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đẹp. 

Hiện trạng Chỉ mới có một số điểm tham quan nhà vườn và homestay 

Định hướng 

chung 

Phát triển thành vùng du lịch sông; văn hóa - khảo cổ; 

nông nghiệp, và kết nối với các tỉnh phía nam sông Hậu  

Định hướng loại 

hình du lịch 

Văn hóa, nghỉ dưỡng, nông nghiệp, du lịch trên sông, rạch 

Định hướng sản 

phẩm du lịch 

Tour trên sông, rạch, đường bộ; nghiên cứu khảo cổ, văn 

hóa; 

Khu nghỉ dưỡng nhỏ; 

Trang trại - nhà vườn và du lịch cộng đồng; 

Trạm dừng chân có quy mô lớn (nếu cầu Đại Ngãi bắc qua 

địa phận huyện Trà Cú) 

Định hướng 

khách hàng 

Nội địa và quốc tế 

 

4.5.4 Tiểu vùng IV  

Bảng 4.6: Định hướng phát triển du lịch Tiểu vùng IV 

Đơn vị hành 

chính 

Các xã Phước Hưng, Tân Hiệp, Long Hiệp và Ngọc Biên 

Mô tả Khu vực nằm sâu trong đất liền của huyện Trà Cú, còn giữ 

được nhiều nét sinh hoạt, sản xuất truyền thống và có 16 

ngôi chùa Phật giáo Nam Tông khmer.  

Hiện trạng Hầu như chưa có dịch vụ du lịch 

Định hướng 

chung 

Phát triển thành vùng du lịch nông nghiệp và du lịch cộng 

đồng gắn với văn hóa Khmer. 

Định hướng loại 

hình du lịch 

Nông nghiệp, văn hóa và cộng đồng 

Định hướng sản 

phẩm du lịch 

Tour tham quan chùa, làng nghề, nhà vườn; sức khỏe; 

Nhà vườn, trang trại làm du lịch; 

Ẩm thực Khmer; 

Du lịch cộng đồng với dịch vụ homestay của bà con 
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Khmer. 

Định hướng 

khách hàng  

Quốc tế và nội địa (khách quốc tế rất thích các cộng đồng 

dân cư còn giữ được nhiều phong tục cổ truyền) 

 4.6 Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch 

 Như đã nhận định ở phần trên, khách hàng mục tiêu của huyện Trà Cú là 

khách nội địa, trong đó quan trọng nhất là khách đến từ TPHCM và khách nội 

vùng, sau đó mới đến khách quốc tế. 

Để phù hợp với năng lực của địa phương, cần phân chia chiến lược phát 

triển sản phẩm du lịch của huyện thành 03 giai đoạn, theo nguyên tắc: “Thị 

trường đi trước, đầu tư theo sau”. Theo đó từ nay đến năm 2025 ưu tiên đầu tư 

phát triển các sản phẩm cần ít vốn, dễ triển khai, đồng thời hợp tác với các 

doanh nghiệp lữ hành có nguồn khách. Mục đích là tăng số lượng lớn khách du 

lịch để quảng bá về điểm đến, rồi sau đó các nhà đầu tư sẽ đến để đầu tư khách 

sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng và du thuyền cao cấp.   

4.6.1 Giai đoạn 1, từ 2022 - 2023 

Sản phẩm lữ hành: 

- Tour TP. Trà Vinh – Trà Cú – TX. Duyên Hải (Ba Động): Chương trình 

du lịch liên tuyến trong tỉnh Trà Vinh; 

- Tour bằng tàu tham quan Cảng cá Định An và cửa biển: Khách được trải 

nghiệm hoạt động của cảng cá, tham quan cơ sở sản xuất chả cá chiên, tìm 

hiểu ngư cụ và trãi nghiệm cuộc sống trên tàu cùng các ngư dân đánh bắt 

thủy hải sản ven bờ và sự hùng vĩ của sông Hậu; 

- Tour xe đạp dành cho khách nước ngoài dọc theo bờ sông Hậu: Kết nối 

các huyện phía Tây Nam của tỉnh Trà Vinh, trong đó có Trà Cú; 

- Tour chụp ảnh (photo tour) gồm 01 tour dành cho nhiếp ảnh gia săn ảnh 

và 01 tour dành cho khách du lịch yêu thích chụp ảnh, làm mẫu ảnh. 

Trong đó nền ảnh là cảnh chùa, sông, vườn cây, trang phục và mặt nạ 

Khmer; 
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- Tour ẩm thực “Le Chef de Trà Cú” dành cho đầu bếp chuyên nghiệp đi 

tìm hiểu món ăn mới và cho du khách thích khám phá món ăn. Cả 02 

tours đều kết hợp dạy nấu ăn các món ăn Khmer- Hoa- Kinh, các món 

bánh dân gian, các món ăn đất giồng… Có thể mở rộng cho khách quốc 

tế; 

- Tour khám phá bí ẩn Mặt nạ Khmer và kiến trúc chùa Phật giáo Nam 

Tông, trong đó có trải nghiệm học làm mặt nạ, học múa mặt nạ, có sô diễn 

với trang phục Khmer, phối hợp quảng bá các sản phẩm đạt chuẩn OCOP. 

* 06 tours này sẽ lồng ghép các điểm đến sinh thái, làng nghề, homestay. 

Sự kiện: 

- Tổ chức đón khách du lịch đến Trà Cú vào dịp Lễ hội Nguyên Tiêu, Chôl 

Chnam Thmây, Sêne Đôlta và Ok Om Bok; 

- Thi ảnh đẹp du lịch Trà Cú gắn với chương trình “Người Trà Vinh đi du 

lịch Trà Cú”.  

Vận chuyển: 

- Đầu tư tàu du lịch (hoặc cải tạo tàu hiện có) và cano chở khách trên sông 

Hậu  

Lưu trú: 

- Nâng cấp chất lượng 2 nhà nghỉ đạt chuẩn khách sạn 2 sao; 

- Mời gọi đầu tư 01 khách sạn 3 sao, 02 khu du lịch ven sông Hậu ở xã 

Định An và TT. Định An. 

Du lịch nông nghiệp, cộng đồng: 

- Phát triển ít nhất 02 farmstay/ resort nhỏ có sức chứa từ 10 khách trở lên ở 

Tiểu vùng 1 và Tiểu vùng II; 

- Phát triển được mỗi xã 1 điểm du lịch nhà vườn, chủ yếu dành cho khách 

tham quan trong ngày; 
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- Chỉnh trang 04 điểm du lịch cộng đồng (homestay) ở ấp Trà Les (xã 

Thanh Sơn) và xã Kim Sơn để khai thác khách trở lại. 

Ẩm thực: 

- Xây dựng thực đơn Mâm cơm Trà Cú với các đặc sản địa phương, trước 

hết ở nhà hàng RITHY và Bên Sông phục vụ khách đoàn và các cơ quan, 

ban, ngành. 

Giải trí: 

- Tổ chức chương trình ca múa Khmer ban đêm, kết hợp phục vụ đồ uống 

làm từ Bột nưa, Thốt nốt và các loại củ nướng để phục vụ (kích cầu) 

khách đoàn du lịch. Trước hết tổ chức phục vụ ở chùa Long Trường (xã 

Tân Hiệp) với các bài trống, hòa tấu ngũ âm, nghệ thuật Chầm Riêng 

Chầm Pây; chùa Giồng Lớn (xã Đại An) múa chằn khỉ, một số điệu múa 

dân gian, bài hát được mùa của bà con dân tộc; chùa Vàm Ray (xã Hàm 

Tân) các bài hát bằng tiếng Khmer và múa Sadam… 

- Tổ chức “Chợ nhà quê Trà Cú” ở xã Đại An vào buổi sáng thứ 7, chủ nhật 

và ngày lễ, trong đó người bán mặc trang phục truyền thống Khmer và áo 

bà ba. 

Hạ tầng: 

- Lập kế hoạch nâng cấp bến đò Định An thành bến tàu du lịch, và kế hoạch 

xây dựng 02 cầu tàu phía dưới và trên cống đập của sông Trà Cú 

- Lập dự án chuyển đổi cảng Bến Bạ thành cảng du lịch và khu dịch vụ du 

lịch tổng hợp trên bờ. 

Quảng bá, xúc tiến 

- Xây dựng được trang website về du lịch Trà Cú, đồng thời cập nhật thông 

tin trên các trang mạng xã hội hàng tuần; 

- Thiết kế logo của huyện; 

- Xây dựng điểm check-in tại 02 thị trấn với logo cách điệu; 
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- Tham gia các chương trình xúc tiến du lịch của tỉnh. Quảng bá trên trang 

fanpage của Mặt trận và các ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở. 

Để tạo ra sản phẩm truyền thông “đột phá” về điểm đến Trà Cú, UBND 

huyện nên mời người mẫu ký hợp tác chương trình chụp ảnh, quay video clips 

giới thiệu các cảnh chùa, cảnh vườn, cảnh sông Trà Cú. Chắc chắn nếu có các 

hình ảnh và clips ngắn (2 phút) này để giới thiệu cho báo chí và các trang mạng, 

thì thương hiệu Trà Cú sẽ được du khách biết đến nhiều.  

4.6.2 Giai đoạn 2, từ 2024 - 2025 

Sản phẩm lữ hành:  

Như giai đoạn 1, cộng thêm: 

- Tour bằng cano trên sông Hậu; 

- Tour ngồi thiền (bên bờ sông và trong các ngôi chùa) 

- Tour bằng tàu lớn chở hàng trăm khách kết nối với TP. Cần Thơ (cảng 

Cái Cui/ bến tàu Ninh Kiều). 

Sự kiện: Như giai đoạn 1 nhưng nâng cấp về chất lượng và quy mô đón khách. 

Vận chuyển: 

Đầu tư tàu lớn chở khách trên sông Hậu và đi Côn Đảo. 

Lưu trú: 

Phát triển được ít nhất 01 khách sạn, hoặc khu du lịch ven sông Hậu từ 3 

sao trở lên ở thị trấn Định An hoặc xã Định An, Hàm Tân. 

Ẩm thực: 

Nâng cấp hoặc xây mới được ít nhất 02 nhà hàng ở thị trấn Trà Cú và thị 

trấn Định An có khả năng phục vụ khách đoàn du lịch. 

Du lịch nông nghiệp, cộng đồng: 

- Phát triển thêm mỗi xã thêm ít nhất 01 điểm du lịch nhà vườn, chủ yếu 

dành cho khách tham quan trong ngày;  
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- Phát triển thêm ít nhất 04 farmstay/ resort nhỏ có sức chứa từ 10 khách trở 

lên ở Tiểu vùng I và Tiểu vùng II;  

- Phát triển thêm 02 điểm du lịch cộng đồng (homestay) ở xã Kim Sơn để 

phục vụ khách quốc tế. 

Giải trí: 

- Như giai đoạn 1, nhưng nâng cao chất lượng; 

- Phục vụ biểu diễn ca nhạc Khmer tại các chùa hoặc điểm du lịch cộng 

đồng theo đặt hàng của các công ty du lịch. 

Hạ tầng: 

- Hoàn thành việc xây dựng bến tàu du lịch ở TT. Định An, phía dưới và 

trên cống đập của sông Trà Cú; 

- Hoàn thành việc chuyển đổi cảng Bến Bạ thành cảng du lịch và mua tàu 

chở khách từ Cần Thơ xuống Trà Cú; 

- Đầu tư xây dựng khu dịch vụ du lịch trên bờ sông Bến Bạ. 

Quảng bá, xúc tiến 

- Cập nhật thông tin về Trà Cú trên website và các trang mạng xã hội hàng 

ngày; 

- Tham gia các chương trình xúc tiến du lịch của tỉnh. 

4.6.3 Giai đoạn 3, từ 2026 - 2030 

Sản phẩm lữ hành:  

Như giai đoạn 2, cộng thêm: 

- Tour lướt ván và dù kéo trên sông Hậu; 

- Du thuyền có phòng ngủ hạng sang, kết nối với các tỉnh thượng lưu sông 

Hậu. 

Sự kiện:  
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Tổ chức các cuộc thi lướt ván, nhảy dù trên sông Hậu vào dịp lễ Ok Om 

Bok. 

Vận chuyển: 

- Xe bus công cộng kết nối với TP. Trà Vinh, TX. Duyên Hải và TP. Sóc 

Trăng (khi cầu Đại Ngãi hoàn thành); 

- Đầu tư 02 trạm dừng chân hai bên chân cầu Đại Ngãi (khi dự án này được 

đầu tư qua địa bàn huyện Trà Cú). 

Lưu trú: 

Phát triển thêm ít nhất 02 khách sạn 3 sao và 04 khách sạn /khu nghỉ 

dưỡng ven sông Hậu 4 sao. 

Ẩm thực: 

Phát triển được ít nhất 02 tàu nhà hàng trên sông Hậu. 

Du lịch nông nghiệp, cộng đồng 

- Mở rộng và nâng cấp các điểm du lịch nông nghiệp;  

- Phát triển thêm ít nhất 04 farmstay/ resort nhỏ có sức chứa từ 10 khách trở 

lên ở Tiểu vùng II và III. 

- Phát triển được 01 hợp tác xã / tổ hợp tác du lịch cộng đồng của từ 4 - 6 

hộ ở Tiểu vùng IV 

Giải trí: 

- Phát triển quán bar, massage ở thị trấn Định An; 

- Tổ chức chợ đêm “Nhà quê” ở khu Bến Bạ để bán đặc sản, bánh dân gian 

địa phương, nhất là của bà con Khmer. 

Hạ tầng: 

- Nâng cấp đường dẫn đến các trung tâm du lịch; 

- Xây dựng bãi xe dành cho khách đoàn du lịch tại TT. Trà Cú và TT. Định 

An. 
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Quảng bá, xúc tiến 

- Cập nhật thông tin về Trà Cú trên website và các trang mạng xã hội; 

- Tham gia các chương trình xúc tiến du lịch của tỉnh. 

4.6.4 Dự báo số phòng lưu trú cần có 

 

Bảng 4.7: Dự báo số phòng cần có để đón khách từ năm 2022 – 2025 và 2030 

Năm 2022* 2023 2024 2025 2030 

Tổng số khách 

(người) 
102.500 133.000 173.000 225.000 

560.000 

Tổng số khách lưu trú 

(người) 
68.000 88.000 114.000 150.000 

370.000 

Khách lưu trú bình 

quân/ đêm 
186 241 312 410 

1.010 

Số phòng sử dụng/ 

đêm (2 khách/ phòng) 
100 130 160 210 550 

Ghi chú: *Ước bằng năm 2019. 

Tính đến cuối năm 2021 với tổng số phòng 107 phòng ngủ, trong đó chỉ 

khoảng 30 phòng có đủ điều kiện phục vụ khách du lịch. Với tốc độ tăng trưởng 

kỳ vọng 30% /năm tính từ năm 2023 đến 2025 và sau đó là 20%/năm, đồng thời 

công suất phòng 60% (tức là để bán được 60 phòng ngủ, khách sạn phải có quy 

mô 100 phòng), thì dự báo số phòng cần có của huyện Trà Cú tương ứng với 

từng năm như sau: 

Bảng 4.8: Dự báo cơ sở lưu trú cần có từ năm 2022 – 2025 và 2030 

Năm 2022* 2023 2024 2025 2030 

Số phòng sử dụng /đêm  100 130 160 210 550 

Số phòng cần có ** 140 156 192 294 770 
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Số phòng hiện có năm 2022 107     

Số phòng còn thiếu sau năm 

2022 
 49 85 187 663 

Cơ sở lưu trú cần có      

- Khách sạn  2 sao  2 2 2 4 

- Khách sạn 3 sao    1 4 

- Khách sạn, resort 4, 5 sao     4 

- Homestay/ farmstay/ resort 

nhỏ 
    15 

Ghi chú: *Ước bằng năm 2019. ** Tính theo công suất phòng bình quân 60%. 

Diện tích đất và vốn cần có để xây dựng khách sạn và khu nghỉ dưỡng: 

- Khách sạn 2 sao (phải có từ 20 phòng): Diện tích đất xây dựng từ 500 m2 

đến 1.000m2, vốn từ 10 tỷ trở lên; 

- Khách sạn 3 sao (từ 50 phòng): Diện tích đất xây dựng từ 1.500 m2 đến 

3.000m2, vốn từ 40 tỷ trở lên; 

- Khách sạn 4 sao (từ 80 phòng): Diện tích đất xây dựng từ 3.000 m2 đến 

5.000m2, vốn từ 100 tỷ trở lên; 

- Khách sạn 5 sao (từ 100 phòng): Diện tích đất xây dựng từ 5000m2, vốn 

từ 200 tỷ trở lên; 

- Khu nghỉ dưỡng lớn ven sông, rạch: Diện tích từ 30.000m2, vốn từ 50 tỷ 

trở lên; 

- Khu nghỉ dưỡng nhỏ, bungalow: Diện tích đất từ 1.000m2, vốn 5 tỷ trở 

lên. 

Bảng 4.9: Tổng hợp phát triển sản phẩm du lịch theo 03 giai đoạn 

Thị trường Sản phẩm 
Giai đoạn 

1 2 3 
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  Sản phẩm lữ hành    

Việt Nam – 

Quốc tế 

Tour TP. Trà Vinh – Trà Cú - TX. Duyên Hải  x x x 

Tour tham quan Cảng cá Định An và cửa biển x x x 

Tour xe đạp dành cho khách nước ngoài  x x x 

Tour chụp ảnh (photo tour)  x x x 

Tour ẩm thực “Le Chef de Trà Cú”  x x x 

Tour khám phá bí ẩn chùa Khmer x x x 

Tour TP. Trà Vinh – Trà Cú – TX. Duyên Hải   x x 

Tour ngồi thiền (bên sông, trong chùa)  x x 

Tour bằng cano, lướt ván, dù kéo trên sông Hậu;  x x 

Tour bằng tàu lớn kết nối với TP. Cần Thơ  x x 

Du thuyền có phòng ngủ hạng sang  x x 

Tour lướt ván và dù kéo trên sông Hậu   x 

 Sự kiện       

Việt Nam – 

Quốc tế 

Đón khách du lịch đến Trà Cú vào dịp Lễ hội 

Nguyên Tiêu, Chôl Chnam Thmây, Sêne Đôlta 

và Ok Om Bok 

x x x 

Thi ảnh đẹp du lịch Trà Cú gắn với chương 

trình “Người Trà Vinh đi du lịch Trà Cú”.  
x x x 

Lướt ván, nhảy dù trên sông dịp lễ Ok-Om-Bok   x 

 Vận chuyển    

 

Việt Nam – 

Quốc tế 

Đầu tư tàu và cano chở khách đi tour trên sông  x x x 

Đầu tư tàu lớn đi trên sông Hậu và đi Côn Đảo  x x 

Xe bus công cộng kết nối với TP. Trà Vinh, TX. 

Duyên Hải và TP. Sóc Trăng  
  x 

 Trạm dừng chân hai bên chân cầu Đại Ngãi    x 
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  Lưu trú    

Việt Nam – 

Quốc tế 

Khách sạn 2 sao  x x  

Homestay/ farmstay/ resort nhỏ x x x 

Khách sạn 3 sao   x x 

Khách sạn/ KDL 4 sao  x x 

Khách sạn/ KDL 5 sao  x x 

 Ẩm thực    

Việt Nam – 

Quốc tế 

Mâm cơm Trà Cú với các đặc sản địa phương x x x 

Nhà hàng phục vụ khách đoàn x x x 

Du thuyền nhà hàng nổi   x 

 Du lịch nông nghiệp     

VN- QT Nhà vườn, trang trại du lịch x x x 

 Giải trí     

Việt Nam – 

Quốc tế 

Ca múa nhạc Khmer  x x x 

Quán bar, massage ở thị trấn Định An   x 

 “Chợ nhà quê Trà Cú” ở xã Đại An vào buổi 

sáng thứ 7, chủ nhật và ngày lễ 
x x x 

Chợ đêm “Nhà quê” ở khu Bến Bạ    x 

 Bến xe, tàu; cảng     

Việt Nam – 

Quốc tế 

Cảng du thuyền Bến Bạ  x x 

Bến tàu trên sông Trà Cú (trên và dưới cống), 

rạch Tổng Long, TT. Định An 
x x x 

Bến xe du lịch ở TT. Trà Cú và TT. Định An   x 
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4.7 Phát triển các tài nguyên chính 

4.7.1 Tiêu chí 

Huyện Trà Cú có nhiều tài nguyên du lịch, nhưng cần chọn các tài nguyên 

chính, quan trọng nhất để tập trung phát triển, từ có đó có sức lan tỏa ra toàn 

huyện. Các tài nguyên này được chọn theo các tiêu chí sau đây: 

a/ Tài nguyên vật thể 

- Có sức hấp dẫn khách nhờ sự nổi bật về giá trị của tài nguyên; 

- Dễ tiếp cận bằng các phương tiện vận chuyển đường bộ và đường thủy; 

- Có thể tạo ra sản phẩm du lịch phù hợp thị trường mục tiêu và có tính lan 

tỏa; 

- Đạt hiệu quả tối ưu về đầu tư và khai thác; 

- Đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách và môi trường sinh thái; 

- Phù hợp với quy hoạch chung của huyện. 

b/ Tài nguyên phi vật thể 

- Là phong tục tập quán, lễ hội, âm nhạc tiêu biểu của cộng đồng địa 

phương có khả năng phát triển thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, có tính 

lan tỏa cao; 

- Giúp bảo tồn và phát huy văn hóa bản địa. 

Xét theo các tiêu chí kể trên thì huyện Trà Cú có 04 tài nguyên chính sau đây: 
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4.7.2 Sông, rạch 

a/ Sông Hậu 

Là nhánh của sông Mekong- một trong những con sông dài nhất thế giới. 

Đối với người Châu Âu, thì Mekong là dòng sông huyền thoại, thậm chí họ còn 

ví sông “rộng như biển” khi tham gia các chuyến du lịch do Đơn vị tư vấn tổ 

chức.  

Định định hướng phát triển: 

(1) Tuyến du lịch đường thủy Cần Thơ – Trà Cú: Sử dụng tàu lớn (chở từ 

100 khách) từ cảng Cái Cui/ Bến Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) đến cảng Bến 

Bạ (xã Hàm Tân). Với quảng đường sông dài khoảng 65 km và 2h30, thì 

đi tour ngắm sông này sẽ rất hấp dẫn. Sau khi khách đến Trà Cú, họ sẽ 

tham quan trong huyện, các địa phương trong tỉnh; 

(2) Tuyến tàu cao tốc Trà Cú (Bến Bạ) – Côn Đảo: Quảng đường ngắn 

nhất từ đất liền ra Côn Đảo là cửa sông Hậu, nên hiện đã có một số đơn vị 

khai thác tàu du lịch từ cảng Trần Đề (Sóc Trăng), thậm chí từ Cần Thơ đi 

địa danh này. Tuy vậy cảng Bến Bạ có ưu thế vượt trội do gần thị trường 

nguồn TP.HCM và các tỉnh phía đông ĐBSCL, đồng thời gần kênh đào 

Trà 
Cú

TT. Định An

Văn 
hóa 

Khmer

TT. Trà Cú

Sông, 
rạch
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Trà Vinh (có thể “canh” thủy triều cho tàu vào ra dễ dàng, điều mà tàu đi 

từ cảng Cái Cui khó làm được); 

(3) Tour du lịch đường thủy từ TT. Định An ra Kênh đào Trà Vinh - Cửa 

Biển – Cù Lao Dung (xã An Thạnh 3): Đây là tuyến du lịch mà đơn vị tư 

vấn đã tổ chức đoàn khảo sát tháng 11/2019 cho hơn 30 hãng lữ hành và 

được đánh giá tốt. Tour ở vùng cửa sông này là sản phẩm du lịch khác 

biệt của tỉnh Trà Vinh so với các tỉnh/ thành ven sông Hậu, sông Tiền; 

(4) Du lịch thể thao trên sông Hậu: Tổ chức đua thuyền, vỏ lãi, cano, 

nhảy dù kéo; 

(5) Bờ sông Hậu với view mặt nước tuyệt đẹp:  

- Phát triển khu nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp 4, 5 sao ven sông; 

du thuyền có phòng ngủ chạy dọc sông Hậu; nhà hàng, khu vui chơi 

giải trí, khu nuôi thú hiền, tổ chức sự kiện...;  

- Phát triển một số nhà vườn có dịch vụ lưu trú theo dạng lodge, 

bungalow, farmstay ở tất cả các xã ven sông;  

- Đặc biệt khu đất ven sông dài khoảng 04 km của dự án cảng Bến 

Bạ (xã Hàm Tân) là nơi có điều kiện hoàn hảo để phát triển cảng du 

lịch, du thuyền, khách sạn, nhà hàng, trung tâm hội nghị, du lịch 

sức khỏe, cơ sở đào tạo nghề. 

b/ Sông Trà Cú 

Sông Trà Cú gồm đoạn phía dưới và phía trên cống đập, cả 02 đoạn này 

đều đẹp và cần được giữ gìn môi trường sạch sẽ, tránh nhà dân xây lấn bờ sông. 

Để khai thác được tour bằng vỏ lãi/ thuyền thì cần có bến tàu cho mỗi 

đoạn, trong đó khu vực cửa sông Trà Cú giáp với sông Hậu nên có bến tàu lớn 

hơn, dài khoảng 200 - 400m để phục vụ cho tàu, cano du lịch, thậm chí là nơi 

đậu qua đêm cho du thuyền có phòng ngủ. Đồng thời phát triển một số nhà vườn 

làm du lịch ven sông (cả 02 đoạn), có thể có thêm dịch vụ lưu trú dạng lodge, 

bungalow theo từng giai đoạn. 
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c/ Rạch Tổng Long 

Cũng giống như sông Trà Cú, rạch Tổng Long gồm đoạn phía trên và phía 

dưới cống đập, nên cũng có thể phát triển được các nhà vườn ven rạch phục vụ 

khách tham quan. Riêng đoạn giáp sông Hậu (và cạnh cảng Bến Bạ), thì có thể 

xây dựng bến tàu dài 200 - 400 m để phục vụ cho tàu, cano du lịch, thậm chí là 

nơi đậu qua đêm cho du thuyền có phòng ngủ.  

d/ Kênh đào Trà Vinh 

Kênh đào Trà Vinh có khoảng 02 km đi ngang qua huyện Trà Cú, có thể 

phát triển được các hoạt động du lịch sau: 

- Bến đò Định An: Nâng cấp thành bến tàu du lịch kết hợp bến đò đưa 

khách sang Cù Lao Dung (xã An Thạnh 3); 

- Phần đông của bờ kênh – tính từ bến đò Định An: Quy hoạch thành khu 

vực xây dựng khách sạn, khu vui chơi giải trí vì cách xa khu dân cư; 

- Phần bờ kênh hướng về phía sông Hậu (trừ đất các cơ quan Nhà nước): 

Quy hoạch khu nghỉ dưỡng, khách sạn ven sông. 

4.7.3 Văn hóa Khmer 

Trà Vinh là địa phương có tài nguyên du lịch khác biệt rõ rệt so với các 

tỉnh phía đông ĐBSCL nhờ văn hóa của đồng bào Khmer. Trong đó, huyện Trà 

Cú là nơi có nhiều chùa (37) và cộng đồng dân tộc Khmer hàng đầu của tỉnh. Vì 

vậy cần phải chuyển tài nguyên văn hóa quí hiếm này thành sản phẩm du lịch để 

phát triển kinh tế - xã hội của huyện.  

Định định hướng phát triển: 

Âm nhạc 

 Để thu hút khách và giữ họ ở lại ban đêm, cần phát triển 02 sản phẩm âm 

nhạc của đồng bào Khmer: 

- Tổ chức các nhóm nhạc “tài tử” Khmer với diễn viên không chuyên ở các 

xã, với đờn ngũ âm và các điệu múa vui tươi, để diễn ban ngày trong các 
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chùa (không cố định chùa nào) theo đặt hàng của các hãng lữ hành. Thời 

gian biểu diễn khoảng 30 - 45 phút.  

- Tổ chức sô diễn ban đêm – sau giờ ăn tối, hoặc kết hợp ăn tối ngoài trời, 

phục vụ nước Thốt nốt, chè, Bột nưa; bánh dân gian, bắp, củ mì nướng... 

Thời gian khoảng 1 đến 2 giờ, định kỳ trong tuần và cho nhiều đoàn 

khách cùng một lúc.  

Ẩm thực 

Huyện nên thuê chuyên gia ẩm thực (đầu bếp) sưu tầm các món ăn của bà 

con Khmer để phát triển thành “Mâm cơm Trà Cú” phục vụ khách du lịch. 

Trong đó cần chú trọng khai thác các các món nướng, chè, bánh, mắm vốn dĩ là 

truyền thống của người Khmer. 

Nếu các nhà hàng trong huyện có thể phục vụ được bữa tối ngoài trời, 

trong cộng đồng bà con Khmer và kết hợp âm nhạc truyền thống, thì đây sẽ là 

những bữa ăn rất khác biệt, hấp dẫn. 

Bên cạnh các món ăn có tính chất biểu tượng của huyện, thì các xã nên bổ 

sung những món riêng biệt, để từ đó khách có thể ăn những bữa khác nhau ở các 

xã khác nhau, mới giúp các công ty du lịch tổ chức tour ẩm thực Trà Cú kết hợp 

học nấu ăn.  

Lễ hội 

UBND huyện Trà Cú có kế hoạch tổ chức các hoạt động trong Lễ hội 

Chôl Chnam Thmây, Sêne Đôlta và Ok Om Bok để đón khách du lịch, nhằm 

quảng bá, giới thiệu về địa phương.  

Quà lưu niệm 

Các sản phẩm như bánh dân gian, trang phục, mặt nạ, đồ đan đát, ly làm 

từ ống tre của bà con Khmer đều hết sức hấp dẫn. Huyện cần hỗ trợ các điểm 

sản xuất về chứng nhận an toàn thực phẩm, bao bì và điểm bán hàng thuận tiện, 

để bán cho khách du lịch. 
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4.7.4 Thị trấn Trà Cú  

Trung tâm hành chính của huyện, là nơi có hạ tầng giao thông và dịch vụ 

tốt nhất.  

Định hướng phát triển: 

- Khách sạn, nhà hàng; 

- Dịch vụ giải trí ban đêm; 

- Điểm mua sắm dành cho khách du lịch. 

Với điều kiện hiện có, TT. Trà Cú đóng vai trò quan trọng trong việc phát 

triển du lịch ở giai đoạn 1 và 2, vì chỉ cần nâng cấp một số nhà nghỉ, nhà hàng 

hiện có là đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch nội địa, phù hợp chiến lược 

“thị trường đi trước”.  

4.7.5 Thị trấn Định An 

Do nằm cạnh sông lớn, nên thị trấn Định An có điều kiện thuận lợi để 

phát triển du lịch, đó là: 

- Trung tâm du lịch trên sông với bến tàu du lịch, khách sạn, khu nghỉ 

dưỡng ven Kênh đào Trà Vinh và sông Hậu (như mục 5.6.2);  

- Nhà hàng hải sản; 

- Điểm bán hải sản khô, hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ 

Trong đó bến tàu đóng vai trò là địa điểm “Nối hai bờ sông Hậu” ở vùng cửa 

sông, nên có nhiều cơ hội để phát triển thành trung tâm du lịch lớn. Vì vậy cần 

quy hoạch bến này đủ khả năng neo đậu cho cùng lúc 30 tàu du lịch, loại chở từ 

25 đến 50 khách. 

4.8 Phát triển du lịch nông nghiệp gắn với du lịch sức khỏe 

Lợi thế của Trà Cú là vùng trồng nhiều loại cây sinh trưởng trong ở giồng 

đất cao có chất lượng thơm ngon hơn hẳn vùng đất thấp như: Đậu phộng, củ mì, 

nưa, khoai lang. Các vườn cây, trang trại này cần được đầu tư theo để làm du 

lịch với các dịch vụ tham quan, trải nghiệm, phục vụ khách ăn tại chỗ và mua 
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về, thậm chí nghỉ dưỡng trong các căn nhà nhỏ để hít thở không khí trong lành, 

được xông hơi, ngâm chân với dược liệu tự nhiên... Nếu phát triển nhà vườn 

theo hướng này, thì nhà nông có thể gia tăng thu nhập từ 30 - 40% so với chỉ 

bán nông sản.  

Bên cạnh đó cần phát triển một vài vườn Thốt nốt làm điểm du lịch, vì ở 

ấp Dầu Đôi, xã An Quảng Hữu chỉ với hơn 30 cây thốt nốt mọc “tình cờ” trên 

ruộng lúa, nhưng nơi đây đang là điểm check-in nổi tiếng của các bạn trẻ. 

UBND huyện Trà Cú có thể đăng ký với Sở Khoa học và Công nghệ, và 

các dự án do nước ngoài tài trợ, để xây dựng đề tài khoa học gắn với thực tiễn 

này. Đây là một trong những hình thức xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ phụ nữ và 

bà con dân tộc thiểu số, nên rất dễ được chấp nhận. 

4.9 Tiếp thị điểm đến 

4.9.1 Xây dựng chiến lược tiếp thị điểm đến gắn với Slogan và biểu tượng 

UBND huyện cần có chiến lược tiếp thị điểm đến gắn liền với Slogan “Trà 

Cú- Vẻ đẹp bất tận bên bờ Sông Hậu” và thể hiện qua các hình thức sau:  

- Ấn phẩm in, băng – rôn, cờ - phướn, áo, mũ, vật lưu niệm, quà tặng, bao 

bì đựng các sản phẩm bán cho khách du lịch; trên internet, điện thoại di 

động, ứng dụng (app), (facebook); 

- Chủ đề các cuộc thi, phông nền của các buổi hội thảo, hội họp; 

- Trang trí kiến trúc các cơ quan công quyền, phòng họp, phòng hội thảo 

trong huyện; 

Đặc biệt để tạo hiệu ứng truyền thông, nên mời người mẫu chụp hình quảng 

bá cho huyện Trà Cú trong năm 2022. Chắc chắn hiệu quả giới thiệu về các 

điểm tham quan, chùa và di tích sẽ rất ấn tượng, từ đó khách du lịch sẽ tìm đến 

Trà Cú để “Chụp hình như người mẫu”.  
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4.9.2. Địa điểm check-in 

Hiện nay hầu hết mọi người đều có điện thoại di động, nên khi đến đâu họ 

thường chụp hình để đưa lên mạng, gọi là check-in. Huyện Trà Cú cần khai thác 

thói quen này để tạo nên địa điểm check-in nhằm qua họ quảng bá cho điểm đến 

của địa phương. Biểu tượng check-in có thể là logo của huyện, hoặc con vật nổi 

tiếng sinh sống trên đất liền hoặc dưới sông (cá). Các vị trí đặt biểu tượng này 

có thể là ở thị trấn Trà Cú, Định An, cảng Bến Bạ... 

4.9.3. Cập nhật thông tin trên website và các trang xã hội 

Đây là hình thức tiếp thị hiệu quả nhất hiện nay và ít tốn kém, nhờ ứng 

dụng công nghệ thông tin. Công việc này có thể khoán cho bên ngoài thực hiện 

hoặc cử chuyên viên chuyên trách.  

Để đo lường tính hiệu quả thì có thể căn cứ số người vào xem (view), đặt 

câu hỏi, bình luận, mua dịch vụ. 

4.9.4. Tham gia các hoạt động xúc tiến với tỉnh Trà Vinh 

Hàng năm Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch thuộc Sở VHTTDL tham 

dự nhiều hội chợ, nên huyện có thể chuẩn bị nội dung, hiện vật để quảng bá 

trong các sự kiện này. 

Bên cạnh đó Sở VHTTDL cũng tổ chức nhiều đoàn khảo sát cho doanh 

nghiệp và báo chí để giới thiệu về các điểm đến trong tỉnh, trong đó có Trà Cú. 

4.10 Tầm nhìn đến năm 2030 

Hiện nay quy mô ngành du lịch huyện Trà Cú còn rất nhỏ, nhưng nếu phát 

triển đúng chiến lược, đặc biệt là cảng du lịch Bến Bạ và bến tàu du lịch Định 

An thì Trà Cú sẽ trở thành một trung tâm du lịch mới. Đây sẽ là trung tâm du 

lịch đầu tiên ở ĐBSCL khai thác được trọn vẹn giá trị tài nguyên của sông 

Mekong và văn hóa bản địa, đồng thời tạo ra sự liên kết du lịch theo chiều ngang 

(giữa các địa phương) và chiều dọc (giữa các nhà cung ứng dịch vụ du lịch: vận 

chuyển, tham quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng).  
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  Sau từ 5 đến 10 năm nữa, Trà Cú phải là một đô thị du lịch ven sông với 

các dịch vụ sang trọng, góp phần thay đổi vị thế của tỉnh Trà Vinh trong bản đồ 

du lịch Việt Nam. 

4.11 Giải pháp thực hiện 

4.11.1. Nhóm giải pháp về nâng cao nhận thức xã hội và tăng cường sự lãnh 

đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương 

a/ Giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kế hoạch phát triển du lịch của huyện 

thông qua Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình Trà Vinh và Đài Truyền thanh 

huyện và Trạm truyền thanh các xã, thị trấn. 

Tuyên truyền và vận động nhân dân tự giác tham gia giữ gìn vệ sinh môi 

trường, bảo vệ cảnh quan, an ninh trật tự, thực hiện ứng xử văn minh với khách 

du lịch. 

Tổ chức báo cáo chuyên đề du lịch cho các em học sinh và các cuộc thi tìm 

hiểu về các điểm tham quan du lịch trong huyện cho đoàn viên thanh niên. 

b/ Giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ 

quốc  

- Huyện ủy ban hành Nghị quyết về phát triển du lịch trong giai đoạn 2022 

đến 2025 tầm nhìn 2030, trong đó Du lịch là lĩnh vực đột phá; 

- Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch, ban hành danh mục các dự án 

ưu tiên đầu tư để thực hiện chiến lược phát triển du lịch theo Nghị quyết 

của Huyện ủy; 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng và chính quyền cơ 

sở nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong phát triển du 

lịch ở địa phương; 

- Triển khai tốt công tác phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, 

ngành, đoàn thể và nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển du 
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lịch.  

4.11.2 Giải pháp về phân công nhiệm vụ và phối hợp các cơ quan của tỉnh 

a/ Phân công lãnh đạo huyện phụ trách 

Do du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, phụ thuộc vào nhiều cơ quan, ban 

ngành và tác động đến nhiều lĩnh vực kinh tế, vì vậy cần có người đứng đầu với 

vai trò “thủ lĩnh”. Kinh nghiệm từ TP. Hội An (Quảng Nam) thì vị lãnh đạo 

đóng vai trò “thủ lĩnh” là ông Nguyễn Sự từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND, rồi 

Bí thư Thành ủy trong khoảng thời gian 20 năm, nên ông đã giúp đình hình 

chiến lược phát triển du lịch của đô thị cổ này thành điểm đến mang tầm vóc 

quốc tế.  

Như vậy huyện Trà Cú cũng cần một “thủ lĩnh” có chức vụ, chỉ đạo phát 

triển du lịch từ 5 năm trở lên. 

b/ Cơ quan của huyện chịu trách nhiệm về xúc tiến du lịch 

Hiện nay huyện Trà Cú có Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn 

hóa - Thông tin và Thể thao. Do công việc quản lý nhà nước về du lịch phần lớn 

thuộc Sở VHTTDL, nên phần công việc này của huyện Trà Cú không nhiều. 

Trong khi đó các hoạt động xúc tiến, tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ lại rất 

nhiều nhưng chưa có đơn vị chịu trách nhiệm chính. Bên cạnh đó, Trung tâm 

Văn hóa - Thông tin và Thể thao nhiều nhân sự và biên chế hơn so với Phòng 

VHTT, nên UBND huyện cần giao nhiệm vụ xúc tiến du lịch về đơn vị này và 

cấp kinh phí để trung tâm triển khai, trong đó bao gồm cả kinh phí kích cầu. 

Như vậy các phòng ban khác, UBND các xã, thị trấn sẽ là những đơn vị 

phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao trong việc triển khai 

các hoạt động phát triển du lịch. 

c/ Phối hợp với các cơ quan của tỉnh Trà Vinh 

Huyện Trà Cú cần cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan quan lý chuyên 

ngành du lịch của tỉnh là Sở VHTTDL. Đồng thời phải phối hợp với các Sở 
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Công thương, Tài nguyên và Môi trường; Giao thông – Vận tải; Xây dựng; Tài 

chính; Kế hoạch – Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế để đưa diện tích đất làm du 

lịch vào quy hoạch, chuyển đổi công năng của cảng Bến Bạ và xin bổ sung ngân 

sách. 

4.11.3. Giải pháp về đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngành du lịch và nguồn vốn 

Để thực hiện được Đề án phát triển du lịch, cần phải đầu tư cho các hạng 

mục từ nay đến năm 2030 với tổng vốn khoảng 1.088,3 tỷ đồng, trong đó:  

Vốn đầu tư từ ngân sách: 31,7 tỷ đồng 

Đây là những hạng mục đầu tư cấp thiết nhưng không có khả năng thu hồi 

vốn nên rất khó kêu gọi xã hội hóa hoặc Nhà nước phải cùng đầu tư với doanh 

nghiệp. Vì vậy UBND huyện cần thông qua Hội đồng nhân dân để xin phân bổ 

ngân sách hàng năm như là vốn đầu tư cho hạ tầng kinh tế. 

Vốn đầu tư từ xã hội hóa: 1.056,6 tỷ đồng 

Đây là những hạng mục đầu tư kinh doanh gắn trực tiếp với dự án của doanh 

nghiệp hoặc kèm logo quảng cáo. Như vậy phần kinh phí phát triển du lịch của 

huyện Trà Cú chủ yếu là xã hội hóa, được cụ thể như bảng dưới đây: 

Bảng 4.10: Dự kiến danh mục đầu tư du lịch huyện Trà Cú 

(Đơn vị tính: tỷ VND) 

STT Danh mục đầu tư 
Ngân 

sách 

Vốn xã 

hội hóa 

Giai 

đoạn 

I Phương tiện vận chuyển    

1 Tàu chở khách trên sông Hậu (02 tàu)  80 1,2 

2 Tàu chở khách đi Côn Đảo (02 tàu)  100 2,3 

3 Tàu tham quan sông Hậu (04 tàu)  2 1,2,3 

4 Tàu tham quan sông Trà Cú (04 tàu)  0,8 1,2 

5 Cano (04 chiếc)  2,8 1,2,3 

6 Du thuyền có phòng ngủ (02 cái)  40 3 
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7 Du thuyền nhà hàng (02 cái)  40 3 

II Khách sạn, KDL, farmstay    

8 Khách sạn 2 sao (04)  40 1,2,3 

9 Khách sạn 3 sao (04)  160 1,2,3 

10 Khách sạn 4, 5 sao (02)  300 2,3 

11 Khu nghỉ dưỡng 4 sao (02)  100 2,3 

12 Farmstay, khu nghỉ dưỡng nhỏ (10)  50 1,2,3 

III Điểm tham quan, trải nghiệm, du lịch 

nông nghiệp và cộng đồng 
   

13 Vườn thú hiền (01)  10 2,3 

14 Nhà vườn, homestay (40)  20 1,2,3 

15 Trang trại (05)  10 1,2,3 

IV Hạ tầng (bến cảng, bến xe)    

16 Cảng Bến Bạ (01 cái)  100 1,2,3 

17 Bến tàu sông Trà Cú (02 cái) 10  1,2,3 

18 Bến tàu rạch Tổng Long  (01 cái) 5  2,3 

19 Bến tàu Định An (01 cái) 5  1,2,3 

20 Bến xe lên xuống khách du lịch TT. Trà 

Cú, TT. Định An (02 cái) 
10  2,3 

V Giải trí    

21 Chợ “Nhà Quê Trà Cú” tại xã Đại An  0,5 1,2,3 

22 Chợ đêm Bến Bạ  0,5 3 

VI Xúc tiến, phát triển điểm đến    

23 Thiết kế biểu tượng/ logo của huyện 0,2  1 

24 Thi công điểm check-in (4) 0,2  1 

25  Thuê người mẫu và truyền thông 0,3  1 

26 Kích cầu 1  1,2 

 Cộng (I + II + III + IV + V + VI) 31,7 1.056,6  

 Tổng cộng (ngân sách và xã hội hóa) 1.088,3 tỷ  

Nguồn: Tính toán của Đơn vị tư vấn 
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V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

KẾT LUẬN 

Qua khảo sát thực tế, các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước đều có 

chung nhận xét là huyện Trà Cú có tài nguyên du lịch rất lớn và vị trí rất tốt để 

phát triển du lịch. Tuy vậy, hạ tầng, dịch vụ và nguồn nhân lực phục vụ cho 

ngành công nghiệp “không khói” này còn hạn chế, như thiếu khách sạn, nhà 

hàng, bến tàu, phương tiện vận chuyển trên sông và tour tham quan đường bộ, 

đường thủy. 

Cơ hội rất lớn đối với huyện Trà Cú là khách du lịch đến tỉnh Trà Vinh 

đang tăng vọt kể từ dịp Tết Nhâm dần 2022, kéo theo nhu cầu được mở rộng 

điểm tham quan đến các huyện, thị trong tỉnh. Bên cạnh đó là khả năng chuyển 

đổi cảng Bến Bạ thành cảng du lịch rất thuận lợi, vì chủ đầu tư đã đồng ý chủ 

trương này. 

Như vậy, UBND huyện cùng các ban, ngành cần lập kế hoạch chi tiết với 

kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, để phát triển huyện Trà Cú thành một 

trung tâm du lịch mới ở vùng cửa sông Hậu. Hy vọng đây sẽ là một trong những 

trung tâm du lịch hàng đầu ở ĐBSCL trong tương lai gần, góp phần làm thay đổi 

cơ cấu kinh tế của huyện và tạo ra bước đột phá cho ngành du lịch tỉnh Trà 

Vinh. 
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ĐỀ XUẤT 

Đề xuất với với UBND tỉnh Trà Vinh 

Huyện Trà Cú có tiềm năng rất lớn để phát triển thành trung tâm du lịch trên 

bờ sông Hậu của tỉnh Trà Vinh nói riêng và ĐBSCL nói chung. Để việc triển 

khai được thuận lợi, để nghị UBND tỉnh Trà Vinh hỗ trợ huyện Trà Cú như sau: 

(1) UBND tỉnh đồng ý chủ trương chuyển đổi cảng Bến Bạ thành cảng du 

lịch, đồng thời đề xuất Bộ Giao thông vận tải cấp phép cho tuyến tàu du lịch kết 

nối từ đây đến cảng Cái Cui (Cần Thơ) và Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu). 

(2) UBND tỉnh đưa vào Quy hoạch khu vực ven sông Hậu từ rạch Tổng Long 

đến thị trấn Định An làm trung tâm du lịch phía nam của tỉnh; 

 (3) Mở rộng các tuyến đường kết nối với các địa điểm du lịch trong huyện 

Trà Cú. 

Đề xuất với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

Sở VHTTDL hỗ trợ huyện Trà Cú trong việc triển khai chiến lược phát 

triển du lịch của huyện gắn với chiến lược phát triển du lịch của tỉnh Trà Vinh; 

đào tạo nguồn nhân lực, quảng bá và xúc tiến. 

Bên cạnh đó, Sở VHTTDL cần khảo sát đánh giá chi tiết các tour có khả 

năng kết nối từ huyện Trà Cú đi các địa phương trong tỉnh và Cù Lao Dung (tỉnh 

Sóc Trăng). 

Đề xuất với Sở Khoa học và Công nghệ  

Để việc phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp và du lịch sức khỏe gắn 

với xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ bà con đồng bào dân tộc Khmer thì cần có đề tài 

nghiên cứu khoa học. Vì vậy, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ cấp kinh phí, 

hoặc đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ cấp kinh phí để xây dựng đề tài khoa 

học này trong các năm tới. Đây sẽ là một đề tài khoa học có tính thực tiễn cao, 

có khả năng nhân rộng trong tỉnh và đem lại hiệu quả thiết thực cho ngành du 

lịch Trà Vinh, cũng như cộng đồng bà con Khmer/.  
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Phụ lục I: Phỏng vấn chuyên gia về tiềm năng phát triển du lịch Trà Cú 

 (Dành cho các chuyên gia am hiểu về du lịch huyện Trà Cú) 

2.1 Thiết kế phỏng vấn lãnh đạo các công ty du lịch ở TP. HCM, TP. Hà Nội, 

Bến Tre. 

2.2 Mục đích: Thu thập thông tin sâu để đánh giá về tài nguyên, dịch vụ và tiềm 

năng phát triển du lịch của huyện Trà Cú trong những năm tới. 

2.3 Đối tượng: 

Lãnh đạo Công ty Du lịch Vietravel 

(TP.HCM) 

02 người 

Lãnh đạo Công ty DVLH Saigontourist 02 người 

Lãnh đạo Công ty Du lịch Bến Thành 01 người 

Lãnh đạo Công ty Du lịch Fiditour 01 người 

Lãnh đạo Công ty Du lịch VietMark 01 người 

Lãnh đạo Công ty Du lịch Xuân Nam 01 người 

Lãnh đạo Công ty Du lịch Thanh Thanh 01 người 

Lãnh đạo Công ty Du lịch Chim Cánh Cụt 01 người 

Lãnh đạo Công ty Du lịch Asiana (Hà Nội) 01 người 

Lãnh đạo Công ty Du lịch Trầu Cau (Hà Nội) 01 người 

Lãnh đạo Công ty Du lịch Nam Bộ (Bến Tre) 01 người 

2.4 Nội dung phỏng vấn: 

1) Đánh giá về tài nguyên du lịch của huyện Trà Cú 

2) Đánh giá về lợi thế so sánh của huyện Trà Cú so với các địa phương 

trong tỉnh Trà Vinh và các huyện ven sông Hậu của tỉnh Sóc Trăng 

3) Đánh giá về môi trường du lịch của huyện Trà Cú  

4) Đánh giá về cơ sở hạ tầng du lịch của huyện Trà Cú  
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5) Đánh giá về nguồn lực phát triển du lịch của huyện Trà Cú 

6) Đánh giá về sản phẩm du lịch của huyện Trà Cú 

7) Đánh giá về công tác quảng bá xúc tiến du lịch của huyện Trà Cú  

8) Thông tin về tổ chức tour đến huyện Trà Cú trong các năm qua 

9) Khả năng đưa khách đến huyện Trà Cú trong từ năm 2022 và các năm 

tiếp theo 

10) Các vấn đề khác 

2.5 Thời gian phỏng vấn: Mỗi chuyên gia từ 15 phút đến 30 phút  

2.6 Hình thức phỏng vấn: Gặp trực tiếp và qua điện thoại 
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Phụ lục II: Khảo sát nhận biết của khách du lịch về điểm đến Trà Cú 

Kính thưa: Quí khách 

Chúng tôi đang nghiên cứu Đề án “Phát triển du lịch huyện Trà Cú, thuộc 

tỉnh Trà Vinhh từ năm 2021 đến năm 2025, tầm nhìn 2030”, nhằm đánh giá thực 

trạng kinh doanh và tiềm năng phát triển du lịch của huyện Trà Cú. Vì vậy, rất 

mong Quí khách cho ý kiến đánh giá về du lịch của huyện Trà Cú.  

Câu hỏi: Quí khách đã từng đến huyện Trà Cú (tỉnh Trà Vinh) đi du lịch 

hoặc đi công tác/ thăm thân kết hợp du lịch chưa?  

Trả lời:  Có …….. không …….. 

Nếu “có”, vui lòng trả lời tiếp bảng câu hỏi dưới đây (thang điểm từ 1 -

10): 

 

Tiêu chí đánh giá Điểm 

1. Loại hình du lịch Quí khách quan tâm khi du lịch huyện Trà Cú (cho 

điểm từng loại hình) 

 

      Du lịch văn hóa – lịch sử   

      Du lịch hành hương viếng chùa, nhà thờ, thanh thất Cao Đài…  

      Du lịch sinh thái miệt vườn  

      Du lịch trên sông  

      Loại hình du lịch khác  

2. Thông tin du lịch Trà Cú được Quí khách biết đến ở mức độ nào?   

3. Quí khách quan tâm đến các tài nguyên du lịch văn hóa và tâm linh 

(VD: chùa, di tích lịch sử, khảo cổ.v.v. ) ở mức độ như thế nào? 

 

4. Quí khách đánh giá như thế nào về cơ sở lưu trú ở huyện Trà Cú?  

5. Quí khách đánh giá như thế nào về ẩm thực tại huyện Trà Cú?  

6. Quí khách đánh giá như thế nào về an ninh, trật tự, môi trường?  

7. Quí khách đánh giá về giao thông đường bộ đến huyện Trà Cú?  

8. Quí khách hài lòng nhân viên phục vụ tại các cơ sở dịch vụ mình đến ở 

mức độ nào? 
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9. Mức độ hứng thú của Quí khách khi đến du lịch huyện Trà Cú ra sao?   

10. Mức độ quan tâm của Quí khách khi chọn tour du lịch huyện Trà Cú 

cho chuyến du lịch sắp tới? 

 

 

Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Quí khách./. 

                                                                                                        BAN TƯ VẤN 



96 

 

Tài liệu tham khảo 

a. Tài liệu trong nước 

Bộ trưởng Bộ VHTTDL (2021). Nhiều bộ đề nghị mở cửa du lịch hoàn toàn 

không cần thí điểm. Báo VNEXPRESS. Truy cập ngày 28.1/2022 tại 

https://vnexpress.net/nhieu-bo-de-nghi-mo-cua-du-lich-hoan-toan-khong-can-

thi-diem-4420302.html. 

Tổng cục Du lịch (2022). Du lịch Việt Nam nỗ lực phục hồi, tạo đà phát triển 

trong trạng thái bình thường mới. Truy cập ngày 28/1/2022 tại 

https://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/39260. 

Phan Yến Ly (2021). Thăm lại Trung tâm bảo tồn dược liệu Đồng Tháp Mười. 

Báo Sài Gòn Tiếp Thị. Truy cập ngày 29/1/2022 tại 

https://www.sgtiepthi.vn/cau-chuyen-du-lich-tham-lai-trung-tam-bao-ton-duoc-

lieu-dong-thap-muoi/ 

Phan Đình Huê (2021). Phát triển du lịch nông nghiệp hậu COVID-19. Bài 

giảng cho các hộ nông dân làm du lịch nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp ngày 
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học xã hội.  

Nguyễn Sự (2019). Chuyện làm du lịch của Hội An. Kỷ yếu hội thảo Chung tay 
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