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“HÒN NGỌC” TIỀM NĂNG
Là một tỉnh miền núi phía Nam Tây 

Nguyên, nằm trên ba cao nguyên Lâm 
Viên - Di Linh - Bảo Lộc, ở độ cao trung 
bình từ 800m - 1.500m so với mực nước 
biển; phía bắc giáp tỉnh Đắk Lắk và Đắk 
Nông, phía đông giáp tỉnh Ninh Thuận và 
Khánh Hòa, phía tây giáp tỉnh Đồng Nai 
và Bình Phước, phía nam giáp tỉnh Bình 
Thuận, Lâm Đồng có diện tích tự nhiên 
9.773,54km² (lớn thứ 7 cả nước), dân số 
1.312.900 triệu người (năm 2019) với 43 
dân tộc khác nhau cư trú và sinh sống. 
Lâm Đồng không chỉ được thiên nhiên ưu 
đãi về điều kiện khí hậu ôn hòa và mát mẻ 
quanh năm, cảnh quan thiên nhiên độc 
đáo, như thác Cam Ly, Khu du lịch Dankia 
- Suối Vàng, Khu dự trữ sinh quyển thế giới 
LangBiang...; hệ thống hồ, rừng, đồi núi, 
thích hợp cho phát triển du lịch sinh thái 
kết hợp các hoạt động thể thao mạo hiểm, 
mà còn là nơi hội tụ nhiều di tích lịch sử 
- văn hóa, lễ hội..., có giá trị cao về truyền 
thống, bản sắc và văn hóa 
tâm linh. Là vùng đất có 
lịch sử hình thành từ 
lâu đời, Lâm Đồng 
có sự đa dạng về 
thành phần dân 
tộc: Kinh, Cơ-
ho, Mạ, Nùng, 
Tày, Chu-ru, 
Hoa, Mnông, 
Thái, Mường, 
Mông, Dao, 
Khơ-me, Lô 
Lô,  Cờ Lao, 
Cống... Người 
dân Lâm Đồng 
có truyền thống 
cần cù, sáng tạo, 
có khả năng nhạy 
bén trong kinh doanh 
và lao động, sản xuất. Bên 
cạnh đó, người dân Lâm Đồng cũng 
vô cùng thân thiện và hiếu khách. Những 
yếu tố “địa lợi, nhân hòa” mang đến cho 
Lâm Đồng những tiềm năng to lớn để 
phát triển các loại hình du lịch riêng có của 
mình, từ du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn 

hóa gắn với cộng đồng, du lịch lễ hội - sự 
kiện, du lịch sinh thái, du lịch canh nông, 
du lịch MICE(1) cho đến du lịch thể thao 
mạo hiểm.

Cùng với phát triển và thu hút nguồn 
vốn đầu tư cho du lịch, Lâm Đồng đặc biệt 
chú trọng đến hoạt động xúc tiến đầu tư 
thương mại và cải thiện môi trường đầu 
tư, kinh doanh, thu hút nguồn vốn đầu tư 
tiếp nước ngoài (FDI) tập trung vào một số 
lĩnh vực thế mạnh của tỉnh, như dịch vụ, 
nông nghiệp, quản lý đô thị... Tính đến nay, 
trên địa bàn tỉnh có 977 dự án đầu tư còn 
hiệu lực hoạt động, với tổng số vốn đăng 
ký đạt khoảng 129.039 tỷ đồng.

Những nỗ lực trong phát 
triển du lịch, dịch vụ, nông 

nghiệp, thương mại... 
đã góp phần quan 

trọng để Lâm Đồng 
đạt tốc độ tăng 

t r ư ở n g  k i n h 
tế cao trong 
n h i ề u  n ă m 
liền. Trong giai 
đoạn 2016 - 
2020, tốc độ 
tăng trưởng 
k inh tế  t rên 

đ ị a  b à n  t ỉ n h 
Lâm Đồng bình 

quân đạt 8%; thu 
nhập bình quân đầu 

người tăng nhanh, từ 
46 triệu đồng/năm (năm 

2015) lên 71 triệu đồng/năm 
(năm 2020), đạt mục tiêu đề ra và cao 

hơn bình quân chung cả nước; tổng thu 
ngân sách nhà nước ước tính đạt 35.689 
tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 của 
tỉnh còn khoảng 1,35%; tỷ lệ hộ nghèo 
giai đoạn 2016 - 2020 giảm bình quân 1%/

2018, Lâm Đồng đã triển khai thực hiện 
Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên 
địa bàn tỉnh và tích cực tuyên truyền bằng 
nhiều hình thức. Các cấp, các ngành, các 
tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh du 
lịch, dịch vụ du lịch và cộng đồng dân cư 
địa phương ngày càng nhận thức rõ hơn 
về vai trò, vị trí của ngành du lịch; nâng 
cao ý thức chấp hành pháp luật và trách 
nhiệm của tổ chức, cá nhân trong tổ chức, 
kinh doanh du lịch; tham gia quản lý, bảo 
vệ môi trường tự nhiên - xã hội trong hoạt 
động du lịch.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, các đơn vị 
kinh doanh lữ hành trên địa bàn tỉnh cũng 
đã khảo sát và xây dựng hơn 200 chương 
trình du lịch nội tỉnh, nội địa và quốc tế để 

năm... Hoạt động bưu chính - viễn thông, 
tài chính - ngân hàng có chất lượng ngày 
càng cao. Cơ cấu các ngành kinh tế công 
nghiệp, nông nghiệp… có sự chuyển dịch 
tương đối rõ nét. Các giá trị văn hóa vật 
thể, phi vật thể được quan tâm bảo tồn, 
tôn tạo, phát huy.

ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU DU LỊCH
Xuất phát từ xu hướng phát triển du 

lịch của thế giới và trong nước, nhu cầu 
du lịch của người dân, cũng như từ những 
lợi thế so sánh trong phát triển của tỉnh 
Lâm Đồng, tại Nghị quyết số 07-NQ/TU, 
ngày 16-11-2016, của Tỉnh ủy Lâm Đồng, 
“Về phát triển du lịch chất lượng cao giai 
đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 
2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”; Kế 
hoạch số 7021/KH-UBND, ngày 21-8-2020, 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, về 
triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển 
du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng” và Văn kiện Đại hội 
đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 
XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, du lịch được xác 
định là ngành kinh tế động lực của tỉnh, 
trên cơ sở phát huy và bảo tồn các giá trị 
văn hóa đặc sắc của dân tộc, bảo vệ nguồn 
tài nguyên thiên nhiên và môi trường, góp 
phần quan trọng vào phát triển kinh tế - 
xã hội. Những định hướng này mở ra cho 
ngành du lịch Lâm Đồng một hướng phát 
triển mới với nhiều tiềm năng và cơ hội.

Lâm Đồng xác định phát triển du lịch 
theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có 
trọng tâm, trọng điểm, hạn chế sự trùng 
lặp với các địa phương có tiềm năng tương 
đồng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị 
trường, tạo ra sự hấp dẫn và chất lượng, 
làm gia tăng giá trị và thương hiệu du lịch 
của Lâm Đồng.

Để phát triển du lịch bền vững, từ năm 

Lâm Đồng
đẩy mạnh phát triển du lịch

Lâm Đồng có thành phố Đà Lạt “ngàn hoa” nổi tiếng, có LangBiang là khu dự trữ sinh quyển thế giới thứ 9 của Việt Nam và 
đầu tiên tại khu vực Tây Nguyên..., nhiều năm qua đã đi vào tâm trí của nhiều người dân trong và ngoài nước như một vùng 
đất của miền du lịch hiền hòa, thanh lịch, mến khách. Với những tiềm năng, lợi thế đó, ngành “công nghiệp không khói” của 
Lâm Đồng thời gian qua đã có những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản 
phẩm của địa phương (GRDP).


