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Tóm tắt
Phát triển du lịch sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và làm thay đổi diện mạo của
nhiều tỉnh trong từng vùng, miền và cả nước. Những kết quả thu được của sự phát triển du lịch ở Nam
Trung bộ trong thời gian qua đã có nhiều thay đổi, song để mang tính địa phương hóa và quốc tế hóa về
du lịch thì phải khai thác có hiệu quả.
Chúng tôi muốn trao đổi định hướng phát triển du lịch theo hướng bền vững. Trên cơ sở đó tạo
sự chú ý từ các nhà đầu tư, niềm tin từ khách du lịch, phát huy mọi nguồn lực để góp phần tăng trưởng
kinh tế - xã hội của vùng miền và cả nước trong bối cảnh hội nhập.
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Abstract
Some issues on sustainable development of Phu Yen and
Southern Central tourism in the integration time
Tourism development promotes socio-economic development and changes the apppearance of
many provinces in each region and in the whole country. The tourism development in the Southern
Central Region in recent years has brought about many changes, but in order to obtain the features of the
tourst localization and internationlization, there should be effective tourist exploitation activities.
We would like to propose some orientations on sustainable tourism development, based on which
investors’ attention and tourists’ trust will be established, and all the resources will be developed for
socio-economic growth in the region and the country within the context of integration.
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