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Khánh Hòa với lợi thế bờ biển dài 385km, có khoảng 200 hòn đảo lớn 

nhỏ ven bờ và các đảo thuộc huyện Trường Sa có vị trí kinh tế, an ninh quốc 

phòng đặc biệt quan trọng. Biển Khánh Hoà có nhiều danh lam thắng cảnh kỳ 

thú, có nhiều bãi tắm đẹp tự nhiên trên các đảo và trải dọc theo suốt chiều dài 

của bờ biển từ Bắc xuống Nam như bãi biển Đại Lãnh, Đầm Môn ở Vạn Ninh, 

Dốc Lết, Đầm Nha Phu ở Ninh Hòa, Bãi Trũ - Đầm Già, Đầm Bấy ở Nha Trang, 

Bãi Dài ở Cam Ranh và còn có nhiều các bãi tắm đẹp,…; Đặc biệt, vịnh Nha 

Trang đã được công nhận là thành viên chính thức của Câu lạc bộ các vịnh đẹp 

nhất thế giới và đã được công nhận là di sản cấp quốc gia.  

Không chỉ có nhiều cảnh đẹp nổi tiếng, Khánh Hòa còn là nơi lưu giữ 

nhiều truyền thống văn hóa lâu đời, những công trình kiến trúc độc đáo như 

Tháp Bà Ponagar huyền thoại có lịch sử trên dưới 1.000 năm, thành cổ Diên 

Khánh, các đình, chùa, văn miếu,...; các cơ sở nghiên cứu khoa học nổi tiếng 

như Viện Hải Dương học, Viện Pasteur Nha Trang - gắn liền với những di tích 

lưu niệm về cuộc đời và sự nghiệp của nhà bác học Alexandre Yersin; là địa 

phương đa dạng về văn hóa với nhiều phong tục tập quán, lễ hội dân gian trong 

đó Lễ hội Cầu ngư, Lễ hội Tháp Bà, Lễ hội Bỏ Mả của người Raglay đã được 

công nhận là di sản phi vật thể cấp quốc gia…  

Với lợi thế mà thiên nhiên ưu đãi cho sự phát triển kinh tế du lịch, trong 

Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt, Khánh Hòa là một trong 7 khu vực 

trọng điểm ưu tiên phát triển của cả nước, một địa bàn du lịch có vị trí quan 

trọng đặc biệt trong hệ thống tuyến điểm du lịch vùng duyên hải Nam Trung bộ 

và Tây nguyên nói riêng và cả nước nói chung; trong đó thành phố Nha Trang là 

đô thị du lịch, Khu du lịch Bắc Cam Ranh là Khu du lịch quốc gia, Trường Sa là 

Điểm du lịch quốc gia; Chiến lược phát triển kinh tế của Khánh Hòa, du lịch 

được xác định đầu tư phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, Du 

lịch Khánh Hòa trở thành một trong những Trung tâm Du lịch lớn của cả nước, 

thương hiệu Du lịch Nha Trang – Khánh Hoà có uy tín trong nước và khu vực, 

với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015 -2020 là 15%/năm.  

Xác định vấn đề hợp tác công - tư trong phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh 

là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch, nội dung này đã được tỉnh 

Khánh Hòa quan tâm đưa vào các kế hoạch trung hạn, dài hạn của tỉnh thông 

qua việc đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng cơ sở vật chất ký thuật phục 
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vụ du lịch, lập quy hoạch du lịch, định hướng phát triển sản phẩm du lịch; hỗ trợ 

đào tạo phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực du lịch; hỗ trợ nguồn vốn ứng dụng 

công nghệ hiện đại phục vụ quản lý và phát triển du lịch; Đặc biệt thu hút sự 

tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và người dân vào du lịch... 

 Đối với tỉnh Khánh Hòa, để hợp tác công – tư trong phát triển du lịch 

thời gian qua đạt được kết quả như hôm nay, tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng nhiều 

giải pháp chính sách về hạ tầng giao thông, điện, nước tại các khu, điểm du lịch 

quy hoạch, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, ưu đãi đất đai; Đồng thời, tăng cường 

các hoạt động xúc tiến đầu tư, kết hợp với xúc tiến thương mại và du lịch bằng 

nhiều hình thức; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp 

trong việc nắm bắt thông tin liên quan đến dự án đầu tư. Nhờ sự chủ động và các 

chính sách linh hoạt, hợp lý, linh hoạt, hiệu quả nên trong những năm qua 

Khánh Hòa đã thu hút nhiều dự án đầu tư quy mô lớn vào các khu vực trọng 

điểm phát triển du lịch như: tại Khu Du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh thu hút 40 

dự án, với Tổng số vốn đã đăng ký: 29.341 tỷ đồng, hiện đã có 16 khách sạn quy 

mô lớn, cao cấp đưa vào hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú, vui chơi giải trí 

với  9.525 phòng; Khu vực Thành phố Nha Trang thu hút đầu tư đưa vào khai 

thác 64 khách sạn nghỉ dưỡng 4-5 sao, với 16.865 phòng và nhiều khu vui chơi 

giải trí cao cấp, quy mô lớn như Vinwonder, Hòn Tằm, các khu Tắm Bùn 

khoáng,…; Tại khu vực Vân Phong, huyện Vạn Ninh đang được triển khai đầu 

tư hạ tầng để thu hút phát triển du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, sân golf cao cấp, 

các loại hình du lịch biệt lập ven biển kết hợp các hoạt động tham quan, du lịch 

trải nghiệm,  khu du lịch cao cấp gắn với cảng du lịch đẳng cấp quốc tế , các khu 

đô thị phục vụ du lịch, dịch vụ.  

- Đặc biệt, trong 2022, tỉnh Khánh Hoà cũng đã nhận được sự quan tâm, 

tạo điều kiện rất lớn từ phía Bộ Chính trị, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương. 

Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 về xây 

dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; cùng 

với đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 21/3/2022 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW; Đồng thời, ngày 

16/6/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 55/2022/QH15 cho phép thực 

hiên thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; xác 

định mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương 

trên cơ sở phát huy cao độ tiềm năng và lợi thế về biển, là đô thị thông minh, 

bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế; là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; 

là cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung bộ, Tây 

Nguyên và cả nước về kinh tế biển.  

Hiện nay, Tỉnh Khánh Hòa đang hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với tầm nhìn dài hạn, bảo đảm hiệu quả, 
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phù hợp, thống nhất với quy hoạch tổng thể quốc gia, theo đúng chủ trương định 

hướng Nghị quyết 09-NQ/TW nhằm điều chỉnh không gian đô thị hợp lý, gắn 

với phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng vùng miền, địa phương, 

trong đó: thành phố Nha Trang là đô thị hạt nhân, thành phố Cam Ranh là đô thị 

du lịch – logistics; huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, 

đẳng cấp quốc tế; huyện Vạn Ninh trở thành đô thị du lịch biển cao cấp. 

Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh Khánh Hòa tiếp tục thu hút nhiều nguồn 

lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội, trong đó có lĩnh vực du lịch. Thực tế cho 

thấy trong thời gian quan Khánh Hòa có những cơ chế, chính sách thông thoáng 

thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Hạ 

tầng cơ sở vật chất phục vụ du lịch được phát triển mạnh theo xu hướng đầu tư 

chiều sâu và quy mô lớn. Nếu như số lượng cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh năm 

2012 có 511 cơ sở, với 12.700 buồng phòng, thì đến nay số lượng cơ sở lưu trú 

tăng lên gấp đôi  với 1.169  cơ sở, với hơn 55.530 buồng phòng (tăng hơn 4 lần), 

trong đó có hơn 50% là khách sạn từ 3 sao trở lên, gắn với những thương hiệu 

nổi tiếng trên thế giới, như InterContinental, Best Western, Six Senses, 

Radisson, Movenpick, Eastin Grand, Accor Hotels & Resorts,… đồng thời tỉnh 

Khánh Hòa thu hút đầu tư, xây dựng các khu vui chơi giải trí tham quan, các 

trung tâm mua sắm cao cấp quy mô lớn, chất lượng cao trên địa bàn tỉnh. Thu 

hút đầu tư, đưa vào hoạt động 02 sân golf 18 lỗ của khu du lịch Vinpearlland và 

Diamond Bay;  sân golf 21 lỗ KN Golf Links Cam Ranh phục vụ cho khách du 

lịch, góp phần nâng cao thương hiệu Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa. 

Với những tiền đề nêu trên cùng sự nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống 

chính trị, người dân và doanh nghiệp, năm 2022 vượt qua ảnh hưởng nặng nề 

của đại dịch Covid-19, tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện hiệu quả các giải pháp 

nhằm khôi phục và phát triển kinh tế; đưa mọi hoạt động trở lại trạng thái bình 

thường mới. Hoạt động du lịch phục hồi, có bước tăng trưởng mạnh trở lại, tổng 

số lượt khách lưu trú đạt hơn 2,5 triệu lượt khách, tăng gấp 4,3 lần so cùng kỳ; 

trong đó khách quốc tế 297 nghìn lượt khách, tăng gấp 12 lần so cùng kỳ; Doanh 

thu du lịch đạt 13.976 tỷ đồng, tăng gấp 5,8 lần so với năm 2021. Hoạt động du 

lịch phục hồi tăng trưởng đã kéo theo các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa 

bàn tỉnh tăng trưởng trở lại, góp phần đưa chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn 

tỉnh (GRDP) năm 2022 tăng 20,7% so với năm 2021, đây là mức tăng cao nhất 

từ trước đến nay và là tỉnh có tốc độ tăng GRDP cao nhất cả nước. Kết quả tích 

cực này sẽ tạo động lực để tỉnh Khánh Hoà tiếp tục tăng trưởng, phát triển mạnh 

mẽ trong thời gian tới. 

Để Du lịch Khánh Hòa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế và thu 

hút đầu tư phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch mới, cao cấp theo ĐÚNG 
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định hướng của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ đề ra, tỉnh Khánh Hòa 

kính đề nghị Chính phủ, các Bộ ngành quan tâm hỗ trợ một số nội dung sau: 

(1) Xem xét, có cơ chế hỗ trợ thu hút, đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát 

triển hạ tầng giao thông để tạo động lực thu hút đầu tư du lịch tại ba vùng 

động lực phát triển của tỉnh, trong đó có đường cao tốc Nha Trang - Buôn Mê 

Thuột, cao tốc Nha Trang -Cam Lâm, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Nha 

Trang và đoạn Vân Phong - Nha Trang thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số 

đoạn đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, giúp 

Khánh Hòa từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ du lịch, đẩy nhanh 

đầu tư phát triển các dự án tại các khu du lịch trọng điểm theo quy hoạch phát 

triển du lịch của tỉnh;  

(2) Xem xét có cơ chế hỗ trợ thu hút đầu tư để mở rộng, nâng cấp Cảng 

hàng không quốc tế Cam Ranh và Cảng Du lịch Nha Trang phục vụ du lịch. 

(3) Xem xét, hỗ trợ nguồn vốn Đầu tư cơ sở hạ tầng kết nối các khu, điểm 

du lịch quốc gia đã được quy hoạch bằng nguồn vốn Trung ương do Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư.  

(4) Kiến nghị xem xét bổ sung Khánh Hòa vào danh mục các địa phương 

được phép thí điểm kéo dài thời gian tổ chức các hoạt động ban đêm đến 06 giờ 

sáng hôm sau, được quy định tại Quyết định số 1129/QĐ-TTg, ngày 27/7/2020 

của Chính Phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam. 

Vì hiện nay, ngoài các sản phẩm du lịch ban ngày phục vụ du khách thì sản 

phẩm du lịch về đêm tại Khánh Hòa còn rất hạn chế, thiếu. Tỉnh Khánh Hòa đã 

xây dựng đề án kinh tế đêm nhưng chưa thể triển khai do chưa được Chính phủ 

phê duyệt bổ sung vào danh mục Đề án. 

Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, tôi xin kính chúc Quý vị đại 

biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc. 

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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