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TÓM TẮT 

Trong phát triển du lịch, phân tích khoảng trống cho thấy 
khoảng cách giữa tiềm năng phát triển so với nguồn lực đầu tư hiện 
tại. Đây là một cơ sở quan trọng để phân bổ lại các nguồn lực dịch vụ 
phù hợp với tiềm năng phát triển, hướng đến sử dụng hợp lý tài 
nguyên và phát triển du lịch bền vững theo lãnh thổ. Thông qua việc 
giới thiệu về quy trình ứng dụng GIS phân tích khoảng trống trong 
phát triển du lịch, vận dụng quy trình vào thực tế tại thành phố Vũng 
Tàu, bài viết đưa ra một số đề xuất nhằm sử dụng hợp lý không gian 
phát triển du lịch tại địa bàn.  

ABSTRACT 
In tourism development, gap analysis shows the gap between 

development potential and current investment. This is an important 
basis to reallocate service resources compatible with development 
potential, towards utilisation of natural resources sensibly and 
sustainable tourism development by location. Based on the 
introduction of GIS application process for gap analysis in tourism 
development and application this process at Vung Tau city, the 
article suggested some solutions to use sensibly in tourism 
development space at this area. 

 

1. Giới thiệu 

Thành phố (TP) Vũng Tàu nằm ở phía 

nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có diện tích 

144,42km2, dân số 327.000 người (2016), 

gồm 17 đơn vị hành chính (16 phường: 1, 2, 

3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Thắng Nhất, Thắng 

Nhì, Thắng Tam, Rạch Dừa, Nguyễn An Ninh, 

1 xã: Long Sơn). TP. Vũng Tàu có địa hình đa 

dạng gồm đồng bằng, núi đá, bãi biển, đồi cát 

ven biển,... (Tp. Vũng Tàu, 2016). Với vị trí 3 

mặt giáp biển (phía Đông và phía Nam giáp 

Biển Đông, phía Tây giáp Vịnh Gành Rái) và 

mặt còn lại giáp với các sông, rạch, khí hậu 

Vũng Tàu chịu ảnh hưởng sâu sắc từ biển. Vị 

trí Tp. Vũng Tàu được thể hiện ở Hình 1. 

  

Hình 1. Bản đồ hành chính thành phố Vũng 
Tàu. Nguồn: Thể hiện từ dữ liệu GIS của Sở Tài 
nguyên và Môi trường Bà Rịa – Vũng Tàu 
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Với cảnh quan thiên nhiên đa dạng (biển, 
núi, đảo) kết hợp các giá trị văn hóa – tôn 
giáo đặc sắc và hạ tầng – dịch vụ tương đối 
đồng bộ, Vũng Tàu có thuận lợi cho việc phát 
triển nhiều loại hình du lịch như: Văn hóa – 
tâm linh, về nguồn, thể thao; hội nghị – hội 
thảo; sinh thái, dã ngoại, nghỉ dưỡng;... Thế 
nhưng du lịch Vũng Tàu hiện nay chủ yếu 
mới được biết đến là các sản phẩm gắn với 
biển. Để hướng đến hình thành đô thị du lịch 
Vũng Tàu theo quy hoạch phát triển đến 
2020, địa phương này đã đề ra các chương 
trình hành động nhằm đa dạng hóa các sản 
phẩm du lịch. Tuy nhiên, để có thể khai thác 
hiệu quả thế mạnh tại các khu vực cụ thể thì 
cần phân tích khoảng trống trong phát triển 
du lịch, làm cơ sở cho việc phân bổ nguồn lực 
dịch vụ phù hợp với tiềm năng phát triển. Hệ 
thống thông tin địa lý (GIS) là một công cụ hỗ 
trợ mạnh trong việc phân tích không gian, 
đặc biệt là khả năng chồng lớp, phân vùng và 
thể hiện kết quả phân tích dưới dạng các bản 
đồ kết quả với tính trực quan cao nên có khả 

năng hỗ trợ tốt cho việc phân tích khoảng 
trống này. Điều này giải quyết được tình 
trạng chủ quan so với các phương pháp 
truyền thống. 

Bài viết dưới đây giới thiệu về quy trình 
ứng dụng GIS phân tích khoảng trống trong 
phát triển du lịch với trường hợp nghiên cứu 
tại Tp. Vũng Tàu, đồng thời đưa ra một số đề 
xuất nhằm sử dụng hợp lý không gian, hướng 
đến phát triển bền vững hoạt động du lịch tại 
địa bàn. 

2. Nội dung 

2.1. Quy trình và phương pháp nghiên cứu 

Dựa trên cơ sở tham khảo từ Johannes H. 
van der Merwe và Adriaan van Niekerk 
(2013), chúng tôi đã xây dựng được quy trình 
ứng dụng GIS phân tích khoảng trống trong 
phát triển du lịch bao gồm 13 bước, chia làm 
3 giai đoạn (nghiên cứu chính sách, xây dựng 
dữ liệu GIS và phân tích khoảng trống) được 
thể hiện ở Hình 2. 

 

Hình 2. Quy trình ứng dụng GIS đánh giá điều kiện phát triển du lịch  
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2.1.1. Nghiên cứu chính sách về sản phẩm 
du lịch 

Việc nghiên cứu chính sách gắn với 4 nội 
dung chính (1 – 4), trong đó bước 1 giúp xác 
định được các ưu tiên cho việc phát triển các 
sản phẩm du lịch (yếu tố cung), các bước 2 – 4 
cung cấp thông tin về thị hiếu, xu hướng của 
du khách (yếu tố cầu) đối với các sản phẩm 
du lịch và chiến lược phát triển sản phẩm du 
lịch đáp ứng nhu cầu du khách. 

Chính sách phát triển du lịch của Vũng 
Tàu được tiếp cận thông qua các văn bản 
chính: Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch 
vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2030; kế hoạch hành động phát 
triển du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030; quy hoạch 
phát triển kinh tế dịch vụ Tp. Vũng Tàu đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;… Các dữ 
liệu được bổ sung thông qua việc khảo sát thị 
trường du khách, phân tích các số liệu thống 
kê của các cơ quan quản lý du lịch tại Vũng 
Tàu và tham khảo ý kiến chuyên gia cho thấy: 
Ngoài sản phẩm du lịch đặc thù gắn với biển 
là nghỉ dưỡng biển, thể thao, giải trí, Vũng 
Tàu còn có ưu thế về các nhóm sản phẩm với 
thứ bậc ưu tiên giảm dần như sau: Du lịch 
văn hóa – lễ hội, tâm linh – hành hương; du 
lịch thương mại, hội nghị – hội thảo (MICE); 
du lịch thể thao (địa hình dốc) và du lịch sinh 
thái rừng ngập mặn,…  

Việc phân tích khoảng trống dựa trên 
cơ sở đối chiếu giữa tiềm năng do yếu tố vị 
trí đặc thù mang lại và mức độ đáp ứng của 
cơ sở dịch vụ. Trong khi đó, nhóm sản 
phẩm về thương mại và hội nghị – hội thảo 
(MICE) chỉ phụ thuộc chủ yếu vào cơ sở 
dịch vụ nên việc phân tích khoảng trống là 
không cần thiết. Do đó, trong trường hợp 
này, chỉ có nhóm sản phẩm về văn hóa – 
tâm linh, thể thao địa hình và sinh thái được 
lựa chọn để phân tích khoảng trống vì các 
sản phẩm này phụ thuộc cả vào vị trí phân 
bố đặc thù lẫn cơ sở dịch vụ.  

2.1.2. Xây dựng dữ liệu GIS 

* Xác định các biến không gian đối với 
mỗi nhóm sản phẩm du lịch 

Việc đánh giá tiềm năng du lịch thường 
căn cứ vào một số yếu tố như: Sự hấp dẫn, 
liên kết, khả năng tiếp cận, bền vững, an 
toàn, thời vụ, sức chứa,... (Trần Văn Thông, 
2003). Dựa trên cơ sở này, kết hợp với kết 
quả khảo sát, phân tích đặc thù về tự nhiên, 
kinh tế – xã hội của địa bàn và tham khảo ý 
kiến chuyên gia (phỏng vấn sâu một số cán 
bộ nghiên cứu du lịch, cán bộ quản lý chuyên 
trách về du lịch tại Tp. Vũng Tàu), chúng tôi 
đã lựa chọn lại các biến có tác động mạnh 
đến việc đánh giá 3 nhóm sản phẩm du lịch 
tại Tp. Vũng Tàu gồm: 

(1) Sự hấp dẫn: Thường được xác định 
bằng sự đa dạng, đặc sắc và độc đáo của 
phong cảnh, địa hình, sự thích hợp của khí 
hậu,... Đây là biến quan trọng nhất đối với sự 
hình thành sản phẩm du lịch vì nó quyết định 
đến sức thu hút du khách. 

(2) Sự liên kết: Được xác định qua khả 
năng kết nối với các điểm du lịch lân cận để 
hình thành nên các cụm điểm du lịch có sự 
phân bố gần gũi về địa lý. Điều này tạo ra sự 
đa dạng đối với cảm nhận du khách. 

(3) Sự tiếp cận: Trong nghiên cứu này 
được xác định qua khoảng cách từ trục giao 
thông chính/điểm cung ứng dịch vụ đến điểm 
du lịch.  

(4) Sự bền vững: Được xác định dựa vào 
4 mục tiêu Du lịch bền vững toàn cầu (2013) 
áp dụng cho các điểm du lịch: Quản lý bền 
vững, lợi ích cộng đồng, bảo tồn văn hóa và 
bảo vệ thiên nhiên và môi trường (Global 
Sustainable Tourism Council, 2013). 

* Xây dựng dữ liệu các biến không gian 
trong GIS 

Các dữ liệu GIS đầu vào cho việc đánh giá 
tiềm năng tương ứng với các biến không gian 
đã được xác định gồm: Sự hấp dẫn, sự liên 
kết, sự tiếp cận và sự bền vững. Ngoài ra còn 
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có dữ liệu về phân vùng ảnh hưởng của các 
cụm dịch vụ (vai trò cơ sở cho việc phân 
vùng). Tuy nhiên, các dữ liệu về các biến này 
không thể thu thập trực tiếp được mà phải 
gián tiếp qua các dữ liệu có liên quan, sau đó 

thực hiện một số thao tác nhằm biến đổi 
chúng thành dữ liệu cần thiết để phân tích. 
Quy trình xây dựng dữ liệu các biến không 
gian trong GIS được thể hiện theo Hình 3. 

 

Hình 3. Quy trình xây dựng dữ liệu GIS 

 

- Dữ liệu về sự hấp dẫn, sự liên kết và sự 

bền vững được thành lập từ dữ liệu tọa độ (x, 

y) về các điểm tài nguyên du lịch (văn hóa, 

sinh thái và thể thao) và thuộc tính là các 

thống kê về xếp hạng điểm di tích, số lượng 

cảnh quan, giá trị độc đáo; khoảng cách so với 

các điểm lân cận; kết quả đánh giá bền 

vững,... Nội suy tuyến tính được sử dụng để 

chuyển từ dữ liệu điểm sang dạng vùng. 

- Dữ liệu về sự tiếp cận được thành lập 

thông qua chức năng tạo vùng đệm với dữ 

liệu đầu vào là hệ thống giao thông chính trên 

địa bàn Tp. Vũng Tàu.  

- Dữ liệu phân vùng ảnh hưởng của các 

cụm dịch vụ được thành lập thông qua chức 

năng nội suy vùng Thiessen từ dữ liệu tọa độ 

(x, y) của các cụm dịch vụ (lưu trú, ăn uống) 

trên địa bàn TP. Vũng Tàu. Vùng Thiessen 

được tạo thành từ tập hợp các điểm P = {p1, 

p2, ... pn}, trong đó mỗi điểm tương ứng với 1 

khu vực, nghĩa là n điểm sẽ xác định được n 

khu vực tương ứng sao cho mỗi khu vực chỉ 

chứa 1 điểm. Một điểm (x, y) bất kỳ nằm 

trong khu vực pi mà không thuộc về phân khu 

pj (với i ≠ j và 1≤ i, j ≤ n) khi và chỉ khi:  

2222 )()()()( pjpjpipi yyxxyyxx 

 (1) 

Trong đó: x, y: Tọa độ của điểm bất kỳ; pi 

(xi, yi), pj (xj, yj): Lần lượt là khu vực và tọa độ 

của điểm i, j. Dựa theo mối quan hệ trên, ranh 

giới giữa các khu vực được xác định bởi các 

đường trung trực của các đoạn thẳng nối giữa 

các điểm (D. Han và M. Bray, 2006).  

* Phân ngưỡng tiêu chuẩn cho bản đồ các 

biến không gian 

Ngưỡng tiêu chuẩn là cơ sở để phân cấp 

đánh giá. Việc phân ngưỡng phụ thuộc vào 

mức độ chi tiết của dữ liệu và yêu cầu của bài 

toán phân tích. Trong nghiên cứu này, các 

biến không gian được phân thành 4 cấp với 

điểm số đánh giá tương ứng: thuận lợi (4) – 

khá thuận lợi (3) – tương đối thuận lợi (2) – 

kém thuận lợi (1). Dựa trên việc tham khảo 

từ Trần Văn Thông (2003), ngưỡng tiêu 

chuẩn đánh giá được xác định theo Bảng 1. 



   
 

 TẠP CHÍ KHOA HỌC YERSIN 

 

Số 03 (10/2017) 69 

 

Bảng 1. Ngưỡng tiêu chuẩn cho các biến không gian 

Mức 

độ 
Sự hấp dẫn Sự liên kết Sự tiếp cận Sự bền vững 

4 
Trên 5 cảnh đẹp, 

3 yếu tố độc đáo 

Trên 5 điểm 

du lịch 

Cách trục 

dưới 500m 

Lợi ích cộng đồng, tài nguyên – 

môi trường được tích cực cải 

thiện  

3 
3 – 5 cảnh đẹp, 2 

yếu tố độc đáo 

3 – 5 điểm 

du lịch 

Cách trục 500 

– 1000m 

Lợi ích cộng đồng, tài nguyên – 

môi trường được cải thiện 

2 
1 – 2 cảnh đẹp, 1 

yếu tố độc đáo 

2 – 3 điểm 

du lịch 

Cách trục 

1000 – 2000m 

Lợi ích cộng đồng, tài nguyên – 

môi trường được duy trì 

1 
Đơn điệu, kém độc 

đáo 

Dưới 2 điểm 

du lịch 

Cách trục trên 

2000m 

Tác động xấu đến cộng đồng, tài 

nguyên – môi trường xuống cấp 

Nguồn: Tham khảo và điều chỉnh từ Trần Văn Thông (2003)

 

2.1.3. Phân tích không gian 

* Xây dựng trọng số (phương pháp AHP) 

Các biến có mức độ đóng góp khác nhau 

trong việc hình thành sản phẩm du lịch. Giữa 

các sản phẩm trong tổng thể du lịch cũng có 

tính ưu tiên khác nhau. Do đó, cần xác định 

được mức độ đóng góp/ưu tiên đó thông qua 

trọng số. Trong nghiên cứu này, phân tích thứ 

bậc (AHP - Analytic Hierarchy Process) được 

sử dụng để xác định 3 bộ trọng số (đánh giá 

tiềm năng của 3 sản phẩm thành phần: Văn 

hóa, thể thao, sinh thái) và 1 bộ trọng số 

(đánh giá tiềm năng tổng thể du lịch).  

Vie ̣ c xa c định trọng so   theo phương pha p 

này gồm 4 bước: (1) Xây dựng ma trận; (2) 

So sánh các nhân tố thông qua so sánh cặp; 

(3) Tổng hợp số liệu để có trị số chung của 

mức độ ưu tiên; và (4) Kiểm tra tính nhất 

quán của các so sánh cặp. Trong đó, việc so 

sánh cặp (bước 2) sử dụng dữ liệu từ ý kiến 

đánh giá của chuyên gia quy hoạch du lịch và 

cán bộ quản lý du lịch tại địa phương.  

Theo phương pháp AHP, trọng số của các 

biến không gian đối với du lịch văn hóa (bộ 

trọng số 1): 0,43 – hấp dẫn; 0,30 – liên kết; 

0,21 – tiếp cận; 0,06 – bền vững; du lịch thể 

thao (bộ trọng số 2): 0,38 – hấp dẫn; 0,13 – 

liên kết; 0,07 – tiếp cận; 0,42 – bền vững; du 

lịch sinh thái (bộ trọng số 3): 0,43 – hấp dẫn; 

0,10 – liên kết; 0,05 – tiếp cận; 0,42 – bền 

vững. Cũng theo phương pháp này, trọng số 

của các nhóm sản phẩm đối với tổng thể du 

lịch (bộ trọng số 4) tính được như sau: 0,59 – 

văn hoá; 0,30 – thể thao; 0,11 – sinh thái.  

* Phân tích chồng lớp đa tiêu chí trong 

GIS (MCA-GIS)  

Quy trình phân tích chồng lớp đa tiêu chí 

trong GIS (MCA – GIS) nhằm thành lập các 

bản đồ đánh giá tiềm năng (thành phần, tổng 

thể) và bản đồ phân vùng tiềm năng tổng thể 

được thể hiện qua Hình 4. 
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Hình 4. Quy trình phân tích chồng lớp đa tiêu chí trong GIS 

Trước hết, chúng tôi thực hiện việc 
chồng lớp trong GIS đối với 4 lớp dữ liệu đã 
được xây dựng: hấp dẫn, liên kết, tiếp cận, 
bền vững theo các bộ trọng số 1, 2, 3 và 
ngưỡng đầu vào đã được xác định cho lần 
lượt từng nhóm sản phẩm du lịch. Việc tổng 
hợp được tiến hành theo công thức 2: 

)(
1

ij

n

j

j xwK 
  (2) 

Trong đó: K: Mức thuận lợi của sản phẩm 
du lịch; Wj: Trọng số của yếu tố j ; Xij: Điểm số 
cho cấp i của yếu tố j .  

Ngưỡng đầu ra được xác định theo 
nguyên tắc làm tròn số: 1,00 -> 1,49: Kém 
thuận lợi; 1,50 -> 2,49: Tương đối thuận lợi; 
2,50 -> 3,49: Khá thuận lợi; 3,50 -> 4: Thuận 
lợi. Kết quả có được là 3 bản đồ đánh giá tiềm 
năng du lịch văn hóa, du lịch thể thao và du 
lịch sinh thái.  

Kế tiếp, 3 bản đồ đánh giá tiềm năng du 
lịch thành phần lại được chồng lớp với bộ 
trọng số 4. Kết quả có được là bản đồ đánh 
giá tiềm năng tổng thể du lịch. Việc tổng hợp, 
ngưỡng đầu vào và đầu ra được tiến hành 
tương tự như đối với các bản đồ đánh giá 
tiềm năng du lịch thành phần. 

Để có bản đồ phân vùng tiềm năng tổng 
thể du lịch, việc chồng lớp (chồng lớp logic 
theo phương thức giao cắt) được thực hiện 
giữa bản đồ đánh giá tiềm năng tổng thể du 
lịch và bản đồ phân vùng ảnh hưởng của các 
cụm dịch vụ. Việc tổng hợp giá trị cho các khu 
vực được định lượng theo nguyên tắc thể 
hiện trong công thức 3: 

S

SKSKSKSK nn

K



...332211  (3) 

Trong đó: K: Giá trị đáp ứng của khu vực; 
K1, K2, K3, Kn: giá trị đáp ứng của các tiểu khu 
1, 2, 3, ..., n trong khu vực  (K1, K2, K3, Kn : 
nhận giá trị từ 1 đến 4 theo mức phân cấp 
đánh giá); S1, S2, S3, Sn: Diện tích của các tiểu 
khu 1, 2, 3,..., n trong khu vực; S: Diện tích 
toàn bộ khu vực (Nguyễn Trọng Yểm, 2006).  

Ngưỡng đầu ra của bản đồ phân vùng 
tiềm năng tổng thể du lịch được xác định 
theo nguyên tắc làm tròn số: 1,00 -> 1,49: 
Kém thuận lợi; 1,50 -> 2,49: Tương đối 
thuận lợi; 2,50 -> 3,49: Khá thuận lợi; 3,50 
–> 4: Thuận lợi. 

* Thành lập bản đồ phân vùng điều kiện 
dịch vụ du lịch 

Bản đồ phân vùng điều kiện dịch vụ du 
lịch được xây dựng dựa trên lớp dữ liệu phân 
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vùng ảnh hưởng của các cụm dịch vụ. Việc 
phân mức thuận lợi dựa vào quy mô và số 
lượng của hệ thống lưu trú và ăn uống phân 
bố trên địa bàn của 32 khu vực được phân 
vùng từ phương pháp nội suy vùng Thiessen. 
Kết quả thể hiện được phân thành 4 cấp với 
điểm số đánh giá tương ứng: Thuận lợi (4) – 
khá thuận lợi (3) – tương đối thuận lợi (2) – 
kém thuận lợi (1). 

* Phân tích khoảng trống trong GIS 

Bản đồ phân tích khoảng trống trong 
phát triển du lịch tại Tp. Vũng Tàu được xây 
dựng dựa trên phương pháp chồng lớp số 
học giữa bản đồ phân vùng tiềm năng tổng 
thể du lịch và bản đồ điều kiện dịch vụ 
(chồng lớp phép trừ: Tiềm năng tổng thể – 
Điều kiện dịch vụ). Ngưỡng đầu vào dựa 
theo giá trị dữ liệu của các bản đồ đầu vào. 
Kết quả có được là bản đồ phân vùng 
khoảng trống với ngưỡng đầu ra chia làm 5 
bậc, thể hiện ở Bảng 2.  

Bảng 2. Ngưỡng phân mức khoảng trống 

 Tiềm năng tổng 
thể du lịch 

1 2 3 4 

Điều kiện dịch 
vụ du lịch 

(-) 1 0 1 2 3 

(-) 2 -1 0 1 2 

(-) 3 -2 -1 0 1 

(-) 4 -3 -2 -1 0 

2.2. Kết quả và thảo luận  

2.2.1. Bản đồ đánh giá và phân vùng tiềm 
năng tổng thể du lịch Tp. Vũng Tàu 

Bản đồ đánh giá tiềm năng tổng thể du 
lịch cho thấy mức độ thuận lợi của các vị trí 
cụ thể đối với việc phát triển kết hợp 3 nhóm 
sản phẩm du lịch văn hóa, thể thao và sinh 
thái. Mức thuận lợi chiếm diện tích nhỏ nhất, 
với 1.567.948 m2 (1,1%), phân bố rải rác ở 
trung tâm Tp. Vũng Tàu. Mức khá thuận lợi 
chiếm diện tích lớn thứ hai với 33.654.312 
m2 (24,0%), tập trung ở phần tây nam Vũng 

Tàu và trung tâm đảo Long Sơn. Mức tương 
đối thuận lợi chiếm diện tích lớn nhất với 
100.868.645m2 (72,1%), phân bố thành một 
dải liên tục trừ phần tây nam và trung tâm 
đảo Long Sơn. Mức kém thuận lợi chiếm diện 
tích 3.909.094m2 (2,8%), phân bố rải rác ở 
phía đông bắc Tp. Vũng Tàu. Kết quả đánh giá 
tiềm năng tổng thể du lịch Tp. Vũng Tàu được 
thể hiện ở Hình 4a. 

Bản đồ phân vùng tiềm năng du lịch 
tổng thể là kết quả của quá trình chồng lớp  
logic (dạng giao cắt) giữa bản đồ đánh giá 
tiềm năng tổng thể du lịch và bản đồ phân 
vùng ảnh hưởng của các cụm dịch vụ. Bản đồ 
này cho thấy mức độ thuận lợi được tính 
toán theo mức trung bình cho các khu vực 
cung ứng dịch vụ. Mức thuận lợi phân bố ở 
các khu vực 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14. Mức khá 
thuận lợi phân bố ở các khu vực 9, 10, 11, 
12, 13, 15. Mức tương đối thuận lợi phân bố 
ở các khu vực 16, 17, 18, 20, 22, 28, 32. Mức 
kém thuận lợi phân bố ở các khu vực 19, 21, 
24, 25, 26, 27, 29, 30, 31. Kết quả phân vùng 
tiềm năng tổng thể du lịch Tp. Vũng Tàu 
được thể hiện ở Hình 4b. 

Các kết quả từ bản đồ đánh giá và phân 
vùng tiềm năng đã chỉ ra hai khu vực có 
nhiều thuận lợi về mặt tài nguyên cho việc 
phát triển kết hợp các sản phẩm du lịch đó là 
khu vực trung tâm thành phố và khu vực 
đảo Long Sơn. Trong đó, trung tâm thành 
phố là nơi có nhiều khu vực có mức độ 
thuận lợi về mặt tài nguyên khá tốt đối với 
phát triển tổng thể du lịch (trong đó thế 
mạnh là du lịch văn hóa và du lịch thể thao). 
Đây là khu vực tập trung nhiều thắng cảnh 
như núi Lớn, núi Nhỏ,... và các khu di tích, 
quần thể kiến trúc, tôn giáo, tín ngưỡng dân 
gian đặc sắc như: Bạch Dinh, hải đăng Vũng 
Tàu, Tượng chúa Kitô, Thích Ca Phật Đài,… 
Kế đến là khu vực đảo Long Sơn với di tích 
Nhà Lớn, đạo Ông Trần và cảnh quan núi 
Nưa, rừng ngập mặn có thể phát triển một 
số loại hình du lịch kết hợp: Tham quan, 
nghiên cứu văn hóa lịch sử và du lịch sinh 
thái gắn với hệ sinh thái rừng ngập mặn,... 
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b 

 

c 

 

d 

Hình 4. Một số bản đồ kết quả. Nguồn: kết quả phân tích từ dữ liệu điều tra (2016). 
a. Đánh giá tiềm năng tổng thể du lịch;  b. Phân vùng tiềm năng tổng thể du lịch;  
c. Phân vùng điều kiện dịch vụ;    d. Phân vùng khoảng trống phát triển du lịch  

 

2.2.2. Bản đồ phân vùng điều kiện dịch vụ 

du lịch Tp. Vũng Tàu 

Bản đồ phân vùng điều kiện dịch vụ du 

lịch được thành lập dựa trên mức độ đồng 

bộ và quy mô của các các cụm dịch vụ (chủ 

yếu thể hiện qua hệ thống dịch vụ lưu trú và 

dịch vụ ăn uống). Bản đồ này thể hiện mức 

độ thuận lợi về điều kiện dịch vụ du lịch 

theo các khu vực được phân chia từ phương 

pháp nội suy vùng Thiessen. Mức thuận lợi 

gồm các khu vực 2, 5, 6, 7, 8, 11, 21, 26. Mức 

khá thuận lợi gồm các khu vực 1, 3, 4, 9, 14, 

15, 25. Mức tương đối thuận lợi gồm các khu 

vực: 10, 12, 13, 18, 19, 22, 24, 27, 28. Mức 

kém thuận lợi gồm các khu vực: 16, 17, 20, 
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23, 29, 30, 31, 32. Kết quả phân vùng điều 

kiện dịch vụ trong phát triển du lịch Tp. 

Vũng Tàu được thể hiện ở Hình 4c. 

Kết quả cho thấy các khu vực dọc bờ 

biển phía đông nam và tây nam Vũng Tàu là 

những khu vực có điều kiện dịch vụ tốt nhất. 

Đây là nơi tập trung nhiều khu nghỉ mát, 

khách sạn, nhà hàng đạt tiêu chuẩn quốc tế. 

Trong khi đó, các khu vực khác nhất là khu 

vực đảo Long Sơn và phía đông bắc thành 

phố, điều kiện dịch vụ còn khá nghèo nàn và 

kém phát triển. 

2.2.3. Bản đồ phân vùng khoảng trống 

phát triển du lịch Tp. Vũng Tàu 

Bản đồ phân vùng khoảng trống trong 

phát triển du lịch Tp. Vũng Tàu được thể 

hiện theo 5 mức khoảng trống: Mức cao (= 

2) bao gồm các khu vực 23 và 32, là các khu 

vực có tiềm năng lớn nhưng cơ sở dịch vụ 

còn nhiều hạn chế. Mức khá cao (= 1) gồm 

các khu vực 10, 12, 13, 16, 17, 20, 29, 30, 31. 

Mức trung bình (= 0) gồm các khu vực 1, 3, 

4, 9, 14, 15, 18, 19, 2, 24, 27, 28. Mức khá 

thấp (=–1) gồm các khu vực 2, 5, 6, 7, 8, 11, 

25. Mức thấp (=–2) gồm các khu vực 21 và 

26, là các khu vực có điều kiện cơ sở dịch vụ 

phát triển song tiềm năng phát triển còn 

thấp. Trong đó, các mức mang giá trị (+) thể 

hiện yếu tố tiềm năng lớn hơn so với điều 

kiện dịch vụ. Mức 0 cho thấy tiềm năng và 

điều kiện dịch vụ tương đối phù hợp với 

nhau. Các mức mang giá trị (-) cho thấy tiềm 

năng kém hơn so với điều kiện dịch vụ. Kết 

quả phân vùng khoảng trống trong phát 

triển du lịch Tp. Vũng Tàu được thể hiện 

theo Hình 4d. 

2.2.4. Một vài nhận xét 

- Xu hướng phân bố không gian của tiềm 

năng và điều kiện dịch vụ: Kết quả từ các 

bản đồ đánh giá tiềm năng, phân vùng tiềm 

năng và phân vùng điều kiện dịch vụ trong 

phát triển du lịch TP. Vũng Tàu cho thấy các 

mức thuận lợi và khá thuận lợi chiếm diện 

tích nhỏ và có xu hướng tập trung chủ yếu 

tại khu vực trung tâm TP và một phần tại 

đảo Long Sơn. Trong khi đó các mức tương 

đối và mức kém thuận lợi có quy mô diện 

tích chiếm chủ yếu và phân bố trên một diện 

rộng ở khu vực đông bắc TP. Vũng Tàu. 

- Khoảng trống trong phát triển du lịch: 

Kết quả bản đồ phân vùng khoảng trống với 

các mức giá trị biến thiên từ –2 đến 2 

(không có các mức tối thiểu và tối đa theo lý 

thuyết: –3, 3), diện tích chủ yếu dao động 

quanh mức 0, trong khi đó các mức – 2 hoặc 

2 chiếm số lượng nhỏ. Điều này cho thấy 

việc đầu tư cho cơ sở dịch vụ trong thời gian 

qua nhìn chung đã đáp ứng khá tốt so với 

tiềm năng phát triển của Tp. Vũng Tàu. Tuy 

nhiên, một số khu vực đáng chú ý là khu vực 

32 (đảo Long Sơn), khu vực 23 được đánh 

giá có tiềm năng khá thuận lợi trong việc 

phát triển một số sản phẩm du lịch kết hợp 

giữa sinh thái, thể thao với văn hóa, nhưng 

điều kiện dịch vụ lại mới đạt ở mức kém 

thuận lợi. Khu vực này chỉ mới tồn tại một 

điểm dịch vụ chủ yếu phục vụ cho nhu cầu 

sinh hoạt của địa phương, lại phân bố khá xa 

so với các điểm du lịch nên chưa đáp ứng 

được nhu cầu của việc phát triển kết hợp các 

sản phẩm du lịch. Vì vậy cần phải hoàn thiện 

hệ thống cơ sở dịch vụ (chủ yếu là về ăn 

uống, lưu trú và vận chuyển) đối với những 

khu vực này. Ngược lại, đối với những khu 

vực có điều kiện dịch vụ phát triển nhưng 

tiềm năng còn hạn chế (21, 26) thì cần tập 

trung khai thác theo hướng phát triển các 

sản phẩm ít phụ thuộc vào yếu tố tài nguyên 

như: Hội nghị – hội thảo (MICE), sân golf, 

bóng đá,…) hoặc chuyển hướng đầu tư sang 

các lĩnh vực kinh tế khác. 
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3. Kết luận 

Với thế mạnh về phân tích không gian, 

GIS có khả năng đáp ứng tốt cho việc phân 

tích khoảng trống trong phát triển du lịch. 

Khả năng tích hợp trọng số được tính toán từ 

phương pháp AHP và kết quả thể hiện dưới 

dạng các bản đồ đảm bảo được tính chính xác 

và trực quan cao. 

Kết quả nghiên cứu tại Tp. Vũng Tàu 

cho thấy xu hướng phân bố của các yếu tố 

nguồn lực về tài nguyên và cơ sở dịch vụ 

đáp ứng cho việc phát triển tổng hợp nhiều 

loại hình du lịch tập trung chủ yếu tại khu 

vực trung tâm Tp. Vũng Tàu. Trong khi đó, 

các khu vực khác thì điều kiện nguồn lực về 

tài nguyên lẫn dịch vụ còn thiếu đồng bộ, 

chủ yếu phù hợp cho việc phát triển một 

hoặc vài loại hình du lịch đơn lẻ. Kết quả 

cũng chỉ ra một số khu vực cần quan tâm 

trong việc điều chỉnh mức độ phân bổ đầu 

tư đối với các cơ sở dịch vụ. Đây là cơ sở để 

sử dụng hợp lý các nguồn lực địa phương 

hướng đến phát triển du lịch bền vững cho 

Tp. Vũng Tàu. 
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