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ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC 

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC 

1.1. Tên môn học:     DU LỊCH ĐÔNG NAM Á      

1.2. Mã môn học:   SEAS3303 

1.3. Khoa/Ban phụ trách:  Khoa XHH-CTXH-ĐNA 

1.4. Số tín chỉ:    03LT (03LT/0TH) 

1.5. Điều kiện tiên quyết:  học trước các môn Địa lý Đông Nam Á, Cơ sở Văn hóa  

                                  Việt Nam, Văn hóa Đông Nam Á. 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC 

Đông Nam Á là một trong những khu vực thu hút nhiều khách du lịch nhất thế giới với 

những cảnh quan tự nhiên thơ mông và hùng vĩ, món ăn hấp dẫn, dân cư thân thiện với 

nhiều phong tục, lễ hội truyền thống độc đáo và dân cư thân thiện, hiếu khách. Ngành du 

lịch đã đem lại nguồn thu quan trọng, đóng góp đáng kể vào tốc độ phát triển kinh tế của 

khu vực. Sự hình thành của  Cộng đồng ASEAN tháng 12/2015 vừa là cơ hội, vừa là thách 

thức giúp cho các nước trong khu vực phát triển ngành công nghiệp không khói, xây dựng 

một khu vực ASEAN thịnh vượng, phát triển bền vững đồng thời khắc phục những hạn chế 

nảy sinh. 

Môn học này được thiết kế nhằm giới thiệu cho người học thực trạng, sự phát triển, hội 

nhập và tác động của ngành du lịch tại Đông Nam Á. Người học sẽ có cái nhìn toàn diện về 

các yếu tố địa lý, chính trị, kinh tế, cơ cấu tổ chức, chiến lược phát triển du lịch, những cơ 

hội và thách thức, những nổ lực hợp tác của các nước trong cộng đồng ASEAN trong việc 

phát triển một nền du lịch mang tính bền vững vì sự thịnh vượng của toàn khu vực. 

Trên cơ sở đó, môn học này được thiết kế dành cho sinh viên đại học ngành Đông 

Nam Á, với nội dung gồm 3 phần như sau: 

(1) Trình bày các yếu tố địa lý, kinh tế, chính trị liên quan đến việc hình thành, phát cơ 

cấu tổ chức, nguồn lực phát triển của hoạt động du lịch Đông Nam Á. 

(2) Phân tích chiến lược phát triển du lịch, cơ chế hợp tác ngành, những cơ hội và thách 

thức trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực Đông Nam Á. 

(3) Nghiên cứu thực trạng phát triển và hội nhập du lịch của từng quốc gia thành viên 

trong cộng đồng ASEAN (trình bày danh mục các báo cáo chuyên đề, phân công sinh 

viên nghiên cứu thực hiện theo nhóm, dành ít nhất 1/3 thời lượng của môn học cho 

các nhóm thuyết trình và thảo luận). 



3. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

3.1. Mục tiêu chung:  

Đảm bảo sau khi học xong môn này sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng nhận thức, 

phân tích các vấn đề cơ bản liên quan đến hoạt động du lịch tại Đông Nam Á để làm việc 

trong các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, kinh doanh du lịch lữ hành trong nước.  

3.2. Mục tiêu cụ thể: 

3.2.1. Về kiến thức: 

Giúp cho người học hiểu rõ các vấn đề cơ bản của hoạt động du lịch tại Đông Nam Á 

trong bối cảnh hội nhập Cộng đồng ASEAN sau 2015, nhận thức được cơ hội và thách thức 

của ngành du lịch trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cả trên cấp độ hội nhập toàn cầu 

và hội nhập khu vực. Qua đó, người học sẽ am hiểu được cơ chế hoạt động và hợp tác cùng 

với chiến lược phát triển du lịch trong khu vực Đông Nam Á.  

3.2.2. Về kỹ năng: 

Trang bị cho người học có đủ năng lực phân tích, xem xét, tư vấn các hoạt động du 

lịch tại các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, kinh doanh du lịch lữ hành sau khi tốt nghiệp. 

Trong đó, có chú trọng đến vấn đề rèn luyện kỹ năng làm việc trong ngành du lịch. 

3.2.3. Về thái độ: 

Làm cho người học có cái nhìn đúng đắn về thực trạng phát triển và tình hình hội nhập 

du lịch trong Cộng đồng ASEAN, các cơ hội và thách thứ để từ đó có thái độ linh hoạt và 

tích cực để cùng khai thác tốt nhất các mặt lợi ích, hạn chế đến mức thấp nhất những thử 

thách, hạn chế trong bối cảnh toàn cầu hóa và khu vực hóa, tạo điều kiện thúc đẩy ngành du 

lịch Việt Nam phát triển bền vững trong điều kiện có thể. 

4. NỘI DUNG MÔN HỌC 

Chƣơng Mục Nội dung cơ bản 
Số tiết 

Tài liệu tự học 
TC LT BT TH 

Chương 1:  

Tổng quan về  

du lịch tại các 

nước Đông Nam 

Á 

Khái lược về du 

lịch các nước 

Đông Nam Á. 

(1) Sự hình thành du lịch ĐNA 

(2) Quá trình phát triển du lịch ĐNA. 

(3) Những vấn đề chung trong hoạt 

động du lịch ĐNA. 

5.5 5.5   - Tài liệu bài giàng. 

- Đọc thêm tài liệu liên 

quan trong phụ lục đính 

kèm bài giảng. 

Chương 2: 

Kinh tế du lịch 

tại ĐNA. 

 

 

(1) Thị trường du lịch ĐNA. 

(2) Các điểm đến du lịch ĐNA. 

(3) Kinh tế du lịch ĐNA. 

5.5 5.5   - Tài liệu bài giàng. 

- Đọc thêm tài liệu liên 

quan trong phụ lục đính 

kèm bài giảng. 

Chương 3: 

Quản lý, điều 

hành du lịch 

ĐNA. 

Cơ cấu tổ chức. 

 

(1) Các cơ quan quản lý cấp khu 

vực. 

(2) Các cơ quan quản lý du lịch cấp 

quốc gia. 

(3) Các cơ quan, tổ chưc du lịch địa 

phương. 

5.5 5.5   - Tài liệu bài giàng. 

- Đọc thêm tài liệu liên 

quan trong phụ lục đính 

kèm bài giảng. 

 



Chương 4: 

Các loại hình du 

lịch. 

 (1) Du lịch theo mục đích. 

(2) Du lịch theo lãnh thổ hoạt 

động. 

(3) Du lịch theo môi trường tài 

nguyên. 

 

5.5 5.5   - Tài liệu bài giàng. 

- Đọc thêm tài liệu liên 

quan trong phụ lục đính 

kèm bài giảng. 

Chương 5: 

Tài nguyên du 

lịch. 

 (1) Vai trò của tài nguyên du lịch. 

(2) Các dạng tài nguyên du lịch. 

(3) Thực trạng khai thác tài nguyên 

du lịch ĐNA. 

5.5 5.5   - Tài liệu bài giàng. 

- Đọc thêm tài liệu liên 

quan trong phụ lục đính 

kèm bài giảng. 

Chương 6:  

Văn hóa du lịch 

ĐNA, 

  (1) Đặc trưng văn hóa du lịch. 

(2) Các thành tố của văn hóa du lịch. 

(3) Sản phẩm văn hóa du lịch. 

5.5 5.5   - Tài liệu bài giàng. 

- Đọc thêm tài liệu liên 

quan trong phụ lục đính 

kèm bài giảng. 

Chương 7: 

Chiến lược phát 

triển du lịch tại 

các nước ĐNA. 

 (1) Chủ trương phát triển du lịch. 

(2) Chính sách và nguyên tắc phát 

triển du lịch. 

(3) Nội dung chiến lược phát triển 

du lịch. 

5.5 5.5   Tài liệu bài giàng. 

- Đọc thêm tài liệu liên 

quan trong phụ lục đính 

kèm bài giảng. 

Chương 8: 

Hợp tác du lịch 

ASEAN 

 (1) Du lịch của Hiệp hội các quốc 

gia ĐNA. 

(2) Hợp tác song phương trong du 

lịch ASEAN. 

(3) Hợp tác đa phương trong du lịch 

ASEAN. 

 

5.5 5.5   Tài liệu bài giàng. 

- Đọc thêm tài liệu liên 

quan trong phụ lục đính 

kèm bài giảng. 

                                                    Tổng kết môn học  1 1    

Tổng cộng 45 45    

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

5.1. Tài liệu chính:       

[1] Nguyễn Văn Lưu (2013), Du lịch Việt Nam hội nhập trong ASEAN, NXB Văn hóa 

Thông tin.  

5.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Bùi Hải Yến, Phạm Hồng Long (2009), Tài nguyên Du lịch, NXB Giáo dục, Hà Nội. 

[2] PGS.Ts Hoàng Văn Thành (2014), Giáo trình Văn hóa Du lịch, NXB Chính trị Quốc 

Gia.  

[3] Qui hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đền năm 

2030. 

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/noidungquyhoachnganh?docid=

1698&substract=&strutsAction=ViewDetailAction.do) 

 [4]  http://www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Vrf/pdf/481.pdf 

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/noidungquyhoachnganh?docid=1698&substract=&strutsAction=ViewDetailAction.do
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/noidungquyhoachnganh?docid=1698&substract=&strutsAction=ViewDetailAction.do


 

[5] Các Website:  

- http://www.asean.org      

- http://wwwvietnamtourism.gov.vn 

  

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Quy định thang điểm : 10 

STT Hình thức đánh giá Tỉ lệ % 

1 Kiểm tra giữa kỳ (viết báo cáo chuyên đề, thuyết trình theo nhóm) 40% 

2 Thi cuối kỳ (viết Tiểu luận) 60% 

Ghi chú:  

- Điểm kiểm tra giữa kỳ: là tổng số của điểm báo cáo chuyên đề và các điểm thành phần 

đánh giá theo quá trình khác (nếu có). 

- Điểm thi kiểm tra cuối kỳ: là điểm của 01 lần thi kiểm tra tập trung do nhà trường tổ 

chức. 

7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

7.1. Kế hoạch giảng dạy lớp ngày (4,5 tiết/buổi) 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1 Buổi 1  Trình bày mục tiêu của môn học; phổ biến kế hoạch 

giảng dạy; qui định hình thức làm báo cáo chuyên đề. 

 Giảng chương 1: Tổng quan về  du lịch tại các nước 

Đông Nam Á. 

 

2 Buổi 2  Giảng chương 2: Kinh tế du lịch tại ĐNA.  

3 Buổi 3  Giảng chương 3: Quản lý, điều hành du lịch ĐNA.  

4 Buổi 4  Giảng chương 4: Các loại hình du lịch.  

5 Buổi 5  Giảng chương 5: Tài nguyên du lịch.  

6 Buổi 6  Giảng chương 6: Văn hóa du lịch ĐNA.  

7 Buổi 7  Giảng chương 7: Chiến lược phát triển du lịch tại 

các nước ĐNA. 

 

http://www.asean.org/
http://wwwvietnamtourism.gov.vn/


STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

8 Buổi 8  Giảng chương 8: Hợp tác du lịch ASEAN.  

9 Buổi 9  Thuyết trình lần 1 (theo số nhóm được chia).  

10 Buổi 10  Thuyết trình lần 2 (theo số nhóm được chia). 

 Tổng kết môn học + Ôn thi cuối kỳ) 

 

7.2. Kế hoạch giảng dạy lớp tối (3,5 tiết/buổi) 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1 Buổi 1  Trình bày mục tiêu của môn học; phổ biến kế hoạch 

giảng dạy; qui định hình thức làm báo cáo chuyên đề. 

 Giảng chương 1: Tổng quan về  du lịch tại các nước 

Đông Nam Á. 

 

2 Buổi 2  Giảng tiếp chương 1. 

 Giảng chương 2: Kinh tế du lịch tại ĐNA. 

 

3 Buổi 3  Giảng tiếp chương 2. 

 Giảng chương 3:  Quản lý, điều hành du lịch ĐNA. 

 

4 Buổi 4  Giảng tiếp chương 3. 

 Giảng chương 4:  Các loại hình du lịch. 

 

5 Buổi 5  Giảng tiếp chương 4. 

 Giảng chương 5: Tài nguyên du lịch. 

 

6 Buổi 6  Giảng tiếp chương 5. 

 Giảng chương 6: Văn hóa du lịch ĐNA. 

 

7 Buổi 7  Giảng tiếp chương 6. 

 Giảng chương 7: Chiến lược phát triển du lịch tại 

các nước ĐNA. 

 

8 Buổi 8  Giảng tiếp chương 7.  

 Giảng chương 8: Hợp tác du lịch ASEAN. 

 

9 Buổi 9  Giảng tiếp chương 8.  



STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

10 Buồi 10  Báo cáo chuyên đề ( 2 nhóm) Tùy theo nhóm 

được chia theo 

tổng số sinh 

viên trong lớp. 

11 Buổi 11  Báo cáo chuyên đề ( 2 nhóm) 

12 Buổi 12  Báo cáo chuyên đề ( 2 nhóm) 

13 Buổi 13  Tổng kết môn học + Ôn cuối kỳ  

 

8. GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

 Họ và tên: LÝ QUYẾT TIẾN 

 Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

 

 PHỤ TRÁCH KHOA 

 

 

 

 

 HÀ MINH TRÍ 

 

 


