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ABSTRACT
Understanding the impact of tourism on the quality of life of local people
is very important and urgent because very the local people is an important
factor in attracting tourists. Factor analysis results show that the quality
of life of the people in Vinh Long is composed of five groups of factors
including: (i) income sources, (ii) protection awareness, (iii) the quality of
the living environment, (iv) living standards, and (v) personal life. Under
the impact of tourism, income, protection awareness and living standards
get better (positive impact of tourism). Individual lifestyle factors are
generally unaffected by tourism. In contrast, habitat quality is negatively
affected by tourism. Meanwhile, this factor (the quality of the living
environment) is the most important component of the quality of life. So, for
sustainable development, itneeds suitable measures to improve the living
environment for the residents.
TÓM TẮT
Tìm hiểu tác động của du lịch đến chất lượng cuộc sống của dân địa
phương là rất quan trọng và cấp thiết, bởi vì chính những người dân địa
phương là linh hồn, là nhân tố quan trọng, là yếu tố quan trọng trong việc
thu hút khách. Kết quả phân tích nhân tố cho thấy chất lượng cuộc sống
của người dân Vĩnh Long được cấu thành bởi 5 nhóm nhân tố: (i) Nguồn
thu nhập, (ii) Ý thức bảo vệ, (iii) Chất lượng môi trường sống, (iv) Tiêu
chuẩn cuộc sống, và (v) Đời sống cá nhân. Dưới tác động của du lịch,
nguồn thu nhập, ý thức bảo vệ. Tiêu chuẩn cuộc sống có ảnh hưởng tích
cực. Nhân tố đời sống cá nhân nhìn chung không bị ảnh hưởng bởi dụ lịch.
Còn nhân tố chất lượng môi trường sống thì bị ảnh hưởng tiêu cực bởi du
lịch. Trong khi đó, nhân tố này (chất lượng môi trường sống) lại là nhân
tố cấu thành quan trọng nhất của chất lượng cuộc sống. Vì vậy, để phát
triển bền vững, chúng ta cần có những biện pháp nâng cao môi trường
sống cho người dân.
trong và ngoài nước, đem lại nguồn lợi đáng kể cho
kinh tế địa phương nói riêng góp phần phát triển du
lịch tỉnh Vĩnh Long nói chung.
Trong những năm gần đây ngành công nghiệp
du lịch của tỉnh Vĩnh Long đã và đang có bước
phát triển vượt bậc. Nhưng hiện có một thực tế

1 GIỚI THIỆU
Vĩnh Long với nhiều điểm đến hấp dẫn như :
khu du lịch sinh thái Vinh Sang, cù lao An Bình,
Bình Hòa Phước, làng nghề gốm ven sông Cổ
Chiên, khu du lịch Trường An, chợ nổi Trà Ôn…
Hàng năm thu hút một lượng lớn khách du lịch
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phát sinh là chỉ những đối tượng có cơ sở hoạt
động kinh doanh du lịch là những đối tượng chính
hưởng lợi nhuận từ du lịch, còn những người dân
quanh các điểm du lịch này thì đời sống còn bấp
bênh. Rõ ràng không thể phủ nhận hiệu quả kinh tế
do du lịch mang lại, nhưng tác động của du lịch
đến chất lượng cuộc sống của người dân ở xung
quanh các điểm du lịch cũng cần phải được chú ý.
Du lịch đã tác động tích cực hay tiêu cực đến chất
lượng cuộc sống của họ? Cuộc sống của họ có thay
đổi nhiều khi du lịch phát triển hay không? Và họ
có hài lòng với cuộc sống ở hiện tại khi du lịch
phát triển như vậy hay không?
Tìm hiểu tác động của du lịch đến chất lượng
cuộc sống của dân địa phương là rất quan trọng và
cấp thiết, bởi vì chính những người dân địa phương
là linh hồn, là yếu tố quan trọng trong việc thu
hút khách. Nói khác hơn, người dân địa phương
đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển du
lịch bền vững. Muốn phát triển du lịch bền vững
thì cần phải chú ý đảm bảo và phát triển chất lượng
cuộc sống của người dân song song với phát triển
du lịch.
Chính vì thế, với đề tài: “Chất lượng cuộc sống
của người dân tại các địa bàn chịu tác động du lịch
ở tỉnh Vĩnh Long”, nhóm tác giả hy vọng sẽ tìm ra
hướng đi mới trong việc cải thiện chất lượng cuộc
sống của người dân, góp sức vào sự phát triển
chung của du lịch bền vững tỉnh Vĩnh Long nói
riêng và sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của
tỉnh Vĩnh Long nói chung.

2011; Aref, 2010; Carmichael, 2006; Kim, 2002;
Yu và cộng sự, 2008), đồng thời căn cứ và tình
hình thực tế của Vĩnh Long, nhóm tác giả đã chọn
ra 19 yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc hình
thành nên cảm nhận về chất lượng cuộc sống của
người dân Vĩnh Long.
3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Phương pháp thu thập số liệu
3.1.1 Số liệu thứ cấp
Dữ liệu thứ cấp được lấy từ nhiều nguồn khác
nhau như: sách, báo, Internet, tạp chí chuyên
ngành, nguồn số liệu được thống kê từ Sở Văn hoá
Thể thao và Du lịch Cần Thơ, tổng cục thống kê,…
có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến vấn đề cần
nghiên cứu.
3.1.2 Số liệu sơ cấp
Đối tượng phỏng vấn: Số liệu được thu bằng
cách phỏng vấn trực tiếp những người dân sống
trong phạm vi bán kính 1 km từ các điểm du lịch
để đảm bảo tính tin cậy cho số liệu.
Cỡ mẫu: số lượng đối tượng phỏng vấn là 100
hộ gia đình theo phương pháp phân chọn mẫu ngẫu
nhiên phân tầng dựa trên khoảng cách từ hộ gia
đình đến điểm du lịch.
3.2 Phương pháp phân tích số liệu
Trong đề tài tác giả sử dụng phương pháp phân
tích tần số, so sánh các số liệu thứ cấp của các sở,
ban ngành có liên quan và một số đánh giá khách
quan của cộng đồng địa phương tại nơi nghiên cứu.
Phương pháp phân tích nhân tố để xây dựng bộ
tiêu chí các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc
sống người dân sống quanh các điểm du lịch ở tỉnh
Vĩnh Long. Áp dụng phương pháp hồi quy để xác
định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất
lượng cuộc sống người dân.
Dựa trên kết quả đánh giá được kết hợp với
quan sát thực tế để đưa ra những giải pháp giúp cải
thiện chất lượng cuộc sống người dân.

2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH
NGHIÊN CỨU
Theo Tổ chức y tế thế giới (WHO), chất lượng
cuộc sống là nhận thức của cá nhân trong hệ thống
giá trị văn hóa và so với mục tiêu, sự mong đợi,
các tiêu chuẩn và sự quan tâm của họ. Còn theo
Andereck và Nyaupane (2011), chất lượng cuộc
sống là sự thỏa mãn đối với cuộc sống, sự hài lòng
về mặt tình cảm và kinh nghiệm sống của cá nhân;
đó là cách con người xem hoặc cảm nhận về cuộc
sống của họ và tùy theo trường hợp và hoàn cảnh
khác nhau có thể hiểu khác nhau. Nói cách khác,
chất lượng cuộc sống phụ thuộc vào nhận thức và
cảm giác chủ quan của mỗi cá nhân (Andereck và
Nyaupane, 2011).
Chất lượng cuộc sống là khái niệm còn khá mới
mẻ ở Việt Nam, chính vì thế nên việc đo lường
chất lượng cuộc sống cần phải dựa trên các nghiên
cứu đi trước. Dựa vào các nghiên cứu đi trước về
chất lượng cuộc sống (như Andereck và Nyaupane,

4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG
CỦA DU LỊCH ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC
SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN TỈNH VĨNH LONG
Sau khi tiến hành khảo sát 100 mẫu dân địa
phương sống gần các điểm du lịch nổi tiếng tại
Vĩnh Long, và tiến hành chạy Cronbach alpha,
phân tích nhân tố và gom nhóm, kết quả các nhân
tố cấu thành chất lượng cuộc sống của người dân
Vĩnh Long được cho bởi bảng sau.
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Bảng 1: Nhóm nhân tố cấu thành chất lượng cuộc sống người dân Vĩnh Long
Tên biến
Việc làm cho cư dân
Thu nhập cá nhân
Thu nhập gia đình
Ý thức bảo tồn hệ sinh thái
Sự giữ gìn các giá trị văn hóa lịch sử
Sự phong phú của quán ăn, tiệm tạp hóa
Sự trong lành của không khí và sự sạch sẽ của nguồn nước
Chất lượng cuộc sống cá nhân
Sự thanh bình và yên tĩnh của môi trường
Sự tập trung đông đúc
Chất lượng của cơ sở hạ tầng
Mức sống của cộng đồng
Sự an toàn của cá nhân (tỷ lệ gia tăng tai nạn, tỷ lệ gia tăng
tội phạm)
Sự ổn định giá cả hàng hóa và dịch vụ
Mức độ gắn kết cộng đồng đồng

1
0,597
0,838
0,850

Nhóm nhân tố
2
3

4

5

0,630
0,747
0,510
0,683
0,776
0,524
0,484
0,647
0,683
0,718
0,653
0,524

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra, 2012

 Chất lượng cơ sở hạ tầng

Kết quả kiểm định KMO và Bartlett's Test (Hệ
số Sig = 0,000 <0,05) cho thấy các tiêu chí biến có
liên quan với nhau, vì thế, việc sử dụng mô hình
nhân tố để gom nhóm các biến là thích hợp.

 Mức sống của cộng đồng
Nhóm nhân tố 5 (F5): Đời sống cá nhân Gồm những biến sau:

Theo kết quả ở bảng trên, ta có thể kết luận chất
lượng cuộc sống của người dân tỉnh Vĩnh Long
được tạo thành từ 5 nhóm nhân tố sau đây:

 Sự an toàn của cá nhân (tỷ lệ gia tăng tai
nạn, tỷ lệ gia tăng tội phạm)
 Sự ổn định giá cả hàng hóa dịch vụ

Nhóm nhân tố 1 (F1): Nguồn thu nhập – Bao
gồm những tiêu chí sau:

 Mức độ gắn kết cộng đồng

 Việc làm cho cư dân

Từ trước đến nay đã có khá nhiều nghiên cứu
tìm hiểu về mối quan hệ giữa du lịch và chất lượng
cuộc sống. McCool và Martin (1994) khẳng định
rằng mục đích của phát triển du lịch nên là việc
nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa
phương và cộng đồng. Tán đồng với ý kiến này,
Kim (2002) đưa ra lý do cho kết luận này, đó là vì
khi một nơi nào đó trở thành điểm đến du lịch thì
đời sống của người dân trong cộng đồng bị ảnh
hưởng bởi du lịch. Chính vì thế, sự hỗ trợ của
người dân là rất quan trọng đối với các hoạch định,
sự phát triển bền vững của du lịch (Kim, 2002).
Chất lượng đời sống của người dân nên là mối
quan tâm chủ yếu của nhiều nhà lãnh đạo cộng
đồng (Aref, 2010). Carmichael (2006) khi nghiên
cứu về mối liên hệ giữa chất lược kinh nghiệm du
lịch của du khách và chất lượng cuộc sống của cư
dân địa phương đã phát hiện ra một vài yếu tố
trong mối quan hệ giữa người dân và du lịch có
ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Tương tự,
Andereck và Nyaupane (2011) đã tìm ra tác động
tiềm tàng của du lịch đến đời sống của cư dân địa

 Thu nhập cá nhân
 Thu nhập gia đình
Nhóm nhân tố 2 (F2): Ý thức bảo vệ - Bao
gồm những tiêu chí sau:
 Ý thức bảo tồn hệ sinh thái
 Sự giữ gìn các giá trị văn hóa lịch sử
 Sự phong phú của quán ăn, tiệm tạp hóa
Nhóm nhân tố 3 (F3): Chất lượng môi trường
sống– Bao gồm những tiêu chí sau:
 Sự trong lành của không khí và sự sạch sẽ
của nguồn nước
 Chất lượng cuộc sống cá nhân
 Sự thanh bình và yên tĩnh của môi trường
 Sự tập trung đông đúc
Nhóm nhân tố 4 (F4): Tiêu chuẩn cuộc sống–
Bao gồm các tiêu chỉ sau:
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phương. Theo Andereck và Nyaupnae (2011), sự
cập ở phần trên (1 tương ứng với tác động rất tiêu
nhận thức của cá nhân về du lịch có tác động
cực, 5 tương ứng với tác động rất tích cực). Ngoài
gián tiếp đến khía cạnh kinh tế của chất lượng
ra, một câu hỏi liên quan đến tác động của du lịch
cuộc sống.
đến chất lượng của cuộc sống nói chung cũng được
đưa vào bảng câu hỏi.
Trong nghiên cứu này, để đo lường tác động
của du lịch đến chất lượng cuộc sống, nhóm tác giả
Kết quả ảnh hưởng của du lịch đến cảm nhận
đã dùng thang đo Likert 5 mức độ để cư dân địa
chất lượng cuộc sống của người dân được thể hiện
phương tự nhận xét về tác động của du lịch đến các
trong bảng sau đây:
tiêu chí đo lường chất lượng cuộc sống đã được đề
Bảng 2: Chất lượng cuộc sống của người dân dưới ảnh hưởng của du lịch
Chỉ tiêu
1. Nguồn thu nhập
Việc làm cho cư dân
Thu nhập cá nhân
Thu nhập gia đình
2. Ý thức bảo vệ
Ý thức bảo tồn hệ sinh thái
Sự giữ gìn các giá trị văn hóa lịch sử
Sự phong phú của quán ăn, tiệm tạp hóa
3. Môi trường sống
Sự trong lành của không khí và sự sạch sẽ của nguồn nước
Chất lượng cuộc sống cá nhân
Sự thanh bình và yên tĩnh của môi trường
Sự tập trung đông đúc
4. Tiêu chuẩn cuộc sống
Chất lượng của cơ sở hạ tầng
Mức sống của cộng đồng
5. Đời sống cá nhân
Sự an toàn của cá nhân (tỷ lệ gia tăng tai nạn, tỷ lệ gia tăng tội phạm)
Sự ổn định giá cả hàng hóa và dịch vụ
Mức độ gắn kết cộng đồng đồng
Cảm nhận chung về chất lượng cuộc sống dưới ảnh hưởng của du lịch

Điểm
TB
3,45
3,41
3,43
3,51
3,47
3,42
3,44
3,55
2,41
2,21
2,40
2,05
3,00
3,44
3,51
3,36
3,13
2,95
2,96
3,47
3,55

Mức độ ảnh
hương
Tích cực
Tích cực
Tích cực
Tích cực
Tích cực
Tích cực
Tích cực
Tích cực
Tiêu cực
Tiêu cực
Tiêu cực
Tiêu cực
Trung bình
Tích cực
Tích cực
Trung bình
Trung bình
Trung bình
Trung bình
Tốt
Tốt

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra, 2012

Kết quả của bảng trên cho thấy người dân sống
xung quanh điểm du lịch tỉnh Vĩnh Long cảm thấy
sự gia tăng trong chất lượng cuộc sống dưới tác
động của du lịch (điểm trung bình về cảm nhận
chung về chất lượng cuộc sống là 3,55).

ngưỡng vẻ đẹp của địa phương mình. Bên cạnh đó,
nguồn tài chính của tỉnh cũng đã được dùng vào
việc cải thiện cơ sở hạ tầng nhiều hơn để thu hút và
quảng bá cho nền du lịch địa phương, điều này đã
được làm rất tốt và cũng đem lại nhiều lợi ích cho
người dân, đời sống cũng được nâng cao.

Đối với từng nhóm nhân tố cụ thể như Nguồn
thu nhập, Ý thức bảo vệ, Vật chất đều được người
dân đánh giá là tốt. Có được điều này là do sống
gần điểm du lịch, nhu cầu xuất hiện nhiều hơn nên
việc buôn bán và kiếm việc làm dễ dàng hơn nên
cư dân nơi đây chỉ cần chăm chỉ chịu làm một chút
là mức thu nhập đã tăng lên kha khá, các tiệm tạp
hóa và quán ăn lớn nhỏ cũng xuất hiện nhiều đáp
ứng nhu cầu lớn từ khách du lịch. Từ khi du lịch
xuất hiện, ý thức bảo vệ tài nguyên du lịch địa
phương ngày càng được nâng cao để cho khách du
lịch trong nước và ngoài nước có cơ hội chiêm

Tuy nhiên, vẫn còn 1 nhân tố chỉ được người
dân đánh giá ở mức trung bình là Đời sống cá
nhân, còn nhân tố Môi trường sống được đánh giá
là bị ảnh hưởng tiêu cực từ du lịch. Từ khi du lịch
xuất hiện, các khách du lịch đến đông gây ra tình
trạng đông đúc ồn ào, việc giữ gìn vệ sinh môi
trường, trật tự an toàn tại các khu du lịch còn nhiều
bất cập, hệ thống thu gom, chứa và xử lý sơ bộ chất
thải tại các điểm du lịch chưa đảm bảo yêu cầu,
nhiều nơi còn chưa có. Ngoài ra có một số thành
phần xấu lợi dụng khách du lịch đến nhiều để tranh
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nhau trộm cắp, móc túi,… nên làm cho tội phạm và
tệ nạn ngày càng tăng. Thêm vào đó, tình hình vật
giá leo thang, nhất là những khu gần điểm du lịch,
do có nhiều khách, họ tranh nhau tăng giá để kiếm
thêm lợi nhuận đã khiến cho đời sống của người
dân không tốt và khó chịu.

Trước khi đưa ra giải pháp, chúng ta cần xác
định tầm quan trọng của các nhân tố đến việc hình
thành cảm nhận về chất lượng cuộc sống của người
dân. Để làm được điều đó, nhóm tác giả sử dụng
mô hình Hồi quy tuyến tính bội với biến phụ thuộc
là sự thay đổi chất lượng cuộc sống chung, và biến
độc lập là các nhân tố cấu thành nên chất lượng
cuộc sống. Kết quả Hồi quy được thể hiện qua
bảng sau đây

5 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CẢM NHẬN
CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI
DÂN DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA DU LỊCH
Bảng 3: Kết quả kiểm định hồi quy
Biến phụ thuộc
Biến độc lập

R2 hiệu chỉnh
Durbin – Watson
Giá trị F
Giá trị P (Sig.)
Các biến độc lập
Hằng số
Nguồn thu nhập
Ý thức bảo vệ
Môi trường sống
Tiêu chuẩn cuộc sống
Đời sống cá nhân

Y: Cảm nhận chung về chất lượng cuộc sống
X1: Nguồn thu nhập
X2: Ý thức bảo vệ
X3: Môi trường sống
X4: Tiêu chuẩn cuộc sống
X5: Đời sống cá nhân
0,446
1,617
16,946
0,000
B
T
Sig.
Tolerance
-0,251
-0,562
0,575
0,147
1,435
0,154
0,774
0,313
2,891
0,005
0,642
0,403
3,913
0,000
0,793
0,091
1,004
0,318
0,858
0,199
2,072
0,041
0,771

VIF
1,293
1,557
1,262
1,165
1,297

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra, 2012

Kết quả cho thấy mô hình có ý nghĩa, và mô
hình sẽ giải thích được 44,6% sự biến động của
chất lượng cuộc sống chung (Y).

sống cá nhân, sự thanh bình và yên tĩnh của môi
trường, sự tập trung đông đúc.
Sau đây là một số giải pháp được đề xuất:

Như vậy, phương trình hồi quy tuyến tính bội
xem xét sự ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng
đến cảm nhận chất lượng cuộc sống của người dân
dưới ảnh hưởng của du lịch cho thấy các biến Ý
thức bảo vệ, Môi trường sống và Đời sống cá nhân
có tác động tỷ lệ thuận đến sự cảm nhận chung về
chất lượng cuộc sống của người dân tỉnh Vĩnh
Long, trong đó, nhân tố Môi trường sống ảnh
hưởng nhiều nhất.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý thức gìn
giữ và bảo vệ môi trường sống. Tổ chức việc giáo
dục bảo vệ tài nguyên du lịch và môi trường sống
với các chương trình đào tạo cho mọi đối tượng
tham gia và hoạt động du lịch, người đảm nhận vai
trò trực tiếp phát triển du lịch. Thường xuyên có
những sự kiện vận động khách du lịch, cư dân địa
phương và cộng đồng tham gia làm sạch đẹp môi
trường, kịp thời khắc phục những hành vi ô nhiễm
môi trường từ hoạt động du lịch và sinh hoạt.

Như đã trình bày ở phần trên, Môi trường sống
là một trong những yếu tố bị tác động tiêu cực từ
du lịch nhưng lại đóng góp rất nhiều trong cảm
nhận của người dân địa phương về chất lượng cuộc
sống nói chung. Chính vì thế, để nâng cao cảm
nhận chất lượng cuộc sống của dân địa phương,
chúng ta cần có biện pháp hạn chế tác động tiêu
cực của du lịch đối với Môi trường sống. Môi
trường sống có các yếu tố: sự trong lành của không
khí và sự sạch sẽ của nguồn nước, chất lượng cuộc

Huy động nguồn lực cải thiện tình trạng ùn tắc,
tập trung động đúc gây ồn ào khó chịu cho cư dân.
Các công ty du lịch mở rộng, giải quyết vấn đề đậu
xe cho khách du lịch, tránh tình trạng tập trung
trước cửa nhà dân gây khó khăn bất tiện cho cư
dân. Ngoài ra, huấn luyện cho các hướng dẫn viên
có ý thức và nhắc nhở khách du lịch giữ gìn vệ
sinh môi trường, tránh làm ô nhiễm tiếng ồn cho
người dân.
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Đầu tư và nâng cấp các di tích văn hoá lịch sử
và các hoạt động du lịch sông nước miệt vườn của
thành phố như: ngồi du thuyền ngắm sông nước –
nghe đờn ca tài tử – tham quan chợ nổi trên sông –
vườn cây ăn trái,… thành những sản phẩm du lịch
văn hoá đặc trưng của thành phố ngoài việc để thu
hút khách du lịch, tạo nguồn lợi nhuận cho thành
phố còn là nguồn thu cho cư dân và kiến thức cơ
bản, ý thức văn hóa dân tộc, vẻ đẹp của cộng đồng
địa phương như thế việc bảo tồn các tài nguyên
nhân tạo được gia tăng, không phải làm cho có làm
cho tròn trách nhiệm mà còn là sự tự nguyện và
niềm kiêu hãnh dân tộc.

chung vẫn được xem là tương đối tốt. Nếu các giải
pháp nêu trên được thực hiện và niềm tin nơi các
nhà lãnh đạo sẽ có cách giải quyết tốt vấn đề này,
các công ty du lịch khi phát triển du lịch cũng sẽ
chú ý tới cộng đồng cư dân để mối quan hệ của các
bên đều tốt đẹp. Và mỗi người dân cần ý thức được
việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, cần phải tôn
trọng văn hóa và tập quán của du khách. Không
trục lợi bằng những hình thức kinh doanh trá hình,
quảng cáo quá sự thật, gây mất lòng tin ở khách du
lịch, thừa cơ tăng giá, lợi dụng lòng tin của du
khách để kiếm lợi. Có ý thức bảo vệ các tài nguyên
du lịch bao gồm cả tài nguyên thiên nhiên và tài
nguyên nhân tạo. Tạo hình ảnh đẹp trong lòng của
khách du lịch, tuyên truyền các hình ảnh đẹp của
du lịch, của nếp sống văn hóa, phong tục tập quán
của địa phương mình.

Có các loại hình giải trí, vui chơi cho người dân
hơn. Sau những giờ làm mệt nhọc, thời gian còn lại
con người muốn thư giãn thoải mái để ngày hôm
sau tiếp tục làm việc, tái tạo sức lao động. Phát
triển rộng rãi các hoạt động văn hoá văn nghệ dân
gian, đặc biệt là loại hình đờn ca tài tử, cải lương.
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Mở rộng và đầu tư cho các Trung tâm giới thiệu
việc làm, tạo nhiều việc làm cho cư dân. Việc làm
này tạo thu nhập cho người dân và giảm bớt tỷ lệ
gia tăng tội phạm vì đa phần những phần tử xấu
đều là những kẻ vô công rỗi nghề. Ưu tiên miễn
giảm thuế sử dụng đất, giá thuê đất… ở những khu
vực có điều kiện phát triển không thuận lợi, miễn
giảm thuế hoặc hỗ trợ phần nào về tài chính đối với
những hộ còn nghèo, không đủ điều kiện sinh sống.
6 KẾT LUẬN
Môi trường sống là yếu tố được người dân địa
phương đánh giá là có mức độ gây ảnh hưởng
nhiều đến cảm nhận của họ về chất lượng cuộc
sống, nhưng lại bị ảnh hưởng tiêu cực từ các hoạt
động du lịch. Du lịch mang lại nguồn thu lớn, tạo
ra việc làm, tăng thu nhập và giúp phát triển kinh tế
địa phương,... đó là các lợi ích không thể phủ nhận.
Nhưng mặt trái mà nó mang lại cũng không ít như
ô nhiễm không khí, nguồn nước, rác thải gia tăng;
làm phá vỡ sự thanh bình, yên tĩnh môi trường
sống của cư dân địa phương; và sự du nhập của các
luồng văn hoá khác không phù hợp gây ảnh hưởng
xấu và làm thay đổi hay mất dần đi các giá trị văn
hoá truyền thống. Chất lượng cuộc sống của người
dân ở tỉnh Vĩnh Long dưới ảnh hưởng của du lịch
tuy còn có những hạn chế nhất định, nhưng nhìn
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