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Tóm tắt: 

hú Yên là tỉnh có tốc độ phát triển du lịch tương đối chậm trong khu vực Nam 

Trung Bộ và được đánh giá là địa phương có nhiều lợi thế, tiềm năng để phát 

triển du lịch biển, đảo. Trong đó, nổi bật nhất là bờ biển dài hơn 100km, với 

cát trắng, biển xanh và những hòn đảo nhấp nhô sát biển, tạo nên phong cảnh hữu tình. 

Đặc biệt, nơi đây sở hữu hơn 20 danh lam thắng cảnh cấp quốc gia như Bãi Môn – Mũi 

Điện, Vịnh Vũng Rô, Vịnh Xuân Đài, Đầm Ô Loan…Tuy nhiên, dù có nhiều lợi thế và ưu 

đãi về thắng cảnh thiên nhiên nhưng du lịch của Phú Yên vẫn chưa thực sự “cất cánh”, 

lượng khách đến hàng năm ở mức khiêm tốn so với nhiều tỉnh thành khác. Bài viết trình 

bày thực trạng phát triển du lịch biển, đảo tỉnh Phú Yên, đồng thời đề xuất một số giải 

pháp nhằm thúc đẩy du lịch biển, đảo tỉnh nhà phát triển trong thời gian tới. 

Từ khóa: Du lịch Phú Yên, phát triển du lịch, du lịch biển, đảo. 
 

Abstract: 

Phu Yen is a province with relatively slow tourism development in the South Central 

region and is considered having many advantages and potentialities to develop sea and 

island tourism. In particular, the coastline is more than 100 km long, with white sand, 

blue sea and the islands undulating the sea, creating a charming landscape. Especially, 

it owns more than 20 national scenic spots such as Bai Mon - Mui Dien, Vung Ro Bay, 

Xuan Dai Bay, O Loan ... However, despite many advantages and advantages of natural 

landscape, the tourism of Phu Yen not really “take off”, the number of visitors to the year 

are still modest compared too many other provinces. The article presents the status of 

tourism development in the sea, Phu Yen province, At the same time, we propose some 

measures to promote sea and island tourism in Phu Yen province in the coming time. 
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