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LỜI NÓI ĐẦU 

Phát triển bền vững (PTBV) với 3 mục tiêu là (1) phát triển kinh tế, (2) phát triển xã hội và (3) 

bảo vệ môi trường đã được nhiều quốc gia trên thế giới ủng hộ và cam kết thực hiện, trong đó có Việt 

Nam. Tuy nhiên, thực tiễn của đất nước ta sau thập niên “Giáo dục vì sự PTBV” cho thấy, bên cạnh sự 

phát triển về kinh tế, bộ mặt xã hội cũng đã có nhiều thay đổi tích cực, thì tài nguyên thiên và môi trường 

có chiều hướng biến đổi tiêu cực, đa dạng sinh học (ĐDSH) cũng từ đó suy thoái nghiêm trọng. Trong 

khi đó, ĐDSH được đánh giá là cơ sở quan trọng cho sự PTBV.  

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên được xem là trung tâm ĐDSH của Việt Nam, nơi lưu trữ 

các giá trị thiên nhiên độc đáo và cũng là sinh cảnh sống quan trọng của nhiều loài nguy cấp, quý, hiếm 

cần ưu tiên bảo tồn. Trong khi đó, chỉ qua hơn 1 thập niên, các hoạt động kinh tế ngày càng phát triển 

mạnh, đặc biệt du lịch tăng trưởng nhanh đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của các địa phương. Tuy 

nhiên, điều đó cũng đã gây ra không ít những thách thức đối với tài nguyên sinh học, nhất là sự cộng 

hưởng trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu.  

Với mục tiêu kết nối, khai thác nguồn tài nguyên trí tuệ của các bên liên quan, góp phần bảo tồn 

những giá trị thiên thiên đảm bảo cho tiến trình PTBV, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành 

phố Đà Nẵng (Liên hiệp hội Đà Nẵng), Trung tâm Bảo tồn ĐDSH Nước Việt Xanh (GreenViet), Trung 

tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Nhóm Nghiên cứu - Giảng dạy “Môi trường và tài 

nguyên sinh vật” thuộc Đại học Đà Nẵng (DN-EBR) phối hợp đồng tổ chức Hội thảo quốc tế “Bảo tồn 

đa dạng sinh học và phát triển bền vững khu vực miền Trung và Tây Nguyên” lần thứ I. Ban tổ chức 

cũng đã thống nhất chọn chủ đề bàn thảo năm nay là: “Bài học kinh nghiệm về phát triển du lịch tại 

các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên” nhằm tạo diễn đàn khoa học chính thống, chia sẻ 

những bài học kinh nghiệm trong phát triển du lịch tại các hệ sinh thái tự nhiên, trên cơ sở đó đề xuất các 

giải pháp PTBV cho khu vực và cả nước. 

Ban tổ chức Hội thảo hết sức vui mừng khi nhận được nhiều chia sẻ, trao đổi và ủng hộ của các 

nhà khoa học, các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước, đã quan tâm tới chủ đề hội thảo cũng như 

đăng ký viết bài. Các bài viết gửi về Ban tổ chức là những nội dung kết tinh giữa trí tuệ và tâm huyết. 

Ban tổ chức cảm thấy vinh hạnh vì đã huy động được sức mạnh và trí tuệ tập thể cho sự PTBV. 

Ban tổ chức chân thành cám ơn sự cộng tác và phối hợp đầy trách nhiệm của lãnh đạo và cá 

nhân thuộc Liên hiệp hội Đà Nẵng, GreenViet, PanNature và DN-EBR - thành phần quan trọng quyết 

định đến sự thành công của Hội thảo. 

Sự nghiệp bảo tồn ĐDSH và PTBV là chặng đường dài, đầy chông gai và thách thức, rất cần sự 

quan tâm bền bỉ của quý vị. Ban tổ chức rất mong, đây là diễn đàn kết nối đầu tiên và là nơi khơi dậy 

tinh thần phụng sự vì sự PTBV. 

Do nhận bài của quý tác giả gửi đến chậm, nên chắc chắn việc in ấn không thể tránh khỏi sai sót, 

mong quý vị thông cảm và tích cực góp ý để in chính thức, chúng tôi sẽ hoàn chỉnh. 

Xin chân thành cám ơn sự hợp tác! 

 

TM.BTC HỘI THẢO 

         PGS.TS VÕ VĂN MINH 
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VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI CÁC VƢỜN QUỐC GIA VÀ KHU BẢO TỒN 

THIÊN NHIÊN KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN 

                               

  Th.S HUỲNH PHƢỚC 

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Đà Nẵng 

 

Vùng Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên bao gồm 19 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương (Thanh 

Hóa tới Bình Thuận). Phía Tây bao bọc bởi núi cao chạy giáp biên giới Lào, Campuchia, phía Đông giáp biển 

Đông và là vùng có nhiều tỉnh giáp biển nhất. Đặc thù địa lý này đã góp phần hình thành nên trung tâm đa dạng 

sinh học tiêu biểu của Việt Nam, là nơi lưu trữ các giá trị thiên nhiên độc đáo, quan trọng, với các hệ sinh thái rộng 

lớn, đặc thù, tính đa dạng sinh học cao và sinh cảnh sống chính của nhiều loài nguy cấp, quý, hiếm cần ưu tiên bảo 

tồn cấp quốc gia và quốc tế.  

 Miền Trung và Tây Nguyên hiện có 59 trong tổng số 88 Vườn quốc gia (VQG), khu dự trữ thiên nhiên, 

khu bảo tồn loài và sinh cảnh cùng khu bảo vệ cảnh quan của cả nước được thành lập (QĐ 45/QĐ-TTg ngày 

08/01/2014 về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến 

2030). Trong đó, có nhiều hệ sinh thái tự nhiên quan trọng như VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, đây là khu vực được 

thiết lập để bảo vệ một trong hai vùng carxtơ lớn nhất thế giới với khoảng 300 hang động và bảo tồn hệ sinh 

thái Bắc Trường Sơn ở khu vực Bắc Trung Bộ. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là 

Di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chí địa chất, địa mạo và đa dạng sinh học; VQG Kon Ka Kinh là khu vực ưu 

tiên bảo vệ đa dạng sinh học của Việt Nam và khu vực Asean. Tại đây là kho lưu trữ vô giá các loài động, thực vật 

đặc hữu quý hiếm và hệ sinh thái đặc trưng của khu vực Tây Nguyên... Ngoài ra, tại khu vực duyên hải Miền Trung 

và Tây Nguyên còn nhiều hệ sinh thái có tầm quan trọng cả về HST trên cạn và dưới nước như Khu sinh quyển thế 

giới Cù Lao Chàm, Hội An, Khu dự trữ thiên nhiên Sơn Trà và nhiều hệ sinh thái quan trọng khác như khu bảo tồn 

thiên nhiên Sông Thanh (Quảng Nam), VQG Bạch Mã (Huế), VQG Chư Mom Ray (Kon Tum), VQG Chư Yang 

Sin (Đắk Lăk)... Đặc biệt hệ sinh thái Trung Trường Sơn là những hệ sinh thái quan trọng chứa các giá trị đa dạng 

sinh học - một trong 200 hệ sinh thái tiêu biểu toàn cầu theo WWF đánh giá. 

 Tuy nhiên, công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại các khu vực này đối diện với nhiều thách thức lớn, mang 

tính khu vực, do ảnh hưởng của việc phát triển kinh tế, áp lực săn bắn động vật hoang dã, chuyển đổi mục đích sử 

dụng rừng, gia tăng dân số, tập quán du canh, du cư... Bên cạnh đó, việc phát triển các hoạt động du lịch thiếu kiểm 

soát đã tạo ra không ít rủi ro, thách thức cho công tác bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học của khu vực. Không thể 

phủ nhận vai trò đóng góp cho sự phát triển kinh tế địa phương của các hoạt động du lịch sinh thái, điển hình như 

tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, VQG Yok Đôn (Đăk Lăk), Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà (Lâm Đồng)… Tuy 

nhiên mô hình phát triển du lịch sinh thái vừa hài hòa được giữa lợi ích kinh tế và hiệu quả bảo tồn lâu dài nguồn 

tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học của khu vực vẫn chưa được quan tâm đầy đủ và đúng mức. Hội thảo 

quốc tế “Bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên lần thứ nhất”, với 

chủ đề năm 2018 “Bài học kinh nghiệm về phát triển du lịch tại các VQG và Khu BTTN” sẽ thảo luận với các góc 

nhìn và bài học kinh nghiệm từ các chuyên gia trên thế giới và trong nước, cùng chia sẻ và tìm kiếm giải pháp cho 

mô hình phát triển du lịch sinh thái; giải pháp quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái tại VQG, 

KBT trong khu vực. 

 Mục tiêu của Hội thảo nhằm tạo diễn đàn chia sẻ bài học kinh nghiệm về du lịch tại các Vườn quốc gia, 

Khu bảo tồn thiên nhiên; thảo luận các vấn đề liên quan đến áp lực của du lịch lên bảo tồn đa dạng sinh học tại các 

VQG, Khu BTTN và tham vấn đa bên nhằm đề xuất các mô hình du lịch sinh thái phù hợp cho các VQG, khu 

BTTN để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Thay mặt Ban tổ chức, chúng tôi rất mong quí vị đại biểu, các 

nhà khoa học tham gia  thảo luận, đề xuất, hiến kế… để Hội thảo đạt được những mục tiêu mong muốn. 

 Hội thảo được diễn ra đúng kế hoạch dự kiến, với 21 bài chúng tôi nhận được từ các tác giả trong và ngoài 

nước để đăng kỉ yếu; với trên 150 đại biểu trong và ngoài nước đến dự Hội thảo là một thành công ngoài mong đợi 

của BTC. Có được kết quả này là nhờ có sự phối hợp thường xuyên, đồng bộ và có hiệu quả giữa Liên hiệp các Hội 

KH&KT Đà Nẵng, Trung tâm GreenViet, Trung tâm Con người và Thiên nhiên và nhóm Nghiên cứu - Giảng dạy 

Môi trường và Tài nguyên sinh vật thuộc Đại học Đà Nẵng, sự hỗ trợ, chỉ đạo và tạo điều kiện của Sở Ngoại Vụ, 

Sở Du Lịch, UBND thành phố và Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Karst
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_sinh_th%C3%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_sinh_th%C3%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A3y_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_Trung_B%E1%BB%99_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Ba_ch%E1%BA%A5t_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90a_d%E1%BA%A1ng_sinh_h%E1%BB%8Dc
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 Thay mặt cho Liên hiệp các Hội KH&KT Đà Nẵng, xin trân trọng cảm ơn UBND thành phố, các ngành 

chức năng của thành phố, cảm ơn Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, cảm ơn các đơn vị đồng phối hợp tổ chức, 

đặc biệt xin trân trọng cảm ơn GS.TSKH Đặng Vũ Minh, cảm ơn các quí đại biểu và các nhà khoa học trong và 

ngoài nước đã quan tâm đến dự và phát biểu ý kiến tại Hội thảo. 

 Chúng tôi hy vọng, Hội thảo sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học gắn với khai thác, 

phát triển kinh tế du lịch tại các VQG, Khu BTTN tại khu vực miền Trung và Tây nguyên, đảm bảo tính hài hòa, 

bền vững theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước và kỳ vọng của nhân dân. 
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DU LỊCH SINH THÁI TẠI CÁC VƢỜN QUỐC GIA VÀ KHU BẢO TỒN 

THIÊN NHIÊN VIỆT NAM: TIỀM NĂNG, THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP 

 

                   LÊ VĂN LANH, BÙI XUÂN TRƢỜNG 

Hiệp hội Vườn quốc gia và KBTTN Việt Nam 

 

BỐI CẢNH 

Theo Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP, 2002), du lịch sinh thái (DLST) là loại hình du lịch 

dựa vào thiên nhiên với các tiêu chí: (i) Là loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên và văn hóa bản địa, thường được 

triển khai tại nơi thiên nhiên còn hoang sơ; (ii) Có hoạt động giáo dục môi trường và diễn giải môi trường; (iii) Có 

hoạt động giảm thiểu tác động đến tài nguyên và văn hóa; (iv) Có hỗ trợ cho hoạt động bảo tồn; (v) Có mang lại lợi 

ích cho cộng đồng địa phương. DLST có lịch sử phát triển lâu đời từ khi Vườn quốc gia YellowStone được thành 

lập năm 1872. Đến nay, DLST được phát triển một cách rộng rãi trên thế giới và được coi là “loại hình du lịch của 

tương lai” do tính ưu việt và đáp ứng được xu thế mới của du khách. Việt Nam là nước đứng thứ 16 về tính đa dạng 

sinh học trên thế giới và có hệ thống gồm 176 Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) là cơ hội lớn để phát triển DLST. 

Dựa trên kết quả nghiên cứu của Hiệp hội Vườn quốc gia và KBTTN Việt Nam, các nhà khoa học, báo cáo của các 

tổ chức và cơ quan có liên quan, bài viết sẽ tập trung phân tích các tiềm năng, hiện trạng, thách thức và đề xuất các 

giải pháp để phát triển DLST tại các Vườn quốc gia (VQG) và KBTTN của Việt Nam. 

HỆ THỐNG CÁC VQG/KBTTN CỦA VIỆT NAM VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI 

Ở Việt Nam các VQG và KBTTN nằm trong hệ thống các Khu rừng đặc dụng. Theo quy hoạch đến năm 

2020 Việt Nam sẽ có 176. Khu rừng đặc dụng trong đó có 34 VQG, 58 Khu dữ trự thiên nhiên, 14 Khu bảo tồn loài 

- sinh cảnh, 61 Khu bảo vệ cảnh quan bao gồm rừng bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa; rừng tín ngưỡng; rừng bảo vệ 

môi trường đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao và 9 khu rừng nghiên cứu, thực 

nghiệm khoa học; vườn thực vật quốc gia; rừng giống quốc gia. Hệ thống các VQG/KBTTN của Việt Nam phân bố 

trong cả nước tại 52/63 tỉnh thành (Phụ lục 1) với tổng diện tích (theo quy hoạch đến năm 2020) là 2.4 triệu ha để 

bảo vệ phần lớn các hệ sinh thái đặc thù, các loài động thực vật đặc hữu quý hiếm và các sinh cảnh quan trọng.  

Theo nghiên cứu của Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF), năm 2012, hệ thống các VQG/KBTTN Việt 

Nam đa dạng cả về tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn để phát triển DLST. Về tài nguyên 

du lịch tự nhiên, Việt Nam được đánh giá là một nước có tiềm năng lớn cho phát triển DLST vì có tính đa dạng 

sinh học cao, với nhiều loài động thực vật hoang dã quý hiếm và đặc hữu, nhiều hệ sinh thái đặc thù và nhiều cảnh 

quan đẹp. Nghiên cứu cũng chỉ ra các nhóm sản phẩm DLST đặc trưng của các VQG/KBTTN của Việt Nam có thể 

phát triển như: du lịch xem chim (Xuân Thủy, Tràm Chim, U Minh Thượng, Mũi Cà Mau...), du lịch xem thú (Cát 

Tiên, Phong Nha Kẻ Bàng, Vân Long...); du lịch xem rùa đẻ, lặn xem san hô (Côn Đảo, Núi Chúa, Vịnh Nha 

Trang...), du lịch xem bướm và côn trùng (Tam Đảo, Cúc Phương) du lịch xem ếch nhái, lưỡng cư..., du lịch tham 

quan các loài đặc hữu quỹ hiếm: xem hoa đỗ quyên, phong lan (Bạch Mã, Cát Tiên, Hoàng Liên...), du lịch biển 

(Cát Bà, Bái Tử Long, Cù Lao Chàm, Côn Đảo, Phú Quốc...). Bên cạnh đó, các VQG/KBT còn có thể phát triển 

các sản phẩm DLST tập trung vào các hoạt động khác như: tham quan hang động ở VQG Phong Nha Kẻ Bàng, 

tham quan các hệ sinh thái hệ sinh thái rạn san hô, hệ sinh thái đất ngập nước, hệ sinh thái rừng ngập mặn ở VQG 

Xuân Thủy, U Minh Thượng, U Minh Hạ...) và các sản phẩm du lịch khác. Thêm vào đó, rất nhiều VQG/KBTTN 

có các đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trong cả vùng lõi và vùng đệm với nền văn hóa đặc trưng của từng dân 

tộc là cơ hội phát triển các sản phẩm du lịch khám phá văn hóa bản địa như: Sa Pa (Hoàng Liên), Bản Pác Ngòi (Ba 

Bể), Bản Khanh (Cúc Phương), bản A Đon (Bạch Mã), xã Tà Lài và xã Đăk Lua (Cát Tiên)... Loại hình DLST gắn 

với khám phá văn hóa bản địa đang thu hút được sự chú ý của rất nhiều du khách, đặc biệt là khách quốc tế nên cần 

đẩy mạnh các loại sản phẩm du lịch này. 
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Du lịch xem rùa đẻ: Sản phầm DLST đặc trƣng của VQG Côn Đảo 

Ảnh: Vườn quốc gia Côn Đảo 

 

 

HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DLST TẠI CÁC VQG/KBTTN CỦA VIỆT NAM 

Theo Báo cáo kiểm tra hoạt động DLST tại các VQG/KBTTN của Tổng cục Lâm nghiệp (2017), trong số 

167 Khu rừng đặc dụng hiện có, có 61 khu đã tổ chức kinh doanh hoạt động DLST (bao gồm 25/34 VQG và 

36/133 BTTN). Báo cáo cũng chỉ ra rằng, các VQG/KBTTN đang tổ chức hoạt động DLST theo 3 hình thức: (i) Tự 

tổ chức (56 khu); (ii) Liên doanh, liên kết (11 khu); và (iii) Cho thuê môi trường rừng (13 khu). Như vậy, phần lớn 

các VQG/KBTTN tự tổ chức kinh doanh du lịch (92%), trong đó một số khu có kết hợp với việc liên doanh, liên 

kết hoặc cho thuê môi trường rừng để phát triển DLST. Loại hình du lịch có liên doanh, liên kết hoặc cho thuê môi 

trường rừng tại các VQG/KBTTN là cần thiết để đẩy mạnh phát triển du lịch trong bối cảnh nguồn lực của các 

VQG/KBTTN còn hạn chế. Tuy nhiên, trước khi phê duyệt các dự án phát triển DLST theo loại hình này, cấp có 

thẩm quyền phải làm tốt quá trình thẩm tra và triểm tra giám sát để tránh việc lợi dụng lỗ hổng để các công ty du 

lịch phát triển các loại hình du lịch khác và có tác động tiêu cực tới tài nguyên thiên nhiên.  

Theo Báo cáo của Vụ quản lý Rừng đặc dụng và Phòng hộ (2017), các VQG/KBTTN năm 2016 đã đón 

tiếp trên 2 triệu lượt khách, tăng 178% so với năm 2016 (1.154 nghìn lượt khách). Tổng doanh thu từ hoạt động du 

lịch của các VQG/KBTTN đạt trên 114 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2015 (77,3 tỷ đồng). Cũng theo thống kê của 

Vụ quản lý Rừng đặc dụng và Phòng hộ (2017), các VQG/KBTTN đã nộp ngân sách nhà nước 32 tỷ đồng và trích 

cho hoạt động bảo tồn thiên nhiên 9 tỷ đồng từ doanh thu du lịch. Số liệu trên cho thấy, số lượng khu khách và 

doanh thu từ hoạt động DLST của các VQG/KBTTN có sự tăng trưởng đột biến và sẽ ngày càng tăng trong tương 

lai. Tuy các khoản nộp ngân sách và bổ sung nguồn kinh phí cho hoạt động bảo tồn còn khiêm tốn từ hoạt động du 

lịch, nhưng những đóng góp từ hoạt động DLST tới công tác bảo tồn của các VQG/KBTTN là hết sức quan trọng 

và không thể quy ra tiền như hoạt động giáo dục và diễn giải môi trường nâng cao nhận thức cho du khách và 

người dân địa phương và góp phần giải quyết công văn việc làm cho người dân.  
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Hoạt động xem chim tại Vƣờn quốc gia Xuân Thủy 

Ảnh: Vườn quốc gia Xuân Thủy 

 

NHỮNG TỒN TẠI VÀ KHÓ KHĂN 

Tuy hoạt động DLST tại các VQG/KBTTN có xu hướng phát triển và kết quả đáng khích lệ, nhưng sự 

phát triển du lịch của các VQG/KBTTN còn tồn tại những hạn chế. Việc phát triển du lịch một cách thiếu quy 

hoạch và kế hoạch rõ ràng dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên thiên nhiên, văn hóa bản địa cũng như 

hiệu quả kinh doanh của hoạt động du lịch của các VQG/KBTTN. Theo Báo cáo kiểm tra hoạt động DLST tại các 

VQG/KBTTN của (Tổng cục Lâm nghiệp, 2017), có 56/61 VQG/KBTTN tổ chức kinh doanh hoạt động DLST khi 

chưa có Đề án phát triển DLST và 60/61 khu chưa có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy 

định của pháp luật. Sự phát triển du lịch thiếu quy hoạch một phần dẫn đến những hệ quả tiêu cực như chưa giảm 

thiểu các tác động đến tài nguyên và môi trường, chất lượng dịch vụ chưa cao và còn thiếu các sản phẩm DLST 

đích thực. Mặt khác, nghiên cứu của WWF, 2012 đánh giá rằng các sản phẩm DLST của các VQG/KBTTN chưa 

được phát triển tương xứng tới tiềm năng hiện có. Các sản phẩm DLST còn nghèo nàn, chưa đáp ứng được nhu cầu 

đa dạng của du khách nên còn thiếu sự thu hút với du khách. Ngoài ra, hoạt động DLST tại các VQG/KBTTN còn 

có những hạn chế khác như: cơ sở hạ tầng (nhà nghỉ, đường xá và dịch vụ) còn đơn sơ nên chưa đáp ứng được nhu 

cầu của khách du lịch, chất lượng phục vụ còn chưa chuyên nghiệp, lợi ích mang lại cho người dân địa phương còn 

hạn chế... Những tồn tại trên không những ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động DLST tại các VQG/KBTTN mà 

còn tác động xấu đến tài nguyên thiên nhiên, tương lai phát triển DLST của đất nước. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới những tồn tại và hạn chế của hoạt động DLST của các VQG/KBTTN của 

Việt Nam trong đó nguyên nhân đầu tiên có thể kể tới là thiếu cơ chế chính sách và hướng dẫn để làm cơ sở triển 

khai hoạt động DLST tại các VQG/KBTTN. Trong các văn bản pháp luật có liên quan đã có một số điều quy định 

về hoạt động DLST tại các VQG/KBTTN. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu các quy định cụ thể và hướng dẫn chi tiết cụ 

thể để triển khai như các quy định về cơ chế kết hợp kinh doanh du lịch, cho thuê môi trường rừng khi kết hợp với 

các công ty để triển khai du lịch, quy định về tài chính, các hướng dẫn về thu hút cộng đồng tham gia và các tiêu 

chí đánh giá loại hình DLST. Việc thiếu các quy định và hướng dẫn chi tiết không những làm cho các 

VQG/KBTTN lúng túng trong công tác triển khai mà còn là lỗ hổng để các công ty du lịch phát triển loại hình du 

lịch phổ thông tại các VQG/KBTTN lấy danh nghĩa là DLST. Tại Hội thảo thúc đẩy hoạt động DLST tại các 

VQG/KBTTN của Việt Nam do Hiệp hội các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam (VNPPA) tổ 

chức (2011), các VQG/KBTTN đều đánh giá cao tiềm năng phát triển DLST và coi đó là nguồn thu bền vững cho 
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các hoạt động của các VQG/KBTTN trong tương lai. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư của nhà nước và các nguồn tài 

trợ các cho các hoạt động của các VQG/KBTT nói chung và cho hoạt động DLST nói riêng còn rất hạn chế dẫn tới 

cơ sở vật chất còn nghèo nàn, thiếu cơ sở hạ tầng cơ bản để tổ chức hoạt động DLST như phòng nghỉ, Trung tâm 

du khách, các tuyến đường mòn và biển diễn giải. Bên cạnh đó, các nghiên cứu của VNPPA, 2011 và Appleton, 

MR và nnk, 2012 đều chỉ ra rằng các nhân viên, hướng dẫn viên DLST của các VQG/KBTTN còn thiếu và yếu về 

chuyên môn. Nghiên cứu cho thấy 88% cán bộ VQG/KBTTN đánh giá rằng họ chưa có đủ năng lực về xây dựng 

kế hoạch và triển khai DLST, trong khi 73% cho rằng họ chưa có năng lực tốt về diễn giải môi trường (Appleton, 

MR và nnk, 2012). Việc thiếu năng lực để triển khai hoạt động DLST tại các VQG/KBTTN không những khó khăn 

cho việc tận dụng lợi thế để phát triển DLST mà còn dẫn đến chất lượng phục vụ thiếu chuyên nghiệp, chưa cung 

cấp được các sản phẩm DLST đích thực để làm vừa lòng du khách. Ngoài các nguyên nhân chủ quan, còn có những 

nguyên nhân khách quan dẫn tới những khó khăn cho hoạt động phát triển DLST tại các VQG/KBTTN của Việt 

Nam như khó tiếp cận trong khi điều kiện giao thông đi lại còn khó khăn, số lượng du khách DLST đích thực còn 

ít... 

 
Hoạt động quảng bá Du lịch của các Vƣờn quốc gia  

do Hiệp hội Vƣờn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên triển khai 

Ảnh: Bùi Xuân Trường 

ĐỀ XUẤT 

Tuy các nghiên cứu gần đây đều đánh giá cao tiềm năng phát triển DLST tại các VQG/KBTTN của Việt 

Nam, nhưng các báo cáo đều đánh giá các VQG/KBTTN chưa phát triển hoạt động DLST tương xứng với các tiềm 

năng hiện có. Để phát triển hoạt động DLST cần có sự tham gia của tất cả các bên liên quan trong một thời gian 

dài, bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp. Trước hết, việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển DLST 

là việc hết sức cấp bách để không những đẩy mạnh sự phát triển mà còn hạn chế các tác động tiêu cực từ các hoạt 

động du lịch phổ thông tại các VQG/KBTTN. Theo Ông Trần Thế Liên (2011) các cơ chế chính sách về DLST tại 

các VQG/KBTTN bao gồm các chính sách về định giá môi trường rừng, chính sách sử dụng nguồn thu, chính sách 

góp vốn liên doanh - liên kết trong hoạt động kinh doanh DLST và bộ tiêu chí đánh giá loại hình DLST đích thực. 

Bên cạnh đó, nhà nước cũng cần đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng cơ bản để phục vụ cho hoạt động DLST của các 

VQG/KBTTN như việc xây dựng các Trung tâm du khách, nhà nghỉ sinh thái và các công trình phụ trợ khác theo 

hướng sinh thái. Tuy nhiên, việc phát triển cơ sở hạ tầng phải được thể hiện rõ trong Dự án và Đề án phát triển 

DLST cần được cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt một cách nghiêm túc nhằm giảm thiểu các tác động 

tiêu cực đến tài nguyên và sinh cảnh khi thi công cũng như trong quá trình vận hành. Các nghiên cứu cũng đưa ra 

sự cấp bách của việc nâng cao nghiệp vụ du lịch của các VQG/KBTTN để nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng 

nhu cầu chính đáng của các du khách. Việc đào tạo năng lực cho các cán bộ chuyên trách về du lịch có thể kết hợp 
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bằng nhiều giải pháp khác nhau như cử đi đào tạo tập trung, đào tạo tại chỗ hoặc thông qua các chương trình tập 

huấn ngắn ngày (Appleton, MR và nnk, 2012). Hơn nữa, cần tăng cường sự tham gia và hưởng lợi của cộng đồng 

địa phương, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, trong hoạt động DLST của các VQG/KBTTN. Để thực hiện 

được mục tiêu này, cần ban hành các cơ chế và hành động thiết thực nhằm khuyến khích sự tham gia và chia sẻ lợi 

ích trong hoạt động du lịch như làm việc cho các VQG/KBTTN hoặc trực tiếp cung cấp các dịch vụ du lịch như 

dịch vụ ăn nghỉ, vận chuyển, hướng dẫn và bán nông sản địa phương cho du khách. Một giải pháp hết sức quan 

trọng mà các VQG/KBTTN cần phải triển khai ngay để phát huy các tiềm năng sẵn có và tăng cường sự cuốn hút 

với du khách là phát triển các sản phẩm DLST đặc thù. Tùy theo tiềm năng và điều kiện thực tế, mỗi VQG/KBTTN 

cần nghiên cứu, phát triển và xây dựng các sản phẩm DLST đặc thù phù hợp như các tour xem chim, xem thú, 

tham quan các hệ sinh thái và cảnh quan đặc trưng, các hoạt động tình nguyện gắn với công tác bảo tồn. Đây là 

điểm mấu chốt để làm nổi bật hoạt động DLST tại các VQG/KBTTN, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được thực hiện 

tốt. Bên cạnh các hành động quan trọng nêu trên, các VQG/KBTTN của Việt Nam cũng cần tăng cường công tác 

quảng bá du lịch, quy hoạch phát triển du lịch cho hệ thống các VQG/KBTTN, áp dụng các công nghệ xanh và giải 

pháp giảm thiểu tác động của hoạt động du lịch đến tài nguyên thiên nhiên, hoàn thiện các nội quy và quy định 

nghiêm ngặt trong hoạt động DLST... để tiến tới hình thành các mô hình DLST đích thực tại các VQG/KBTTN của 

Việt Nam. 

Tóm lại, tuy các VQG/KBTTN được đánh giá có tiềm năng lớn để phát triển DLST, nhưng hoạt động du 

lịch tại đây tuy đã có sự phát triển nhanh chóng trong thời gian vừa qua nhưng thành tựu đạt được còn rất hạn chế. 

Bên cạnh đó, loại hình du lịch tại VQG/KBTTN có thể nói mới chỉ dừng lại là hoạt động du lịch có định hướng 

DLST khi sự tham gia và hưởng lợi của người dân địa phương còn hạn chế, các tác động tiêu cực đến đa dạng sinh 

học trong quá trình xây dựng và vận hành chưa được xử lý triệt để, chưa có các sản phẩm DLST đặc thù. Đồng 

thời, hoạt động DLST tại các VQG/KBTTN còn có các hạn chế và khó khăn cần phải được khắc phục như giảm 

thiểu các tác động tiêu cực đến tài nguyên, thiếu cơ chế, chính sách và hướng dẫn, thiếu quy hoạch, năng lực còn 

hạn chế, cơ sở hạ tầng còn nghèo nàn. Để thúc đẩy việc phát triển DLST tại các VQG/KBTTN cần có sự tham gia 

của tất cả các bên liên quan, áp dụng đồng thời từng bước các giải pháp như hoàn thiện các cơ chế chính sách, đào 

tạo nâng cao năng lực, tăng cường công tác phát triển sản phẩm DLST đặc thù, đẩy mạnh hoạt động quảng bá và 

marketing. 
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DU LỊCH SINH THÁI TRONG CÁC VƢỜN QUỐC GIA, KHU BẢO TỒN 

THIÊN NHIÊN KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ TÂ  NGU ÊN   
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     Đại Học Lâm nghiệp Việt Nam 

TÓM TẮT 

Bài viết t p trung làm sáng t  các khái niệm du lịch sinh thái (DLST); các nguyên tắc chỉ đạo của DLST  khung 

pháp l  cho phát triển DLST trong các Vườn Quốc Gia (VQG), khu  ảo tồn thiên nhiên (KBTTN    Việt Nam  sự phân  ố 

các khu  ảo tồn   khu vực miền Trung và Tây Nguyên  hiện trạng phát triển DLST tại 3 VQG: Bạch M , Phong Nha - K  

Bàng, Bidoup N i Bà  qua đ  tổng kết các bài học kinh nghiệm và đề xuất   kiến nh m th c đ y DLST trong các VQG và 

KBTTN   khu vực miền Trung và Tây Nguyên (MT&TN  của Việt Nam  

Từ khóa: du lịch sinh thái  phát triển  vườn quốc gia  khu  ảo tồn thiên nhiên  miền Trung  Tây Nguyên 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Việt Nam có hệ thống các khu rừng đặc dụng nguyên sinh rộng lớn, phân bố đều khắp cả nước. Theo Bộ Tài 

nguyên và Môi trường [7], Việt Nam có tất cả 166 khu bảo tồn, trong đó có 31 VQG, 64 khu dự trữ thiên nhiên/ KBTTN, 16 

khu bảo tồn loài sinh cảnh, và 55 khu bảo vệ cảnh quan. Căn cứ theo Hiện trạng rừng toàn quốc tính đến 31/12/2016 [5], các 

ban quản lý rừng đặc dụng quản lý 2,04 triệu ha rừng đặc dụng (trong đó diện tích rừng tự nhiên chiếm tới 95,87%), chiếm 

14,20% tổng diện tích rừng toàn quốc. Tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học (ĐDSH) ngày càng đóng vai trò quan 

trọng trong đời sống xã hội loài người hiện đại. Các hoạt động BTTN dưới hình thức gìn giữ và bảo vệ các diện tích rừng tự 

nhiên, ĐDSH, bảo vệ cảnh quan còn góp phần tạo ra các dịch vụ sinh thái, như điều tiết nguồn nước, hạn chế thiên tai và các 

giá trị sinh thái nhân văn khác phục vụ DLST… Để duy trì sự vận hành ổn định, lâu dài cho cả hệ thống các khu bảo tồn 

như vậy, đòi hỏi phải có các nguồn tài chính lớn, ổn định.  

Hiện nay, phần lớn nguồn tài chính khu bảo tồn dựa vào ngân sách nhà nước (trung ương và địa phương), nguồn 

vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thông qua các dự án tài trợ, một phần từ các sáng kiến dựa vào thị trường - nguồn tài 

chính mới từ các dịch vụ sinh thái và chi trả dịch vụ môi trường. Tuy nhiên, trên thực tế, do còn nhiều vướng mắc, hạn chế 

liên quan đến cơ chế chính sách, cơ hội tiếp cận, khả năng huy động và thu hút vốn đầu tư, các nguồn tài chính vẫn bị đánh 

giá là thiếu tính bền vững và chưa được sử dụng hiệu quả cho mục tiêu bảo tồn. Trong những năm gần đây, theo xu hướng 

chung của thế giới, nguồn tài chính cho bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam đang dần được đổi mới theo cơ chế thị trường thông 

qua hoạt động cung cấp các loại hàng hóa và dịch vụ môi trường. 

Đẩy mạnh kinh doanh DLST trong các VQG/KBTTN đang là một xu thế của sự phát triển, gắn kết bảo tồn với 

phát triển du lịch, góp phần tạo nguồn tài chính bền vững phục vụ công tác bảo tồn. Đến nay, hầu hết các VQG đã bước đầu 

tổ chức các hoạt động DLST trong phạm vi mình quản lý, tuy nhiên mức độ thành công rất khác nhau. Theo thống kê của 

Tổng cục Lâm nghiệp, năm 2016, toàn hệ thống rừng đặc dụng đã đón tiếp 2,06 triệu lượt khách, tăng 80% so với năm 2015 

(1,15 triệu lượt), với tổng doanh thu đạt trên 114 tỷ VNĐ, tăng 48% về giá trị so với năm 2015 (77,3 tỷ VNĐ); nộp ngân 

sách nhà nước đạt gần 32 tỷ VNĐ, trích cho hoạt động bảo tồn thiên nhiên 9 tỷ VNĐ; có 7 VQG đạt doanh số từ thu phí và 

lệ phí trên 3 tỷ VNĐ (Ba Vì: đón 241 ngàn lượt khách - thu 8,4 tỷ VNĐ; Cát Tiên: đón 31 ngàn lượt khách - thu 9,3 tỷ 

VNĐ; Cúc Phương: đón 82,5 ngàn lượt khách - thu 5,15 tỷ VNĐ; Hoàng Liên: đón 94 ngàn lượt khách - thu 6,3 tỷ VNĐ; 

VQG U Minh Thượng và Tràm Chim trên 3 tỷ VNĐ). Đặc biệt, VQG Phong Nha-Kẻ Bàng vẫn tiếp tục dẫn đầu với việc 

đón tiếp một lượng khách lên đến 655.748 lượt, doanh thu đạt 68,5 tỷ VNĐ, tăng gần 26 tỷ VNĐ so với năm 2015 (42,3 tỷ 

VNĐ). Tuy nhiên, phần lớn các VQG/KBTTN vẫn chưa phát huy được lợi thế về cảnh quan và tài nguyên sinh vật, chưa có 

hướng đi đúng đắn cho việc đầu tư kinh doanh DLST để tạo nguồn thu. Hoạt động DLST phát triển chủ yếu tập trung ở một 

số VQG có điều kiện tiếp cận giao thông thuận lợi, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối tốt như: Cát Bà, Tam 

Đảo, Cúc Phương, Ba Vì, Bạch Mã, Phong Nha - Kẻ Bàng, Cát Tiên...  Nhìn chung, nguồn thu từ DLST của các 

VQG/KBTTN còn lại rất hạn chế, chưa đủ bù đắp chi phí và tái đầu tư cho công tác bảo tồn. 

                                           
1 Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam (Vietnam National University of Forestry), Hanoi, Vietnam. 
2 Division of Resource Economics, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany. 
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Khu vực miền Trung và Tây Nguyên (MT&TN) là dải đất nối liền hai miền Bắc - Nam, có vị thế địa kinh tế và địa 

chính trị quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của đất nước, gồm có 19 tỉnh/ thành phố, thuộc 03 vùng Bắc Trung Bộ 

(6 tỉnh), duyên hải Nam Trung Bộ (8 tỉnh/ thành phố), và Tây Nguyên (5 tỉnh). Khu vực miền Trung và Tây Nguyên có 66 

khu bảo tồn (chiếm hơn 1/3 tổng số khu của cả nước) với diện tích lên tới 1,48 triệu ha, phân bố rộng khắp 3 vùng Bắc 

Trung Bộ (25 đơn vị), Nam Trung Bộ (24 đơn vị), và Tây Nguyên (17 đơn vị); trong đó có 14 VQG và 29 khu dự trữ thiên 

nhiên. Bên cạnh nguồn tài nguyên du lịch thiên nhiên, khu vực MT&TN còn có nguồn tài nguyên du lịch nhân văn rất đa 

dạng và phong phú (gắn liền với cộng đồng các dân tộc sinh sống vùng đệm VQG/KBTTN) cho phát triển DLST.  

Cũng giống như tình trạng chung của cả nước, hoạt động DLST trong các VQG/KBTTN ở khu vực MT&TN mới 

chỉ phát triển mạnh ở một số ít VQG có lợi thế về tài nguyên thiên nhiên đặc thù, có điều kiện thuận lợi về giao thông, hay 

có lợi thế về truyền thông. Số còn lại hoạt động rất hạn chế, chưa phát huy được tiềm năng của các nguồn tài nguyên du lịch. 

Chính vì vậy, trong phạm vi bài viết này chúng tôi tiếp cận, phân tích để làm rõ về mặt lý thuyết và thực tiễn phát triển 

DLST trong các VQG/KBTTN khu vực MT&TN.   

Bài viết này sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp dựa, trên nguồn tài liệu thứ cấp bao gồm các số liệu thống 

kê; các báo cáo tổng kết đánh giá của cơ quan chức năng về lâm nghiệp và du lịch; các bài báo khoa học; các báo cáo 

chuyên đề; sách chuyên khảo... trong nước và quốc tế liên quan đến chủ đề DLST trong các VQG/KBTTN. 

CƠ SỞ LÝ THUY T CỦA DU LỊCH SINH THÁI 

1. Định nghĩa Du lịch sinh thái 

Du lịch (tourism) là khu vực kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới, đặc biệt là ở các nước phát triển. Sự tăng 

trưởng này là do thay đổi lối sống trong các xã hội giàu có, với những người kiếm tìm giải trí nhiều hơn và quan tâm nhiều 

hơn đến chất lượng môi trường [42]. Du lịch từ các nước giàu có sang các nước đang phát triển là một phân khúc ngày càng 

tăng của thị trường này. Nhu cầu giải trí kết hợp với mong muốn thưởng thức vẻ đẹp tự nhiên thanh bình và nguyên sơ, và 

trải nghiệm những nền văn hoá khác nhau tạo cơ sở cho du lịch nước ngoài tới những điểm đến kỳ thú trên thế giới. Sự phát 

triển nhanh chóng của ngành du lịch ở các nước đang phát triển đã làm tăng kỳ vọng rằng du lịch có thể là một tác nhân phát 

triển kinh tế - xã hội [29]. 

Hai loại hình du lịch đã được xác định là du lịch đại chúng (mass tourism) và du lịch chọn lọc (alternative tourism) 

[47]. Trong những năm qua, du lịch chọn lọc đã được phân chia rộng hơn thành du lịch thiên nhiên, du lịch dựa vào cộng 

đồng nông thôn, và du lịch hướng tới sự kiện văn hoá. Do đó, khái niệm “du lịch sinh thái” (ecotourism) được sinh ra từ du 

lịch thiên nhiên [22], [28], [47]. Ngày nay, theo Hall [19], DLST được xem như là một sự xâm nhập dễ dàng vào các thị 

trường du lịch còn khuyết thiếu, dựa trên nguồn cung bất tận các sản phẩm tự nhiên và hướng tới các ý tưởng về tính bền 

vững và nhận thức về môi trường. Tuy nhiên, Hall [19] cũng kh ng định rằng ý nghĩa cụ thể và hàm ý của thuật ngữ này 

không thực sự rõ ràng. Fennell & Dowling [18] có cái nhìn cô đọng hơn về DLST, theo đó ít nhất ba thành tố của DLST cần 

phải được phân biệt rõ: (1) trải nghiệm tiếp xúc gần gũi với thiên nhiên và con người từ các nền văn hoá khác nhau  (2  lựa 

chọn các hình thức du lịch nh m tối đa h a thu nh p cho người nghèo hơn là các công ty du lịch lớn; và (3) giảm thiểu tác 

động môi trường của du lịch một cách tổng thể. 

Các định nghĩa khác nhau về DLST nhấn mạnh vào mỗi một trong các thành tố này, nhưng các học giả ngày càng 

có xu hướng nhấn mạnh tới sự kết hợp của cả ba thành tố này. Theo nghĩa này, Björk [1] lập luận rằng DLST không phải là 

du lịch nông trại, du lịch thiên nhiên hoặc du lịch mạo hiểm, nhưng là một loại hình du lịch độc đáo nhận thức được mối 

quan hệ chặt chẽ giữa sinh thái tốt (good ecology) và kinh tế tốt (good economics) [1]. Wood [47] từng đề cập tới "du lịch có 

trách nhiệm đến những khu vực tự nhiên bảo tồn môi trường và duy tr  sự thịnh vượng của người dân địa phương". Ở cấp 

độ thể chế, Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Thế giới (IUCN) nhấn mạnh tới sự kết hợp 3 thành tố này, theo đó, định nghĩa 

DLST là "hoạt động du lịch và thăm viếng thân thiện với môi trường tới các v ng tự nhiên tương đối yên t nh, để t n hư ng 

và cảm nh n thiên nhiên (và  ất k  các đặc trưng văn h a nào kèm theo - cả trong quá khứ và hiện tại) nh m khuyến kh ch 

công tác  ảo tồn, c  tác động tiêu cực từ khách du lịch thấp, và tạo ra sự gắn kết lợi  ch t ch cực về kinh tế - x  hội của cư 

dân địa phương” [12]. 

Về cơ bản, DLST bao hàm các nhu cầu và tác động cân bằng, gắn kết các lợi ích kinh tế địa phương trong chuỗi 

cung ứng du lịch, một mặt với việc bảo tồn sinh thái và các tác động xã hội và văn hoá của sự phát triển lên mặt còn lại [29], 

[46]. Kinh nghiệm từ những nơi khác, ch ng hạn Costa Rica, đã chỉ ra rằng mặc dù đây là những lợi ích được nhấn mạnh, 

nhưng những tác động bất lợi vẫn có thể xảy ra [23]. Có ít nhất bốn nhóm tác nhân đóng vai trò quan trọng trong việc đạt 

được sự cân bằng cần thiết: Các cơ quan chính phủ, khu vực kinh doanh du lịch, khách du lịch và người dân địa phương [1]. 

Là một loại hình du lịch có trách nhiệm, bên cạnh những nguồn lợi kinh tế, DLST còn mang lại nhiều lợi ích to lớn khác như 
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đóng góp vào mục tiêu bảo tồn môi trường tự nhiên, các giá trị văn hóa bản địa, phát triển cộng đồng địa phương. Việt Nam, 

cũng như phần lớn các nước trong khu vực, đã thiết lập và duy trì hệ thống các VQG, các khu bảo tồn đa dạng sinh học để 

phát huy khả năng khai thác phát triển DLST, mang lại những lợi ích về kinh tế, bảo tồn và giáo dục.  

Nhận thức được vai trò của DLST đối với sự phát triển của ngành du lịch nói riêng và bảo vệ tài nguyên thiên 

nhiên, môi trường góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước, vào tháng 9/1999, Tổng cục Du lịch Việt Nam 

đã phối hợp với IUCN và  y ban Kinh tế - Xã hội Châu á Thái Bình Dương (ESCAP) tổ chức Hội thảo quốc tế về xây dựng 

khung chiến lược phát triển DLST làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược phát triển du lịch Việt Nam cũng như đẩy mạnh 

hợp tác phát triển hoạt động DLST của Việt Nam với các nước trong khu vực và quốc tế. Tại Hội thảo này, các chuyên gia 

và các nhà quản lý du lịch Việt Nam cùng phối hợp với chuyên gia quốc tế đã định nghĩa: DLST là loại hình du lịch dựa vào 

tự nhiên và văn h a, c  giáo dục môi trường, đ ng g p cho nỗ lực bảo tồn và phát triển bền vững, có sự tham gia tích cực 

của cộng đồng địa phương. Đây là cơ sở quan trọng tạo tiền đề cho việc thể chế hóa và tạo tiền đề cho việc tổ chức triển 

khai các hoạt động thực tiễn đẩy mạnh phát triển loại hình DLST trong thời gian tiếp theo. Cùng với việc xây dựng định 

nghĩa về DLST; những nguyên tắc, những yêu cầu cơ bản của hoạt động DLST cũng được thảo luận và đưa ra tại Hội thảo 

này [21].  

Dưới giác độ pháp lý, định nghĩa về DLST được đưa ra trong Luật Du lịch như sau: 

- Luật Du lịch 2005 (Điều 4, Khoản 19): DLST là h nh thức du lịch dựa vào thiên nhiên, gắn với bản sắc văn hoá 

địa phương với sự tham gia của cộng đồng nh m phát triển bền vững [25].  

- Luật Du lịch 2017 (Điều 3, Khoản 16): DLST là h nh thức du lịch dựa vào thiên nhiên, gắn với bản sắc văn h a 

địa phương, c  sự tham gia của cộng đồng dân cư, kết hợp giáo dục về  ảo vệ môi trường [26]. 

Định nghĩa về DLST trong Luật Du lịch 2017 có bước tiến hơn so với định nghĩa được nêu trong Luật Du lịch 

2005 ở chỗ nhấn mạnh đến yếu tố giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường sống cho các bên liên quan 

(thay vì phát triển bền vững một cách chung chung), bên cạnh việc thỏa mãn nhu cầu giải trí, khám phá và tận hưởng thiên 

nhiên của du khách, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.   

Việc phát triển DLST ở Việt Nam được định hướng theo Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ 2001-

2010 [30], Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam cho thời kỳ mới đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 [31], Quy hoạch 

tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 [36], trong đó xác định DLST là một trong các 

dòng sản phẩm du lịch chính, có sức cạnh tranh cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới của du lịch Việt Nam. 

Chiến lược/ quy hoạch tổng thể phát triển DLST được xây dựng căn cứ vào sự phân bố về mặt không gian của các vùng 

sinh thái đặc thù với sự có mặt của các loài sinh vật đặc hữu, cũng như căn cứ vào các điều kiện về kinh tế - xã hội, cơ sở hạ 

tầng... của từng vùng. 

2. Các nguyên tắc chủ đạo của du lịch sinh thái 

Cũng giống như việc định nghĩa DLST, các nguyên tắc DLST được đưa ra trong các nghiên cứu khác nhau cũng 

có những điểm tương đồng và khác biệt nhất định; bên cạnh đó chúng còn tồn tại trong các danh mục khác nhau với các tên 

gọi như: các nguyên tắc, các đặc điểm, các chiều cạnh, các thành tố... của DLST [15]. Về cơ bản, có một số cách gọi được 

tóm lược trong Bảng 01 như sau:  

 ảng      ác y u  ố gi p  ác   p nên nguyên   c c a    T 

Hạng mục Nội  ung 

Các  h a cạnh chủ 

y u của DLST [45: 

121] 

 Vị trí: Khu vực tự nhiên không bị xáo trộn hoặc không bị ô nhiễm... 

 Cộng đồng: Sự tham gia của cộng đồng địa phương trong quá trình ra quyết định, lập kế 

hoạch, thực hiện, quản lý, hưởng lợi... 

 Du khách: Học tập và thưởng thức các khía cạnh thiên nhiên và văn hóa của khu vực.  

 Giáo dục: Giáo dục và nâng cao nhận thức về môi trường thiên nhiên nhằm giảm thiểu tác 

động tiêu cực môi trường/xã hội. 

 Tác động thấp: Giảm thiểu tác động tiêu cực đối với môi trường; đối với cộng đồng địa 

phương... 

 Quản lý: Hệ thống quản lý chất lượng cao; các chương trình giám sát, đánh giá tác động; 

đánh giá định kỳ dự án.  

Các th nh phần của 

DLST[47: 10] 
 Góp phần bảo tồn đa dạng sinh học. 

 Duy trì phúc lợi cho người dân địa phương. 

 Bao gồm việc giới thiệu (hướng dẫn)/học hỏi kinh nghiệm. 



Bài học kinh nghiệm phát triển du lịch tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên 17 

 
 Liên quan đến hành động có trách nhiệm của du khách và ngành kinh doanh du lịch. 

 Được phân phối chủ yếu cho các nhóm nhỏ bởi các đơn vị kinh doanh quy mô nhỏ. 

 Đòi hỏi sự tiêu thụ thấp nhất có thể các tài nguyên không tái tạo. 

 Đặt trọng tâm vào sự tham gia, sở hữu và các cơ hội kinh doanh, đặc biệt là người dân nông 

thôn ở địa phương.  

Các nguy n tắc đặc 

trƣng của DLST so 

với  hái niệm mở 

rộng của  u lịch   n 

vững [41] 

 Đóng góp tích cực vào việc bảo tồn di sản thiên nhiên và văn hóa. 

 Bao gồm các cộng đồng địa phương và bản xứ trong việc lập kế hoạch, phát triển, vận 

hành, và đóng góp vào phúc lợi của chính họ. 

 Giới thiệu di sản thiên nhiên và văn hóa của nơi đến cho du khách. 

 Hỗ trợ tốt hơn cho các khách lữ hành độc lập, cũng như các gói du lịch cho các nhóm nhỏ.  

Các th nh tố đặc  iệt 

đối với sự th nh công 

của DLST[16: 15] 

 Tác động thấp lên nguồn tài nguyên thiên nhiên VQG/KBTTN. 

 Tham gia của các bên liên quan (cá nhân, cộng đồng, khách DLST, tổ chức du lịch, các cơ 

quan chính phủ...) trong việc lập kế hoạch, phát triển, thực hiện và giám sát các pha. 

 Tôn trọng văn hóa và truyền thống địa phương. 

 Tạo thu nhập bền vững và công bằng cho các cộng đồng địa phương, cho các bên liên quan 

khác, bao gồm cả những đơn vị vận hành du lịch cá nhân.   

 Tạo thu nhập cho việc bảo tồn VQG/ KBTTN. 

 Giáo dục cho tất cả các bên liên quan về vai trò của họ trong công tác bảo tồn.  

Các đặc trƣng của 

DLST [20] 
 Liên quan đến các chuyến đi đến các chốn thiên nhiên. 

 Giảm thiểu các tác động. 

 Xây dựng nhận thức về môi trường.  

 Cung cấp các lợi ích tài chính trực tiếp cho công tác bảo tồn. 

 Cung cấp các lợi ích tài chính và vị thế cho người dân địa phương. 

 Tôn trọng văn hóa địa phương. 

 Hỗ trợ các quyền con người (nhân quyền) và các phong trào dân chủ. 

 (Nguồn: Tổng hợp của Tác giả, 6/2018  

Các nghiên cứu đề cập ở trên đã đưa ra một số nguyên tắc cơ bản của DLST, tuy nhiên chưa có sự thống nhất về 

nội dung nguyên tắc, cũng như trong cách đặt tên danh mục, gây khó khăn cho người đọc. Năm 2015, nhân kỷ niệm 25 năm 

ngày thành lập, Hiệp hội DLST Quốc tế (TIES/ The International Ecotourism Society) đã kết nối các chuyên gia DLST từ 

khắp nơi trên thế giới để đánh giá lại các nguyên tắc của DLST; thay đổi và bổ sung các nguyên tắc và định nghĩa cho rõ 

ràng hơn, loại bỏ sự mơ hồ và do đó làm giảm các luận giải sai trong ngành du lịch. Theo đó, TIES đã cập nhật 3 nguyên tắc 

cho DLST [38], đó là:  

 Phi tiêu thụ (Non-Consumptive)/Phi khai thác (Non-Extractive); 

 Tạo ra một lương tâm sinh thái (Ecological Conscience); 

 Nắm giữ các giá trị và đạo đức sinh thái trung tâm (Eco-centric Values & Ethics) trong mối liên hệ với thiên 

nhiên. 

TIES xem xét việc sử dụng phi tiêu thụ và phi khai thác các tài nguyên cho/   i khách du lịch và giảm thiểu tác 

động đến môi trường và con người, như là những đặc điểm chính của DLST đ ch thực (authentic ecotourism). Cũng theo 

TIES [38], DLST là về việc hợp nhất bảo tồn (conservation), cộng đồng (communities) và du lịch bền vững (sustainable 

travel). Điều này có nghĩa rằng, những người thực hiện, tham gia và bán ra thị trường các dịch vụ DLST, nên áp dụng các 

nguyên tắc sau đây [38]: 

 Giảm thiểu các tác động về vật chất, xã hội, hành vi, và tâm lý; 

 Xây dựng nhận thức và tôn trọng môi trường và văn hóa; 

 Cung cấp trải nghiệm tích cực cho cả du khách và đơn vị tổ chức DLST; 

 Sản sinh các lợi ích tài chính trực tiếp cho công tác bảo tồn; 

 Tạo ra lợi ích tài chính cho cả người dân địa phương và ngành kinh doanh du lịch tư nhân; 

 Cung cấp những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách, qua đó giúp nâng cao mức độ nhạy b n của du khách 

với xu thế chính trị, môi trường và xã hội của nước sở tại; 

 Thiết kế, xây dựng và vận hành các phương tiện có mức độ tác động thấp; 

 Công nhận các quyền và đức tin của người dân bản xứ trong cộng đồng, và hợp tác với họ để tạo ra vị thế. 
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Như vậy, có thể thấy rằng, các nguyên tắc do TIES [38] đưa ra phản ảnh khá đầy đủ và toàn diện các chuẩn mực 

cần thiết cho việc tổ chức, triển khai, vận hành các hoạt động DLST trong các VQG/KBTTN trên thế giới nói chung và có 

thể tham chiếu sử dụng ở Việt Nam nói riêng.   

CƠ SỞ PHÁP L  CHO PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TRONG CÁC VQG/KBTTN Ở VIỆT NAM 

Ở Việt Nam, việc phát triển DLST trong các VQG/KBTTN được điều chỉnh bởi rất nhiều văn bản pháp quy, do 

các cấp/các cơ quan chủ quản khác nhau ban hành. Hiện nay, theo cách thức phân cấp quản lý, hệ thống các khu bảo tồn 

(Protected Areas) ở Việt Nam được chia thành 2 loại là: (1) Các đơn vị do Trung ương quản lý và (2) Các đơn vị do địa 

phương quản lý. Căn cứ theo số liệu công bố trong Quyết định 45/2014/QĐ-TTg ngày 08/01/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ và Quyết định số 1107/QĐ-BTNMT ngày 12/5/2015 của Bộ TN&MT, cả nước có tất cả 166 khu bảo tồn phân bố rộng 

khắp cả nước, trong đó có 31 VQG, 64 khu dự trữ thiên nhiên/KBTTN, 16 khu bảo tồn loài sinh cảnh, và 55 khu bảo vệ 

cảnh quan. Trong số đó chỉ có 06 VQG do Trung ương quản lý (Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn), số còn lại  do UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương quản lý. Với cách thức tổ chức như vậy, việc phát triển 

DLST ở các VQG/KBTTN do các cơ quan chủ quản và ở các địa phương khác nhau có sự khác biệt nhất định tùy theo chủ 

trương, chính sách phát triển và khả năng huy động các nguồn lực của mỗi địa phương.  

 Về cơ bản, các hoạt động DLST trong VQG/KBTTN mang tính đặc thù mang tính liên ngành, được điều chỉnh 

bởi các Luật chuyên ngành liên quan (như Luật Lâm nghiệp, Luật Đa dạng sinh học, Luật Du lịch ...), các văn bản dưới luật 

(Nghị định, Quyết định, Thông tư...) do Chính phủ và các Bộ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Bộ 

Văn hóa-Thể thao-Du lịch, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Tài chính...) ban hành. Hoạt động kinh doanh DLST trong các 

khu rừng đặc dụng nói chung, và các VQG/KBTTN nói riêng, được quy định trong nhiều văn bản pháp quy của ngành lâm 

nghiệp như: Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004 (có hiệu lực đến 31/12/2018); Luật Lâm nghiệp 2017 (có hiệu lực từ 

01/01/2019); Nghị định số 117/2010/NĐ-CP, ngày 24/12/2010 về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng; Quyết định số 

24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020 và Thông tư Liên tịch 

số 100/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 26/7/2013 hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg 

ngày 01/6/2012. Trước đó, Bộ NN&PTNTđã ra Quyết định số 104/2007/QĐ-BNN ngày 27/12/2007 ban hành Quy chế 

quản lý các hoạt động DLST tại các VQG/KBTTN (đang còn hiệu lực), tuy nhiên trong các văn bản chính sách sau này, có 

nhiều điểm có liên quan đã được thay đổi/điều chỉnh lại cho phù hợp với thực tiễn. Một số điểm nổi bật rút ra như sau: 

a  Th nh phần  inh t   inh doanh DLST trong VQG/KBTTN: Nhà nước khuyến khích mọi thành phần kinh 

tế đầu tư phát triển DLST trong VQG/KBTTN [6], [32]. 

b) Phƣơng thức tổ chức hoạt động kinh doanh DLST trong VQG/KBTTN:  

Việc tổ chức hoạt động kinh doanh DLST trong VQG/KBTTN có thể được thực hiện theo 3 hình thức [4], [13], 

tùy theo năng lực tổ chức quản lý và khả năng huy động các nguồn lực, như sau: 

+   nh  h c    Ban quản lý VQG/KBTTN tự tổ chức các hoạt động kinh doanh DLST, dưới hình thức các trung 

tâm du lịch, ban du lịch... Theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 và Thông tư Liên tịch số 100/2013/TTLT-

BTC-BNNPTNT ngày 26/7/2013, bộ phận kinh doanh DLST của VQG/KBTTN hiện nay hạch toán phụ thuộc (trung tâm 

du lịch, ban du lịch…), có doanh thu trên 03 tỷ VNĐ/năm được chuyển đổi thành Công ty cổ phần phát triển VQG/KBTTN 

(áp dụng quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 về việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công 

ty cổ phần), trong đó Ban quản lý VQG/KBTTN được sở hữu cổ phần chi phối, tối thiểu 51% vốn điều lệ của công ty cổ 

phần. Công ty thực hiện toàn bộ các hoạt động kinh doanh của Ban quản lý VQG/KBTTN (bao gồm cả thu phí tham quan 

danh lam thắng cảnh rừng). Công ty thuê môi trường rừng theo giá sàn quy định; thuê điểm thăm quan của Ban quản lý 

VQG/KBTTN để kinh doanh, giá thuê được hai bên xác định 05 năm một lần, thời gian thuê không quá 50 năm [6], [32]. 

  +   nh  h c    Ban quản lý VQG/KBTTNcó thể sử dụng một phần rừng, đất lâm nghiệp cho tổ chức, cá nhân 

thuê nhằm mục đích kinh doanh DLST kết hợp với bảo vệ, phát triển rừng và KBTTN theo đúng quy hoạch được duyệt và 

các quy định hiện hành của pháp luật. 

Cho thuê môi trường rừng (MTR  để phát triển DLST: Căn cứ vào quy hoạch phát triển rừng được duyệt, Ban 

quản lý VQG/KBTTN được phép cho các tổ chức, cá nhân thuê MTR (gắn liền với đất, mặt nước) để kinh doanh DLST. 

Không cho thuê hoạt động bán vé thu phí vào rừng đặc dụng không thuộc diện tích thuê của tổ chức đó.  

- Xác định giá cho thuê MTR: Giá cho thuê MTR do cấp có thẩm quyền quyết định; hoặc được quyết định thông 

qua đấu giá (Theo Quyết định số 104/2007/QĐ-BNN ngày 27/12/2007 thì giá cho thuê MTR được xây dựng căn cứ theo 

Nghị định số 48/2007/NĐ-CP, ngày 28/3/2007 về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng và theo đề án cho 

thuê đã được phê duyệt).   

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-59-2011-nd-cp-chuyen-doanh-nghiep-100-von-nha-nuoc-126785.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-48-2007-nd-cp-nguyen-tac-phuong-phap-xac-dinh-gia-loai-rung-17993.aspx
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- Điều chỉnh giá: Giá thuê MTR xác định ban đầu được hai bên cùng thỏa thuận điều chỉnh 05 năm một lần nhưng 

không quá 02% doanh thu .  

- Thời gian cho thuê: Không quá 50 năm; có thể xem x t gia hạn thời gian cho thuê, nhưng không quá 20 năm 

(Theo Quyết định số 104/2007/QĐ-BNN ngày 27/12/2007 thì thời gian cho thuê MTR phát triển các hoạt động DLST 

không quá 50 năm, sau mỗi chu kỳ 10 năm sẽ xem xét quyết định tiếp tục hợp đồng dựa trên kết quả đánh giá tác động môi 

trường của hoạt động cho thuê MTR). 

Ngoài cho thuê, kinh doanh MTR, Ban quản lý VQG/KBTTN còn được phép cho thuê ngắn hạn MTR để nghiên 

cứu khoa học (cho thuê không tác động), giá thuê theo các bên thỏa thuận và theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát 

triển rừng [6], [32]. 

  +   nh  h c    Ban quản lý VQG/KBTTNliên doanh, liên kết với tổ chức, cá nhân khác để triển khai các hoạt 

động kinh doanh DLST. 

c  Các y u cầu đối với dựán DLST trong VQG/KBTTN:  

Ban quản lý VQG/KBTTN tự tổ chức, hợp tác, liên kết hoặc cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh 

doanh DLST, nghỉ dưỡng, giải trí trong VQG/KBTTN bảo đảm không làm ảnh hưởng tiêu cực đến việc bảo tồn hệ sinh thái 

tự nhiên, ĐDSH, cảnh quan môi trường và các chức năng khác của khu rừng; phù hợp với quy hoạch (được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt) của VQG/KBTTN. Tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, du 

lịch, di sản văn hóa và quy chế quản lý khu rừng đặc dụng [4], [13], [27]. Yêu cầu cụ thể về mức độ tác động của dự án 

DLST trong từng phân khu của VQG/KBTTN được quy định như trong Bảng 02 (trang bên). 

   Quy tr nh, thủ tục thực hiện  ự án  inh doanh DLST trong VQG/KBTTN:  

Trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định và phê duyệt đề án DLST, nghỉ dưỡng, giải trí và quản lý xây dựng công 

trình phục vụ DLST, nghỉ dưỡng, giải trí trong VQG/KBTTN thực hiện theo Quy chế quản lý rừng đặc dụng và quy định 

khác của pháp luật có liên quan. Ban quản lý VQG/KBTTN xây dựng đề án DLST, nghỉ dưỡng, giải trí trong 

VQG/KBTTN trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức, cá nhân đầu tư hoạt động DLST, nghỉ dưỡng, 

giải trí phải lập dự án theo quy định của pháp luật có liên quan và phù hợp với đề án DLST, nghỉ dưỡng, giải trí [6], [27], 

[32]. 

Bảng 02. Quy định v  mức độ tác động của  ự án DLST trong từng ph n  hu của VQG/KBTTN 

Phân khu Chức n ng   u cầu cụ thể 

Bảo vệ 

nghi m 

ngặt 

Khu vực được bảo toàn nguyên vẹn 

của VQG, khu dự trữ thiên nhiên, 

khu bảo tồn loài - sinh cảnh 

Được lập các tuyến đường mòn chiều rộng tối đa không quá 1,5m, 

lều trú chân, cắm biển chỉ dẫn để tuần tra kết hợp phục vụ dịch vụ 

DLST, không được làm thay đổi cảnh quan tự nhiên của khu rừng. 

Lu t L m nghiệp 2017: Không được thực hiện hoạt động nghỉ 

dưỡng, giải trí trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của 

VQG/KBTTN. 

Phục hồi 

sinh thái 

Khu vực được quản lý, bảo vệ chặt 

chẽ để rừng phục hồi hệ sinh thái tự 

nhiên của VQG/KBTTN. 

Được mở các đường trục chính, xây dựng công trình để bảo vệ và 

phát triển rừng kết hợp phục vụ các hoạt động dịch vụ-du lịch. Mức 

độ tác động của các công trình hạ tầng phục vụ cho hoạt động DLST 

tối đa là 20% tổng diện tích quy hoạch cho hoạt động dịch vụ-du lịch. 

Trong đó, diện tích xây dựng các công trình phục vụ cho hoạt động 

dịch vụ-du lịch tối đa không quá 5%; diện tích xây dựng đường mòn, 

điểm dừng chân, bãi đỗ xe không quá 15%. 

Dịch vụ, 

hành chính 

Khu vực hoạt động thường xuyên 

của ban quản lý VQG/KBTTN, cơ 

sở nghiên cứu, thí nghiệm, dịch vụ 

du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí kết hợp 

với xây dựng công trình quản lý 

dịch vụ của VQG/KBTTN. 

Diện tích tối đa để xây dựng các công trình phục vụ hoạt động dịch 

vụ-du lịch không quá 20% tổng diện tích của phân khu dịch vụ hành 

chính, phù hợp với quy hoạch VQG/KBTTN. 

(Nguồn: Tổng hợp của Tác giả (2018  từ [6], [13], [27], [32]) 

 

e  Những  hoảng trống ch nh sách v  phát triển DLST trong các VQG/KBTTN:  

X t trên khía cạnh pháp lý, hoạt động kinh doanh DLST trong các VQG/KBTTN được điều chỉnh bởi nhiều văn 

bản quy phạm pháp luật do các Bộ, Ngành (Lâm nghiệp, Du lịch, Tài nguyên môi trường), và các cấp (Trung ương, địa 
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phương) khác nhau ban hành. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai xuất hiện nhiều khoảng trống về mặt chính sách 

[11], [40] như sau: 

- Việc lượng giá đầy đủ các giá trị của tài nguyên rừng nói chung, và các dịch vụ MTR nói riêng gặp nhiều khó 

khăn, do thiếu phương pháp lượng giá phù hợp cũng như hạn chế về năng lực lượng giá tài nguyên. Nghị định số 

99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 và Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 về chính sách chi trả dịch vụ môi 

trường rừng tại Việt Nam quy định mức chi trả cụ thể đối với các cơ sở kinh doanh thủy điện (20 VNĐ/Kwh - 36 

VNĐ/Kwh), nước sạch (40 VNĐ/m
3
 - 52 VNĐ/m

3
) dựa trên nghiên cứu về dịch vụ giữ nước, bảo vệ đất, chống bồi lắng 

lòng hồ thủy điện của rừng; quy định tỷ lệ chi trả đối với các cơ sở kinh doanh du lịch, cơ sở kinh doanh nông lâm nghiệp, 

thủy sản (1-2% doanh thu). Tuy nhiên, hiện nay điểm vướng mắc của chính sách này là lượng giá dịch vụ MTR cho hoạt 

động kinh doanh du lịch và nghỉ dưỡng; phân định rõ mức chi trả đối với các đối tượng thụ hưởng dịch vụ MTR trực tiếp và 

gián tiếp. 

 - Việc tự tổ chức, cho thuê MTR, hoặc/và liên kết kinh doanh DLST rất khác biệt giữa các đơn vị khu bảo tồn, và 

giữa các địa phương trong cả nước; phụ thuộc vào quan điểm và chính sách thu hút đầu tư của mỗi địa phương.  

 - Chưa có sự phân định rõ về khái niệm và ranh giới giữa “Chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES/ Payments for 

Forest Environmental Services ” với “Cho thuê môi trường rừng (LFES/ Lease for Forest Environmental Services ”. Ngoài 

ra, chưa có cơ sở khoa học đầy đủ cho việc xác định giá cho thuê MTR trong VQG/KBTTN. 

- Cơ chế tài chính hiện hành (huy động, sử dụng các nguồn tài trợ vốn; phân bổ nguồn thu; chia sẻ lợi ích...) chưa 

được xác định rõ, cho nên chưa tạo động lực thúc đẩy các VQG/KBTTN phát triển các hoạt động kinh doanh DLST. 

- Chưa có chiến lược tổng thể phát triển DLST theo định hướng thị trường (Market-oriented Ecotourism); chiến 

lược thúc đẩy công tác bảo tồn đa dạng sinh học dựa trên nền tảng phát triển DLST (Ecotourism-based Conservation). 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DLST Ở KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ TÂ  NGU ÊN 

1. Đặc trƣng cơ  ản  u lịch  hu vực Mi n Trung v  T y Nguy n 

 Khu vực MT&TN là dải đất nối liền hai miền Bắc-Nam, có vị thế địa kinh tế và địa chính trị quan trọng đối với sự 

ổn định và phát triển của đất nước; gồm có 19 tỉnh/ thành phố, thuộc 03 vùng không gian du lịch chủ yếu là Bắc Trung Bộ (6 

tỉnh), duyên hải Nam Trung Bộ (8 tỉnh/ thành phố), và Tây Nguyên (5 tỉnh); với các điều kiện kinh tế - xã hội và tài nguyên 

đặc thù phục vụ phát triển du lịch, trong đó có DLST. Theo Tổng cục Thống kê [39], đây là Khu vực có tổng diện tích tự 

nhiên 150.158 km
2 
- gần bằng   tổng diện tích cả nước; nhưng dân số trung bình (25,49 triệu người) chỉ chiếm khoảng   

dân số toàn quốc; mật độ dân số bình quân 170 người/km
2
 - thấp hơn nhiều so với mật độ dân số bình quân cả nước. Trong 

3 vùng, Tây Nguyên có diện tích tự nhiên lớn nhất nhưng có quy mô dân số, cũng như mật độ dân số chỉ bằng   so với chỉ 

tiêu cùng loại của hai vùng còn lại. Khu vực MT&TN có diện tích rừng lớn (8,06 triệu ha) chiếm tới 56% diện tích rừng 

toàn quốc; trong đó diện tích rừng tự nhiên (6,0 triệu ha) chiếm tới 74,5% tổng diện tích rừng toàn khu vực, và chiếm 58,7% 

tổng diện tích rừng tự nhiên cả nước; độ che phủ rừng đạt tới 50,9%, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc 

(41,5%) [3]. Mặc dù vậy, khu vực MT&TN có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo (năm 2016: 10,92% - 8,16%) khá cao so với 

mặt bằng chung của cả nước (năm 2016: 8,23% - 5,41%), đặc biệt là các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên [2]. Hiện 

trạng dân số, tài nguyên rừng và nghèo đói khu vực MT&TN được thể hiện trong Bảng 03 dưới đây:  

Bảng 03. Hiện trạng   n số, t i nguy n rừng v  ngh o đ i  hu vực MT TN 

(Nguồn: Tổng hợp của Tác giả dựa trên tài liệu của [2], [3], [39]) 

Hiện nay, các định hướng phát triển du lịch nói chung và DLST nói riêng cho khu vực MT&TN theo đặc trưng tài 

nguyên du lịch thiên nhiên, tài nguyên du lịch nhân văn được đưa ra trong nhiều tài liệu như: Chiến lược phát triển sản phẩm 

du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 [10]; Chiến lược phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030 [9]; Chiến lược marketing du lịch đến năm 2020 [8]; Một số giải pháp đẩy mạnh phát 

D n số 

trung bình 

(1.000 

ngƣời 

M t độ 

  n số 

(ngƣời/ 

km2)

Tỷ lệ hộ 

ngh o 

(%)

Tỷ lệ hộ 

c n 

ngh o 

(%)

Tổng  iện 

t ch rừng 

(ha)

Diện t ch 

rừng tự 

nhiên (ha)

Tỷ lệ che 

phủ rừng 

(%)

I Bắc Trung Bộ 51.111 10.552 206 10,34 9,43 3.098.385 2.225.887 57,6

II DH Miền Trung 44.539 9.247 208 9,86 7,10 2.411.528 1.556.962 49,3

III Tây Nguyên 54.508 5.693 104 15,27 7,95 2.553.819 2.223.683 46,0

Mi n Trung & 

Tây Nguyên

150.158 25.492 170 10,92 8,16 8.063.732 6.006.532 50,9

TOÀN QUỐC 331.231 92.695 280 8,23 5,41 14.415.381 10.236.415 41,5

TT Vùng

Diện 

tích 

(km2)

DÂN SỐ NGHÈO ĐÓI TÀI NGUYÊN RỪNG
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triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ đổi mới [14]; Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030 [36]; Phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển Việt Nam đến năm 2020 [35]; Quy hoạch tổng thể phát 

triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ [33]/ Duyên hải Nam Trung Bộ [37]/ Tây Nguyên [34] đến năm 2020, tầm nhìn 2030; 

Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 [31]... Theo đó, du lịch được xác định là 

ngành kinh tế mũi nhọn nhằm tạo động lực ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo… trên địa 

bàn các tỉnh khu vực MT&TN. Không gian du lịch khu vực MT&TN có đặc trưng như sau:        

 + Vùng Bắc Trung Bộ (gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế), gắn liền 

với hệ thống cửa khẩu quốc tế Việt Nam-Lào, với du lịch hành lang Đông Tây và hệ thống biển đảo Bắc Trung Bộ, có các 

tài nguyên du lịch đặc trưng như sau: (1) Tài nguyên du lịch di sản Thế giới như: Quần thể di tích cố đô Huế; Nhã nha c 

Cung đình Huế; Mộc bản Triều Nguyễn; Thành nhà Hồ; VQG Phong Nha-Kẻ Bàng; (2) Tài nguyên du lịch tự nhiên bao 

gồm: tài nguyên du lịch biển đảo (với bờ biển dài 670 km); tài nguyên du lịch hang động; tài nguyên du lịch sông, hồ, suối 

nước nóng; tài nguyên DLST trong rừng đặc dụng; (3) Tài nguyên du lịch nhân văn bao gồm các di tích lịch sử, văn hóa, 

cách mạng, khảo cổ; các lễ hội văn hóa dân gian; làng nghề thủ công truyền thống [43]. Sản phẩm du lịch đặc trưng được 

xác định là tham quan tìm hiểu các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, du lịch biển, DLST, tìm hiểu văn hóa-lịch sử [9], 

[10], [31], [33], [36].  

Không gian phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ [33] gắn liền với 4 nhóm sản phẩm đặc trưng bao gồm: (1) 

Không gian phát triển du lịch di sản: Thành phố Huế và phụ cận; Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; Thành nhà Hồ và 

phụ cận. (2) Không gian phát triển du lịch lịch sử - cách mạng: Khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị; Kim Liên (Nghệ An); A 

Lưới (Thừa Thiên Huế); Các điểm di tích lịch sử - cách mạng: Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa), 

Hang tám thanh niên xung phong (Quảng Bình)... (3) Không gian phát triển du lịch biển đảo gồm Hải Tiến, Sầm Sơn, Tĩnh 

Gia (Thanh Hóa), Diên Thành, Diễn Châu, Cửa Lò, Cửa Hiền, Cửa Hội, Bãi Lữ (Nghệ An), Thiên Cầm, Xuân Thành, Chân 

Tiên, Kỳ Ninh, Đèo Con (Hà Tĩnh), cửa Nhật Lệ, Bảo Ninh, vịnh Hòn La, bãi tắm Đá Nhảy, Hải Ninh, Ngư Thủy (Quảng 

Bình), đảo Cồn Cỏ và bãi biển Cửa Tùng, Cửa Việt (Quảng Trị), bãi biển Thuận An, Cảnh Dương, Lăng Cô và hệ thống 

đầm phá Tam Giang, Lập An, Cầu Hai (Thừa Thiên Huế). Trong đó khu vực Lăng Cô, Thuận An, Cửa Tùng và Đồng Hới 

ưu tiên phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp; (4) Không gian phát triển DLST gồm các VQG/KBTTN Bến En, Pù 

Huống (Thanh Hóa), Pù Mát, Pù Luông (Nghệ An), Vũ Quang, Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh), Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình), Bắc 

Hướng Hóa, Đăkrông (Quảng Trị) và Bạch Mã (Thừa Thiên Huế). 

+ Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (gồm TP.Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh 

Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận) có đa dạng các tài nguyên du lịch như: (1) Tài nguyên du lịch tự nhiên bao gồm: các tài 

nguyên du lịch biển đảo với gần 1.200 km bờ biển; tài nguyên du lịch thuộc sông, hồ, suối nước nóng, nước khoa ng; tài 

nguyên du lịch thuộc các khu rừng đặc dụng; một số cảnh quan du lịch đặc biệt như Ghềnh Đá Đĩa (Phú Yên), Cồn cát Ninh 

Thuận, Bình Thuận… (2) Tài nguyên du lịch nhân văn gồm các di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, khảo cổ (văn 

hóa Chăm Pa; đô thị cổ Hội An, văn hóa Sa Huỳnh - Quảng Ngãi…); các lễ hội văn hóa dân gian; ca múa nhạc; ẩm thực; 

làng nghề thủ công truyền thống [44]. Sản phẩm du lịch đặc trưng là du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo gắn với di sản, tìm hiểu 

văn hóa biển, ẩm thực biển [9], [10], [31], [36], [37].  

Không gian phát triển du lịch vùng duyên hải Nam Trung Bộ được chia thành 2 tiểu vùng phía Bắc và phía Nam 

[37]: (1) Tiểu vùng du lịch phía Bắc (TP.Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định): Khai thác sản phẩm du lịch đặc 

trưng, gồm du lịch di sản văn hóa thế giới gắn với đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn, các giá trị văn hóa Chăm Pa, 

Sa Huỳnh, tham quan di tích lịch sử gắn với các cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; nghỉ dưỡng biển - đảo; 

hội nghị, hội thảo; du lịch sinh thái, vui chơi giải trí, thể thao, nghỉ cuối tuần; lễ hội, tâm linh... (2) Tiểu vùng du lịch phía 

Nam (Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận): Khai thác sản phẩm du lịch đặc trưng như nghỉ dưỡng biển - đảo; du 

lịch văn hóa gắn với các giá trị văn hóa Chăm Pa, văn hóa các dân tộc phía Đông dãy Trường Sơn; sinh thái nông nghiệp, 

nông thôn; lễ hội, tâm linh... 

+ Vùng Tây Nguyên (gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng): Sản phẩm du lịch đặc trưng là 

DLST, du lịch văn hóa khai thác các giá trị văn hóa độc đáo của các dân tộc Tây Nguyên [9], [10], [31], [34], [36]. Không 

gian phát triển du lịch của vùng Tây Nguyên [34] bao gồm: (1) Thành phố Đà Lạt gắn với hồ Tuyền Lâm, VQG Bidoup-

Núi Bà, hồ Đan Kia - Suối Vàng có đặc điểm nổi trội về tài nguyên du lịch tự nhiên, hướng khai thác chủ yếu là du lịch 

tham quan, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng… (2) Đắk Lắk - Đắk Nông gắn với Vườn quốc gia Yokđôn và không gian văn hóa 

cồng chiêng Tây Nguyên có đặc điểm nổi trội cả về tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn, hướng khai thác chủ yếu là du 

lịch văn hóa; DLST rừng, sinh thái nông nghiệp nông thôn… (3) Gia Lai - Kon Tum gắn với cửa khẩu quốc tế Bờ Y, khu du 

lịch Măng Đen, điểm du lịch hồ Yaly có giá trị tài nguyên du lịch nhân văn nổi trội của các dân tộc bản địa Tây Nguyên, đặc 

biệt là Nhà Rông, Nhà Mồ... 
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 Nhìn chung, khu vực MT&TN có nguồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa xã hội rất đa dạng và phong phú phục vụ 

phát triển du lịch. Các văn bản về chiến lược, quy hoạch phát triển du lịch do Chính phủ, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch 

ban hành gần đây xác định khá rõ quan điểm phát triển du lịch; các sản phẩm du lịch đặc trưng; đối tượng du khách và thị 

trường mục tiêu; các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch; các khu/ điểm/đô thị du lịch/tuyến du lịch… cho từng vùng. Tuy 

nhiên, mức độ quan tâm đến phát triển DLST trong các VQG/KBTTN trên địa bàn các tỉnh MT&TN nói riêng và cả nước 

nói chung rất mờ nhạt và chưa tương xứng với tiềm năng; chỉ một vài điểm du lịch VQG nổi bật được nhắc tới (như Phong 

Nha – Kẻ Bàng, Bạch Mã, Yokđôn...), trong khi đó còn hàng chục đơn vị khác trên địa bàn các tỉnh MT&TN cũng có tiềm 

năng phát triển DLST.       

2. Du lịch sinh thái trong các VQG/KBTTN khu vực mi n Trung v  T y Nguy n 

2.1. Sự ph n  ố, quy mô của các VQG/KBTTN  hu vực mi n Trung v  T y Nguyên 

Theo thống kê của Bộ TN&MT [7], khu vực MT&TN có mạng lưới gồm 66 khu bảo tồn (chiếm hơn 1/3 tổng số 

khu của cả nước) với diện tích lên tới 1,48 triệu ha, phân bố rộng khắp 3 vùng Bắc Trung Bộ (25 đơn vị), Nam Trung Bộ (24 

đơn vị), và Tây Nguyên (17 đơn vị); trong đó có 14 vườn quốc gia và 29 khu dự trữ thiên nhiên (KBTTN). Sự phân bố về số 

lượng và quy mô các khu bảo tồn ở khu vực MT&TN được thể hiện trên Bảng 04 (trang bên). Về mặt tổ chức quản lý, trong 

số 66 khu bảo tồn ở khu vực MT&TN, chỉ có 02 đơn vị do Tổng cục Lâm nghiệp-Bộ NN&PTNT quản lý (VQG Bạch Mã - 

Thừa Thiên Huế và VQG Yokđôn - ĐăkLăk), số đơn vị còn lại trực thuộc  UBND tỉnh/ Sở NN&PTNT. Có thể nói rằng, 

khu vực MT&TN có nguồn tài nguyên du lịch thiên nhiên trong các khu rừng đặc dụng rất đa dạng và phong phú, có thể 

cung cấp nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu DLST ngày càng gia tăng ở trong nước và quốc tế, ta o nguồn tài 

chính cho công tác bảo tồn, tạo công ăn việc làm, ổn định thu nhập cho các cộng đồng dân cư vùng đệm, góp phần chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế theo hướng du lịch - dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.     

Bảng 04. Số lƣợng v   iện t ch các VQG/KBTTN ph n  ố tr n địa   n các t nh MT TN 

Số 

lƣợng

Tổng DT 

(ha)

Số 

lƣợng

Tổng DT 

(ha)

Số 

lƣợng

Tổng DT 

(ha)

Số 

lƣợng

Tổng DT 

(ha)

Số 

lƣợng

Tổng DT 

(ha)

I Bắc Trung Bộ 25 629.292    6 323.702 10 271.706 3 26.349    7 7.534     

1 Thanh Hóa 8 85.085       1 19.730    3 64.015     1 519          3 820         

2 Nghệ An 4 170.063     1 93.525    2 75.910     1 628         

3 Hà Tĩnh 2 74.500       1 52.741    1 21.759     

4 Quảng Bình 2 123.462     1 123.326   1 136         

5 Quảng Trị 5 74.464       3 68.514     2 5.950      

6 Thừa Thiên Huế 4 101.719     1 34.380    1 41.509     2 25.830     

II Nam Trung Bộ 24 335.036    2 52.786   13 250.707 1 15.822    8 15.721   

7 Đà Nẵng 3 35.249       2 31.852     1 3.397      

8 Quảng Nam 8 124.038     3.107      4 103.868   1 15.822     3 1.241      

9 Quảng Ngãi

10 Bình Định 4 27.844       1 22.545     3 5.299      

11 Phú Yên 2 19.559       1 13.775     1 5.784      

12 Khánh Hòa 2 34.286       2 34.286     

13 Ninh Thuận 2 49.679       2 49.679    

14 Bình Thuận 3 44.381       3 44.381     

III Tây Nguyên 17 513.537    6 371.221 6 129.708 3 809         2 11.800   

15 Kon Tum 3 95.203       1 56.434    1 38.109     1 660          

16 Gia Lai 3 57.503       2 42.057    1 15.446     

17 Đắk Lắk 7 237.197     2 180.834   2 45.929     2 149          1 10.284     

18 Đắk Nông 3 31.738       2 30.223     1 1.515      

19 Lâm Đồng 1 91.896       1 91.896    

66 1.477.865 14 747.709 29 652.121 7 42.980    17 35.055   

Khu BT sinh 

cảnh

Khu BV cảnh 

quan

TT

Mi n Trung & Tây 

Nguyên

Vùng/ T nh, 

Th nh phố

Tổng cộng Vƣờn quốc gia Khu DT thiên 

nhiên

 
(Ghi chú: Một số VQG nằm trên địa bàn liên tỉnh, trụ sở chính đặt ở tỉnh nào thì tính “Số lượng” cho tỉnh đó)  

(Nguồn: Kết quả t nh toán và tổng hợp của Tác giả (2018  từ tài liệu của [7]) 

2.2. Tổ chức các hoạt động  u lịch sinh thái ở một số VQG/KBTTN  hu vực MT TN 

 Hiện nay, tổ chức các hoạt động DLST trong các khu bảo tồn (Protected Areas) khu vực MT&TN vẫn còn rất hạn 

chế, chủ yếu tập trung vào một số ít VQG như: Bến En (Thanh Hóa), Pù Mát (Nghệ An), Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng 

Bình), Bạch Mã (Thừa Thiên Huế), Yokđôn (ĐắkLắk), Bidoup-Núi Bà (Lâm Đồng). Trong phần này, chúng tôi sẽ đi sâu 
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phân tích 03 điển hình phát triển DLST trong VQG/KBTTN của khu vực MT&TN như sau: 

a  Vƣờn quốc gia Bạch M  (Thừa Thi n Hu   

VQG Bạch Mã
3
 chính thức được thành lập năm 1991 với tổng diện tích ban đầu 22.031 ha, trực thuộc Bộ Lâm 

nghiệp; đến năm 2008 được điều chỉnh mở rộng với tổng diện tích là 37.487 ha, phân bố trên địa bàn hai tỉnh Thừa Thiên 

Huế (34.380 ha) và Quảng Nam (3.107 ha). VQG Bạch Mã có trụ sở chính tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, cách 

thành phố Huế khoảng 40km; trực thuộc sự quản lý của Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ NN&PTNT. Rừng ở VQG Bạch Mã 

gần như nguyên sinh, có hai kiểu rừng chính là Rừng kín thường xanh mưa nhiệt đới ở độ cao dưới 900m và Rừng kín 

thường xanh mưa á nhiệt đới ở độ cao trên 900m (rừng giàu, ít bị ảnh hưởng của con người). VQG Bạch Mã có mức độ đa 

dạng sinh học cao với 2.373 loài thuộc hệ nấm và thực vật (trong đó 73 loài nguy cấp quý hiếm được liệt kê trong Sách đỏ 

Việt Nam), 1.715 loài động vật (trong đó 69 loài có tên trong sách đỏ Việt Nam). 

  Các sản ph m DLST ch nh trong VQG Bạch M  bao gồm các tuyến, điểm như sau: (1) Các tuyến, điểm DLST 

đang khai thác: Đường mòn Hải Vọng Đài (độ cao 1.430m); Đường mòn tự khám phá thiên nhiên; Đường mòn Đỗ Quyên; 

Đường mòn Ngũ Hồ; Đường mòn Trĩ Sao; Đường mòn rừng Chò Đen; Đường mòn MIA (Missing In Action - Mất tích 

trong chiến tranh); Du lịch Hồ Truồi - Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã; Biệt thự Phong Lan; Nhà Bảo An; Biệt thự Đỗ 

Quyên; Biệt thự Kim Giao; Homestay gần chân núi Bạch Mã; (2) Các tuyến, điểm DLST tiềm năng: Tuyến Km 8 - Trĩ Sao - 

Hồ Truồi; Tuyến đường Hồ Chí Minh và Coldebay - Đỉnh Bạch Mã; Tuyến đi bộ diễn giải môi trường; Điểm du lịch Khe 

Su, thác thủy điện; Làng sinh thái Hương Lộc, Thượng Nhật. VQG Bạch Mã có hệ thống các tuyến đường mòn được xây 

dựng để đưa du khách đến các điểm có phong cảnh, suối thác đẹp hay các tài nguyên sinh thái, lịch sử có giá trị. Với cảnh 

quan độc đáo và hệ động thực vật đa dạng, VQG Bạch Mã đã và đang thu hút nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế đến 

tham quan, đông nhất vào những ngày cuối tuần, và vào các tháng 5, 6, 7 [24]. Ngoài các tuyến điểm du lịch, VQG Bạch 

Mã còn có hệ thống các cơ sở lưu trú ở khu vực chân núi Bạch Mã (13 phòng, giá 300.000 VNĐ/phòng) và khu vực trên núi 

Bạch Mã (Biệt thự Phong Lan: 06 phòng, giá 1,15 triệu VNĐ/phòng; Biệt thự Đỗ Quyên I, II: 05 phòng, giá 750.000 

VNĐ/phòng; Biệt thự Kim Giao: 09 phòng, giá 750.000†950.000 VNĐ/phòng; Nhà Bảo An: 02 phòng, giá 750.000 

VNĐ/phòng); dịch vụ vận chuyển đi đỉnh Bạch Mã và ngược lại bằng xe 16 chỗ; dịch vụ hướng dẫn viên tại điểm; dịch vụ 

ăn uống và giải khát; dịch vụ cắm trại… 

  Tổ chức các hoạt động DLST trong VQG Bạch M :  

- Tự tổ chức kinh doanh DLST: Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng của VQG là đơn vị 

thực hiện chức năng xây dựng phương án quy hoạch, khai thác tiềm năng du lịch trong phạm vi VQG quản lý; tổ chức xây 

dựng, quản lý các điểm du lịch theo phương án quy hoạch chung; tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho các địa chỉ du lịch cộng đồng 

xung quanh vùng đệm của Vườn. Định hướng cộng đồng tham gia hoạt động DLST; đón tiếp, hướng dẫn và phục vụ khách 

tham quan theo đúng quy định của pháp luật về các hoạt động du lịch, dịch vụ; theo dỏi, quản lý du khách, điều tra đánh giá 

và báo cáo thống kê khách tham quan Bạch Mã và các điểm du lịch cộng đồng vùng đệm của VQG. Hiện nay, VQG Bạch 

Mã thực hiện thu phí tham quan theo Thông tư số 206/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính, quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thăm quan các VQG trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp (Bạch Mã, Cúc Phương, Ba 

Vì, Tam Đảo, Yokdon, Cát Tiên). Theo đó, phí thăm quan đối với người lớn là 60.000 đồng/người/lượt.Đối với sinh viên, 

học sinh (học viên) trong các trường đại học, cao đ ng, trung cấp, trường dạy nghề mức v  là 20.000 đồng/người/lượt.Đối 

với trẻ em; học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông v  10.000 đồng/người/lượt. VQG được để lại 90% tổng số tiền phí 

thu được để trang trải chi phí theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016; nộp 10% số 

tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. 

- Hợp tác kinh doanh DLST: Ngày 11/4/2014, VQG Bạch Mã đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty 

TNHH Dịch vụ du lịch Thanh Tâm (Thanh Tâm Resort) khai thác toàn bộ hoạt động du lịch tại VQG Bạch Mã với tổng 

diện tích quy hoạch trên 300 ha (khoán dịch vụ lưu trú và nhân sự DLST ở đỉnh Bạch Mã). Phía VQG Bạch Mã bàn giao 

một số cơ sở phục vụ dịch vụ ăn và nghỉ như Nhà hàng Bạch Mã, Biệt thự Phong Lan, Nhà Bảo An, Biệt thự Đỗ Quyên, 

Biệt thự Kim Giao… cho Thanh Tâm Resort nâng cấp, bảo dưỡng và tổ chức khai thác, mở rộng nhiều hoạt động du lịch tại 

đây. Sự hợp tác này nhằm giải quyết những khó khăn về cơ sở hạ tầng, tăng cường tính chuyên nghiệp trong phục vụ dịch 

vụ du lịch, từ đó đáp ứng hơn nữa nhu cầu nghỉ dưỡng cho du khách trong và ngoài nước khi đến thăm quan Bạch Mã. 

- Thuê MTR đặc dụng để kinh doanh DLST: VQG Bạch Mã ra Thông báo số 294/TB-VBM ngày 14/7/2017 về 

việc thuê MTR đặc dụng để kinh doanh DLST tại VQG Bạch Mã (thực hiện theo Quyết định số 2958/QĐ-BNN-TCLN 

ngày 07/7/2017 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT phê duyệt Đề án thuê MTR đặc dụng để kinh doanh DLST tại VQG Bạch 

Mã). Dự án thuê MTR thuộc Tiểu khu 214 (9,14 ha) và Tiểu khu 227 (90,27 ha) thuộc phân khu dịch vụ - hành chính (tổng 

diện tích 99,41 ha). Hiện trạng rừng đặc trưng là rừng nghèo với các loại cây chủ yếu là Trâm, Tim Lang, Bạng; đất trống 
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chủ yếu là tre nứa, dây leo xen cây gỗ tái sinh rải rác. Diện tích cho ph p xây dựng công trình   02%, không chuyển đổi mục 

đích sử dụng đất rừng đặc dụng. Thời gian hoạt động của dự án là 30 năm. Tổng mức vốn đầu tư tối thiểu cho dự án là 10 tỷ 

VNĐ. 

   Vƣờn quốc gia Phong Nha-Kẻ B ng (Quảng B nh  

VQG Phong Nha-Kẻ Bàng
4
 nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cách thành phố Đồng Hới 50 km về phía Tây Bắc, 

cách thủ đô Hà Nội khoảng 500 km về phía Nam; trực thuộc sự quản lý của UBND tỉnh Quảng Bình; được UNESCO vinh 

danh là Di sản thiên nhiên Thế giới theo Tiêu chí viii - Giá trị địa chất, địa mạo (tháng 7/2003); Tiêu chí ix và x -  Sinh thái 

và ĐDSH (tháng 7/2015). VQG có diện tích 123.326 ha (chưa kể diện tích vùng đệm 219.855,34 ha thuộc địa bàn 13 xã), 

gồm 03 phân khu: Bảo vệ nghiêm ngặt (100.296 ha); Phục hồi sinh thái (19.619 ha); Hành chính dịch vụ (3.411 ha). Địa 

hình Karst chiếm 2/3 diện tích của VQG, độ cao từ 300-1.100 m. Hệ thống gồm 311 hang động với tổng chiều dài khoảng 

250 km; chia thành 3 hệ thống chính: hệ thống Phong Nha, hệ thống Vòm và hệ thống Chày. Hệ thống động Phong Nha-Kẻ 

Bàng có giá trị hàng đầu thế giới vì giữ được nguyên vẹn các giá trị về địa chất - địa mạo, được hình thành từ kết quả kiến 

tạo lớp vỏ Trái đất lâu dài;  tiêu biểu như động Phong Nha, động Tiên Sơn, động Thiên Đường, Sơn Đoòng và  Hoà 

Hương… Hang động Phong Nha được đánh giá với “7 nhất”: Sông ngầm đẹp nhất; Cửa hang cao và rộng nhất; Bãi cát, 

  i đá ngầm đẹp nhất; Hồ nước ngầm đẹp nhất; Hang khô rộng và đẹp nhất; Thạch nhũ k  ảo và tráng lệ nhất; và Hang 

nước dài nhất. VQG còn là nơi cư trú của 2.951 loài thực vật (trong đó có 39 loài trong Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 

30/3/2006, 112 loài trong Sách Đỏ Việt Nam 2007 và 121 loài trong Sách Đỏ IUCN-2011); 1.394 loài động vật (trong đó có 

154 loài động vật có vú, 38 loài có tên trong Nghị định số 32/2006/NĐ-CP, 26 loài thuộc danh mục Nghị định 160, 46 loài 

được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam, 55 loài được ghi trong Sách Đỏ IUCN-2016), trong đó có một số loài quý hiếm 

như voọc Hà Tĩnh, voọc Chà vá chân nâu, vượn Đen má trắng, sao la, mang..  

  Các sản phầm DLST  ch nh trong VQG Phong Nha-K  Bàng bao gồm các tuyến, điểm được tổng hợp trong 

Bảng 05 (trang bên).  

Ngoài các sản phẩm DLST, trên địa bàn Phong Nha - Kẻ Bàng có hệ thống cung cấp các dịch vụ bổ trợ cho du 

khách như: Dịch vụ ăn uống (18 nhà hàng); dịch vụ lưu trú (17 khách sạn, 6 nhà nghỉ, 14 homestay); vận chuyển khách 

đường bộ (xe liên tỉnh, xe bus, taxi), đường sắt (Đồng Hới), hàng không (Đồng Hới); ngân hàng (hệ thống ATM của 7 ngân 

hàng); an ninh…   

  Tổ chức các hoạt động DLST trong VQG Phong Nha - K  Bàng:  

- Tự tổ chức kinh doanh DLST: Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng và Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát 

triển sinh vật là hai đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Ban quản lý VQG Phong Nha-Kẻ Bàng, có tư cách pháp nhân, có 

con dấu và tài khoản riêng… đang tổ chức cung cấp dịch vụ và thu phí đối với một số hoạt động DLST trong VQG (xem 

Bảng 05 trang  ên   Về chức năng, Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng thực hiện chức năng tổ chức khai thác và quản 

lý các hoạt động du lịch, dịch vụ du lịch tại 06 tuyến, điểm du lịch; còn Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật 

thực hiện chức năng cứu hộ, bảo tồn, phát triển sinh vật và giáo dục môi trường, nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư 

địa phương, du khách và các đối tượng khác khi đến tham quan, học tập, nghiên cứu tại VQG Phong Nha-Kẻ Bàng.  

- Hợp tác kinh doanh DLST: VQG Phong Nha - Kẻ Bàng hợp tác với 2 doanh nghiệp để khai thác DLST trong 

VQG: (1) Hợp tác với Công ty TNHH Jungle Boss khai thác 3 tuyến - điểm DLST: Tuyến Hang Đại Ả, hang Over, hang 

Pygmy; Tuyến Ha Ma Đa - Hang Trạ Ang; Thung lũng Sinh Tồn - hang Thủy Cung; (2) Hợp tác với Công ty TNHH MTV 

Chua Me Đất (Oxalis) khai thác 3 tuyến - điểm DLST: Rào Thương - Hang Én; Hang Va, Hang Nước Nứt; Chinh phục Sơn 

Đoòng.   

Bảng 05. Các sản ph m DLST v  đơn vị  hai thác DLST trong VQG Phong Nha - Kẻ B ng 

Đơn vị  hai thác Tuy n, điểm DLST Thời gian Giá tour (1.000 

đ/người/ lượt) 

Công ty TNHH 

Jungle Boss 

Tuyến Hang Đại Ả, hang Over, hang Pygmy  3 ngày 2 đêm 9.650 

Tuyến Ha Ma đa – Hang Trạ Ang 1 ngày 1.650 

2 ngày 1 đêm 4.700 

Thung lũng Sinh Tồn - hang Thủy Cung 1 ngày 1.650 

2 ngày 1 đêm 4.700 
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Công ty TNHH 

MTV Chua Me Đất 

(Oxalis) 

Rào Thương - Hang Én 2 ngày 1 đêm 7.000 / 7.500 

Hang Va, hang Nước Nứt – Những trải nghiệm khác 

biệt 

1 ngày 2.400 

2 ngày 1 đêm 8.000 

Chinh phục hang Sơn Đoòng (dài nhất Thế giới) 5 ngày 4 đêm 3000$/người/lượt 

Khu DLST Động 

Thiên Đường (Tập 

đoàn Trường 

Thịnh) 

Động Thi n Đƣờng:     

Tham quan 01 km Động Thiên Đường trên hệ thống 

cầu thang gỗ 

Trong ngày 250 

Trải nghiệm, chinh phục 07 km Động Thiên Đường, 

Giếng Trời 

Trong ngày 2.000 

2 ngày 1 đêm 4.000 

Trung tâm Cứu hộ, 

BT & PTSV 

Điểm DLST và diễn giải môi trường Vườn thực vật   Trong ngày 40 

 

Trung tâm du lịch 

Phong Nha- Kẻ 

Bàng 

 

Khám phá Xuyên Sơn Hồ và chinh phục 4,5 km động 

Phong Nha 

Trong ngày 1.700 

Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Đường 20 – 

Quyết Thắng 

Trong ngày - 

Điểm DLST Suối Nước Moọc Trong ngày 180 

Tuyến du lịch Sông Chày - Hang Tối  Trong ngày 250 / 450 

Động Tiên Sơn - Chốn bồng lai tiên cảnh    Trong ngày 80 

Phong Nha - Kỳ quan đệ nhất động Trong ngày 150 

(Nguồn: Tổng hợp của Tác giả, 6/2018 từ: https://phongnhakebang.vn/du-lich) 

- Thuê MTR đặc dụng để kinh doanh DLST: Việc cho thuê MTR được thực hiện theo Công văn số 422/UBND 

ngày 03/3/2010 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc nhất trí cho Công ty cổ phần tập đoàn Trường Thịnh đầu tư khai thác 

DLST tại Động Thiên Đường. Ngày 08/3/2012, Ban quản lý VQG Phong Nha-Kẻ Bàng và Công ty cổ phần tập đoàn 

Trường Thịnh đã thống nhất và ký “Hợp đồng cung ứng dịch vụ MTR để kinh doanh DLST”. Vị trí cho thuê ở khu vực 

Động Thiên Đường có diện tích 55 ha, thuộc phân khoảnh 4538, phân khu phục hồi sinh thái. Mức giá thuê 5 năm đầu được 

tính bằng 1%; từ năm thứ 6 trở đi tính bằng 1,5% doanh thu từ Khu DLST Động Thiên Đường. Thời hạn cho thuê là 50 

năm, từ 01/7/2011 đến 30/6/2061.  

c  Vƣờn quốc gia Bi oup N i B  (L m Đồng  

VQG Bidoup Núi Bà
5
 thành lập theo Quyết định số 1240/QĐ-TTg ngày 19/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ, 

trực thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng; nằm trên địa bàn hành chính huyện Lạc Dương (chiếm gần trọn Cao nguyên Langbiang) 

và một phần huyện Đam Rông; cách thành phố Đà Lạt khoảng 50 km theo Tỉnh lộ 723. VQG có quy mô diện tích vùng lõi 

70.038,45 ha, chia thành 3 phân khu: phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: 33.582 ha; phân khu phục hồi sinh thái: 22.854 ha; phân 

khu dịch vụ, hành chính: 7.502 ha; diện tích khác: 6.100,45 ha. VQG Bidoup-Núi Bà có hệ động thực vật phong phú: Đã ghi 

nhận 1.933 loài thực vật thuộc 825 chi và 180 họ, trong đó có 67 loài quý hiếm có tên trong Sách Đỏ Việt Nam, Nghị định 

số 32/2006/NĐ-CP và 35 loài có tên trong Danh lục Đỏ IUCN. Ngoài ra, VQG còn có 96 loài đặc hữu với 29 loài được đặt 

tên theo vùng địa lý Đà Lạt; sở hữu vườn Lan lớn nhất Việt Nam với 258 loài… Đã ghi nhận 86 loài thú, 274 loài chim và 

40 loài bò sát - lưỡng cư, trong đó có 87 loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam, Nghị định số 32/2006/NĐ-CP, Sách Đỏ Thế 

giới và Phụ lục Công ước CITES; vườn là một trong 3 vùng chim quan trọng trên cao nguyên Đà Lạt và là một trong các 

vùng chim đặc hữu (EBA) của Việt Nam [24].  

  Sản phầm DLST  trong VQG Bidoup N i Bà:Các yếu tố cảnh quan có thể xây dựng thành các sản phẩm DLST bao 

gồm: Cảnh quan của các hệ sinh thái rừng là mẫu chuẩn; Các đỉnh núi cao của cao nguyên Đà Lạt; Các thác nước tự nhiên; 

Sông Krongno; Sông Đa nhim và các hồ nước tự nhiên trong rừng. Khí hậu quanh năm mát mẻ phù hợp cho các hoạt động 

ngoài trời. Hiện nay, các sản phẩm DLST trong VQG Bidoup Núi Bà bao gồm các tuyến, điểm như sau: Tuyến Bidoup 17 

km (chinh phục Đỉnh Bidoup cao 2.287 m) (2 ngày 1 đêm; giá trọn gói 1,39†1,89 triệu VNĐ/người/lượt, không trọn gói: 

0,69†1,69 triệu VNĐ/người/lượt);  Tuyến DLST Hòn Giao-Giang Ly 1,8 km; Tuyến Thiên Thai 3,5 km (thăm Thác Thiên 
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Thai); Tham quan Trung tâm Du khách và diễn giải môi trường; Tuyến Langbiang 8,6 km (thăm Đỉnh Langbiang); Tuyến 

tham quan thác Cổng Trời; thác K‟Long Lanh; Tuyến tận hưởng Đưng Ja Jiêng; Đa Blah - Khám phá văn hóa của Cộng 

đồng Cơ Ho Cil. Ngoài các sản phẩm DLST, VQG Bidoup Núi Bà có hệ thống Nhà nghỉ với 60 phòng, sức chứa hơn 100 

người/đêm, thích hợp cho khách hội nghị, hội thảo, khách gia đình, bạn bè cũng như các nhóm nghiên cứu và dã ngoại; Nhà 

hàng Đỗ Quyên Bidoup với phong cách vừa truyền thống mô phỏng nhà rông của núi rừng Tây Nguyên vừa mang n t hiện 

đại với sức chứa 100 người. Hàng năm có hàng ngàn du khách trong nước và quốc tế đến nghỉ ngơi, tham quan, học tập và 

nghiên cứu tại VQG Bidoup Núi Bà.  

  Tổ chức các hoạt động DLST trong VQG Bidoup N i Bà:  

- Tự tổ chức kinh doanh DLST: Trung tâm DLST và Giáo dục môi trường (trực thuộc VQG Bidoup Núi Bà) là 

đơn vị được có chức năng khai thác và tổ chức quản lý các hoạt động DLST trong phạm vi VQG Bidoup Núi Bà; đáp ứng 

nhu cầu tìm kiếm các tour DLST với diễn giải viên cộng đồng, tham quan, dã ngoại, cắm trại, nghỉ dưỡng, xem chim, nơi tổ 

chức các hoạt động team building, giáo dục môi trường cho học sinh, sinh viên. VQG Bidoup Núi Bà thực hiện thu phí vào 

cổng tham quan theo Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng quy định mức thu, 

nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại các điểm tham quan, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng: 20.000 VNĐ/người đối với người lớn, 10.000 VNĐ/người đối với trẻ em. VQG được để lại 25% trên tổng số 

tiền phí thu được để chi cho công tác tổ chức thu phí; số còn lại 75% nộp toàn bộ vào ngân sách Nhà nước. Trước đó, theo 

Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 21/7/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng, cũng với mức thu phí như trên, nhưng 

VQG chỉ phải nộp 10% số tiền thu phí vào ngân sách nhà nước; đơn vị được để lại 90% để chi cho công tác tổ chức thu phí 

và đảm bảo hoạt động của VQG Bidoup Núi Bà. Theo Báo cáo Dự án PA, nguồn thu từ các hoạt động DLST do VQG thực 

hiện chỉ chiếm khoảng 4% (< 200 triệu VNĐ/năm), rất nhỏ so với tiềm năng của đơn vị. Trong khi đó, nguồn thu chủ yếu từ 

chi trả dịch vụ MTR (khoảng 3 tỷ VNĐ/năm) [17].    

- Cho thuê MTR trong VQG Bidoup Núi Bà: Các hoạt động liên doanh, liên kết, thuê MTR thực hiện theo Quyết 

định số 2675/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt kết quả quy hoạch phát triển DLST tại 

VQG Bidoup Núi Bà giai đoạn 2013-2020. Theo Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh Lâm 

Đồng về cho thuê môi trường rừng để phát triển DLST tại VQG Bidoup Núi Bà, khu vực rừng cho thuê môi trường rừng để 

đầu tư phát triển DLST trong VQG Bidoup Núi Bà có diện tích 300 ha, tại các tiểu khu 91 và 92 thuộc địa bàn xã Đạ Sar, 

huyện Lạc Dương. Hiện trạng diện tích cho thuê này bao gồm 247,57 ha đất có rừng (trong đó 181,34 ha rừng gỗ tự nhiên, 

núi đất lá rộng thường xanh: 86,31 ha giàu, 63,85 ha trung bình và 31,18 ha nghèo; 76,97 ha rừng gỗ tự nhiên núi đất lá kim: 

68,22 ha trung bình và 8,75 ha nghèo và 16,26 ha rừng trồng Thông 3 lá năm 2016); 22,73 ha đất trống và 2,7 ha đất nông 

nghiệp. Theo phê duyệt Quy hoạch ba loại rừng giai đoạn 2013-2020, khu vực cho thuê môi trường rừng vừa nêu thuộc đối 

tượng rừng phòng hộ và rừng đặc dụng. Thời gian cho thuê rừng 50 năm; chu kỳ đánh giá tiếp tục ký hợp đồng 10 năm/lần. 

Giá cho thuê không quá 2% trên doanh thu hoạt động du lịch, được điều chỉnh 5 năm một lần. Mặc dù hiện nay dự án thuê 

MTR chưa được thực hiện, tuy nhiên được kỳ vọng tạo ra một môi trường thu hút nguồn lực đầu tư cởi mở, góp phần và tác 

động tích cực trên nhiều mặt: bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên; thay thế dần nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước; 

tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, cộng đồng dân cư tham gia và hưởng lợi và tăng thu ngân sách địa phương... 

BÀI HỌC KINH NGHIỆM  

Từ việc xem x t định nghĩa và các nguyên tắc chủ đạo của DLST (Mục 2); cơ sở pháp lý cho phát triển DLST 

trong các VQG/KBTTN ở Việt Nam (Mục 3);  thực trạng DLST trong các VQG/KBTTN khu vực MT&TN (Mục 4.1, 4.2), 

đặc biệt là phân tích thực trạng các hoạt động DLST của 3 VQG Bạch Mã (Thừa Thiên Huế), Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng 

Bình) và Bidoup Núi Bà (Lâm Đồng), chúng tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm nhằm khơi dậy tiềm năng và phát triển 

DLST trong các VQG/KBTTN ở khu vực MT&TN như sau: 

(1  Thay đổi nh n thức v  thái độ của l nh đạo, CBVC của VQG/KBTTN đối với hoạt động DLST 

Theo quy định hiện hành, các VQG/KBTTN là các đơn vị sự nghiệp có thu, được Nhà nước cấp một phần hoặc 

toàn bộ kinh phí để duy trì hoạt động thường xuyên, trực thuộc trung ương hoặc địa phương. Phần lớn các đơn vi  mới chỉ 

thực hiện chức năng bảo tồn, chỉ một số VQG tổ chức khai thác các hoạt động DLST trong phạm vi rừng đặc dụng được 

giao quản lý. Người lao động trong các đơn vị này đều là những công chức, viên chức, hợp đồng lao động. Do đặc thù là cơ 

quan thực hiện cả chức năng quản lý nhà nước đối với tài nguyên rừng đặc dụng và dịch vụ sự nghiệp có thu, do đó đội ngũ 

lãnh đạo và CBVC ở các VQG/KBTTN rất khó thích ứng được với việc khai thác các dịch vụ DLST theo cơ chế thị trường. 

Trong khi nguồn kinh phí ngân sách cấp cho các hoạt động thường xuyên của VQG/KBTTN ngày càng hạn hẹp, thì việc 

tìm kiếm và khai thác các nguồn tài chính khác phục vụ cho công tác bảo tồn là đòi hỏi bức thiết đối với tất cả các đơn vị, 

trong bối cảnh đó, phát triển DLST là một lựa chọn rất tốt dựa trên lợi thế về các nguồn tài nguyên thiên nhiên và văn sẵn có. 
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Việc thành lập các Trung tâm DLST và Giáo dục môi trường trong các VQG là bước chuyển tiếp để thích ứng dần với sự 

thay đổi đó. Việc nâng cao nhận thức và đào tạo về cung ứng và kinh doanh DLST theo cơ chế thị trường cho đội ngũ lãnh 

đạo và CBVC ở các VQG/KBTTN là cần được xác định là một bước đi tiên quyết.   

(2  X y  ựng sản ph m DLST đặc thù 

Sản phẩm DLST là một loại sản phẩm đặc biệt do nhiều loại dịch vụ và hàng hóa hợp thành với mục đích cơ bản 

là thỏa mãn nhu cầu tiêu thụ của khách du lịch trong quá trình đi du lịch ở các VQG/KBTTN. Xây dựng sản phẩm DLST 

đặc thù chính là việc tạo ra những trải nghiệm mới, khác lạ cho du khách dựa trên tài nguyên du lịch thiên nhiên (thám hiểm 

hang động, chinh phục đỉnh cao…) và tài nguyên du lịch nhân văn (phong tục tập quán, lễ hội truyền thống…) riêng có; 

cũng như dựa trên điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ và thách thức của mỗi VQG/KBTTN, cũng như của mỗi địa phương. Các 

sản phẩm DLST trong VQG/KBTTN cần được tiêu chuẩn hóa và tài liệu hóa (các hướng dẫn, các quy trình, các sơ đồ, bản 

đồ, chương trình, kế hoạch…); xây dựng theo định hướng thị trường, trên cơ sở xác định rõ thị trường mục tiêu, phân khúc 

khách hàng, khu vực địa lý... Sự khác biệt riêng có và sự thỏa mãn của du khách đối với sản phẩm DLST mà VQG/KBTTN 

cung cấp là yếu tố làm nên thương hiệu cho đơn vị, cũng như địa phương sở tại.  

(3  Huy động các nguồn lực v  các th nh phần  inh t  v o phát triển DLST trong các VQG/KBTTN 

 Trong điều kiện hạn chế về nguồn lực tài chính và sự ràng buộc của cơ chế chính sách hiện hành, việc thu hút và 

lựa chọn các hình thức hợp tác kinh doanh theo kiểu Đối tác Công-Tư (Public Private Partnership), cho thuê MTR để kinh 

doanh DLST… là những lựa chọn nhằm tháo gỡ khó khăn trước mắt, phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ DLST, chuyên 

nghiệp hóa hoạt động cung cấp dịch vụ DLST nhằm tạo ra những sản phẩm DLST riêng đặc thù và chất lượng cao.   

(4  Thi t l p mạng lƣới các cơ sở cung cấp  ịch vụ  ổ trợ cho DLST 

Du khách khi đến VQG/KBTTN tiêu dùng các sản phẩm DLST chính, cần phải được thụ hưởng các dịch vụ bổ 

trợ khác như: vận chuyển hành khách, lưu trú, ăn uống, ngân hàng, thông tin liên lạc, bảo hiểm, y tế, an ninh… Do vậy, cần 

thiết lập mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ bổ trợ theo những chuẩn mực nhất định và tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa 

các đơn vị này nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách DLST tại khu vực VQG/KBTTN.    

(5  Truy n thông v  mar eting DLST 

Các VQG/KBTTN cần tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu của mình trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, các trang thương mại điện tử có uy tín, các mạng xã hội (Facebook, Youtube, Instagram, Tweeter…), các chuyên 

trang du lịch (Tripadvisor, Trivago, Booking…)… Một số VQG/KBTTN có lợi thế rất lớn về mặt truyền thông khi được 

các kênh truyền hình nổi tiếng quảng bá (Hang Sơn Đoòng được quảng bá trên kênh truyền hình ABC của Mỹ…).  

(6  Hợp tác v  tham gia của các cơ quan, tổ chức trong nƣớc v  quốc t  trong NCKH, BTTN 

Sự hợp tác và tham gia của các cơ quan đào tạo và nghiên cứu (các trường cao đ ng, đại học; các viện/ trung tâm 

nghiên cứu), các tổ chức trong nước (PanNature, GreenViet…) và quốc tế (như WWF, IUCN, GIZ, JICA, UNDP…) đã và 

đang góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và năng lực bảo tồn, năng lực quản lý và sử dụng tài nguyên rừng 

đặc dụng ở các VQG/KBTTN; góp phần kết nối, giới thiệu và quảng bá các đặc trưng đa dạng sinh học và DLST ra khu vực 

và Thế giới. Việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, tham quan học tập… với sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước, các 

nhà khoa học chuyên ngành, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế… cũng là cách để các VQG/KBTTN tận dụng 

trí tuệ tập thể để xây dựng chiến lược phát triển cho đơn vị mình. 

ĐỀ XUẤT 

- Bộ NN&PTNT, Bộ TN&MT, Bộ Tài chính cần hợp tác và phối hợp chặt chẽ với nhau để hoàn thiện chính sách 

quản lý rừng đặc dụng; chính sách khuyến khích đầu tư phát triển DLST trong các VQG/KBTTN; cơ chế chính sách tài 

chính cho các hoạt động DLST trong VQG/KBTTN; chính sách cho thuê MTR để kinh doanh DLST… 

- Cần xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, thẩm định, đánh giá các dự án đầu tư kinh doanh DLST trong các 

VQG/KBTTN.  

- Cần nâng cao nhận thức và đào tạo về DLST cho các nhà phát triển và tham gia vào DLST, bao gồm các nhà 

chức trách địa phương, hướng dẫn du lịch, các cơ sở kinh doanh DLST, các cơ sở cung cấp dịch vụ lưu trú, dịch vụ vận 

chuyển, ngân hàng, y tế, bảo hiểm… Cần nâng cao nhận thức cho công chúng về các vấn đề môi trường và du lịch có trách 

nhiệm;  
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- Cần chú trọng đầu tư cho công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên và nguồn nhân lực. Quản lý và điều phối tốt 

hơn tại các điểm DLST trong VQG/KBTTN.  Xây dựng tốt hơn kế hoạch, chính sách và quy định về phát triển DLST bền 

vững các VQG/KBTTN;  

- Tăng cường sự tham gia của người dân địa phương sinh sống trong và gần các điểm DLST vào quá trình lập kế 

hoạch và quản lý du lịch. Đảm bảo DLST góp phần bảo tồn các khu rừng đặc dụng nguyên sinh, cũng như góp phần xóa đói 

giảm nghèo, giảm bớt áp lực đối với tài nguyên thiên nhiên.  

- Tăng cường sự hợp tác và hỗ trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế trong bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, 

nghiên cứu khoa học, quản lý các hoạt động DLST trong VQG/KBTTN. 

K T LU N 

Trong bài viết này chúng tôi đã tập trung làm sáng tỏ các định nghĩa về DLST thông qua điểm luận các tài liệu 

nghiên cứu trong nước và quốc tế; chỉ rõ các nguyên tắc cơ bản của DLST; phân tích khung pháp lý và chỉ rõ những bất cập 

về mặt chính sách cho việc tiến hành các hoạt động DLST trong VQG/KBTTN ở Việt Nam; phân tích các đặc trưng cơ bản 

của du lịch 3 vùng Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; hiện trạng phân bố các VQG/KBTTN theo từng tỉnh 

thuộc khu vực MT&TN. Bài viết đã phân tích thực trạng triển khai dịch vụ DLST tại 3 vườn quốc gia: Bạch Mã (Thừa 

Thiên Huế), Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình), Bidoup Núi Bà (Lâm Đồng) qua việc xem x t tài nguyên du lịch, xây dựng 

các sản phẩm DLST đặc thù, và cách thức tổ chức kinh doanh DLST tại mỗi VQG/KBTTN. Qua đó, chúng tôi rút ra các bài 

học kinh nghiệm và đề xuất ý kiến nhằm thúc đẩy DLST trong các vườn quốc gia, KBTTN ở khu vực MT&TN của Việt 

Nam. 

Do hạn chế về thời gian, khả năng tài chính nên bài viết chủ yếu dựa trên thông tin thứ cấp, các nghiên cứu có liên 

quan mà các tác giả tham gia, mà không có điều kiện trực tiếp khảo sát thực địa. Các phân tích, đánh giá trong bài viết thể 

hiện một phần quan điểm và cách nhìn của tác giả. Qua Hội thảo này, chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến chia sẻ, đóp 

góp trên tinh thần xây dựng, sự hợp tác từ phía cộng đồng các nhà khoa học, các nhà quản lý và các đồng nghiệp để các bài 

viết sau được hoàn thiện hơn.  
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TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH Đ N BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH 

HỌC TẠI CÁC VƢỜN QUỐC GIA VÀ KHU BẢO TỒN 

 

 TS.DƢ VĂN TOÁN 

Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo 

 ThS.NGUYỄN THÙY VÂN 

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo tổ chức lãnh thổ du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Miền Trung - Tây Nguyên 

bao gồm 19 tỉnh, phân bố theo 3 vùng: Bắc Trung Bộ (6 tỉnh gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, 

Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế), Duyên hải Nam Trung Bộ (7 tỉnh và 1 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: 

Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và TP Đà Nẵng); Tây 

Nguyên (5 tỉnh gồm: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng). Với 1.870 km đường bờ biển, hơn 

1.500 km biên giới đường bộ với Lào và Campuchia, Miền Trung - Tây Nguyên là lãnh thổ có nguồn tài nguyên 

khá đa dạng và phong phú với nhiều tiềm năng nổi trội về biển, đảo, vịnh nước sâu, đất, rừng, di sản văn hóa - lịch 

sử, cửa khẩu biên giới… cho ph p phát triển kinh tế tổng hợp với nhiều ngành chủ lực, trong đó có du lịch. Là cửa 

ngõ ra biển của hành lang Đông - Tây, lại có lãnh thổ trải dài trên tuyến du lịch Xuyên Việt, Xuyên Á, miền Trung 

-Tây Nguyên có vị trí du lịch đặc biệt quan trọng trong phát triển du lịch Việt Nam. Miền Trung - Tây Nguyên có 

nhiều cửa khẩu với Lào và Campuchia như: của khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), Lao Bảo (Quảng Trị)… và đặc biệt cửa 

khẩu Bờ Y (Kon Tum) thuộc khu vực Ngã Ba Đông Dương. Hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt và đường 

không tương đối phát triển, với các trục giao thông Bắc - Nam cả trên đường bộ và đường sắt, trục bắc nam gồm 

quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh và đường sắt Bắc - Nam. Ngoài ra vùng cũng có nhiều sân bay như Sao Vàng 

(Thanh Hóa), Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Bình), Phú Bài (Thừa Thiên - Huế), Đà Nẵng, Chu Lai (Quảng 

Nam), Phù Cát (Bình Định), Tuy Hòa (Phú Yên), Cam Ranh (Khánh Hòa), Liên Khương (Lâm Đồng) và Buôn Mê 

Thuột (Đắk Lắk). Các cảng biển lớn như Đà Nẵng, Chân Mây (Thừa Thiên - Huế), Quy Nhơn (Bình Đình), Vân 

Phong (Khánh Hòa)… hàng năm vận chuyển được rất nhiều hành khách và hàng hóa rất thuận tiện cho việc liên 

kết phát triển du lịch quốc gia và quốc tế. 

Miền Trung - Tây Nguyên cũng là khu vực có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển các khu DLST, nghỉ 

dưỡng núi đ ng cấp, có thương hiệu nhưng gần như chưa được phát huy. Thậm chí, một số tiềm năng DLST quý 

giá đã gần như bị đánh mất bởi việc triển khai nhiều dự án phát triển công nghiệp, thủy điện như tại Đắk Lắk, Đắk 

Nông… Tính đến tháng 01 năm 2018, Miền Trung - Tây Nguyên có 12 Vườn Quốc gia (VQG) (Bến En, Pù Mát; 

Vũ Quang; Phong Nha - Kẻ Bàng; Bạch Mã; Phước Bình; Núi Chúa; Chư Mom Ray; Kon Ka Kinh; Yok Đôn; Chư 

Yang Sin; Bidoup Núi Bà) và 29 Khu bảo tồn (KBT) thiên nhiên trong đó có 6 KBT loài và sinh cảnh (Khu bảo tồn 

Hương Nguyên; Khu bảo tồn Sao La Thừa Thiên - Huế; Khu bảo tồn Sao La Quảng Nam; Khu bảo tồn Đắk Uy; 

Khu bảo tồn sinh cảnh Ea Ral; Khu bảo tồn Trấp Ksơ), đây là nguồn tài nguyên quan để khai thác phát triển du 

lịch. 

Khai thác du lịch tại các VQG và KBT đã góp phần hỗ trợ thu nhập kinh tế, giải quyết công ăn việc làm 

cho người dân địa phương; nâng cao hiểu biết, ý thức của cộng đồng và khách du lịch về bảo vệ tài nguyên, môi 

trường. Hoạt động DLST tại các VQG đã tạo điều kiện mở rộng quan hệ, gắn kết giữa các vùng miền trên cả nước 

và quốc tế. Nguồn lợi thu được từ các dịch vụ du lịch đã được sử dụng để thực hiện các biện pháp bảo tồn và phát 

triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

Tuy nhiên, sự phát triển của các hoạt động du lịch tại các VQG và KBT, trong một số trường hợp đã gây ra 

các tác động tiêu cực đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học; bảo vệ môi trường, cảnh quan sinh thái; giá trị văn 

hóa bản địa. Rõ rệt nhất là sự gia tăng mức độ sử dụng tài nguyên, tăng lượng rác thải, nước thải gây ô nhiễm môi 

trường; hoạt động tham quan gây ảnh hưởng đến tập tính sinh hoạt của các loại động vật; việc bẻ cành, hái hoa, 

dẫm đạp lên thảm thực vật gây ảnh hưởng đến cảnh quan tại các VQG... Việc quản lý, kiểm soát quá trình triển 

khai các dự án khai thác, đầu tư du lịch thiếu chặt chẽ và nghiêm túc, không theo quy hoạch hoặc thiếu tầm nhìn 

dẫn đến việc đầu tư các công trình đã làm phá vỡ cảnh quan, môi trường sinh thái, tác động tiêu cực tới tài nguyên 

thiên nhiên, đa dạng sinh học như tại Nha Trang (Khánh Hòa), Hà Tĩnh, Phú Yên… Ngoài ra, mâu thuẫn do việc 

chia sẻ lợi ích chưa hợp lý giữa các đối tượng hưởng lợi trực tiếp từ hoạt động du lịch và cộng đồng địa phương đã 

gây ra những tác động không nhỏ, giảm hiệu quả trong công tác bảo tồn. 
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Theo số liệu từ Báo cáo Năng lực cạnh tranh du lịch toàn cầu năm 2017 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới 

(WEF), năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam năm 2017 đã có bước cải thiện quan trọng, tăng 8 bậc, từ thứ 

75/141 quốc gia được đánh giá trong năm 2015 lên thứ 67/136 quốc gia được đánh giá trong năm 2017. Một số chỉ 

số được xếp hạng khá cao như nguồn tài nguyên thiên nhiên vốn có (thứ 34), tài nguyên văn hóa (thứ 30) và khả 

năng cạnh tranh giá cả (thứ 35)... Tuy nhiên, nhiều chỉ số liên quan đến môi trường lại đứng ở gần cuối bảng xếp 

hạng như  mức độ bền vững về môi trường (hạng 129/136), các quy định lỏng lẻo về môi trường (hạng 115/136), 

mức độ chất thải (hạng 128/136), nạn phá rừng (hạng 103/136), hạn chế về xử lý nước (hạng 107/136)… 

Trước tình hình trên, cùng với hoạt động du lịch tại các VQG và KBT đang phát triển mạnh mẽ cần phải có 

các đánh giá cụ thể về những tác động của du lịch đến môi trường và đa dạng sinh học, trên cơ sở có những định 

hướng và giải pháp để phát triển du lịch hài hòa với công tác bảo tồn. 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH GẮN VỚI CÔNG TÁC BẢO TỒN TẠI CÁC VQG VÀ KBT 

MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN 

1. Hiện trạng khai thác phát triển du lịch tại các VQG và KBT Mi n Trung - Tây Nguyên 

* Vùng Tây Nguyên:  

Vùng Tây nguyên với đặc điểm địa hình chia cắt, đa dạng bao gồm các dãy núi trên cao trên 2.000m 

(Ngọc Linh - Kon Tum; Chư Yang Sin - Đắk Lắk) và Hệ sinh thái (HST) tự nhiên tiêu biểu là HST rừng khô hạn 

và HST núi cao. HST khô hạn là nơi tồn tại nhiều nguồn gen động vật, thực vật quan trọng, trong số 51 loài động 

vật quý hiếm, 10 loài đặc hữu của Đông Dương thì trong HST rừng khộp ở Tây Nguyên phát hiện có tới 38 loài 

quý hiếm, 5 loài đặc hữu. Ngoài ra với hệ thống các cao nguyên, bình nguyên, thung lũng… Tây nguyên có nhiều 

điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc (Con đường xanh tây nguyên, DLST, du lịch văn 

hóa….). Với đặc điểm tự nhiên thuận lợi cho việc khai thác và phát triển DLST, một số VQG và KBT tại Tây 

Nguyên đã khai thác và phát triển du lịch rất tốt mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế và đóng góp cho bảo tồn. 

VQG Yok Đôn là khu vực duy nhất bảo tồn kiểu rừng khô cây họ dầu, có nhiều loại thú lớn quý hiếm tập 

trung như: Voi Châu Á (Elephas maximus); Bò xám (Bos sauveli), Mang lớn (Megamuntiacus); Nai cà tông 

(Rucervus eldii); Bò rừng (Bos banteng); Hổ (Panthera tigris); Sói đỏ (Cuon alpinus); Voọc vá (Pygathrix 

nemaeus), đây là nơi duy nhất của Việt Nam có thể gặp 3 loài bò rừng, với đặc điểm về mức độ đa dạng sinh học 

cao, đặc biệt là tour du lịch cưỡi Voi, VQG Yok Đôn là một điểm đến không thế thiếu đối với khách du lịch khi 

đến Tây Nguyên. 

VQG Bidoup - Núi Bà; KBT Ngọc Linh; Chư Yang Sin; Chư Mom Ray… với HST núi cao, hệ thực vật 

phong phú trên 300 loài; hệ động vật cũng rất phát triển với trên 400 loài thú, 34 loài chim với nhiều loài quý hiếm 

đã thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học cũng như hấp dẫn du khách. Hiện nay sản phẩm du lịch leo núi Ngọc 

Linh đang được khai thác và phát triển và thu hút được nhiều khách du lịch. 

VQG Kon Ka Kinh là một trong 27 VQG khu vực Đông Nam Á công nhận là Vườn Di sản ASEAN.VQG 

Kon Ka Kinh được đánh giá có tính đa dạng sinh học cao. Tổng số loài thực vật của VQG Kon Ka Kinh hiện có 

1.022 loàivới 22 loài bị đe dọa ở cấp độ quốc gia (sách đỏ việt nam 2007) và toàn cầu (IUCN 2010). Hệ động vật 

của Vườn rất đa dạng và phong phú với tổng số 556 loài trong đó có 16 loài đặc hữu.Đây là những giá trị cần được 

bảo tồn và phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và phục vụ khai thác loại hình DLST. 

* Vùng Bắc Trung Bộ (BTB) 

Bắc Trung Bộ nằm gọn trên dải đất hẹp nhất của Việt Nam, giữa một bên là dãy Trường Sơn, một bên là 

biển Đông.Bắc Trung Bộ là vùng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển DLST. Hiện nay, Bắc Trung bộ đang 

tập trung phát triển các sản phẩm du lịch như: du lịch biển, DLST, du lịch khám phá hang động, du lịch về nguồn, 

du lịch di sản... góp phần quan trọng vào sự phát triển du lịch của cả nước và kinh tế xã hội của khu vực. 

VQG Phong Nha - Kẻ Bàng: Với đặc điểm về địa hình, khí hậu, đất đai, thủy văn của Phong Nha - Kẻ 

Bàng đã hình thành hệ thực vật phong phú, đa dạng và độc đáo, các nhà khoa học đã thống kê được 2.400 loài thực 

vật bậc cao với 208 loài Lan trong đó có nhiều loài quý hiếm được ghi trong Sách Đỏ của Việt Nam và IUCN. Bên 

cạnh đó còn có 140 loài thú, 356 loài chim, 97 loài bò sát, 47 loài lưỡng thể, 162 loài cá, 369 loài côn trùng, trong 

đó nhiều loài thuộc danh mục Sách Đỏ của Việt Nam và thế giới như: Sao La, Mang Lớn, Mang Trường Sơn, voọc 

Hà Tĩnh... Phong Nha - Kẻ Bàng có ý nghĩa như một bảo tàng sinh vật khổng lồ ở Việt Nam. Vườn Quốc gia 

Phong Nha - Kẻ Bàng đã 2 lần được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.Hiện nay, VQG Phong Nha 

- Kẻ Bàng đang khai thác rất tốt loại hình DLST và du lich mạo hiểm, khám phá hang động. 
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VQG Bạch Mã là một phần của dãy Trường Sơn Bắc, có nhiều dãy núi với các đỉnh núi cao trên 1.000m 

chạy ngang theo hướng từ Tây sang Đông và thấp dần ra biển. Địa hình hiểm trở, bị chia cắt mạnh và rất dốc. Dưới 

chân của các dải núi là những thung lũng hẹp, dài với những dòng suối trong sạch tạo nên vẻ đẹp độc đáo thu hút 

khách du lịch, đồng thời góp phần cải tạo tiểu khí hậu vùng. Về đa dạng sinh học, theo Sách Đỏ Việt Nam (2007) 

có 73 loài thực vật cần phải được bảo vệ, đặc hữu có 204 loài; còn về động vật, có 69 loài được liệt kê cần phải 

được bảo vê và 15 loài đặc hữu. VQG Bạch Mã có điều kiện thuận lợi để phát triển loại hình DLST và du lịch mạo 

hiểm. 

VQG Bến En, hiện hữu cho sự đặc thù của khu hệ động vật Bắc Trường Sơn với 58 loài thực vật có trong 

danh lục đỏ IUCN 2013, 46 loài có tên trong sách đỏ Việt Nam năm 2007; về động vật có 56 loài được ghi trong 

sách đỏ Việt Nam 2007, 433 loài trong danh lục IUCN 2013. Chức năng của vườn là bảo tồn thiên nhiên các hệ 

sinh thái phục hồi, các loài động thực vật, phục vụ nghiên cứu khoa học, cải thiện và ổn định đời sống nhân dân 

vùng đệm, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân cùng tham gia quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Hiện nay, 

khai thác du lịch tại VQG Bến En chưa phát triển tương xứng với tiềm năng tuy nhiên với giá trị đa dạng sinh học 

cao, trong tương lai Bến En sẽ trở thành một khu du lịch hấp dẫn. 

* Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (DHNTB) 

Vùng DHNTB có vị trí địa lý thuận lợi, gần TP. Hồ Chí Minh và khu tam giác kinh tế trọng điểm miền 

Đông Nam Bộ; là cửa ngõ của Tây Nguyên.Khu vực này có địa hình phức tạp, đồi - núi - rừng - biển đan xen tạo 

nên nhiều kỳ quan, thắng cảnh với các bãi tắm đẹp.Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để các tỉnh trong khu vực 

phát triển du lịch mà trọng tâm là du lịch biển - đảo.Vùng DHNTB có VQG Núi Chúa và Phước Bình thuộc tỉnh 

Ninh Thuận. Các VQG khu vực DHNTB có hệ sinh thái rừng vùng núi cao với các kiểu rừng: rừng kín thường 

xanh, rừng mưa ẩm nhiệt đới; rừng hỗn hợp cây lá rộng và cây lá kim á nhiệt đới; rừng lá kim; rừng thưa cây họ 

dầu tiêu biểu cho kiểu rừng khô hạn của tỉnh Ninh Thuận. Loại hình DLST chinh phục đỉnh núi cao và khám phá 

hang động nhìn ra biển đang được khai thác và phát triển tại các VQG cùng DHNTB. 

Vùng DHNTB còn có hệ thống các KBT biển hiện đang khai thác phát triển du lịch tắm biển và lặn ngắm 

san hô cũng như nuôi trồng động, thực vật biển rất hiệu quả như KBT biển Hòn Mê, Cồn Cỏ, Lý Sơn, Cù Lao 

Chàm, Sơn Trà Hải Vân, Hòn Mun, Hòn Cau… mỗi khu bảo tồn đều có những cách làm khác nhau để giải quyết 

mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển du lịch. 

2. Các vấn đ  tồn tại trong công tác quản lý du lịch và bảo tồn đa  ạng sinh học tại các VQG và KBT 

Mi n Trung - Tây Nguyên 

- Công tác quản lý du lịch: Hiện nay, hầu hết các VQG, KBT tại Miền Trung - Tây Nguyên đều tổ chức 

kinh doanh du lịch. Tuy nhiên tình trạng quản lý chưa thống nhất, Nhà nước chưa có những quy định cụ thể về 

quản lý hoạt động du lịch, chưa có mô hình cụ thể và thông nhất trong công tác quản lý. Một số VQG quản lý du 

lịch thuộc quyền của VQG như: Phong Nha - Kẻ Bàng; Bù Gia Mập; Bidoup Núi Bà ,…, một số khác lại do các cơ 

quan địa phương như: Bến En; Pù Mát; Vũ Quang; Chư Mom Ray; Kon Ka Kinh; Chư Yang Sin; Núi Chúa; Phước 

Bình… Việc quản lý du lịch chưa được thống nhất, cách thức phối hợp của các VQG và KBT với cộng đồng địa 

phương không được xác định phù hợp.Việc chia sẻ lợi ích chưa hợp lý là nguyên nhân gây mâu thuẫn với cộng 

đồng và làm giảm hiệu quả trong công tác bảo tồn tài nguyên, đa dạng sinh học. 

- Khai thác quá mức các lo i động, thực v t đặc hữu tại các VQG và KBT nhằm phục vụ nhu cầu của 

khách du lịch: Do các VQG có diện tích rừng khá lớn, lực lượng kiểm lâm lại tương đối mỏng nên tình trạng săn 

bắn, khai thác gỗ, lâm sản ngoài gỗ và buôn bán động vật hoang dã đã và đang diễn ra mạnh mẽ và đe doạ tới đa 

dạng sinh học. Tại VQG Pù Mát, các loài thú lớn trong tình trạng nguy cấp như Hổ, Gấu, Bò tót, Chà vá chân đỏ bị 

săn bắn và đánh bẫy đang có nguy cơ tuyệt chủng; Tại VQG Kon Ka Kinh, trong các phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, 

đội kiểm lâm phải thường xuyên tuần tra, bảo vệ, phát hiện, ngăn chặn và nghiêm cấm các hoạt động gây hại đến 

hệ động thực vật; tháo gỡ các loại bẫy đặt trong rừng. 

- Hiện tƣợng phát triển du lịch “n ng”, đặc biệt v o mùa cao điểm l m vƣợt quá sức chứa, sức chịu 

tải môi trƣờng: Vào các dịp lễ, Tết, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đón 25.000 đến 30.000 lượt khách đến tham 

quan, lưu trú, trong khi đối với những điểm du lịch nhạy cảm về sinh thái như Hang Én, hang Sơn Đoòng việc phát 

triển DLST cũng đòi hỏi phải có kiến thức và ý thức bảo tồn ở mức cao nhất. Mặt khác việc xây cáp treo để phục 

vụ khách du lịch cũng gây ra tác động tiêu cực tới môi trường, phá hủy HST, suy giảm đa dạng sinh học nhiều hơn 

là đóng góp cho xã hội. 
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TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH Đ N BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI CÁC VQG VÀ 

KBT MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN 

Việc lựa chọn phát triển du lịch ở các VQG và KBT có thể ảnh hưởng đến mục tiêu quốc gia về phát triển 

bền vững, mục tiêu tăng trưởng xanh và các cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường cũng như Đa dạng sinh học và 

Việt Nam là thành viên; phát triển du lịch không bền vững sẽ ảnh hưởng đến quyền thụ hưởng của thế hệ tương lai. 

Tác động của hoạt động du lịch đến bảo tồn đa dạng sinh học tại các VQG và KBT được chia ra làm 2 loại: 

Tác động trực tiếp và tác động gián tiếp. Các tác động trực tiếp gây ra bởi sự có mặt của du khách, còn các tác 

động gián tiếp nảy sinh từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch. Có thể xác định một số các tác động tiêu 

cực từ hoạt động du lịch đến đa dạng sinh học tại các VQG và KBT Miền Trung  - Tây Nguyên như sau: 

 - Trước tiên phải kể đến việc đầu tư, xây dựng phát triển các dự án kinh doanh du lịch: các con đường 

được, hệ thống cáp treo được xây dựng đã chia sẻ VQG, KBT thành nhiều mảnh, làm VQG, KBT trở nên hẹp hơn, 

sự di chuyển, kiếm ăn và sinh sản của một số loài động vật bị hạn chế, mối quan hệ giữa các giống loài khác nhau 

trong hệ sinh thái bị ảnh hưởng hoặc có thể bị cắt đứt. Mật độ đường giao thông và hệ thống cơ sở hạ tầng (cơ sở 

lưu trú, cơ sở ăn uống, bán hàng lưu niệm, điểm dừng chân…) cùng với tiếng động cơ các phương tiện giao thông, 

tiếng ồn của đoàn khách du lịch… hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu bảo tồn và yêu cầu của DLST, trong một 

số trường hợp còn làm chết các loài động vật nhỏ (nhái; cóc; côn trùng, rắn, rết…). Các dự án xây dựng cáp treo tại 

VQG Phong Nha - Kẻ Bàng; VQG Bạch Mã cần phải được xin ý kiến rộng rãi của các nhà khoa học và cộng đồng 

địa phương đồng thời phải có đánh giá tác động môi trường và tuân thủ các giải pháp bảo vệ môi trường trong quá 

trình xây dựng cũng như vận hành. 

- Việc xuất hiện của khách du lịch làm phát sinh các chất thải rắn, nước thải: Ngân hàng Thế giới, ước tính 

mỗi năm Việt Nam đang mất đi ít nhất 69 triệu USD thu nhập từ ngành du lịch, do hệ thống xử lý vệ sinh nghèo 

nàn; ô nhiễm môi trường. Nước thải tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch không được xử lý đổ th ng ra môi 

trường, là nguyên nhân đe dọa tới các hệ sinh thái và ÐDSH; Rác thải nhựa, túi nilon phát sinh trong quá trình gói, 

đựng đồ và sử dụng thức ăn, đồ uống đóng hộp của khách du lịch nếu không được thu gom, phân loại và xử lý 

trước khi thải ra môi trường sẽ đe dọa các loại động vật đặc biệt là các loài động vật biển nếu chúng vô tình ăn phải 

hoặc mắc vào người. 

- Hiện nay, nhiều dự án khác dưới hình thức phát triển DLST, du lịch tâm linh và du lịch nghỉ dưỡng… được 

đề xuất triển khai ở trong và xung quanh các VQG Vườn quốc gia Bạch Mã, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng… 

tuy nhiên trong qua trình khai thác lại chưa thực sự tuân thủ các nguyên tắc chỉ đạo (đối với các nhà điều hành du lịch, 

doanh nghiệp, cơ sở lưu trú; nguyên tắc chỉ đạo tại các điểm tham quan cụ thể; nguyên tắc chỉ đạo cho khách du lịch 

cắm trại; dã ngoại và du lịch tham quan; nguyên tắc chỉ đạo cho việc lập kế hoạch và chọn hướng đi; nguyên tắc chỉ 

đạo đối với người dân bản địa…) đã làm hoạt động DLST trở nên “m o mó” tiềm ẩn các nguy cơ phá vỡ, hủy hoại 

tính nguyên vẹn của các VQG và KBT. 

- Người dân địa phương khai thác quá mức các loài động, thực vật đặc hữu tại các VQG và KBT để phục 

vụ cho nhu cầu thưởng thức, mua về của khách du lịch dẫn đến đe dọa tuyệt chủng loài.  

Có thể xác định một số nguy n nh n g y tác động tiêu cực đ n đa  ạng sinh học tại các VQG và KBT khu 

vực Mi n Trung - T y Nguy n nhƣ sau    

(1) Thiếu kiểm soát đối với phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch; 

(2) Khai thác quá mức tài nguyên đặc biệt là tài nguyên tại các VQG và KBT để phát triển du lịch; 

(3) Quan  hệ liên ngành trong quản lý môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam nói chung và khu vực 

Miền Trung -Tây Nguyên nói riêng còn thiếu chặt chẽ;  

(4) Phát triển du lịch theo hướng phát triển bền vững, gắn với bảo vệ môi trường vẫn đang đứng trước nhiều 

thách thức;  

(5) Nhiều khu DLST chưa quy hoạch phát triển cụ thể; 

(6) Chưa có quy định, quy chế quản lý tốt nên có nhiều hoạt động du lịch xâm hại đến tài nguyên; 

(7) Cộng đồng địa phương chưa thực sự phát huy được hết vai trò, lợi ích chia sẻ từ hoạt động du lịch chưa 

được hài hòa. 

ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH GẮN VỚI BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC 

TẠI CÁC VQG VÀ KBT MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN 

1. Ch nh sách  ảo tồn đa  ạng sinh học của ng nh  u lịch 

Lu t  u lịch, 2017: Quan điểm coi đa dạng sinh học là nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng để phát 

triển du lịch đồng thời, du lịch có tiềm năng để hỗ trợ trở lại, bảo vệ đa dạng sinh học tốt hơn nhằm đạt được mục 
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tiêu phát triển bền vững. 

Chi n lƣợc phát triển  u lịch Việt Nam đ n n m 2020, tầm nh n đ n n m 2030  Với mục tiêu môi trường 

là phát triển du lịch “xanh”, gắn hoạt động du lịch với bảo vệ tài nguyên và bảo tồn đa dạng sinh học, các dự án phát triển du 

lịch phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học. 

Các chƣơng tr nh h nh động, hội thảo v  phát triển  u lịch gắn với  ảo tồn đa  ạng sinh học; Phòng 

chống tội phạm li n quan đ n động, thực v t hoang   … do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết hợp với các tổ chức 

như WWF; Traffic… và các địa phương. 

Công cụ  ỹ thu t  ảo vệ môi trƣờng,  ảo tồn đa  ạng sinh học  

(1) Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh quốc gia; 

Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch… Các bộ 

tiêu chí đều có những tiêu chí về bảo vệ hệ sinh thái; bảo tồn, nuôi trồng các loài động thực vật hoang dã , hệ sinh 

thái, nguồn gen các loài sinh quý hiếm, bản địa… 

(2) Trong thời gian tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang và sẽ triển khai một số nghiên cứu và chương 

trình như: Tuyên truyền, triển khai ứng dụng mô hình bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch; Tuyên truyền, 

phổ biến nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường qua việc sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, giảm thải 

khí nhà kính; Nghiên cứu sức chịu tải môi trường tại các khu du lịch; Phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng 

xanh (chương trình nghiên cứu trọng điểm của Bộ 2019-2020)… 

Các công trình và hoạt động trên sẽ đóng góp rất lớn trong việc quản lý hoạt động du lịch tại các VQG, 

KBT theo hướng ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học và sự phát triển bền vững cho các hệ sinh thái tự nhiên, giảm 

thiểu tác động tiêu cực. 

2. Định hƣớng v  giải pháp phát triển  u lich sinh thái gắn với  ảo tồn đa  ạng sinh học tại các VQG v  

KBT  hu vực Mi n Trung - Tây Nguyên 

(1) Phát triển DLST, thân thiện với môi trường, có trách nhiệm với thiên nhiên và người dân bản địa; 

(2) Tăng cường đầu tư hỗ trợ cho phát triển các dịch vụ hỗ trợ du lịch tại các khu, điểm du lịch có tính đa 

dạng sinh học cao; 

(3) Hoàn thiện các nguyên tắc chỉ đạo lồng gh p các yêu cầu về bảo tồn đa dạng sinh học cho các đối tượng tham 

gia du lịch và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nguyên tắc trên; 

(4) Tích cực các quy định tại Nghị định và công ước Quốc tế về Đa dạng sinh học hiện nay mà Việt Nam là thành 

viên (Công ước Quốc tế về Đa dạng sinh học; Công ước Ramsar; Công ước Cites; Nghị định thư Cartagenna về an toàn 

sinh học); 

(5) Nghiên cứu xây dựng định mức và đối tượng phải thực hiện chi trả chi phí dịch vụ hệ sinh thái nhằm bảo tồn đa 

dạng sinh học tại các VQG và KBT; 

(6) Tăng cường công tác giáo dục bảo tồn; 

(7) Phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại các VQG và KBT nhằm tranh thủ nguồn lực và tri thức bản địa 

trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học; 

(8) Nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị của đa dạng 

sinh học; 

(9) Nghiên cứu sức chịu tải, đồng thời mở rộng phát triển du lịch ra vùng đệm của các VQG và KBT nhằm giảm 

thiểu các tác động tiêu cực đến HST và ĐDSH khu vực vùng lõi. 

Trên cở sở các định hướng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần phối hợp với các Bộ ban ngành, các địa 

phương và các tổ chức xã hội để triển khai các hoạt động, chương trình nghiên cứu, tuyên truyền phát triển du lịch 

theo hướng ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học và sự phát triển bền vững cho các hệ sinh thái tự nhiên. 
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MỘT SỐ KHUY N NGHỊ TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI 

CÁC VƢỜN QUỐC GIA VÀ CÁC KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN 

 

 TS. HUỲNH VĂN KÉO 

Chủ tịch Hội KHKT Lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo chủ trương của nhà nước Việt Nam và xu hướng quốc tế về phát triển du lịch trong rừng đặc dụng 

(RĐD) là loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên và văn hóa bản địa, có tính giáo dục về môi trường, góp phần bảo 

tồn thiên nhiên và phát triển bền vững với sự tham gia tích cực vai trò cộng đồng điạ phương. Do vậy, nếu trong 

quá trình tổ chức nếu chúng ta chưa thấy rõ mối quan hệ giữa phát triển du lịch với bảo tồn, vô tình sẽ đánh mất cái 

giá trị to lớn của giá trị bảo tồn đa dạng sinh học mà trách nhiệm của những nhà quản lý khó có thể bồi hoàn lại 

hàng thập kỷ sau.  

Thực trạng phát triển DLST   các khu RĐD, theo thông kê đến cuối năm 2017, có 61 khu rừng đặc dụng 

có tổ chức các hoạt động DLST (trong đó có các 25/34 VQG, 36/133 KBTTN), với các hình thức tự tổ chức  37 

khu, liên kết, liên doanh 11 khu và cho thuê môi trường rừng 13 khu và đón tiếp được khoản 1.575.000 lượt khách. 

Tuy nhiên, qua kiểm tra, trong quá trình tổ chức các hoạt động DLST, hầu hết các khu RĐD kể cả đơn vị trực thuộc 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trực thuộc địa phương chưa thực hiện theo đúng quy định của Nghị 

định 117/NĐ của Chính phủ và Thông tư 78/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hầu hết 

công tác lập quy hoạch, đề án phát triển DLST, đề án cho thuê dịch vụ môi trường rừng của các khu RĐD đều phê 

duyệt chậm, hoặc cá biệt nhiều khu RĐD chưa triển khai xây dựng Đề án phát triển du lich. Việc thẩm định và phê 

duyệt các dự án phát triển DLST, dự án bảo tồn và phát huy giá trị di tích văn hóa ở các khu RĐD còn điều chỉnh 

bởi các Luật Di sản, Luât Du lịch,… Thực tế, trong những năm qua, hầu hết các khu RĐD có triển khai các hoạt 

động du lịch theo các hình thức lồng ghép: tự tổ chức, liên kết liên doanh, cho thuê môi trường rừng nhưng còn gặp 

rất nhiều khó khăn, thủ tục hành chính còn nhiều vướng mắc, rườm rà, nhiều nơi chưa tháo gỡ được. Đặc biệt trong 

thời gian gần đây, Chỉ thị 13-CT-TW của Ban Bí thư, thì việc chuyển đổi mục đích sử dụng ở các khu RĐD cho 

việc kinh doanh du lịch lại càng khó khăn hơn. Do vậy, nhiều nhà đầu tư không mặn mà đối với liên kết liên doanh, 

thuê môi trường rừng tổ chức kinh doanh du lịch ở các khu RĐD. Trong khi đó, thực trạng đầu tư cơ sở hạ tầng 

phục vụ tổ chức du lịch ở các khu RĐD trong thời gian qua còn nhiều hạn chế và nghèo nàn, chưa đáp ứng công 

năng phục vụ du lịch do cơ chế chính sách chưa đồng bộ, nguồn ngân sách đầu tư chỉ tập trung vào công tác quản 

lý bảo tồn, chưa chú trọng đến sự kết hợp giữa đầu tư cho bảo tồn và phát triển DLST. 

Xuất phát từ những những thực trạng trên, tôi xin có tám khuyến nghị cụ thể để phát triển DLST bền vững 

ở các khu RĐD trong thời gian tới là:  

(1) Khuy n nghị thứ nhất: Phải đặt vị trí vai trò phát triển DLST trong khu RĐD như là một giải pháp 

bảo tồn tổng hợp xuyên suốt trong quá trình xây dựng, bảo vệ tài nguyên đa dạng sinh học ở nơi đó. Vì nó là hoạt 

động mang lại nguồn tài chính bền vững, lâu dài phục vụ cho công tác quản lý bảo tồn; là hoạt động trực tiếp về 

giáo dục nâng cao nhận thức bảo tồn cho cộng đồng và du khách; là hoạt động mang lại lợi ích cải thiện phát triển 

sinh kế cho cộng đồng địa phương; là hoạt động hợp tác, dịch vụ nghiên cứu khoa học và giám sát đa dạng sinh học 

thường xuyên tại khu rừng. 

  Mục tiêu khuy n nghị này là: làm cho nhà quản lý phải xác định chức năng nhiệm vụ công tác bảo tồn 

trong khu RĐD phải biết lồng ghép các hoạt động để hỗ trợ cùng phát triển bền vững. 
 

(2) Khuy n nghi thứ hai: Cần hoàn thiện cơ chế chính sách đầu tư phát triển DLST trong các khu RĐD. 

Đây là thời gian có cơ hội để phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia của chủ rừng, nhà quản lý, các cấp các ngành 

từ trung ương đến địa phương góp ý kiến sửa đổi các điều khoản của các Nghị định, Thông tư hướng dẫn phù hợp 

thực tiển trong lĩnh vực phát triển DLST  khi Luật Lâm nghiệp có hiệu lực (1/1/2019). 

   Mục tiêu của khuy n nghi này là: 

   - Đơn giản bớt các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian từ khi lập, thẩm định, phê duyệt đến triển khai 

thực hiện các Quy hoạch, Đề án cho thuê Môi trường rưng, Đề án tự tổ chức, Đề án liên kết liên doanh, Dự án đầu 

tư về DLST,… 

- Giải quyết vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất đầu tư xây dụng cơ sở hạ tầng trong phân khu hành 

chính dich vụ nhằm thu hút đầu tư  (khuyến nghị với Chính phủ đối với Chỉ thị 13-CT-TW).   
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  (3  Khuy n nghi thứ  a  Định hướng mới về tư duy quy hoach thiết kế các tuyến, điểm trong đề án phát 

triển DLST theo xu hướng MỞ phát triển như mô hình các VQG/KBTTN trên thế giới.  

Mục tiêu của khuy n nghị là: làm cho nhà quản lý xây dựng Đề án phát triển DLST theo hình thức khám 

phá thiên nhiên, tùy thuộc vào địa hình mà bố trí cung đường đi bộ khám phá thiên nhien cả đi lẫn về không cùng 

trên một tuyến, điểm. Có như vậy, du khách cảm thấy không nhàm chán và thú vị hơn khi mỗi bước chân họ được 

thỏa thích khám phá sự mới lạ và phong phú đa dạng sinh học của thế giới tự nhiên. 

(4) Khuy n nghị thứ bốn:  

Yêu cầu du khách thực hiện nghiêm túc 3 KHÔNG (Brecon Beacons, Bạch Mã, 1997) 

- Không lấy gì chỉ lấy những bức ảnh đẹp (Take nothing but photos) 

- Không để lại gì chỉ để lại dấu chân (Leave nothing but footprints) 

- Không giết gì chỉ giết thời gian (Kill nothing but time) 

Mục ti u của  huy n nghi n y l : phát triển DLST kết hợp phải bảo vệ được chuẩn mực hệ sinh thái, 

bảo vệ các cấp độ đa dạng về gen, loài và hệ sinh thái (ví dụ; chỉ cần mang theo một ít trái cây như như vải, nhãn, 

dưa hấu, xoài, bơ,… nếu du khách vô tình để lại tai khu rừng hạt của các loài này, thì tương lai ít năm sau, khu vực 

này sẽ phát tán rất nhiều cây ngoại lai lấn chiếm hệ sinh thái chuẩn mực, ảnh hưởng các cấp độ của đa dạng sinh 

học của khu RĐD; hoặc mang rác thải, túi nilon vào rừng nếu không đưa ra thì nguy cơ rất lớn về ô nhiểm, mầm 

mống gây bệnh cho các loài động vật hoang dã; nếu rác thải đưa về khách sạn, hoặc về khu dân cư sẽ có công nghệ 

xử lý: tái chế, tái sử dụng…). 
 

(5  Khuy n nghị thứ n m  nghiêm cấm các hoạt động cho động vật hoang dã ăn của du khách khi đến 

tham quan, một ví dụ ở vườn quốc gia Khao Yai, Thái Lan, mọi du khách vào cổng vườn đã có những khuyến cáo 

“No feeding wild animals” nếu du khách cho động vật hoang dã ăn sẽ bị phạt tiền 500 Baht. Trong khi đó, ở ta có 

một số ban quản lý khu RĐD cho ph p bán thức ăn cho động vật hoang dã để tăng thêm nguồn doanh thu, ở đây tôi 

đã chứng kiến hàng trăm chú khỉ vàng (Macaca mulatta) lớn, b  đã vây quanh đoàn du khách chờ sự ban bố thức 

ăn, nếu không có chúng tím mọi cách cào x , giật túi xách, điện thoại,… xem như là cuôc chiến tranh cướp thức ăn 

để sinh tồn của các loài động vật hoang dã này từ du khách, thật tế chúng ta không thể chấp nhận đáp ứng tính hiếu 

kỳ của du khách đối với hoạt động phi bảo tồn này.  

Mục ti u  huy n nghị này là: lưu ý cho người quản lý các khu RĐD phải có cách tiếp cận cơ bản về kiến 

thức bảo tồn đa dạng sinh học một cách tổng quát để xây dựng chương trình hành động phát triển DLST khỏi chệch 

hướng về mục tiêu bảo tồn,  ảo vệ được  ản năng sinh tồn của các loài trong tự nhiên   

  (6) Khuy n nghị thứ sáu: nên phát huy mặt tích cực của tôn giáo gắn với sự nghiệp bảo tồn và phát triển 

DLST, mọi tôn giáo thuần túy đều có mục tiêu giáo huấn cho con người tốt đời, đẹp đạo, hướng tới  “Chân - Thiện 

Mỹ”. Như sinh thời Bác Hồ đã dạy: “Tôi nguyên làm học trò nhỏ của các vị Khổng Tử, Giê-Su, Mác, Tôn Dật 

Tiên”, Bác khuyên chúng ta nên làm theo lòng đại từ bi của Phật Thích Ca. Cụ thể mô hình ở Hồ Truồi Bạch Mã, 

Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã đã thống nhất với Ban quan lý vườn: Khuyên dạy đạo hữu, du khách phải bảo vệ 

chim muông, không chặt cây, đốt rừng; Không phóng sinh động vật chim, cá, như trước đây, từ đây du khách đã 

ngộ ra rằng: phóng sinh thật tế là tiếp tay với sát sinh, vì phải thông qua các hoạt động săn bắt động vật hoang dã 

trái phép ở ngoài tự nhiên rồi tái thả vào vùng không phải môi trường sinh sống của chúng. 

Mục tiêu của khuy n nghị này là: định hướng lâu dài phải biết phát triển  DLST gắn với du lich tâm linh 

là một loại hình du lịch thành công trong sự nghiệp bảo tồn về lĩnh vực giáo dục nâng cao nhận thức bảo tồn, bảo 

vệ động vật hoang dã như ở một số  nước Thái Lan, Ấn Độ, Nepan,…  
    

(7) Khuy n nghị thứ bảy: Nên có định hướng lâu dài quy hoach các công trình nhà hàng, khách sạn, nhà 

nghỉ homestay ở vùng đệm thuộc khu RĐD, trong vùng lõi chỉ nên quy hoạch xây dựng các công trình quản lý bảo 

tồn, nghiên cứu khoa học, các trung tâm nghiên cứu học tập ưu tiên cho sinh viên, học sinh, nhà khoa học lưu trú, 

hoặc có quy định của nhà hàng trong vùng lõi không được ph p bán đồ uống có cồn (Khao Yai, Thái Lan), không 

ăn thịt rừng (Bạch Mã)… 

Mục tiêu của khuy n nghị này là: nhằm từng bước giảm sức ép trong vùng lõi của khu RĐD, tạo điều 

kiện cho cộng đồng dân cư và các nhà doanh nghiệp tham gia hoạt động du lich sinh thái ở khu vực vùng đệm, tạo 

nên môi trường yên tỉnh cho các loài sinh sống, tránh được ô nhiễm tiếng ồn, rác thải, các chất độc hại,… 

  (8) Khuy n nghị thứ tám: Nên thiết kế công trình có công năng lồng ghép giữa quản lý bảo tồn và phục 

vụ du lịch (ví dụ: chòi quan sát lửa rừng có công năng quan sát động vật hoang dã cho khách du lịch); trung tâm du 

khách và giáo dục môi trường, các nhà quản lý, trạm kiểm lâm làm cơ sở đón tiếp, làm việc của các nhà nghiên cứu 

khoa học hiện trường,...  
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Mục tiêu khuy n nghị này là: để tận dụng công năng sử dụng của các công trình quản lý bảo tồn, xây 

dựng phương án tự chủ tài chính một phần của đơn vị sự nghiệp có thu thông qua các hoạt động dịch vụ cho thuê 

khoán mặt bằng phục vụ du lịch, nghiên cứu, học tập,…   
 

Trong bài viết này, với tinh thần trách nhiệm của mình đã có duyên nợ gắn bó cuộc đời mình với sự 

nghiệp bảo tồn gần 30 năm, tôi xin mạnh dạn chỉ ra một số hoạt động đã và đang diễn ra ở các vườn quốc gia, khu 

bảo tồn ở trong và ngoài nước, những khuyến nghị, hoặc những ví dụ có thể có thể thành công, chưa thành công, 

đó chỉ là những gợi mở, để mỗi chúng ta, thậm chí có nhiều vấn đề cần phải được các cấp các ngành từ Trung ương 

đến địa phương vào cuộc mới hy vọng có những kết quả tốt đẹp như mong muốn. Do đó, khi chia sẻ những khuyến 

nghị này, tùy điều kiện thực tế của khu rừng, những thông tin này không mang tính áp đặt, nên chúng ta có thể 

tham khảo để xây dựng kế hoạch hành động cho chương trình phát triển du lịch sinh thái bền vững phù hợp với đơn 

vị mình quản lý. 
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SUSTAINABLE TOURISM AND NATURE CONSERVATION  

IN JAPAN- ECOTOURISM PROMOTION ACT 

 

 Associate Professor Dr.YOSHIKA YAMAMOTO 

St. Agnes’ University, Japan 

RATIONALE 

(1) For sustainable tourism in harmony with environment 

(2) In the case of the Ecotourism Promotion Act in Japan, the competent ministers are to be the Minister of 

the Environment, the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, the Minister of Education, 

Culture, Sports, Science and Technology, and the Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries. 

BACKGROUND 

(1) It could cover many kinds of places for ecotourism promotion. 

(2) Main organization in the Ecotourism Promotion Act is „Ecotourism Promotion Council‟. It consists of 

Specified Businesses, local residents, specified nonprofit corporations and the like, persons with expert knowledge 

on Natural Tourism Resources or tourism, Land Owners, etc., and other persons participating in activities related to 

Ecotourism (hereinafter referred to as "Specified Business, etc."), and the relevant administrative organs and the 

relevant local government, in addition to said municipality. (ref. Ecotourism Promotion Act Article 5 (1)). 

(3) The Ecotourism Promotion Act was established in 2007 (Act No. 105 of June 27, 2007). Following the 

Ordinance for Enforcement of the Ecotourism Promotion Act was established for the purpose of enforcement of 

this Act in 2008(Ordinance of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology; Ministry of 

Agriculture, Forestry and Fisheries; Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism; Ministry of the 

Environment No. 1 of April 1, 2008) Also Basic Policies for Promoting Ecotourism was established June 6, 2008. 

These regulations aim to make a balance between tourism economic activity and nature conservation. They also try 

to create a coordinating mechanism among many kinds of stakeholders. Especially the Ecotourism Promotion 

Council is composed of many kind of concerned interests: not only governments but also local communities, land 

owners, local residents, travel businesses and environmental specialists. This council is to prepare „Overall 

Concept‟ for promoting local ecotourism and carry out liaison and coordination for the promotion of ecotourism. 

This overall concept is to contain the area where Ecotourism is to be promoted and the names and locations of the 

major natural tourism resources which are subject to ecotourism and the method for implementing ecotourism 

(Article 5 of the Ecotourism Promotion Act).  And this overall concept is to be certified by competent minister 

(The Article 6 of Ecotourism Promotion Act). 

Above all, „Overall Concept‟ is the most important key for the local ecotourism activities. 

OBJECTIVES 

(1) Who are beneficiaries 

The beneficiaries are Specified Businesses, local residents, specified nonprofit corporations and the like, 

persons with expert knowledge on Natural Tourism Resources or tourism, Land Owners, etc., and other persons 

participating in activities related to Ecotourism (hereinafter referred to as "Specified Business, etc."), and the 

relevant administrative organs and the relevant local government, in addition to said municipality. (ref. Ecotourism 

Promotion Act Article 5 (1)). 

(2) Changes after applying the program and creative points 

With the Ecotourism Promotion Act, we understand what is „Ecotourism‟ under the clear definition. Also 

the Act shows the clear rules and steps for ecotourism promotion with high-level cooperation among Ministries, 

across different levels of government and local concerned interests. (Ref. Ecotourism Promotion Liaison 

Conference Article 17) 

(3) How does it contribute to conservation work and local community  

The Ecotourism Promotion Act includes following articles as for supports from governments. Article 15 

mentions, „The national government and the local governments are to endeavor to deepen citizens' understanding of 

Ecotourism through public relations activities and the like.‟. As for financial measures, Article 16 contains „The 

national government and the local governments are to endeavor to take financial and other measures necessary for 

promoting Ecotourism.‟. Also the penal provisions are included in the Act. 

LESSON LEARNT 
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Most important point is that the Ecotourism Promotion Act gives clear definitions according to 

„Ecotourism‟. For example, „Natural Tourism Resource‟ is a keyword for ecotourism. The article 2 shows, „The 

term of „Natural Tourism Resource‟ means tourism resources related to the habitat of fauna and flora or other 

natural environment and tourism resources related to manners and customs and other traditional lifestyles and 

culture closely related to the natural environment. Usually this natural tourism resource includes local ecosystem 

and biodiversity.‟. And The term „Ecotourism‟ means the activities through which tourists receive guidance or 

advice from a person with knowledge on Natural Tourism Resources, come into contact with said Natural Tourism 

Resources, while giving consideration to the protection of said Natural Tourism Resources, and deepen their 

knowledge and understanding thereof. The most important is to decide what is „Natural Tourism Resource‟ for 

their own „Ecotourism‟.  

Now 14 Ecotourism Promotion Councils with the Overall Concepts under the Ecotourism Promotion Act 

are certified. The following information is accessible in the website of Ministry of the Environment. (2018 April) 

1. Hanno city Ecotourism Promotion Overall Concept, September 8 2009, revised January 16, 2015(Saitama) 

2. Kerama area Ecotourism Promotion Overall Concept, June 27, 2012(Okinawa) 

3. Tanikawadake Ecotourism Promotion Overall Concept, June 29, 2012(Gunma) 

4. Toba Ecotourism Promotion Overall Concept, March 13, 2014(Mie) 

5. Nabari city Ecotourism Promotion Overall Concept, July 9, 2014(Mie) 

6. Nantan city Miyama Ecotourism Promotion Overall Concept, November 21, 2014(Kyoto) 

7. Ogasawara village Ecotourism Promotion Overall Concept, January 15, 2016(Tokyo) 

8. Teshikaga Style Ecotourism Promotion Overall Concept, November 15, 2016(Hokkaido) 

9. Kamiichi Ecotourism Promotion Overall Concept, February 7, 2017(Toyama) 

10. Ishiduchi Mountains Ecotourism Promotion Overall Concept, February 7, 2017(Ehime) 

11. Kushima Ecotourism Promotion Overall Concept, February 7, 2017(Miyazaki) 

12. Amami islands Ecotourism Promotion Overall Concept, 7 Feb 2017 (Kagoshima) 

13. Hinohara village Ecotourism Promotion Overall Concept, 6 April 2018 (Tokyo) 

14. Gero city Ecotourism Promotion Overall Concept, 6 April 2018(Gifu) 

For example, we show the contents of „Ogasawara village Ecotourism Promotion Overall Concept‟ to 

understand the Overall Concept of the Ecotourism Promotion Act. 

Ogasawara village Ecotourism Promotion Overall Concept is established, January 15, 2016. Ogasawara 

islands have precious and unique ecosystem designated a UNESCO World Natural Heritage site June 2011. 

It is the explanation of Ogasawara islands in website of Ogasawara Village Tourist Association. 

(http://www.ogasawaramura.com/en/about/) 

“The Ogasawara Islands are oceanic islands comprised of a out 30 islands of various sizes, including Mukojima 

Islands, Chichijima Islands, Hahajima Islands, Iwo Islands, Okinotori Island, Minamitorishima and Nishinoshima from north to 

south. As they are in the ocean separated from Tokyo by about one thousand kilometers, a lot of uniquely evolved, endemic 

plants and animals are found on the islands.Minamijima, located southwest of Chichijima, has submerged karst topography, 

and Ohgi Ike is so beautiful that you'll feel like you've been transported to a different world.On Anijima precious dry scrub 

forest, full of endemic species including the katamaimai snail can be found. On the other hand , Sekimon Area on Hahajima is 

the forest ecosystem preservation area where extremely precious endemic species composed mainly of the hydrarch tall tree 

forest.In addition, 58 percent of Ogasawara Islands has been designated as the Ogasawara National Park by Natural Parks 

Act, 53 percent of the Islands as the forest ecosystem preservation area by Forestry Agency, Minamijima, and Hahajima 

Sekimon Area as Tokyo Wilderness Preservation Promoting Area.No people have lived on Minami Iwo to, and it has been 

designated as Wilderness Preservation Area  y the Ministry of the Environment ” 

The aim of the Overall Concept is to hand down this local natural resources from generation to generation. 

They realize the importance of the natural resource for tourist resource.   

Ecotourism Promotion Area is defined as „Chichi jima, Haha jima and Muko jima‟ and within a 20miles 

of Ogasawara islands. 8 resources are defined as the Natural Tourism Resource. (Ex. Ogasawara megabat, 

luminous mashroom, humpback whales, bottlenose dolphin, green turtles and starry sky) They has their own rules 

for ecotourism promotion. (Ex. Ogasawara Country Code, Whale Watching Rule, Dolphin Watching Rule, 

Guideline for Green Turtles in Night Watching and Megabat Watching Guideline) And they have the guidance and 

programs for nature activities and monitoring system. Also the Ecotourism Promotion Council consists of many 

kind of concerned interests. (Ex. NPOs, Ogasawara Chamber of Commerce and Industry, Tourist Association, 

Ogasawara Agricultural Cooperatives, Ogasawara Fishery Cooperatives and local governments) Additionally the 

concept have the requirements for ecotourism promotion. 

http://www.ogasawaramura.com/en/about/
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RECOMMENDATION 

(1) The Ecotourism Promotion Act is an important act in the meaning to show the clear basic policies and 

methods for sustainable tourism to make the balance between tourism business and nature conservation. Especially 

the Ecotourism Promotion Council is organized by many kinds of stakeholders. It is beneficial to have a discussion 

to make the Overall Concept for local nature conservation. And the Ecotourism Promotion Act is involved not only 

by the Ministry of the Environment, additionally but also Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, 

the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, the Ministry of Agriculture, Forestry and 

Fisheries. It makes easy to carryout liaison and coordination among these ministries. Local governments also have 

the obligation to save the specified natural tourism resources.    

(2) But Ecotourism Promotion Act might not be enough to cover all over the tourism activities and nature 

conservation in Japan. Most of developments for tourism could be undergone without appropriate processes for 

nature conservation out of application of this Act. So we need not only the regulation but also voluntary approach 

for sustainable tourism. In this point, the SDGs movement could be beneficial for sustainable tourism. Some 

business enterprises try to save nature under the CSR activities. We need multi approaches for sustainable tourism.  

APPENDIX IMAGES 

 

 
Ecotourism Website promoted by Ministry of the Environment Map of Ogasawara islands 
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DU LỊCH BỀN VỮNG VÀ BẢO TỒN THIÊN NHIÊN 

LU T XÚC TI NDU LỊCH SINH THÁI NH T BẢN 

(Bản dịch) 

 

 PGS.TS YOSHIKA YAMAMOTO 

Trường đại học St  Agnes, Nh t Bản 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

(1) Du lịch bền vững hài hoà với môi trường  

(2) Đối với trường hợp Luật xúc tiến du lịch sinh thái Nhật Bản, các Bộ trưởng có thẩm quyền bao gồm 

Bộ trưởng Bộ Môi trường, Bộ trưởng Bộ Đất đai, Hạ Tầng, Giao thông và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn 

hoá, Thể Thảo, Khoa học và Công nghệ, và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Ngư nghiệp. 
 

TỔNG QUAN 

(1) Chính sách này có thể áp dụng cho nhiều khu vực nhằm xúc tiến du lịch sinh thái.  

(2) Tổ chức chính trong Luật xúc tiến du lịch sinh thái là “Hội đồng xúc tiến du lịch sinh thái”. Hội đồng 

bao gồm một số doanh nghiệp được chỉ định, người dân địa phương, các tổ chức phi lợi nhuận nhất định và những 

đơn vị khác như những người có kiến thức chuyên môn về Tài nguyên du lịch tự nhiên hoặc Ngành du lịch, chủ sở 

hữu đất đai, v.v., và những người khác tham gia vào các hoạt động liên quan đến du lịch sinh thái (sau đây gọi tắt là 

“Doanh nghiệp được chỉ định, v.v”), và các cơ quan hành chính cùng chính quyền địa phương có liên quan, ngoài 

các nhóm được chỉ định nói trên. (Tham khảo Luật xúc tiến du lịch sinh thái, Điều 5 (1)). 

(3) Luật xúc tiến du lịch sinh thái được xây dựng vào năm 2007 (Điều luật số 105, ngày 27/06/2007) tuân 

theo Pháp lệnh thi hành Luật xúc tiến du lịch sinh thái, được xây dựng với mục đích thực thi Luật này vào năm 

2008 (Pháp lệnh của Bộ Giáo dục, Văn hoá, Thể thao, Khoa học và Kỹ thuật; Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Ngư 

nghiệp; Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch; Bộ Môi trường, Số 1 ngày 01/04/2008). Đồng thời, các chính 

sách cơ bản đối với xúc tiến du lịch cũng được ban hành ngày 06/06/2008. Những quy định này nhằm mục đích 

cân bằng giữa hoạt động kinh tế ngành du lịch và bảo tồn thiên nhiên và tạo ra một cơ chế phối hợp giữa các bên 

liên quan. Đặc biệt, Hội đồng xúc tiến du lịch sinh thái có sự tham gia của nhiều nhóm lợi ích liên quan, không chỉ 

chính phủ mà còn cả cộng đồng địa phương, chủ đất, người dân địa phương, công ty du lịch và các chuyên gia môi  

trường. Hội đồng có nhiệm vụ chuẩn bị “Mô hình tổng thể” để thúc đẩy du lịch sinh thái địa phương cùng thực hiện 

liên kết và phối hợp để xúc tiến du lịch sinh thái. Mô hình tổng thể này bao gồm khu vực nơi du lịch sinh thái được 

quảng bá cùng với những địa danh và địa điểm của các khu vực tài nguyên trọng điểm về du lịch tự nhiên thuộc đối 

tượng du lịch sinh thái và phương pháp thực hiện du lịch sinh thái (Điều 5, Luật xúc tiến du lịch sinh thái). Và mô 

hình tổng thể này được chứng nhận bởi Bộ trưởng có thẩm quyền (Điều 6, Luật xúc tiến du lịch sinh thái).Trên hết, 

“Mô hình tổng thể” là mấu chốt quan trọng nhất cho các hoạt động du lịch sinh thái. 

MỤC TIÊU 

Luật xúc tiến du lịch sinh thái ra đời nhằm mục đích thúc đẩy quảng bá và khuyến khích phát triển các 

hoạt động du lịch sinh thái trong khu vực trong đo thể hiện sự độc đáo, sáng tạo, đẩy mạnh giáo dục môi trường, 

qua đó giúp đảm bảo cuộc sống lành mạnh và giàu văn hoá cho các thế hệ công dân hiện tại và tương lai. 

K T QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

(1) Đối tƣợng đƣợc hƣởng lợi 

Những người thụ hưởng là các doanh nghiệp, người dân địa phương, các tổ chức phi lợi nhuận và những 

đơn vị tương tự, những người có kiến thức chuyên môn về Tài nguyên du lịch tự nhiên hoặc Ngành du lịch, chủ sở 

hữu đất đai, v.v., những người tham gia vào các hoạt động liên quan đến du lịch sinh thái, và các cơ quan hành 

chính cùng chính quyền địa phương có liên quan. (Tham khảo Luật xúc tiến du lịch sinh thái, Điều 5 (1)). 

(2) Những thay đổi sau  hi áp  ụng chƣơng tr nh v  các điểm sáng tạo 

Với Luật xúc tiến du lịch sinh thái, chúng ta hiểu thế nào là “Du lịch sinh thái” theo một định nghĩa rõ ràng. 

Đồng thời, Luật cũng cho thấy những quy tắc và chu trình rõ ràng về xúc tiến du lịch sinh thái với sự hợp tác cấp 

cao giữa các Bộ, đến các cấp chính quyền và các nhóm lợi ích địa phương. (Tham khảo Hội nghị liên kết xúc tiến 

du lịch sinh thái, Điều 17). 

(3) Lu t này góp phần vào công tác bảo tồn và cộng đồng địa phƣơng nhƣ th  nào 

Luật xúc tiến du lịch sinh thái bao gồm các điều luật sau như những sự hỗ trợ từ chính phủ. Điều luật 15 đề 

cập: “Chính phủ quốc gia và chính quyền địa phương đang nỗ lực tăng cường sự hiểu biết của người dân về du lịch 

sinh thái thông qua các hoạt động quan hệ quần chúng và những hoạt động tương tự”. Đối với các biện pháp tài 
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chính, Điều 16 nói rằng “Chính phủ quốc gia và chính quyền địa phương đang cố gắng thực hiện các biện pháp tài 

chính cần thiết và các biện pháp cần thiết khác để thúc đẩy du lịch sinh thái”.Ngoài ra, các điều khoản hình sự cũng 

được bao gồm trong Luật. 

BÀI HỌC KINH NGHIỆM  

 Điểm quan trọng nhất trong Luật xúc tiến du lịch sinh thái là đưa ra các định nghĩa rõ ràng về “Du lịch 

sinh thái”. Ví dụ, “Tài nguyên du lịch tự nhiên” là từ khoá cho du lịch sinh thái. Điều 2 cho thấy, “Thuật ngữ “Tài 

nguyên du lịch tự nhiên” có nghĩa là tài nguyên du lịch liên quan đến môi trường sống của các loài động thực vật 

hoặc môi trường tự nhiên khác và tài nguyên du lịch liên quan đến phong tục tập quán và các lối sống truyền thống 

khác cùng với văn hoá liên quan chặt chẽ với môi trường tự nhiên. Thông thường, tài nguyên du lịch tự nhiên này 

bao gồm hệ sinh thái và đa dạng sinh học địa phương”. Và thuật ngữ “Du lịch sinh thái” có nghĩa là các hoạt động 

mà qua đó khách du lịch nhận được sự hướng dẫn hoặc lời khuyên từ một người có kiến thức về Tài nguyên du lịch 

tự nhiên, tiếp xúc với Tài nguyên du lịch tự nhiên được nói đến, trong khi cân nhắc việc bảo vệ Tài nguyên du lịch 

tự nhiên được đề cập, và làm tăng cường kiến thức cũng như vốn hiểu biết của họ về nó. Điều quan trọng nhất là 

quyết định cái gì là "Tài nguyên du lịch tự nhiên" cho "Du lịch sinh thái" của chính họ. 

Hiện nay, có 14 Hội đồng xúc tiến du lịch sinh thái với các Mô hình tổng thể theo Luật xúc tiến du lịch 

sinh thái được chứng nhận. Các danh sách sau có thể truy cập trên trang web của Bộ Môi trường. (Tháng 4, 2018). 

1. Mô hình tổng thể xúc tiến Du lịch sinh thái thành phố Hanno, ngày 8 tháng 9 năm 2009, sửa ngày 16 

tháng 1 năm 2015 (Saitama). 

2. Mô hình tổng thể xúc tiến Du lịch sinh thái khu vực Kerama, ngày 27 tháng 6 năm 2012 (Okinawa). 

3. Mô hình tổng thể xúc tiến Du lịch sinh thái Tanikawadake, ngày 29 tháng 6 năm 2012 (Gunma). 

4. Mô hình tổng thể xúc tiến Du lịch sinh thái Toba, ngày 13 tháng 3 năm 2014 (Mie). 

5. Mô hình tổng thể xúc tiến Du lịch sinh thái thành phố Nabari, ngày 9 tháng 7 năm 2014 (Mie). 

6. Mô hình tổng thể xúc tiến Du lịch sinh thái thành phố Nantan, ngày 21 tháng 11 năm 2014 (Kyoto). 

7. Mô hình tổng thể xúc tiến Du lịch sinh thái làng Ogasawara, ngày 15 tháng 1 năm 2016 (Tokyo). 

8. Mô hình tổng thể xúc tiến Du lịch sinh thái phong cách Teshikaga, ngày 15 tháng 11 năm 2016 

(Hokkaido). 

9. Mô hình tổng thể xúc tiến Du lịch sinh thái Kamiichi, ngày 7 tháng 2 năm 2017 (Toyama) 

10. Mô hình tổng thể xúc tiến Du lịch sinh thái núi Ishiduchi, ngày 7 tháng 2 năm 2017 (Ehime) 

11. Mô hình tổng thể xúc tiến Du lịch sinh thái Kushima, ngày 7 tháng 2 năm 2017 (Miyazaki). 

12. Mô hình tổng thể xúc tiến Du lịch sinh thái đảo Amami, ngày 7 tháng 2 năm 2017 (Kagoshima). 

13. Mô hình tổng thể xúc tiến Du lịch sinh thái làng Hinohara, ngày 6 tháng 4 năm 2018 (Tokyo). 

14. Mô hình tổng thể xúc tiến Du lịch sinh thái thành phố Gero, ngày 6 tháng 4 năm 2018 (Gifu). 

Ví dụ cụ thể, chúng tôi trình bày nội dung của “Mô hình tổng thể xúc tiến Du lịch sinh thái làng 

Ogasawara” để hiểu mô hình tổng thể về Luật xúc tiến du lịch sinh thái. Mô hình tổng thể xúc tiến Du lịch sinh thái 

làng Ogasawara được xây dựng vào ngày 15 tháng 1 năm 2016.Quần đảo Ogasawara có hệ sinh thái quý giá và độc 

đáo được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới vào tháng 6 năm 2011.Đó là sự diễn giãi về quần đảo 

Ogasawara trong trang web của Hiệp hội Du lịch làng Ogasawara. (http://www.ogasawaramura.com/en/about/) 

Quần đảo Ogasawara là quần đảo đại dương gồm khoảng 30 đảo và quần đảo lớn nh ,  ao gồm Quần đảo 

Mukojima, Quần đảo Chichijima, Quần đảo Hahajima, Quần đảo Iwo, Đảo Okinotori, Minamitorishima và Nishinoshima từ 

 ắc xuống nam  V  ch ng   đại dương tách  iệt Tokyo khoảng một ngh n cây số, nơi đây c  rất nhiều loài thực v t và động v t 

đặc hữu phát triển độc đáo được t m thấy trên đảo  Minamijima, n m   ph a tây nam của Chichijima, c  địa h nh caxtơ ngầm, 

và Ohgi Ike đẹp đến mức  ạn sẽ cảm thấy như  ạn đ  được dịch chuyển đến một thế giới khác  Trên rừng cây  ụi khô qu  giá 

của Anijima, c  thể t m thấy đầy đủ các loài đặc hữu  ao gồm cả ốc Katamaimai Mặt khác, khu vực Sekimon trên Hahajima là 

khu  ảo tồn hệ sinh thái rừng, nơi các loài đặc hữu vô c ng qu  hiếm  ao gồm rừng cây cao (từ v ng nước nông phát triển 

thành rừng trư ng thành   Ngoài ra, 58% diện t ch quần đảo Ogasawara đ  được công nh n là Vườn quốc gia Ogasawara theo 

Lu t vườn quốc gia, 53% quần đảo là khu  ảo tồn hệ sinh thái rừng do Cơ quan Lâm nghiệp quản l , khu vực Minamijima và 

Hahajima Sekimon là Khu vực  ảo tồn hoang d    Tokyo  Không c  người nào sống trên Minami Iwo, và n  đ  được Bộ Môi 

trường chỉ định là Khu  ảo tồn Hoang d ”  

Mục đích của Mô hình tổng thể là truyền lại các tài nguyên thiên nhiên địa phương này qua các thế hệ khi 

họ nhận ra tầm quan trọng của tài nguyên thiên nhiên đối với tài nguyên du lịch. 

Khu vực xúc tiến du lịch được xác định là “Chichi jima, Haha jima và Muko jima” và trong vòng 20 dặm 

quanh quần đảo Ogasawara. Có 8 tài nguyên được xác định là Tài nguyên du lịch tự nhiên (Ví dụ như họ dơi 

Ogasawara, nấm phát sáng, cá voi lưng gù, cá heo mũi chai, rùa xanh, trời sao). Ở đây có những quy tắc riêng về 

xúc tiến du lịch. (Ví dụ như Mã quốc gia Ogasawara, Quy định xem cá voi, Quy định xem cá heo, Hướng dẫn quan 

sát rùa xanh vào ban đêm và Hướng dẫn quan sát dơi). Và có sự hướng dẫn và chương trình cho các hoạt động tự 

nhiên và hệ thống giám sát. Đồng thời, Hội đồng xúc tiến du lịch sinh thái cũng bao gồm nhiều nhóm lợi ích liên 

http://www.ogasawaramura.com/en/about/
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quan. (Ví dụ NPOs, Phòng Thương Mai và Công nghiệp Ogasawara, Hiệp hội du lịch, Hợp tác xã Nông nghiệp 

Ogasawara, Hợp tác xã Thuỷ sản Ogasawara và chính quyền địa phương). Ngoài ra, mô hình cũng có các yêu cầu 

về xúc tiến du lịch sinh thái. 
 

ĐỀ XUẤT  

 (1) Luật xúc tiến du lịch sinh thái là một hành động quan trọng có ý nghĩa thể hiện chính sách và phương 

pháp cơ bản, rõ ràng cho du lịch bền vững nhằm tạo sự cân bằng giữa ngành kinh doanh du lịch và bảo tồn thiên 

nhiên. Đặc biệt Hội đồng xúc tiến du lịch sinh thái được tổ chức bởi nhiều bên liên quan nên phải có các cuộc thảo 

luận đưa ra Mô hình tổng thể về bảo tồn thiên nhiên ở địa phương. Và luật xúc tiến du lịch sinh thái không chỉ 

thuộc Bộ Môi trường, mà còn có Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch, Bộ Giáo dục, Văn hoá, Thể Thao, 

Khoa học và Công nghệ. Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thuỷ sản. Điều này giúp cho việc liên kết và phối hợp 

giữa các bộ ngành được dễ dàng. Chính quyền địa phương cũng có nghĩa vụ bảo vệ các tài nguyên du lịch tự nhiên 

được quy định. 

 (2) Tuy nhiên, Luật xúc tiến du lịch sinh thái có lẽ không thể bao hàm hết tất cả các loại hình dịch vụ và 

bảo tồn thiên nhiên tại Nhật Bản. Hầu hết các hoạt động phát triển du lịch có thể phải chịu sự thay đổi mà không có 

các quy trình thích hợp để bảo tồn thiên nhiên khi không áp dụng Luật này. Vì vậy, chúng ta không chỉ cần quy 

định mà còn cần tiếp cận tự nguyện với du lịch bền vững.Tại điểm này, phòng trào 17 mục tiêu phát triển bền vững 

của Liên Hợp Quốc (SGDs) có thể sẽ mang lại lợi ích cho du lịch bền vững. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã và 

đang cố gắng bảo vệ thiên nhiên dưới hình thức các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR). Bên 

cạnh đó, chúng ta cũng cần đa dạng các phương pháp tiến cận du lịch bền vững. 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH 

 

 
Trang we   u lịch sinh thái  o Bộ Môi trƣờng quảng  á 

 

Bản đồ Quần đảo Ogasawara 
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BALEARIC ECOTAX IN SPAIN TOWARD SUSTAINABLE TOURISM 

 

 Associate Professor MIKI YOSHIZUMI 

Ritsumeikan University 

 

RATIONALE  

The Government of the Balearic Islands created the program of “Eco-tax” in 2016 to control negative 

effects on the environment and natural resources and to find funds for costs of the pressure exercised by mass 

tourism, including generation of solid urban waste, CO2 emissions and water consumption. 
 

BACKGROUND 

The Balearic Islands in Spain are located in the western Mediterranean Sea, near the eastern coast of the 

Iberian Peninsula. The four largest islands are Mallorca, Menorca, Ibiza and Formentera, including many minor 

islands, such as Cabrera, Dragonera and S'Espalmador. 
 

Balearic Islands, especially the island of Mallorca is the main Balearic resort, is a very famous tourism 

place in Europe. According to a statics data of the annual number of tourists who arrived in the Balearic Islands 

between 2010 and 2016 (https://www.statista.com/statistics/772140/annual-number-of-tourists-arriving-in-the-

balearic-islands-by-origin/), the yearly number of international tourists arriving in the Balearic Islands increased by 

almost three million to around 13 million. Increasing tourist numbers have negatively impacted on natural 

environment and sustainable water management has been a key challenge for the economic and ecological 

sustainability of tourism as the main economic activity in the Balearic Islands. The critical water supply situation 

on the island is being exacerbated by the extension of the tourist base. Increasing water consumption for outdoor 

uses (gardens, swimming pools) is a direct consequence of this development. According to calculations contained 

in the Balearic Hydrological Plan, drawn up by the Autonomous Community Department of the Environment 

(1999), big water shortages were forecast for the years 2006 and 2016 for all the islands except Minorca. 
 

Firstly, The Government of the Autonomous Community of the Balearic Islands introduced the eco-tax of 

EUR 1 per person, which was applied to only hotel accommodation until 2003.  

 

5 star hotels and 4 key apartments 2 euros3 and 4 star hotels and 3 and 2 key 

apartments 1 euro1 and 2 star hotels and 1 key 

apartments 0.5 euro

Rural and Inland hotels 1 euro

Camping 0.75 euro

Rural tourism 0.25 euro  

But, the eco-tax did not produce good results since it applied only to hotels and not to property owners 

(OECD Environmental Performance Reviews OECD Environmental Performance). 

After that, the Government of the Autonomous Community of the Balearic Islands introduced a tourist tax 

on visitors as a new environmental tax in July 2016, in order to internalize the external costs generated by tourism 

would maximize the social benefits. The main purpose of this tax is to obtain sufficient financial resources to be 

able to fund expenditure focused on reducing the environmental damage caused by tourism.  

This Eco-tax applies to visitors to Majorca, Menorca, Ibiza and Formentera as the Balearic Tourism Law 

statesThis was later modified in 2017 when the Balearic authorities doubled the fee charged per night spent in the 

region. 
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Table 1. Balearic Eco Tourism Tax Daily Rates per Self-Catering Accommodation Type 

High Season 

May-Oct

High Season 

May-Oct

Low Season 

Nov-Apr

Low Season 

Nov-Apr

1-8 days 9+ days 1-8 days 9+ days

Villa € 4.00 € 2.00 € 0.50 € 0.25

"4 keys superior" tourist apartment € 4.00 € 2.00 € 0.50 € 0.25

"4 keys" tourist apartment € 4.00 € 2.00 € 0.50 € 0.25

"3 keys superior" tourist apartment € 3.00 € 1.50 € 0.38 € 0.19

"3 keys" tourist apartment € 2.00 € 1.00 € 0.25 € 0.13

"2 keys" tourist apartment € 2.00 € 1.00 € 0.25 € 0.13

"1 key" tourist apartment € 2.00 € 1.00 € 0.25 € 0.13

Interior tourism accommodation € 2.00 € 1.00 € 0.25 € 0.13

Holiday rental properties € 2.00 € 1.00 € 0.25 € 0.13

Self-Catering Accommodation

 

For self-catering accommodation, the daily tax rate varies from €4 for villas to €1 for apartments and rural 

properties. There are discounts of up to 75 percent for stays during low season (Nov-Apr) and up to 50 percent 

discount for stays longer than 9 days (including the previous discount, attached to low season charge). 
 

The tourist tax is subject to a 10% VAT (Value Added Tax; Spanish: IVA) charge.  

(For example: €0.38  + 10% = rounded up to €0.42) 

 

Table 2. Balearic Eco Tourism Tax - Daily Rates per Hotel Type 

High 

Season 

High 

Season 

Low Season 

Nov-Apr

Low Season 

Nov-Apr

1-8 days 9+ days 1-8 days 9+ days

5* superior hotel € 4.00 € 2.00 € 0.50 € 0.25

5* hotel or aparthotel € 4.00 € 2.00 € 0.50 € 0.25

4* superior hotel € 4.00 € 2.00 € 0.50 € 0.25

4* hotel or aparthotel € 3.00 € 1.50 € 0.38 € 0.19

3* superior hotel € 3.00 € 1.50 € 0.38 € 0.19

3* hotel or aparthotel € 2.00 € 1.00 € 0.25 € 0.13

2* hotel or aparthotel € 2.00 € 1.00 € 0.25 € 0.13

1* hotel or aparthotel € 2.00 € 1.00 € 0.25 € 0.13

Rural hotel € 2.00 € 1.00 € 0.25 € 0.13

Hotels

 

Children under 16 are not be charged. Other exemptions include people who travel to the islands for 

health care or to help with any emergency or disaster but they too must fill in forms and in the case of health, 

produce a declaration signed by a doctor.  
 

This new tourism tax is expected to bring in between €60-70 million a year which will be spent on 

sustainable tourism projects across all four islands. 
 

OBJECTIVES 

(1) To internalize the external costs generated by tourism would maximize the social benefits.  

(2) To obtain sufficient financial resources to be able to fund expenditure focused on reducing the 

environmental damage caused by tourism. 
 

RESULTS  

(1) Firstly, The Balearic Islands introduced the eco-tax of EUR 1 per person in 2001, which was applied to 

only hotel accommodation until 2003. Funds raised in the year 2001 amounted to 45 millions euros. But, according 

to OECD, the eco-tax did not produce good results since it applied only to hotels and not to property owners. 
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(2) In 2016, the Balearic islands government introduced new eco-tax program, which is applied to not 

only tourists staying at a hotel accommodation, but also tourists staying at a self-catering accommodation type. 

This new tourism tax was expected to bring in between €60-70 million a year.  
 

LESSON LEARNT  

(1) Tourist and Natural Areas Restoration Fund‟ was developed, and funds raised from the tax go to the 

„Tourist and Natural Areas Restoration Fund‟. This  Fund  should  be used for basically environmental projects to 

improve the quality of life of the inhabitants of the Islands, which should be initiated by the  inhabitants  via  

municipalities,  Island  Councils  or  social  organizations. The project activities are followings. 

1. Actions in tourism areas, with the following objectives or criteria: 

 To reduce adverse environmental impacts. 

 To restore degraded areas in order to promote a diversified tourism. 

 To promote water and energy saving 

 To promote the use of alternative means of transport. 

2. Actions in natural areas, with the following objectives or criteria: 

 To protect the natural areas from new adverse environmental impacts 

 To promote environment respect when accessed by inhabitants and visitors 

3. Actions in natural parks, with the following objectives or criteria: 

 To consolidate the natural park through collaboration with landowners. 

 To   promote its  conservation and environmentally respectful use by inhabitants and visitors. 

4. Cultural heritage actions, with the following objectives or criteria: 

 To restore our heritage and promote public access 

 To give it a tourism diversification use 

5. Actions  to  promote  agriculture  and  livestock  raising,  with  the  following  objectives or criteria: 

 To promote indigenous agriculture to conserve the countryside and cultural traditions. 

 To promote ecological agriculture 

(2) The eco-tax has been successfully in terms of generating revenue to promote activities aimed at 

improving the surroundings and creating a level of infrastructure more in line with needs generated as a result of 

the pressure of tourism, making one think that there is indeed a problem with finance. In terms of environmental 

effectiveness, the eco-tax contribute to internalization of the environmental impact. 

RECOMMENDATION  

Eco-tax could be one of potential methods to be applied to the national park in Son Tra peninsula of 

Danang city, to control using natural resources in the peninsula, based on the concept of User-pays principle and 

Polluter-pays principle. 
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THU  SINH THÁI Ở BALEARIC - TÂY BAN NHA 

HƢỚNG Đ N DU LỊCH BỀN VỮNG 
(Bản dịch) 

 PGS. MIKI YOSHIZUMI 

Trường Đại học Ritsumeikan 

 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chính quyền quần đảo Balearic Islands đã lập nên chương trình “Thuế sinh thái” vào năm 2016 để kiểm 

soát các tác động tiêu cực lên môi trường và tài nguyên thiên nhiên cũng như tìm kiếm nguồn quỹ cho các chi phí 

phát sinh từ áp lực của du lịch đại chúng, bao gồm sự phát sinh của chất thải rắn đô thị, khí thải CO2 và nguồn tiêu 

thụ nước.  
 

TỔNG QUAN  

Quần đảo Balearic ở Tây Ban Nha nằm ở phía tây biển Địa Trung Hải, gần bờ biển phía đông bán đảo 

Iberian. Bốn hòn đảo lớn nhất lần lượt là Mallorca, Menorca, Ibiza và Formentera, bao gồm cả nhiều hòn đảo nhỏ 

như Cabrera, Dragonera và S'Espalmador. Quần đảo Balearic, đặc biệt là đảo Mallorca - khu nghỉ mát chính của 

Balearic, là một địa điểm du lịch rất nổi tiếng ở Châu Âu. Theo số liệu thống kê lượng khách du lịch hằng năm đến 

quần đảo Balearic từ 2010 đến 2016 (https://www.statista.com/statistics/772140/annual-number-of-tourists-

arriving-in-the-balearic-islands-by-origin/), số lượng khách du lịch quốc tế hằng năm đến quần đảo Balearic tăng từ 

gần 3 triệu đến khoảng 13 triệu người. Việc gia tăng số lượng khách du lịch đã có tác động tiêu cực đến môi trường 

tự nhiên và quản lý bền vững nguồn nước trở thành một thách thức chính đối với sự bền vững về kinh tế và sinh 

thái của ngành du lịch – ngành kinh tế chính ở quần đảo Balearic. Tình trạng cung cấp nguồn nước chính trên đảo 

đang ngày càng trầm trọng hơn do sự mở rộng của các cơ sở du lịch. Việc tăng cường tiêu thụ nước cho các nhu 

cầu sử dụng ngoài trời (vườn, bể bơi) là một hệ quả trực tiếp của sự phát triển này. Theo tính toán trong Kế hoạch 

Thuỷ Văn Balearic, được soạn thảo bởi Bộ Môi trường Cộng đồng tự trị (1999), tình trạng thiếu nguồn dự trữ nước 

lớn được dự báo trong những năm 2006 và 2016 cho tất cả các đảo trừ Minorca.  
 

Đầu tiên, chính phủ Cộng đồng tự trị của quần đảo Balearic giới thiệu thuế sinh thái 1 EUR/người, thuế 

này chỉ duy nhất áp dụng cho khách sạn đến năm 2003. 

 

Khách sạn 5 sao và căn hộ hạng 4 2 euros 

Khách sạn 3-4 sao và căn hộ hạng 2-3 1 euro 

Khách sạn 1-2 sao và căn hộ hạng 1 0.5 euro 

Khách sạn vùng quê và bản địa 1 euro 

Khu cắm trại 0.75 euro 

Khu du lịch nông thôn 0.25 euro 

 

Tuy nhiên, thuế sinh thái không mang lại kết quả tốt vì nó chỉ áp dụng duy nhất cho khách sạn và không 

áp dụng cho các chủ sở hữu tài sản (Đánh giá hiệu quả môi trường OECD) 
 

Sau đó, chính phủ cộng đồng tự trị quần đảo Balearic đã giới thiệu thuế du lịch cho khách tham quan như 

một loại thuế môi trường mới vào tháng 7 năm 2016, điều này nhằm nội hoá chi phí bên ngoài được tạo ra bởi du 

lịch, từ đó sẽ tối ưu hoá các lợi ích xã hội. Mục đích chính của khoản thuế này là có đủ nguồn lực tài chính để có 

thể tài trợ cho các khoản chi tập trung vào việc giảm thiểu thiệt hại môi trường do ngành du lịch gây ra. 
 

Thuế sinh thái này áp dụng cho những du khách đến Majorca, Menorca, Ibiza và Formentera theo Luật du 

lịch Balearic. Điều này sau đó được sửa đổi vào năm 2017 khi các nhà chức trách Balearic tăng gấp đôi khoản phí 

cho mỗi đêm lưu trú tại khu vực.  

 

 

 

 
 

https://www.statista.com/statistics/772140/annual-number-of-tourists-arriving-in-the-balearic-islands-by-origin/)
https://www.statista.com/statistics/772140/annual-number-of-tourists-arriving-in-the-balearic-islands-by-origin/)
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Bảng 01. Giá thu  du lịch sinh thái hàng ngày cho khu vực lƣu tr  tự phục vụ 

Mùa cao điểm 

Tháng Năm - 

Tháng Mười

Mùa cao điểm 

Tháng Năm - 

Tháng Mười

Mùa thấp điểm 

Tháng Mười Một - 

 Tháng Tư

Mùa thấp điểm 

Tháng Mười Một - 

 Tháng Tư

1-8 ngày 9+ ngày 1-8 ngày 9+ ngày

Biệt thự € 4.00 € 2.00 € 0.50 € 0.25

Căn hộ du lịch "hạng 4 cao cấp" € 4.00 € 2.00 € 0.50 € 0.25

Căn hộ du lịch "hạng 4" € 4.00 € 2.00 € 0.50 € 0.25

Căn hộ du lịch " hạng 3 cao cấp" € 3.00 € 1.50 € 0.38 € 0.19

Căn hộ du lịch " hạng 3" € 2.00 € 1.00 € 0.25 € 0.13

Căn hộ du lịch " hạng 2" € 2.00 € 1.00 € 0.25 € 0.13

Căn hộ du lịch " hạng 1" € 2.00 € 1.00 € 0.25 € 0.13

Khu lưu trú du lịch bản địa € 2.00 € 1.00 € 0.25 € 0.13

Tài sản cho thuê vào kì nghỉ € 2.00 € 1.00 € 0.25 € 0.13

Khu lưu trú tự phục vụ

 
Ghi ch : Key trong đánh giá Apartment là tiêu chu n xếp hạng tương tự Star (sao  trong đối với Hotel. Key   đây được dịch là Hạng (Ví dụ: 

Căn hộ hạng 4), có thang xếp loại từ 1 đến 4, theo thứ tự chất lượng từ thấp đến cao. 
 

Đối với khu lưu trú tự phục vụ, mức thuế hằng ngày dao động từ €1 cho các căn hộ và khu lưu trú nông 

thôn đến €4 cho biệt thự. Giảm giá có thể lên đến 75% cho thời gian lưu trú vào mùa thấp điểm (Tháng 11 – Tháng 

4) và giảm giá đến 50% cho các kỳ nghỉ dài hơn 9 ngày (bao gồm phí giảm giá trước đó, kèm theo phí mùa thấp 

điểm).  

Thuế du lịch phải chịu khoản thuế GTGT 10% (Thuế giá trị gia tăng; tiếng Tây Ban Nha: IVA). (Ví dụ: 

€0,38 + 10% = được làm tròn lên đến €0,42). 

 

Bảng 02. Giá thu  du lịch sinh thái hàng ngày cho khách sạn 

Mùa cao điểm 

Tháng Năm - 

Tháng Mười

Mùa cao điểm 

Tháng Năm - 

Tháng Mười

Mùa thấp điểm 

Tháng Mười Một - 

 Tháng Tư

Mùa thấp điểm 

Tháng Mười Một - 

 Tháng Tư

1-8 ngày 9+ ngày 1-8 ngày 9+ ngày

Khách sạn 5 sao cao cấp € 4.00 € 2.00 € 0.50 € 0.25

Khách sạn và căn hộ 5 sao € 4.00 € 2.00 € 0.50 € 0.25

Khách sạn 4 sao cao cấp € 4.00 € 2.00 € 0.50 € 0.25

Khách sạn và căn hộ 4 sao € 3.00 € 1.50 € 0.38 € 0.19

Khách sạn 3 sao cao cấp € 3.00 € 1.50 € 0.38 € 0.19

Khách sạn và căn hộ 3 sao € 2.00 € 1.00 € 0.25 € 0.13

Khách sạn và căn hộ 2 sao € 2.00 € 1.00 € 0.25 € 0.13

Khách sạn và căn hộ 1 sao € 2.00 € 1.00 € 0.25 € 0.13

Khách sạn vùng quê € 2.00 € 1.00 € 0.25 € 0.13

Khách sạn

 
 

Trẻ em dưới 16 tuổi không bị tính phí. Các loại phí miễn trừ khác được áp dụng cho những người đi du 

lịch đến đảo với mục đích chăm sóc sức khoẻ hoặc giúp đỡ các trường hợp khẩn cấp, thảm hoạ nhưng họ cũng phải 

điền các mẫu đơn, và trong trường hợp bệnh án, cần phải xuất trình được giấy khám bệnh từ bác sĩ.  
 

Thuế du lịch mới này dự kiến sẽ đem lại khoảng 60-70 triệu Euro một năm được dùng để chi cho các dự 

án du lịch bền vững trên cả bốn hòn đảo.  
 

MỤC TIÊU 

(1) Nội địa hoá các chi phí bên ngoài được tạo ra bởi ngành du lịch sẽ tối ưu hoá các lợi ích xã hội.  

(2) Có đủ nguồn lực tài chính để có thể tài trợ cho các khoản chi tập trung vào việc giảm thiểu thiệt hại về 

môi trường do ngành du lịch gây ra.  
 

K T QUẢ 

(1) Thứ nhất, Quần đảo Balearic đã giới thiệu thuế sinh thái 1EUR/người vào năm 2001, thuế này chỉ áp 

dụng duy nhất cho các dịch vụ lưu trú khách sạn đến năm 2003. Nguồn vốn được huy động trong năm 2001 lên đến 
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45 triệu Euro. Tuy nhiên, theo OECD, thuế sinh thái không mang lại kết quả tốt bởi nó chỉ áp dụng cho khách sạn 

và không áp dụng cho các chủ sở hữu tài sản. 

(2) Trong năm 2016, chính phủ quần đảo Balearic đã giới thiệu chương trình thuế sinh thái mới. áp dụng 

không chỉ cho khách du lịch lưu trú tại khách sạn mà còn cả khách lưu trú tại khu vực lưu trú tự phục vụ. Thuế du 

lịch mới này dự kiến sẽ mang lại từ 60-70 triệu euro một năm. 
 

BÀI HỌC KINH NGHIỆM  

(1) Quỹ phục hồi các khu du lịch và tự nhiên đã được phát triển, và các nguồn vốn được huy động từ thuế 

chuyển đến nguồn quỹ này. Nguồn quỹ này nên được sử dụng cho các dự án cơ bản về môi trường để nâng cao 

chất lượng cuộc sống của cư dân trên quần đảo, được khởi xướng bởi chính các cư dân thông qua Hội đồng đảo và 

đô thị hoặc các tổ chức xã hội. Các hoạt động của dự án cụ thể như sau:  

1. Các hoạt động tại các khu du lịch, với các mục tiêu hoặc tiêu chí sau: 

  Giảm các tác động xấu đến môi trường. 

  Khôi phục các khu vực suy thoái nhằm thúc đẩy đa dạng du lịch. 

  Khuyến khích tiết kiệm nước và năng lượng. 

  Thúc đẩy việc sử dụng các phương tiện vận tải thay thế.  
 

2. Các hoạt động trong khu vực tự nhiên, với các mục tiêu hoặc tiêu chí sau:  

  Bảo vệ các khu vực tự nhiên khỏi các tác động xấu mới về môi trường. 

  Kêu gọi sự tôn trọng môi trường đối với cư dân và khách tham quan.  
 

3. Các hoạt động trong các công viên tự nhiên, với các mục tiêu hoặc tiêu chí sau: 

 Củng cố công viên tự nhiên thông qua sự hợp tác với các chủ đất. 

 Thúc đẩy sự bảo tồn và tôn trọng trong sử dụng công viên tự nhiên của người dân và du khách.  
 

4. Các hoạt động về di sản văn hoá, với các mục tiêu hoặc tiêu chí sau: 

 Khôi phục di sản văn hoá và thúc đẩy sự tiếp cận của cộng đồng.  

 Cung cấp sự đa dạng hoá về hoạt động du lịch. 
  

5. Các hoạt động thúc đẩy nông nghiệp và chăn nuôi, với các mục tiêu và tiêu chí sau: 

 Thúc đẩy nông nghiệp bản địa để bảo tồn miền quê và truyền thông văn hoá. 

 Thúc đẩy nông nghiệp sinh thái. 
 

(2) Thuế sinh thái đã thành công trong việc tạo ra doanh thu để thúc đẩy các hoạt động nhằm cải thiện môi 

trường xung quanh và tạo ra cơ sở hạ tầng phù hợp hơn với nhu cầu phát sinh do áp lực của ngành du lịch. Về hiệu 

quả môi trường, thuế sinh thái đóng góp vào việc nội hoá các tác động môi trường. 
 

ĐỀ XUẤT 

Thuế sinh thái có thể là một trong các phương pháp tiềm năng được áp dụng cho Vườn Quốc Gia ở bán 

đảo Sơn Trà của thành phố Đà Nẵng, nhằm kiểm soát sử dụng tài nguyên thiên nhiên ở bán đảo, dựa trên mô hình 

nguyên tắc người sử dụng trả tiền (User-pays principle) và nguyên tắc trả tiền gây ô nhiễm (Polluter-pays principle)  
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DU LỊCH SINH THÁI VƢỜN QUỐC GIA CÖC PHƢƠNG 

 

 ĐỖ HỒNG HẢI 

Phó Giám Đốc Trung Tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ 

Vườn quốc gia C c Phương 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cúc Phương là Vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, được thành lập ngày 07 tháng 7 năm 1962. Với 

những lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, sự đa dạng về hệ sinh thái, các giá trị văn hoá và lịch sử, từ lâu Cúc 

Phương đã trở thành điểm du lịch sinh thái (DLST) hấp dẫn của nhiều du khách trong và ngoài nước. 

Lịch sử hơn 50 năm xây dựng và phát triển Vườn quốc gia (VQG) Cúc Phương cũng là lịch sử hình thành 

và phát triển của hoạt động du lịch ở Cúc Phương. Về tổ chức, ban đầu chỉ là một Tổ Nhà khách, trực thuộc phòng 

Tổ chức - Hành chính quản trị đã phát triển thành một đơn vị cơ sở thuộc Vườn, đó là Ban du lịch và theo Quyết 

định số 574/QĐ/KL-VP của Cục Trưởng cục Kiểm lâm ngày 17/6/2008 về „„Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của VQG Cúc Phương‟‟, Ban du lịch được xây dựng thành Trung tâm DLST và Giáo dục môi 

 rường năm 2011 Trung tâm DLST và giáo dục môi trường lại được đổi tên thành Trung tâm Giáo dục môi trường 

và Dịch vụ như hiện nay.  

Có thể nói lịch sử phát triển Vườn cũng chính là lịch sử của quá trình nhận thức về Du lịch sinh thái 

(DLST) ở VQG Cúc Phương. Kể từ khi thành lập đến 1986 hoạt động du lịch ở Cúc Phương đơn thuần là thực hiện 

nhiệm vụ đón tiếp, giới thiệu, hướng dẫn cho các đoàn khách đến tham quan, nghiên cứu và học tập hoàn toàn 

mang tính phục vụ. Nhưng kể từ năm 1990, nhờ có sự đầu tư của Nhà nước, cùng với nhiều chương trình, dự án 

trong nước và quốc tế được triển khai, đặc biệt đây là thời điểm bắt đầu kinh tế mở cửa, hội nhập, do vậy hoạt động 

du lịch của Cúc Phương có bước phát triển mạnh mẽ. Từ thực tiễn, tại thời điểm này Cúc Phương đã có một bước 

đột phá trong nhận thức, đó là phát triển du lịch ở KBTTN nói chung, ở VQG   c Phương nói riêng phải tổ 

ch c  heo định hướng DLST. Tuy nhiên DLST là loại hình du lịch cũng chỉ mới được đề cập vào thập kỷ 80 và 

thập kỷ 90 của thế kỷ trước được đánh giá là thập kỷ DLST. 

TỔNG QUAN 

Từ nhận thức trên, để phục vụ mục tiêu bảo tồn, VQG Cúc Phương đã tổ chức nhiều loại hình du lịch, 

trong đó DLST được xác định là loại hình du lịch chính với những nguyên tắc cơ bản, đó là:  

- Các hoạt động du lịch không làm ảnh hưởng đến diễn thế tự nhiên của các hệ sinh thái, đời sống tự nhiên 

của các loài động thực vật hoang dã, cảnh quan thiên nhiên, văn hoá cộng đồng; 

- Thông qua hoạt động du lịch để giáo dục nâng cao nhận thức cho du khách về môi trường, về các giá trị 

tài nguyên thiên nhiên (TNTN), văn hoá, lịch sử, tạo ý thức tham gia của du khách vào các hoạt động bảo tồn;  

- Thu hút, tạo điều kiện để cộng đồng địa phương tham gia vào hoạt động du lịch và được hưởng lợi từ 

những hoạt động đó. 

K T QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

Từ lâu Cúc Phương đã xây dựng được nhiều tuyến du lịch chuyên đề, đó là các tuyến xem chim, xem côn 

trùng, xem dơi, xem trà hoa vàng, tuyến xuyên rừng ngủ bản Mường và đặc biệt năm 2005 Cúc Phương đã bắt đầu 

triển khai các hoạt động du lịch mang lại tính hâp dẫn và thu hút khách rất cao: 

(1) Đi  ộ trong rừng nguy n sinh 

Cúc Phương đã xây dựng được nhiều tuyến đi bộ trong rừng, với nội dung và thời gian khác nhau, du 

khách có thể lựa chọn cho mình những tuyến phù hợp, một số tuyến đi bộ du khách có thể tự khám phá, tuy nhiên 

với sự hướng dẫn, giới thiệu của hướng dẫn viên, chắc chắn chuyến đi của du khách sẽ trở nên thú vị và ý nghĩa 

hơn. Tuyến cắm trại và ngủ đêm trong rừng, tuyến đi bộ dài ngày lên khu bảo tồn Ngọc Sơn, khu bảo tồn Pù Luông 

là những tuyến hấp dẫn được nhiều du khách quan tâm. 

(2) DLST c  sự tham gia của cộng đồng 

Thiên nhiên Cúc Phương vô cùng quan trọng, là nguồn tạo lập sinh kế cho cộng đồng địa phương, DLST 

có sự tham gia của cộng đồng là giải pháp quan trọng, góp phần cải thiện đời sống nhân dân. Với một hoặc hai đêm 

nghỉ lại tại bản Mường, du khách đã góp phần tạo thu nhập cho người dân, hỗ trợ công tác bảo tồn. Trong thời gian 

ở bản, người Mường với lòng nhiệt tình, mến khách sẽ mang lại cho du khách thời gian thoải mái và cơ hội để tìm 

hiểu, khám phá những n t văn hoá bản địa độc đáo. 
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(3) Xem động v t hoang     an đ m 

Tuỳ thuộc vào điều kiện thời tiết, Vườn quốc gia có thể tổ chức chương trình xem động vật hoang dã ban 

đêm, thực hiện chương trình này du khách sẽ có cơ hội được nhìn thấy một số loài động vật hoang dã như: Sóc đen, 

Sóc bay, Hoẵng, Culi và một số loài thú ăn thịt nhỏ. 

(4) Xem chim 

Cúc Phương là một trong những điểm đa dạng nhất về khu hệ chim ở miền Bắc Việt Nam, với 308 loài đã 

được phát hiện và thống kê, trong đó có nhiều loài quý hiếm như: Gõ kiến đầu đỏ, Gà lôi trắng, Niệc nâu, Đuôi cụt 

bụng vằn…, đặc biệt có nhiều là loài đặc hữucủa Việt Nam và Đông Dương. Vì vậy, Cúc Phương đã trở thành một 

địa điểm không thể bỏ qua đối với các nhà khoa học và các nhà xem chim. Thời điểm tốt nhất để xem chim là buổi 

sáng sớm và chiều tối. 

(5) Đạp xe trong rừng 

Một trong những hình thức khám phá bí ẩn của thiên nhiên Cúc Phương đó là đạp xe đạp trong rừng. Đạp 

xe trong rừng sẽ mang lại cho du khách không chỉ những cảm giác yên tĩnh, cảm nhận thực sự về thiên nhiên mà 

còn giúp cho du khách có được những cơ hội để bắt gặp những loài động vật khó gặp ở Cúc Phương. 

(6) Quan sát các lo i  ò sát, lƣỡng cƣ v  côn trùng 

Cúc Phương là điểm đa dạng về bò sát, lưỡng cư và côn trùng. Hiện tại Vườn quốc gia đã điều tra và 

thống kê được 110 loài bò sát và lưỡng cư, 1899 loài côn trùng, trong đó có nhiều loài là loài đặc hữu của Cúc 

Phương và Việt Nam. Một số loài dễ bắt gặp và có hình dạng kỳ lạ như: Rắn lục, Êch xanh hay các loài bọ que… 

(7) Th m các điểm đa  ạng sinh học 

Hiện tại, Cúc Phương đã thống kê được 43 điểm đa dạng sinh học, đây là kết quả từ sự hợp tác nghiên cứu 

giữa Vườn quốc gia Cúc Phương và nhóm hợp tác nghiên cứu đa dạng sinh học quốc tế (ICBG), thăm các điểm đa 

dạng sinh học này du khách sẽ có nhiều cơ hội để học tập và tìm hiểu các loài thực vật nhiệt đới. 

(8) Chƣơng tr nh v n nghệ   n tộc 

Đến với Cúc Phương, ngoài cơ hội chiêm ngưỡng những vẻ đẹp mà tạo hoá ban tặng, du khách còn được 

thưởng thức những điệu múa, những bài hát truyền thống của dân tộc Mường và các dân tộc vùng cao, những 

chàng trai, cô gái Mường trong trang phục truyền thống bên ánh lửa trại bập bùng sẽ mang lại cho du khách một 

đêm rừng đầy thú vị. Hoạt động này được xây dựng nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống văn hoá các dân tộc 

vùng núi nói chung và văn hoá dân tộc Mường nói riêng. 

(9) Bơi thuy n Kaya  

Nghỉ lại tại Cúc Phương, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động giải trí, thư giãn. Chèo thuyền kayak 

trên hồ Mạc và hồ Yên Quang là một trong những hoạt động hấp dẫn được nhiều du khách ưa thích. 

(10) Chƣơng tr nh giáo  ục cho học sinh, sinh vi n 

Xây dựng chương trình kết hợp giữa tham quan và học tập, tìm hiểu các giá trị tai nguyên thiên nhiên cho 

các đoàn học sinh cấp I, II, III, các chương trình mang lại sự thích thú, thu hút được học sinh và phù hợp với từng 

đối tượng. 

BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

(1) Cần có quy hoạch tổng thể và quy hoạch cho từng khu vực xây dựng các hoạt động du lịch phù hợp; 

(2) Phải cố sự đầu tư thích đáng để xây dựng và phát triển; 

(3) Sắp xếp cơ cấu tổ chức hợp lý, phù hợp với từng vị trí công việc, xây dựng đỗi ngũ làm việc có chuyên 

môn nghiệp vụ cao, cần thiết phải xây dựng những cá nhân có tâm huyết với nghề, phụ trách chung và từng khâu 

công việc cụ thể; 

(4) Trú trọng công tác tuyển dụng và đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; 

(5) Xây dựng các hoạt động du lịch dựa theo tài nguyên thiên nhiên, tiềm năng du lịch vùng và khu vực, nên 

tham khảo ý kiến các chuyên gia và các điểm du lịch trong và ngoài nước. 

(6) Đối với du lịch có sự tham gia của cộng đồng, cần xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích rõ rang và phù hợp. 

ĐỀ XUẤT 

Trong xu thế chung, DLST là loại hình du lịch đang được quan tâm và phát triển rộng rãi. Việt Nam có hệ 

thống các VQG/KBTTN có tiềm năng hấp dẫn khách DLST. Từ thực tiễn trong tổ chức hoạt động du lịch, để phát 

triển DLST ở các VQG và KBTTN ngày một tốt hơn, VQG Cúc Phương có một số ý kiến về một số cơ chế, chính 

sách sau:  
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(1) V  công tác quy hoạch v  đầu tƣ 

- Cần có thời gian dài hơn cho mỗi kỳ quy hoạch (hiện tại khoảng 10 năm); 

- Sớm hoàn thiện các cơ chế chính sách và có hướng dẫn cụ thể về chính sách thuê môi trường rừng. 

Cần có chính sách ưu đãi về thuế cũng như đơn giản hóa các thủ tục đầu tư cho các dự án DLST ở các VQG và 

KBTTN. 

(2) V  giáo  ục, tuy n truy n n ng cao nh n thức v  DLST 

DLST là loại hình du lịch còn mới mẻ với Việt Nam, bởi vậy cần tổ chức tuyên truyền, giáo dục để nâng 

cao nhận thức về DLST, đối tượng không chỉ cho các nhà quản lý, hướng dẫn viên du lịch của các VQG, khu 

BTNT, cộng dồng địa phương mà kể cả các nhà hoạch định chính sách và khách du lịch. 

(3) Đ o tạo, phát triển nguồn nh n lực 

Để đáp ứng được yêu cầu của DLST, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là rất cần thiết. Cần 

tập trung vào đối tượng là cán bộ quản lý, hướng dẫn viên du lịch ở các VQG/KBTTN và cộng đồng bản địa. 

(4) Khôi phục v  phát triển ng nh ngh  thủ công truy n thống, lễ hội, phong tục, t p quán, v n hoá 

 ản địa. 
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HOẠT ĐỘNG DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI VÙNG ĐỆM  

VƢỜN QUỐC GIA PÙ MÁT 

 NGÔ MINH HẠNH 

Phụ trách Phòng Giáo dục môi trường và Du lịch sinh thái 

Vườn quốc gia Pù Mát 

 
ĐẶT VẤN ĐỀ  

Hiện nay du lịch cộng đồng đang được coi là loại hình du lịch mang lại nhiều lợi ích phát triển kinh tế bền 

vững nhất cho bản địa. Du lịch cộng đồng không chỉ giúp người dân bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái, mà 

còn là dịp để bảo tồn và phát huy những n t văn hoá độc đáo của địa phương...  

 

 
Múa sạp truy n thống 

Từ năm 2011, VQG Pù Mát là đơn vị tiên phong 

của tỉnh Nghệ An thực hiện chương trình du lịch 

cộng đồng trên cơ sở sự phối hợp giúp đỡ của 

UNESCO, chương trình tập trung chủ yếu ở các 

cộng đồng người dân tộc Thái sinh sống trong 

vùng đệm của Vườn quốc gia Pù Mát. Đến nay đã 

được 7 năm, nhiều mô hình du lịch cộng đồng đã 

được triển khai và đang ngày một phát triển, đa 

dạng, phong phú hơn nhưng vẫn lưu giữ trọn vẹn 

những bản sắc văn hóa vốn có của dân tộc Thái 

nơi đây. 

 

TỔNG QUAN 

Hoạt động được thực hiện tại Xã Bồng Khê; Yên Khê; Lục Dạ; Môn Sơn của huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.  
 

Hoạt động 1: Xây dựng đƣợc tuy n du lịch cộng đồng tại các xã Bồng Khê - Yên Khê - Lục Dạ - Môn Sơn 

(1) Xác định các thôn/ ản x y  ựng tuy n  u lịch cộng đồng 

- Tổ chức cuộc họp xác định các bên tham gia và phân công trách nhiệm cụ thể. 

- Khảo sát các thôn bản để xây dựng tuyến du lịch (bản Khe Rạn, bản Nưa, bản Yên Thành và bản Làng 

Xiềng). 
 

(2) X y  ựng tuy n  u lịch cộng đồng 

- Thiết kế các tour/tuyến tham quan. 

- Làm các biển chỉ dẫn đặt trên tuyến và các điểm tham quan. 

- Xúc tiến các hoạt động quảng bá và tuyên truyền về tuyến du lịch cộng đồng của địa phương. 
 

Hoạt động 2: N ng cao n ng lực cho cộng đồng ngƣời Thái trong việc phát triển dịch vụ du lịch 

(1) H nh th nh 04 nh m nòng cốt tại các  ản Khe Rạn, Bản Nƣa,   n Th nh v  L ng Xi ng 

- Làm việc với  y ban nhân dân các xã Bồng Khê, Yên Khê, Lục Dạ và Môn Sơn. 

- Làm việc với ban quản lý các thôn bản  Khe Rạn, Bản Nưa, Yên Thành, Làng Xiềng. 

- Làm việc với cộng đồng địa phương tại các thôn bản nơi thực hiện dự án (họp dân). 

(2) Tham quan học hỏi mô h nh điểm 

(3) Tổ chức t p huấn cho nh m nòng cốt v  ngƣời   n địa phƣơng trong việc quản lý,  inh  oanh  ịch 

vụ  u lịch v  hƣớng  ẫn  u  hách 

(4) X y  ựng Quy ƣớc hoạt động Du lịch cộng đồng. 
 

Hoạt động 3: Phát huy những nét đặc trƣng của đồng bào Thái và tạo đi u kiện phát triển sinh k  cho ngƣời 

  n vùng đệm thông qua sự tham gia của họ vào các hoạt động du lịch cộng đồng 

(1) Kiểm kê, tìm hiểu ý nghĩa và tài liệu hóa những n t văn hóa  đặc trưng, các  lễ  hội của đồng bào Thái. 

(2) Hỗ trợ Câu lạc bộ thơ, dân ca, nhạc cụ dân tộc Thái. 

(3) Tập huấn kỹ thuật về một số kỹ năng đan lát, dệt và thêu hình ảnh, cảnh vật  theo đơn đặt hàng. 

(4) Xây dựng Quy chế phối kết hợp giữa các bên tham gia. 
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MỤC TIÊU 

(1) Du lịch cộng đồng góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và bản sắc dân tộc đồng thời tăng sinh kế của 

người dân, giảm áp lực của người dân vào tài nguyên rừng. 

(2) Du lịch cộng đồng thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng, sẽ đem đến cho khách du lịch và cả người dân địa 

phương làm du lịch cộng đồng một sản phẩm có trách nhiệm đối với môi trường và xã hội. 
 

K T QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

(1)   Số ngƣời hƣởng lợi 

- Cộng đồng dân bản nơi triển khai hoạt động du lịch cộng đồng. 

- Những người cung cấp dịch vụ trên địa bàn huyện Con Cuông và trên các tuyến điểm du lịch; nhà hàng, 

nhà nghỉ, khách sạn,... 

- VQG Pù Mát nói riêng và khu dự trữ sinh quyển miền tây Nghệ An nói chung. 
 

(2  Thay đổi trƣớc và sau khi thực hiện 

- Sau khi thực hiện, thu nhập và đời sống của người dân được cải thiện đáng kể, nhiều nhà sàn được tu sửa 

khang trang, đầy đủ tiện nghi hơn; đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp hơn. 

- Công tác giáo dục ý thức bảo tồn và lưu giữ bản sắc văn hóa truyền thống được các gia đình và cộng 

đồng ở thôn bản chú trọng. 

- Người dân mạnh dạn, tích cực tham gia các cuộc họp thôn bản và hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi 

trường, có ý thức hơn trong các hoạt động bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên. 

- Đưa Con Cuông trở thành một điểm đến tiêu biểu cho những ai có sở thích trải nghiệm du lịch cộng 

đồng. 

- Các homestay được chính quyền cấp huyện, tỉnh, Trung ương và các tổ chức nước ngoài quan tâm, đầu 

tư các chuyến đi hội thảo, học tập trong và ngoài nước. 
 

(3   Sự sáng tạo so với các hoạt động  hác 

- Tính nguyên bản và bền vững của điểm đến được bảo tồn, trở thành nguồn lực của sự sáng tạo, góp phần 

nâng cao sự tự hào của người dân địa phương về văn hóa truyền thống của họ. 

- Phát huy tối đa những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể tại điểm đến. 

- Du lịch chủ động, kích thích sự tham gia của người dân tìm hiểu về các phương thức hoạt động cũng như 

công tác bảo tồn đa dạng sinh học và làm đẹp môi trường. 

- Đem lại cho du khách cảm giác trải nghiệm với không gian mở rộng, khác h n với du lịch truyển thống 

với không gian hạn chế. 

- Vừa giải quyết được vấn đề sinh kế, vừa giảm các tác động vào vùng đệm và vùng lõi của VQG Pù Mát. 
 

(4   Các hoạt động 

- Các điểm đến DLST như: Khu văn phòng VQG Pù Mát, Bảo tàng Thiên nhiên - Văn hóa mở của Khu dự 

trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An, cây Sa Mu Dầu cổ thụ (cây Di sản Việt Nam), rừng Săng lẻ, Thác Khe Kèm, 

đập Phà Lài - Du thuyền sông Giăng, Khe Nước Mọc,... 

- Văn hóa trang phục và những điệu múa như múa Sạp, múa Lăm Vông ... 

- Dệt thổ cẩm truyền thống tại xã Môn Sơn, Lục Dạ, Yên Khê. 

- Tham quan các di tính lịch sử như nhà cụ Vi Văn Khang, Cây đa cồn chùa. 

- Thưởng thức văn hóa ẩm thực truyền thống của dân tộc Thái. 

- Trải nghiệm các hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống thường nhật của người dân tộc Thái như bắt 

cá dưới khe, đi cấy, đi làm cỏ cho lúa, chăm sóc vườn cam, hái chè,... 

- Khám phá về tộc người Đan Lai mới được biết đến. 

- Các lễ hội, tập tục truyền thống của địa phương. 
 

BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

Với sự giúp đỡ của UNESCO, Vườn quốc gia Pù Mát cùng chính quyền địa phương đã góp phần cải thiện 

rõ nét kinh tế cũng như đời sống của cộng đồng dân cư vùng đệm VQG; đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi 

trường và tài nguyên thiên nhiên của người dân, tăng sự gắn kết giữa người dân thôn bản và chính quyền địa 

phương… Trên cơ sở những kết quả đạt được qua quá trình triển khai hoạt động du lịch cộng đồng, tôi xin chia sẻ 

một số bài học kinh nghiệm như sau: 
 

(1) Tổ chức  u lịch 
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- Cần chú trọng tới quy hoạch tổng thể bởi người dân chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp và chăn nuôi, 

không gian sống tại bản du lịch chật hẹp gây cho họ nhiều khó khăn trong khâu quy hoạch nhà ở và các công trình 

phụ theo tiêu chí đảm bảo vệ sinh môi trường. 

- Cần có đội ngũ có trình độ, có năng lực về quản lý điều hành ở các điểm du lịch cộng đồng, hiện nay 

đang còn thiếu đội ngũ người làm du lịch chuyên nghiệp; phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch tại các điểm du 

lịch cộng đồng.  

- Cần xây dựng các nội quy, quy định của Vườn, làng bản, Câu lạc bộ dân ca Thái; xây dựng quy chế phối 

kết hợp giữa các bên tham gia phát triển du lịch (Ban quản lý VQG Pù Mát, các công ty lữ hành, chính quyền địa 

phương, đồn Biên phòng…) đồng thời các quy chế phải được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc. 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền quảng bá, giới thiệu đến các thị trường trong nước và nước ngoài 

về các sản phẩm du lịch. 
 

(2)  Lợi ích của cộng đồng v  cách huy động sự tham gia của cộng đồng 

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi và động viên các gia đình, người dân địa phương cho con em đến trường 

nhằm từng bước xoá bỏ nạn mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Tổ chức các buổi tuyên truyền, họp dân nhiều hơn nữa để người dân nhận thức đầy đủ, thống nhất về 

DLST cộng đồng. Cần cho người dân thấy rõ rằng du lịch cộng đồng sẽ đem lại lợi ích bền vững cho bản thân họ, 

con cái của họ. Từ đó họ sẽ có có ý thức nghiêm túc kiểm soát và thực hiện các hành động bảo vệ môi trường và tài 

nguyên thiên nhiên cũng như có động lực để phát triển du lịch cộng đồng, phát huy lợi thế văn hóa và bảo tồn cảnh 

quan tự nhiên. 

- Hình thành nên  nhóm nòng cốt trong phát triển DLST cộng đồng. Nhóm này là các đại diện tiêu biểu 

của các bản và cũng phải là người có uy tín trong thôn bản, bởi những người có uy tín thì người dân trong bản sẽ dễ 

nghe và thực hiện theo. Họ sẽ được đưa đi tham quan, học hỏi các mô hình thực tế thực tế, tham gia các khoá huấn 

luyện về việc đón tiếp, dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng. Đồng thời tạo mối liên kết giữa các thành viên trong nhóm để 

học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau‟ 

- Chính quyền địa phương, các cấp ngành cần có chế độ khen thưởng, động viên kip thời các hộ dân chủ 

động bỏ vốn đầu tư và hoạt động du lịch cộng đồng có hiệu quả, tạo động lực học tập và phát triển của bà con trong 

thôn bản. 

(3)  Các t i trợ, ch nh sách, đầu tƣ 

- Khuyến khích, kêu gọi đầu tư nếu kinh phí hạn chế có thể tập trung đầu tư điểm trước như tại các 

stayhome thí điểm, sau có sẽ mở rộng ra trong thôn bản bởi hiện nay khách ít lưu trú đến các điểm du lịch cộng 

đồng là do hạ tầng còn thiếu thốn, hầu như các nhà sàn được quy hoạch lưu trú chưa có công trình vệ sinh khép kín. 

Thực tế cho thấy hạ tầng được đầu tư tốt thì vẫn có thể thu hút khách du lịch cộng đồng. Ví dụ như tại bản Nưa, 

nhiều gia đình đã đầu tư tốt nhu cầu ăn, nghỉ cho khách nên số lượng khách lưu trú nhiều hơn so với bản Xiềng. 

- Cần có cơ chế hợp tác, liên kết chặt chẽ hơn giữa các bên tham gia trong quá trình xây dựng và phát triển 

DLST cộng đồng, cần xem du lịch cộng đồng là nguồn lực là tiềm năng chủ chốt và tiêu biểu cho hoạt động du lịch 

ở địa phương. 

- Cần chú trọng tới chiến lược Maketing, quảng bá hình ảnh thu hút khách du lịch và thu hút đầu tư của 

các doanh nghiệp. Hiện tại đang thiếu các dự án cụ thể trong việc hỗ trợ phát triển loại hình DLST cộng đồng . 

- Tranh thủ các nguồn vốn từ các chương trình phát triển của Nhà nước cho nông thôn, miền núi. Bên cạnh 

đó cần chú trọng đặc biệt tới việc huy động nguồn lực từ dân vì bản chất của DLST cộng đồng là do cộng đồng sở 

hữu và quản lý. 
 

ĐỀ XUẤT 

(1  Đối với chính quy n địa phƣơng  

- Chính quyền địa phương các cấp, các ngành cần quan tâm đầu tư hơn nữa về cơ sở vật chất như đường đi 

trong thôn bản, nhà vệ sinh (kết hợp với dự án xây dựng nông thôn mới)… 

- Cần có những chính sách khuyến khích người dân tham gia nhiều hơn nữa, góp phần tạo công ăn việc 

làm, tăng thu nhập và xóa đói giảm nghèo ở địa phương.  

- Cần quan tâm hơn nữa các điểm cung cấp dịch vụ về vấn đề bảo đảm trật tự, an toàn cho du khách tham 

quan và ngủ qua đêm ở tại nhà dân. 

- Cần có cơ chế tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính cho khách du lịch là người nước ngoài vào 

khu vực biên giới, vì hiện tại các tuyến, điểm du lịch phần lớn nằm trong khu vực biên giới quốc gia.  

(2) Đối với Vƣờn quốc gia Pù Mát v  các Công ty lữ h nh  inh  oanh  u lịch tr n địa   n 
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- Quảng bá, giới thiệu du lịch cộng đồng ở các thôn bản đến với du khách bằng tất cả hình thức: tờ bướm, 

tờ rơi, áp phích, truyền thanh, truyền hình và trên trang web của Vườn, của Công ty…  

- Hỗ trợ kiến thức, giúp đỡ các thôn bản về khả năng giao tiếp, ngoại ngữ và kỹ năng trong hoạt động đón 

tiếp, phục vụ khách du lịch.  

- Các đơn vị lữ hành, công ty kinh doanh du lịch cần có cơ chế hợp tác, liên kết với các thôn bản, hộ dân 

trong việc hỗ trợ cho vay kinh phí đầu tư, kêu gọi, giới thiệu khách đến với các điểm du lịch cộng đồng. 
 

(3) Đối với các điểm cung cấp  ịch vụ  u lịch  ựa v o cộng đồng ở các  thôn  ản 

- Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện tham quan, phục vụ chu đáo cho du khách và khả năng ngoại 

ngữ. 

- Liên kết các điểm du lịch dựa vào cộng đồng lại với nhau, nhằm tạo thuận tiện trong hỗ trợ, chia sẻ kinh 

nghiệm và giúp đỡ với nhau. 

- Cần tăng cường đầu tư, dựa vào những cái có sẵn của gia đình để phát triển thành nhiều mô hình du lịch 

trải nghiệm để phục vụ du khách. 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH 

 
Ch o Kaya  tr n sông Gi ng 

 
Già bản – du lịch cộng đồng bản Khe Rắn 

 
Vũ điệu té nƣớc của các cô gái Thái 

 
Thu hoạch chè 

 
Nấu cơm lam 

 
Chi u thu tr n đồi chè Con Cuông 
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CÔNG TY OXALIS VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI  

VƢỜN QUỐC GIA PHONG NHA – KẺ BÀNG 

 
 PHẠM HỒNG LONG 

Trư ng Khoa, Khoa Du lịch học 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 

 ĐINH KHÁNH TÙNG 

Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch Việt Nam 

 

TÓM TẮT 

Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng nằm ở tỉnh Quảng Bình, cách thành phố Đồng Hới 50 km về 

phía Tây Bắc, cách thủ đô Hà Nội khoảng 500 km về phía Nam. VQG Phong Nha -  Kẻ Bàng được UNESCO vinh 

danh là Di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chí VIII - giá trị địa chất, địa mạo (2003); tiêu chí IX và X -  sinh thái 

và đa dạng sinh học (2015). Là quần thể hơn 300 hang động lớn nhỏ kỳ vĩ, hệ sinh thái đa dạng, phong phú với 

cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ, các di tích lịch sử và giá trị văn hoá đặc trưng, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng trở 

thành một khu du lịch hấp dẫn cấp quốc gia với nhiều loại hình du lịch khác nhau thu hút hàng vạn du khách trong 

nước và quốc tế mỗi năm.  

Theo định hướng phát triển, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng phát triển theo hướng bền vững, nhằm mang lại 

những lợi ích lâu dài đối với hệ sinh thái, kinh tế và văn hóa xã hội.  Điều đó, đòi hỏi sự tham gia, chung sức của tất 

cả các bên liên quan, đặc biệt là chính quyền địa phương, các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, các nhà cung cấp 

các dịch vụ giải trí, các điểm tham quan du lịch, khách du lịch và cộng đồng địa phương. Trong đó, các doanh 

nghiệp lữ hành đóng một vai trò quan trọng. Công ty Oxalis là một doanh nghiệp kinh doanh du lịch đang khai thác 

các tour thám hiểm hang động và rừng trong khu vực vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, khu vực này có khá 

nhiều hệ thống hang động, trong đó có hang Sơn Đoòng (lớn nhất thế giới) và Hang Én (lớn thứ 3 thế giới). Trong 

chiến lược phát triển của Công ty Oxalis, phát triển bền vững luôn là một trọng những ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, 

Công ty Oxalis đã phối hợp với đội ngũ chuyên gia an toàn hang động và các chuyên gia tư vấn thuộc Hiệp hội 

Nghiên cứu Hang động Hoàng Gia Anh để khai thác một cách hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo tính bền vững.  

Bài viết này trình bày vai trò và sự tham gia của Công ty Oxalis trong phát triển du lịch bền vững tại VQG 

Phong Nha - Kẻ Bàng. Các thông tin trong bài viết có thể được sử dụng như một kênh thông tin đáng tin cậy để 

tham khảo trong thực tế khi đưa ra các chính sách phù hợp liên quan tới doanh nghiệp trong phát triển du lịch bền 

vững ở các VQG và KBTTN. 

Từ khóa: Vai trò của doanh nghiệp lữ hành, Công ty Oxalis, du lịch bền vững, VQG Phong Nha - K  

Bàng.  

ĐẶT VẤN ĐỀ  

Phát triển du lịch bền vững được xem là xu hướng chung đối với các quốc gia, các địa phương đầu tư vào 

phát triển du lịch. Phát triển du lịch bền vững phải đóng góp về mặt kinh tế, tạo thu nhập ổn định cho cộng đồng 

địa phương và các bên hữu quan, cải thiện chất lượng cuộc sống, đồng thời bảo tồn và quản lý các nguồn tài 

nguyên, giảm thiểu tác động tiêu cực đến các nguồn lợi tự nhiên và môi trường, không gây hại đến cấu trúc xã hội, 

văn hóa cộng đồng địa phương. Sự phát triển du lịch một cách ồ ạt, thiếu quy hoạch, chạy theo số lượng và lợi 

nhuận chỉ có thể đem lại những lợi ích trước mắt, nhưng có thể sẽ gây ra những bất lợi hay khó khăn khi phát triển 

lâu dài. Nhận thức được tầm quan trọng của sự phát triển bền vững,  y ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã hợp tác 

với Tổ chức GIZ, Ngân hàng Phát triển Đức (KFW) và Tổ chức Hỗ trợ Phát triển (DED) của Đức thực hiện Quy 

hoạch phát triển du lịch bền vững khu vực VQG Phong Nha - Kẻ Bàng giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn đến 2025. 

Theo đó, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng phát triển du lịch theo hướng bền vững, đảm bảo việc khai thác tài nguyên 

cho phát triển du lịch được quản lý theo phương cách bền vững để phát triển du lịch có chất lượng cao trên cơ sở 

nghiên cứu thị trường với lợi ích được chia sẻ bình đ ng, đồng thời đảm bảo việc bảo tồn các giá trị Di sản quan 

trọng của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng thông qua phát triển du lịch. Bên cạnh đó, phát triển du lịch bền vững ở khu 

vực VQG Phong Nha - Kẻ Bàng phải góp phần phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt đối với người nghèo và sinh 

kế bền vững thông qua việc khai thác tối đa mọi cơ hội cho người dân sống trong Vườn và vùng đệm tham gia có 

hiệu quả và bình đ ng vào phát triển, quản lý, hoạt động du lịch và nền kinh tế. 

 

https://tinquangbinh.com/tag/hang-dong
https://tinquangbinh.com/tag/ke-bang
https://tinquangbinh.com/tag/du-lich
https://tinquangbinh.com/tag/du-lich
https://tinquangbinh.com/tag/ubnd-tinh
https://tinquangbinh.com/tag/quy-hoach
https://tinquangbinh.com/tag/quy-hoach
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Giữa phát triển du lịch bền vững và doanh nghiệp kinh doanh du lịch có mối quan hệ hai chiều mật 

thiết.Doanh nghiệp kinh doanh du lịch đóng vai trò quan trọng trong phát triển du lịch, đồng thời du lịch cũng 

mang đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Là một trong những đơn vị đang khai thác các sản phẩm du lịch mạo 

hiểm, khám phá hang động tại khu vực VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, Công ty Oxalis đã bước đầu có những đóng 

góp tích cực trong phát triển du lịch bền vững tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.  

 

Giới thiệu v  VQG Phong Nha - Kẻ Bàng 

VQG Phong Nha - Kẻ Bàng nằm ở phía Bắc dãy núi Trường Sơn, thuộc địa phận các xã Tân Trạch, Thượng Trạch, 

Phúc Trạch, Xuân Trạch và Sơn Trạch thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Cách thành phố Đồng Hới khoảng 50 km về 

phía Tây Bắc, cách thủ đô Hà Nội khoảng 500 km về phía nam. VQG này giáp khu bảo tồn thiên nhiên Hin Namno ở tỉnh 

Khammouan, Lào về phía Tây, cách Biển Đông 42 km về phía đông kể từ biên giới của hai quốc gia.  

Phong Nha - Kẻ Bàng là một vùng khí hậu trong lành, mát lạnh quanh năm trung bình chỉ 20 - 240C được đánh giá là 

một trong hai vùng núi đá vôi rộng nhất thế giới, với diện tích trên 200.000 ha (trong đó, diện tích vùng lõi là 85.754 ha và một 

vùng đệm rộng 195.400 ha). Đặc trưng của khu VQG này là những kiến tạo đá vôi dạng karst hàng triệu năm tuổi với hơn 300 

hang động và hệ thống các sông ngầm. Hàng trăm loài động, thực vật quý hiếm đang tồn tại, trong đó có nhiều loài có tên trong 

sách đỏ Việt Nam và thế giới, chính là nguồn cảm hứng cho du khách và các nhà khoa học về đây khám phá. 

Bên cạnh giá trị về lịch sử địa chất, địa hình, địa mạo, Phong Nha - Kẻ Bàng còn được thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho 

những cảnh quan kì bí, hùng vĩ. VQG Phong Nha - Kẻ Bàng ẩn chứa bao điều bí ẩn của tự nhiên, những hang động như những 

lâu đài lộng lẫy trong lòng núi đá vôi được tạo tác từ hàng triệu năm trước. Khu Phong Nha - Kẻ Bàng có một quần thể hơn 300 

hang động lớn nhỏ phong phú, kỳ vỹ được mệnh danh là “Vƣờn quốc hang động”, nơi tiềm ẩn nhiều điều kỳ lạ và hấp dẫn, là 

thiên đường cho các nhà khoa học hang động, các nhà thám hiểm và du lịch. 

Cùng với hệ thống hang động kỳ diệu, sông Troóc, sông Chày, sông Son trong khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng với dòng 

nước trong xanh chảy giữa vùng núi đá có rừng tạo nên cảnh đẹp thơ mộng như bức tranh thuỷ mặc quyến rũ du khách. 

Các giá trị nổi b t: 

Động Phong Nha (Động nước) là danh thắng tiêu biểu nhất của hệ thống hang động thuộc quần thể danh thắng Phong 

Nha-Kẻ Bàng. Tổng chiều  dài 7.729 mét, có 14 hang, có dòng sông ngầm dài 13.969 mét lung linh kỳ ảo và rực rỡ nhất. Cửa 

động cao khoảng 10 mét, rộng 25 mét. Từ phía trên, nhũ đá nhỏ xuống trông như những giọt sương khổng lồ đang tan chảy… 

Động Thi n Đƣờng được được Hiệp hội Nghiên cứu Hang động Hoàng gia Anh đánh giá là hang động khô dài nhất 

Châu Á, một trong những hang động kỳ vĩ nhất mà đoàn từng khảo sát nhiều hang động trên thế giới. Động Thiên Đường có cấu 

trúc kỳ vĩ, tráng lệ và huyền ảo khiến những người khám phá hang động liên tưởng về một thiên cung nơi trần thế (vì vậy mà 

động được đặt tên là Thiên Đường). 

Hang Sơn Đoòng nằm trong vùng lõi của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình - là một hang động mới được 

Hiệp hội Nghiên cứu Hang động Hoàng gia Anh khám phá và công bố là hang động lớn nhất thế giới trong năm 2009 - 2010 và 

được đưa vào khai thác theo hình thức du lịch khám phá mạo hiểm từ năm 2013. 

Hang Én là hang động lớn thứ 3 trên thế giới xếp sau Hang Sơn Đoòng (Việt Nam) hang Deer (Malaysia). Hang Én 

nằm trong khu vực trung tâm của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, Vương quốc hang động của Việt Nam. Được phát hiện và công 

bố vào năm 1994, Hang Én nhanh chóng được biết đến và trở thành một điểm đến ấn tượng trên toàn thế giới. 

Nguồn: http://phongnhaexplorer.com 
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K T QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

Công ty Oxalis với phát triển du lịch b n vững tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng 
 

Giới thiệu v  Công ty Oxalis 

Oxalis Adventure Tours điều hành những chuyến tham quan du lịch không thể so sánh với bất kỳ tour 

tham quan nào khác trên thế giới. Oxalis Adventure Tours đem đến những trải nghiệm độc đáo và khác biệt cho 

những du khách yêu thích mạo hiểm, ưa khám phá những điều mới lạ từ các hang động và những khu rừng nguyên 

sinh hoang sơ ít người đặt chân tới. Mỗi hành trình là một cuộc phiêu lưu thật sự thỏa mãn khao khát chinh phục, 

khám phá và thử thách bản thân. 

Được thành lập và  vào tháng 7 năm 2011, Oxalis Adventure Tours có trụ sở chính đặt tại di sản thiên nhiên thế giới 

VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. Được Tổng cục Du lịch cấp ph p hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế, với 127 nhân viên và 160 

porter, 90% trong số đó đều là người địa phương. Oxalis có một đội ngũ chuyên nghiệp là chuyên gia trong việc nghiên cứu, 

khảo sát hang động và đưa vào khai thác du lịch theo hướng bảo tồn, phát triển bền vững các giá trị tự nhiên. 

Với sứ mệnh tạo dựng một trong những tour du lịch mạo hiểm mang tầm thế giới tại Quảng Bình, Oxalis cung cấp 

các dịch vụ chuyên nghiệp và chất lượng cao đồng thời tích cực hỗ trợ cộng đồng địa phương trong việc phát triển, nâng cao 

chất lượng cuộc sống bằng việc thu hút một lượng đông đảo du khách trong nước và quốc tế, đồng thời gián tiếp tạo ra việc làm 

ổn định và có thu nhập tương đối cho các lao động địa phương. 

An toàn là tiêu chí hàng đầu và điều kiện tiên quyết trong những chuyến tham quan do Oxalis tổ chức. Hướng dẫn 

viên được chuyên gia đào tạo kỹ lưỡng, các trang thiết bị được cung cấp mang tiêu chuẩn thế giới, mỗi chuyến đi chỉ với một 

nhóm nhỏ và giới hạn số lượng du khách tham gia. 

Phát triển cộng đồng cũng là tiêu chí hoạt động của Oxalis. Hầu hết lao động được sử dụng là người bản địa trong 

vùng Phong Nha hoặc xã Tân Hóa, các văn phòng của Oxalis đóng trên địa bàn khác đều ưu tiên và mong muốn cung cấp việc 

làm ổn định cho người địa phương nơi đây. 

Nguồn: http://oxalis com vn 

Để phát triển du lịch bền vững cần sự tham gia và phối hợp của nhiều bên khác nhau như các nhà quản lý, 

các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, các nhà cung cấp các dịch vụ giải trí, các điểm tham quan du lịch... Trong đó, 

các doanh nghiệp lữ hành đóng góp quan trọng, với vai trò làm cầu nối giữa điểm đến và du khách. Hoạt động của 

các doanh nghiệp lữ hành góp phần thông tin về điểm đến cho du khách, có ảnh hưởng lớn đến sự lựa chọn điểm 

đến của du khách và phối hợp với nhiều bên khác như nhà hàng, khách sạn, điểm tham quan, giải trí... để tạo thành 

gói sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu của du khách. Hoạt động của các doanh nghiệp lữ hành không chỉ ảnh hưởng 

đến truyền thông để thu hút du khách, góp phần đáp ứng cao nhu cầu của du khách mà còn liên quan đến các hoạt 

động bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn văn hoá, giữ gìn môi trường… để thực hiện phát triển du lịch bền 

vững. Nhận thức và hành động của các doanh nghiệp lữ hành có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng phát triển du 

lịch bền vững. Do vậy, định hướng phát triển của Công ty Oxalis hướng tới phát triển bền vững một cách toàn diện, 

bao gồm: Kinh tế, môi trường và văn hóa, xã hội. Công ty Oxalis hiện đang cố gắng tạo ra những tác động tích cực 

ở khu vực VQG Phong Nha - Kẻ Bàng: 

(1) V  kinh t  

Công ty Oxalis chú trọng vào việc phát triển nền kinh tế bản địa, bắt đầu bằng việc sử dụng 

nguồn lao động địa phương. Cùng với sự phát triển của Công ty, nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng cả 

về số lượng lẫn chất lượng ở mọi vị trí: kinh doanh, điều hành, kế toán, hướng dẫn viên, khách sạn, nhà 

hàng, và nhân lực chủ đạo của công ty - chính là đội porter (khuân vác). Thêm vào đó, việc quảng bá 

hình ảnh và các sản phẩm của công ty đã thu hút thêm khá nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến 

Phong Nha - một trong những điểm nóng về thu hút du lịch ở Việt Nam hiện nay. Điều này cũng đã tạo 

ra rất nhiều cơ hội kinh doanh cho người dân địa phương ở các lĩnh vực liên quan. 

Trung thực trong kinh doanh cũng là một trong những nhân tố cho việc kinh doanh bền vững. 

Công ty Oxalis cam kết về tính minh bạch, đạo đức và tuân thủ với các quy định về thuế và các chính 

sách của nhà nước. Ngoài ra, Công ty Oxalis sử dụng dịch vụ kiểm toán của Công ty TNHH 

PricewaterhouseCoppers Việt Nam để bảo đảm tính minh bạch. Oxalis cũng đảm bảo quyền lợi cho tất cả 

các nhân viên trong công ty về việc lương bổng xứng đáng cũng như đầy đủ các quyền lợi về bảo hiểm 

xã hội, an toàn lao động…theo pháp luật quy định. 

(2) V  môi trƣờng 
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Công ty Oxalis luôn quan tâm đến việc bảo vệ môi trường và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, cụ 

thể nhất là môi trường rừng và các hang động, trong tất cả các tour đưa vào khai thác cũng như các hoạt 

động liên quan. Bên trong các hang động, những lối đi riêng được vạch ra để hạn chế tối đa những tác 

động đối với nền hang, cũng như hệ thống thạch nhũ. Ngoài ra, Công ty Oxalis không xây dựng cơ sở hạ 

tầng cố định trong hang. Mọi thứ được mang vào rừng hoặc hang động đều phải được mang ra. Nhà vệ 

sinh cũng sử dụng phương pháp ủ phân vi sinh (compositing toilets) tại các điểm cắm trại nhằm bảo vệ 

môi trường và các mạch nước ở những khu vực này. 

Các tour nằm trong khuôn viên VQG luôn có sự kết hợp giám sát của nhân viên kiểm lâm để bảo 

đảm việc thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường và bảo tồn hang động. Các tour tạm dừng phục 

vụ vài tháng trong một năm để cho rừng và các hang động được “nghỉ ngơi”. Công tác đánh giá tác động 

môi trường cũng được thực hiện thường xuyên, ví dụ như việc kiểm tra chất lượng nước để đảm bảo 

không có bất kỳ tác động xấu lên các con sông xung quanh. Môi trường rừng cũng được bảo tồn một 

cách gián tiếp từ việc nhân viên của Oxalis có nguồn thu nhập ổn định, giảm dần việc chặt cây hay săn 

bắn trái phép trong khuôn viên rừng. 

(3) V  v n h a, x  hội 

Sự phát triển bền vững ở khía cạnh văn hóa/xã hội được tập trung thông qua các hoạt động của 

Quỹ Oxalis (Oxalis Foundation). Được thành lập từ năm 2014, Quỹ đã hoàn thành một số hoạt động bao 

gồm việc hỗ trợ tài chính cho dân bản địa tự làm kinh doanh, hỗ trợ kiến thức và tư vấn cho các doanh 

nghiệp địa phương, trao tặng học bổng, xây dựng các trường học, sữa chữa thư viện, hỗ trợ sách cho học 

sinh và một số hoạt động khác. 

(4) Những nỗ lực trong tƣơng lai 

Với cam kết phát triển bền vững toàn vẹn, Công ty Oxalis sẽ đảm bảo các hoạt động bảo tồn một 

cách bài bản đối với khu vực với các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.Oxalis cũng sẽ nỗ lực nâng cao nhận 

thức của người dân trong khu vực về việc phát triển bền vững, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, thông qua 

giáo dục và các hoạt động cụ thể. 

Với mục tiêu phát triển du lịch theo hướng bền vững, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã thực hiện tốt bước 

đầu các mục tiêu đề ra của phát triển bền vững. Tuy nhiên vẫn cần có những chính sách thiết thực hơn nữa trong 

việc phát triển cộng đồng địa phương.Phát triển không dựa chỉ dựa vào số lượng mà phải chú trọng tới chất lượng 

và hiệu quả.Cộng đồng địa phương cần phải được hưởng nhiều lợi ích hơn từ hoạt động du lịch thông qua các 

chính sách của chính quyền, doanh nghiệp và thông qua cả sự cố gắng nỗ lực hoàn thiện về kiến thức và kỹ năng 

của bản thân cộng đồng. 

BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

Một số bài học kinh nghiệm của Công ty Oxalis trong việc khai thác và phát triển du lịch b n vững  

(1) V  nguồn nh n lực 

Với chiến lược kinh doanh phát triển gắn với trách nhiệm cộng đồng thì Oxalis đã và đang chú trọng sử 

dụng nguồn nhân lực địa phương.Hiện tại có khoảng hơn 400 nhân viên và phần lớn đều là người dân địa phương. 

Để có được đội ngũ nhân viên người địa phương, Oxalis liên kết với các trung tâm đào tạo nhằm nâng cao 

trình độ lao động, trình độ chuyên môn. Hằng năm, công ty thường tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ  hướng 

dẫn viên và porter (đây là đội ngũ phục vụ cho các tour của Oxalis) về các kỹ năng leo núi, sơ cấp cứu, các kỹ năng 

hướng dẫn và phục vụ khách hàng…Hơn nữa, Oxalis còn tổ chức các khóa đào tạo về bán hàng và marketing cho 

nhân viên và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

(2) V  an toàn - bảo tồn 

Bên cạnh phát triển kinh doanh, Oxalis đặt vấn đề an toàn và bảo tồn là yếu tố hàng đầu với việc thuê các 

chuyên gia về hang động đến từ Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh (BCRA) để tư vấn và đào tạo về công tác an 

toàn và bảo tồn. Hiện nay có khoảng 7 chuyên gia hang động đang hợp tác với công ty Oxalis. Đội ngũ chuyên gia 

sẽ tư vấn về các trang thiết bị an toàn, tập huấn các kỹ năng thám hiểm hang động, các kiến hức về hang động từ đó 

đưa ra các giải pháp an toàn và bảo tồn. 
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Hạn chế số lượng khách tham gia trong mỗi tour. Bởi vì đặc thù là tour du lịch mạo hiểm, nên Oxalis đã 

tính toán đến vấn đề an toàn và bảo tồn hang động nên tổ chức mỗi tour với số lượng khách hạn chế. Hiện tại, tour 

đông khách nhất là 16 khách. 

 

Loại tour 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tour Tú Làn    2432 3393 4389 

Tour Sơn Đoong    243 482 515 

Tour Hang Én    766 1638 2067 

Tour khác 34 1911 1280 26 199 715 

Tổng cộng 34 1911 1280 3467 5695 7686 

Nguồn: Công ty Oxalis 

Chỉ hoạt động tour trong những mà điều kiện thời tiết cho phép (từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 8), các 

tháng còn lại sẽ để cho hang có thời gian nghỉ ngơi. 

Trang thiết bị an toàn: Các trang thiết an toàn đều được nhập và đạt chuẩn Châu Âu với sự tư vấn của các 

chuyên gia thám hiểm hang động có kinh nghiệm của BCRA. 

Hằng năm thuê đơn vị tư vấn thứ 3 độc lập nhằm tiến hành đánh giá, phân tích tác động môi trường ở 

những địa điểm Oxalis đang hoạt động tour để có các giải pháp phù hợp.  

Thường xuyên tập huấn nâng cao ý thức bảo tồn thiên nhiên cho đội ngủ nhân viên và cộng đồng địa 

phương. Mỗi một hoạt động kinh doanh của Oxalis đều có sự tham gia của cộng đồng địa phương, đây chính là giải 

pháp hiệu quả nhất để giúp người cộng đồng địa phương nhận ra được tầm quan trọng của việc bảo vệ tài nguyên 

thiên nhiên. 

(3) V  truy n thông 

- Để phát triển kinh doanh thì yếu tố truyền thông là vô cùng quan trọng. Thông qua truyền thông để 

quảng bá hình ảnh không chỉ của Oxalis mà còn cho cả ngành du lịch Quảng Bình cũng như của Việt Nam. 

- Oxalis đã hợp tác với rất nhiều hang truyền thông lớn của thế giới như BBC, CNN, New York Times, 

Tripadvisor, Google… và truyền thông trong nước như báo Tuổi Trẻ, VN Express, đài truyền hình Việt Nam..để 

giới thiệu hình ảnh của Quảng Bình ra thế giới. 

- Hợp tác với các hãng phim lớn của thế giới để quay các bộ phim nổi tiếng như Peter Pan, Kong Skull 

Island, Người bất tử. 

- Tổ chức cho những nhân vật nổi tiếng được đi và trải nghiệm cùng với Oxalis. Đặc biệt tổ chức thành 

công tour thám hiểm Sơn Đoòng cho đoàn đại sứ các nước  Anh, Ý, Úc… và đại sứ Mỹ Ted Osius và bạn bè của 

đại sứ.  

- Đặc biệt đã mời được đạo diễn của bộ phim Kong Skull Island  là Jordan Votg  Robert tham gia tour Sơn 

Đòng và cam kết sẽ sử dụng những hình ảnh của chuyến đi để giới thiệu trong các buổi họp báo phát hành phim. 

- Tất cả các hoạt động truyền thông đã mang lại hiệu quả tích cực, đã giới thiệu Phong Nha, Quảng Bình, 

Việt Nam ra thế giới không chỉ dành riêng cho ngành du lịch mà còn giúp công tác bảo tồn thiên nhiên được tốt 

hơn, giúp cộng đồng địa phương nhận ra rằng họ đang sở hữu những thứ mà không có bất cứ nơi nào trên thế giới 

có được, từ đó họ có ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên tốt hơn. 

(4) V  trách nhiệm cộng đồng 

- Oxalis luôn xác định phát triển bền vững phải gắn với trách nhiệm cộng đồng do vậy Oxalis tạo ra việc 

làm cho gần 400 người địa phương bao gồm lao động phổ thông cho tới quản lý cao cấp. 

- Hỗ trợ cộng đồng làm du lịch thông qua việc đào tạo trình độ và tay nghề cho người dân địa phương, hỗ 

trợ người dân địa phương làm các sản phẩm du lịch như homestay, dịch vụ du lịch…tư vấn cho các công ty địa 

phương phát triển các sản phẩm du lịch mới. Hiện nay có một số anh em porter sau một thời gian làm việc cho 

Oxalis thì đã mở được các homestay  rất có chất lượng để phục vụ cho khách du lịch (ở khu vực Phong Nha), mở 

được lò bánh mì phục vụ cho khách du lịch (Tú Làn)… 

- Hỗ trợ cho cộng đồng địa phương thông qua quỹ Oxalis Foundation và các chương trình lớn như Tú Làn 

Adventure Race: xây dựng trường học, các công trình công cộng cho địa phương, trao học bổng cho các cháu có 

hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà nổi chống lũ cho người dân địa phương ở nhưng nơi lũ lụt…. 
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- Đóng góp và nộp các loại phí, lệ phí và các loại thuế đúng quy định pháp luật. Hằng năm công ty thuê 

đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH PricewaterhouseCoppers Việt Nam để kiểm toán nhằm đảm bảo 

tính minh bạch. 

- Mỗi một hoạt động kinh doanh của Oxalis đều có sự tham gia của cộng đồng địa phương. 

K T LU N  

VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đang trở thành một điểm đến rất hấp dẫn đối với khách du lịch quốc tế và nội 

đia. Điều đó đồng nghĩa với việc áp lực đối với môi trường tự nhiên và xã hội là rất lớn. Thông qua việc khai thác 

các sản phẩm du lịch, Công ty Oxalis đã nỗ lực và có những biện pháp hành động thiết thực để góp phần bảo vệ 

sinh thái, nâng cao kinh tế, bảo tồn và phát triển văn hóa của địa phương và khu vực. Tuy vậy, vẫn tồn tại những 

vấn đề mà cần có sự cố gắng nỗ lực của tất cả các bên liên quan để  VQG Phong Nha - Kẻ Bàng phát triển thực sự 

bền vững. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Quy hoạch phát triển du lịch bền vững khu vực VQG Phong Nha - Kẻ Bàng giai đoạn 2010-2020, 

http://www.vietnamtourism.com/index.php/news/items/3190, truy cập ngày 26/6/2018 

[2] http://phongnhaexplorer.com 

[3] http://oxalis.com.vn/about-us/ 
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KHU SINH QUYỂN TH  GIỚI CÙ LAO CHÀM - HỘI AN, BÀI HỌC CỦA 

PHÁT TRIỂN DU LỊCH Đ N CÔNG TÁC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ 

GIÁ TRỊ VĂN HÓA BẢN ĐỊA 

 LÊ NGỌC THẢO 

Trư ng ban thư k  

Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm 

TÓM TẮT 

Nằm cuối dòng sông Thu Bồn và kết nối với quần đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An được thừa hưởng 

một sự đa dạng các hệ sinh thái vùng cửa sông, ven bờ và hải đảo. Hệ thống cồn bãi tự nhiên trên các dòng sông, 

bãi biển, rừng ngập mặn, thảm cỏ biển, rạn san hô, quần cư rong biển, rừng tự nhiên trên đảo, cũng như cảnh quan 

trên cạn và dưới nước đã và đang mang lại cho Hội An một sự giàu có các dịch vụ sinh thái. 

Một thành phố nhỏ b  nhưng sở hữu hầu như đầy đủ những giá trị văn hóa, lịch sử trong mối giao hòa với 

thiên nhiên. Những giá trị cốt lõi, nổi trội đã được thế giới công nhận thông qua 2 danh hiệu của UNESCO là Phố 

cổ Hội An (1999), Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An (2009) và mới đây là Nghệ thuật hô hát 

bài chòi, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại (2018), đã đưa Hội An đang trở thành điểm đến cực kỳ quan quan 

trọng và đầy hấp dẫn trong hành trình trải nghiệm di sản miền Trung Việt Nam. 

Du khách đến thăm và trải nghiệm tại Hội An không ngừng gia tăng, trong lúc sức chịu tải của môi 

trường, các HST là có giới hạn cùng với cơ sở hạ tầng, các dịch vụ và năng lực đáp ứng của các điểm đến còn quá 

hạn chế thì việc gia tăng du khách, đặc biệt là du khách thuộc loại hình du lịch đại trà đang gây áp lực rất lớn đến 

môi trường, tài nguyên kể cả làm thay đổi n t văn hóa truyền thống của người dân địa phương. Nếu không có chiến 

lược và hành động cụ thể, chắc chắn việc phát triển này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp bảo tồn và phát huy 

những giá trị của địa phương nhưng mang tầm ý nghĩa toàn cầu. 

TỔNG QUAN 

KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN TH  GIỚI CÙ LAO CHÀM - HỘI AN, NƠI HÕA QU ỆN GIỮA CON 

NGƢỜI VỚI THIÊN NHIÊN 

Khu sinh quyển (KSQ) thế giới Cù Lao Chàm - Hội An được UNESCO công nhận vào ngày 26/5/2009 

dựa trên những giá trị độc đáo, nổi trội về tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nhân văn gắn với mảnh đất và con 

người Hội An qua bao thời kỳ lịch sử. Ngoài di sản văn hóa thế giới Phố cổ Hội An, nơi lưu giữ nguyên vẹn hơn 

1.000 quần thể kiến trúc thể hiện sự giao thoa các nền văn hóa trên thế giới, KSQ còn sở hữu sự phong phú các 

kiểu hệ sinh thái (HST) tự nhiên, đây chính là nơi nuôi nuôi dưỡng, phát triển nguồn lợi sinh vật cho cả khu vực 

duyên  hải miền Trung. 

1. Sự hiện  iện đầy đủ các  iểu hệ sinh thái của vùng đất ng p nƣớc, cửa sông,  iển v  đảo 

Sự liên kết sinh thái từ hạ lưu sông Thu Bồn qua vùng cửa sông, gắn với bờ biển và kết nối với quần đảo 

Cù Lao Chàm đã tạo ra một vùng đất ngập nước với sự hiện diện đầy đủ các kiểu hệ sinh thái đặc trưng của vùng 

bờ, đảo và đại dương. Hệ thống cồn bãi tự nhiên, các bãi triều, rừng ngập mặn, cồn cát ven biển, các bãi biển, thảm 

cỏ biển, rong biển, rạn san hô, vùng triều bờ đá và rừng nguyên sinh trên đảo là các hệ sinh thái vô cùng quan trọng 

giúp nuôi dưỡng và phát triển nguồn lợi tự nhiên phục vụ cho đời sống cư dân và là nền tảng phát triển các dịch vụ 

hệ sinh thái sinh thái gắn với cộng đồng. 

2. C  t nh đa  ạng sinh học cao cả tr n cạn v   ƣới nƣớc 

Toàn phạm vi KSQ có hơn 357 ha rạn san hô, 60 ha thảm cỏ biển, nhiều thảm rong biển phân bố tại các 

vùng triều, 117 ha rừng dừa nước và toàn bộ 1.765 ha rừng nguyên sinh trên các đảo Cù Lao Chàm cùng với các hệ 

sinh thái tự nhiên khác là nơi sản sinh, nuôi dưỡng, phát triển của hàng ngàn loài cá, giáp xác, thân mềm cũng như 

các loài động thực vật trên cạn. Từ đây các loài có thể phát tán nguồn lợi đi khắp nơi kể cả trên thượng nguồn và 

đại dương.Đặc biệt, rừng nguyên sinh Cù Lao Chàm là nơi lưu giữ nhiều nguồn gen quí của rất nhiều loài động 

thực vật.Rõ nét nhất là sự hiện diện của Cua đá, là loài giáp xác có vòng đời gắn với cả hệ sinh thái rừng và hệ sinh 

thái biển.Sự hiện diện của chúng là minh chứng cho sức khỏe, chất lượng của rừng và tính đa dạng sinh học tại đây. 

3. Di sản v n h a th  giới - Phố cổ Hội An 

Quần thể kiến trúc của hơn 1.000 di tích tại phố cổ Hội An thể hiện sự giao lưu văn hóa của nhiều quốc 

gia trên thế giới và minh chứng cho sự hưng thịnh của một thương cảng sầm uất vào loại bậc nhất của khu vực 
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Đông Nam Á. Điểm độc đáo ở đây chính là “di sản sống”, các di tích thuộc sở hữu của người dân, không gian văn 

hóa theo kiểu “trên phố dưới thuyền” hay “làng trong phố” chính là cuộc sống hằng ngày của cư dân thành phố Hội 

An được gìn giữ qua bao thời kỳ lịch sử. 

4. L ng ngh  truy n thống 

Từ sự giao lưu, du nhập nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới, Hội An đã xuất hiện và tồn tại nhiều 

làng nghề truyền thống độc đáo như là: Làng mộc Kim Bồng, Làng gốm Thanh Hà, Làng nghề tre dừa nước Cẩm 

Thanh, Nghề Yến Thanh Châu, hay những nghề mới phát triển để phục vụ cho sự trải nghiệm của du khách như 

nghề làm lồng đèn, nghề may mặc, nghề làm bánh và rất nhiều loại hình văn hóa ẩm thực phát triển rất rực rỡ tại 

Hội An. 

5. Cảnh quan sinh thái 

Hiếm có nơi nào như Hội An, vừa có đô thị cổ là di sản văn hóa thế giới, vừa kề cận sông nước, biển và 

hải đảo. Vùng hạ lưu sông Thu Bồn cùng với hệ thống kênh rạch chằng chịt bao bọc và phân cắt địa hình tạo nên 

những bãi cát, nổng, trảng, dốc, cồn cát, bàu, đầm, hói, vũng, ao…và hệ sinh thái rừng dừa nước rất trù phú tại 

vùng hạ lưu sông Thu Bồn. 

Cảnh quan sông nước gắn với phố cổ chính là nơi lý thú để du khách trong và ngoài nước khám phá, trải 

nghiệm đời sống chân quê.Du khách sẽ cảm nhận được vẻ đẹp hiếm có của cảnh quan sông nước, trên phố dưới 

thuyền, trước bàu sau búng, làng trong phố. Tất cả đã làm nên một Hội An cổ kính, trầm mặc, lung linh huyền ảo 

nhưng cũng rất đổi năng động trong sự đa dạng loại hình trải nghiệm cho du khách. Thành phố đã có nhiều chính 

sách nhằm không chỉ bảo vệ cảnh quan sông nước, biển đảo mà còn chú trọng đến cảnh quan vùng đệm, vùng 

ngoại ô, chú trọng cảnh quan và môi trường du lịch tại các làng quê sinh thái đặc thù, những mảng xanh của đồng 

ruộng, vườn tược trong làn gió man mát từ biển. 

Với những gì mà Hội An đang sở hữu đã minh chứng rõ n t, sinh động cho sự hài hòa giữa con người và 

thiên nhiên - một điểm nổi bậc của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An so với các Khu khác của 

Việt Nam. 

DU LỊCH SINH THÁI - LOẠI HÌNH PHÙ HỢP NHẤT ĐÁP ỨNG MỤC TIÊU DU LỊCH GẮN VỚI BẢO 

TỒN 

Năm 2017, thành phố Hội An đón hơn 3,22 triệu lượt khách, tăng 21,66% so với năm 2016 nhưng đang có 

dấu hiệu thấp hơn năm 2018. Dù chiếm 0,3% diện tích lãnh thổ nhưng mỗi năm Hội An đón hơn 25% lượng khách 

quốc tế đến Việt Nam, trong đó chủ yếu là dòng khách Trung Quốc, Hàn Quốc với loại hình trải nghiệm đại trà, ẩm 

thực. Điều này cho thấy Hội An vẫn chưa xây dựng sản phẩm du lịch chiến lược phục vụ cho dòng khách chất 

lượng cao, khám phá, trải nghiệm, du lịch văn hóa, du lịch học tập nghiên cứu và đặc biệt là du lịch sinh thái 

(DLST) đúng bản chất. 

Trước tình trạng mật độ du khách quá cao, kéo theo nhu cầu thực phẩm rất lớn tại hầu hết các điểm đến 

thuộc KSQ, từ phố cổ, qua các làng quê sinh thái cho đến quần đảo Cù Lao Chàm, nơi đâu cũng đối diện với tình 

trạng ồn ào, náo nhiệt, ô nhiễm. Sự bộn bề này đã và đang làm mờ nhạt dần cái hồn của phố cổ, nét cổ kính, trầm 

mặc, lung linh huyền ảo hay cái không gian yên bình, thơ mộng của những làng quê sinh thái. Nhiều người yêu 

mến phố cổ và lo lắng cho những giá trị nổi trội toàn cầu của KSQ đã thốt lên: “không thể bán sự trầm tĩnh để lấy 

đô-la”, hay “đừng biến Hội An trở thành một nhà hàng cở lớn, một khu mua sắm khổng lồ”. 

Trước tình hình đó, Hội An đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học với sự tham gia của đại diện các bên liên 

quan từ nhà quản lý, nhà khoa học, các doanh nghiệp cho đến người dân địa phương đã đồng thuận rằng phát triển 

DLST đúng bản chất là con đường hữu hiệu để đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo tồn tài nguyên đa 

dạng sinh học và n t văn hóa truyền thống của người dân địa phương theo các nguyên tắc:  

(1) DLST là loại hình hầu như duy nhất được phát triển tại các khu vực, các điểm đến có độ nhạy cảm cao 

đối với các hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân văn của khu sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An. 

(2) Cộng đồng cư dân địa phương đóng vai trò then chốt trong câu chuyện văn hóa lịch sử và họ phải thực 

sự trở thành chủ nhân của các loại hình dịch vụ trong phát triển du lịch tại KSQ. 

(3) Các bên liên quan cùng tham gia xây dựng và phát triển mô hình DLST đảm bảo các tiêu chí và đúng 

bản chất. 

Các sản ph m du lịch trong khu sinh quyển phải minh chứng cho sự hòa quyện giữa con ngƣời với thiên 

nhiên 
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DLST phát triển đã và đang tạo cơ hội cho người dân cải thiện được sinh kế và nâng cao được chất lượng 

cuộc sống.Thu nhập được nâng cao, chất lượng cuộc sống được cải thiện là động lực cho người dân tham gia nhiều 

hơn và sâu hơn vào hoạt động bảo vệ môi trường và tài nguyên tại thành phố Hội An. Một trong những cách tiếp 

cận mới mà Hội An thực hiện tại thành phố mình là xây dựng Hội An thành thành phố Sinh thái - Văn hóa - Du 

lịch, trong đó sự hài hòa giữa văn hóa và sinh thái là điểm nhấn cho sự phát triển và bảo tồn của toàn vùng hạ lưu 

sông Thu Bồn, mà KSQ là nơi thể hiện cho sự hòa quyện đó thông qua sự gắn kết giữa tự nhiên và con người ở 

đây. Các chiến lược, chương trình được cụ thể hóa việc phát triển du lịch gắn với công tác bảo tồn tài nguyên thiên 

nhiên, đa dạng sinh học và văn hóa bản địa được thực hiện tại KSQ: 

(1) Kế hoạch quản lý và phát triển du lịch đô thị cổ Hội An và KSQ theo phương thức kế hoạch quản lý 

sử dụng công (Public Use Planning - PUP) do UNESCO hỗ trợ. Trong đó, đã giúp cộng đồng và các bên liên quan 

hiểu rõ được tài nguyên của mình đang sở hữu là gì, nguồn tài nguyên này được liệt kê, phân nhóm và xếp hạng ưu 

tiên cũng như đánh giá mức độ bị tác động, mức độ dễ bị tổn thương; xác định các giá trị nổi trội, trên cơ sở đó xây 

dựng bộ thông điệp của Khu di sản để truyền tải đến du khách, giúp du khách cảm nhận được giá trị nổi trội toàn 

cầu của một Khu di sản; 

(2) Thành phố Hội An đang thực hiện các đề án phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương, xã phường 

có tính chất đặc thù tại các phân vùng chức năng của KSQ. Xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) sẽ được xây dựng trở 

thành trung tâm đa dạng sinh học, nơi bảo tồn nguồn gen quí của KSQ; xã Cẩm Thanh nơi sở hữu phần lớn rừng 

dừa nước tại khu vực hạ lưu 65ong Thu Bồn sẽ trở thành làng quê sinh thái đặc thù, là trung tâm nuôi nuôi dưỡng 

và phát triển nguồn lợi thủy sản cho vùng cửa 65ong, quần đảo Cù Lao Chàm và cả khu vực duyên hải Nam Trung 

Bộ; xã Cẩm Kim sẽ trở thành trung tâm nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tự nhiên gắn với phát triển DLST; 

(3) Ngoài ra, thành phố đang thực hiện điều chỉnh qui hoạch phát triển kinh tế xã hội với trọng tâm là 

bảo tồn và phát huy các di sản của UNESCO, gìn giữ và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, hệ thống cồn bãi tự nhiên 

trên các con 65ong, khôi phục các bãi biển, bảo tồn hệ sinh thái nông nghiệp. Đây chính là những giá trị chủ yếu 

đáp ứng nhu cầu của du khách và sự phát triển thực chất của DLST tại KSQ; 

(4) Thực hiện chiến lược lồng gh p, liên kết giữa tất cả các ngành nghề trong đó chủ yếu là phát triển 

nông nghiệp, các làng nghề truyền thống với DLST. Đồng thời xúc tiến việc xây dựng mối liên kết vùng với các 

địa phương thuộc dãi ven biển, các địa phương thuộc lưu vực 65ong Vu Gia - Thu Bồn cũng như thành phố Đà 

Nẵng - trung tâm thương mại dịch vụ trong phát triển DLST nói riêng và phát triển bền vững kinh tế xã hội nói 

chung của thành phố Hội An và tỉnh Quảng Nam. 

CÁC MÔ HÌNH CỤ THỂ 

1. Mô hình cộng đồng tham gia khai thác và bảo tồn cua đá Cù Lao Ch m 

Đây là mô hình được xây dựng với sự hợp lực của các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp và 

người dân địa phương. Các tiêu chí thể hiện sự lồng ghép giữa du lịch và bảo tồn đa dạng sinh học: 

- Thành viên Tổ cộng đồng là những người được ph p khai thác cua đá; 

- Số lượng cua mỗi năm được ph p khai thác được Tổ cộng đồng tự quyết định dựa trên sự tư vấn của các 

nhà khoa học và sự giám sát của chính quyền địa phương trong mô hình hợp tác 4 nhà. 

- Thời gian được ph p khai thác từ 01/3 đến 31/7 hằng năm; 

- Kích thước mai cua tối thiểu được ph p khai thác là 7 cm; 

- Không khai thác cua cái đang mang trứng; 

- Tất cả cua do các thành viên trong Tổ đi khai thác về phải được trình báo với Tổ trưởng và các thành viên 

của Tổ để thực hiện việc đo kích thước, cân trọng lượng, kiểm tra các chỉ tiêu và tiến hành dán nhãn sinh thái trước 

khi xuất bán ra thị trường. 

2. Mô hình tiểu  hu đồng quản lý bảo tồn biển thôn B i Hƣơng 

Đây là mô hình đầu tiên trên cả nước trong đó nhà nước bàn giao một phần diện tích mặt nước và nguồn 

tài nguyên liên quan của khu bảo tồn cho cộng đồng tự tổ chức quản lý, khai thác và phát triển các loại hình dịch vụ 

để phát triển sinh kế nhưng phải đảm bảo mục tiêu bảo tồn các giá trị tài nguyên của Khu bảo tồn. 

Sau gần 5 năm hoạt động, mô hình đã tỏ ra có hiệu quả, đáp ứng được sự mong mỏi của người dân địa phương thôn 

Bãi Hương xã Tân Hiệp (Cù Lao Chàm), từ chỗ họ chỉ sống hầu như phụ thuộc vào việc khai thác hải sản, khai 

thác củi rừng, thì đến nay cộng đồng thôn Bãi Hương đã tự tổ chức quản lý, tuần tra, kiểm soát các phương tiện 

khai thác trái phép trong phạm vi tiểu khu và có sự phối hợp rất chặt chẽ với khu bảo tồn biển và lực lượng biên 

phòng nhằm kiểm soát, quản lý tốt để khai thác bền vững tài nguyên.   
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3. Mô hình cộng đồng tham gia phục hồi san hô cứng và phát triển các dịch vụ lặn ngắm san hô 

Đây là mô hình được xây dựng trên nguyên tắc và các lợi ích từ mô hình Đồng quản lý cũng như tính phù 

hợp với điều kiện của Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm. Toàn bộ diện tích 19,05 km
2
 bao gồm toàn bộ đảo Hòn Tai, 

một phần đảo Hòn Lao và phần lớn mặt nước bao bọc xung quanh khu vực này đã được bàn giao cho Ban quản lý 

tiểu khu để quản lý, giám sát và tổ chức một số loại hình dịch vụ DLST nhưng phải đảm bảo nguồn tài nguyên 

được bảo tồn và phát triển tốt. Trong mô hình này, các thành viên của tiểu khu được tập huấn và hiện tại đã làm 

chủ công nghệ phục hồi san hô cứng, có khả năng tập huấn lại cho các tỉnh bạn và trở thành lực lượng hợp tác 

chiến lược của Ban quản lý khu bảo tồn biển trong các hoạt động nghiên cứu, giám sát rạn san hô và tính đa dạng 

sinh học trong Khu bảo tồn. Đây chính là mô hình tạo nền tảng để thực hiện lộ trình chuyển giao quyền quản lý cho 

người dân và khuyến khích họ phát triển các loại hình dịch vụ DLST gắn với hoạt động bảo tồn tính đa dạng sinh 

học và phát huy các giá trị văn hóa bản địa. 

4. Một số mô hình khác trong phạm vi Khu sinh quyển 

Với định hướng chung là lôi kéo toàn xã hội vào công cuộc bảo tồn và phát huy những giá trị của Khu 

sinh quyển, thành phố luôn khuyến khích và hỗ trợ tối đa cho việc thành lập các  tổ nhóm cộng đồng, các tổ dịch 

vụ, hiệp hội nghề nghiệp để hoạt động được tổ chức thực hiện, giám sát và quản lý tốt. Hiện tại đã thành lập và đi 

vào hoạt động có nề nếp của Tổ xe ôm, Tổ cua đá, Tổ thuyền vận chuyển, Tổ dịch vụ lưu trú homestay, Tổ thuyết 

minh viên, Tổ nấu ăn (Cù Lao Chàm); Tổ thúng chai (Cẩm Thanh); Nghiệp đoàn xích lô (Phố cổ Hội An) và tương 

lai sẽ tiếp tục thành lập nhiều tổ nhóm cộng đồng trên các lĩnh vực khác nhau thuộc Khu sinh quyển. 

BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

Bên cạnh những những thành công trong việc thu hút khách đến ngày càng nhiều, công cuộc phát triển 

DLST gắn với bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học cũng như phát huy giá trị văn hóa bản địa của KSQ cũng đang 

đứng trước những khó khăn và thách thức từ thiên nhiên và chính từ con người. Hàng năm, thành phố phải hứng 

chịu những trận bão, lụt kinh hoàng, uy hiếp trực tiếp đến quần thế di tích phố cổ Hội An, làm sạt lở bờ sông, gây 

ngọt hóa và lắng đọng trầm tích trên các rạn san hô, thảm cỏ biển tại đảo Cù Lao Chàm. Hiện tượng xỏi lở và mất 

bãi biển vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Các nhà khoa học đã có nhiều nghiên cứu nhằm tìm ra giải pháp, các 

doanh nghiệp cũng như chính quyền thành phố cũng rất nỗ lực để cứu lấy bãi biển nhưng trên thực tế, bãi biển xinh 

đẹp, thơ mộng của thành phố Hội An đã bị biến mất. 

Cùng với đó, sự đô thị hóa, công trình hóa diễn ra khắp nơi từ đất liền đến hải đảo đã làm ảnh hưởng rất 

lớn đến môi trường, cảnh quan, các hệ sinh thái, tính đa dạng sinh học kể cả n t văn hóa truyền thống của người 

dân Hội An. 

Dòng sông Thu Bồn thơ mộng cũng không còn được giá trị nguyên bản, các hệ thống cồn bãi tự nhiên trên 

sông đã được đầu tư các công trình, dịch vụ, làm mất đi tính tự nhiên hoang sơ vốn dĩ rất quý của KSQ. Sự xuất 

hiện của con người tại các khu vực này đã làm ảnh hưởng đến đời sống hoang dã, chia cắt vòng đời tự nhiên của rất 

nhiều loài. Tại Cẩm Thanh trước đây từng là nơi thu hút rất nhiều chim, cò về kiếm ăn và sinh sống, tuy nhiên sự 

xuất hiện của con người tại các vạc dừa đã xua đuổi dần những đàn chim di cư, cắt đứt nhiều chuỗi giá trị và làm 

tính cân bằng sinh thái kể cả trong và ngoài phạm vi KSQ. 

Qua đó, KSQ cũng đã rút ra được những bài học quí giá trong việc phát triển kinh tế xã hội, trọng tâm là 

phát triển DLST gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nhân văn – những tài sản của địa phương 

nhưng mang tầm ý nghĩa toàn cầu: 

Thứ nhất: Ngƣời   n địa phƣơng l  ngƣời chủ câu chuyện trong phát triển DLST 

Tất cả hoạt động liên quan đến dịch vụ du lịch luôn gắn với cộng đồng và luôn tìm cách lôi kéo họ tham 

gia, cùng dẫn dắt câu chuyện và cùng chia sẻ lợi ích một cách bền vững từ hoạt động DLST. Hiện nay, tại hầu hết 

các điểm du lịch vẫn đang diễn ra hiện tượng người dân địa phương chuyển đổi nghề truyền thống như khai thác 

thủy sản, nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ … sang làm công cho các chủ cơ sở dịch vụ, công việc nhẹ nhàng, thu 

nhập cao. Đây là biểu hiện của sự mai một nghề truyền thống, sự đánh mất bản sắc văn hóa bản địa, một tài sản quí 

giá trong nhóm tài nguyên nhân văn mà KSQ đang nỗ lực bảo tồn nhằm tạo nguồn lực cho sự phát triển DLST gắn 

với bảo tồn đa dạng sinh học và gìn giữ văn hóa bản địa. KSQ cũng như chính quyền thành phố Hội An quyết tâm 

không để tình trạng “người dân địa phương làm thuê trên chính mảnh đất của mình” diễn ra, mà phải định hướng 

họ trở thành “những người chủ thực sự” của các dịch vụ kể cả làm chủ KSQ trong tương lai. 

Thứ hai: Khai thác tài nguyên một cách v n minh 

Tài sản quí báu của khu sinh quyển chính là nguồn tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên nhân văn. Nguồn 

tài nguyên này phải được liệt kê chi tiết, được phân thành các nhóm riêng biệt, đánh giá hiện trạng, phân tích 
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những tác động, xác định nguyên nhân và những yếu tố ảnh hưởng đến diễn thế nguồn tài nguyên, từ đó đề xuất 

các giải pháp quản lý, khai thác hiệu quả, đảm bảo sự phát triển bền vững theo phương châm “Bảo tồn để phát triển 

và phát triển đề bảo tồn”. Đây chính là điểm mạnh cũng như sự thành công của KSQ. Các mô hình cụ thể về khai 

thác cua đá, khai thác lá rừng, rau rừng, đồng quản lý tài nguyên… là những minh chứng cho sự khai thác tài 

nguyên một cách văn minh, tạo động lực để thu hút khách đến trải nghiệm có chiều sâu theo mô hình DLST.  

Thứ ba: Mỗi điểm đ n trong KSQ cần có một Bộ thông điệp 

Đối với KSQ, nguồn thông tin có thể chuyển tải đến với du khách là rất lớn tuy nhiên mức độ cảm thụ và 

hiệu quả thay đổi suy nghĩ, thay đổi hành vi của du khách hoàn toàn phụ thuộc vào phương thức truyền đạt của 

người hướng dẫn viên/thuyết minh viên tại điểm. Và trên thực tế, du khách vẫn rất “đói” thông tin về câu chuyện 

lịch sử, những giá trị cốt lõi nổi trội của KSQ. Do vậy, toàn bộ thông tin về lịch sử, những giá trị tài nguyên cần 

được liệt dê, xác định giá trị nổi trội và được chuyển tải một cách cô đọng, hiệu quả đến du khách thông qua bộ 

thông điệp đã được xây dựng trước đó. Thông điệp được hiểu là những thông tin cốt lõi, thể hiện được giá trị nổi 

trội của một điểm đến mà du khách có thể nhớ và làm họ thay đổi suy nghĩ, thay đổi hành vi sau những trải nghiệm 

tại một khu di sản.  

Thứ tƣ  Xác định chuỗi giá trị có liên quan và câu chuyện liên k t trong phát triển du lịch 

Hầu hết các sản phẩm và sự trải nghiệm của du khách đến với phố cổ Hội An, rừng dừa nước Cẩm Thanh, 

rạn san hô Cù Lao Chàm hay tại các làng nghề truyền thống, làng quê sinh thái đặc thù được diễn ra một cách đơn 

điệu, thông tin độc lập nhau. Trong khi đó, những giá trị hiện hữu mà Hội An đang có được chính là kết quả của 

một quá trình chọn lọc đầy khắc nghiệt của tự nhiên và sự trân trọng, gìn giữ cái quí giá của các bậc tiền nhân. HST 

tự nhiên và HST nhân văn nơi đây có mối tương hòa, tác động lẫn nhau để rồi kết tinh thành một giá trị cốt lõi, nổi 

trội thể hiện sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên qua bao đời. Phố cổ Hội An sầm uất, nổi tiếng một thời 

cũng chính nhờ sự hội tụ của trời đất, nơi giao thoa giữa lục địa và đại dương, thuận lợi cho sự trao đổi hàng hóa 

thương mại để rồi kéo theo sự giao thoa các nền văn hóa trên thế giới. Rừng dừa nước và hệ sinh thái đất ngập 

nước vùng hạ lưu sông Thu Bồn chính là nơi nuôi dưỡng và phát triển của gần 80% nguồn lợi thủy sản tại các rạn 

san hô đảo Cù Lao Chàm và vùng biển ven bờ của tỉnh Quảng  Nam. Ngoài ra, các làng nghề truyền thống tại Hội 

An cũng được hình thành và phát triển dựa trên điều kiện tự nhiên và các hoạt động giao thương, buôn bán của các 

thương gia trong lịch sử. Các điệu hát hò khoan, dân ca, hát bả trạo cũng được diễn xướng trong quá trình lao động 

của người dân như mò cua, bắt ốc, chài lưới, khai thác hải sản hay công việc đồng áng…vv. Điều này kh ng định 

các giá trị của KSQ được hình thành trong sự tương tác giữa thiên nhiên với con người. Chính vì vậy, các giá trị 

trong KSQ không tồn tại độc lập mà giữa chúng có sự phụ thuộc và liên kết với nhau về không gian và thời gian. 

Vấn đề này cần được lồng ghép trong chiến lược phát triển chuỗi sản phẩm du lịch, xây dựng hệ thống dịch vụ, đặc 

biệt trong công tác thuyết minh để tăng giá trị của KSQ và đảm bảo sự hài lòng của du khách đối với trải nghiệm 

tại một khu di sản. 

Thứ n m  Không phá vỡ cấu trúc tự nhiên của các sinh cảnh và hệ sinh thái, ph n định rõ giá trị 

của t nh “hoang sơ” v  sự “hoang ph ” 

Tọa lạc tại hạ lưu sông Thu Bồn, với hệ thống kênh rạch chằng chịt, thông qua cửa biển để kết nối với 

quần đảo Cù Lao Chàm, KSQ đang sở hữu những giá trị rất nổi trội về cảnh quan sinh thái, hệ thống cồn bãi tự 

nhiên, các bàu, búng, nổng cát, cồn cát ven sông, ven biển hay các khu vực đất ngập nước…vv. Đây chính là 

những sinh cảnh và HST tự nhiên cực kỳ quan trọng giúp cân bằng sinh thái, ổn định địa hình và có mối tương 

quan mật thiết đến tài nguyên nước mặt, tài nguyên nước ngầm và đặc biệt là vòng đời của vô số loài sinh vật trên 

cạn và dưới nước. Các sinh cảnh này tồn tại trong tự nhiên qua bao đời, rõ ràng nó có vai trò nhất định trong chuỗi 

các mắc xích sinh học và các qui luật biến đổi của tự nhiên. Mọi sự can thiệp dù nhỏ nhất vào cấu trúc tự nhiên này 

đều làm thay đổi qui luật trao đổi vật chất, năng lượng, và tất yếu tự nhiên sẽ tự điều chỉnh để thiết lập mức cân 

bằng mới. Những hiện tượng mà chúng ta đang đối mặt như xói lở bãi biển, sạt lở bờ sông, lũ lụt, ô nhiễm, trầm 

tích trên các rạn san hô chính là những hệ quả của quá trình thiết lập cân bằng mới trước những tác động của con 

người vào cấu trúc tự nhiên của các sinh cảnh. 

Do vậy, việc đầu tư các công trình, cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển du lịch tại các khu vực mà ta cho 

rằng không có giá trị kinh tế, hay là sự “hoang phí” như hệ thống cồn bãi tự nhiên trên các con sông, các đồi cát 

trên các bãi biển, vùng đất ngập nước… nhưng trên thực tế, đây chính là những giá trị to lớn về cảnh quan, về tính 

liên kết sinh thái và đặc biệt là giá trị “hoang sơ” vô cùng quí giá đối với KSQ đã được UNESCO và cộng đồng thế 

giới công nhận. Chúng ta cần nghiên cứu phân tích đánh giá môi trường chiến lược (SEA), đánh giá môi trường 

cho từng dự án cụ thể (EIA) và cân nhắc sự đánh đổi (Trade off) khi quyết định đầu tư để duy trì và phát huy 
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những giá trị vô cùng quan trọng nhưng không dễ dàng nhìn thấy được của sinh cảnh tự nhiên và cần phân biệt rõ 

giá trị của KSQ và hệ thống các dịch vụ hỗ trợ. 

Thứ sáu: Bán cái g  ta đang c ,  hông  án những cái khách cần 

Việc cùng lúc sở hữu 2 di sản của UNESCO gồm Phố cổ Hội An và KSQ và mới đây là Nghệ thuật hô hát 

bài chòi, Hội An đang đón nhận nhiều dòng khách từ khắp nơi trên thế giới với nhiều nhu cầu khác nhau. Tại phố 

cổ Hội An, có rất nhiều nhà hàng ăn uống, khu mua sắm ra đời, chiếm lĩnh hầu hết không gian của phố, làm mờ 

nhạt giá trị cốt lõi của phố cổ di sản đó là sự lung linh huyền ảo, trầm mặc, mang đầy dấu vết của lịch sử và sự giao 

lưu văn hóa của nhân loại. Tại rừng dừa nước Cẩm Thanh, du khách yêu cầu chủ dịch vụ mở nhạc âm lượng lớn để 

nhảy múa, hát hò ngay trên các thúng chai tại các vạc dừa nước, nơi KSQ và địa phương đang nỗ lực gìn giữ một 

không gian sinh thái yên ả, một làng quê chất phát, nhẹ nhàng trong sự hòa quyện với thiên nhiên. Tại Cù Lao 

Chàm, có rất nhiều doanh nghiệp đề nghị phát triển các loại hình thể thao trên biển cảm giác mạnh, làm xáo trộn 

môi trường nước, ảnh hưởng trực tiếp đến rạn san hô, các thảm cỏ biển và đời sống của các loài sinh vật cả trên cạn 

và dưới nước. Điều này sẽ dần dần làm mất quyền tự chủ, quyền quyết định “mua” và “bán” của điểm đến và 

chúng ta đang bị hút theo bởi những nhu cầu chưa phù hợp của du khách tại một khu di sản. Đối với các khu bảo 

tồn, việc giới thiệu và bán các sản phẩm dịch vụ không theo nguyên tắc cố hữu “Bán những gì người mua cần” mà 

chỉ nên “Bán những gì ta có một cách bền vững”. Đây là một nguyên tắc rất quan trọng liên quan đến định hướng 

phát triển DLST gắn với bảo tồn những giá trị nổi trội của KSQ. 

Thứ bảy: Chia sẻ lợi ích và mô hình hợp tác 4 nhà trong phát triển DLST 

Lượng khách đến Hội An ngày càng tăng, một dấu hiệu đáng mừng về sự tăng trưởng nhưng chưa thể kết 

luận được sự thành công của phát triển du lịchcũng như sự đúng đắn trong chiến lược chung của thành phố. Vấn đề 

cốt lõi quan trọng đó là cơ chế chia sẻ lợi ích từ việc phát triển du lịch tại đây.Thành phố chủ trương giới hạn số 

lượng 3.000 khách đến đảo Cù Lao Chàm trong một ngày là một sự lo lắng về sức tải môi trường, nguồn tài nguyên 

và năng lực đáp ứng của cộng động địa phương. Điều này thể hiện sự cương quyết trong việc đảm bảo cân đối giữa 

bảo tồn và phát triển. Các nghiên cứu của KSQ chỉ ra rằng người dân Cù Lao Chàm chỉ thu được chưa đến 10% 

doanh thu từ sự phát triển du lịch đến đảo. Nguyên nhân của sự bất hợp lý này đó là việc thiết kế và tổ chức các 

tour của các đơn vị lữ hành, các doanh nghiệp du lịch, họ chỉ mới tính toán làm sao đầu tư tối thiểu nhưng thu được 

lợi nhuận tối đa và hoàn toàn chưa suy nghĩ tới việc tạo mối liên kết và chia sẻ lợi ích với người dân địa phương. 

Hơn nữa, chính quyền chưa có những định hướng chính sách giúp du khách có thể tự chọn phương án tiếp cận đảo 

Cù Lao Chàm mà không phải phụ thuộc vào các đơn vị lữ hành. Phương tiện vận chuyển công cộng hạn chế, cơ sở 

lưu trú trong nhà dân còn thiếu và chưa có chương trình cụ thể về phát triển DLST thực sự tại đảo cũng như các 

điểm đến khác thuộc KSQ. Do vậy, mô hình hợp tác 4 nhà gồm nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và 

người dân địa phương trong xây dựng và phát triển DLST đúng bản chất là một định hướng cần được nghiên cứu 

và áp dụng tại KSQ. Điều này sẽ giúp hạn chế những bất cập trong công tác quản lý bảo tồn tài nguyên làm cơ sở 

phát triển DLST gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và phát huy giá trị văn hóa bản địa đồng thời tạo mối liên kết 

chặt chẽ và cơ chế chia sẻ lợi ích rõ ràng, đảm bảo sự tham gia một cách có trách nhiệm của toàn xã hội trong công 

cuộc bảo tồn và phát huy giá trị của KSQ.  

ĐỀ XUẤT 

Đứng trước hiện trạng phát triển du lịch khá mạnh nhưng chưa thực sự đi vào bản chất của mô hình DLST 

trong bối cảnh KSQ, một số định hướng và chương trình hành động cần thực hiện để giải quyết các mâu thuẫn, khó 

khăn và hạn chế tối đa những rủi ro trong phát triển du lịch và phát triển thành phố Hội An theo định hướng Sinh 

thái - Văn hóa - Du lịch cần thực hiện:  

(1) Xây dựng và triển khai thực hiện đề án „Phát triển DLST gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và 

phát huy giá trị văn hóa bản địa tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An”. Trong đó mọi tâm 

điểm đều hướng về lợi ích của cộng đồng để họ thực sự tham gia chủ động vào việc phát triển kinh tế trên nền tảng 

bảo tồn các giá trị tài nguyên của KSQ. 

(2) Qui hoạch quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên (bao gồm cả tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên 

nhân văn) trong KSQ; 

(3) Qui hoạch không gian sinh thái với cách tiếp cận là lựa chọn các HST tự nhiên quan trọng của KSQ 

quyển làm tâm điểm của qui hoạch; 

(4) Cần lượng hóa giá trị kinh tế và xác định sức chịu tải của các HST làm cơ sở phát triển DLST trong 

phạm vi KSQ; 

(5) Phát triển liên kết vùng, đáp ứng phát triển du lịch theo định hướng DLST đúng theo bản chất và các 

tiêu chuẩn./. 
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GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN BẢO TỒN VÀ  

DU LỊCH BỀN VỮNG 

TRƢỜNG HỢP NGHIÊN CỨU: CÙ LAO CHÀM /L  SƠN / SA HUỲNH 

 

 TS.CHU MẠNH TRINH 

Ban quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm 

 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

 
Học t p mô h nh vườn rau hữu cơ Thanh Đông, Hội An – Phục 

hồi HST nông nghiệp với thiên địch trong bảo vệ thực v t 

Bảo tồn và phát triển, ngày hôm nay khái niệm này 

đã được thể hiện rõ ràng và cụ thể tại các khu bảo 

tồn, vườn quốc gia, và đặc biệt tại những địa điểm 

nỗi tiếng như Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Sa Huỳnh. Bảo 

tồn và phát triển không còn là các vấn đề đối ngược 

mà đã và đang ngày một gắn kết, hỗ trợ cho nhau gia 

tăng giá trị. Tuy nhiên, để sự hợp tác đó được nhận 

diện, phát huy và ngày một được tăng cường, thật 

không phải dễ dàng. Theo kết quả giám sát, đánh giá 

hàng năm về công tác bảo tồn tại Khu Bảo tồn biển 

Cù Lao Chàm, cũng như các phản ảnh thực tế tại Lý 

Sơn và Sa Huỳnh, nhận thức và năng lực của cộng 

đồng về mối quan hệ của bảo tồn và phát triển và 

phát huy nó vẫn còn nhiều hạn chế. 

Vì vậy, một nghiên cứu hỗ trợ xây dựng và thực hành chương trình giáo dục cộng đồng về phát triển bảo 

tồn và du lịch bền vững được thực hiện tại 3 khu vực nghiên cứu Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Sa Huỳnh thông qua các 

chương trình hoạt động tham quan học tập của cộng đồng người dân địa phương, cán bộ, nhân viên bảo tồn. Một số 

kết quả ban đầu đã và đang được đúc kết bao gồm: Chương trình học tập chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ các khu 

bảo tồn; du lịch bền vững và sự chia sẻ lợi ích giữa các bên liên quan, điều phối hoạt động bảo tồn và du lịch bền 

vững, tiếp cận liên kết vùng trong phát triển du lịch bền vững. Chương trình được tổ chức theo sự hợp tác hỗ trợ kỹ 

thuật xây dựng và phát triển bảo tồn và du lịch bền vững tại Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Sa Huỳnh.    

TỔNG QUAN 

Chương trình nghiên cứu được lồng ghép vào hoạt động đào tạo nghiệp vụ bảo tồn và phát triển bền vững 

tại Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Di sản, Quảng Ngãi, tham quan học tập bảo tồn và cải thiện sinh kế của cộng 

đồng người dân địa phương Đảo B , Lý Sơn và Sa Huỳnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi đến Cù Lao Chàm, Hội An, tham 

quan học tập của cán bộ xã, huyện ven biển của Quảng Ngãi đến Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh và Tràng An, Ninh 

Bình. Thời gian thực hiện chương trình từ tháng 4/2016 đến tháng 5/2018.Đơn vị tổ chức hoạt động là Trung tâm 

Nghiên cứu và Bảo tồn Di sản, Công ty Đoàn Ánh Dương, Quảng Ngãi. Một chương trình tham quan học tập thực 

tế tại Hội An 4 ngày 3 đêm bao gồm các nội dung (1) tìm hiểu nguồn lực địa phương về bảo tồn, bảo vệ các hệ sinh 

thái rạn san hô, rừng ngập mặn, bãi biển, thảm cỏ biển, rừng trên đảo, cồn cát ven sông, di sản văn hóa, cộng đồng, 

(2) tổ chức các hoạt động bảo tồn về phân vùng chức năng, nghiên cứu, giám sát, tuần tra, bảo vệ, phát triển sinh 

kế, du lịch sinh thái (DLST), bảo vệ môi trường, quan hệ quốc tế, truyền thông, giáo dục (3) các gắn kết và điều 

phối hoạt động chia sẻ lợi ích giữa các thành phần trong cộng đồng trong DLST / du lịch cộng đồng. Chương trình 

đào tạo nghiệp vụ bảo tồn và phát triển bền vững tạo nguồn nhân lực cho Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Di sản, 

Công ty Đoàn Ánh Dương, Quảng Ngãi và chương trình tham quan học tập cho cán bộ các huyện xã ven biển tại 

Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh và Tràng An, Ninh Bình. Nghiên cứu được triển khai dựa trên nguồn thông tin phản 

hồi trực tiếp từ hiện trường tham quan học tập, kết quả hành động của người dân, cán bộ tham gia chương trình. 

Các phương pháp thu thập thông tin được tổ chức theo các hình thức trình bày của người dân Cù Lao Chàm, thảo 

luận, nhận xét của người dân Đảo B  Lý Sơn, Sa Huỳnh Đức Phổ, phỏng vấn sâu kết quả học tập và thực hành tại 

địa phương và tại các hội thảo cộng đồng. Hoạt động tham quan học tập được tổ chức năm 2016, 2017, và 2018, 

đặc biệt 4 đợt cho người dân và cán bộ từ Đảo B , Lý Sơn đến Hội An và Cù Lao Chàm năm 2017 và 4 đợt cho 

người dân và cán bộ Sa Huỳnh, Đức Phổ đến Cù Lao Chàm và Hội An năm 2018.  
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Thời gian Địa điểm 

Thành phần tham gia 

Nội dung CB. 

T nh 

CB. 

Huyện 
CB. Xã 

Ngƣời 

dân 

Bảo 

tồn 

-Từ 6/2016 

- Đến nay 

Quảng Ngãi / Hội 

An, Quảng Nam 

     Kiến thức chuyên môn 

bảo tồn và phát triển bền 

vững 

- 3/2017 

- 3/2018 

Đảo B , Lý Sơn; 

Tp. Quảng Ngãi 

     Kỹ năng công tác cộng 

đồng ABCD (Ashley). 

 Lý Sơn 

     Hợp tác nghiên cứu, học 

tập với Viện, Trường 

(Sinh Môi trường ĐHSP 

Đà Nẵng). 

 
Lý Sơn, Tp. Quảng 

Ngãi 

     Hợp tác nghiên cứu, học 

tập quốc tế (Nicole, Julia, 

James, Becca,...) 

-Năm 2017 
Hội An và Cù Lao 

Chàm 
5 5 20 60 15 

Học tập các mô hình bảo 

tồn và sinh kế 

-Năm 2018 
Hội An và Cù Lao 

Chàm 
8 10 16 70 15 

Học tập các mô hình bảo 

tồn và sinh kế 

-Năm 2018 
Sa Huỳnh / Đức 

Phổ 

     Tham vấn cộng đồng về 

bảo tồn. 

MỤC TIÊU 

(1) Tiếp cận một chương trình giáo dục cộng đồng trực quan, sinh động về bảo tồn và phát triển tại Vịnh 

Hạ Long, Quảng Ninh; Tràng An, Ninh Bình; Cù Lao Chàm và Hội An, Quảng Nam.  

(2) Chuyển biến nhận thức của người dân Đảo B , Lý Sơn và Sa Huỳnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi từ biết, 

hiểu đến hành động cũng như nâng cao kỹ năng, trách nhiệm của người dân Cù Lao Chàm trong bảo tồn và phát 

triển du lịch. 

(3) Xác lập được các bài học kinh nghiệm thực tiễn về bảo tồn và phát triển du lịch cộng đồng bền vững. 

K T QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

(1) Các đề án / dự án về bảo tồn và phát triển du lịch tại Đảo B , Lý Sơn và Sa Huỳnh, Đức Phổ, Quảng 

Ngãi được điều chỉnh thông tin phù hợp và đệ trình. Hiện tại 2 dự án bảo tồn Đảo Bé và Sa Huỳnh với các giải 

pháp khả thi được đề nghị xin phép triển khai tại địa phương; 

(2) Các dự thảo hoạt động về quản lý hoạt động du lịch bao gồm nhà hàng, thuyền thúng xem san hô, nói 

không túi nylon, cua đá được thảo luận cộng đồng tại xã An Bình, Lý Sơn; 

(3) Sáng kiến của người dân cho phát triển du lịch địa phương bao gồm: homestay, dây phao an toàn cho 

du khu khách tắm biển tại Đảo Bé; 

(4) Người dân địa phương mà cụ thể là đội thuyền thúng tham gia giám sát, quản lý bảo vệ rạn san hô tại 

Đảo B  Lý Sơn; 

(5) Các tour học tập về cảnh quan môi trường, đa dạng sinh học, quản lý rác thải, sinh kế cộng đồng được 

xác lập và thử nghiệp tại Hội An, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Sa Huỳnh; 

(6) Kế hoạch quản lý hệ sinh thái rừng dừa nước Cẩm Thanh được xây dựng; 

(7) Hoạt động tham vấn cộng đồng được lần lượt triển khai tại các thôn khu vực Sa Huỳnh nhằm tìm kiếm 

giải pháp tích cực cho bảo tồn và phát triển tại địa phương với sự tham gia của từ nhiều bên liên quan; 

(8) Năng lực điều phối hoạt động bảo tồn của nhân viên Trung tâm được nâng cao, nhiều kết nối hợp tác 

được hình thành; 

BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

(1)  Mô hình bảo tồn gắn k t với cải thiện sinh k  địa phƣơng v  h i hòa với phát triển kinh t  xã 

hội đƣợc đ c   t, xây dựng và thực thi (Chu Mạnh Trinh, 2011-2014) 

Cù Lao Chàm và Hội An sau 15 năm xây dựng hiện nay đã và đang trở thành điểm học tập về bảo tồn gắn 

kết với cải thiện sinh kế địa phương và hài hòa với phát triển kinh tế xã hội cho các nơi bắt đầu làm bảo tồn; Đồng 

thời, chính người dân tham gia bảo tồn đã và đang có cơ hội truyền đạt giới thiệu lại kiến thức và kinh nghiệm cũng 
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như những thành quả của họ cho người dân, khách du lịch. Thực tiễn Cù Lao Chàm và Hội An về bảo tồn và phát 

triển du lịch cộng đồng như homestay, thuyền thúng, đêm Hội An, quản lý rác thải, nhãn sinh thái cua Đá, lá rừng, 

bãi biển, rạn san hô…được giới thiệu trực tiếp đến người dân. Đồng thời những bức tranh sinh động này được 

người dân trao đổi, thảo luận và tư vấn các cách làm phù hợp đã và đang chuyển đổi nhận thức của du khách. Các 

phân tích lý thuyết được tổng kết từ thực tiễn tại Cù Lao Chàm và Hội An đã kh ng định bảo tồn là động lực để 

phát triển, người dân và vai trò của người dân địa phương là chủ thể của du lịch cộng đồng tại khu bảo tồn. Bên 

cạnh đó, hoạt động doanh nghiệp được giới thiệu và các giá trị kết nối được bổ sung để người du khách nhận định 

được bảo tồn và phát triển là 2 mặt của một vấn đề thống nhất với nhau. 

(2)  Du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng đƣợc đặc biệt quan tâm (Chu Mạnh Trinh, 2013) 

Ngày nay, khi nói đến du lịch thường người ta hay nghĩ đến cách tiếp cận. Du lịch không còn bó hẹp trong 

một phạm vi nhỏ, một địa điểm hoặc đơn thuần là một điểm đến. Tất nhiên, điểm đến trước tiên cần phải độc đáo, 

nhưng không để rồi tất cả những gì mong muốn từ người du lịch cũng đều được bỏ dồn vào đó. Du lịch được kết 

nối, phát triển theo phạm vi mở rộng liên vùng, và du lịch được gắn kết, chia sẻ với nhiều lợi ích khác nhau. Nếu 

như trước đây hoặc hiện tại vẫn còn theo suy nghĩ của một số doanh nghiệp mong muốn được tiếp cận xây dựng dự 

án du lịch tại chính các nơi đã được bảo tồn, bảo vệ như là vùng lõi với cảnh quan rừng tự nhiên, rạn san hô, thảm 

cỏ biển hoặc một dải rừng ngập mặn, một cồn cát ven sông, cánh đồng lúa hoặc một làng mạc hoặc một bãi 

biển…thì ngày nay, một quan điểm phát triển du lịch cần và rất cần sự đa dạng của các sản phẩm được gắn liền và 

được kết nối với nhau, và quan trọng hơn cả là liệu hoạt động du lịch tại khu vực đó có phần hồn hay không? 

Sự kết nối các sản phẩm du lịch góp phần tạo nên các câu chuyện đặc trưng của các điểm đến đó và dễ 

dàng đi vào lòng người, tâm hồn của du khách, góp phần tạo nên sự sáng tạo, cái chất, cái tạo mật để du khách 

mang về theo kỷ niệm và hứa hẹn cho các chuyến viếng thăm tiếp theo. Theo kết quả khảo sát mức độ tham gia của 

người đi du lịch và môi trường du lịch tại Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam và Lý Sơn, Quảng Ngãi, cũng như 

Đà Nẵng cho thấy tại các điểm du lịch giải trí, nghỉ dưỡng, phần lớn được cung cấp bởi doanh nghiệp, người đi du 

lịch chỉ cần biết, hiểu các phương tiện sử dụng là có thể hưởng thụ được các dịch vụ cung cấp du lịch tại các nơi 

này một cách phù hợp. Tuy nhiên đối với các hoạt động du lịch được cung cấp bởi người dân địa phương thì người 

đi du lịch cần phải có một “năng lực” hưởng thụ cao hơn hoặc cần phải có một mức độ tham gia cao hơn đó là sự 

hợp tác tích cực, chủ động hơn thì mới hưởng dụng hết các trải nghiệm, học tập mà môi trường và người dân địa 

phương ở đó cung cấp. Trong khi đó, các dịch vụ du lịch được cung cấp bởi thiên nhiên và văn hóa với chất lượng 

nguyên vẹn thì người đi du lịch cần được trang bị nhiều kỹ năng và kiến thức hơn nữa thì mới hưởng thụ được trọn 

vẹn các giá trị của dịch vụ sinh thái và văn hóa cung cấp, thông thường các hình thức dịch vụ du lịch này là nghiên 

cứu, khám phá. 

(3) Tài chính b n vững hỗ trợ cho bảo tồn và làm n n cho du lịch cộng đồng phát triển (Chu Mạnh 

Tr nh, B i Đức Hùng, Trịnh Thị Thu, 2018) 

Quá trình đầu tư xây dựng khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm được bắt đầu từ 10/2003 đến 10/2011 với 

nguồn vốn đầu tư 2,5 triệu đô (tương đương khoảng 50 tỷ đồng) (Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm 

2008, 2014) từ chính phủ Đan Mạch và sự hỗ trợ từ các cơ quan liên quan của Việt Nam. Từ năm 2011, hoạt động 

du lịch đã bắt đầu có sự đóng góp trở lại cho bảo tồn Cù Lao Chàm thông qua vé tham quan Khu Bảo tồn 

biển.Trong những năm gần đây, v  tham quan khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã được chấp thuận ở mức 70.000 

đồng/người. Số lượng du khách trung bình khoảng 500.000 lượt khách/năm (Trinh, C.M, 2016), đã thu được một 

nguồn kinh phí đáng kể cho việc tái đầu tư trở lại các hệ sinh thái của khu vực. 

Nhìn chung, phân tích chi phí và lợi ích từ các khu bảo tồn biển cho thấy việc đầu tư ban đầu để đạt được 

sự đồng thuận cao trong cộng đồng thường kéo dài từ 8 đến 10 năm, đối với Cù Lao Chàm cũng vậy, thời gian đầu 

tư được tính từ những ngày đầu cho đến khi được đồng thuận cao và nguồn thu từ du lịch một cách đáng kể được 

tính tổng cộng đến hơn 11 năm (Trinh, C.M, 2011). Việc xây dựng và hoàn thiện các kỹ năng điều phối tại Khu 

Bảo tồn biển Cù Lao Chàm từ việc tiếp nhận kiến thức đến thành thạo sử dụng và thể hiện được hành động được 

tính toán tổng từ 8 đến 10 năm, tuy nhiên các khu bảo tồn khác ngày nay, có thể rút ngắn được quãng thời gian này 

theo tiếp cận kinh nghiệm điều phối của Cù Lao Chàm. Dự báo thời gian đạt được sự đồng thuận bảo tồn, nếu bắt 

đầu từ kinh nghiệm Cù Lao Chàm sẽ được rút ngắn còn lại từ 3 đến 5 năm.Câu hỏi đặt ra là tại sao, nếu học tập 

kinh nghiệm Cù Lao Chàm thì thời gian đồng thuận cho bảo tồn được rút ngắn còn lại từ 3 đến 5 năm? Thực ra 

trong quá trình xây dựng và phát triển bảo tồn biển Cù Lao Chàm, thời gian tìm kiếm, nghiên cứu cho các phương 

pháp tiếp cận, giáo dục, truyền thông cộng đồng rất dài, chiếm hơn 1/3 đến 1/2 tổng số thời gian đạt được đồng 

thuận cao tại đây. Vì vậy, học tập Cù Lao Chàm là học tập các phương pháp tiếp cận, các kỹ năng từ thực tiễn 
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trong công tác cộng đồng.Đồng thời Cù Lao Chàm đã và đang là hiện trường lớn cho việc đào tạo các nguồn lực 

này đến các khu bảo tồn mới tại địa phương và khu vực. Một vài khu bảo tồn mới như Khu Bảo tồn hệ sinh thái 

rừng dừa nước Cẩm Thanh, Khu Bảo tồn Đảo B , Lý Sơn, Quảng Ngãi cũng đang trong quá trình tiếp cận theo 

hướng Cù Lao Chàm. 

(4) Quy hoạch phân vùng bảo tồn và phát triển du lịch b n vững (Chu Mạnh Trinh 2016 / 2017) 

Nếu như từ những ngày đầu làm bảo tồn, du lịch chỉ là một con số rất bé, thì ngày nay du lịch đã và đang 

đạt đến con số nửa triệu du khách viếng thăm, một con số không nhỏ đối với quần dảo này. Du lịch đến với cộng 

đồng, giờ đây không chỉ được nghe, biết, hiểu các câu chuyện về đảo, về biển về con người và cuộc sống ở đây, mà 

du lịch còn mong muốn được trải nghiệm, được học tập và cao hơn nữa là được sáng tạo, tìm tòi điều mới lạ mang 

về làm quà không chỉ cho mình mà cho cả người thân ở nhà. Chính vì vậy, đã đến lúc người dân địa phương cần 

được nâng cao năng lực giao tiếp, ứng xử không chỉ với thiên nhiên, văn hóa, cộng động mà còn chính với du 

khách, người đi du lịch. Người Cù Lao Chàm hiện tại chính là người hướng dẫn viên du lịch nói, truyền đạt, giới 

thiệu lại cho du khách về những gì mình đã và đang làm để bảo tồn và phát triển, đồng thời cũng chính người Cù 

Lao Chàm cần phải tổ chức hoạt động cho người du khách học tập, tìm tòi và khám phá ra điều mới lạ, những câu 

chuyện mà cộng đồng ở đây gầy dựng nên. 

(5  Đối với du lịch cộng đồng, ngƣời đi  u lịch nhƣ ngƣời học, còn hƣớng dẫn du lịch nhƣ l  ngƣời 

thầy, môi trƣờng du lịch l  trƣờng học (B i Đức Hùng, Chu Mạnh Trinh, Trịnh Thị Thu, 2018) 

Cũng giống như người đi học, người đi du lịch cần kết quả mang về nhà từ các chuyến du lịch.Các món 

quà mang về không chỉ là hiện vật mà còn là các kinh nghiệm, cảm xúc, kỷ niệm, câu chuyện, bài học…khi về nhà. 

Muốn vậy, người đi du lịch cần phải được thưởng thức các sản phẩm du lịch một cách say sưa, với nhiều sáng tạo. 

Người đi du lịch phải được tham gia, trao đổi, trải nghiệm, học tập và nếu được chính họ cần phải được tham gia 

khảo sát, nghiên cứu, đánh giá chất lượng du lịch, cũng như toàn bộ môi trường tạo nên hoạt động du lịch tại nơi 

đó. Trong khi đó người hướng dẫn du lịch cần phải có phương pháp… Người hướng dẫn du lịch cũng giống như 

người thầy giảng bài trên lớp, tuy nhiên thường tại các điểm du lịch người hướng dẫn viên làm một nhiệm vụ 

chung là cung cấp thông tin, “thuyết giảng” là phương pháp chính và người du lịch thường chỉ nghe để biết và hiểu 

các vấn đề. Tại các khu bảo tồn ngày nay, người hướng dẫn du lịch thường phải làm nhiều nhiệm vụ, tại đó phần 

lớn công việc là phải tổ chức cho người đi du lịch tìm hiểu, trải nghiệm, học tập và sáng tạo được cái mới mang về 

từ chuyến du lịch mình tham gia, bởi lẽ ở đó, tại các khu bảo tồn, một hiện thực khách quan đã và đang tạo cơ hội 

cho người hướng dẫn làm được công việc tổ chức ấy. Tuy nhiên kinh nghiệm thực tế cho thấy rằng, không ai có thể 

tổ chức tốt các hoạt động du lịch trong khu bảo tồn bằng người dân địa phương ở đó, bởi lẽ chính họ thường “diễn 

thuyết”, hướng dẫn bằng chính con tim của họ, bằng chính đôi bàn tay kh o l o tài hoa của họ, bằng chính kinh 

nghiệm mà cả cuộc đời họ gắn bó với quê hương mình tạo nên, bằng chính những vấp ngã và trưởng thành mà họ 

đã và đang từng trải qua…Đó chính là cuộc sống của người dân địa phương tại các khu bảo tồn, đó chính là văn 

hóa, đó chính là thiên nhiên và đó chính là cộng đồng được gắn kết. Tất cả đã và đang tạo nên phần hồn của du 

lịch! 

ĐỀ XUẤT 

(1) Tiếp cận phân tích nguồn lực cộng đồng để xây dựng và phát triển bảo tồn và du lịch bền vững. Nguồn 

lực cộng đồng cần được phân tích một cách chi tiết và đầy đủ bao gồm các nguồn tài sản cá nhân, nhóm và công 

cộng cả hữu hình và vô hình, đồng thời kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng và tâm hồn, tình yêu của con người, của 

cộng đồng, của quê hương, đất nước cũng là một nguồn tài sản lớn bên cạnh nguồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, 

xã hội. 

(2) Lấy Cù Lao Chàm làm case study (trường hợp nghiên cứu) để học tập, đào tạo về bảo tồn và phát triển 

bền vững, xây dựng chương trình giáo dục cộng đồng cho các địa phương về bảo tồn và du lịch bền vững. 

(3) Các địa phương Lý Sơn, Đức Phổ (Sa Huỳnh), Núi Thành (Tam Hải), Tam Kỳ (Tam Thanh /Sông 

Đầm) cần xây dựng một dự án /chương trình bảo tồn để hỗ trợ cho phát triển du lịch và kinh tế xã hội địa phương. 

(4) Những nơi đã và đang có du lịch như Lý Sơn, Núi Thành (Tam Hải) cần được xây dựng và triển khai 

chương trình thu phí tham quan học tập để hỗ trợ tài chính cho bảo tồn và xây dựng năng lực phát triển bền vững. 

Lấy trường hợp Cẩm Thanh làm điểm nghiên cứu học tập về xây dựng tài chính bền vững cho bảo tồn và phát triển 

du lịch tại địa phương. 

(5) Một kế hoạch quản lý với sự tham gia đầy đủ các bên liên quan cần thiết được xây dựng nhằm xác 

định được tầm nhìn, mục đích, mục tiêu, chiến lược, hoạt động, phương pháp cũng như tổ chức thực hiện, giám sát 

và tài chính bền vững. 



Bài học kinh nghiệm phát triển du lịch tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên 73 

 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Bùi Đức Hùng, Chu Mạnh Trinh, Trịnh Thị Thu (2018), “Phát triển du lịch bền vững dựa vào người dân địa phương; Nghiên 

cứu trường hợp: Bảo tồn cua Đá (Gecarcoidea lalandii) Cù Lao Chàm – Hội An”, K  yếu hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 

nhất: Phát triển du lịch bền vững   Miền trung Việt Nam và ASEAN, trang 447 – 459, Viện Khoa học Xã hội vùng Trung 

bộ, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội, ISBN: 978-604-956-319-5, 5/2018. 

[2] Chu Mạnh Trinh, Bùi Đức Hùng, Trịnh Thị Thu (2018), “Giải pháp tài chính bền vững cho khu bảo tồn biển từ phát triển du 

lịch – Mô hình ở Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm”, K  yếu hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất: Phát triển 

du lịch bền vững   Miền trung Việt Nam và ASEAN, trang 601 – 619, Viện Khoa học Xã hội vùng Trung bộ, Viện Hàn lâm 

Khoa học Xã hội Việt Nam, Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội, ISBN: 978-604-956-319-5, 5/2018. 

[3] Chu Mạnh Trinh (2013). Du lịch sinh thái Cù Lao Chàm – Hội An, Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển. Số  6-7 (104-

105).2013. Tr. 17-27. 

[4] Chu Mạnh Trinh (2011), Đồng quản l  tài nguyên và môi trường tại khu bảo tồn biển  Cù Lao Chàm, Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ biển T11 (2011), 2, tr.79-95. 

[5] Chu Mạnh Trinh (2014), “Building Resilience in Hoi An city, Viet Nam through the Cham Islands Marine Protected Area 

(Chapter 17 – Viet Nam. P.149)”, Safe Havens: Protected Areas for Disaster Risk Reduction   and Climate Change 

Adaptation. Gland, Switzerland: IUCN. xii + 168 pp , (Murti, R. and Buyck, C. (ed.) (2014). 

[6] Chu Mạnh Trinh (2017), Du lịch L  Sơn, Quảng Ngãi - Tiếp c n bảo tồn để phát triển bền vững, Khu Bảo tồn biển Cù Lao 

Chàm, Hội An, Quảng Nam, Trang Thông tin Điện tử (www.culaochammpa.com.vn). 

[7] Chu Mạnh Trinh (2016), Ứng dụng lu n điểm 4 cột trụ giáo dục vào đào tạo truyền thông giáo dục cộng đồng tham gia  ảo 

vệ môi trường  Nghiên cứu trường hợp điển h nh về hoạt động môi trường của sinh viên Đại học Quảng Nam c ng cộng 

đồng   Hội An, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Quảng Nam, ISSN 0866-7586. Số 08/2016. 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH 

  

Học tập nghề truyền thống đan võng ngô đồng Cù Lao Chàm - 

Hoạt động sinh kế trong mô hình du lịch cộng đồng tại Khu Dự trữ 

Sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An 

Học tập mô hình tái chế rác sinh hoạt hộ gia đình – Mô 

hình kinh tế tuần hoàn (circular economy) - Du lịch cộng 

đồng trong quản lý rác thải tại địa phương 

 

  

Học tập mô hình du lịch thuyền thúng tại rừng dừa nước Cẩm 

Thanh - Sinh kế người dân được cải thiện, nhưng năng lực quản lý 

rừng dừa cần phải được nâng cao 

Học tập mô hình DLST Tràng An, Ninh Bình - Sinh kế 

người dân địa phương còn phụ thuộc quá nhiều vào 

doanh nghiệp, thiếu sự sáng tạo, sinh động 

 

 

http://www.culaochammpa.com.vn/


Bài học kinh nghiệm phát triển du lịch tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên 74 

 
TIỀM NĂNG, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH L  SƠN 

 Ban Quản lý khu Bảo tồn biển L  Sơn 

 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Huyện đảo Lý Sơn nằm về phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền khoảng 15 hải lý; dân số hơn 

22.000 người, với diện tích trên 10 km
2
, có 3 xã với tổng chiều dài bờ biển trên 25 km; nằm ngay trên con đường 

biển từ Bắc vào Nam và ngay cửa ngõ phía Đông của khu kinh tế Dung Quất, Lý Sơn cách đường hàng hải quốc tế 

90 hải lý, cách đảo Tri Tôn (quần đảo Hoàng Sa) 110 hải lý. Lý Sơn cùng với khu du lịch Mỹ Khê, khu du lịch Sa 

Huỳnh tạo thành 3 đỉnh của tam giác có khả năng hình thành nên các khu du lịch biển của tỉnh có quy mô lớn trong 

tương lai. Vị thế này của Lý Sơn đã đưa huyện đảo trở thành đơn vị hành chính tiền tiêu của đất nước, có vai trò 

đảm bảo an ninh chủ quyền quốc gia trên biển, đồng thời là điều kiện để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã 

hội trong những năm tới. 

Phát triển du lịch là một trong hai mũi nhọn phát triển kinh tế của huyện Lý Sơn. Mục tiêu phấn đấu đến 

năm 2025 đưa Lý Sơn thành “Đô thị biển Xanh - Sạch - Đẹp” lấy du lịch là nồng cốt hiện nay các cấp, các ngành 

của huyện đang cố gắng từng ngày trong việc đưa ngành du lịch phát triển. 

TIỀM NĂNG DU LỊCH L  SƠN 

 1. Ti m n ng  u lịch tự nhiên 

 - Địa chất và địa mạo: Lý Sơn là một huyện đảo có sự đa dạng về địa chất, địa mạo. Theo các nhà khoa 

học, Lý Sơn có các kiểu địa chất địa hình núi lửa đặc biệt như sau:  

 + Địa hình núi lửa kiểu nón xỉ: tại núi Thới Lới là 2 ngọn núi lửa có cùng họng phun, giữa núi có một 

lòng chảo kép là miệng của 2 núi lửa, đỉnh núi Thới Lới là nơi có độ cao, cao nhất trên đảo còn gọi là đỉnh 169 m. 

Giếng tiền: là ngọn núi lửa lớn thứ 2, có miệng trũng dạng lòng chảo, hình thành vách biển kiến tạo nên cảnh quan 

tháp đá ngoạn mục. Hòn Sỏi có dạng trăng khuyết, phần khuyết là nơi dung nham trào ra khỏi họng núi lửa.Hòn 

Tai và hòn Vung là 2 miệng núi lửa nhưng có quy mô nhỏ hơn. 

 + Địa hình dòng chảy dung nham: có bề mặt cao khoảng 10-20m so với mực nước biển, chiếm phần lớn 

diện tích ở huyện đảo. Bề mặt này được người dân phủ 1 lớp đất đỏ và cát san hô dày trung bình 2-4cm để trồng 

hành, tỏi. Bề mặt thấp là các bãi biển mài mòn quanh đảo, các đá bazan màu đen phủ trên cát kết, bột kết lộ khi 

thủy triều xuống thấp có thể quan sát ở cổng Tò Vò và khu vực hòn Mù Cu. 

 + Các dạng địa hình chạm trổ: quá trình phong hóa, bóc mòn và tác động của sóng biển vào cấu trúc núi 

lửa đã hình thành các thềm biển cao 3-4m (Mù Cu), tạo nên vách biển và nhiều dạng địa hình như: Tháp đá tại 

giếng Tiền, nấm đá tại đỉnh Thới Lới và cầuthiên nhiên cổng Tò Vò… Núi lửa ngầm xung quanh đảo là những 

điểm gợi cảm giác háo hức cho du khách, núi lửa nằm ngay dưới mặt biển cũng là nơi ẩn mình của các loài động 

thực vật biển, một cổng Tò Vò dưới nước y hệt như Cổng Tò Vò trên cạn là những thứchỉ duy nhất có ở Lý Sơn.  

 Sự đa dạng về địa chất, địa mạo đã tạo cho Lý Sơn có những kiểu cảnh quan đẹp có giá trị như Hang 

Câu, Chùa Hang, núi Thới Lới, Giếng Tiền tạo điều kiện cho Lý Sơn phát triển các hoạt động du lịch địa chất địa 

mạo, núi lửa biển và văn hóa biển - đảo hiếm nơi nào có được. Hiện nay một công viên địa chất toàn cầu đang được 

xây dựng tại Lý Sơn và vùng phụ cận.Chính điều đó đã tạo cơ sở để tạo nên sự khác biệt của du lịch Lý Sơn đối với 

cả nước và quốc tế. 

- Hệ thống các bãi biển tại Lý Sơn:  

 + Bãi biển phía Bắc xã An Vĩnh, An Hải: nước nông, hạt cát to lại có nhiều cát san hô, sóng lớn nên ít 

thuận lợi về các hoạt động tắm biển, bù lại cảnh quan trên bờ biển rất đẹp thích hợp để hình thành nên các khu nghỉ 

dưỡng và dịch vụ trên bờ biển, đi ra xa bờ khoảng 200m, san hô rất đẹp và đặc sắc. 

 + Bãi biển Phía nam xã An Vĩnh, An Hải: sống êm, cảnh quan bờ biển đẹp, thỉnh thoảng có vài bãi cát 

thích hợp các hoạt động tắm biển và vui chơi giải trí trên biển 

+ Bãi Hang phía bắc đảo B : bãi cát đẹp, nước trong xanh, bờ biển đẹp, nhiều san hô, thích hợp cho các 

hoạt động tắm biển, khám phá núi lửa dưới biển, lặn ngắm san hô và các dịch vụ phụ trợ khác. 

- Về đa dạng sinh học: Lý Sơn có hệ sinh tháibiển đảo nhiệt đới đa dạng, dưới biển có nhiều loài san hô 

đẹp nhiều màu sắc. Vùng biển Lý Sơn có độ đa dạng sinh học cao với các hệ sinh thái điển hình như rạn san hô, 

thảm cỏ biển với trên 700 loài động thực vật biển được xác định. Trong đó có 157 loài san hô, 202 loài cá biển, 137 

loài rong biển, 96 loài giáp xác, 40 loài da gai, 6 loài cỏ biển...vv. Ngoài ra còn có 25 loài nằm trong danh mục các 
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loài thuỷ sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam như san hô đen, hải sâm, trai tai tượng, tôm hùm...cần 

được bảo vệ, phục hồi và phát triển. Sinh vật biển Lý Sơn được đánh giá là phong phú, đa dạng và có giá trị kinh 

tế, giá trị du lịch cao. 

-  Nghĩa địa" san hô hóa thạch: Vào tháng 01 năm 2018, các nhà khoa học đã phát hiện  nghĩa địa" san hô 

được cho là di sản cổ sinh  độc nhất vô nhị" gồm 20 khối san hô hóa thạch san hô hình cối xay nằm về phía Đông 

Bắc cột móc chủ quyền, gần danh thắng Hang Câu. Những khối hóa thạch nặng nhiều tấn, được hình thành khoảng 

5000 đến 6000 năm trước, theo các chuyên gia đây là di sản địa chất cấp quốc tế, có giá trị toàn cầu, chưa từng thấy 

tại Việt Nam. Nghĩa địa có khả năng nghiên cứu khoa học và mở ra khả năng khai thác du lịch cho huyện đảo Lý 

Sơn.  

 2. Ti m n ng v  du lịch nh n v n 

 - Lý Sơn có 50 di tích, trong đó có 16 di tích đã được công nhận gồm 4 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc 

gia, 1 di tích phi vật thể cấp quốc gia và 14 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, 23 di tích tính ngưỡng và một số di tích 

khác có giá trị phục vụ du lịch, đặc biệt đây là quê hương của Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải nơi lưu giữ 

những giá trị to lớn trong vấn đề chứng minh và phản ánh một cách trung thực về chủ quyền Việt Nam tại hai quần 

đảo Trường Sa và Hoàng Sa. 

 - Các di tích văn hóa khảo cổ như di tích Giếng Tiền, Xóm Ốc, Suối Chình…là những di tích văn hóa 

khảo cổ quan trọng của nền văn hóa Sa Huỳnh,  nơi đã tìm được nhiều hiện vật về công cụ lao động thời xưa và các 

tàn tích thức ăn, xưởng chế các công cụ. 

- Các lễ hội và phong tục văn hóa tại Lý Sơn cũng rất phong phú và đặc trưng, gắn liền với văn hóa, con 

người, tập quán lao động sản xuất của vùng biển đảo: Lễ hội đua thuyền Tứ Linh; lễ khao tề thế lính Hoàng Sa 

…cùng với các hoạt động cúng tế đầu năm như tế đình, cầu ngư là một trong những sinh hoạt lễ hội mang nặng 

tính tâm linh và cộng đồng.  

- Lý Sơn là “Vương quốc tỏi” được công nhận nhãn hiệu năm 2008, vùng đất sản xuất ra “tỏi ấm, hành 

thơm” với cách thức canh tác hết sức đặt biệt, chính cách thức canh tác đó cũng ẩn chứa giá trị văn hóa bên trong, 

các kiểu cảnh quan địa nông nghiệp, ruộng bậc thang trồng tỏi, mang tính đặc sắc góp phần làm nên thương hiệu du 

lịch Lý Sơn… 

- Phải kh ng định một điều rằng hiếm có một hòn đảo nào lại có bề dày văn hóa và đầy tiềm năng để 

phát triển du lịch như Lý Sơn. 

THỰC TRẠNG CỦA DU LỊCH L  SƠN HIỆN NAY 

Hoạt động du lịch tại Lý Sơn chính thức được khởi động vào năm 2007 khi tỉnh Quảng Ngãi chủ trương 

mở tuyến du lịch thành phố Quảng Ngãi- Mỹ Khê- Lý Sơn. Tuy nhiên hoạt động du lịch diễn ra khá mờ nhạt, chưa 

có điểm nhấn, điều kiện tiếp cận với Lý Sơn còn rất khó khăn. 

Sự kiện nổi bật ngày 01 tháng 5 năm 2014, khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái ph p 

trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam mọi người bắt đầu quan tâm đến Lý Sơn, một hòn đảo nhỏ 

ở vị trí tiền tiêu của Tổ quốc. Ngày 28/9/2014 Lý Sơn được hòa điện lưới quốc gia, sự kiện nổi bật này làm đòn bẩy 

và cú hích cho Lý Sơn phát triển trên mọi lĩnh vực, góp phần hoàn thiện cở sở hạ tầng không những giúp đời sống 

của bà con thuận lợi hơn mà còn góp phần lan tỏa sức hút đầu tư, mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ góp 

phần phát triển kinh tế nói chung và kinh tế du lịch nói riêng. Kể từ thời gian này trở đi lượng khách đến với Lý 

Sơn ngày một đông theo chiều th ng đứng, nhất là vào các ngày cuối tuần và lễ tết. Lý Sơn có tên trên bản đồ du 

lịch quốc gia và thế giới, một địa điểm du lịch yêu thích của du khách trong nước và quốc tế. 

Theo báo cáo của UBND huyện Lý Sơn, năm 2015, huyện đảo đón gần 95 ngàn lượt du khách, trong đó 

có gần 700 lượt khách quốc tế, doanh thu ước đạt 90 tỷ đồng. Năm 2017 vừa qua, Lý Sơn đã đón gần 210 ngàn lượt 

khách du lịch trong và những con số trên đã thể hiện sự phát triển vượt bậc của du lịch Lý Sơn. Sự gia tăng lượng 

khách là động lực quan trọng cho sự phát triển của hoạt động kinh doanh lữ hành cả về số lượng và chất lượng. 

Hiện tại, Lý Sơn có gần 110 nhà nghỉ, khách sạn và dịch vụ du lịch cộng đồng homestay đang hoạt động, với gần 

700 phòng, cùng lúc tiếp nhận từ 2.700 - 3.000 khách.Riêng các tháng đầu năm 2018, Lý Sơn đón trên 35 ngàn lượt 

khách du lịch. Du lịch được các cấp các ngành của tỉnh Quảng Ngãi và địa phương quan tâm và đầu tư xây dựng và 

quảng bá, thời gian qua có nhiều hoạt động du lịch được diễn ra: Hội thảo Phát triển du lịch năm 2017; Phổ biến và 

thực hiện bộ quy tắc ứng xử du lịch vào cuối năm 2017; Tuần lễ văn hóa du lịch Lý Sơn lần thứ nhất diễn ra vào 

cuối tháng 6/2018;  Xây dựng chợ đêm làm điểm nhấn cho các hoạt động về đêm tại Lý Sơn… 
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 Lý Sơn nhận được quan tâm, đầu tư rất lớn để phát triển du lịch tuy nhiên trong giai đoạn đầu của sự 

phát triển, điểm xuất phát của du lịch Lý Sơn còn thấp, khả năng cạnh tranh còn rất hạn chế. Công tác quản lý môi 

trường tự nhiên và môi trường xã hội còn chưa được chú trọng đúng mức; lại đang phải đối diện với nguy cơ phát 

triển thiếu bền vững do tình trạng phát triển “nóng” và tự phát làm phá vỡ cảnh quan hoang sơ trên đảo. Việc quản 

lý, khai thác nguồn tài nguyên du lịch chưa hiệu quả, tài nguyên du lịch thì nhiều, nhưng khai thác mới dừng ở bề 

nổi, khai thác cái sẵn có chưa phát huy hết giá trị của nó. Tài nguyên thiên nhiên bị xâm hại, các điểm du lịch bị ô 

nhiễm, hệ thống giao thông còn nhiều hạn chế; Cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ cho du khách còn thiếu và yếu; nạn 

chèo k o du khách… Các hoạt động du lịch ở Lý Sơn đơn điệu, một màu chủ yếu diễn ra trên bờ, các hoạt động du 

lịch sinh thái dưới biển chưa được phát huy. Tour tuyến du lịch hoạt động chưa quy cũ, công tác hướng dẫn viên 

thiếu kiến thức chuyên môn và chưa chuyên nghiệp. Công tác xúc tiến quảng bá còn nhiều hạn chế, chưa chuyên 

nghiệp, chưa bài bản, chưa hiệu quả; mới dừng ở quảng bá hình ảnh chung, chưa tạo thành thương hiệu du lịch Lý 

Sơn.  
 

NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH L  SƠN 

Xuất phát từ những tiềm năng sẵn có và thực trạng hoạt động du lịch của Lý Sơn hiện nay, chúng ta có thể 

kh ng định hoạt động du lịch ở Lý Sơn trong thời gian qua mặc dù có sự phát triển nhưng chưa thực sự tương xứng 

với tiềm năng vốn có của nó, chưa thực sự trở thành nền kinh tế mũi nhọn. Để du lịch Lý Sơn trở thành một ngành 

kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của huyện đảo, chúng ta cần tập trung giải quyết các vấn 

đề sau: 
  

(1) N ng cao chất lƣợng  ịch vụ  u lịch v  n ng lực cạnh tranh 

- Cơ quan quản lý cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa huy động mọi thành phần kinh tế, nguồn lực đầu tư 

cho cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; Cần quy hoạch sắp xếp và xây dựng các cơ sở dịch vụ: nhà nghỉ, y tế, ăn uống, 

vui chơi giải trí…; Quản lý chặt chẽ các loại dịch vụ, phí dịch vụ phục vụ du khách; Nâng cao ý thức phục vụ trong 

kinh doanh, tránh làm mất giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của người Lý Sơn. 

- Phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, nhất là các chuỗi liên kết và dịch vụ, đáp ứng các bộ tiêu 

chuẩn du lịch đi đôi với bảo tồn, phát triển, quảng bá hình ảnh và phát huy vai trò các di tích lịch sử, văn hóa; các 

điểm du lịch. Xây dựng hình ảnh thương hiệu du lịch Lý Sơn mà trước mắt là tạo thương hiệu trong nước sau đó 

vươn lên thành thương hiệu quốc tế. 

- Trong điều kiện Lý Sơn đang tích cực tham gia vào quá trình đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng toàn diện 

ngành Du lich Lý Sơn đứng trước những cơ hội và thách thức không nhỏ, đòi hỏi phải nâng cao năng lực cạnh 

tranh. Một trong những cách tiếp cận để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Lý Sơn là nghiên cứu xu 

hướng nhu cầu của du khách để tạo ra những sản phẩm mới, hấp dẫn, mang đậm bản sắc du lịch biển, đáp ứng 

đúng nguyện vọng và mang đến sự hài lòng cho du khách 

(2) T p trung thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch 

 - Năm 2017, Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch của huyện Lý Sơn được ban hành và thực hiện, là 

một nổ lực rất lớn của huyện nhằm xây dựng Lý Sơn là một điểm đến văn minh, thân thiện và trách nhiệm. Góp 

phần nâng cao nhận thức của các cấp các ngành, người dân Lý Sơn và khách du lịch đến tham quan về văn minh du 

lịch; hình thành thói quen hành vi ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch và khi tham gia các hoạt động nơi công 

cộng. 

- Tăng cường công tác tuyên tuyền bằng nhiều cách thức như hệ thống pano; loa truyền thanh; xây dựng 

các video clip trực quan sinh động, tập trung phát các video này trên các chuyến tàu cao tốc, trong các nhà nghỉ 

nhằm chuyển tải thông điệp của huyện Lý Sơn đến với du khách. 

 

- Riêng các đơn vị, cơ sở kinh doanh du lịch cần phải ký cam kết thực hiện bộ quy tắc này và trong quá 

trình thực hiện các cơ quan chuyên môn nên tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các bộ tiêu chí của quy 

tắc. 

(3) Cần phải có một cách ti p c n tài nguyên phù hợp, ứng xử v n minh với thi n nhi n v  t ng 

cƣờng k t nối phát huy giá trị các điểm di tích phục vụ du lịch 

 - Để trả lại những gì vốn có về tài nguyên thiên nhiên của Lý Sơn trước đây và đảm bảo cho phát triển du 

lịch cũng như các hoạt động kinh tế khác trên biển trong tương lai. Người dân cần phải hợp tác lại và cùng đồng 

hành trong quản lý và bảo vệ thiên nhiên. Cần thiết xây dựng và thực hiện các mô hình ứng xử tốt với thiên nhiên: 

như mô hình dán nhãn sinh thái cua đá (đảo B ); nói không với nilon; thu gom xử lý chất thải… cần được triển 
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khai đồng bộ hơn. Hiện nay tài nguyên nhiên nhiên tại Lý Sơn đã và đang bị uy hiếp, tổn thương nặng nề và có 

nguy cơ cạn kiệt.Đây không phải là quá sớm để cùng nhau thảo luận để đưa ra các giải pháp hành động vì sự phát 

triển và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên. Các di sản thiên nhiên bao gồm di sản địa chất núi lửa; hệ sinh 

thái biển; cảnh quan môi trường phải tuyệt đối được bảo vệ gìn giữ. Xây dựng Lý Sơn như một trường học ngoài 

thực địa nơi mà bạn bè trong nước và quốc tế có thể đến sống, nghiên cứu và học tập. 

 - Các dịch vụ công tại Lý Sơn cần phải được tăng cường bao gồm: giáo dục bảo vệ môi trường; nâng cao 

năng lực thay đổi sinh kế phù hợp cho người dân; cứu hộ, cứu nạn; thu gom xử lý chất thải… 

- Các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh cần phải được quản lý theo quy chế. Cần thiết việc 

kêu gọi xã hội hóa việc trùng tu, tôn tạo các di tích, nên bố trí thuyết minh viên tại các điểm được công nhận có giá 

trị cấp quốc gia. Nên sân khấu hóa Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và các lễ hội khác nhằm biểu diễn phục vụ du 

khách.   

(4) Quy hoạch phát triển mạng lƣới homestay 

 - Người dân phát triển mô hình homestay dựa vào tài sản sẵn có chính là nhà ở của người dân, không cần 

thiết phải đầu tư quá nhiều, trang trí nội thất không nhiều, đơn giãn và gần gũi với du khách. Các hộ homestay nên 

có tính liên kết cao để hổ trợ và san sẽ khi có lượng khách cao. Homestay là mô hình mà một mặt giúp khách du 

lịch có thể trãi nghiệm cuộc sống của người dân mặt khác giúp người dân tăng thêm thu nhập và tạo kế sinh nhai 

lâu dài, bền vững cho người dân. Đây là hướng đi nhằm cân bằng trong việc chia sẽ lợi ích giữa người dân địa 

phương với các bên tham gia khác. 

- Tuy nhiên, nên quy hoạch và có quy định cụ thể việc đầu tư xây dựng từng cụm homestay hiệu quả dựa 

trên dự báo nhu cầu thị trường, nhằm hạn chế sự phát triển ồ ạt, góp phần phát triển du lịch cộng đồng tại đại 

phương theo hướng bảo tồn, phát huy tốt nhất các giá trị sinh thái, văn hóa địa phương. 

(5) Xây dựng các sản ph m du lịch đặc thù và mới nhằm t ng t nh hấp dẫn cho Lý Sơn 

- Xác định sản phẩm du lịch đặc thù: Du lịch gắn với “chủ quyền quốc gia”, du lịch trãi nghiệm; du lịch 

khám phá; du lịch tâm linh; du lịch “tỏi”, du lịch địa chất núi lửa… 

- Nên khảo sát và xây dựng các sản phẩm du lịch mới bên cạnh các sản phẩm truyền thống đang được khai 

thác nhằm tăng tính hấp hẫn cho du lịch Lý Sơn. Du lịch kết hợp chụp ảnh cưới, chụp ảnh nghệ thuật khá thích hợp 

để xây dựng tại Lý Sơn nên cần đầu tư cảnh quan các địa điểm chụp ảnh đẹp. 

- Đẩy mạnh đầu tư xây dựng các khu vực công cộng như bãi cắm trại, bãi tắm…phù hợp để tổ chức các 

hoạt động tập thể, team buiding nhằm thu hút đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức. 

- Phát triển sản phẩm du lịch khám phá và trải nghiệm nhằm tạo nên dịch vụ vui chơi giải trí đặc biệt là về 

đêm, k o dài thời gian lưu trú của du khách: khám phá địa chất núi lửa, ngắm san hô, câu cá giả trí, các hoạt động 

thể thao dưới nước, chợ đêm… 

(6) Hoàn thiện đầu tƣ cơ sở hạ tầng 

- Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỷ thuật của cảng Bến Đình, nâng cấp các trục giao thông; hệ thống 

hành lang các khu di tích... 

- Mềm hóa tường cơ động bằng tranh bích họa với những chủ đề gần gũi như: Lịch sử hình thành đảo Lý 

Sơn, đội hùng binh Hoàng Sa; văn hóa, đời sống sinh hoạt của người dân; hệ sinh thái biển; hoạt động bảo vệ môi 

trường…một mặt giáo dục, thay đổi nhận thức cho người dân và khách du lịch mặt khác tạo điểm check in cho 

khách du lịch. 

- Xây dựng các nhà vệ sinh công cộng phục vụ cho du khách. 

- Khuyến khích người dân và doanh nghiệp đầu tư, xã hội hóa mua mới tàu cao tốc và phương tiện vận 

chuyển khách hiện đại, chất lượng cao. 

- Nên đầu tư xây dựng về quy mô và chất lượng các dịch vụ bổ trợ như cơ sở y tế, ngân hàng, viễn thông. 

Đội tàu trực cấp cứu…phục vụ người dân và khách du lịch phục vụ tốt người dân địa phương và khách du lịch. 

(7) T ng cƣờng công tác tuyên truy n, xúc ti n và quảng bá du lịch Lý Sơn 

- Tổ chức các hội thảo du lịch, hội famtrip các cuộc thi thiết kế, xây dựng các bộ định dạng thương hiệu để 

tạo nên sự thống nhất và n t đặc trưng nhằm định vị thương hiệu cho du lịch Lý Sơn trong lòng du khách. 

- Tận dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, tăng cường công tác quảng bá trên các phương tiện 

thông tin đại chúng các trang mạng xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho du khách khi tiếp nhận thông tin về du lịch 

tại Lý Sơn. Các trang Web của Lý Sơn và các doanh nghiệp du lịch cần phải được cập nhật thường xuyên, đảm bảo 

sự đa dạng phong phú về nội dung, hình thức mang tính mỹ thuật, thông tin phải đầy đủ, chính xác, hình ảnh đẹp, 

dễ gây ấn tượng. 
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- Bổ sung hệ thống chỉ dẫn trên đảo sẽ gồm những chỉ dẫn an toàn cho du khách, chỉ dẫn về an toàn giao 

thông, thông tin về điểm du lịch hoặc những bảng chỉ dẫn về an ninh, an toàn ở những điểm du lịch. 

- Gắn kết du lịch Lý Sơn với đất liền, du lịch Lý Sơn với Quảng Nam tạo thành một chuổi sản phẩm đa 

dạng, liên hoàn vừa khai thác được nguồn khách du lịch có s n tại địa phương thông qua khai thác khách tại sân 

bay Chu Lai vừa khai thác được lượng khách rất lớn từ tỉnh bạn. 

(8) Nâng cao chất lƣợng đội ngũ lao động du lịch 

- Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về du lịch và các chủ trương chính sách liên quan đến 

phát triển du lịch của tỉnh, huyện đến các tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch. 

- Rà soát tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ hướng dẫn viên và thuyết minh viên tại 

điểm. Phổ biến, đào tạo cho người dân, thuyền viên, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch về quy trình đón tiếp, 

phục vụ khách du lịch, kỷ năng giao tiếp, kỷ năng bán hàng, tiếp thị du khách… 

- Nên tổ chức các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ giao tiếp, marketing trên mạng xã hội căn bản cho các cá nhân 

hoạt động trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ. 

- Đầu tư, thành lập các đội cứu hộ, cứu nạn tại địa phương, đặc biệt là tại các bãi tắm nhằm đảm bảo an 

toàn cho du khách khi tham quan, vui chơi giải trí. 

- Tuyên truyền hướng nghiệp cho học sinh về nghề du lịch để nâng cao nhận thức, tạo nguồn lao động có 

chất lượng cao đáp ứng nhu cầu trong tương lai. 

 (9) Xây dựng cơ ch  tài chính b n vững với các quy định v  thu phí tham quan du lịch và thu hút 

nguồn tài trợ 

- Các cơ quan chuyên môn nên khảo sát hiện trạng các di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện để 

sớm lập đề án thu phí tham quan du lịch và tiến hành thu phí. Việc thu phí một mặt tạo ra kinh phí để triển khai các 

hoạt động của cộng đồng, thực hiện các dịch vụ công, đầu tư tu bổ các di tích, danh lam thắng cảnh, bảo vệ môi 

trường mặt khác nâng cao trách nhiệm, tôn trọng của du khách đối với môi trường cảnh quan thiên nhiên, các di 

tích lịch sử văn hóa của huyện đảo. 

- Lý Sơn là một huyện đảo đang nghèo, lại có tiềm năng phát triển du lịch  nên rất cần thiết sự tài trợ, giúp 

đở của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước qua các hình thức kêu gọi, thùng quên góp, lập dự án kêu gọi đầu 

tư, chương trình nghiên cứu khoa học, công tác tình nguyện viên… 

 (10) Thành l p trung t m đi u hành và phát triển du lịch Lý Sơn 

- Trung tâm có nhiệm vụ điều phối chung các hoạt động du lịch, cung cấp thông tin về du lịch Lý Sơn; 

thực hiện chức năng quảng bá, xúc tiến hổ trợ khách du lịch; tư vấn cung cấp các dịch vụ như hướng dẫn viên và 

các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động du lịch. 

- Thành lập đường dây nóng về việc phản ánh các hoạt động tiêu cực trên địa bàn huyện để kịp thời và 

nghiêm túc xử lý các hành vi làm xấu đi hình ảnh của Lý Sơn. 

(12) T ng cƣờng công tác kiểm tra, chấn ch nh hoạt động du lịch, bảo vệ môi trƣờng du lịch 

- Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật trong kinh doanh lưu trú, dịch vụ du 

lịch, các hoạt động hướng dẫn viên, thuyết minh viên. 

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh du lịch, vệ sinh 

an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật trong kinh doanh du lịch. Nên thành lập 

một đội kiểm tra liên ngành để giám sát các hoạt động du lịch trên địa bàn huyện. 

- Tăng cường việc kiểm tra xử lý dứt điểm tình trạng xây dựng liều quán trái ph p, bán hàng rong, ăn xin 

chèo kéo du khách. 

- Các thủ tục chính sách xuất nhập cảng đảm bảo nên nhanh gọn, tiện lợi, thống nhất thời gian và sắp xếp 

hợp lý đặc biệt là chuyến đảo Lớn - đảo B , đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của khách. 

- Thường xuyên kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường đặc biệt tại các điểm 

tham quan du lịch nhằm tạo ra một môi trường xanh sạch đẹp, khuyến khích các cơ sở kinh doanh lưu trú các nhà 

hàng, quán ăn sử dựng các vật dụng thân thiện môi trường, hạn chế sử dụng bao nilon, ống hút nhựa, chai nhựa sử 

dụng 1 lần… 

(13) Phát triển du lịch tại đảo Bé 

- Phải bảo tồn và gìn giữ sự hoang sơ, nguyên vẹn của đảo B  (xã đảo An Bình), thực hiện các loại hình 

du lịch như lặn ngắm san hô, câu cá thư giãn, tham quan đồng tỏi, du lịch cộng đồng. Chuyên nghiệp hóa hơn nữa 

loại hình kinh doanh homestay, mở các loại hình du lịch đi bộ hoặc tour du lịch bằng xe đạp ngắm cảnh đẹp và trải 

nghiệm cuộc sống của dân đảo. 
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- Tăng cường trồng cây xanh, xây dựng bảng chỉ dẫn và trung tâm cung cấp thông tin du lịch của đảo B . 

- Nên xây dựng n t đặc trưng của đảo B  bằng việc thực hiện việc gián nhãn sinh thái cho cua đá, xây 

dựng các mô hình nuôi cua đá phục vụ tham quan du lịch. 

- Tổ chức các hoạt động vui chơi, cắm trại, đốt lửa trại tại bãi biển phục vụ nhu cầu của khách lưu trú, k o 

dài thời gian lưu lại của khách. 

 Hiện nay, huyện đang triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể để tập trung phát triển kinh tế- xã hội, 

Quốc phòng- an ninh, đổi mới mạnh mẽ và tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó 

đầu tư phát triển du lịch là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế của huyện nhà. Bài tham luận đã 

phân tích tài nguyên du lịch, hiện trạng những thuận lợi khó khăn trong quá trình phát triển du lịch của Lý Sơn. 

Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp trước mắt và lâu dài góp phần phát triển du lịch theo hướng bền vững, gắn 

liền với việc xây dựng cảnh quan, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tại Lý Sơn. Tạo đà đưa ngành 

du lịch Lý Sơn phát triển tương xứng với tiềm năng sẵn có của nó./. 
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PHÁT TRIỂN VỮNG VƢỜN QUỐC GIA VÀ KHU BẢO TỒN THIÊN 

NHIÊN CẦN CÓ SỰ THAM GIA CỦA “DOANH NGHIỆP ĐIỀU PHỐI” 

 

 NGU ỄN THỊ DIỂM KIỀU 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đoàn Ánh Dương 

 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) đóng vai trò to lớn trong phát triển bền vững đất 

nước và sự phát triển của nhân loại. Chính phủ Việt nam đã rất nỗ lực trong việc gia nhập Công ước Đa dạng sinh 

học (năm 1994), Công ước Ramsar về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (1989), đã ban hành 

nhiều chủ trương, chính sách và hành động nhằm bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên có giá trị này thông qua 

việc quy hoạch, xây dựng cùng với thiết lập các khu bảo tồn (KBT)
6
. Cho đến nay, việc thành lập và quản lý mạng 

lưới các KBT đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, các KBT thiên nhiên tại Việt Nam hiện đang phải 

đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, trong đó phải kể đến những bất cập về vấn đề tài chính và mô hình 

quản lý. Hiện nay, rất nhiều khu KBT ở Việt Nam có nguồn thu dựa hoàn toàn vào ngân sách Nhà nước, chỉ một số 

nhận được nguồn tài trợ không thường xuyên của các tổ chức quốc tế. Nguồn ngân sách dành cho sự nghiệp bảo vệ 

môi trường hàng năm chỉ chiếm 1% tổng ngân sách. Trong khi đó, nguồn chi trực tiếp cho các KBT thiên nhiên 

chiếm chưa tới 0,4% tổng ngân sách chi cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, chưa kể đến việc chi ngân sách cho KBT 

còn chưa đồng đều và khó tiếp cận
7
. Những chính sách chi trả dịch vụ môi trường được áp dụng kể từ năm 2010, 

nhưng con số thực tế thu về là quá nhỏ và không tương xứng với giá trị thực của các KBT. Ngoài ra, hiệu quả quản 

lý các KBT cũng bị ảnh hưởng rất lớn vì thiếu thốn phương tiện; số lượng và trình độ cán bộ còn hạn chế. Những 

lỗ hổng trong quy chế đối với KBT đã dẫn đến việc mâu thuẫn lợi ích giữa các bên liên quan, đặc biệt là giữa Nhà 

nước, cộng đồng địa phương và các nhà đầu tư từ bên ngoài vào, dẫn đến hiệu quả quản lý ngày càng giảm, ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến tài nguyên thiên nhiên. Và, dường như các chuyên gia nghiên cứu cho rằng bài toán cơ 

chế tài chính cho KBTTN cho đến nay vẫn chưa có lời giải. 

Với kinh nghiệm có được trong một khoảng thời gian dài tham gia vào việc xây dựng các dự án bảo tồn 

rừng; bảo tồn biển và các giá trị di sản cũng như những kết quả nhất định đã đạt được, chúng tôi mong muốn chia 

sẻ về mô hình quản lý phát triển bền vững trong KBT với sự tham gia của “doanh nghiệp điều phối” - một sáng 

kiến mới do chính công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đoàn Ánh Dương đưa ra và đang từng bước thực hiện. 

TỔNG QUAN 

Sau nhiều đợt khảo sát, nghiên cứu cùng với các nhà khoa học trong nước và quốc tế về các lĩnh vực: địa 

chất, văn hoá - lịch sử, du lịch, khảo cổ học, môi trường,...tại khu vực Lý Sơn, Bình Châu và vùng phụ cận, những 

đóng góp to lớn trong công tác nghiên cứu khoa học, đầu tư giáo dục cộng đồng đã dần đưa công ty CPĐTPT Đoàn 

Ánh Dương trở thành một trong những đối tác chính, đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi trong việc xây dựng hồ sơ trình 

UNESCO công nhận Công viên địa chất Lý Sơn là Công viên địa chất toàn cầu của thứ 3 của Việt Nam sau Công 

viên địa chất Cao nguyên đá Đồng văn (Hà Giang) và Công viên địa chất Non nước Cao Bằng (Cao Bằng). Mục 

tiêu chính của loại hình di sản thế giới này là: bảo tồn, giáo dục và phát triển kinh tế bền vững. Do đó, trong quá 

trình nghiên cứu giải pháp bảo tồn cũng như đầu tư phát triển bền vững, giúp phát huy các giá trị di sản trong Công 

viên địa chất, chúng tôi đã và đang xây dựng mô hình quản lý có sự điều phối của doanh nghiệp Đoàn Ánh Dương 

với nhiệm vụ đầu tư, điều phối các hoạt động và sự tham gia của các bên liên quan, bao gồm: Nhà nước, người dân, 

nhà khoa học và các thành phần kinh tế tư nhân khác. Mô hình này đã chính thức được đệ trình UBND tỉnh Quảng 

Ngãi trong dự án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản đảo B  - Lý Sơn” và đã được các cấp thẩm quyền thẩm định. 

Ngoài ra, chúng tôi đang xây dựng dự án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá Sa Huỳnh” dựa trên chủ trương cho 

ph p lập dự án của UBND tỉnh với mô hình quản lý tương tự. 

Nguyên tắc thành công của mô hình này là đặt cộng đồng địa phƣơng l m chủ thể của  ảo tồn v  phát 

triển  inh t    n vững. Chúng tôi phải đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu, sau đó là lợi ích của công tác bảo 

                                           
6 Hoàng Thị Thanh Nhàn, Trần Kim Tĩnh, Phạm Việt Hùng, Thực trạng quản lý khu bảo tồn thiên nhiên, 

http://repository.vnu.edu.vn/bitstream/VNU_123/10033/1/Thực%20trạng%20quản%20lý%20khu%20bảo%20tồn.pdf 
7 Ts. Nguyễn Xuân Nguyên, Cần đổi mới cơ chế tài chính cho bảo tồn thiên nhiên, 2015 

 http://konkakinh.gialai.gov.vn/chuyenmuc/Hoat-đong-bao-ton/Chinh-sach/Can-đoi-moi-co-che-tai-chinh-cho-bao-

ton-thien-nhi.aspx 
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tồn và cuối cùng mới hướng đến lợi ích của doanh nghiệp. So với các doanh nghiệp “truyền thống”, chúng tôi chú 

trọng đầu tư vào các dịch vụ công (quản lý rác thải; công tác bảo tồn hệ sinh thái; truyền thông, giáo dục cộng 

đồng; cải thiện sinh kế; cứu hộ cứu nạn,...) và đề nghị được thu v  dịch vụ từ du khách. Tất cả những dịch vụ du 

lịch và các dịch vụ khác trong KBT đều  do người dân tham gia thực hiện. Đây cũng chính là yếu tố bền vững trong 

mô hình này, nó giúp chia sẻ gánh nặng ngân sách và cả công tác quản lý cho nhà nước, vai trò quản lý của nhà 

nước sẽ thực sự được đẩy mạnh hơn bao giờ hết thay vì vướng vào tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi” như một 

số KBTTN hiện nay. Đồng thời, chúng tôi dành phần lớn suất đầu tư trong dự án cho các hoạt động nâng cao kiến 

thức và năng lực cộng đồng về công tác bảo tồn cũng như phát triển sinh kế, bên cạnh các dịch vụ công khác. Kim 

chỉ nam trong hoạt động này là: Dân biết - Dân hiểu - Dân bàn - Dân làm - Dân quản lý. Mục tiêu của các dự án 

trên luôn tỉ lệ thuận với mong muốn của cộng đồng, doanh nghiệp Đoàn Ánh Dương đóng vai trò điều phối đảm 

bảo hài hoà lợi ích giữa các bên liên quan. Nhà nước sẽ chia sẻ được công tác quản lý, giảm bớt gánh nặng về dịch 

vụ công, công tác bảo tồn không chỉ giúp phát triển du lịch mà còn mang lại hiệu quả cho nhiều ngành thủy sản, 

nông nghiệp, giáo dục,… góp phần tăng nguồn thu ngân sách. Nhà khoa học sẽ được thỏa mãn đam mê nghiên cứu 

khoa học, luôn có động lực tìm ra những điều mới, những phát minh mới vào việc ứng dụng cho KBT. Người dân 

là thành phần quan trọng tham gia xuyên suốt công tác bảo tồn, mô hình sẽ giúp người dân nâng cao chất lượng 

cuộc sống, nâng cao kiến thức, kỹ năng, thái độ, giúp cuộc sống cộng đồng hướng tới sự văn minh. Các doanh 

nghiệp khác tham gia đầu tư, kết nối thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế khu vực lân cận mà không hề mâu 

thuẫn với sinh kế cộng đồng trong KBT. Riêng doanh nghiệp điều phối sẽ thực hiện nhiệm vụ tái đầu tư cho các 

hoạt động bảo tồn, thực hiện các dịch vụ công, không ngừng nâng cao năng lực cho cộng đồng cùng phát triển. 

MỤC TIÊU 

Cả 2 dự án nêu trên đều nằm trong phạm vi Công viên địa chất Lý Sơn. Do đó, mục tiêu của các dự án 

không nằm ngoài 3 mục tiêu chính của Công viên là: Bảo tồn, giáo dục và phát triển kinh tế bền vững. Tuy nhiên, 

khoanh vùng dự án của chúng tôi có thể xem như một KBT và nó tích hợp cùng lúc nhiều giá trị di sản như: địa 

chất, văn hoá - lịch sử, khảo cổ, cảnh quan môi trường, đa dạng sinh học,... Do đó, dự án phải đạt được các mục 

tiêu đề ra như sau: 

- Bảo tồn nguyên trạng và khôi phục các giá trị di sản; phát huy các giá trị vô giá đó thông qua công cụ 

đầu tiên là hoạt động du lịch cộng đồng 

- Đảm bảo hài hoà lợi ích giữa: Nhà nước, nhà khoa học, người dân và các doanh nghiệp khác. Thành 

công của dự án chính là sự đồng thuận của các bên liên quan. Vai trò của các bên liên quan khi được phát huy tối đa 

sẽ làm tăng chất lượng sản phẩm du lịch và dịch vụ du lịch, tạo ra giá trị gia tăng cho KBT 

- Tạo ra cơ chế tài chính bền vững cho KBT. Vốn đầu tư các dịch vụ công đến từ doanh nghiệp điều 

phối - công ty Đoàn Ánh Dương và nguồn thu tái đầu tư cho công tác bảo tồn, phát triển kinh tế trong KBT thông 

qua khách du lịch 

- Dự án được kỳ vọng nhân rộng mô hình quản lý này cho các KBT trong cả nước sau khi đạt được tất 

cả các mục tiêu trên 

K T QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

Mặc dù dự án còn đang trong quá trình hoàn thiện về quy trình pháp lý và chính sách, nhưng bằng những 

hoạt động cụ thể trên thực tế, bước đầu chúng tôi đã đạt được những kết quả nhất định. Các dự án trên được xác 

định là dự án phục vụ tối đa lợi ích cộng đồng sống trong vùng di sản. Vì vậy, sự tham gia của cộng đồng phải 

được đẩy mạnh ngay cả khi mới bắt đầu xây dựng dự án. Bắt đầu từ năm 2017, người dân và chính quyền địa 

phương đã nhanh chóng nhận thấy các giá trị di sản của mình thông qua một phương pháp khá mới mẻ, hấp dẫn, 

đầy sự thú vị. Đó chính là những chuyến tham quan, học tập thực tế và cũng là phương pháp giáo dục cộng đồng 

bằng trực quan sinh động ngay tại các Di sản thế giới của Việt Nam. Những lớp học liên tiếp diễn ra ngay tại 

trường học là Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm, là thành phố Hội An - nơi vươn lên nhờ sức mạnh từ di sản và 

nhờ tiếp cận với kinh tế bảo tồn. Đây chính là phương tiện, công cụ hữu hiệu giúp cộng đồng bản địa có một ph p 

so sánh về các giá trị di sản của hai địa phương có nhiều n t tương đồng về địa lý, văn hóa,... Các “học viên” được 

học hỏi kinh nghiệm bảo tồn, phát triển du lịch bởi chính những chuyên gia là người dân đảo Cù Lao Chàm, Hội 

An. 

Những chuyến tham quan học tập thực tế giúp cộng đồng nhanh chóng hình dung về một bức tranh phát 

triển dựa trên nền di sản, niềm tin vào tương lai phát triển du lịch cộng đồng càng sáng rõ và họ đã dễ dàng tiếp 

nhận Công viên địa chất toàn cầu là điều tất yếu giúp cải thiện đời sống, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Cụ 

thể, tại đảo Bé - Lý Sơn, nơi diễn ra hoạt động du lịch kể từ năm 2015, chỉ một thời gian ngắn sau 2 năm, người 



Bài học kinh nghiệm phát triển du lịch tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên 82 

 
dân đã nhanh chóng bắt kịp với các hoạt động du lịch mà đối với họ là hoàn toàn mới mẻ, đem lại nguồn thu nhập 

dồi dào. Những tác động mạnh mẽ của du lịch khiến cho các hoạt động giáo dục cộng đồng gặp rất nhiều khó khăn, 

trở ngại. Khái niệm bảo tồn và phát triển bền vững gần như không được tiếp nhận. Tuy nhiên, sau những lớp học 

thực tế, những hoạt động đào tạo, tập huấn của chuyên gia tại đảo Bé, cộng đồng đã biết cách bảo vệ nguồn lợi 

thủy hải sản, thực hiện khoanh vùng bảo vệ tránh sự xâm phạm của các tàu thuyền khác trong phạm vi đánh bắt của 

địa phương; họ đã mạnh dạn đầu tư loại hình lưu trú homestay, đã biết tự tổ chức các hợp tác xã tự quản để làm 

dịch vụ du lịch; họ đã biết bảo vệ môi trường trong khu dân cư, tại điểm du lịch bằng việc tự tổ chức thu gom rác 

thải; người dân cũng biết cách tổ chức giám sát, đảm bảo an toàn cho du khách trong các hoạt động tắm biển, lặn 

ngắm san hô,... Và sau tất cả các lớp đào tạo, họ đã ý thức được việc giữ gìn các giá trị di sản như giữ gìn chính tài 

sản của cộng đồng. 100% cư dân đảo B  đã đồng thuận với việc bảo tồn và đầu tư cho cộng đồng phát triển du lịch 

bền vững. 

Tại Sa Huỳnh - Đức Phổ, các hoạt động giáo dục cộng đồng tương tự đã diễn ra, có 4 chuyến tham quan 

học tập áp dụng như với đảo B  dành cho chính quyền và người dân Sa Huỳnh đến với Hội An, Cù Lao Chàm. 

Hiệu quả của nó mang lại là ngoài mong đợi, khi địa phương này hoàn toàn chưa có hoạt động du lịch, nhưng nhận 

thức của cộng đồng được nâng lên đáng kể. Người dân đã biết đến các giá trị cực kỳ quý giá ngay tại nơi mình sinh 

sống, từ vùng đất nghèo khó, làng mạc bị hoang hóa thì chưa bao giờ niềm tin cho sự phồn thịnh trong tương lai lại 

mạnh mẽ đến thế khi họ nhận ra quê hương mình là nơi di sản chồng lên di sản. Các buổi tham vấn cộng đồng về 

các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Sa Huỳnh được toàn thể người dân đồng thuận với quyết tâm cao. 

Các hoạt động giáo dục cộng đồng đã mang họ đến gần hơn với khái niệm Công viên địa chất, sự quan tâm, mong 

đợi cũng ngày càng quyết liệt, sâu sắc hơn, bởi vì dân đ   iết, dân đ  hiểu và cần một chặng đường dài hơn nữa để 

hướng đến việc dân bàn - dân làm - dân quản l . 

Sự chuyển đổi nhận thức rõ rệt của cộng đồng đã tạo động lực rất lớn cho chúng tôi trong việc kh ng định 

hướng đi đúng và chuẩn xác cho mô hình này. Nó càng cho thấy sự cần thiết về việc tạo lập vai trò làm chủ cho 

người dân trong KBT thay vì biến họ trở thành người làm thuê cho các doanh nghiệp khác từ bên ngoài vào. Những 

doanh nghiệp này không chỉ làm mai một bản sắc văn hoá địa phương mà bản chất đặt lợi ích lên hàng đầu, thu lợi 

từ việc khai thác triệt để các giá trị di sản, họ trực tiếp cạnh tranh với người địa phương, khiến họ thành người làm 

thuê ngay trên mảnh đất của mình. Điều này cho thấy rất rõ qua thực trạng các KBTTN hiện nay. Nguyên nhân 

phần lớn là vì quy chế quản lý còn tồn tại một lỗ hổng lớn. Chúng tôi đã chính thức có văn bản số 196/ĐAD gửi Vụ 

Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thuỷ sản ngày 6/4/2018 về việc đề nghị sửa đổi Nghị định 57/2008/NP-CP (Quy 

chế quản lý Khu bảo tồn biển Việt Nam có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế). Trong đó, văn bản đề nghị bãi bỏ 

điểm b, khoản 3, điều 5 quy định : Cho phép Ban quản l  KBT  iển được tổ chức hoặc liên doanh, liên kết với cá 

nhân, tổ chức trong và ngoài nước thực hiên các hoạt động dịch vụ du lịch và các dịch vụ khác. Lỗ hổng này đã và 

đang khiến chất lượng hệ sinh thái KBT ngày càng suy giảm, diện tích tự nhiên bị thu hẹp, ngày càng hạn chế sự 

tham gia của cộng đồng vào công tác bảo tồn. 

Mô hình phát triển bền vững này (mô hình 5 nhà) với những kết quả khả quan ban đầu đã được tỉnh Quảng 

Ngãi ủng hộ và được đại diện lãnh đạo tỉnh báo cáo tại Hội nghị Mạng lưới công viên địa chất Châu Á Thái Bình 

Dương lần thứ 5 tại Trung Quốc vào tháng 9 năm  2017. Báo cáo đã nhận được khá nhiều sự quan tâm của các 

chuyên gia dự Hội nghị. Bên cạnh đó, đại diện của UNESCO, ông Guy Martini - Tổng thư ký Ban điều hành Mạng 

lưới Công viên địa chất toàn cầu của UNESCO đã có chuyến làm việc cùng với Công ty và Viện Địa chất Khoáng 

sản Việt Nam về Công viên địa chất Lý Sơn. Ông đã nhận định : « Đây là mô hình đầu tiên có thể tạo cơ chế tài 

chính bền vững cho KBT và nếu thành công sẽ có thể áp dụng đối với nhiều nơi trên thế giới ». Và không chỉ riêng 

KBTTN, Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu cũng đang nỗ lực để có những sáng kiến mới, đảm bảo hài hoà lợi 

ích các bên liên quan, đặc biệt là cộng đồng người dân bản địa. Các thành viên Ban điều hành Công viên địa chất 

toàn cầu của UNESCO cũng mong muốn hình thành nhiều khu bảo tồn trong phạm vi Công viên với cơ chế tài 

chính bền vững để đạt được cả 3 mục tiêu trên. 

BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

Qua những việc làm cụ thể về bảo tồn và phát huy giá trị Di sản tại Đảo Bé - Lý Sơn và Sa Huỳnh, chúng 

tôi nhận thấy kinh tế bảo tồn ngày càng đóng vai trò hết sức quan trọng trong tiến trình đạt đến sự phát triển bền 

vững, đặc biệt là tại Vườn quốc gia và KBTTN. Quá trình hoạt động của chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn 

nhưng luôn đảm bảo các bước đi vững chắc ngay từ khi bắt đầu. Bởi lẽ, chúng tôi đã kịp nhìn thấy thực trạng của 

các KBTTN trong nước và thế giới. Sau một chặng đường hoạt động không ngừng nghỉ, chúng tôi lại rút ra những 

bài học kinh nghiệm quý giá sau: 
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- Thực tế các KBTTN lấy mục tiêu phát triển kinh tế bền vững cùng với bảo tồn đa dạng sinh học, 

nhưng các chính sách chưa chú trọng hỗ trợ, xúc tiến các hoạt động phát huy nguồn lực nội tại ngay trong KBT mà 

chỉ quan tâm nhiều vào nguồn ngoại lực, khiến cho nguồn thu của KBT ngày càng tỉ lệ nghịch với chất lượng đa 

dạng sinh học và các giá trị khác 

- Tất cả các KBTTN muốn phát triển bền vững phải thật sự lấy cộng đồng làm chủ thể của công tác bảo 

tồn và hưởng lợi từ việc phát huy các giá trị trong KBT. Để làm được điều này, nhất thiết phải đảm bảo chia sẻ lợi 

ích hài hoà giữa các bên liên quan 

- Kiến thức, kỹ năng của người dân bản địa về các giá trị thực sự của KBTTN và các hoạt động kinh tế 

từ việc bảo tồn còn khá mờ nhạt. Cần đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục cộng đồng sâu rộng trong 

khắp các tầng lớp nhân dân 

- Cơ chế tài chính đóng vai trò xương sống của việc duy trì, phát triển các KBTTN. Để đạt được cơ chế 

tài chính bền vững, nhất thiết cần có ngày càng nhiều các nguồn đầu tư xã hội hoá vào các dịch vụ công, chú trọng 

đầu tư về mặt con người hơn là về cơ sở hạ tầng du lịch. Cụ thể, sự tham gia của doanh nghiệp điều phối theo 

chúng tôi là giải pháp hữu hiệu để giải đáp cho bài toán tài chính của KBTTN. Nhà nước chỉ giữ đúng vai trò quản 

lý, điều tiết sẽ đảm bảo công bằng, minh bạch với các bên liên quan, hiệu quả quản lý sẽ được nâng cao 

ĐỀ XUẤT 

Để tạo ra một mô hình, một cơ chế tài chính bền vững trong các KBT, cần có sự tham gia của các bên liên 

quan, đặc biệt là cộng đồng địa phương. Cần điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách phù, tạo điều kiện thuận lợi 

cho các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào công tác bảo tồn, từng bước xã hội hóa các dịch vụ công nhằm mang lại 

lợi ích tốt nhất cho cộng đồng địa phương và khu vực. Trong các khu bảo tồn, Nhà nước chỉ nên giữ vai trò quan 

lý, điều tiết chứ không thực hiện các dịch vụ theo cơ chế thị trường để tránh cạnh tranh quyền lợi với người dân, 

gây chồng chéo trách nhiệm trong công tác quản lý và thực hiện. 

Phát triển bền vững Vườn quốc gia và KBTTN phải lấy du lịch cộng đồng làm mục tiêu phát triển hàng 

đầu, phát triển kinh tế thông qua cách tiếp cận với bảo tồn. Cần xem trọng nguồn nội lực của địa phương đối với 

việc phát huy các giá trị di sản và kết nối các hoạt động khác bên ngoài KBT, thúc đẩy giao lưu, hợp tác, chuyển 

giao công nghệ, khoa học - kỹ thuật.  Tất cả vì mục tiêu bảo tồn và phát triển một cách vền vững nhất. 

Các cơ chế, chính sách áp dụng cho KBTTTN cần thiết dựa vào nhu cầu thực tế của cộng đồng địa 

phương; kinh hoạt, đổi mới để giúp loại bỏ những rào cản thu hút doanh nghiệp tham gia hoạt động bảo tồn thay vì 

tham gia hoạt động du lịch cạnh tranh với người dân, tạo tiền đề xây dựng cơ chế tài chính cho KBTTN. Đồng thời 

cơ chế, chính sách sửa đổi, bổ sung phải chú trọng lấp đầy những lỗ hổng trong công tác quản lý hiện nay, nâng cao 

số lượng và chất lượng nguồn nhân lực bảo tồn. Phát triển bền vững Vườn quốc gia và KBTTN cần có sự tham gia 

của “doanh nghiệp điều phối” theo chúng tôi là hướng đi mới, hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề bất cập về 

tài chính cũng như công tác quản lý bảo tồn. Rất mong sự đón nhận tích cực từ quý học giả và chuyên gia trong 

lĩnh vực bảo tồn. 
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TRẢI NGHIỆM CÙNG VOI 

 

 VŨ ĐỨC GIỎI 

Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ 

Vườn Quốc gia Yok Don 
 

TÓM TẮT 

“Trải nghiệm cùng voi” là chương trình quản voi trực tiếp hướng dẫn cho khách tìm hiểu về voi, nhận 

định hướng di chuyển của voi, cách tìm voi trong rừng thông qua kinh nghiệm từ thói quen ăn, uống, ngủ, dấu 

chân, lãnh thổ của voi…khi tìm thấy voi, khách cùng quản voi sẽ đưa voi về sông để tắm cho voi, cho voi ăn, 

khách sẽ được làm quen với một số từ dùng trong điều khiển voi, trải nghiêm công việc như người quản voi tạo sự 

hào hứng, mới mẻ cho khách. 

ĐẶT VẤN ĐỀ  

Đăk Lăk là nơi có nghề truyền thống săn bắt và thuần dưỡng Voi rừng nổi tiếng ở Việt Nam. Voi được 

xem là biểu tượng gắn liền với đời sống kinh tế xã hội, văn hoá và tinh thần của người dân địa phương.Hiện nay, đa 

số voi nhà đã già đồng thời chưa có những cơ chế, chính sách để phát triển đàn voi nhà; vì vậy, nguy cơ suy giảm 

về số lượng voi là rất cao. Vì hầu hết voi nuôi bị xích chân và thả riêng biệt nên không thể sinh sản. Bên cạnh đó, 

người dân, các công ty du lịch ở Đắk Lắk sử dụng voi trong hoạt động du lịch rất nhiều. Do chạy theo lợi nhuận 

nên đã khai thác quá sức dẫn đến voi đã bị kiệt sức thậm chí là chết. 

Nếu không có giải pháp để hạn chế sự bóc lột sức lao động quá mức của đàn voi kịp thời, ch ng bao lâu 

nữa đàn voi sẽ biến mất. Chính vì thế, Vườn Quốc gia Yok Don đã và đang chuyển đổi mô hình cưỡi voi thông 

thường sang một mô hình du lịch thân thiện hơn. Đó là chương trình du lịch “Trải nghiệm cùng voi” do chính bản 

thân tôi khởi xướng.  

TỔNG QUAN  

Vườn Quốc gia Yok Don là Vườn Quốc gia duy nhất ở Việt Nam có sở hữu 03 cá thể voi nhà để phục vụ 

cho công tác tuần tra bảo vệ rừng, hoạt động du lịch cũng như công tác giáo dục nâng cao nhận thức về bảo tồn. 

Bản thân đã công tác tại Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ  trên 15 năm. Tôi đã thiết kế các chương trình 

cho khách du lịch rất nhiều đặc biệt là khách nước ngoài. Là người hướng dẫn viên du lịch nên tôi mời khách tham 

gia các chương trình du lịch sinh thái của Vườn tổ chức trong đó có chương trình cưỡi voi. Nhiều du khách rất hào 

hứng và đăng ký cưỡi voi nhưng cũng không ít du khách từ chối ngay vì họ thấy hành động cưỡi voi rất tội nghiệp 

cho con vật đáng yêu này. Từ đó, tôi cũng trăn trở về những suy nghỉ của khách và tôi nhận ra rằng họ nói có lý và 

rất đúng vì tôi biết có rất nhiều người trên thế giới yêu động vật. Họ không muốn làm con vật tổn thương kể cả về 

tinh thần lẫn thể xác. Tôi nảy ra ý tưởng rằng cũng là những chú voi này, nếu để khách trải nghiệm cùng voi, được 

chăm sóc, vuốt ve thân thiện như người quản voi thì họ sẽ thích và khách sẽ được nghe thuyết trình về tập tính của 

voi; voi với đời sống con người ở Đăk Lăk; voi trong phong tục tập quán của người dân địa phương; nghề thuần 

dưỡng và săn bắt voi ở Đăk Lăk… khách được tự tay cho voi ăn, tắm cho voi và chụp những kiểu ảnh bên voi làm 

kỷ niệm thi rất tuyệt. 

MỤC TIÊU  

(1) Đáp ứng được nhu câu yêu mến động vật của du khách và đặc biệt là những chú voi; 

(2) Mang lại nguồn thu đáng kể cho đơn vị và kích thích khách chi trả tiền dịch vụ; 

(3) Loại hình du lịch thân thiện với voi và nâng cao nhận thức của du khách về công tác bảo tồn voi nói 

riêng và bảo tồn đa dạng sinh học nói chung; 

(4) Tạo sản phẩm du lịch đặc trưng cũng như phù hợp với đơn vị làm công tác bảo tồn. 

K T QUẢ ĐẠT ĐƢỢC  

 Hoạt động du lịch đáp ứng được hết mong muốn của khách du lịch không phải đơn vị nào cũng thực hiện 

được. Song tiếp cận với khách du lịch thường xuyên giúp chúng ta có thể hiểu được tâm lý khách cân dịch vụ gì và 

từ đó, ta có thể xây dựng một sản phẩm đáp ứng được nhu cầu, phù hợp với điều kiện của đơn vị làm nhiệm vụ bảo 

tồn. 

(1) Với sản phẩm "trải nghiệm cùng voi” bản thân xây dựng đầu năm 2014 đã mang lại sự thay đổi rỏ rệt 

và đạt hiệu quả nhất định. Trước năm 2014, Vườn Quốc gia Yok Don chỉ tổ chức dịch vụ cưỡi voi như các khu du 

lịch khác ở Đắk Lắk. Nhưng sau năm 2014, số lượng khách tham gia chương trình "Trải nghiệm cùng voi” đã thu 

hút được khách tham gia và số lượng thực hiện chương trình ngày một tăng.   
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 (2) Chỉ trong một thời gian ngắn, khách du lịch đặc biệt là khách nước ngoài đã có những phản hôi tích 

cực trên các trang web chia sẽ thông tin du lịch và sản phẩm này ngay lập tức được cập nhật trên sách hướng dẫn 

quốc tế… Đây là một sản phẩm mang tính giáo dục cao và giúp đơn vị có thể sử dụng voi nhà một cách bền vững 

và đáp ứng được nhiệm vụ bảo tồn từ đó có thể ảnh hưởng tích cực tới công tác bảo tồn voi nhà ở Đắk Lắk. 

 

N m 1985 1997 2000 2006 2009 2018 

Số lƣợng 

voi nhà 
502 115 84 64 61 47 

 

BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

(1) Nguyên nhân số lƣợng  hách tham gia chƣơng tr nh cƣỡi voi tại VQG  o  Đôn trƣớc n m 2014 

không nhi u mặc dù có mức giá ƣu đải hơn các đơn vị  hác tr n địa bàn 

- Thứ nhất là sản phẩm du lịch ở các điểm du lịch giống nhau nên khách du lịch chỉ tham gia chương 

trình này một lần; 

- Thứ hai là không đáp ứng được nhu cầu của những người khách du lịch yêu quý động vật, không muốn 

làm tổn thương chúng; 

- Thứ ba là sản phẩm này chưa phù hợp với đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn như VQG Yok 

Đôn.  

(2) Thông qua sản ph m” Trải nghiệm cùng voi” tại VQG  o  Đôn,  ản thân xin chia sẽ một số 

kinh nghiệm sau: 

- Nhu cầu đi du lịch tìm hiểu, khám phá của du khách là rất cao và luôn tìm đến những sản phẩm mới, 

lạ, gây sự tò mò cho khách thì sẽ được khách quan tâm thực hiện; 

- Phần lớn du khách đến tham quan các VQG, KBT là những đối tượng yêu thiên nhiên, yêu động vật 

hoặc những du khách đang làm việc trong các tổ chức, đơn vị bảo tôn và mong muốn của họ sẽ tham gia các 

chương trình du lịch phù hợp, bổ ích, tạo những ấn tượng tốt cho công việc và có thể học hỏi kinh nghiệm từ các 

khu bảo tồn, VQG; 

- Sản phẩm du lịch “Trải nghiện cùng voi” đáp ứng được hai nhu cầu bảo tồn và du lịch đã lập tức đạp 

ứng được nhu cầu của khách, kích thích sự tham gia của cộng đồng, các công ty lữ hành trong việc khai thác sản 

phẩm du lịch bền vững và đóng góp cho công tác bảo tồn được tốt hơn; 

- Sản phẩm này đã thu hút được nhiều sư chú ý của các tổ chức hoạt động trong công tác bảo tồn như 

Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk, WWF, Animals Asia. Chương trình hứa hẹn sẽ đóng góp vào công tác bảo tồn đa 

dạng sinh học trong nước và khu vực cũng như thu hút vốn đầu tư của nhiều tổ chức bảo tồn trong và ngoài nước. 

ĐỀ XUẤT 

Hoạt động du lịch mang lại doanh thu là rất quan trọng song, công tác bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đa 

dạng sinh học lại quan trọng hơn. Chúng ta cần phải kết hợp hài hòa giữa hai yếu tố này thi chúng ta có thể phát 

triền bền vững và đem lại hiệu quả cao. Để đạt được kết quả như vậy, theo nội dung tham luân bản thân có ý kiến 

đề xuất như sau: 

(1) Voi nhà ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay không còn nhiều (47 cá thể). Hầu hết voi đã già (trung bình khoảng 

40 tuổi). Chúng ta không nên sử dụng chúng vào các hoạt động kinh doanh không thân thiện. Để duy trì đàn voi lâu 

dài cần phải có các chương trình truyền thông tuyên truyền cho các chủ voi về tầm quan trọng của việc bảo tồn voi; 

voi trong đời sống; văn hóa; trong lịch sử…để nâng cao ý thức của chủ voi và cũng cần tuyên truyên cho khách du 

lịch có quan điểm khác về du lịch bằng voi. 

(2) Cần tập trung hết số lượng voi ở tỉnh về 01 hoặc 02 khu bảo tồn để khách tới tham quan học tập, tìm 

hiểu về voi thay vì cưỡi voi. Làm như vậy, voi có thể hòa nhập thành đàn và cơ hội sinh sản và duy trì đàn voi vẫn 

còn nhiều triển vọng. 

(3) Cần hợp tác với các tổ chức bảo tồn động vật, thực vật, các viện nghiên cứu trong và ngoài nước để 

trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn và sử dụng voi bền vững. 
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DU LỊCH THÂN THIỆN VỚI THIÊN NHIÊN 

 

 KIỀU ĐÌNH THÁP 

Giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng 

Vườn Quốc gia Bù Gia M p 

 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

Ở những nơi có rừng, đặc biệt là ở các Vườn Quốc gia (VQG), Khu 

bảo tồn thiên nhiên (KBTTN), nơi có nhiều hệ sinh thái, sinh cảnh 

rừng đẹp đẽ, nên thơ và nhiều loài động, thực vật quý hiếm, cùng với 

không khí trong lành, mát mẻ. Trong khi đó ở các thành phố lớn, các 

đô thị, các khu công nghiệp hiện nay môi trường không khí bị ô 

nhiễm, tiếng ồn của xe cộ .v.v. làm cho cuộc sống của con người vô 

cùng căng th ng, mệt mỏi. Đó là lý do hiện nay du khách, nhất là các 

bạn trẻ, các em học sinh ở các thành phố và đô thị đang có xu hướng 

tìm đến những khu rừng còn hoang sơ, yên tĩnh như ở các 

VQG/KBTTN để tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu về thiên nhiên.  

Tuy nhiên, hệ sinh thái ở các khu vực này vô cùng nhạy cảm,nên cần phải thực hiện du lịch thân thiện với thiên 

nhiên để đảm bảo an toàn đời sống và sự phát triển của hệ sinh thái và các loài động, thực vật. Chương trình thân 

thiện với thiên nhiên do VQG Bù Gia Mậptổ chức và phối hợp với các trường học, các đơn vị du lịch trong và 

ngoài tỉnh tổ chức. 

TỔNG QUAN  

Chương trình du lịch thân thiện với thiên nhiên được thực hiện tại VQG Bù Gia Mập, xã Bù Gia Mập, 

huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước. Đơn vị thực hiện: Ban quản lý VQG Bù Gia Mập; các trường học, các nhóm 

yêu thích thiên nhiên, các đại lý tour du lịch, Trung tâm bảo tồn thiên nhiên GAIA, câu lạc bộ gia đình em yêu 

thiên nhiên Việt Nam và các gia đình có tình yêu thiên nhiên trên cả nước. 

Trên thế giới du lịch sinh thái được bắt đầu từ những năm 80 và đến nay du lịch sinh thái đã được phát 

triển và đang trở thành một xu thế ở nhiều quốc gia, nhiều tổ chức và nhiều du khách khi Tổ chức Du lịch Thế giới 

(UNWTO) đưa ra thông điệp “Du lịch sinh thái - chìa khóa để phát triển du lịch bền vững” (2002). Ở Việt Nam 

hiện tại có 32 VQG, với diện tích trên 10 ngàn km
2
, nơi đây được lưu giữ những giá trị quý giá mà thiên nhiên ban 

tặng từ cảnh quan đến các loài động, thực vật. Vì vậy xu thế hiện nay và trong tương lai con người có xu hướng tìm 

về những nơi yên bình, những nơi có cảnh quan đẹp, lạ cùng với không khí vô cùng trong lành để nghỉ ngơi, tham 

quan, tìm hiểu về thiên nhiên, khi mà cuộc sống ngày càng căng th ng, mệt mỏi, môi trường không khí ngày càng 

bị ô nhiễm, thì các VQG là lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, hiện nay nhiều du khách khi tới tham quan tại 

các khu vực của các VQG/KBTTNthường xả rác, đốt lửa không có kiểm soát, mang loa, đài có âm lượng lớn để 

sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, vui chơi làm ảnh hưởng không nhỏ đến hệ sinh thái và đời sống củacác loài động vật. 

Hiện nay người ta nói cung Trekking đẹp nhất Việt Nam là cung Tà Năng - Phan Dũng, tuy nhiên rác thải, cùng sự 

thiếu ý thức của một bộ phận du khách đã làm xấu đi hình ảnh thiên nhiên và con người của Việt Nam, mà ông 

Jesse Peterson đã phải thốt lên rằng “Thiên đường và hạ giới” (https://vnexpress.net/tin-tuc/goc-nhin/thien-duong-

ha-gioi-3691568.html). Ngoài ra, thực tế ở VQG Bù Gia Mập cũng có hiện tượng du khách xả rác, mà làm cho 

chúng tôi trăn trở đến sự ảnh hưởng tới môi trường và cảnh quan nơi đây. Vì vậy chúng tôi quyết tâm xây dựng 

chương trình du lịch thân thiện với thiên nhiên để vừa đảm bảo nhu cầu của du khách, bảo vệ được môi trường sinh 

thái và quảng bá được những hình ảnh đẹp của đất nước và còn người Việt Nam đến thế giới. 

MỤC TIÊU  

(1) Giúp gắn kết giữa con người với thiên nhiên; 

(2) Giúp người dân hiểu rõ giá trị của rừng đối với đời sống của con người và thúc đẩy mạnh mẽ người 

dân tham gia vào công tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học; 

(3) Tạo nguồn doanh thu ổn định cho công tác bảo tồn tại VQG Bù Gia Mập, tạo công ăn việc làm người 

dân địa phương. 

K T QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 
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Du lịch thân thiện với thiên nhiên đem lại kết quả vô cùng to lớn đối với những nơi có sự đa dạng sinh học 

cao như ở các Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn, vì nó vừa đem lại giá trị kinh tế, lại vừa giúp công tác bảo tồn giá trị 

tài nguyên thiên nhiên ở nơi đó được tốt hơn nếu chúng ta làm đúng cách vì chính du khách cũng là một tuyên 

truyền viên, là thành viên tích cực nếu chúng ta trang bị cho họ một lượng kiến thức cơ bản về tác dụng của rừng, ý 

nghĩa của đa dạng sinh học đối với đời sống của con người, theo thiệu ứng Domino thì việc này sẽ giúp cho cộng 

đồng có ý thức và thái độ đúng đắn hơn khi đi du lịch ở trong rừng, tuy vậy việc làm này cần những người dẫn 

khách phải có tâm, có kiến thức và có kỹ năng tốt về bảo tồn, nếu không sẽ có tác dụng ngược lại.  

(1) N ng cao n ng lực giáo  ục môi trƣờng cho cán  ộ hƣớng  ẫn v  giáo  ục môi trƣờng cho  hách 

tham quan 

Ở VQG Bù Gia Mập, du lịch bắt đầu được hình thành khoảng năm 2014, lúc này lượng khách đến Vườn 

rất ít, kinh phí thu về lúc đó chỉ khoảng trên 50 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, một số bãi điểm cắm trại đã xuất hiện 

rác thải gây mất mỹ quan và ảnh hưởng tới hệ sinh thái. Đứng trước thách thức này VQG Bù Gia Mập đã đặt ra là 

cần có một giải pháp để vừa phát triển du lịch, vừa đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường sống tự nhiên của 

các loài động, thực vật ở trong rừng thì các hướng dẫn viên du lịch và du khách tham quan trong rừng đều được 

trang bị những kiến thức cơ bản về giáo dục môi trường, vai trò và tầm quan trọng của rừng đối với đời sống của 

con người, từ đó họ đã nhận thức được tầm quan trọng của hệ sinh thái rừng và dần thay đổi cách ứng xử thân thiện 

với thiên nhiên và yêu thương thiên nhiên hơn. Có rất nhiều du khách ấn tượng với cách làm về du lịch ở VQG Bù 

Gia Mập, họ đã quay lại nhiều lần trong các năm tiếp theo. 

  (2  Tạo sinh    cho ngƣời   n địa phƣơng 

Mặc dù VQG Bù Gia Mập cách xa TP. Hồ Chí Minh, đường sá đi lại khó khăn, lại chưa được đầu tư về cơ 

sở vật chất, nhưng đến năm 2017 tổng doanh thu của Vườn đã tăng lên đáng kể, khoảng trên 500 triệu đồng/năm 

với lượng du khách từ 1.500-1.700 lượt khách/năm, bên cạnh đó thì du lịch cũng đã tạo công ăn việc làm cho một 

số gia đình và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương có tăng thêm thu nhập.  

(2) Th nh l p nh m đội cộng tác vi n  u lịch địa phƣơng 

Tới thời điểm hiện nay, Vườn đã thành lập được đội cộng tác viên du lịch là người địa phương (chủ yếu là 

người dân tộc S‟tiêng và M‟nông) với khoảng hơn 30 thành viên. Chính những người này cũng là những tuyên 

truyền viên về bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường cho bạn bè, người thân, gia đình và cộng đồng của họ. Đồng thời họ 

còn phối kết hợp trong việc cung cấp thông tin về các hành vi săn bắn, buôn bán trái ph p các loài động vật hoang 

dã, khai thác lâm sản để giúp cho Ban quản lý VQG Bù Gia Mập có những biện pháp bảo vệ rừng được tốt hơn.  

BÀI HỌC KINH NGHIỆM  

(1) Tổ chức  u lịch 

VQG Bù Gia Mập là khu rừng đặc trưng cho hệ sinh thái chuyển tiếp từ Tây nguyên xuống vùng đồng 

bằng Đông Nam Bộ có độ cao dưới 1.000 m so với mặt nước biển, với kiểu rừng kín thường xanh mưa nhiệt đới, 

rừng kín nửa thường xanh ẩm nhiệt đới, với cảnh quan đẹp, đặc trưng và trên 20 dòng suối, thác hùng vĩ, cùng 

nhiều loài động vật quý hiếm như: Voi, Bò tót, Gấu ngựa, Sơn dương, Sóc bay, Chà vá chân đen, Vượn đen má 

vàng, Khỉ mặt đỏ, Khỉ đuôi dài, Cu li nhỏ ..v.v và hơn 200 loài chim đã tạo nên một VQG có mức độ đa dạng sinh 

học cao. Chính những thuận lợi này đã mở ra cơ hội phát triển du lịch cho Vườn. Năm 2014, VQG Bù Gia Mập bắt 

đầu đón khách du lịch tới tham quan, du khách tới Vườn đều để lại ấn tượng rất tốt. Có tới trên 50% du khách đã 

quay trở lại Vườn để tham quan lần 2, lần 3, lần 4, điều này cho thấy hướng đi đúng đắn trong phát triển du lịch nơi 

đây. Hiện tại VQG Bù Gia Mập hướng tới 2 đối tượng chính là người lớn, đặc biệt là những bạn trẻ yêu thích thiên 

nhiên, thích khám phá, tìm hiểu về thiên và đối tượng thứ 2 là học sinh, sinh viên.  

Đối với du khách là người lớn, thì tùy vào điều kiện sức khỏe, tuổi tác,Vườn sẽ bố trí những tuyến du lịch 

phù hợp để trải nghiệm và tìm hiểu về thiên nhiên, trong hành trình này du khách sẽ được hướng dẫn để trải 

nghiệm và có những hành động thân thiện với thiên nhiên, được cung cấp những thông tin thú vị về việc hình thành 

hệ sinh thái rừng, thông tin thú vị về các loài động, thực vật và tầm quan trọng của rừng. Du khách được các hướng 

dẫn viên giới thiệu những loài cây, trái rừng ăn được hay các loài cây có vị thuốc… Du khách không chỉ được hòa 

mình vào thiên nhiên, được tận mắt thấy những vẻ đẹp, những điều thú vị của thiên nhiên, mà còn được những 

người dân tộc S‟tiêng, M‟nông nấu các món ăn đặc trưng được lấy từ thiên nhiên như: cơm Lam (cơm nấu trong 

ống nứa), canh thục nấu bằng ống lồ ô mà nguyên liệu là những lá và rau rừng ..v.v được hòa vào dòng suối, thác 

nước trong xanh, mát lạnh mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người chúng ta.  
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Đối với khách là học sinh sẽ được tham quan các tuyến du lịch, được hướng dẫn sống thân thiện với thiên 

nhiên như: không vứt rác vào rừng, sử dụng các vật liệu dễ phân hủy, không hái lá, bẻ cành… khi chưa được phép 

từ phía người hướng dẫn và được tìm hiểu tập tính về các loài động vật, thông tin thú vị về các loài thực vật có 

trong tự nhiên, được đến Trung tâm Cứu hộ động vật của Vườn để cho động vật ăn, tìm hiểu các loại thức ăn của 

các loài động vật đó. Được thử chương trình tập làm kiểm lâm như: điều tra cây, tìm hiểu về quá trình sinh trưởng, 

phát triển của cây rừng, tìm hiểu dấu vết động vật, tuần tra rừng, trèo đèo lội suối và trải nghiệm kỹ năng sống sót ở 

trong rừng v.v.  

Tất cả những hoạt động trên đều giúp cho du khách và các em học sinh thấy được giá trị và tầm quan 

trọng của rừng đối với cuộc sống của con người, giúp các em ứng xử thân thiện với thiên nhiên, yêu thiên nhiên, 

yêu rừng và các loài động vật hơn từ đó thúc đẩy sự tham gia của họ trong việc tuyên truyền bảo vệ rừng, bảo vệ 

động vật hoang dã. 

Tóm lại: Hệ sinh thái rừng và các loài động vật đã trải qua hàng ngàn, hàng triệu năm tiến hóa mới hình 

thành, mỗi loài đều các tác dụng và có mối liên hệ chặt chẽ với nhau trong quá trình sinh trưởng và phát triển, nên 

những tác động xấu đến môi trường sẽ dẫn tới hủy hoại tài nguyên và các loài động vật trong đó. Vì vậy khi tổ 

chức du lịch chúng ta cần đảm bảo không ảnh hưởng hoặc ít ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của 

các loài động, thực vật, đặc biệt là vấn đề rác thải, nếu chúng ta không quản lý tốt, chạy theo lợi nhuận thì môi 

trường sẽ sớm bị phá hủy và khi đó ảnh hưởng lớn đến khu rừng và phát triển du lịch sẽ không bền vững và du 

khách sớm muộn gì cũng “một đi không trở lại”.       

  (2) Hiệu quả đối với công tác  ảo tồn,  ảo vệ rừng v  phát triển  u lịch:  

VQG Bù Gia Mập có đội cộng tác viên du lịch là người cộng đồng, những người này là người bản địa đã 

sinh sống lâu đời tại vùng đệm của Vườn, họ được phía VQG gia tuyển chọn, đào tạo để hỗ trợ các đoàn du lịch đi 

tham quan, những người này có tình yêu thiên nhiên, có kỹ năng đi rừng rất tốt, am hiểu các loại cây rừng, biết nấu 

các món ăn truyền thống ..v.v, chính lực lượng này sẽ hỗ trợ rất tích cực và hiệu quả trong công tác phát triển du 

lịch. Ngoài ra họ được VQG đào tạo để nắm bắt và cung cấp các thông tin về bảo vệ rừng, tình hình khai thác, săn 

bắn, bẫy bắt các loài động vật rừng trên địa bàn các xã vùng đệm giúp ích cho việc bảo vệ rừng được tốt hơn. Vì 

vậy phát triển du lịch là việc làm cần thiết trong thời đại ngày nay, nó sẽ giúp ổn định kinh tế cho người làm công 

tác bảo tồn, hỗ trợ tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống kinh tế cho người dân xung quanh vùng đệm, những 

người đã gắn bó với rừng từ xưa tới nay và giúp cho công tác bảo tồn, bảo vệ rừng ngày càng được bền vững.  

ĐỀ XUẤT  

VQG/KBTTN là những nơi có mức độ đa dạng sinh học cao, cảnh quan đẹp, rất thích hợp cho việc phát 

triển du lịch để phục vụ nhu cầu của con người, tuy nhiên chúng lại là những nơi rất dễ bịtổn thương dẫn đến suy 

thoái khi có tác động quá mức của con người. Vì vậy để phát triển du lịch bền vững ở các VQG/ KBTTN cần chú ý 

đến các vấn đề sau: 

- Cần có quy hoạch về phát triển du lịch tại các VQG và phát triển du lịch phải đi đôi với bảo tồn, bảo vệ 

môi trường, đặc biệt là vấn đề rác thải, tiếng ồn tại các khu vực du lịch.  

- Không nên phát triển du lịch ồ ạt tại các VQG/ KBTTN, những nơi có mức độ đa dạng sinh học cao, vì 

phát triển du lịch một cách ồ ạt ở những nơi có rừng sẽ ảnh hưởng tới hệ sinh thái, các loài động, thực vật và môi 

trường ở nơi đó. 

(1) Cần có quy hoạch về phát triển du lịch tại các VQG và phát triển du lịch phải đi đôi với bảo tồn, bảo vệ 

môi trường, đặc biệt là vấn đề rác thải, tiếng ồn tại các khu vực du lịch; 

(2) Không nên phát triển du lịch ồ ạt tại các VQG/ KBTTN, những nơi có mức độ đa dạng sinh học cao, vì 

phát triển du lịch một cách ồ ạt ở những nơi có rừng sẽ ảnh hưởng tới hệ sinh thái, các loài động, thực vật và môi 

trường ở nơi đó; 

(3) Cần có quy chế và cơ chế riêng cho sự phát triển du lịch tại các VQG/ KBTTN và những nơi có mức 

độ đa dạng sinh học cao; 

(4) Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ du lịch cần hài hòa để vừa phát triển du lịch, vừa phục vụ công 

tác nghiên cứu, công tác bảo tồn đa dạng sinh học; 

(5) Có chính sách đào tạo nhân lực cho những người làm về du lịch ở các Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn và 

ưu tiên phát triển lực lượng cộng tác viên du lịch là người cộng đồng. Vì những người này là những tuyên truyền 

viên để giúp cho du khách có ý thức trách nhiệm cao trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường. 

(6) Có chính sách chia sẻ lợi ích với của các công ty du lịch, đơn vị kinh doanh du lịch đối với công tác 

bảo tồn và phát triển du lịch phải gắn với sự phát triển về đời sống kinh tế của những người dân xung quanh rừng. 
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KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI - VĂN HÓA - NÔNG 

NGHIỆP TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN CƢ 

TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN - VĂN HÓA ĐỒNG NAI 

 

 ĐINH THỊ LAN HƢƠNG 

Giám đốc, Trung tâm Sinh thái - Văn h a - Lịch sử Chiến khu Đ 

Khu bảo tồn thiên nhiên - Văn h a Đồng Nai 

 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

        Khu bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai (KBTDN) là 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Đồng Nai, thành lập 

đầu 2004, nằm trong hệ thống rừng đặc dụng và di sản văn hóa 

Việt Nam, thuộc tiểu vùng bảo tồn sinh thái khẩn cấp nằm 

trong hệ sinh thái Trường Sơn, một trong 200 vùng sinh thái 

quan trọng thế giới. Tổng diện tích tự nhiên của KBTDN là 

100.304 ha bao gồm 679.040 ha có rừng tự nhiên và 32.400 ha 

diện tích mặt nước. 
 

        KBTDN được thành lập với mục tiêu khôi phục sự đa 

dạng sinh học của hệ sinh thái rừng cây tự nhiên bản địa thuộc lưu vực sông Đồng Nai; tạo ra phạm vi bảo tồn 

thiên nhiên rộng lớn, liền mạch trên địa phận tỉnh Đồng Nai và mở rộng vùng địa lý sinh thái đặc trưng của miền 

Đông Nam bộ ra một số tỉnh lân cận, bảo tồn nơi cư trú cho các loài động vật hoang dã; cùng với đó là bảo tồn và 

phát huy các giá trị văn hóa lịch sử của các di tích nhằm giáo dục truyền thống cách mạng và du lịch sinh thái 

(DLST). 
 

Vùng lõi của Khu bảo tồn là những cánh rừng tự nhiên liền mạch, là diện tích rừng mưa ẩm nhiệt đới cuối 

cùng còn sót lại ở miền Nam Việt Nam với rất nhiều loài động, thực vật quý, hiếm đang bị đe doạ tuyệt chủng. Nơi 

đây được các nhà khoa học đánh giá là điểm nóng về đa dạng sinh học của khu vực và quốc tế. Vì vậy, hơn lúc nào 

hết công tác truyền thông và giáo dục môi trường cần phải được đẩy mạnh nhằm tôn vinh những giá trị về tài 

nguyên thiên nhiên cũng như tài nguyên nhân văn. Cộng đồng dân cư địa phương phải được trang bị kiến thức 

pháp luật, kiến thức về rừng, về đa dạng sinh học nhiều hơn, đời sống kinh tế cần được quan tâm hơn nhằm giảm 

áp lực vào rừng và tạo ra mô hình, sản phẩm đặc trưng của KBTDN. 
 

Với mục tiêu đó, bản thân tôi và tập thể Trung tâm Sinh thái - Văn hóa - Lịch sử Chiến khu Đ được giao 

nhiệm vụ thực hiện công tác phát triển du lịch kết hợp tuyên truyền giáo dục môi trường cho cộng đồng dân cư đã 

tích cực nghiên cứu và tìm ra một hướng đi mới mẻ tại KBTDN. Đó là việc kết hợp hoạt động DLST - văn hóa - 

nông nghiệp trong cộng đồng dân cư KBTDN. 
 

TỔNG QUAN 

Việc quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường không chỉ là nhiệm vụ của một 

Khu Bảo tồn hay một Vườn Quốc gia mà là trách nhiệm chung của toàn dân, của mỗi cá nhân đang sống và làm 

việc trên lãnh thổ đất nước Việt Nam. Qua những năm công tác phụ trách chính lĩnh vực du lịch, truyền thông và 

giáo dục môi trường tại KBTDN, tôi nhận thấy người dân trong vùng đệm và vùng lõi Khu bảo tồn đang từng bước 

nâng cao nhận thức, vốn kiến thức của mình về rừng và tự nhiên. Họ tích cực chủ động hơn trong công tác phối 

hợp tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học. Tôi và Ban chỉ đạo truyền 

thông đã tham mưu cho Giám đốc KBTDN thành lập 12 Câu lạc bộ Xanh (CLB Xanh) trong cộng đồng dân cư. 

Các CLB Xanh đã gắn bó với Khu bảo tồn từ năm 2013, với đủ thành phần, độ tuổi, giới tính nhưng họ có chung 

một tình yêu với rừng, nhiệt huyết với công tác tuyên truyền bảo vệ rừng, đa dạng sinh học và môi trường. Họ tích 

cực tham gia sinh hoạt, tự tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực; họ say mê sáng tác những ca khúc, những áng 

thơ hay về rừng, về hồ Trị An, về con người nơi đây và hơn hết là sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ truyền thông, 

kiểm lâm Khu bảo tồn và cộng đồng dân cư. 

Với những thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, KBTDN đã xây dựng nhiều tour DLST xuyên rừng, hồ, 

giáo dục môi trường và đặc biệt là kết hợp giao lưu văn hóa - tham gia hoạt động nông nghiệp tại cộng đồng dân cư 

có CLB Xanh. 

Ý tưởng xây dựng công trình "Vườn rau sạch" được manh nha từ năm 2015, tuy nhiên chưa có điều kiện để thực 
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hiện. Đến giữa năm 2016 thì công trình Vườn rau sạch tại CLB Xanh Cánh hoa Dầu thuộc ấp 7 xã Mã Đà đã ra đời.  

 

Đây có lẽ là việc mà tôi tâm đắc nhất. Trước đây, trong một lần tổ chức giao lưu tổng kết hoạt động CLB 

Xanh, các CLB đã trưng bày sản phẩm tái chế làm thành những chiếc giỏ, chậu xinh xắn trồng các loài hoa và rau, 

từ đó, tôi đã nghĩ rằng tại sao mình không xây dựng mô hình “vườn rau sạch” tại CLB Xanh - đây sẽ là hoạt động 

hết sức ý nghĩa. Tôi đã chọn CLB nhiều phong trào, tích cực nhất Cánh hoa Dầu để xây dựng thí điểm mô hình 

này. Cũng lắm lúc băn khoăn rồi đầu ra sản phẩm sẽ như thế nào? Nhưng tôi nghĩ nếu rau sạch chắc chắn sẽ được 

người dân, các trường học, công ty xí nghiệp quan tâm vì khẩu hiệu của chúng tôi là “Nói không với thuốc bảo vệ 

thực vật”, hơn nữa, Trung tâm Chiến khu Đ cũng sẽ hỗ trợ mua rau sạch về căn tin phục vụ khách du lịch. Từ đó, 

tôi mạnh dạn vận động CLB thực hiện mô hình này. 
 

Cán bộ truyền thông KBTDN đã cùng chung tay với khoảng 10 thành viên CLB tích cực nhất xây dựng 

vườn rau trên diện tích 2.000 m
2
 do Khu bảo tồn cho mượn đất xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng ấp và làm mô 

hình trên. Nguồn vốn chính được huy động từ KBTDN hỗ trợ và các thành viên CLB góp thêm. Công trình được 

trang bị các hạng mục: nhà lưới, hệ thống tưới tiết kiệm. 
 

Thời gian đầu triển khai, vườn rau gặp rất nhiều khó khăn. Đầu tiên là đất ở khu vực này đã cằn cỗi, nhiều 

sỏi, đá khiến rau trồng lên thiếu dinh dưỡng không phát triển được. Cán bộ truyền thông và thành viên CLB phải 

mất mấy tháng trời mới nghiên cứu, cải tạo đất và bổ sung thêm phân hữu cơ, vi sinh để đất có độ tơi xốp hơn. Dần 

dần, rau bắt đầu tươi tốt và cho thu hoạch. 
 

KBTDN tích cực liên hệ các doanh nghiệp, trường học, người dân địa phương để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, 

bên cạnh đó cũng có nhiều hoạt động quảng bá, đưa khách du lịch đến tham quan và mua rau sạch. Từ đó, lượng 

rau được bán ngày càng ổn định. Đặc biệt, mô hình du lịch kết hợp sinh thái - văn hóa - nông nghiệp của KBTDN 

được nhiều công ty du lịch quan tâm dẫn khách về tham gia tour để trải nghiệm, trong đó có những đoàn chuyên 

gia nước ngoài đến tham quan và đánh giá cao. 
 

MỤC TIÊU 

Xây dựng thành mô hình vườn rau thủy canh để cải thiện vấn đề đất cằn cỗi và hy vọng chất lượng, sản 

lượng rau sẽ cao hơn, đáp ứng đủ nhu cầu cho người dân địa phương cũng như tạo sản phẩm du lịch đạt hiệu quả. 
 

K T QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

(1) Từ khi phát triển mô hình Vườn rau sạch, đời sống thành viên CLB Xanh trong cộng đồng dân cư 

vùng đệm KBTDN có nhiều cải thiện. Nếu như trước khi thành lập CLB Xanh và Vườn rau sạch, nhiều người dân 

ngoài giờ đi làm thuê mướn rảnh rỗi tụ tập rượu chè gây mất trật tự, an ninh lối xóm hay nhiều người có tác động 

vào rừng thì với mô hình hoạt động này họ được giao lưu học hỏi, bổ sung nhiều kiến thức mà lâu nay họ không 

biết, không mấy quan tâm, giờ rảnh rỗi cùng nhau làm đất, lên luống, chăm sóc vườn rau và đặc biệt là họ có thêm 

thu nhập để lo cho con cái được tới trường, được học hành đầy đủ, có tương lai hơn. 
 

  (2) Những năm KBTDN bắt đầu hoạt động truyền thông và giáo dục môi trường thì đối tượng chính mà 

cán bộ truyền thông hướng tới đó là các em học sinh Trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn vùng 

đệm và vùng lõi. Vì các em là những nhân tố có thể truyền tải thông tin, kiến thức, kỹ năng và góp phần nâng cao 

nhận thức của người thân và cộng đồng. Tuy nhiên, sau vài năm hoạt động, nhận thấy việc làm này không mấy 

hiệu quả thay vì chúng ta trực tiếp tuyên truyền, vận động các đối tượng, nhân tố tác động trực tiếp vào tài nguyên. 
   

(3) Thành lập nên các CLB Xanh trong cộng đồng dân cư tạo nên một cầu nối giữa cơ quan chủ quản và 

cộng đồng dân cư, họ chính là đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên tích cực của Khu bảo tồn trong việc tuyên 

truyền bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và cũng chính là đội ngũ hướng dẫn viên DLST, cộng đồng của  
 

Khu bảo tồn. Đã có rất nhiều đoàn khách tới đây và lưu trú tại khu vực có CLB Xanh, vừa giao lưu văn 

hóa văn nghệ, nghe điệu quan họ Bắc Ninh mà được làm luống, trồng rau và thưởng thức các sản phẩm trái cây 

vườn nhà ngon mà sạch, hầu hết họ đều đánh giá cao mô hình du lịch kết hợp bảo tồn này ở Đồng Nai: người dân 

hiếu khách, yêu thơ ca, yêu rừng,.. 
 

  (4) Việc phát triển mô hình kinh tế trồng rau sạch trong KBTDN có ý nghĩa rất lớn đối với việc bảo vệ tài 

nguyên rừng, bảo vệ môi trường, tạo sinh kế cho người dân và góp phần đẩy lùi tệ nạn săn bắn, khai thác rừng tự 

nhiên. Mô hình DLST – văn hóa kết hợp nông nghiệp giúp nâng cao giá trị của nông nghiệp sạch, quảng bá văn 

hóa địa phương. 

 

BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

Trong nhiều năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, sự  hỗ trợ của các Sở ngành, 
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chính quyền địa phương cùng với sự nỗ lực phấn đấu của Khu bảo tồntrong công tác giữ gìn, bảo tồn khu rừng tự 

nhiên, trùng tu, tôn tạo ba di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, cũng như việc đầu tư cơ vật chất phục vụ cho du 

lịch.  
 

(1)Nhằm phát huy và khai thác tiềm năng du lịch, Khu bảo tồn xác định mục tiêu làm thế nào để du khách 

biết và đến Khu bảo tồn ngày một nhiều hơn trong thời gian qua Khu bảo tồn đầu tư các công trình, hạng mục, dự 

án nhằm phát triển du lịch như việc trùng tu, tôn tạo các di tích, ngoài nguồn vốn ngân sách cấp hàng năm, Khu bảo 

tồn chủ động vận động các mạnh thường quân tài trợ, tham gia đóng góp vốn đầu tư để trùng tu tôn tạo, xây dựng 

một số hạng mục, công trình nhằm tạo cảnh quan di tích và được du khách tham quan khen ngợi. 
 

(2)Công tác truyền thông và giáo dục môi trường trong cộng đồng vùng đệm là một nhiệm vụ lâu dài và 

phải thực hiện thường xuyên, liên tục có sự chung tay của nhiều cấp ngành và cộng đồng dân cư. 
 

(3)Mục tiêu chính của KBTDN là phát triển du lịch gắn với công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ tài 

nguyên thiên nhiên và tạo sinh kế cho người dân. Việc nâng cao nhận thức của người dân không đơn thuần chỉ là 

lời nói mà còn phải thể hiện qua hành động, làm sao để người dân có niềm tin. Khi đời sống vật chất, tinh thần 

người dân ổn định thì họ sẽ không còn sống dựa vào rừng, không tác động đến rừng. KBTDN thường xuyên tổ 

chức hội nghị tuyên truyền trong cộng đồng dân cư, in và trao tặng các ấn phẩm như vở học sinh, túi sinh thái,... 

những gì gần gũi với đời sống của bà con để họ vừa sử dụng vừa đọc hàng ngày. Đặc biệt, chúng tôi thường xuyên 

liên hệ với các công ty, đơn vị từ thiện, mạnh thường quân từ thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa,... trao quà tặng, 

học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, quà tết cho bà con khó khăn; vận động hỗ trợ gạo, mì hay đôi khi là công 

tác sơn sửa trường học, tủ sách hiếu học cho các em. Dù đó có thể chỉ là những hành động nhỏ nhưng nó có tác 

động lớn đến tâm lý, tình cảm của người dân, họ thay đổi thái độ, cách nhìn đối với cán bộ làm công tác truyền 

thông và giáo dục môi trường. Gần dân, hiểu và cảm thông, chia sẻ là yếu tố quan trọng trong việc huy động sự 

tham gia của cộng đồng. 
 

(4)Từ năm 2014, KBTDN được thực hiện chính sách hỗ trợ cộng đồng vùng đệm theo Quyết định 24/QĐ-

TTg của Thủ tướng chính phủ để đầu tư cho các công trình chung của cộng đồng, việc nhận hỗ trợ đi đôi với thực 

hiện cam kết bảo vệ rừng và nguồn lợi thủy sản. Các ấp khó khăn trong vùng đệm Khu bảo tồn được nhận hỗ trợ số 

tiền 40 triệu đồng/năm, dù số tiền không nhiều và số lượng ấp được hưởng chính sách trên còn ít nhưng chúng tôi 

cảm nhận được tinh thần của người dân phấn chấn hơn, tích cực sinh hoạt các CLB Xanh và hỗ trợ cán bộ, kiểm 

lâm trong công tác tuyên truyền bảo vệ rừng. Có nhiều ấp đã viết đơn xin được thành lập CLB Xanh để người dân 

có nơi sinh hoạt văn hóa văn nghệ, học hỏi kiến thức và góp một phần công sức trong công tác bảo tồn. 
 

ĐỀ XUẤT 

 (1)Mặc dù công tác du lịch cũng như truyền thông giáo dục môi trường tại KBTDN đã có nhiều chuyển 

biến tích cực qua nhiều năm nhưng một số cán bộ viên chức chưa được đào tạo đúng chuyên ngành. Do đó, cần 

phối hợp các trường trong nước và nước ngoài đào tạo, bồi dưỡng tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực nhằm trang bị 

kiến thức, kỹ năng theo hướng chuẩn hóa đội ngũ nhân lực ngành du lịch, truyền thông giáo dục môi trường để đáp 

ứng tốt hơn yêu cầu công việc cũng như việc cạnh tranh phát triển du lịch trên địa bàn. 
 

(2)Cần xây dựng cơ chế, có chính sách ưu đãi nhằm thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực góp phần phát 

triển du lịch tại địa phương. 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH 
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ĐÁNH GIÁ RỦI RO CHO DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU DỰ TRỮ SINH 

QUYỂN RỪNG NG P MẶN CẦN GIỜ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HẠN CH  

RỦI RO 

 

 TS. NGÔ THANH LOAN 

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM 

 

ĐẶT VẤN ĐỀ  

Khu dự trữ sinh quyển (KDTSQ) rừng ngập mặn Cần Giờ không những chỉ đóng vai trò quan trọng đối 

với môi trường tự nhiên mà còn là nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng đối với hoạt động du lịch sinh thái 

(DLST). Hoạt động này vừa đem lại lợi ích thiết thực về kinh tế trong kinh doanh du lịch cũng vừa đóng góp tích 

cực vào công tác bảo tồn tại các khu bảo tồn rừng ngập mặn và góp phần nâng cao nhận thức về môi trường cho du 

khách.  

Tuy nhiên, thực tế cho thấycó những yếu tố rủi ro tác động đến sự phát triển của hoạt động DLST tại đây. 

Từ những nhận định này, tác giả và các cộng sự đã thực hiện một đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá các rủi ro cho 

DLST tại KDTSQ rừng ngập mặn Cần Giờ. Qua đó, một số yếu tố rủi ro từ tự nhiên, từ hoạt động kinh tế của 

người dânvàtừ chính hoạt động du lịch đã được xem xét. 

Trên cơ sở các yếu tố rủi ro được xác định và đánh giá, đề tài đã đề xuất một số giải pháp để trước mắt hạn 

chế các rủi ro và về lâu dài quản lý các rủi ro một cách hiệu quả hơn, đảm bảo các nguyên tắc cho việc phát triển 

DLST.  

TỔNG QUAN 

Bài viết là một phần kết quả nghiên cứu của đề tài “Đánh giá rủi ro cho DLST tại Khu dự trữ sinh quyển 

rừng ngập mặn Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh” do tác giả làm chủ nhiệm, được thực hiện từ 2014 - 2016 và được Đại 

học Quốc gia TP.HCM hỗ trợ kinh phí. 

KDTSQ rừng ngập mặn Cần Giờ là KDTSQ thế giới đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận 

vào ngày 21/01/2000. KDTSQ Cần Giờ được hình thành ở hạ lưu hệ thống sông Ðồng Nai - Sài Gòn, cửa ngõ đông 

nam TP. Hồ Chí Minh, có tổng diện tích 75.740 ha, trong đó vùng lõi rộng 4.721 ha, với hệ động thực vật đa dạng 

độc đáo điển hình của vùng ngập mặn. 

Sau nhiều năm khôi phục và phát triển, các quần xã động thực vật của rừng ngập mặn Cần Giờ từ chỗ biến 

mất nay đã hình thành theo diễn thế tự nhiên của rừng, đúng với quy luật sinh thái. Hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần 

Giờ ngày càng tăng mức độ đa dạng sinh học, phong phú cả về chủng loài và số lượng loài và trở thành địa điểm lý 

tưởng cho phát triển DLST. 

DLST là hình thức du lịch dựa vào thiên nhiên, gắn với bản sắc văn hoá địa phương, có sự tham gia của 

cộng đồng nhằm phát triển bền vững (Luật Du lịch 2017). 

DLST cần đáp ứng ít nhất 2 trong 4 nguyên tắc sau: 

(1) Diễn ra trong các khu vực thiên nhiên được bảo vệ hay ít bị tác động, với những hệ sinh thái đặc sắc, 
tính đa dạng sinh học cao và tồn tại ít nhất một loài sinh vật quý hiếm, nguy cấp, có trong danh mục Sách Đỏ Việt 

Nam hoặc thế giới. 

(2) Gắn với mục đích bảo tồn, vì vậy thường được tổ chức cho các nhóm nhỏ; sử dụng cơ sở vật chất hạ 
tầng kỹ thuật, phương tiện, tiện nghi quy mô nhỏ và thân thiện với môi trường; không làm thay đổi tính toàn vẹn và 

quá trình diễn tiến tự nhiên của hệ sinh thái hay không làm suy giảm đa dạng sinh học; khuyến khích các cơ chế tạo 

nguồn thu từ DLST và sử dụng chúng để đầu tư cho công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường. 

(3) Có tính giáo dục cao, không chỉ đối với du khách mà cả với ngành du lịch và cộng đồng địa phương. 

(4) Góp phần phát triển kinh tế địa phương, thu hút sự tham gia tích cực và đem lại lợi ích tối đa cho cộng 
đồng dân cư bản địa nơi diễn ra các hoạt động DLST.

8
 

Trong khuôn khổ bài viết, tác giả tập trung vào các kết quả khảo sát liên quan đến nguyên tắc thứ 2 và 3, 

đồng thời giới hạn phân tích các rủi ro xuất phát từ chính hiện trạng khai thác du lịch hiện nay. 

Tác giả dựa vào kết quả khảo sát bằng bảng hỏi kết hợp với phỏng vấn sâu đối với du khách, và phỏng vấn 

                                           
8 http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/11334 , cập nhật ngày 08/03/2013 
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sâu các nhân viên tại 3 điểm du lịch chính là Khu du lịch (KDL) sinh thái Dần Xây, Lâm Viên Cần giờ (hay còn 

gọi là Đảo Khỉ) và KDL sinh thái Vàm Sát để có các đánh giá và đề xuất giải pháp. 

MỤC TIÊU 

(1)Xác định các yếu tố rủi ro đang có xu hướng tác động tiêu cực đến DLST tại các điểm du lịch thuộc 

KDTSQ rừng ngập mặn Cần Giờ. 

(2)Đánh giá mức độ rủi ro của các yếu tố này, từ đó đưa ra các kiến nghị và đề xuất giải pháp nhằm quản lý 

tốt hơn hoạt động DLST, đảm bảo các nguyên tắc của loại hình du lịch đặc trưng này.  
 

K T QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

Rủi ro trong du lịch được định nghĩa là những nguy cơ tiềm ẩn, có thể dẫn tới sự mất ổn định, thậm chí 

thất bại của hoạt động du lịch. Qua khảo sát và ghi nhận từ nhiều đợt thực địa, một số rủi ro cho DLST tại KDTSQ 

Cần Giờ đã được nhận diện và đánh giá như sau: 
 

1. Rủi ro từ cách tổ chức hoạt động DLST 

Hoạt động DLST rừng đang được khai thác chủ yếu trong khu vực Lâm Viên Cần Giờ, Khu du lịch Vàm 

Sát, KDL sinh thái Dần Xây. Những rủi ro do tác động của du lịch sẽ chủ yếu gây ảnh hưởng đến rừng ở những 

khu vực đang có hoạt động này. Tuy đó là những tác động mang tính cục bộ trong những phạm vi giới hạn nhưng 

cũng không loại trừ khả năng những tiểu khu khác của rừng cũng sẽ có thể bị tác động trong xu thế du lịch đang 

phát triển nhanh chóng. Qua khảo sát có thể nhận thấy các nguồn rủi ro sau: 
 

1.1. X y  ựng cơ sở hạ tầng v   ịch vụ 

- Để có thể phục vụ du khách, hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ đã được xây dựng bên trong những 

cánh rừng. Có thể kể như việc mở rộng đường Rừng Sác, xây dựng nhiều khu dịch vụ trong rừng (Lâm Viên, Vàm 

Sát)… Hoạt động du lịch thường xuyên đã gây nên sự thay đổi các điều kiện và đặc trưng sinh thái của những khu 

vực này. Và như thế, cảnh quan tự nhiên của rừng - vốn là đặc trưng tạo sự hấp dẫn du lịch - cũng có thể bị suy 

giảm và mất dần đi giá trị to lớn của nó. Ngoài ra, các tác động đến sự sinh trưởng của rừng cũng được ghi nhận 

“dọc theo tuyến đường Rừng Sác nhiều cây đước  ị chết khô  ất thường ”
9
 

 

- Các trang thiết bị phục vụ hoạt động du lịch tại các KDL có tác động đến các chu trình tự nhiên, sinh 

trưởng của rừng và các động vật. Cụ thể, hệ thống chiếu sáng về đêm của các cơ sở dịch vụ, khách du lịch, tiếng ồn 

của máy móc… Kế đó là tiếng ồn từ các phương tiện vận chuyển (ca nô, tàu máy, xe chở khách…) 
 

- Nhận x t về các trang thiết bị cho KDL để hỗ trợ cho việc giữ vệ sinh môi trường, đánh giá của du 

khách là tương đối tốt. Cả ba KDL đều trang bị khá đầy đủ thùng rác (76,4% câu trả lời), nhà vệ sinh (76,4%), hệ 

thống thoát nước (64,4%). Tuy nhiên, khi được hỏi về tình trạng sử dụng các thiết bị này, đa số lại không hài lòng 

do thùng rác thiếu vệ sinh, nhà vệ sinh chưa được sạch sẽ. Khi phỏng vấn các hướng dẫn viên tại các KDL thì lại 

được cho biết tình trạng này là do du khách không biết giữ gìn khi sử dụng các thiết bị này 
 

1.2. Tổ chức các hoạt động vui chơi v  công tác  ảo tồn: 

- Theo ý kiến của du khách việc tổ chức một số hoạt động vui chơi trong KDL (xiếc thú, câu cá sấu, bán 

thức ăn cho thú…) là hoạt động gây ảnh hưởng nhiều nhất đến môi trường. Ngoài ra, theo chúng tôi các hoạt động 

này không phù hợp lắm với nguyên tắc bảo tồn, giáo dục tình yêu thiên nhiên. 
 

- Việc chăm sóc và bảo tồn động vật còn nhiều điểu bất cập. “Cảnh quan hoang sơ nhưng mà chăm s c 

động v t   đây th  c  vấn đề  Động v t tuy không nuôi nhốt nhưng mà kiểu cho ăn như trong vườn th , làm cho 

người tham quan c  cảm giác như trong s  th  thay v  ngoài tự nhiên” (Chị Hương, du khách từ TP. HCM). Hệ 

quả rõ nhất của việc tổ chức bán thức ăn để du khách cho khỉ ăn là các đàn khỉ trở nên hung dữ, môi trường trở nên 

mất vệ sinh, xuất hiện dấu hiệu ô nhiễm do rác thải (từ các túi đựng thức ăn, chai nước…), cảnh quan tự nhiên ở 

một số nơi cũng bị thay đổi. 
 

- Đồng quan điểm không ủng hộ việc cho khỉ ăn, ông Nguyễn Phạm Thuận (KDL Dần Xây) cho biết: 

“Theo các nhà khoa học th  việc chăm s c khỉ tại Cần Giờ hiện nay là phản khoa học  Khi cho đàn khỉ ăn những 

thức ăn ch n sẽ làm thay đổi hệ tiêu h a của n   B i khỉ là loài động v t ăn thịt nên nếu cứ tiếp tục cho ch ng ăn  

như thế th  sau này ch ng kh  tr  lại môi trường tự nhiên, khả năng sinh tồn của ch ng  ị giảm  Hơn nữa, khi con 

người cho n  ăn một lần th  không sao nhưng nhiều lần n  sẽ thành th i quen, dần dần đàn khỉ thế hệ sau sẽ mất 

khả năng săn  ắt, kiếm mồi  Khi được trả về rừng ch ng sẽ mất dần khả năng sinh tồn hay n i cách khác là ch ng 

sẽ kh  sinh tồn được khi  ị mất các t p t nh tự nhiên của n , hệ tiêu h a thay đổi, sức đề kháng giảm”. 

 

 

                                           
9 Trung Thanh (2011), Rừng ng p mặn Cần Giờ có dấu hiệu chết khô, http://www.vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/20149/rung-ngap-man-can-gio-

co-dau-hieu-chet-kho.html 
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1.3. Hoạt động giáo dục môi trƣờng  

- Là hoạt động không thể thiếu trong một KDL sinh thái, giúp tạo sự khác biệt với các KDL khác. Khi 

hỏi du khách về kênh thông tin mà họ mong muốn có để tìm hiểu thêm về hệ sinh thái rừng ngập mặn thì đa số 

chọn là qua hướng dẫn viên (72/94 câu trả lời, chiếm 76,6%). Kế đến, là qua các trưng bày trong bảo tàng (25/94 – 

26,6%), tờ rơi (19/94 – 20,2%). Đặc biệt, có 3 du khách muốn được nghe chính người dân địa phương giới thiệu về 

khu vực này, vì theo họ qua đó học có thể thêm cả về cách sinh sống của người dân trong môi trường sinh thái đặc 

thù này. Đây chính là mục tiêu mà DLST hướng đến. Tuy nhiên, trừ KDL sinh thái Dần Xây, tại các KDL khác, 

nội dung tuyên truyền, giáo dục môi trường được tổ chức chưa có qui củ lắm. 
 

- Trong khu vực Lâm Viên có một bảo tàng nhỏ giới thiệu lịch sử khai phá Cần Giờ và trưng bày tiêu 

bản của một số thực, động vật rừng sác. Tuy nhiên, theo nhận x t của du khách thì bảo tàng thiếu hấp dẫn do không 

gian khá hẹp, bẩn vì bụi, khỉ vào phá phách. Chúng tôi đã hỏi ngẫu nhiên 20 du khách khác nhau, đa số không vào 

bảo tàng vì không quan tâm hoặc không cảm thấy hấp dẫn do cách trưng bày trong bảo tàng hoặc “c  vào thử 

nhưng thấy không c  người hướng dẫn nên tr  ra”. 
 

- Tờ rơi, tài liệu hướng dẫn không nhiều, mang tính chất quảng bá, giới thiệu địa điểm và các dịch vụ du 

lịch hơn là cung cấp thông về rừng ngập mặn. 
 

1.4. Đội ngũ nh n vi n tại các KDL sinh thái:  

- Theo ông Thuận (KDL sinh thái Dần Xây) cho biết “Phần nhiều các nhân viên làm trái ngành, họ tốt 

nghiệp các ngành lâm nghiệp, môi trường… nhưng đều được đào tạo chuyên môn để hướng dẫn khách”. Qua 

phỏng vấn 6 hướng dẫn viên, thuyết minh viên tại hai KDL Vàm Sát và Lâm Viên, chúng tôi nhận thấy họ đều có ý 

thức “m nh đang làm DLST”. Tuy nhiên, “nhân viên chủ yếu là người từ địa phương khác tới, tuy nhiên họ định cư 

luôn tại Cần Giờ và hầu hết đều c  thâm niên trong nghề… Kiến thức c  được chủ yếu là từ quan sát thực tế và 

kinh nghiệm họ khi làm trong khu rừng này” (Anh Minh, nhân viên phòng hộ, hướng dẫn khách tham quan tại Lâm 

Viên). 

- Ngoài ra, số người thực sự hiểu các nguyên tắc của DLST và quan trọng hơn là thực hành đúng các 

nguyên tắc này thì rất ít. Cụ thể, qua phỏng vấn cho thấy hầu hết nhân viên đều có các kiến thức cơ bản về rừng 

ngập mặn để có thể giới thiệu cho du khách, nhưng khi được hỏi “Theo anh/ chị nên gì để phát triển DLST?” thì 1 

người trả lời là không biết, các câu trả lời còn lại đều không phù hợp với việc nguyên tắc tổ chức DLST như “nên 

c  tàu lớn để phục vụ đoàn đông”, “nên đầu tư thêm cơ s  hạ tầng”, “m  thêm lối đi, thêm các dịch vụ”,… 

Tóm lại, theo đánh giá ban đầu của chúng tôi, rủi ro lớn nhất của việc phát triển DLST tại đây là thiếu đội 

ngũ nhân lực có nghiệp vụ DLST.  

Việc tổ chức các hoạt động tham quan kết hợp với giáo dục môi trường ít nhiều được các KDL chú trọng. 

Tuy nhiên, trừ KDL sinh thái Dần Xây hoạt động khá chuyên nghiệp, tại các KDL khác dù có những hoạt động 

giúp khách tham quan gần gũi với thiên nhiên hơn, nhưng chưa thật sự “sinh thái”. Ngay đối với tổ chức những 

hoạt động trong KDL DLST cũng chưa đáp ứng đầy đủ những nguyên tắc hạn chế tác động đến môi trường tự 

nhiên. 

Nếu không có giải pháp hạn chế và quản lý những rủi ro này thì nguy cơ mất đi ý nghĩa của DLST và xa 

hơn làm tác hại đến rừng ngập mặn nói riêng và hệ sinh thái tự nhiên nói chung là rất lớn 

2. Rủi ro từ  u  hách 

2.1. Lƣợng khách 

- Lượng khách đến ngày càng cao nhất là các dịp lễ tết. Số lượt khách đến Cần Giờ trong những năm gần 

đây như sau: (theo Phòng Kinh tế huyện Cần Giờ) 

Năm 2015:       655.300 

Năm 2016:   1.006.500 

Năm 2017:   1.552.000 

Sáu tháng đầu năm 2018:  975.000 

Dự kiến lượng khách sẽ tiếp tục gia tăng trong tương lai nhờ đường Rừng Sác được nâng cấp, các hoạt 

động quảng bá cho du lịch Cần Giờ tốt hơn và do nhu cầu tham quan du lịch ngày càng cao. 

Điều này có thể dẫn đến tình trạng vượt quá sức chứa tối đa của các KDL.Theo tính toán của TS.Lê Đức 

Tuấn (2006), sức chứa tối đa của các điểm du lịch Cần Giờ là 25.350 khách/ngày.
10

 Còn theo tính toán của Sở Du 

                                           
10 Lê Đức Tuấn (2006), Nghiên cứu sinh thái nhân văn KDTSQ rừng ng p mặn Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh, Luận án tiến sĩ Môi trường, 

Trường ĐH KHXH&NV TP. HCM 
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Lịch TP. HCM, sức chứa tối đa của Lâm Viên Cần Giờ là 7.337 khách /ngày

11
. Sức chứa của KDL Vàm Sát và các 

điểm tham quan lân cận còn có thể thấp hơn. 

Tuy nhiên lượng khách tập trung chủ yếu và các ngày cuối tuần, ngày lễ. “Khách đông lắm, dịp cuối tuần 

là không còn chỗ luôn” (Ông Thuận, KDL sinh thái Dần Xây). Những ngày trong tuần lượng khách lại rất ít, dẫn 

tới lãng phí về nhân lực, cơ sở hạ tầng. 

2.2. Hình thức du lịch  

- V  độ tuổi: đa số khách đến Cần Giờ là khách trẻ, độ tuổi dưới 40 (91,8% mẫu khảo sát). Đây là độ tuổi 

nắm bắt nhanh những xu hướng tích cực trong phát triển (bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, lợi ích cộng 

đồng…), thường thích tìm hiểu và có khả năng nắm bắt các thông tin nhanh. Vì vậy, có thể xem đây là thuận lợi để 

phát triển DLST. 

- V  ngh  nghiệp: gần phân nửa mẫu điều tra là sinh viên, học sinh (chỉ phỏng vấn từ học sinh cấp 3 trở 

lên). Tỷ lệ của nhóm lao động trí thức, nhân viên văn phòng cũng chiếm 39,1%. Đây là đối tượng du khách đã có 

kiến thức nhất định về tự nhiên, xã hội. Do vậy, họ cũng dễ dàng tiếp thu những thông tin mới, là đối tượng phù 

hợp cho công tác tuyên truyền bảo tồn. 

- Phần lớn khách đi về trong ngày, đi theo theo đoàn, nhóm, với mục đích chính là thư giãn, dã ngoại, 

phong trào đoàn thể  “…khách đến với Cần Giờ không hoàn toàn đến với mục đ ch là DLST, một số khách th  đi 

theo cơ quan tổ chức chứ thực t nh cũng không có mục đ ch rõ rệt ” (Ông Thuận, KDL sinh thái Dần Xây). 

2.3. Hành vi của du khách 

- Hầu hết người được hỏi (91,3%) đều trả lời muốn tìm hiểu thêm về rừng ngập mặn. Đây điểm thuận lợi 

để đưa những hoạt động giới thiệu về hệ sinh thái rừng ngập mặn, giáo dục môi trường, trồng rừng… cũng như giới 

thiệu cho họ những hoạt động du lịch mang ý nghĩa thực sự sinh thái. Tuy nhiên, qua trả lời thêm một số câu ngoài 

bảng hỏi, một số người vẫn còn nhầm lẫn DLST chỉ đơn thuần là du lịch thiên nhiên hoặc mong muốn có thêm một 

số hoạt động đơn thuần vui chơi giải trí trong các KDL. Ch ng hạn như tại Lâm Viên Cần Giờ, khi được hỏi về 

bầykhỉ ở đây thì một du khách cho biết: “… mặc dù có hỗn, lấy đồ của khách du lịch, đôi khi gây nguy hiểm cho du 

khách khi tới đây  Tuy nhiên, du khách khi tới khu này là vì sự “vui nhộn” đ  của bầy khỉ, nếu không sẽ buồn, 

không còn sự thú vị khi tới nơi này” (một khách du lịch nam). 

- Khi được đề nghị nhận xét về những ý thức bảo vệ môi trường của các du khách, hầu hết đều cho rằng ý 

thức của du khách là chưa cao. Điều này thể hiện rõ trong một số hành vi của du khách, nhiều nhất là xả rác (74,2% 

câu trả lời), kế đến là bẻ cây, chọc phá thú (7,2% ý kiến). Nhìn chung, việc tham quan cũng như một số hành vi 

thiếu ý thức của khách như bẻ cây cành, chọc phá thú.., gây ảnh hưởng đến đời sống các loài sinh vật. Đầu năm 

2011, đàn dơi nghệ bay khỏi Đầm Dơi chủ yếu do ảnh hưởng của việc tổ chức quá nhiều đoàn tham quan đến khu 

vực này và tiếng ồn do các phương tiện cơ giới đi lại trên sông.  

- Nhu cầu thưởng thức đặc sản, hoạt động đánh bắt để giải trí làm xảy ra hiện tượng mất hoặc suy giảm số 

lượng loài, suy giảm sự đa dạng sinh học của rừng như cá thòi lòi, sá sùng (sâm đất)… 

Tóm lại, Qua các phân tích ở trên cho thấy du khách hiện nay của các KDL tại Cần Giờ là nhóm đối 

tượng khá đa dạng, bao gồm tỷ lệ lớn là khách du lịch “không sinh thái”. Đa số đi theo đoàn đông, hoạt động bảo 

vệ môi trường nếu có chỉ dừng lại ở mức nghe giới thiệu, tham gia trồng rừng, đôi khi cho các đoàn đông, mang 

tính phong trào. Ngoài việc ít quan tâm đến hoạt động bảo tồn họ còn có những nhu cầu thụ hưởng các dịch vụ du 

lịch mang tính giải trí, tham quan nhiều hơn. 

Số lượng khách, đặc biệt là khách hiểu được các đặc trưng và nguyên tắc của DLST, thực sự có nhu cầu 

tham gia DLST chưa nhiều. Đây là rủi ro lớn cho sự bền vững của hoạt động DLST trong KDTSQ. Thêm vào đó, 

với lượng du khách ngày càng gia tăng và ý thức tôn trọng môi trường của phần đông du khách chưa cao đã tạo nên 

áp lực cho hệ sinh thái rừng. Như thế, rủi ro cho tài nguyên rừng do sự tác động của du lịch cũng vì thế mà ngày 

càng có nguy cơ cao hơn. 
 

BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

Những rủi ro cần lưu tâm xuất phát từ việc thiếu qui định chặt chẽ, thiếu nhất quán trong tổ chức, thiếu 

hiểu biết đầy đủ về DLST của người làm công tác du lịch lẫn du khách, hoặc do mâu thuẫn lợi ích (giữa nhu cầu 

                                           
11 Sở Du lịch TP. HCM (2003), Quy hoạch phát triển du lịch sinh thái Cần Giờ đến năm 2010 
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giải trí, bảo tồn và kinh doanh du lịch)... khiến cho việc tổ chức các hoạt động du lịch mất đi những tính chất đặc 

thù của DLST.  

Kết quả bước đầu cho thấy việc thiếu nhân lực DLST, các hoạt động vui chơi giải trí tại các khu du lịch là 

những yếu tố rủi ro có mức độ cao, cần được lưu tâm khi xây dựng các chiến lược phát triển du lịch tại địa phương. 

Thiếu khách DLST đúng nghĩa, hành vi của du khách dẫn đến chính du khách và nhu cầu của khách du 

lịch sẽ thành các yếu tố rủi ro có mức độ cao đến bảo tồn hệ sinh thái, bảo vệ môi trường và sự phát triển du lịch. 

Từ những đánh giá trên, chúng tôi đưa ra một số đề xuất cơ bản cho những hành động thích ứng sau khi 

thực hiện tiến trình đánh giá rủi ro. Các giải pháp trước mắt là hạn chế hoặc khắc phục những rủi ro, đặc biệt là 

nhóm những rủi ro ở mức độ cao. 
 

ĐỀ XUẤT 

(1) Phát triển nguồn nh n lực cho  u lịch sinh thái 

Đây là một trong những yêu cầu cơ bản để xây dựng hoạt động DLST một cách đúng nghĩa. Trong khi đó, 

kết quả khảo sát cho thấy đây là điểm yếu, một trong những yếu tố rủi ro có mức độ cao cho DLST trong KDTSQ. 

Kinh nghiệm của KDL sinh thái Dần Xây, được xây dựng trên cơ sở Trung tâm giáo dục môi trường và 

DLST, cho cho thấy việc phát triển DLST kết hợp với tuyên truyền, giáo dục bảo tồn là một hướng đi đúng. Thuận 

lợi của KDL này là đã có một đội ngũ nhân viên có chuyên môn, kỹ năng truyền thông tốt, vì chức năng ban đầu là 

tuyên truyền bảo tồn. Phần cần bổ sung đó là kiến thức và nghiệp vụ DLST, cũng như việc trao dồi ngoại ngữ để 

phục vụ khách quốc tế. 

Đối với các KDL còn lại, cần có kế hoạch tập huấn, gửi đi đào tạo một đội ngũ nhân viên có chuyên môn 

hơn về DLST. Bên cạnh việc nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng thuyết minh, việc nâng cao kiến thức và nhận 

thức về DLST sẽ tạo cơ sở vững chắc cho việc tác nghiệp, cũng như tạo ý thức bảo tồn và hướng dẫn du khách thực 

hiện đúng các định hướng của DLST. 

(2  Chấn ch nh hoạt động trong các KDL để đảm  ảo các nguy n tắc của DLST 

Mặc dù du lịch tạo nguồn thu hỗ trợ cho công tác bảo tồn nhưng không phải vì thế mà phát triển một cách 

bừa bãi vì sự tăng trưởng của du lịch (kể cả DLST). Các hoạt động tham quan, vui chơi giải trí nếu không được quy 

hoạch và kiểm soát chặt chẽ thì đều có xu hướng phá hủy các nguồn tài nguyên sinh thái. 

Kết quả khảo sát cho thấy chính một số hoạt động vui chơi trong các KDL trở thành nguồn rủi ro cho 

DLST. Ban Quản lý các KDL cần tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn để phân nhóm các hoạt động này. 

- Giới hạn các khu vực để tập trung các hoạt động dành cho nhiều người (du lịch đại chúng), có thể gây 

tiếng ồn, phát sinh nhiều rác thải như cắm trại, xiếc thú, câu cá, cho thú ăn… 

- Khoanh khu vực dành cho hoạt động DLST đúng nghĩa, hạn chế xây dựng phần cứng mà chủ yếu đầu tư 

cho phần mềm (cung cấp thông tin và kỹ năng cho khách trước khi vào khu vực, chọn lọc những hình thức và 

những điểm tham quan, kết hợp với du lịch cộng đồng…) 

- Hạn chế các phương tiện di chuyển có động cơ, thay bằng xuồng máy bằng xuồng chèo hoặc xe đạp, lối 

đi bộ. 

- Song song với việc nghiên cứu xác định lại các khu vực có thể tổ chức hoạt động DLST, việc tính toán 

sức tải cho từng điểm tham quan, từng KDL cần được thực hiện một cách nhất quán. Đã có một số nghiên cứu về 

sức tải được thực hiện cho khu vực này. Cần đúc kết các kinh nghiệm, các phương thức tính toán được đề xuất, 

đồng thời cần có một đầu mối để thống nhất cách làm, đưa ra những con số chung, thuận tiện cho nhà tổ chức và 

nhà quản lý du lịch. Từ đó, qui định số lượng khách cho từng KDL, thậm chí cho từng khu vực có tổ chức hoạt 

động DLST trong KDL. 

(3 Thực hiện công tác giám sát việc tổ chức hoạt động 

Tại Cần Giờ, theo khảo sát, mỗi tuần Ban Quản lý rừng phòng hộ đều có xuống kiểm tra hiện trạng rừng. 

Tuy nhiên, chưa có sự giám sát định kỳ đối với hoạt động DLST để đảm bảo hoạt động này đi đúng hướng. Chính 

quyền địa phương gần như không theo dõi trực tiếp các hoạt động trong KDL. Các cơ quan cấp thành phố cũng 

không có bộ phận giám sát thường xuyên. Vì vậy, giải pháp được đề xuất là qui định việc định kỳ đánh giá các hoạt 

động DLST của các chuyên gia độc lập bên ngoài. Các KDL không thực hiện đúng các nguyên tắc sinh thái cần bỏ 

cụm từ này trong tên gọi của KDL. Đối với khách du lịch đại chúng thì việc có hay không cụm từ “sinh thái” cũng 
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sẽ không ảnh hưởng nhiều; còn đối với khách DLST điều này sẽ minh bạch hơn, tránh cho họ cảm giác bị đánh lừa. 

“Trước khi đến đây th  cũng tư ng tượng nhiều lắm, nhưng mà tới rồi thì thấy hơi khác với tư ng tượng (cười). Mà 

nói chung thì chị thấy   đây cũng   nh thường, có thể n i khá nhàm chán (cười ”. (chị Thúy, du khách đến từ Cà 

Mau) 

(4   Áp  ụng các  iện pháp để đi u ch nh h nh vi  u  hách 

 - Quản lý việc tham quan các loại thú tốt hơn, đặc biệt là khỉ trong Lâm Viên. Áp dụng qui định cấm 

(nghiêm ngặt) việc cho thú ăn. Ngoài việc thường xuyên nhắc nhở khách không chọc phá, không cho thú ăn còn có 

biện pháp kỹ thuật đưa bớt khỉ đến khu vực khác, vừa để KDL thật sự tự nhiên vừa đảm bảo an toàn cho khách. 

- Tổ chức các điểm bỏ rác tiện lợi, hợp vệ sinh và an toàn (tránh khỉ phá phách). Khuyến khích du khách 

hạn chế sử dụng túi ni lông, mang rác ra khỏi khu vực, bằng các bảng thông báo hoặc qua nhắc nhở trực tiếp. 

- Việc áp dụng biện pháp pháp chế là cần thiết để giảm thiểu tác động của du khách. Tuy nhiên, biện pháp 

này bộc lộ nhiều nhược điểm do làm phát sinh thêm một đội ngũ nhân sự cần thiết để kiểm soát và ngăn chặn, xử lý 

các hành vi vi phạm của du khách. Do đó, bên cạnh biện pháp này, cần xem x t đến việc cải thiện hành vi của du 

khách bằng những biện pháp ngăn cản hành vi du khách (Kreg Lindberg, 1998) như tăng phí tham quan tại các khu 

vục cần hạn chế khách, hay tăng đoạn đường phải di chuyển, hạn chế các phương tiện cơ giới… 

- Hạn chế tối đa việc quảng bá các món ăn đặc sản đang có nguy cơ suy giảm nhanh chóng về số lượng. 

Nghiên cứu biện pháp nuôi trồng để thay thế khai thác các đặc sản này trực tiếp từ tự nhiên. 

Ghi chú: Trên đây là một số nhận định về các rủi ro từ hoạt động du lịch. Đây chỉ mới là một phần trong các nguy 

cơ cho sự phát triển bền vững của DLST tại KDTSQ. Bên cạnh đó còn có các rủi ro tự nhiên (biến đổi khí hậu, ô 

nhiễm nguồn nước do phương tiện vận tải đường thủy, nuôi tôm và nước thải công nghiệp từ Đồng Nai, TP.HCM 

đổ về…) và các rủi ro do các hoạt động kinh tế khác (đánh bắt thủy sản quá mức, nuôi tôm…). Vì vậy, việc theo 

dõi, nhận diện, đánh giá các rủi ro cần được thực hiện thường xuyên để có các giải pháp thích ứng kịp thời, nhằm 

đảm bảo cho sự phát triển ổn định của DLST. 
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VAI TRÒ CỦA TRƢỜNG TIỂU HỌC TRONG VIỆC GIÁO DỤC 

HỌC SINH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG SINH THÁI 

  

 TRẦN THÚY HÀ 

Trư ng phòng 

Phòng Giáo dục & Đào tạo qu n Hải Châu, Đà Nẵng 

 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thành phố Đà Nẵng là trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ lớn của khu vực miền 

Trung - Tây Nguyên. Để phát huy thế mạnh tiềm năng, thành phố đã xác định định hướng phát triển trong tương lai 

là Thành phố môi trường - Thành phố du lịch. Ngày 21/8/2008, Chủ tịch UBND thành phố đã kí quyết định số 

41/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”; một trong bốn mục tiêu tổng 

quát của Đề án là: nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, làm cho ý thức môi trường trở thành 

thói quen, đi sâu vào nếp sống của mọi tầng lớp xã hội. 

Để thực hiện được mục tiêu đặt ra thì vai trò của giáo dục, của nhà trường là vô cùng quan trọng trong 

việc tuyên truyền, giáo dục học sinh nhằm nâng cao nhận thức, hình thành thói quen và kĩ năng ứng xử với môi 

trường, dần dần tạo dựng văn hóa môi trường cho học sinh và đúng như GORDON JOHNSON - trưởng ban quản 

lý tài nguyên và môi trường UNDP đã nói “Không thể đạt được điều gì trong giáo dục môi trường nếu đơn giản 

chỉ mong chờ vào các hiệp ước ký kết hoặc các sắc lệnh  an hành  Xa hơn thế, các mục tiêu sẽ đạt được thông qua 

cam kết của nhân dân Việt Nam  Nhà trường là nơi l  tư ng nhất để tạo ra nh n thức và hình thành cam kết ” 

TỔNG QUAN 

Bước vào thiên niên kỷ 21, nhân loại đã và đang chứng kiến nhiều biến động quan trọng mang tính toàn 

cầu. Để ứng phó với những thay đổi này, năm 2000, Liên hiệp quốc đã xác định vấn đề môi trường và biến đổi khí 

hậu là 1 trong 8 mục tiêu, nhiệm vụ cáp bách, nóng bỏng mà nhân loại đang phải đối mặt cần được giải quyết. 

Lo ngại trước thực trạng suy thoái của môi trường, cộng đồng thế giới đang tiến hành nhiều hành động can 

thiệp thiết thực nhằm bảo vệ môi trường. Trong những thập niên gần đây, các nhà khoa học, các tổ chức quốc tế đã 

tổ chức nhiều cuộc hội thảo để tìm cách giải quyết vấn đề này nhằm cứu vãn, ngăn chặn nguy cơ suy thoái môi 

trường. Có rất nhiều biện pháp để bảo vệ môi trường,trong đó, giáo dục môi trường (GDMT) cho HS ở các trường 

phổ thông chiếm vị trí đặc biệt quan trọng, vì trường phổ thông là nơi đào tạo thế hệ trẻ, những người chủ tương lai 

của đất nước.  

Ở Việt Nam, GDMT vì mục tiêu phát triển bền vững là một trong những nhiệm vụ giáo dục quan trọng 

được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Luật BVMT ra đời từ năm 1993, được Quốc hội sửa đổi, bổ sung ngày 

29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2006 đã coi GDMT là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Chỉ thị 36 

CT/TW Bộ Chính trị (1998) đã nhấn mạnh: Cần phải đưa vấn đề bảo vệ môi trường vào trong hệ thống giáo dục 

quốc dân. Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành Chỉ thị số 02/2005/CT-BGDĐT ngày 31/1/2005 về việc tăng cường công 

tác giáo dục BVMT.  

Ở góc độ học đường, hoạt độnggiáo dục môi trường (GDMT) cho học sinh cần được thực hiện đồng bộ 

với nhiều giải pháp: xác định vai trò của nhà trường trong việc giáo dục HS bảo vệ môi trường sinh thái; xây dựng 

bộ tài liệu về GDMT địa phương; Tăng cường GDMT thông qua các hoạt động GDNGLL, lồng gh p vào phong 

trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo 

viên về năng lực GDMT; xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn. 

MỤC TIÊU  

(1)GDMT nhằm trang bị những kiến thức cơ bản phù hợp với độ tuổi và tâm sinh lý của HSTH về môi 

trường, về các yếu tố của môi trường, về quan hệ của chúng với nhau và vai trò của môi trường đối với con người 

và tác động của con người đối với môi trường. 

 (2)Giáo dục trẻ ý thức quan tâm đến các khía cạnh khác nhau của môi trường và những vấn đề liên quan 

đến môi trường, ý thức trách nhiệm trong việc BVMT. 

 (3)Phát triển kỹ năng bảo vệ và gìn giữ môi trường, kỹ năng ứng xử tích cực trong công việc giải quyết 

những vấn đề môi trường. 

 (4)Hình thành cho học sinh một số thói quen BVMT phù hợp với lứa tuổi. 
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K T QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

Các biện pháp triển khai thực hiện tại các trƣờng Tiểu học thành phố Đ  Nẵngtrong việc GDMT cho học 

sinh 

3. Xác định rõ vai trò của nh  trƣờng trong việc GDMT cho học sinh 

Bậc Tiểu học là bậc nền móng của toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân. Theo Luật phổ cập giáo dục 

(2005), tất cả thiếu niên và người lớn ở độ tuổi dưới 45 đều sẽ được hưởng bậc giáo dục này. Đặc biệt là hàng chục 

triệu trẻ em tiểu học vẫn đang ở trong quá trình phát triển nhận thức, thái độ, hành vi và sự thành đạt trong tương 

lai của họ phụ thuộc nhiều hơn vào sự phát triển bền vững thì việc các em được chuẩn bị đầy đủ hành trang về nhận 

thức, tri thức BVMT sẽ là một lực lượng hùng hậu, đóng vai trò nòng cốt trong mọi hoạt động cải thiện môi trường, 

bảo vệ tài nguyên của toàn xã hội. Chính vì vậy, những hiểu biết, kiến thức, kĩ năng hoạt động về môi trường đang 

và sẽ trở thành học vấn phổ thông cơ bản của thế hệ trẻ. Do đó giáo dục cho học sinh tiểu học về môi trường chính 

là trao cho họ những “viên gạch đầu tiên” để góp phần xây dựng môi trường sống. Vì vậy GDMT cần được coi là 

một thành tố trong cấu trúc học vấn phổ thông của học sinh tiểu học và các bậc học tiếp theo. 

Thành phố Đà Nẵng có 103 trường Tiểu học với tổng số 82.211 học sinh. Ở cấp tiểu học, giáo dục môi 

trường cho học sinh có vai trò quan trọng, vì đó là bậc học nền tảng, là cơ sở để đảm bảo mục tiêu chung của hệ 

thống giáo dục quốc dân.  

Đến nay, các trường tiểu học TP. Đà Nẵng đã có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng, vai trò và ý nghĩa 

của GDMT cho học sinh trên quan điểm giáo dục toàn diện; có sự quan tâm chỉ đạo các hoạt động GDMT; có sự 

phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường tham gia các hoạt động nên đã đạt một số kết quả  nhất định 

trong việc nâng cao chất lượng GDMT cho học sinh trong nhà trường. 

4.  Xác định các h nh thức tổ chức giáo  ục môi trƣờng cho học sinh 

Tổ chức dạy học GDMT thông qua hai hình thức: dạy lồng ghép, tích hợp vào các môn học; hoặc thông 

qua các hoạt động ngoại khóa. 

- Việc tổ chức GDMT cho HS theo hướng lồng gh p, tích hợp được nhà trường quan tâm vì đây là nội 
dung bắt buộc theo chương trình. GV thực hiện việc lồng gh p, tích hợp vào môn học theo định hướng chung của 

Bộ GD, vận dụng linh hoạt các phương pháp nhằm đem lại hiệu quả cao. 

- Việc tổ chức hoạt động GDMT thông qua các hoạt động GDNGLL (ngoại khóa) được các trường chú 
trọng bởi xác định đây là hình thức GD trải nghiệm, vừa học vừa chơi, dễ đem lại hiệu quả cao. Nhà trường đã tổ 

chức nhiều hình thức phong phú:  

+ Tổ chức các cuộc thi: Các cuộc thi tìm hiểu có thể khai thác theo nhiều chủ đề khác nhau về môi trường 

xung quanh, vẽ tranh, viết báo, hùng biện, văn nghệ, đóng vai, biểu diễn... Hoạt động này có thể kích thích hoạt 

động tâm lý tích cực của học sinh, vì các em rất muốn có cơ hội kh ng định mình. 

+ Tổ chức các hoạt động nghiên cứu đơn giản: học sinh với vai trò như một nhà nghiên cứu triển khai các 

bước: xác định mục tiêu, địa điểm, phương pháp, thu thập và xử lý thông tin, đưa ra các quyết định về môi trường. 

Một số nghiên cứu có thể k o dài vài ngày, vài tuần, thậm chí vài tháng, có thể tiến hành ngay trong trường hoặc 

địa phương, như: quan sát côn trùng, chu trình biến thái sâu bọ, đo tiếng ồn, ô nhiễm và bụi, rác thải trên đường 

phố, xung quanh trường... 

+ Tổ chức các hoạt động xanh: Thành lập câu lạc bộ xanh, đội hành động xanh, trồng cây xanh... Các loại 

hình câu lạc bộ trồng cây, chăm sóc cây, không ăn thịt thú hoang dã... sẽ đạt hiệu quả cảo, nếu được tổ chức khoa 

học và thực hiện một cách có kế hoạch. 

+ Tổ chức các chiến dịch: Hình thức chiến dịch không chỉ tác động tới học sinh mà tới cả cộng đồng. 

Thông qua các hoạt động này, từ đó hình thành và phát triển ý thức  mình vì mọi người, mọi người vì mình . Các 

chiến dịch thường mang tính định hướng cao như:  Sống tiết kiệm vì môi trường bền vững ,  Vì màu xanh quê 

hương ,  Hãy bảo vệ và tiết kiệm nguồn nước , chiến dịch “3T” – tiết giảm, tái sử dụng – tái chế, … 

+ Tổ chức hoạt động GDMT ngoài trời: học sinh có cơ hội được quan sát, thực nghiệm, được tham gia vào 

các hoạt động tìm hiểu về môi trường thiên nhiên từ đó phát triển tình yêu và sự gắn bó với thiên nhiên.    

5.  Xác định các lực lƣợng phối hợp v i nh  trƣờng trong việc GDMT cho HS 

Môi trường là tài sản chung của mọi người, môi trường tốt mọi người có quyền được hưởng, môi trường xấu đi 

thì mọi người đều phải có trách nhiệm bảo vệ. Muốn thành công trong công tác GDMT cho HS cần huy động lực lượng 

tham gia bảo vệ môi trường. Các lực lượng này trong phạm vi nhà trường bao gồm Đoàn thanh niên CSHCM, Tổng phụ 

trách Đội và toàn thể các thành viên của nhà trường. 

Ngoài ra còn phải có sự kết hợp giữa nhà trường và cộng đồng, các lực lượng đoàn thể và chính quyền địa 
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phương để tạo điều kiện cho HS tham gia vào các hoạt động công ích về BVMT ở địa phương như trồng cây xanh, 

bảo vệ rừng phòng hộ ven biển, thu dọn rác ở bờ biển … nhằm góp phần củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động 

GDMT trong nhà trường.  

Sự giúp đỡ của các chuyên gia, các nhà khoa học về môi trường cũng rất cần thiết trong việc đào tạo 

hướng dẫn các biện pháp để BVMT cho các đối tượng trong đó có học sinh. 

BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

Nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trên thế giới đều cho thấy: tất cả các nước đều rất quan tâm đến 

hoạt động GDMT cho học sinh và đưa nội dung GDMT vào trong nhà trường với nhiều cách thức khác nhau. Mỗi 

nước đã lựa chọn những mô hình GDMT trong nhà trường phù hợp với mục tiêu đề ra và tổ chức có hiệu quả. Từ 

kinh nghiệm của các nước và thực tiễn giáo dục môi trường cho HS tại các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng, để nâng cao vai trò của nhà trường trong việc GDMT cho HS đạt hiệu quả, chúng tôi xin được trình bày 

một số bài học kinh nghiệm bước đầu như sau: 

(1) Nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động GDMT cho giáo viên. Đó là một trong những yếu tố quan 

trọng giúp nhà trường thực hiện mục tiêu GDMT cho học sinh. Muốn vậy cần có sự quan tâm, chỉ đạo cụ thể và 

thống nhất từ các cấp quản lý trực tiếp từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến các Sở Giáo 

dục, Sở Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo các trường học. Trên cơ sở đó, cần xác định GDMT phải trở thành 

nội dung trong kế hoạch năm học của các nhà trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần chú trọng hơn nữakhâu đào tạo, 

bồi dưỡng giáo viên một cách thường xuyên từ việc biên soạn tài liệu phù hợp thực tế; việc tổ chức tập huấn về 

phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động GDMT; tổ chức hội thảo chuyên đề về GDMT để đánh giá cái được, cái 

chưa được nhằm kịp thời bổ sung, điều chỉnh; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc các trường thực hiện 

có hiệu quả hoạt động GDMT.  

(2) Tổ chức các hoạt động GDMT đạt kết quả, nhà trường và giáo viên cần xây dựng kế hoạch hợp lý từ 

xác định mục tiêu của hoạt động đến việc thiết kế chương trình và kế hoạch tổ chức hoạt động, từ kỹ năng triển 

khai hoạt động đến kỹ năng tiếp cận và huy động học sinh tham gia. Kế hoạch GDMT phải được tập thể hội đồng 

sư phạm và toàn thể học sinh, phụ huynh học sinh biết rõ và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của 

nhà trường. Mạnh dạn giao quyền chủ động cho giáo viên trong việc lựa chọn thời lượng và nội dung GDMT lồng 

gh p, tích hợp trong các môn học; không gò  p, rập khuôn trong khung ấn định theotài liệu do Bộ Giáo dục và Đào 

tạo biên soạn từ năm 2005. 

(3) Thiết kế và tổ chức các hoạt động GDMT mang tính thực tiễn, kết hợp giữa lý thuyết với thực hành, 

tăng cường các hoạt động trải nghiệm. 

(4) Phát huy vai trò của phụ huynh,các đoàn thể và đề cao vai trò của học sinh. Đối với một hoạt động 

giáo dục nói chung, hoạt động GDMT nói riêng, muốn đạt được hiệu quả thì người thực hiện cụ thể là học sinh 

phải có nhận thức đúng đắn trên cơ sở được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết về môi trường. Gia đình 

và các tổ chức đoàn thể cũng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thuyết phục, động viên, giúp đỡ các em 

tham gia vào các hoạt động GDMT. Hoạt động giáo dục nói chung chỉ đạt hiệu quả tối ưu khi có sự phối hợp đồng 

bộ, hài hòa giữa 3 môi trường Gia đình - Nhà trường - Xã hội. 

(5) Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường, đặc biệt quan tâm đến xây dựng các khu vườn 

trường là nơi học sinh được tiếp xúc với các loại cây, các con vật nuôi và là nơi các em quan sát các loại côn 

trùng… từ đó, sẽ giúp cho các em kiến thức về môi trường và hình thành ý thức BVMT xung quanh mình. Nguyên 

tắc xây dựng vườn trường theo hướng bảo vệ môi trường là phải: Ðảm bảo sử dụng các cảnh quan phù hợp với khu 

vực; Không giảm diện tích các khu vực vui chơi của học sinh; Bố trí hợp lí các góc thiên nhiên, tạo được cảnh quan 

môi trường gần gũi với tự nhiên; Ðảm bảo sự an toàn, vệ sinh và có tính thẩm mĩ. 

ĐỀ XUẤT 

(1) Các cấp quản lý cần xây dựng và thường xuyên cung cấp những tư liệu về môi trường sinh thái của địa 

phương cho giáo viên, học sinh. 

(2) Nhân rộng mô hình Trường học xanh tại các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố. 

(3) Giới thiệu các tổ chức phi chính phủ về bảo vệ môi trường sinh thái cho các trường Tiểu học được biết 

và chủ động phối hợp nhằm tăng cường hiệu quả GDMT cho HS. 

(4) Giới thiệu các chương trình hội thảo về môi trường sinh thái để các trường có điều kiện tiếp cận và ứng 

dụng trong thực tiễn giảng dạy tại nhà trường. 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH 
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Phụ huynh cùng giáo viên, học sinh tham gia  

làm đồ dùng học tập, đồ chơi từ vật liệu phế thải 

 

Đoàn Học sinh Nhật Bản về tham quan và học tập “Sản phẩm 

đồ dùng đồ chơi làm từ đồ dùng phế thải” 

 

Một gian hàng trưng bày sản phẩm tái chế tại Ngày hội Môi trường 
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BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH – MỐI QUAN HỆ 

GIỮA BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN 

 

 GS. NGUYỄN HOÀNG TRÍ 

Chủ tịch UBQG Chương tr nh Con người và Sinh quyển Việt Nam (MAB VIệt Nam) 

TÓM TẮT 

Bài tham luận trình bày những ý tưởng chính về mối quan hệ giữa bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển 

du lịch trong thực tế mạng lưới 9 khu sinh quyển thế giới tại Việt Nam. Thực chất đây là mối quan hệ giữa bảo tồn 

và phát triển trong bối cảnh một quốc gia đang phát triển như Việt Nam trước những áp lực vô cùng to lớn về biến 

đổi môi trường toàn cầu, toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu. Những kết quả bước đầu trong thực hiện phương 

châm‟Bảo tồn cho phát triển và phát triển để bảo tồn‟ tại chín khu sinh quyển thế giới của Viêt Nam sẽ được trình 

bày, phân tích kể cả những thành công và thất bại để rút ra những bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp phát triển 

bền vững của đất nước. 

Từ khóa: khu sinh quyển thế giới, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển du lịch, toàn cầu hóa, biến đổi khí h u. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Du lịch cần được xem là một ngành kinh tế trong phát triển, bất cứ hoạt động của con người đều tác động 

đến thiên nhiên và du lịch không nằm ngoài nguyên lý đó, từ việc xây dựng hạ tầng du lịch, rác thải ô nhiễm từ du 

khách, dịch vụ du lịch và sự có mặt của con người đều là những tác nhân gây suy giảm đa dạng sinh học. Trong khi 

chính vẻ đẹp thiên nhiên, đa dạng sinh học lại là nguồn vốn thiên nhiên cho du lịch, vậy, liệu có một giải phát nào 

để hài hòa giữa bảo tồn đa dạng sinh học với phát triển du lịch không?Nếu có thì phải làm như thế nào? 

TỔNG QUAN 

Mối quan hệ giữa bảo tồn thiên nhiên và phát triển kinh tế là biểu hiện của mối quan hệ giữa con người và 

môi trường nằm trong lĩnh vực khoa học „sinh thái nhân văn‟ hay „sinh thái học xã hội‟. Các hoạt động kinh tế luôn 

luôn diễn ra và luôn luôn  phát triển nhằm thỏa mãn các nhu cầu cả về vật chất và tinh thần của con người. Hệ tự 

nhiên và hệ xã hội là hai hợp phần tương tác chặt chẽ với nhau trong hệ thống Con người - môi trường và như vậy, 

hầu hết các hoạt động kinh tế đều có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên thiên nhiên - môi trường sống của con 

người và hoạt động du lịch là một ngành kinh tế trong phát triển không nằm ngoài nguyên lý chung này (John 

1994; Tri 2006; SRV, 2004). 

Thật là sai lầm khi cho rằng du lịch là một nghành công nghiệp „không khói‟ và dẫn đễn ý thức chủ quan 

và duy ý chí. Chúng ta cần nhìn th ng vào sự thật bằng việc cung cấp những cơ sở lý luận và thực tiễn để đưa ra 

các quyết sách đúng đắn nhằm giảm thiểu tác động của ngành du lịch và điều chỉnh cường độ và mức độ tác động 

không mong muốn của ngành kinh tế này. Đầu tiên là việc phân tích những nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự suy 

giảm và mất đa dạng sinh học, sau đó là phân tích những tác động tiềm năng và thực tế của hoạt động du lịch lên đa 

dạng sinh học và đưa ra các giải pháp hợp lý dựa trên thực tiễn các hoạt động tại mạng lưới quốc gia 9 khu sinh 

quyển thế giới của Việt nam, cũng như những kinh nghiệm ở các khu sinh quyển trên thế giới (UNESCO 1996, 

2005, Website Cat Ba, MCD and MAB VN). 

MỤC TIÊU 

(1)Mục tiêu lâu dài của mạng lưới các khu sinh quyển thế giới (SQTG) là tạo nên sự hài hòa giữa con 

người và thiên nhiên, thực hiện sứ mệnh của tổ chức UNESCO/MAB hòa bình, tôn trọng sự khác biệt, thực hiện 

các mục tiêu nhân văn, nhân quyền của liên hợp quốc. Các khu SQTG trong mỗi quốc gia thành viên đều là những 

mô hình phát triển bền vững của địa phương, quốc gia và quốc tế. 

(2)Mục tiêu của bài báo này trình bày những kết quả triển khai thực tiễn ở 9 khu SQTG của Việt Nam, 

thực hiện phương châm „Bảo tồn cho phát triển, phát triển để bảo tồn‟ với những bài học kinh nghiệm quí báu cho 

toàn bộ mạng lưới bảo tồn và phát triển ở mỗi địa phương, đóng góp cho sự nghiệp PTBV quốc gia và quốc tế. 

K T QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

(1)Phân tích du lịch là một trong nhi u nguyên nhân gây suy giảm và mất đa  ạng sinh học 

Người ta có thể dễ dàng nhận ra khái niệm và định nghĩa về thuật ngữ đa dạng sinh học là sự phong phú 

các loài, hệ sinh thái và di truyền của một vùng nào đó. Tuy nhiên, để biết rõ cơ sở khoa học của vấn đề này cần có 

những kiến thức cơ bản về sinh thái học. Nếu sự đa dạng loài, hệ sinh thái, gen di truyền thể hiện cấu trúc các thành 
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phần của hệ thống thì sự vận động của hệ thống đó chính là sự kết nối, các mối quan hệ qua lại giữa các loài với 

nhau thông qua các chuỗi và lưới thức ăn, giữa chúng với môi trường xung quanh thông qua các chu trình sinh - địa 

- hóa phức tạp. dựa trên cơ sở này ta có thể lý giải dễ dàng việc chuyển đổi đất rừng, đất ngập nước thành các hạ 

tầng phục vụ du lịch sẽ làm mất đi các sinh vật sản xuất làm suy giảm hoặc mất đi vĩnh viến các chuỗi và lưới thức 

ăn chính là đa dạng sinh học trong tự nhiên. Như vậy đa dạng sinh học là sản phẩm của sự vận động cấu trúc và 

chức năng các hệ sinh thái, và những nguyên nhân cơ bản gây suy giảm và mất đa dạng sinh học sẽ bao gồm: 

- Săn bắn, đặt bẫy, đánh mồi: đáp ứng nhu cầu ẩm thực đặc sản, thuốc men, dược phẩm từ động vật 
hoang dã; 

- Môi trường sống bị chia cắt do xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống, mở rộng diện tích canh tác 
nông nghiệp, thủy sản, khai thác nguồn nước ngầm, mất kết nối tự nhiên, mất khả năng sinh sản của hầu hết các 

loài sinh vật; 

- Ô nhiễm môi trường: đất, nước không khí, tiếng ồn, ổ sinh thái của nhiều loài bị mất hoặc bị phá vỡ do 
những áp lực lên tập tính săn mồi, tập tính sinh sản. 

Phát triển du lịch và những tác động l n đa  ạng sinh học 

- Du lịch là ngành kinh tế tuân theo các qui luật kinh tế: qui luật cung cầu, qui luật sức tải (sức chứa), sử 

dụng vốn thiên nhiên có sẵn; 

- Du lịch là một ngành kinh tế đa ngành, nhiều lĩnh vực: Tự nhiên, văn hóa, xã hội đều tác động gây suy 

giảm và mất đa dạng sinh học đằng sau những mỹ từ phát triển không khói, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc 

làm; 

- DLST là sự lựa chọn thông minh nhưng đang bị lợi dụng hoặc không kiểm soát  trở nên đối lập với 

thiên nhiên; 

- Không nên sử dụng cụm từ du lich là „ngành công nghiệp không khói‟ mà nên đánh giá đúng mức 

những tác động cả tiêu cực và tích cực của ngành kinh tế này. 

(2)  Phân tích khu sinh quyển th  giới - giải pháp bảo tồn cho phát triển và phát triển để bảo tồn 

- Khu SQTG có mục đích tạo nên sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên với phương châm „bảo tồn để 

phát triển và phát triển để bảo tồn‟; 

- Bảo tồn thành công được thể hiện qua sự nổi tiếng trong nước và quốc tế, làm cơ sở thu hút du khách, du 

khách có trách nhiệm bảo tồn di sản của nhân loại. các sản phẩm kinh tế địa phương được gắn nhãn mác khu 

SQTG là sự đảm bảo về chất lượng, ghi nhận sự đóng góp của du khách vào sự nghiệp bảo tồn của nhân loại; 

- Sự thành công của phát triển kinh tế, nâng cao mức sống người dân địa phương, góp phần cho công tác 

bảo tồn qua sự đóng góp sức người, sức của, tài chính cho bảo tồn, nâng cao dân trí cho người dân. 

(3) Giải pháp -Ti p c n tƣ  uy hệ thống trong xây dựng và quản lý các khu SQTG 

Tƣ  uy hệ thống là một cách nhìn, cách suy nghĩ  tổng thể theo quan điểm hệ thống với rất nhiều các 

thành phần và các mối tác động qua lại giữa chúng với nhau và với môi trường xunh quanh, hay còn gọi là các quá 

trình động thái. Bản thân mỗi khu DTSQ là một hệ thống với nhiều thành phần, nhiều mối quan hệ của các quá 

trình vận động của tự nhiên và con người. Đây là cơ sở để hiểu và thực hiện qui hoạch cảnh quan, điều phối liên 

ngành và kinh tế chất lượng trong khu DTSQ. 

 
Hình 01: SLIQ như một ngôi nhà mà nền móng là tư duy hệ thống, các trụ cột chính là qui hoạch cảnh quan và điều 

phối liên ngành duy trì nóc nhà là nền kinh tế chất lượng, cơ sở cho phát triển bền vững (Hoang Trí, 2006) 

Qui hoạch cảnh quan được thực hiện dựa trên các nguyên lý cơ bản của sinh thái học cảnh quan và sinh 

thái học hệ thống với sự phân vùng, quản lý sử dụng đất, nước và các nguồn tài nguyên khác một cách hợp lý trong 

một địa phương cụ thể. Thực chất của qui hoạch cảnh quan chính là quản lý sử dụng đất trên đất liền và quản lý sử 

dụng biển ở các khu DTSQ ven biển, biển và hải đảo. Quá trình qui hoạch phải dựa trên những điều kiện cụ thể về 

địa chất, địa mạo, đất đai, thổ nhưỡng, các yếu tố sinh học, và các yếu tố nhân văn, truyền thống sử dụng và văn 
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hóa sinh học... Sự tham gia của người dân địa phương trong công tác qui hoạch là điều kiện sống còn để đảm bảo 

tính khả thi cho một bản qui hoạch cụ thể.Qui hoạch cảnh quan thông qua cấu trúc 03 vùng bắt buộc (lõi, đệm, 

chuyển tiếp) là đặc trưng riêng của các Khu DTSQ UNESCO. 

Đi u phối liên ngành là sự thể hiện thực tiễn của sự kết nối các bên tham gia trong công tác quản lý dựa 

trên các hệ thống chính sách hiện có. Đó là cách tiếp cận hài hòa giữa chính sách từ trên xuống mang tính chỉ đạo, 

định hướng và sự tham gia của người dân địa phương từ dưới lên với những bất cập, bức xúc và truyền thống lâu 

đời của người dân. Vai trò của các tổ chức xã hội, phi chính phủ cực kỳ quan trọng trong quá trình này. Đây chính 

là cầu nối giữa các bên tham gia, giữa chính phủ và người dân.  

Kinh t  chất lƣợng là sự tạo ra một nền kinh tế dựa trên bảo tồn (conservation-based economy), phù hợp 

với xu thế kinh tế xanh, tăng trưởng xanh đương đại, với các hoạt động đăng ký nhãn hiệu, tiếp thị và thúc đẩy sản 

phẩm chất lượng của địa phương dựa trên sự nổi tiếng, những giá trị toàn cầu mà công tác bảo tồn mang lại. Đây 

chính là cơ sở nâng cao giá trị hàng hóa với các giá trị gia tăng trong chuỗi và tạo tiền đề sáng tạo những chuỗi 

hàng hóa mới mang hàm lượng trí tuệ cao hơn. 

BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

(1) Vai trò l nh đạo: Vấn đề quản lý một khu SQTG thực chất là công việc điều phối. Việc điều phối 

thành công phụ thuộc rất nhiều vào sự quan tâm và chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, kể cả các vấn đề về chuyên môn, 

tài chính. Mỗi khu SQTG là sự đề xuất, mong muốn của địa phương nên sự thành công phụ thuộc phần lớn vào 

trình độ hiểu biết, sự nhiệt tình và trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương và trung ương, việc cam kết 

quốc tế và thực hiện các cam kết này chính là trách nhiệm của Chính phủ, việc quản lý thành công khu SQTG 

không chỉ thực hiện nghĩa vụ quốc gia mà còn góp phần nâng cao vị thế, niềm tin quốc tế cho quốc gia trong quá 

trình hội nhập. Đây là nhân tố cơ bản, chính yếu cho sự thành công. Các bài học từ các khu SQTG Cát Bà (Hải 

phòng), Đồng Nai (Đồng Nai), Cù Lao Chàm - Hội An (Quảng Nam) là những thực tiễn chứng minh nguyên lý 

trên. 

(2) Thể ch  ch nh sách  Việc xây dựng và quản lý khu SQTG không thể và không nên tạo ra một chính 

sách mới, mà chỉ là công việc điều phối thực hiện các chủ trương chính sách đã có và đang có trên thực tế. Tuy 

nhiên, các chính sách, chủ trương nghị quyết thực hiện trên địa bàn khu SQTG cần được đưa vào các qui hoạch 

thổng thể và cụ thể của địa phương, coi các khu SQTG như một công cụ hữu hiệu thực hiện nhiệm vụ quốc gia và 

các cam kết quốc tế. Bài học thành công của khu SQTG Langbiang (Lâm Đồng) và Đồng Nai (Đồng Nai) là sự tích 

hợp các hoạt động của khu SQTG vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch xóa đói giảm nghèo, chủ trương 

phát triển nông thôn mới của địa phương. 

(3) Cơ ch  đi u phối  Một khu SQTG hoạt động tốt cần có kế hoạch quản lý, trong đó việc tạo nên một 

cơ chế quản lý với sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể, xã hội dân sự, các tổ chức phi chính phủ là yêu cầu hết 

sức cần thiết cho sự thành công của khu SQTG. Hiện nay hầu hết các khu SQTG của Việt Nam đều có kế hoạch 

quản lý, tuy nhiên việc tạo ra được một cơ chế điều phối và vận hành tốt thì chưa nhiều. Cơ chế quản lý hợp tác tại 

khu SQTG Langbiang (Lâm Đồng) là một ví dụ tốt cho sự quản lý thành công khu SQTG. 

KI N NGHỊ  

Đối với các quốc gia đang phát triển, sự lựa chọn hy sinh môi trường để phát triển kinh tế là một sai lầm 

lớn, nếu đa dạng sinh học không được bảo tồn chúng sẽ mất đi mãi mãi và vĩnh viển… Và, cũng mất đi ngành du 

lịch dựa vào thiên  nhiên, sự phát triển bền vững chỉ thành công khi dựa trên sự hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên, 

phát triển kinh tế và duy trì các giá trị văn hóa, xã hội. Phương châm “bảo tồn cho phát triển và phát triển để bảo 

tồn” sẽ không chỉ dừng lại ở mạng lưới quốc gia các khu SQQT ở Việt Nam mà nó sẽ là những bài học quí báu cho 

toàn bộ mạng lưới các khu bảo tồn quốc gia, đóng góp vào sự nghiệp PTBV quốc gia và quốc tế. Chúng tôi đề nghị 

cần có nhiều hội nghị, hội thảo diễn đàn bàn về cách tiếp cận này cũng như những bài học kinh nghiệm đang được 

triển khai tại các khu SQTG tại Việt Nam. 
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