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MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI

TẠI CÁC VƯỜN QUỐC GIA VÀ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN

Người trình bày:

TS. HUỲNH VĂN KÉO, Nguyên GĐ VQG Bạch Mã, Bộ NN&PTNT

UVBCH Hiệp Hội VQG&KBT Việt Nam và Hội BVTNMT VN

Chủ tịch Hội KHKTLN tỉnh TT – Huế; keobachma2008@gmail.com

ĐẶT VẤN ĐỀ

- 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

- Du lịch sinh thái phải gắn liền với bảo tồn thiên nhiên

và phát triển bền vững với sự tham gia của cộng đồng

địa phương

(Nguồn ảnh: Corbett National Park)
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THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DLST Ở CÁC 

KHU RỪNG ĐẶC DỤNG

Sau khi dư luận báo chí phản ánh thông tin tổ chức DLST ở

VQG Ba Vì, Hà Nội: Bộ NN&PTNT đã tổ chức tổng kiểm tra,

toàn diện các khu RĐD trong toàn quốc

- Năm 2017, có 61 khu Rừng đặc dụng tổ chức các hoạt động Du

lịch sinh thái đón tiếp khoảng 1,575,000 lượt khách

- Theo các hình thức: tự tổ chức, liên doanh, liên kết, thuê DVMT

rừng, (Ba Vì, Bạch Mã, PNKB, Cát Tiên,…)

- Hầu hết, cơ sở hạ tầng còn quá nghèo nàn, ngân sách đầu tư chỉ

tập trung vào công tác bảo tồn, chưa kết hợp với phát triển du lịch.

-Việc chuyển đổi mục đích sử dụng ở các khu RĐD cho phát triển

du lịch rất khó khăn hơn (Chỉ thị 13-CT-TW).

- Hiện nay, tâm lý các nhà đầu tư không mặn mà

MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ĐỂ PHÁT TRIỂN
DU LỊCH SINH THÁI BỀN VỮNG
Ở CÁC KHU RỪNG ĐẶC DỤNG
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KHUYẾN NGHỊ 1
- Đặt vai trò của DLST trong khu Rừng đặc dụng như
một giải pháp bảo tồn tổng hợp và xuyên suốt
trong quá trình xây dựng phát triển khu RĐD

- Vì, DLST là hoạt động mang
lại tài chính bền vững , giáo
dục môi trường, phát triển
sinh kế cộng đồng, phục vụ
dịch vụ NCKH ,… phục vụ cho
công tác bảo tồn.

Mục tiêu: BQL biết lồng ghép các hoạt
động góp phần phát triển bền vững cho
nhiệm vụ bảo tồn.  

KHUYẾN NGHỊ 2 CƠ HỘI  ĐỂ HOÀN THIỆN CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN DLST TRONG CÁC KHU RỪNG ĐẶC DỤNG

- Đơn giản hóa thủ tục hành chính
(góp ý sửa đôỉ NĐ 117 và TT. 78 phù
hợp Luật Lâm nghiệp 1.1.2019)

-Giải quyết vấn đề chuyển đổi mục
đích sử dụng ở  phân khu hành
chính dịch vụ nhằm thu hút vốn đầu
tư (Thủ tướng Chính phủ)
- Mục tiêu: tháo gỡ những vướng
mắc, rào cản PTDLST  trong thời gian
qua
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KHUYẾN NGHỊ 3 TƯ DUY QUY HOẠCH CÁC TUYẾN, ĐIỂM TRONG ĐỀ ÁN 
PHÁT TRIỂN DLST THEO XU HƯỚNG MỞ NHƯ MÔ HÌNH 
CỦA CÁC VQG, KBTTN TRÊN THẾ GIỚI

- Quy hoạch hệ thống đường mòn khám phá thiên nhiên ở 
khu vực đỉnh Bạch Mã – Vqg Bạch Mã

- Quy hoạch 2010 -20120; Đề án PTDLST 2017-2020 và tầm
nhìn 2030 đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt.
-Mục tiêu: Đón đầu xu hướng PTDLST tiên tiến của quốc tê

Mục tiêu:  
-Phát triển DLST phải kết hợp bảo vệ chuẩn mực của hệ sinh thái, 
bảo vệ các cấp độ đa dạng về gen, loài và hệ sinh thái
- Giảm thiểu ô nhiễm môi trường, sinh vật ngoại lại , mầm bệnh ,… 

KHUYẾN NGHỊ 4 THỰC HIỆN 3 KHÔNG (Brecon Beacons, Bạch Mã, 1997)

Không lấy gì ngoài những bức ảnh đẹp
(Take nothing but photos)

Không giết gì ngoài thời gian
(Kill nothing but time)

Không để lại gì ngoài những dấu chân
(Leave nothing but footprints)
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KHUYẾN NGHỊ 5 NGHIÊM CẤM DU KHÁCH CHO ĐỘNG VẬT HOANG DÃ THỨC ĂN

Mục tiêu: 
- BQL các khu Rừng đặc dụng phải có cách tiếp cận với kiến thức
Bảo tồn đa dạng sinh học
- Bảo vệ được bản năng sinh tồn vốn có của các loài động vật (ví
dụ: khu Sinh quyển Cần Giờ)
- Xây dưng đè án PTDL không bị chệch hướng,…

KHUYẾN NGHỊ 6
PHÁT HUY MẶT TÍCH CỰC 

CỦA TÔN GIÁO GẮN VỚI SỰ 
NGHIỆP PHÁT TRIỂN DLST 
VÀ BẢO TỒN TÀI NGUYÊN 

THIÊN NHIÊN

- KHÔNG SĂN BẮT, MUA BÁN ĐỘNG VẬT 
HOANG DÃ

-THIỀN ViỆN TL Bạch Mã đã hủy bỏ tục
lệ PHÓNG SANH (chim , cá ,…)
- Nói KHÔNG với thịt RỪNG….
Mục tiêu:  hướng đến “chân ,thiện, mỹ , 
nhẫn“ phục vụ tốt cho bảo tồn
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KHUYẾN NGHỊ 7

 ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH LÂU DÀI CÁC CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ DLST Ở 
VÙNG ĐỆM CỦA KHU RĐD 

 CÁC CÔNG TRÌNH TRONG VÙNG LÕI CHỦ YẾU PHỤC VỤ QUẢN LÝ BẢO 
TỒN, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, LƯU TRÚ  CHO CÔNG VỤ. NGHIÊN CỨU 
HỌC TẬP, HẠN CHẾ DU KHÁCH (VQG Khao Yai, Thái Lan, Bạch Mã)

Mục tiêu: khuyến khích cộng đồng tham gia, tạo môi trường
yên tỉnh (tránh ô nhiễm , độc hại) cho các loài sinh sống… 

Lối vào một trung tâm nghiên cứu của
VQG Tanjung Putting, Indonesia

Quy hoạch Khu du lịch nằm ở 
vùng đệm VQG Bạch Mã

KHUYẾN NGHỊ 8
THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CÓ CÔNG NĂNG LỒNG GHÉP GIỮA
QUẢN LÝ BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI
Mục tiêu: tiết kiệm ngân sách, tận dụng và đa dạng hóa công năng sử dung của các
công trình

Phòng cháy chữa cháy Rừng Ngắm cảnh thiên nhiên
Bán vé, thông tin cho du khách Giáo dục môi trường

Hải Vọng Đài
Bạch Mã

Trung tâm Du khách
Bạch Mã



7/21/2018

7

8 khuyến nghị chỉ mang tính đặc trưng, trải nghiệm ở một số VQG &KBT

(RĐD) trong và ngoài nước có thể thành công hoặc chưa; muốn phát triển

DLST bền vững trong các khu RĐD đạt hiệu quả cao phải được nhiều yếu

tố khác như :

-Công tác tiếp thị quảng bá có trách nhiệm, đào tạo nguồn lực,…

-Các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương phải vào cuộc động bộ

-Quản điểm phát triển phải đặt Mục tiêu bảo tồn được ưu tiên hàng đầu

(khi xây dựng và phê duyệt các đề án PTDLST, cho thuê DVMTR, dự án

đầu tư,…)

Đề nghị các BQL xem đây chỉ là những ví dụ gợi mở tham khảo, không có

tính áp đặt cho bất cứ ở đâu.

Mong muốn của bài trình bày:

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ VỊ
ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE 


