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1. Lý do nghiên cứu ǀ  Why Ecotourism in PAs?

• Việt Nam có hệ thống các khu rừng đặc dụng nguyên sinh rộng lớn, 
phân bố đều khắp cả nước:
• 166 khu bảo tồn (31 VQG, 64 khu DTTN/ khu BTTN, 16 KBT loài sinh cảnh, và 

55 khu BVCQ) (Bộ TN&MT, 2015). 

• Các BQLR đặc dụng quản lý 2,04 triệu ha (T.đó: DT RTN chiếm 95,87%) -
chiếm 14,20% tổng DT rừng TQ (Hiện trạng rừng TQ 31/12/2017, Bộ
NN&PTNT, 2018). 

Bảo tồn ĐDSH; BV cảnh quan MT; cung cấp các DVHST...   Cần có các 
nguồn tài chính lớn, ổn định  Phát triển DLST là một lựa chọn! 

• Các nguồn tài chính KBT hiện tại (NSNN, vốn ODA, chi tra ̉DVMTR…) 
còn hạn chê ́́ vê ̀ cơ chê ́ chính sách, chưa theo cơ chê ́ thi ̣ trường.
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Why Ecotourism… (cont’d. #02)

• Ở VN, DLST đang có triển vọng ở một sô ́ VQG. Theo TCLN 2016:
• Đón tiếp 2,06 Tr.LK (↑ 80% ~ 2015); DT: 114 tỷ VNĐ (↑ 48% ~ 2015); nộp

NSNN 32 tỷ VNĐ; trích cho BTTN 9 tỷ VNĐ…
• Có 7 VQG đạt DT > 3 tỷ VNĐ: Ba Vì, Cúc Phương, Phong Nha-Ke ̉ Bàng, Cát

Tiên, Hoàng Liên, U Minh Thượng, Tràm Chim. Dẫn đầu là VQG Phong
Nha – Kẻ Bàng: Đón gần 0,7 Tr.LK – DT: 68,5 tỷ VNĐ

 Chủ yếu tập trung ở một số ít VQG có lợi thế TNTN, khí hậu; ĐK 
giao thông thuận lợi; CSHT, CSVCKT... tương đối tốt. 

 Phần lớn VQG, khu BTTN chưa phát huy được lợi thế về TNDL 
thiên nhiên & TNDL nhân văn  Nguồn thu từ DLST rất hạn chế, 
chưa đủ bù đắp chi phí và tái đầu tư cho công tác BTTN...
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Why Ecotourism… (cont’d. #03)

Khu vực Miền Trung & Tây Nguyên:

• 19 tỉnh/thành; thuộc 3 vùng: Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, DH Miền Trung.

• Vị trí địa kinh tế, địa chính trị quan trọng đối với PT KT-XH ca ̉ nước

• Nguồn TNDL thiên nhiên & TNDL nhân văn đa dạng, phong phu ́.

• 66 khu bảo tồn (>1/3 TS ca ̉ nước; 14 VQG & 29 khu BTTN) – Tổng DT: 1,48 
Tr. Ha, phân bô ́ rộng khắp… 

 Tình trạng chung: DLST chưa phát triển xứng đáng với tiềm năng; tập
trung vào số ít VQG…
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Bài viết phân tích để làm rõ Lý thuyết và Thực tiễn phát 
triển DLST trong các VQG, khu BTTN khu vực MT&TN

2. Định nghĩa và các nguyên tắc của DLST 

• Fennell & Dowling (2003): Cần phân biệt ro ̃ 3 thành tô ́́ của DLST: 
o Trải nghiệm tiếp xúc gần gũi với Thiên nhiên & Con người từ các nền VH khác nhau; 

o Lựa chọn các hình thức DL  tối đa hóa TN cho người nghèo hơn là các công ty DL lớn; 

o Giảm thiểu tác động MT của DL một cách tổng thể.
6

• IUCN (cấp độ thể chế):  

“… là hoạt động DL va ̀ thăm viếng thân thiện với môi trường tới các
vùng tự nhiên tương đối yên tĩnh, để tận hưởng và cảm nhận thiên
nhiên (và bất ky ̀ các đặc trưng văn hóa nào kèm theo - cả trong quá khứ
và hiện tại) nhằm khuyến khích công tác BTTN, có tác động tiêu cực
thấp từ khách DL, và tạo ra sự gắn kết lợi ích tích cực về KT-XH của cư
dân địa phương” (Ceballos-Lascurain, 1996). 

• Có nhiều ĐN khác nhau về DLST…
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Luật Du lịch 2005 (Đ.4, K.19):  … là hình thức du lịch dựa vào

thiên nhiên, gắn với bản sắc văn hoá địa phương với sự

tham gia của cộng đồng nhằm phát triển bền vững (Quốc

hội, 2005). 

Luật Du lịch 2017 (Đ.3, K.16): …là hình thức du lịch dựa vào

thiên nhiên, gắn với bản sắc văn hóa địa phương, có sự

tham gia của cộng đồng dân cư, kết hợp giáo dục về bảo

vê ̣ môi trường (Quốc hội, 2017a).

 nhấn mạnh đến yếu

tô ́ giáo dục ý thức bảo

vê ̣ TNTN, MT sống cho

các bên liên quan…

Tổng cục Du lịch – IUCN – ESCAP (9/1999):

…là loại hình DL dựa vào tự nhiên và văn hóa, có giáo dục MT, đóng góp cho nỗ lực bảo tồn

và PTBV, có sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương (Lê Huy Bá, 2009).

Định nghĩa DLST ở Việt Nam? 

1

2

3

Các nguyên tắc chủ đạo của DLST:

TIES (2015): 
DLST (Ecotourism) = Bảo tồn (conservation) + Cộng đồng 

(communities) + Du lịch bền vững (sustainable travel)
8

TIES (2015): Cập nhật 3 nguyên tắc cho DLST:
1) phi tiêu thụ (Non-Consumptive)/ Phi khai thác (Non-

Extractive), 
2) tạo ra một lương tâm sinh thái (Ecological Conscience), 
3) 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/ bởi khách du lịch và giảm thiểu tác động đến môi 
trường và con người, như là những đặc điểm chính của DLST đích 
thực (authentic ecotourism).
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Các nguyên tắc chủ đạo của DLST (TIES, 2015):

1. Giảm thiểu các tác động về vật chất, XH, hành vi, tâm lý. 

2. Xây dựng nhận thức và tôn trọng MT và VH.

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

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

5. Tạo ra lợi ích tài chính cho cả người dân địa phương và ngành KDDL tư 

nhân. 

6. Cung cấp những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách, qua đó giúp nâng cao 

mức độ nhạy bén của du khách với xu thế chính trị, môi trường và XH của 

nước sở tại. 

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

8. 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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3. Cơ sở pháp lý cho phát triển DLST trong các 
VQG, khu BTTN ở Việt Nam

• Theo phân cấp QL, hệ thống các KBT ở VN được chia thành 2 loại: 
• Các đơn vị do TW quản lý (chỉ có 6 VQG – TCLN quản lý)
• Các đơn vị do ĐP quản lý (còn lại)
 Việc phát triển DLST ở các VQG, khu BTTN có sự khác biệt nhất định tùy theo chủ trương, 
chính sách quản lý & phát triển và khả năng huy động các nguồn lực của mỗi địa phương. 

• Hoạt động DLST trong VQG, khu BTTN được quy định bởi nhiều VBQLPL khác nhau…
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Tóm tắt những điểm nổi bật:

• Thành phần kinh tế KD DLST trong VQG, khu BTTB: Tất ca ̉ TPKT

• Phương thức tổ chức KD DLST trong VQG, khu BTTB (3 hình thức cơ bản):
• HT#1: BQL VQG, khu BTTN tự tổ chức các HĐKD DLST, dưới hình thức các trung tâm DL, ban DL... 
• HT#2: BQL VQG, Khu BTTN có thể sử dụng một phần rừng, đất LN cho tổ chức, cá nhân thuê nhằm mục đích

KD DLST kết hợp với BV&PT rừng và BTTN (bao gồm cả Cho thuê môi trường rừng để phát triển DLST)
• HT#3: BQL VQG, Khu BTTN liên doanh, liên kết với tổ chức, cá nhân khác để triển khai các HĐKD DLST.

• Các yêu cầu đối với dự án KD DLST trong VQG, khu BTTB  Xem Bảng 02…

• Quy trình, thu ̉ tục thực hiện dự án KD DLST trong VQG, khu BTTB…
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Cơ sở pháp ly ́… (cont’d.#2)

Những khoảng trống Chính sách phát triển DLST tại các VQG, Khu BTTN: 

• Chưa lượng giá đầy đủ các giá trị của tài nguyên rừng; các dịch vụ MTR  Hạn chế về phương pháp & 
năng lực lượng giá!

• Xác định mức chi tra ̉ DVMTR đối với KD DLST (1-2% DT/năm) chưa thuyết phục.

• Việc tự tổ chức, cho thuê MTR, hoặc/và liên kết KD DLST rất khác biệt giữa các KBT, 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 DVMTR với Cho thuê MTR. Ngoài ra, 
chưa có cơ sở khoa học đầy đủ cho việc xác định giá cho thuê MTR trong VQG, khu BTTN.

• 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, khu BTTN phát triển các 
HĐKD DLST.

• Chưa có chiến lược tổng thể phát triển DLST theo định hướng thị trường; chiến lược thúc đẩy công 
tác bảo tồn ĐDSH dựa trên nền tảng phát triển DLST.
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4. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DLST Ở KHU VỰC MIỀN 
TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

4.1. Đặc trưng cơ bản du lịch khu vực Miền Trung va ̀ Tây Nguyên

12

Dân số 

trung bình 

(1.000 

người)

Mật độ 

dân số 

(người/ 

km2)

Tỷ lệ hộ 

nghèo 

(%)

Tỷ lệ hộ 

cận 

nghèo 

(%)

Tổng diện 

tích rừng 

(ha)

Diện tích 

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

Miền 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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Thực trạng phát triển… (cont’d.#2)

13

4.2. Du lịch sinh thái trong các VQG, khu BTTN khu vực MT&TN

Sự phân bô ́, 
quy mô của
các VQG, 
khu BTTN 
khu vực
Miền Trung
va ̀ Tây
Nguyên

Số 

lượng

Tổng DT 

(ha)

Số 

lượng

Tổng DT 

(ha)

Số 

lượng

Tổng DT 

(ha)

Số 

lượng

Tổng DT 

(ha)

Số 

lượng

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

Miền Trung & Tây 

Nguyên

Vùng/ Tỉnh, 

Thành phố

Tổng cộng Vườn quốc gia Khu DT thiên 

nhiên

Tổ chức các HĐKD DLST ở một số VQG, khu BTTN khu vực MT&TN:

14

• Các tài nguyên DL tự 
nhiên và nhân văn?

• Các sản phẩm DLST trong
VQG?

• Tô ̉chức các hoạt động KD 
DLST trong VQG?

• VQG Bạch Mã
(Thừa Thiên Huế)

• VQG Phong Nha-Kẻ 
Bàng (Quảng Bình)

• VQG Bidoup Núi
Bà (Lâm Đồng)
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5. Bài học kinh nghiệm và đề xuất ý kiến

1) Thay đổi nhận thức và thái đô ̣ của lãnh đạo, CBVC 
của VQG, khu BTTN đối với hoạt động DLST…

2) Xây dựng sản phẩm DLST đặc thù…

3) Huy động các nguồn lực và các thành phần kinh tế 
vào phát triển DLST trong các VQG, khu BTTN…

4) Thiết lập mạng lưới các cơ sở cung cấp DV bô ̉ trợ 
cho DLST…

5) Truyền thông và marketing DLST…

6) Hợp tác và tham gia của các cơ quan, tô ̉ chức trong
nước và quốc tế trong NCKH, BTTN…

15

Những 

bài học 

kinh 

nghiệm

• Hoàn thiện chính sách QLR đặc dụng; chính sách khuyến khích đầu tư phát triển DLST trong các VQG, 
khu BTTN; cơ chế chính sách tài chính cho các hoạt động DLST trong VQG, khu BTTN; chính sách cho
thuê MTR để KD DLST…

• Cần xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, thẩm định, đánh giá các dự án đầu tư KD DLST trong các
VQG, khu BTTN. 

• 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;

• Cần chú trọng đầu tư cho công tác quản lý TNTN và nguồn nhân lực. Quản lý và điều phối tốt hơn tại các
điểm DLST trong VQG, khu BTTN.  Xây dựng tốt hơn kế hoạch, chính sách và quy định về phát triển DLST 
bền vững các VQG, khu BTTN;

• 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 XĐGN, giảm bớt áp lực đối với TNTN.

• Tăng cường sự hợp tác và hỗ trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế trong bảo tồn TNTN, NCKH, 
quản lý các hoạt động DLST trong VQG, khu BTTN.
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6. Kết luận...
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Xin trân trọng cảm ơn Quy ́ vị đã chú ý theo dõi !

Thank you so much for your attention! 

Hội thảo “Bảo  tồn Đa dạng sinh học và Phát triển bền vững ở khu vực Miền Trung-Tây Nguyên” lần thứ I,

Chủ đề “Bài học kinh nghiệm về phát triển du lịch tại các Vườn quốc gia, Khu BTTN”, ngày 21/7/2018 tại Tp. Đà Nẵng


