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CÔNG TY OXALIS VỚI VIỆC 
PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI 

VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA – KẺ BÀNG

TS. Phạm Hồng Long
Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

Caution: The biggest threat to Vietnam’s forest and 
wildlife hides behind this door
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Humans: The biggest threat to nature

Tại sao phải phát triển du lịch bền vững?

• Du lịch Việt Nam phát triển rất 
nóng (6B)

• Du lịch có những tác động tích 
cực và tiêu cực

Tourism is hot likes a fire, it can 
cook a meal, but it can burn a 
house
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Du lịch Việt Nam (Nguồn: http://www.eos-intelligence.com/perspectives/?p=3206)
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Du lịch Việt Nam
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Có trụ sở đặt tại
VQG Phong Nha
– Kẻ Bàng

Nhân viên toàn
thời gian, trong đó
6 chuyên gia thám
hiểm hang động
đến từ Hiệp hội
Hang động Hoàng
gia Anh

Người dân địa
phương làm
công việc khuân
vác (porter), dẫn
đường, nấu ăn
và và các công
việc liên quan
đến tour du lịch

2011 170 400

Giới thiệu về Công ty Oxalis
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Khai thác tour khám phá mạo hiểm 
ở VQG Phong Nha – Kẻ Bàng 

(Hang Sơn 
Đoòng,  Hang Én, 
Hang Va), huyện Minh 

Hóa  (Tú Làn), huyện 

Tuyên Hóa (Hang Tiên)

• Được giới hạn trong phân khu bảo vệ
nghiêm ngặt của VQG Phong Nha – Kẻ
Bàng

• Khám phá thiên nhiên + kết hợp với
tham quan hang động + tìm hiểu văn
hóa của đồng bào dân tộc

• Hoàn toàn dựa vào đường mòn nhỏ
đã sẵn có

Các tuyến và chương trình du lịch
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• Ký hợp đồng thuê dịch vụ môi trường
rừng với BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng
và UBNX xã Tân Hóa, Huyện Minh Hóa,
UBND xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa,
trong đó bao gồm:

 Phí tham quan nộp ngân sách tỉnh;

 Phí dịch môi trường rừng nộp cho
chủ rừng;

 Phí quản lý tour (trả cho VQG);

 Phí giám sát tour (trả cho VQG);

Hình thức hợp tác kinh doanh 
đối với các chủ rừng

Lượng 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
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DU LỊCH BỀN VỮNG

Về môi 

trường
Về kinh tế

Về văn 

hóa xã 

hội

Những

nỗ lực 

trong 

tương lai

+
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VỀ KINH TẾ

Chú trọng phát triển nền kinh tế bản địa.

Trung thực trong kinh doanh bằng việc minh bạch, và tuân thủ các quy định 

về thuế và các chính sách của Nhà nước.

Đảm bảo quyền lợi cho tất cả các nhân viên về lương bổng, bảo hiểm xã hội, 

an toàn lao động

VỀ MÔI TRƯỜNG

Chú trọng việc bảo vệ môi trường và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên:

Hạn chế tối đa việc xây dựng các công trình.

Những lối đi riêng được thiết đặt trong hang động để hạn chế tối đa 

những tác động.

Mọi thứ mang vào đều phải được mang ra

Luôn phối hợp với VQG

Dừng khai thác tour để rừng và hang động được nghỉ ngơi và phục 

hồi
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VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI

Có quỹ Oxalis (2014) 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 trường học, nhà cửa.

Sửa chữa thư viện, hỗ trợ sách cho học sinh. 

NHỮNG NỖ LỰC TƯƠNG LAI

Cam kết phát triển bền vững toàn vẹn.

Nỗ lực nâng cao nhận thức người dân về phát triển bền vững.

Chú trọng phát triển về chất lượng. 
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BÀI HỌC
 Về nguồn nhân lực

 Về an toàn – bảo tồn

 Về truyền thông

 Về trách nhiệm cộng đồng

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 truy cập ngày 26/6/2018
3. http://oxalis.com.vn/about-us/ truy cập ngày 26/6/2018

Tài liệu tham khảo

http://www.vietnamtourism.com/index.php/news/items/3190
http://phongnhaexplorer.com/
http://oxalis.com.vn/about-us/
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Phạm Hồng Long

Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

Email: phamhonglong@gmail.com

Facebook: Long Hong Pham

Số điện thoại: 01696999669

THANKS FOR 
YOUR LISTENING!
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