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PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI – CƠ HỘI HUY ĐỘNG NGUỒN 

TÀI CHÍNH CHO BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI CÁC VƯỜN 

QUỐC GIA CỦA VIỆT NAM 

Bùi Thị Minh Nguyệt – Đại học Lâm nghiệp 

 

1. Thực trạng phát triển DLST tại các VQG của Việt Nam 

Hệ thống rừng đặc dụng đã được thành lập, phân bố trên địa bàn cả nước, 

với 164 khu có tổng diện tích 2.198.744 ha, trong đó có 31 Vườn quốc gia 

(1.077.236 ha), 58 khu dự trữ thiên nhiên (1.060.959 ha), 10 khu bảo tồn loài-

sinh cảnh (38.777 ha), 45 khu bảo vệ cảnh quan (78.129 ha), 20 khu rừng nghiên 

cứu thực nghiệm khoa học (10.653 ha) đại diện cho hầu hết các hệ sinh thái quan 

trọng cả trên cạn, đất ngập nước và trên biển. Theo Quyết định số 1976/QĐ-TTg 

ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch hệ thống 

rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, hệ thống RĐD sẽ 

mở rộng diện tích đến 2,4 triệu ha, với 176 khu (34 VQG, 58 KBTTN, 14 KBT 

loài và sinh cảnh, 61 khu bảo vệ cảnh quan và 09 khu rừng nghiên cứu, thực 

nghiệm khoa học) (Tổng cục Lâm nghiệp, 2016). 

Các khu RĐD Việt Nam có nguồn tài nguyên thiên nhiên và nhân văn 

phong phú, đa dạng, giàu tiềm năng phát triển DLST. Nhiều khu rừng đặc dụng 

đã và đang tổ chức các hoạt động DLST với các hình thức khác nhau. Hiện nay, 

có 61/176 khu (chiếm gần 35%), trong đó có 25/34 VQG (chiếm 74%) đã thực 

hiện kinh doanh DLST (Bảng 01). Về số lượng các khu rừng đặc dụng thực hiện 

kinh doanh DLST còn đang rất hạn chế, một tiềm năng rất lớn để tạo nguồn thu 

đang bị lãng phí.  

Bảng 01. Số lượng các khu rừng đặc dụng thực hiện kinh doanh DLST 

TT Loại rừng Số lượng 
Đơn vị thực hiện kinh 

doanh DLST 

Tỷ lệ 

(%) 

 Tổng khu rừng đặc dụng 176 61 34,66 

1 Vườn quốc gia 34 25 73,53 

2 Khu rừng đặc dụng khác 133 36 27,07 

Nguồn: Tổng cục Lâm nghiệp, 2017 

Về hình thức tổ chức kinh doanh DLST, 37 khu tự tổ chức DLST; 11 khu 

tổ chức liên doanh, liên kết và 13 khu cho thuê môi trường rừng; 15 khu rừng tổ 

chức theo 2 hình thức. Ở một số VQG, hình thức cho thuê môi trường rừng đang 
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góp phần thu hút một số lượng lớn khách và đóng góp tích cực vào việc tăng 

nguồn thu cho các VQG (chưa tính đến chi phí họ tự bỏ ra để bảo vệ diện tích 

rừng được thuê). 

Về kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh DLST tại các khu rừng đặc 

dụng ở Việt Nam (Bảng 02). Năm 2015, toàn hệ thống khu rừng đặc dụng đã đón 

tiếp 1.153.858 lượt khách (tăng 8% so với năm 2014), năm 2016 số lượng khách 

tăng 79% so với năm 2015, năm 2017 giảm 23% so với năm 2016, tốc độ phát 

triển bình quân trong 3 năm vẫn đạt 116,8% (TCLN, 2017).  

 

Hình 01. Tình hình thu hút khách du lịch đến các khu rừng đặc dụng 

Về phân bố khách đến các VQG và các KBT ở Việt Nam không đều. Một 

số VQG có điều kiện thuận lợi về giao thông hoặc có sự hấp dẫn đặc biệt về tài 

nguyên du lịch có khả năng đón được lượng khách lớn và đều đặn qua các năm. 

Năm 2016, có 7 VQG có số lượng khách và doanh thu từ nguồn thu phí và lệ phí 

trên 3 tỷ đồng bao gồm: VQG Ba Vì đón tiếp trên 241.000 lượt khách (doanh thu 

đạt 8,4 tỷ đồng); VQG Cát Tiên đón tiếp 31.000 lượt khách (doanh thu 9,3 tỷ 

đồng); VQG Cúc Phương đón 82.500 lượt khách (doanh thu 5,15 tỷ đồng); VQG 

Hoàng Liên đón 94.000 lượt khách (doanh thu đạt 6,3 tỷ đồng); VQG U Minh 

Thượng và Tràm Chim trên 3 tỷ đồng. 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 đồng, tăng gần 26 tỷ đồng so với năm 2015 (42,3 tỷ đồng) (Tổng 

cục Lâm nghiệp, 2016). Một số VQG có tốc độ tăng doanh thu từ DLST rất 

mạnh như  VQG Ba Vì năm 2013 là trên 4,9 tỷ đồng, 2015 là trên 7,5 tỷ đồng, 

dự toán năm 2016 sẽ tăng lên 8,4 tỷ đồng và năm 2017 là 9,0 tỷ đồng (tăng 

184% so 2013). Kết quả nghiên cứu cho thấy, nguyên nhân của chênh lệch về số 

lượng khách, nguồn thu là do sự khác nhau về vị trí địa lý; Về cơ sở hạ tầng, 
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DVDL; Trình độ tổ chức, quản lý, trình độ nhân lực, mức độ chuyên nghiệp 

trong hoạt động DVDL; hình thức kinh doanh, các loại hình DLST,…. Đây là 

những yếu tố rất quan trọng tạo nên sự hài lòng của du khách, tạo nên uy tín, 

thương hiệu của điểm đến du lịch, là lợi thế trong kinh doanh của VQG. 

2. Cơ hội huy động nguồn tài chính cho bảo tồn ĐDSH tại các VQG 

Nguồn tài chính cho bảo tồn ĐDSH tại các VQG hiện nay vẫn đang phụ 

thuộc chủ yếu vào nguồn ngân sách Nhà nước. Kết quả khảo sát 33 VQG, KBT 

năm 2016 của tác giả Ngô Anh Tuấn và Phạm Hồng Long (2016) cho thấy, có 

tới 78,07% tổng nguồn thu của 33 VQG, KBT có nguồn từ NSNN, 18,5% có 

nguồn từ chi trả DVMTR, 3,43% có nguồn từ DVDL. Như vậy, nguồn lực tài 

chính đầu tư cho RĐD chủ yếu vẫn từ NSNN (chiếm khoảng 80 - 90%). Nguồn 

kinh phí từ NSNN chỉ đáp ứng cho chi phí hoạt động của bộ máy quản lý hoặc 

nếu có đầu tư thì chủ yếu phục vụ công tác xây dựng cơ bản, kinh phí quản lý bảo 

vệ rừng đặc dụng, bảo tồn ĐDSH còn hạn chế (Bảng 02). 

Bảng  02. Kinh phí sự nghiệp và kinh phí QLBVR nghiên cứu tại 33 khu RĐD  

Kinh phí sự nghiệp và kinh phí QLBVR Năm 2015 Năm 2016  

TỔNG (triệu đồng) 273.776,4  355.426,5 

Kinh phí vận hành bộ máy BQL RĐD 204.488,5 186.940,9 

Kinh phí thực hiện quản lý, bảo vệ RĐD 69.287,9 168.485,7 

Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Hải Vân, 2017 

Các nguồn XHH của các VQG/KBT đạt trên 21%, trong đó chi trả 

DVMTR là nguồn lực tài chính có triển vọng. Mặc dù, hoạt động du lích sinh thái 

(DLST) trong các VQG/KBT đang được khuyến khích với mục tiêu tăng thêm 

nguồn thu, bù đắp cho kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, 

nguồn thu có tiềm năng này hiện nay còn rất thấp, chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ có 

nơi chỉ lấy thu bù chi chứ chưa có lãi để đầu tư cho các hoạt động bảo tồn khác. 

Với các lợi thế về tài nguyên du lịch tự nhiên và xã hội, các VQG/KBT vẫn được 

đánh giá là nơi có nhiều tiềm năng cho phát triển các hoạt động DLST và là 

nguồn thu bền vững cho các VQG/KBT trong tương lai. Theo kết quả tổng kết 

kinh nghiệm, Đài Loan sau khi thực hiện đóng cửa rừng tự nhiên hoàn toàn (73% 

diện tích rừng của Đài Loan) năm 1992, với chỉ khoảng 41,000 ha của 21 

VQG/KBT làm DLST hàng năm vẫn tạo thu nhập khoảng 3,5 triệu USD. Tại 

Thái Lan, năm 2016, khoảng 800.000 khách nước ngoài và hơn 2 triệu khách nội 

địa tham gia các tour du lịch sinh thái và khám phá tại Thái Lan với tổng mức 

chi tiêu của họ khoảng 10 tỷ USD. Tại Việt Nam, kết quả thực hiện hoạt động 

DLST tại VQG/KBT đang có xu hướng tăng lên trong những năm gần đây. 
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Bảng 03. Kết quả thực hiện hoạt động DLST tại các VQG/KBT 

TT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 ƟBQ (%) 

1 Tổng số khách 1.153.858 2.060.111 1.574.255 116,80 

2 Doanh thu (tỷ đồng) 77,3 114 136 132,64 

3 Nộp NSNN (tỷ đồng) 28 32 44,9 126,63 

4 Trích cho hoạt động QLBVR (tỷ đồng)  9 21,5 238,89 

Nguồn: Tổng cục Lâm nghiệp, 2016, 2017 

Trong những năm gần đây, nguồn thu từ DLST tại các VQG/KBT có xu 

hướng tăng lên hàng năm, năm 2015 doanh thu từ DLST đạt 77,3 tỷ đồng (tăng 

12% so với năm 2014), năm 2016 đạt trên 114 tỷ đồng, tăng 48% về giá trị so với 

năm 2015, năm 2017 là 136 tỷ đồng (tăng 16,3% so với năm 2016. Mặc dù, loại 

hình DLST đã đang phát triển tại các VQG nhưng so với tiềm năng còn thấp, 

nguyên nhân là do các VQG/KBT chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách, lợi 

ích mang lại từ các khu DLST còn khiêm tốn. Bên cạnh đó, số lượng khách và 

nguồn thu từ DLST đang tập trung ở các VQG (chiếm 99%), các khu BTTN 

chưa phát huy được lợi thế về cảnh quan và xác định hướng đầu tư cho kinh 

doanh DLST. Về tình hình nộp ngân sách nhà nước năm 2016 đạt gần 32 tỷ đồng, 

trích cho hoạt động bảo tồn thiên nhiên 9 tỷ đồng, năm 2017 nộp 44,9 tỷ đồng, 

trích cho hoạt động bảo tồn thiên nhiên 21,5 tỷ đồng. Về cơ cấu nguồn thu qua 

kết quả nghiên cứu tại 33 VQG/KBT cho thấy, nguồn thu từ DLST (thu phí tham 

quan, dịch vụ DLST, thuê MTR kinh doanh DLST, liên doanh liên kết phát triển 

DLST) còn khiêm tốn. Mặc dù còn khiêm tốn, nhưng phần đóng góp vào NSNN 

và đầu tư lại cho bảo tồn trong thời gian qua của VQG/KBT đã góp phần nâng 

cao nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị được giao quản lý rừng, ngoài ra còn 

các giá trị khác chưa được tính đến đó là nâng cao sự hiểu biết của khách du lịch 

về tài nguyên rừng, giải quyết việc làm cho người dân địa phương, quảng bá 

những giá trị của rừng đến cho các thế hệ, đây là những giá trị rất lớn của hoạt 

động DLST đang đóng góp. 
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Hình 02. Cơ cấu nguồn thu của 33 VQG/KBT được khảo sát 

Về yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu từ DLST, theo đánh giá của tác giả 

Nguyễn Văn Hợp (2014) là do các hoạt động du lịch tại các VQG hầu như chưa 

được đầu tư, nguồn thu từ du lịch hiện nay vẫn chủ yếu là nguồn thu từ vé vào 

cửa (VQG Ba Vì lên tới 74,2%) nguồn thu từ hướng dẫn tham quan còn rất hạn 

chế (VQG Cúc Phương có 10,4%; VQG Cát Tiên có 6,0% ). Các loại hình dịch 

vụ du lịch khác hầu như không có nguồn thu trong cơ cấu nguồn thu từ du lịch 

tại các VQG. 

3. Nguyên nhân và ý tưởng đề xuất trong tạo nguồn thu từ DLST tại các 

VQG, KBT 

Thiếu quy định cụ thể, chi tiết để làm cơ sở triển khai thực hiện các hoạt 

động DLST tại các VQG/KBT như kết hợp bảo tồn với kinh doanh DLST, cho 

thuê môi trường rừng, lượng giá giá trị dịch vụ MTR để định giá cho thuê, thực 

hiện liên doanh liên kết, quy định quản lý tài chính, thu hút cộng đồng tham gia 

hoạt động DLST, tiêu chí đánh giá hoạt động DLST,… 

Phần lớn các VQG, các KBT chưa có chiến lược và quy hoạch phát triển 

DLST, nên không có định hướng đầu tư, không có kế hoạch, dự án phát triển 

DLST. Bên cạnh đó, số ít các VQG, KBT đã có quy hoạch phát triển DLST (Côn 

Đảo, Phong Nha - Kẻ Bàng, Bidoup - Núi Bà, Yok Đôn, Cúc Phương, Cát Tiên, 

Ba Vì ...), nhưng thiếu nguồn lực (nhân sự và tài chính) triển khai quy hoạch. 

Theo báo cáo kiểm tra hoạt động kinh doanh DLST tại VQG/KBT của Tổng cục 

Lâm nghiệp năm 2017 có 56/61 VQG/KBT tổ chức hoạt động DLST khi chưa có 

đề án phát triển DLST, 60/61 VQG/KBT 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 
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hoạch một phần dẫn đến hệ quả tiêu cực như chưa giảm thiểu các tác động đến 

tài nguyên và môi trường, chất lượng dịch vụ du lịch chưa cao, còn thiếu sản 

phẩm DLST đích thực (Lê Văn Lanh, Bùi Xuân Trường, 2018). 

Việc tổ chức hoạt động DLST tại các VQG/KBT còn thiếu các điều kiện 

để phát triển như cơ sở hạ tầng (nhà nghỉ, đường xá, nhà nghỉ,…). Các dịch vụ 

hỗ trợ du lịch như cung cấp thông tin, y tế, bảo hiểm, vận tải hành khách, ăn 

uống, vui chơi, giải trí… đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng đáp 

ứng tốt yêu cầu của khách DLST còn rất hạn chế và chưa đồng bộ.  

Công tác tiếp thị, XTTM, quảng bá DLST chưa được nhận thức đúng ở tất 

cả các VQG/KBTTN; nhiều VQG/KBTTN thiết kế các nội dung quảng cáo du 

lịch còn sơ sài, ít thông tin, thông tin không thống nhất. Thiếu kết nối giữa các 

VQG, KBT với các trung tâm, các điểm du lịch lớn trên phạm vi cả nước, tới các 

hãng, các công ty du lịch quốc tế nên cũng làm giảm khả năng thu hút khách du 

lịch đến với các VQG. Một số VQG tiến hành cho thuê MTR, nhờ khả năng tài 

chính, tính chuyên nghiệp trong kinh doanh DLST, quan hệ với các công ty du 

lịch tốt, năng lực xúc tiến du lịch của các đơn vị thuê đã góp phần rất lớn đến 

việc thu hút khách và tạo nguồn thu lớn cho VQG (vé vào cửa, dịch vụ du lịch và 

nguồn thu từ cho thuê môi trường rừng) (Bùi Thị Minh Nguyệt, 2018).  

Để khắc phục được những hạn chế này, chiến lược phát triển DLST cần 

sớm được xây dựng, làm cơ sở định hướng phát triển trên phạm vi toàn quốc và 

ở từng địa phương, từng VQG, KBT. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu tiềm năng 

và qui hoạch phát triển DLST theo các vùng lãnh thổ, đến từng VQG, KBT là 

yêu cầu cấp bách nhằm đảm bảo phát triển DLST đi đôi với bảo vệ môi trường, 

bảo tồn ĐDSH, các giá trị văn hoá, xã hội, nhân văn của các vùng lãnh thổ, các 

cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, cần có cơ chế chính sách rõ ràng trong quản lý 

hoạt động DLST tại VQG, thuê môi trường rừng, quản lý tài chính, trách nhiệm 

chi trả của các đối tượng hưởng lợi từ dịch vụ MTR trong kinh doanh DLST,…..  

Nghiên cứu, đề xuất chính sách cho thuê môi trường rừng kinh doanh 

DLST gắn với các quy định rõ ràng, cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ để thu hút 

nguồn lực, kinh nghiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia vào khai thác dịch vụ 

môi trường rừng kinh doanh DLST. 

Các BQL các VQG, KBT là các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo quy định 

hiện hành, từng đơn vị phải xây dựng phương án tự chủ. Việc thúc đẩy, tạo cơ 
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chế tăng nguồn thu ngoài NSNN sẽ góp phần tạo bước đệm cho các 

VQG/KBTTN thực hiện phương án tự chủ. Trong đó, cơ chế quản lý tài chính 

phải tạo được động lực huy động mạnh mẽ các nguồn lực XHH, kích thích tính 

năng động, sáng tạo của BQL các VQG, các KBT; khuyến khích lợi ích vật chất 

đối với các hoạt động, các sáng kiến tăng nguồn thu ngoài ngân sách, nhất là 

nguồn thu từ kinh doanh DLST. 
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