
TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỀ 
PHÒNG CHỐNG BUÔN BÁN ĐVHD 

TRÁI PHÉP TRONG NGÀNH DU LỊCH



THÔNG ĐIỆP VÀ NGƯỜI 
TRUYỀN TẢI THÔNG ĐIỆP 03

TỔNG QUAN01
ĐỐI TƯỢNG MỤC TIÊU02

CÁCH TẠO RA THAY ĐỔI04
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ05

06 MỘT SỐ VÍ DỤ TIÊU BIỂU



TẠI SAO CẦN PHẢI 
THAY ĐỔI HÀNH VI?



Hành vi của Con người: Nguồn gốc của Vấn đề



Hành vi của Con người: Trọng tâm của các Giải pháp

Hàng triệu loài động, thực vật hoang dã đang 
phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng



THAY ĐỔI 
HÀNH VI 

LÀ GÌ?



THAY ĐỔI HÀNH VI LÀ 
QUÁ TRÌNH TẠO ẢNH 
HƯỞNG VÀ THAY ĐỔI 

CÁC LỰA CHỌN VÀ 
HÀNH ĐỘNG CỦA

CÁ NHÂN VÀ NHÓM



Phạm vi đối tượng rộng hơn Đối tượng Mục tiêu

Nâng cao 
Nhận thức

Thiết kế lấy
Con người làm 

Trung tâm

Can thiệp 
Kỹ thuật

Giáo dục 
Môi trường

PP tiếp cận
dựa trên Động cơ 
của Người dùng

Truyền thông 
Thay đổi Hành vi 

(BCC)

Truyền thông 
Thay đổi Hành vi 

Xã hội (SBCC)

Tiếp thị Xã hội

PP tiếp cận
Tạo động lực Tích 

cực

Kinh tế học
Hành vi

Các Phương pháp/Lý thuyết

Các Công cụ

PP tiếp 
cận

Twin-
track

Mô hình 
ABC

PP tiếp 
cận

5 Bước

Các tiêu chí 
Marketing 

Xã hội 
NSMC

Mô hình
Các giai 

đoạn
Thay đổi 
Hành vi

Nền tảng 
TEST

Nền tảng 
EAST

Bộ Công cụ 
Thay đổi 
Hành vi

Source: Lucy Watkinson, Defra



Giáo dục cung cấp Thông tin

Theo bạn, có bao nhiêu người có khả năng 
sẽ thay đổi/có phản ứng khi biết loài tê tê sẽ 
bị tuyệt chủng nếu chúng ta không ngừng ăn 
thịt và sử dụng vảy của chúng?

4% số người được hỏi

8% số người được hỏi

16% số người được hỏi

32% số người được hỏi

Phân tích tổng hợp cho thấy 8% số người 
được hỏi có khả năng sẽ thay đổi lựa 
chọn của họ nếu biết thông tin này 
(Cách tiếp cận giáo dục)



Theo bạn, phương pháp tiếp cận nào sẽ giúp 
ngăn chặn việc tàng trữ, vận chuyển trái 
phép rùa biển trong hành lý tại các sân bay?

Truyền thông nâng cao nhận thức 
hoặc thay đổi hành vi

Tăng cường thực thi pháp luật

Xây dựng chính sách, pháp luật

Tất cả các phương án trên

Để ngăn chặn nạn buôn bán trái phép 
ĐVHD, chúng ta cần kết hợp triển khai 
nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau, 
bao gồm cả việc xây dựng chính sách, 
thực thi pháp luật và truyền thông nâng 
cao nhận thức.



TRACK ONE TRACK TWO

Thúc đẩy sự hình thành các 
rào cản trong xã hội, hạn chế 

lựa chọn

Truyền tải thông điệp giúp 
định hình, thay đổi động cơ 

của cá nhân

Từng bước thay đổi hành vi/hành động của con người qua các giai đoạn –
hướng tới sự thay đổi trong Nhận thức, Thái độ và Hành động

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TWIN-TRACK



HIỂU SÂU HƠN VỀ 
HÀNH VI?
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PHÂN NHÓM 
ĐỐI TƯỢNG

GIỚI TÍNH

XÃ HỘI HỌC

TÔN GIÁO

NHÂN KHẨU HỌC

ĐỘ TUỔIPHONG CÁCH SỐNG

THÁI ĐỘ SỐNG

HÀNH VI

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

Source: Belinda Miller, Corporate Culture, for WWF
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Dữ liệu Thứ cấp (Secondary data)

Nghiên cứu Dư luận Xã hội (Social listening)

 Quan sát
 Phỏng vấn sâu
 Phỏng vấn nhóm
 Phỏng vấn từng nhà
 Phỏng vấn trên phố
 Phỏng vấn qua điện thoại
 Khảo sát trực tuyến
 Phỏng vấn bằng bảng hỏi khi mua hàng
 Đo lường hành vi người dùng trực tuyến



K
H

I 
N

À
O





THÔNG ĐIỆP 



GROUP WORK



I AM BLIND. 
PLEASE HELP
(Tôi bị mù. Hãy 

giúp tôi)

TODAY IS A 
BEAUTIFUL DAY 

AND I CANNOT SEE 
IT

(Hôm nay thật đẹp 
trời nhưng tôi không 

thể nhìn thấy)



Nội dung có bao gồm hình 
ảnh minh họa giúp tăng 

lượt xem lên hơn 94%

90% thông tin được 
truyền tải tới bộ não là 

Hình ảnh

40% người được hỏi cho 
rằng họ xử lý hình ảnh tốt 

hơn từ ngữ

Trung bình một người chỉ 
đọc khoảng 62 chữ 

trong 1 trang

Hình ảnh được bộ não xử 
lý nhanh hơn 60,000 lần 

so với từ ngữ

Họ chỉ dành 15 giây để lướt 
qua trang đó trong khi họ sẽ 

dành 15 giây để xem từng 
hình ảnh minh họa

Chỉ 10% thông tin diễn đạt 
bằng từ ngữ được ghi nhớ 
trong 3 ngày sau đó, trong 
khi thông tin có hình ảnh 

minh họa đi kèm sẽ được ghi 
nhớ nhiều hơn tới 65%

TỪ NGỮ HÌNH ẢNH





Source: https://brooketully.com/making-moves/

ĐỘNG CƠ RÀO CẢN

tác động bên ngoàitác động bên ngoài yếu tố bên trong

Hành vi/
Hành động
Mong muốn

hay quên

định kiến về 
trạng thái hiện tại

sợ thay đổi

thiếu tự tin

xung đột danh tính

thiếu niềm tin

thân thuộc

khả năng tiếp cận thấp

thiếu công cụ hỗ trợ

quá nhiều lựa chọn

mục tiêu không rõ ràng

thiếu kỹ năng

thấy khó có thể thực hiện

năng suất

lợi ích nội tại

trách nhiệm

mục đíchthấy vui khi làm

đồng sáng lập

lợi ích 
nhìn thấy được

những người có 
sức ảnh hưởng

bằng chứng xã hội



SỬ DỤNG 
HÌNH ẢNH MINH HỌA 

CHƯA PHÙ HỢP

DO

DON’T

MINH HỌA BẰNG 
HÀNH ĐỘNG/HÀNH VI 

MONG MUỐN

Source: https://brooketully.com/making-moves/



Source: https://brooketully.com/making-moves/

TRÁNH SỬ DỤNG CÁC 
THÔNG ĐIỆP BI QUAN, 

GÂY SHOCK

DO

DON’T

HƯỚNG TỚI CÁC KẾT QUẢ 
KHẢ QUAN, TƯƠI SÁNG



Source: https://brooketully.com/making-moves/

TRÁNH DÀI DÒNG, 
KHÓ HIỂU

DO

DON’T

NGẮN GỌN, DỄ HIỂU



Source: https://brooketully.com/making-moves/

DO
SỬ DỤNG CÁC HÌNH ẢNH MINH 
HỌA SÁNG TẠO THAY CHO TỪ 
NGỮ DÀI DÒNG



NGƯỜI
TRUYỀN TẢI THÔNG 

ĐIỆP 
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• Trực quan, sống động, phù hợp
• Tập trung vào những việc cần làm

– thay vì tại sao cần làm điều đó:
mô tả hành trình thay đổi như một
câu chuyện nếu có thể

• Cụ thể/tập trung vào những mục
tiêu đơn giản và ngắn hạn, thay vì
một mục tiêu quá lớn

• Nhấn mạnh vào lợi ích
• Ngụ ý rằng hành vi mong muốn là

một chuẩn mực xã hội
• Ghi nhận và khen thưởng khi có thể

N
G

Ư
Ờ

I T
R

U
Y

Ề
N

 T
Ả

I
T

H
Ô

N
G

 Đ
IỆ

P

• Sự ảnh hưởng không chỉ là sự tiếp
cận – hãy tìm kiếm những người
có sức ảnh hưởng trong các lĩnh
vực liên quan

• Người truyền tải cũng có thể là
'anh hùng' / nhân vật chính trong
radio / TV, rạp hát và trò chơi điện
tử

• Các kết nối F2F đặc biệt có tác
động; nếu bạn có thể bảo mật
chúng. Cân nhắc gia đình, bạn bè
và vai trò của những người xung
quanh bạn

• Đừng trở thành những ‘nhà truyền
giáo’ - tình nguyện viên đôi khi có
thể quan tâm ‘quá nhiều’ đến
nguyên nhân của vấn đề



THAY ĐỔI Ở 
CẤP ĐỘ 

CÁ NHÂN



MÔ HÌNH
CÁC GIAI 

ĐOẠN
THAY ĐỔI 
HÀNH VI





NHỮNG ĐÒN TÂM LÝ THUYẾT PHỤC

NGUYÊN TẮC 
NHẤT QUÁN

NGUYÊN TẮC 
UY QUYÊN

NGUYÊN TẮC ĐÁP TRẢ

NGUYÊN TẮC THIỆN CẢM

NGUYÊN TẮC BẰNG CHỨNG XÃ HỘI

NGUYÊN TẮC KHAN 
HIẾM



THAY ĐỔI 
TRONG XÃ HỘI



More at: https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/2472.pdf

HÀNH ĐỘNG TẬP THỂ



MẠNG LƯỚI XÃ HỘI

More at: https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/social-network-theory



THEO DÕI, 
ĐÁNH GIÁ 
THAY ĐỔI



66%
du khách nước ngoài  
mong muốn được 
thưởng thức và trải 
nghiệm vẻ đẹp hoang sơ 
của thiên nhiên

89%
người tiêu dùng lựa chọn 

mua sản phẩm có đóng 
góp cho môi trường và 

ĐVHD



DOANH NGHIỆP 
CÓ THỂ LÀM GÌ?



TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI DOANH NGHIỆP 
http://www.rzdlog.com/about/cs_responsibility.php



KHÁCH HÀNG SẴN SÀNG TRẢ THÊM CHO
CÁC DỊCH VỤ/SẢN PHẨM DO CÁC ĐƠN VỊ
HOẠT ĐỘNG CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI XÃ
HỘI/MÔI TRƯỜNG CUNG CẤP

2015

2014

2013

55%

https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/dk/docs/global-sustainability-report-oct-2015.pdf



DOANH THU KHI 
THỰC HIỆN TNXH

DOANH THU KHI 
KHÔNG THỰC HIỆN TNXH

4% 1% 

https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/dk/docs/global-sustainability-report-oct-2015.pdf



Lồng ghép nội dung bảo vệ
môi trường và ĐVHD vào hợp
đồng với hướng dẫn viên và
đối tác, đảm bảo hướng dẫn
viên không giới thiệu khách
tới những nôi mua bán, sử
dụng trái phép ĐVHD

VẬY CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC 
DU LỊCH CẦN LÀM GÌ?

04
Lồng ghép các nội dung bảo
vệ môi trường và ĐVHD trong
các buổi đào tạo nội bộ dành
cho nhân viên công ty và
hướng dẫn viên

05
Trưng bày standee và các ấn
phẩm truyền thông có thông
điệp bảo vệ môi trường và
ĐVHD tại văn phòng, sự kiện

Lồng ghép nội dung bảo vệ
môi trường và ĐVHD vào các
ấn phẩm truyền thông của
công ty

06

Tham gia các Hội, nhóm Du
lịch có Trách nhiệm

Lãnh đạo và nhân viên công
ty đồng lòng cam kết không
mua bán, sử dụng trái phép
ĐVHD và lan tỏa thông điệp
này tới những người xung
quanh

01 02 03



• Nghiêm cấm việc thăm quan du lịch tại các 

cơ sở nuôi nhốt ĐVHD hay tại các Safari –

những nơi trá hình buôn bán ĐTVHD trái 

phép

• Nghiêm cấm nhân viên tiêu thụ ĐVHD và 

hướng dẫn viên dẫn khách tới thăm quan/ăn 

các loài ĐVHD nguy cấp, quý hiếm

• Thường xuyên cập nhật thông tin và đào tạo 

nhân viên về các nội dung liên quan đến bảo 

vệ ĐTVHD nguy cấp, quý, hiếm

VIỆT NAM

- Tuan Pham, Tổng Giám đốc, Intrepid Vietnam



47

CÓ SỰ TĂNG TRƯỞNG HAY 
KHÔNG?

• Trên toàn cầu, Intrepid Group kỷ niệm 30 
năm thành lập và là công ty có vốn điều 
lệ $350 tỷ đô la Mỹ

• Tại Việt Nam, bước sang năm hoạt động 
thứ 14 và năm 2019: doanh thu tăng 
14% so với 2 năm trước.

• Các hoạt động bảo vệ thiên nhiên hoang 
dã giúp Công ty ngày một lớn mạnh hơn 
và trở thành một công ty du lịch tốt nhất –
vì sự phát triển của cộng đồng và thế 
giới.

- Tuan Pham, Tổng Giám đốc, Intrepid Vietnam



Do Son Casino Resort

48
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TMG – DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM

Giá Trị Cốt Lõi

Tại TMG, tiên chỉ ‘Dám nghĩ, Dám làm 
(IDARE)’ là động lực thúc đẩy chúng 

tôi phát triển 
Chính sách Du lịch có Trách nhiệm 
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BUFFALO TOURS –
BẢO TỒN VOI CHÂU Á

Giải Pháp
Phối hợp với Tổ chức ASEAN Captive Elephant
Working Group đồng thời áp dụng Hướng dẫn Phúc
lợi cho Động vật trong Du lịch Toàn cẩu của ABTA,
Buffalo Tours đã phát triển một sáng kiến để bảo vệ
và bảo tồn loài voi trong khu vực Châu Á. kSáng kiến
bao gồm việc công ty thực hiện áp dung một quá
trình kiểm toán minh bạch cho các trại voi họ đưa
khách du lịch đến thăm quan và tích cực giúp cải
thiện tình trạng sống của loài này tại các trại.

Kết Quả
•40 trang trại voi hoạt động tại 5 quốc gia.
•Các trang trại đạt chuẩn tăng 200% doanh thu .
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VICTORIA XIENGTHONG PALACE – KHÁCH SẠN ĐẦU TIÊN KHÔNG SỬ 
DỤNG NHỰA TẠI LÀO

Giải Pháp
Tháng 8/2019, Victoria Xiengthong Palace đã trở thành plans
Khách sạn đầu tiên tại Luang Prabang, Laos hoàn toàn không sử
dụng nhựa. Hành động này hy vọng có thể truyền cảm hứng cho
các khách sạn khác trong thành phố hướng tới du lịch bền vững.

Kế hoạch Hành động
Đối với Khách lưu trú

• Đổi túi nylon và hộp nhựa lấy giấy bọc làm từ lá chuối trước khi check-in,
tái sử dụng túi nylon và ưu tiên refill chai nước sử dụng nhiều lần.

• Đồ ăn mang đi được để trong túi giấy.
• Nước uống trong phòng được để trong chai thủy tinh, refill hàng ngày.

Đối với Nhân viên
• Không sử dụng túi lót rác.
• Nhân viên không được phép mang túi nylon tới nơi làm việc.

Đối với Nhà cung cấp
• Không nhận hàng hóa chứa trong túi nylon, thay vào đó ưu tiên sử dụng túi

vải cỡ lớn



FOOTER GOES HERE

QUY ĐỊNH 
NỘI BỘ

TUYÊN BỐ 
ỦNG HỘ

KHUYẾN KHÍCH 
ĐỐI TÁC
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Áp dụng truyền thông thay đổi hành vi
tại các doanh nghiệp du lịch hướng tới
việc thực hành du lịch có trách nhiệm và
không tham gia vào việc buôn bán, sử
dụng các sản phẩm động thực vật
hoang dã trái phép.



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN


