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Nội dung trình bày

• Ví dụ về tác động của con người tới ĐVHD.

• Du lịch và du lịch có trách nhiệm.

• Một số mô hình du lịch có trách nhiệm.

• Hành động của ngành du lịch hướng tới du lịch có trách nhiệm



• Gieo suy nghĩ – gặt hành động

• Gieo hành động – gặt thói quen

• Gieo thói quen – gặt tính cách

• Gieo tính cách – gặt số phận



Ví dụ tác động của con 
người tới ĐVHD
Báo Lucy? Voi Y Thoong Ngân?



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



Humans: The biggest threat to nature



KHÔNG THỂ QUAY VỀ

• Báo Lucy (Panthera pardus) được giải cứu
năm 2008

• Sống tại Trung tâm Cứu hộ Động vật Vườn
Quốc gia Cát Tiên từ 2010. 

• Lucy bị tách khỏi mẹ từ nhỏ, nuôi nhốt
quá lâu nên không còn giữ được các kỹ
năng sống trong môi trường hoang dã. 

• Dù giữ được mạng sống, nhưng những
động vật hoang dã như Báo Hoa Mai Lucy 
phải mang hệ luỵ bất ổn, mất cân bằng
suốt đời.

• Hiện Báo Hoa Mai Lucy được nuôi giữ và
ghép đôi tại Vinpearl Safari.BÁO MAI HOA LUCY



NHỮNG CON VOI CUỐI CÙNG

JUNE – CON VOI CON DÍNH BẪY
Y THOONG NGÂN – BIỂU 

TƯỢNG VOI TÂY NGUYÊN 

BỊ CẮT MẤT NGÀ

1.500 - 2.000 cá thể vào những
năm 1990 xuống còn khoảng 70-
130 cá thể vào năm 2013 



Du lịch và du lịch có trách nhiệm
Du lịch là gì? Du lịch có trách nhiệm? Các bên liên quan? Nguyên tắc du lịch có
trách nhiệm? Vai trò của doanh nghiệp trong du lịch có trách nhiệm?



DU LỊCH LÀ GÌ?

• Là để thỏa mãn các
giác quan: Thị giác, 
thính giác, xúc giác, 
vị giác, khứu giác, 
và tri giác/cảm giác

• Các sản phẩm và
dịch vụ chính: 
Thực, trú, hành, 
lạc, y. 

Thông tin và
đặt chỗ

Di chuyển tới
điểm đến

Dỡ hành lý và
tham quan

Ăn uống

Nghỉ ngơi và
ngủ

Hoạt động và
thể thao

Vui chơi

Giải trí và văn
hóa

Tham quan và
mua sắm

Thu dọn hành
lý và ra về



Tại sao phải phát triển du lịch có trách nhiệm?

• 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



Du lịch có trách nhiệm là gì?

• Là một cách tiếp cận mới trong
quản lý và làm du lịch nhằm
giảm thiểu các tác động tiêu cực
và tăng cường các tác động tích
cực.

• Là một quá trình liên tục
• Tạo ra một nơi tốt đẹp hơn để

con người sinh sống và thăm
quan

• Thước đo thành công chính là
những mức thu nhập cao hơn,
nhiều công việc mang lại sự hài
lòng hơn và sự cải thiện các tiện
nghi xã hội, văn hóa và tự nhiên
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Cốt lõi của Du lịch có trách nhiệm: 
phát triển Du lịch bền vững

• Sử dụng tối ưu các nguồn tài
nguyên môi trường – yếu tố
chính trong phát triển du lịch

• Duy trì các quá trình diễn thể
sinh thái cần thiết và hỗ trợ
bảo tồn di sản thiên nhiên và
tính đa dạng sinh học

Môi trường

• Tôn trọng và bảo vệ tính xác
thực của văn hóa xã hội và di 
sản

• Tôn trọng các giá trị truyền
thống

• Góp phần tăng thêm sự hiểu
biết và tôn trọng đối với các
nền văn hóa khác

Xã hội

• Đảm bảo lợi ích kinh tế thiết
thực và lâu dài cho tất cả

• Đảm bảo phân bổ lợi ích kinh
tế một cách đồng đều bao
gồm cả các dịch vụ xã hội

• Góp phần xóa đói giảm
nghèo

Kinh tế

Phát triển du lịch đáp ứng nhu cầu hiện tại mà không
làm ảnh hưởng tới khả năng đáp ứng nhu cầu của

các thế hệ sau.
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Trách nhiệm này là của ai?

Du khách

Nhà quản lý

Nhân viên

Chính phủCác doanh nghiệp

Cộng đồng
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HỒ KHANH – Từ lâm tặc trở thành hướng
dẫn viên du lịch
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TRƯƠNG CẢM – Từ lâm tặc trở thành hướng
dẫn viên du lịch



Các bên tham gia trong du lịch có trách nhiệm

Cộng đồng
địa phương

• Quyền ra vào

• Quyền tham gia / 
hưởng lợi

• Chất lượng cuộc sống

• Quản lý di sản

Khách
tham quan, 

du lịch

• Số lượng

• Các hoạt động

• Thái độ

• Chi tiêu

Các doanh
nghiệp

• Thực hành/ quản lý 
bền vững

• Tương tác với cộng
đồng địa phương/ điểm
đến

• Lao động

Chính phủ

• Mục đích/ mục tiêu

• Các chính sách

• Quyền lực pháp lý

• Cơ sở hạ tầng

• Trang thiết bị

• Quản lý di sản

DU LỊCH CÓ 

TRÁCH 

NHIỆM
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Lợi ích của du lịch có trách nhiệm đối với doanh nghiệp

Đáp ứng nhu cầu
khách hàng

Tăng giá trị sản
phẩm

Hỗ trợ cộng đồng

Tạo ra sự chú ý tích
cực của truyền
thông

Tiết kiệm tiền

Giữ chân nhân viên
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Lợi ích của Du lịch có trách nhiệm đối với du khách

Du lịch có trách nhiệm đáp ứng được
xu hướng sống ngày càng phổ biến
của du khách như:

• Sự hiểu biết về môi trường và xã
hội ngày càng tăng

• Nhu cầu quay lại với tự nhiên ngày
càng tăng

• Nhu cầu trải nghiệm lại các giá trị
nguyên bản ngày càng tăng

• Nhu cầu cho các trải nghiệm xanh
ngày càng tăng

• Nhu cầu về những hoạt động du
lịch có ý nghĩa sâu sắc ngày càng
tăng
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Lợi ích của Du lịch có trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

• Kích thích kinh
doanh

• Tạo các cơ hội phát
triển kinh tế

• Hỗ trợ Du lịch dựa
vào cộng đồng

• Tăng giá trị các di 
sản văn hóa và môi
trường



• Tạo doanh thu cho
việc bảo tồn di sản

• Khuyến khích cải
thiện cơ sở hạ tầng

• Thúc đẩy việc trao
quyền cho giới
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Tuyên bố Cape Town

• Đại diện ngành du lịch từ 20 quốc
gia cùng với tổ chức Du lịch Thế
Giới UNWTO và chương trình Môi
trường Liên hợp quốc UNEP

• Hội nghị Quốc tế đầu tiên về Du
lịch có trách nhiệm trong các điểm
đến tại Cape Town, Nam Phi, 2002

• Đại biểu tham dự đã tán thành
một số nguyên tắc chỉ đạo trong
việc triển khai Du lịch có trách
nhiệm

• Các nguyên tắc chỉ đạo đó ngày
nay đã trở thành nền tảng cho Du
lịch có trách nhiệm
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Du lịch có trách nhiệm …
1. … giảm thiểu các tác động tiêu cực lên nền kinh tế, môi trường và xã hội;

2. … tạo ra các lợi ích kinh tế lớn hơn và nâng cao chất lượng sống của cộng
đồng địa phương, cải thiện điều kiện làm việc và tăng khả năng tiếp cận
của cộng đồng đối với nền công nghiệp Du lịch;

3. … tăng cường sự tham gia của cộng đồng địa phương trong việc đưa ra
các quyết định có ảnh hưởng tới cuộc sống và cơ hội của họ

4. … mang đến sự đóng góp tích cực trong việc bảo tồn thiên nhiên và các
di sản văn hóa cũng như duy trì sự đa dạng của thế giới;

5. … mang lại những trải nghiệm thú vị cho du khách thông qua mối quan
hệ ý nghĩa với người dân địa phương và giúp họ hiểu hơn về các vấn đề
văn hóa, xã hôi, môi trường ở địa phương

6. … tạo điều kiện cho người khuyết tật tham gia; và

7. … là sự nhạy cảm về văn hóa, sự tôn trọng lẫn nhau giữa khách và chủ
nhà từ đó hình thành lòng tự hào và tự tin về địa phương mình.
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Các nguyên tắc chỉ đạo về môi trường

• Đánh giá các tác động môi
trường

• Sử dụng bền vững các nguồn
tài nguyên địa phương, tránh
lãng phí hay tiêu thụ quá
mức

• Duy trì và khuyến khích đa
dạng sinh học tự nhiên

• Thúc đẩy giáo dục và nhận
thức về phát triển bền vững

• Tăng cường năng lực cho các
bên liên quan
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Một số biện pháp/công cụ quản lý môi trường
trong phát triển DL có trách nhiệm
• Phần vùng DL

• Sức chứa du lịch

• Nhãn sinh thái và giấy chứng nhận môi trường

• Thuế và phí môi trường

• Quy tắc ứng xử du lịch

• Tiêu chuẩn quản lý môi trường (ISO 14001…)

• Đánh giá môi trường



Các nguyên tắc chỉ đạo về kinh tế

• Đánh giá các tác động kinh tế
trước khi phát triển du lịch

• Tối đa hóa lợi ích kinh tế địa
phương bằng cách tăng cường
kết nối và giảm thiểu sự thất
thoát

• Đảm bảo cộng đồng được
tham gia và hưởng lợi từ du
lịch

• Hỗ trợ hoạt động marketing và
phát triển sản phẩm

• Thúc đẩy kinh doanh công
bằng và cạnh tranh lành mạnh
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Các nguyên tắc chỉ đạo về xã hội

• Kêu gọi sự tham gia của cộng
đồng địa phương vào quá
trình lập kế hoạch và ra quyết
định

• Đánh giá tác động xã hội của
các hoạt động du lịch

• Duy trì và khuyến khích đa
dạng văn hóa, xã hội

• Tôn trọng và nhạy cảm với
nền văn hóa bản địa
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Tại sao doanh nghiệp du lịch Việt Nam 

chưa mặn mà với Du lịch có trách nhiệm? 

Nếu áp dụng du lịch có trách nhiệm, 

DN nên bắt đầu từ đâu và như thế nào?

Bài tập thảo luận



Một số mô hình DL có TN
Oxalis? Vân Long? Bầu Sấu – Cát Tiên?



9/24/2020 FOOTER GOES HERE 29

Oxalis: Cam kết từ chương trình du lịch



VÂN LONG – Bảo tồn và du lịch song hành



VÂN LONG – Bảo tồn và du lịch song hành



BẦU SẤU – Bảo tồn cá sấu, thu hút khách du 
lịch



Chương trình phục hồi loài Cá sấu nước ngọt ở 

VQG Cát Tiên được thực hiện thành công đầu tiên ở VN

(2000 - 2005) 

Tái thả cá sấu 60 cá thể
Cá sấu tìm nơi đẻ trứng

Phát hiện cá sấu con ~ 286 cá thể cá sấu

KIỂM TRA ADN CHĂM SÓC, HUẤN LUYỆN PHỤC 

HỒI BẢN NĂNG TỰ NHIÊN
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Hành động DL có TN
Lữ hành, lưu trú, nhà hàng...? Hướng dẫn viên?
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DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM: với môi trường, với việc

bảo vệ động, thực vật hoang dã

• DOANH NGHIỆP DU LỊCH

– Có quy định và quy tắc

• HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

– Thông báo và nhắc nhở

• ĐIỂM ĐẾN

– Trác nhiệm và minh bạch

• KHÁCH DU LỊCH

– Hiểu và tuân thủ

• CÁC HỆ THỐNG HỖ TRỢ 

– Cảnh báo, khuyến cáo



Hành động của ngành Du lịch đóng góp vào hiệu
quả bảo tồn ĐVHD

1. Hành động của các đơn vị

lữ hành

• Hạn chế sử dụng các sản phẩm từ ĐVHD

• Tuyên truyền về bảo tồn ĐVHD

• Đào tạo, cập nhật kiến thức cho nhân viên

về bảo tồn ĐVHD

• Xây dựng quy tắc cho nhân viên về bảo tồn

ĐVHD
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Buffalo Tours

• NÊN đến thăm các khu 
bảo tồn voi quan tâm đến 
phúc lợi và bảo tồn loài 
động vật này.

• TRÁNH đến các khu du 
lịch sử dụng voi để giải trí 
như chụp ảnh với con 
người và biểu diễn . 
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Buffalo Tours

• NÊN mua các đồ lưu niệm 
ủng hộ nghệ thủ công 
truyền thống của địa 
phương.

• KHÔNG mua các đồ lưu 
niệm sử dụng mật gấu, 
ngà voi hay các sản phẩm 
được tạo ra từ sự bạo lực 
với động vật. 
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Buffalo Tours

• NÊN tự do chụp ảnh động 
vật khi động vật ở trong 
môi trường tự nhiên của 
chúng từ một khoảng cách 
an toàn cho bạn và tôn 
trọng động vật.

• KHÔNG đến các địa điểm 
du lịch ép buộc động vật 
chụp ảnh với khách tham 
quan ở cự li gần.
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Buffalo Tours

• NÊN thăm các vườn thú, công 
viên hoang dã và khu bảo tồn 
có hướng dẫn rõ ràng và cụ thể 
về chăm sóc, bảo tồn và sinh 
sản có đạo đức các loài động 
vật, 

• KHÔNG đến các rạp xiếc, các 
điểm sử dụng động vật để giải 
trí và ép động vật thực hiện các 
hành vi trái với tự nhiên. 
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Buffalo Tours

• NÊN tham gia các tour thăm 
quan động vật hoang dã dưới 
nước trong môi trường tự 
nhiên của chúng.

• KHÔNG tham gia các hoạt 
động như bơi với cá heo, hay 
các loài sinh vật biển khác.



2. Hành động của các đơn vị lưu trú, nhà hàng

• Không quảng cáo, buôn bán, tiêu thụ, tàng trữ các sản

phẩm từ ĐVHD

• Hạn chế décor khách sạn, nhà hàng bằng các hình ảnh,

vật phẩm từ ĐVHD

• Tập huấn và cập nhật thông tin, Luật, kiến thức về bảo

tồn ĐVDHVcho đội ngũ nhân viên

• Xây dựng bộ quy tắc ứng xử về bảo tồn ĐVHD

cho đội ngũ nhân viên



3. Hành động của đội ngũ hướng dẫn viên

• Tham gia vào các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến

thức đa ngành

• Cung cấp thông tin về Luật pháp, về bảo vệ môi

trường và bảo tồn ĐVHD tới du khách

• Trang bị kiến thức về quy định, luật pháp liên quan

tới các hoạt động bị cấm nhằm bảo tồn ĐVHD



• Làm gương cho du khách trong suốt quá trình tổ chức,

thực hiện chương trình du lịch

• Không giới thiệu hay ca ngợi các đặc sản, dược liệu;

trang sức… được làm từ ĐVHD của địa phương



Tham khảo các địa chỉ cung cấp thông tin,

luật pháp về bảo vệ ĐVHD



Hỏi-Đáp?
Xin trân trọng cảm ơn!

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: 0396999669
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