






THỰC HÀNH DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM:

TỪ NHẬN THỨC ĐẾN HÀNH ĐỘNG



THÀNH VIÊN CỦA RTC

Lưu trú Lữ hành



DU LỊCH BỀN VỮNG





QUY TẮC ỨNG XỬ



QUY TẮC ỨNG XỬ

TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG VÀ 
VĂN HÓA ĐỊA PHƯƠNG

- Đánh giá các tác động xã hội trong suốt
quá trình vận hành;

- Tích cực gắn kết cộng đồng và hỗ trợ
nâng cao năng lực địa phương;

- Tuyên truyền thực hành du lịch có trách
nhiệm;

- Cam kết bảo tồn cảnh quan, văn hóa và
di sản thiên nhiên, tôn trọng sự toàn vẹn
của văn hóa địa phương và tránh tác động
tiêu cực lên môi trường & xã hội;

- Nỗ lực đảm bảo du lịch góp phần cải
thiện tình trạng giáo dục và sức khỏe cho
cộng đồng địa phương;

- Đấu tranh chống lại lạm dụng tình dục
trẻ em.

TRÁCH NHIỆM VỚI TỰ NHIÊN VÀ 
MÔI TRƯỜNG

- Đánh giá tác động môi trường thông
suốt quá trình vận hành;

- Nâng cao năng lực của các đối tác và
đảm bảo phương thức thực hành du lịch
có trách nhiệm tốt nhất được tuân thủ;

- Quản lý đa dạng tự nhiên theo phương
thức bền vững và tái tạo (tại nơi phù
hợp); cân nhắc khối lượng và loại hình du
lịch môi trường có thể hỗ trợ và tôn trọng
tính toàn vẹn của hệ sinh thái dễ bị tổn
thương và các khu vực được bảo vệ;

- Nâng cao nhận thức về phát triển bền
vững cho tất cả các đối tác;

- Cam kết bảo vệ các loài động thực vật
hoang dã, bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng
sinh học.

TRÁCH NHIỆM KINH TẾ THÔNG QUA 
HỢP TÁC KINH DOANH ĐỂ PTBV

- Đánh giá tác động kinh tế trước khi phát triển
du lịch và ưu tiên phát triển mang lại lợi ích cho
cộng đồng địa phương và giảm thiểu tác động
tiêu cực tới sinh kế của người bản địa.;

- Sử dụng các sản phẩm, dịch vụ và kỹ năng địa
phương;

- Tối đa hóa lợi ích kinh tế bằng cách tăng
cường các mối liên kết nhằm đảm bảo các cộng
đồng được tham gia và hưởng lợi từ du lịch;

- Hợp tác phát triển sản phẩm có chất lượng
nhằm nâng cao hình ảnh của điểm đến;

- Tiếp thị du lịch một cách có trách nhiệm,
thông tin đầy đủ chính xác cho du khách về văn
hóa, xã hội và tự nhiên của điểm đến;

- Hợp tác và hỗ trợ chính quyền và cộng đồng
địa phương trong việc quy hoạch và triển khai
quy hoạch, phát triển và quản lý bền vững các
điểm du lịch.





TIÊU CHÍ CHO NHÀ CC

Tiêu chí môi trường Tiêu chí xã hội
- Có hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và

hiệu quả
- Có sử dụng năng lượng tái tạo (mặt trời, gió,..)
- Có hoạt động sử dụng nước tiết kiệm và hiệu

quả (các thiết bị tiết kiệm nước – toilet, vòi
nước) hay không?

- Có hệ thống xử lý nước đạt tiêu chuẩn Việt
Nam hay không?

- Có đảm bảo luôn cấp khí trong lành, sạch hay 
cửa sổ hướng ra ngoài để lấy khí trong lành
cho khách không?

- Có đảm bảo khách không bị tiếng ồn gây ảnh
hưởng hay không?

- Có trang trí hay trồng nhiều cây xanh không?

LƯU TRÚ

- Có chính sách ưu tiên tuyển lao động tại địa
phương

- Có chính sách công bằng trong thuê mướn phụ
nữ, sử dụng lao động trẻ em

- Có chính sách ưu tiên mua sản phẩm tại địa
phương

- Có chính sách hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi
trường của địa phương

- Có chính sách hỗ trợ các hoạt động phát triển
văn hóa, giáo dục tại địa phương



TIÊU CHÍ CHO NHÀ CC

Tiêu chí môi trường Tiêu chí xã hội

- Có chính sách ưu tiên tuyển lao động tại địa
phương

- Có chính sách công bằng trong thuê mướn phụ
nữ, sử dụng lao động trẻ em

- Có chính sách ưu tiên mua sản phẩm tại địa
phương

- Có chính sách hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi
trường của địa phương

- Có chính sách hỗ trợ các hoạt động phát triển
văn hóa, giáo dục tại địa phương

- Có chính sách đào tạo nhân viên về vấn đề môi
trường, xã hội

- Có phân loại rác tại chỗ và bán rác thực phẩm
thừa hay không?

- Có chính sách mua số lượng lớn để giảm bao bì
hay không?

- Có chính sách mua thực phẩm an toàn, thân
thiện môi trường (rau sạch, VIETGAP) hay 
không?

- Có cam kết không sử dụng thịt động vật hoang
dã có tên trong sách bảo tồn hay không?

- Có thực đơn đặc biệt như thực đơn cân bằng
dinh dưỡng, thực đơn chay vì môi trường hay 
không?

THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG



TIÊU CHÍ CHO NHÀ CC

- Có chính sách hay quy định điều hành xe tránh giờ cao điểm

- Sử dụng phương tiện chuyên chở thân thiện môi trường?

- Có chính sách đào tạo lái xe các vấn đề môi trường và xã hội không?

- Có quy định dành cho lái xe về ý thức môi trường không?

- Có quy định dành cho lái xe về ý thức văn hóa giao thông không?

VẬN TẢI



TIÊU CHÍ CHO NHÀ CC

Tiêu chí môi trường Tiêu chí xã hội

- Có chương trình đấu tranh chống lại lạm dụng
tình dục trẻ em hay không?

- Có chương trình đấu tranh phòng chống HIV-
AIDS không?

- Có chính sách đóng góp để phát triển cộng
đồng địa phương hay không?

- Cộng đồng địa phương có được tham gia vào
quá trình lập kế hoạch phát triển cộng đồng
hay không?

- Có chính sách ưu tiên sử dụng lao động nữ
cũng như người dân tộc hay không?

- Hệ thống nước sạch đạt tiêu chuẩn
- Hệ thống xử lý nước thải/ xả thải an toàn
- Sử dụng năng lượng tiết kiệm (VD sử dụng đèn

compact)/ năng lượng tái tạo
- Hệ thống giao thông an toàn hay thân thiện với

môi trường không?
- Có hệ thống quản lý và xử lý rác an toàn

không?
- Có đảm bảo chất lượng không khí và tiếng ồn

không?
- Có nằm trong khu vực bảo tồn không?Có đảm

bảo điều kiện sức khỏe cho khách không?

ĐIỂM ĐẾN



TIÊU CHÍ CHO NHÀ CUNGNGHIÊN CỨU – LẬP KH

LƯỢNG KHÁCH THEO 
THỊ TRƯỜNG VÀ MỨC 
CHI TIÊU –
PHÂN KHÚC CAO CẤP
– 2019



THẺ QUỐC TẾ ENGLISH HÀN Ý GERMAN THAI NỘI ĐỊA

HANOI 2062 28 71 161 31 1527

TP. HCM 2202 31 29 92 37 2302

HUE 810 37 2 26 24 1277

DANANG 1590 184 1 75 75 305

NHA TRANG

PHU QUỐC 23 1 110

MEKONG

6,687 280 103 355 167 5,521 

JW. MARRIOTT (US)
ACCOR (French)
WYNDHAM (US)
INTERCONTINENTAL (IHG) (Anh)
H&K HOSPITALITY
HILTON WORLDWIDE (US)
BEST WESTERN
STARWOOD (US)
HYATT
FUSION
FOUR SEASONS

VINPEARL DISCOVERY
FLC
MUONG THANH
ELEGANT HOSPITALITY GROUP 
(EHG)

THẾ MẠNH CỦA DU LỊCH VIỆT NAM
NGUỒN LỰC KHÁCH SẠN

NGUỒN LỰC HƯỚNG DẪN VIÊN THƯƠNG HIỆU KHÁCH SẠN MẠNH



ACTION PLAN



HƯỚNG DẪN BÁO CÁO



Xây dựng mô
hình BSO 
(Business 

Supporting 
Organization cho
RTC dưới sự hỗ

trợ của SSTP



Website: http://www.rtcvietnam.org/
Facebook: https://www.facebook.com/rtcvietnam.org
Email: rtcvietnam@gmail.com 
Hotline: 0913248542 (Ms. Hien); 0913551852 (Mr. Son)

http://www.rtcvietnam.org/
https://www.facebook.com/rtcvietnam.org

