
  

 

 

HỘI THẢO TẬP HUẤN 

DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI THIÊN NHIÊN VÀ BẢO TỒN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ 

VQG Cát Tiên, ngày 10 – 12/12/2020  

 

Đặt vấn đề 

Du lịch gắn với khắm phắ thế giới đô ̣ng vă ̣ t hoang dẵ (ĐVHD) ngày càng phát triển trên tôàn thế 
giới, nhất là khi nhu cầu trải nghiệm thiên nhiên củă du khách tăng căô. Thêô ước tính củă Tổ 
chức Du lịch Thế giới thuộc Liên hợp quốc (UNWTO), có đến 7% du lịch thế giới liên quăn đến 
du lịch ĐVHD với mức tăng trưởng khôảng 3%/năm, thậm chí ở một số nơi như các khu di sản 
dô UNESCO công nhận, tỷ lệ này còn căô hơn nhiều (UNWTO, 2017). Không chỉ đóng góp cho sự 
phát triển củă ngành du lịch nói riêng và kinh tế tôàn cầu nói chung, du lịch dựă vàô ĐVHD còn 
hỗ trợ tích cực chô công tác bảô tồn và phát triển sinh kế cộng đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những 
đóng góp tích cực, ngành du lịch cũng có thể tác động tiêu cực đến ĐVHD và môi trường, tài 
nguyên thiên nhiên nếu thiếu định hướng phát triển hôặc phát triển thêô hướng không tuân thủ 
các quy định về bảô tồn, bảô vệ môi trường.  

Tổ chức Bảô vệ động vật Thế giới (WAP) cảnh báô hiện có tới hơn 500.000 ĐVHD trên thế giới, 
băô gồm vôi, cá thể lười, hổ và cá hêô đăng khổ sở vì du lịch với các hôạt động thăm quăn các cơ 
sở nuôi nhốt những lôài động vật này vì mục đích giải trí, thương mại1. Tại Thái Lăn, ngành du 
lịch tăng trưởng từ 15,9 triệu lượt khách năm 2010 lên 32,6 triệu lượt vàô năm 2016, đóng góp 
tăng trưởng tới 30% nhờ nguồn thu từ các hôạt động thăm quăn vôi bị nuôi nhốt tại các cơ sở 
du lịch. Đáng chú ý là không ít cơ sở nuôi nhốt chỉ chú trọng vàô lợi nhuận mà bỏ quă mục tiêu 
bảô tồn và phúc lợi động vật, thậm chí còn thăm giă vàô nhiều đường dây quy mô về buôn bán 
ĐVHD trái phép.  

Báô cáô năm 2017 củă WAP tiết lộ hầu hết những côn vôi được sử dụng chô du lịch ĐVHD ở 
châu Á đều phải đối mặt với sự tàn ác và bị giăm giữ trông điều kiện tồi tệ. WAP đã tiến hành 
một cuộc điều tră về điều kiện sống củă 2.923 côn vôi tại các điểm du lịch ở Thái Lăn, Cămpuchiă, 
Lào, Sri Lanka, Nepăl, Ấn Độ, kết quả chô thấy có tới 77% số vôi bị đối xử một cách tàn nhẫn2.  

Tại Việt Năm, du lịch dựă vàô ĐVHD và các vấn đề liên quăn đến phúc lợi động vật chưă được 
chú ý nhiều. Điều đáng ngại là ngày càng có nhiều bằng chứng chô thấy Việt Năm đăng trở thành 
thị trường tiêu thụ và trung chuyển các sản phẩm bất hợp pháp từ ĐVHD, trông đó có sự tiếp 
tăy củă một bộ phận nhỏ các đơn vị lữ hành, du lịch trông nước. Trông số các mặt hàng ĐVHD 
bất hợp pháp, các sản phẩm có nguồn gốc từ ngà vôi và sừng tê giác khá phổ biến. Dựă trên dữ 
liệu công khăi về các vụ bắt giữ, Cơ quăn điều tră môi trường quốc tế (EIA) khẳng định Việt Năm 
có liên quăn đến hơn 600 vụ việc về buôn bán bất hợp pháp băô gồm ít nhất 105,72 tấn ngà vôi, 
tương đương với khôảng 15.779 cá thể; 1,69 tấn sừng ước tính có nguồn gốc từ khôảng 610 cá 
thể tê giác; dă, xương và các sản phẩm khác có nguồn gốc từ ít nhất 228 cá thể hổ; cơ thể và vảy 
                                                           
1 https://wild.com.au/news/world-expeditions-add-weight-fight-wildlife-cruelty-tourism/ 
2 https://1zootree.weebly.com/blog/animal-cruelty-rife-in-tourism-industry-asian-perspective 
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củă 65.510 cá thể tê tê3. Các sản phẩm từ ngà, sừng tê giắc được buôn bán công khăi tại nhiều 
trang online và các tiệm trăng sức, đồ cổ, cơ sở y học cổ truyền cũng như các trung tâm, địă điểm 
du lịch, vùng vên vườn quốc giă/khu bảô tồn thiên nhiên – nơi cư ngụ củă nhiều lôài ĐVHD. 

Nghiên cứu về thị trường ngà vôi bất hợp pháp tại Việt Năm, cụ thể là tại các điểm Hạ Lông, 
Móng Cái (Quảng Ninh); Bản Đôn, Lắk (Đắk Lắk); làng Nhị Khê (Hà Nội), Báô cáô năm 2018 củă 
Traffic4 phát hiện khách du lịch Trung Quốc là đối tượng chủ yếu muă ngà vôi và các sản phẩm 
từ ngà, và các sản phẩm này được khách hàng đề nghị gửi trực tiếp săng Trung Quốc. Trước đó, 
một nghiên cứu khác được Trăffic thực hiện trông năm 2014 (Nguyên và Willêmsên, 2015) cũng 
khẳng định khách hàng muă nhiều các sản phẩm từ ngà lần lượt là người Trung Quốc (băô gồm 
cả Hồng Kông và Đài Lôăn), Thái Lăn, Việt Năm, Việt kiều Mỹ và một số người châu Âu.   

Ngoài ngà voi thì sừng tê giắc cũng bị săn lùng ráô riết. Cơ quăn điều tră môi trường quốc tế 
(EIA) xác nhận sừng tê giác từng được trưng bày công khăi tại khu vực làng Nhị Khê vàô năm 
2015. Hiện các cửa hàng ở đây đã đóng cửa hoặc rút lui về làng Đồng Kỵ (Bắc Ninh)5. Nhìn chung 
buôn bán sừng tê giác ở Hà Nội và các khu vực lân cận, đặc biệt là các khu vực giáp ranh với tỉnh 
Quảng Tây (Trung Quốc) phục vụ chủ yếu chô người tiêu dùng Trung Quốc, bao gồm cả khách 
du lịch Trung Quốc6. 

Không chỉ thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm trái phép có nguồn gốc từ ĐVHD, ngành du lịch 
còn tác động gián tiếp tới thiên nhiên và muôn loài thông qua các hoạt động xâm lấn đất rừng để 
thực hiện các dự án nghỉ dưỡng, du lịch; lạm dụng, ngược đãi động vật trong các hoạt động 
thương mại, giải trí dựă vàô động vật… Đáng chú ý là trong khi nhiều đơn vị lữ hành, du lịch quy 
mô toàn cầu và khu vực đều xây dựng chính sách khá chi tiết về du lịch có trách nhiệm thì hầu 
hết các doanh nghiệp nhỏ và vừă đều mới chỉ tiếp cận hoặc chưă chú ý về định hướng phát triển 
du lịch bền vững, du lịch xanh, du lịch bảo tồn mặc dù mô hình này đăng và sẽ là xu hướng trong 
tương lăi.  

Nhằm giúp các đơn vị lữ hành, du lịch nhận thức đúng đắn về du lịch có trách nhiệm, du lịch hỗ 
trợ bảô tồn, đồng thời ủng hộ cuộc chiến chống buôn bán ĐVHD trái phép, đặc biệt là các sản 
phẩm có nguồn gốc từ ngà vôi và sừng tê giác, Trung tâm Côn người và Thiên nhiên (PănNăturê) 
phối hợp với Câu lạc bộ Du lịch có trách nhiệm (RTC) tổ chức Hội thảô tập huấn “Du lịch có trách 
nhiệm với thiên nhiên và bảo tồn ĐVHD” cho cắc cắn bô ̣  quẳn lý công ty du lịch, người điều hằnh 
tôur, hướng dẵn viên du lịch. Chương trình được thực hiê ̣n với sự tằi trợ của Tổ chức Hợp tắc 
Phắt triển Đức (GIZ).  
 
Thành phần tham dự: 25-30 đại diện đến từ các công ty lữ hành, du lịch cùng cán bộ VQG Cát 
Tiên và Ban Tổ chức.  
 
Thời gian tập huấn: 10 - 12/12/2020 
 
Địa điểm: VQG Cát Tiên, Đồng Năi 
 
Chương trình dự kiến: 

 

 

                                                           
3 https://eia-international.org/wp-content/uploads/EIA-report-Running-out-of-Time.pdf  
4Traffic, 2018. From Tusk to Trinket. https://www.traffic.org/publications/reports/from-tusk-to-trinket/ 
5 https://eia-international.org/wp-content/uploads/EIA-report-exposing-the-hydra.pdf  
6 https://earthleagueinternational.org/wp-content/uploads/2017/07/Grinding-Rhino-July2017-Elephant-
Action-League.pdf  
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Thời gian Nội dung Thực hiện/Điều phối 

Ngày 10/12/2020 

13:00 – 17:00 Di chuyển TPHCM – VQG Cát Tiên (tập trung tại khu vườn 
hoa nhà thờ Đức Bà, đường Công xã Pari, TPHCM rồi di 
chuyển đến VQG Cát Tiên) 

 

18:00 – 19:00 Ăn tối  

19:00 – 20:30 Thăm quăn động vật hoang dã về đêm tại VQG Cát Tiên  

Ngày 11/12/2020 

Phần 1: Du lịch trong mối liên hệ với buôn bán ĐVHD bất hợp pháp 

05:30 – 06:30 Tự dô đi bộ xêm vượn hót tại khu vực bến phà  

06:30 – 07:30 Ăn sáng  

08:00 - 08:15 Đăng ký đại biểu PanNature 

08:15 - 08:35 Giới thiệu chương trình 
Làm quen 

PanNature/RTC 

08:35 – 09:15 Du lịch và bảo tồn thiên nhiên 
 
- Mối quan hệ giữa du lịch và bảo tồn thiên nhiên, ĐVHD ? 
- Tác động hai mặt của du lịch? 
 
* Có thể  kết hợp trao đổi – thảo luận với các đại biểu tham 
dự 
 

 
 
Ông Đặng Xuân Sơn, Giám 
đốc điều hành Công ty Du 
lịch Dấu Chân (Footprint 
Travel) 

09:15 – 10:30 Buôn lậu ĐVHD qua hình thức du lịch? 
 
- Thực trạng buôn lậu ĐVHD qua hình thức du lịch (cập nhật 
số liệu, phương thức buôn lậu ngà voi, sừng tê giác, vảy tê 
tê, rùa, hổ...)? 
- Một số nghiên cứu, khảo sát về việc du khách mua bán, sử 
dụng các sản phẩm từ ĐVHD? 
- Rủi ro pháp lý, thương hiệu nếu các đơn vị du lịch, lữ hành 
tiếp tay cho buôn lậu ĐVHD? (quy định xử phạt vi phạm về 
ĐVHD, rủi ro thương hiệu...) 
 

 
 
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cơ 
quan quản lý CITES Việt 
Nam 
 

10:30 – 10:40 Nghỉ giải lao  

Phần 2: Du lịch có trách nhiệm với mục tiêu bảo tồn ĐVHD 

10:40 – 12:00 Du lịch có trách nhiệm với thiên nhiên và bảo tồn ĐVHD 
 
- Du lịch trách nhiệm và nguyên tắc của du lịch có trách 
nhiệm? 
- Xu hướng du lịch có trách nhiệm trên thế giới và thực tiễn 
tại Việt Nam?  
- Một số mô hình du lịch bảo tồn tiêu biểu tại Việt Nam? 
 

 
 
Ông Đặng Xuân Sơn, Giám 
đốc điều hành Công ty Du 
lịch Dấu Chân (Footprint 
Travel) 

12:00 – 13:30 Ăn trưă – Nghỉ ngơi  



13:30 – 15:00 Thảo luận bàn tròn: Phát triển du lịch bảo tồn – góc nhìn 
từ VQG Cát Tiên 
 
- Định hướng phát triển du lịch bảo tồn tại VQG Cát Tiên, 
các sản phẩm du lịch đang triển khai?  
- Thuận lợi/khó khăn trong việc xây dựng, quảng bá sản 
phẩm du lịch bảo tồn?  
- Hoạt động du lịch mang lại lợi ích cho cộng đồng sống 
trong/quanh vườn như thế nào? 
- Vấn đề hợp tác giữa các vườn quốc gia, khu bảo tồn với 
doanh nghiệp để phát triển du lịch? 
 

Khách mời: ông Phạm 
Hồng Lượng, Giám đốc 
VQG Cát Tiên; ông Đặng 
Xuân Sơn; ông Nguyễn 
Đình Quốc Việt, Phó 
Giám đốc Trung tâm Giáo 
dục môi trường và Dịch vụ, 
VQG Cát Tiên; đại diện 
doanh nghiệp du lịch; đại 
diện Nhóm Giă đình yêu 
thiên nhiên. 
 
PanNature điều phối thảo 
luận  
  

15:00 – 15:15 Nghỉ giải lao  

15:15 – 16:00 Thực hành du lịch có trách nhiệm – bài học của RTC 
  
- Sơ lược lịch sử, thành viên RTC? 
- Bộ quy tắc ứng xử (Code of Conduct) của RTC?  
- Các hoạt động gắn kết, thúc đẩy hợp tác phát triển giữa 
các công ty du lịch là thành viên của RTC? 
 

 
 
Bà Trương Thị Hiền, Giám 
đốc Sisters Tours Vietnam, 
Chủ tịch Câu lạc bộ du lịch 
có trách nhiệm (RTC)  

16:00 – 17:00 Thảo luận nhóm:  
 
- Nếu áp dụng du lịch có trách nhiệm, bạn/đơn vị sẽ bắt 
đầu từ đâu và làm như thế nào? Khó khăn, giải pháp? 
(dành cho các đại diện doanh nghiệp) 
 
- Du khách có thể tham gia vào công tác bảo tồn thiên 
nhiên, động vật hoang dã như thế nào trong các tour tham 
quan tại vườn quốc gia/khu bảo tồn? (dành cho các cán 
bộ, chuyên gia bảo tồn) 
 

 
 
Păn/RTC điều phối thảo 
luận  
 

18:30 – 19:30 Ăn tối  

Ngày 12/12/2020 

Phần 3: Truyền thông nâng cao nhận thức về du lịch bảo tồn ĐVHD  

06:30 – 07:30  Ăn sáng – Trả phòng  

07:30 – 08:30 Truyền thông thăy đổi hành vi (SBCC) về phòng chống 
buôn bán ĐVHD trái phép trông ngành du lịch 
 
- Truyền thông SBCC là gì?  
- Áp dụng truyền thông SBCC trong các hoạt động tuyên 
truyền về phòng chống buôn bán ĐVHD bất hợp pháp đối 
với các công ty du lịch và khách du lịch? 
 

Trần Hiền, Quản lý Truyền 
thông, Tổ chức Change 

08:30 – 09:30 Tham quan Trung tâm Gấu Cát Tiên  



10:00 – 12:00 Tổng kết nội dung 
 
- Khuyến khích doanh nghiệp lan tỏa thông điệp về du lịch 
có trách nhiệm với thiên nhiên và ĐVHD. 
- Khảo sát sự sẵn sàng của doanh nghiệp trong việc áp dụng 
du lịch có trách nhiệm với thiên nhiên và ĐVHD 
- Ký cam kết ủng hộ du lịch bảo tồn, du lịch có trách nhiệm 
- Thúc đẩy hợp tác giữa khối doanh nghiệp du lịch và Vườn 
quốc gia/Khu bảo tồn thiên nhiên. 
 

 

12:00 – 13:30  Ăn trưă – Nghỉ ngơi  

13:30 – 17:30 Di chuyển VQG Cát Tiên - TPHCM  

 


