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 H C PH N  1 

 
i n vào các câu h i d i ây và s  d ng chúng  th o lu n và n p l i cho ng i h ng d n. 

 
B NG CÂU H I: TÌM HI U CÁC KHÁI NI M V  DU L CH B N V NG  

 
  1. B n có ngh  r ng mình hi u khái ni m du l ch b n v ng là gì?  

                  R t quen thu c   Quen thu c m t ph n   Không quen thu c  

 
 
 
  2. B n có ngh  r ng vi c b o v  ngu n l i t  nhiên và du l ch có th  t ng thích 
nhau?  

    Hoàn toàn ng     ng           Không bi t         Không ng    Hoàn toàn không ng   

 

 

  3. B n có ngh  r ng vi c b o v  các i m di tích a ph ng và du l ch có th  t ng 
thích nhau?  

    Hoàn toàn ng     ng           Không bi t         Không ng    Hoàn toàn không ng  

 

 

  4. B n có ngh  r ng các i m thu hút c qu n l  t t  duy trì hi n tr ng t  nhiên 
nh  KBTB c a B n là quan tr ng  thu hút du khách?  

   Hoàn toàn ng     ng           Không bi t         Không ng    Hoàn toàn không ng  

 

 

  5. B n có ngh  r ng c ng ng s  h ng l i t  vi c phát tri n ch ng trình du l ch 
b n v ng? 

   Hoàn toàn ng     ng           Không bi t         Không ng    Hoàn toàn không ng  

 

 

  6. B n có ngh  r ng có nhu c u v  du l ch b n v ng  bên trong và xung quanh KBTB 
c a B n? 

   Hoàn toàn ng     ng           Không bi t         Không ng    Hoàn toàn không ng  

 

 

  7. N u B n không ng  v i câu 6, B n có ngh  r ng du l ch b n v ng có th  c 
phát tri n cho KBTB c a B n? 

   Hoàn toàn ng     ng           Không bi t         Không ng    Hoàn toàn không ng  
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 H C PH N  1 

Nhu c u du l ch  Châu Á, 2004-2005 
 

 
 Tri u l t    %phát tri n %phát tri n               
 ng i n, 2004 2004  2005 

ông B c Á 

 Trung Qu c ( t li n)  41,761 26.7 12.8 
 Hong Kong  13,655 41.1 7.3 
 Nh t b n 6,138 17.8 9.1 
 Hàn Qu c 5,818 22.4 3.5 
 Macao 8,324 31.9 8.1 
 ài Loan 2,950 31.2 15.0 

 

ông Nam Á 

Cambodia 1,055 50.5 35.4 
Indonesia 5,321 19.1 -8.8  (Sóng th n/N  bom  Bali) 
Lào 236 21.2 26.9 
Malaysia 15,703 48.5 4.3 
Myanmar 242 17.7 -3.7 
Philippines 2,291 20.2 13.6 
Singapore (no data)  7.8 
Thái Lan 11,737 16.4 -6.0  (Sóng th n) 
Vi t Nam 2,928 20.5 18.4 

  
 

Nam Á  

Bhutan 9 47.6 47.4 
India 3,457 26.8 13.2 
Maldives 617 9.4 -39.1  (Sóng th n) 
Nepal 360 6.5 -3.9  (không n nh chính tr ) 
Sri Lanka 566 13.1 -0.4  (Sóng th n) 
 

Xu h ng chung c a n a u n m 2006: 

C  khu v c ông B c Á 7.0 
C  khu v c ông Nam Á 8.2 
C  khu v c Nam Á 20.5 

 
 

Ngu n: T  ch c Du l ch th  gi i  
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Nghị quyết đại hội đồng 
 
Ngày 21 tháng 11 năm 2001 
 

A/RES/56/212 Nguyên tắc đạo đức toàn cầu cho du lịch 
Đại hội đồng 
 
Triệu hồi nghị quyết 32/156 ngày 19 tháng 11 năm1977 của nó, thông qua Thống nhất Quan 
hệ và Hợp tác giữa Liên hiệp quốc và Tổ chức du lịch thế giới, 
 
Xác nhận lại khoản 5 nghị quyết 36/41 ngày 19 tháng 11 năm 1981, trong đó quyết định 
rằng Tổ chức Du lịch Thế giới phải tham gia, trên nguyên tắc liên tục, trong  công việc của 
Đại hội đồng trong các lĩnh vực liên quan đến tổ chức, 
 
Triệu hồi tuyên bố Manila về Du lịch thế giới ngày 10 tháng 10 năm 1980 được phát triển 
dưới sự bảo trợ của Tổ chức Du lịch Thế giới,1 tuyên bố Rio về Môi trường và Phát triển,2 và 
Chương trình nghị sự 213 được phát triển tại Hội nghị của Liên hợp quốc về Môi trường và 
Phát triển ngày tháng 6 năm 1992, và đưa ra tuyên bố Amman về Hoà bình thông qua Du lịch 
được phát triển tại Cuộc họp thượng đỉnh Toàn cầu về Hoà bình thông qua Du lịch ngày 11 
tháng 10 năm 2000,4
 
Cân nhắc Nhiệm vụ cho Phát triển Bền vững, tại phiên họp thứ 7 tổ chức vào tháng 4 năm 
1999, thể hiện sự quan tâm trong nguyên tắc đạo đức toàn cầu cho du lịch và mời Tổ chức 
Du lịch Thế giới để xem xét sự tham gia của các nhóm được thông tin chính yếu trong sự 
phát triển, thực thi và quan trắc Nguyên tắc đạo đức toàn cầu cho du lịch,5
 
Triệu hồi nghị quyết 53/200 ngày 15 tháng 11 năm 1998 về việc công bố năm 2002 là năm 
Du lịch Sinh thái Thế giới, trong đó, không kể những cái khác, xác nhận lại nghị quyết 
1998/40 về Kinh tế và Hội đồng Xã hội ngày 30 tháng 6 năm1998, thừa nhận sự đóng góp 
của Tổ chức Du lịch Thế giới cho tầm quan trọng của du lịch sinh thái, đặc biệt tuyên bố năm 
2002 là năm Du lịch Sinh thái Thế giới, cổ vũ những hiểu biết tốt hơn giữa con người ở bất 
kỳ nơi đâu, trong việc chỉ đạo nhận thức lớn hơn của di sản dồi dào của nền văn minh đa 
dạng và mang đến sự đánh giá tốt hơn các giá trị vốn có của những nền văn hoá khác nhau, 
nhờ đó đóng góp cho việc duy trì hoà bình thế giới, 
 
Nhận diện tầm quan trọng và vai trò của du lịch như một công cụ tích cực hướng đến xoá 
đói giảm nghèo và cải thiện chất lượng cuộc sống cho mọi người, tiềm lực của nó đóng góp 
vào phát triển kinh tế và xã hội, đặc biệt ở những nước đang phát triển, và nét nổi bật của nó 
như một nguồn sống cho việc cải thiện sự hiểu biết mang tầm quốc tế, hoà bình và thịnh 
vượng, 
 
1. Đưa ra những ghi nhớ với sự quan tâm của Nguyên tắc Đạo đức Toàn cầu cho du lịch 
được thông qua tại phiên họp lần thứ 13 của Đại hội đồng Tổ chức Du lịch Thế giới,6 đưa ra 
các nguyên tắc để hướng dẫn phát triển du lịch và để phục vụ khuôn khổ của hội nghị cho 
các bên liên quan tham gia khác nhau trong ngành du lịch, với mục tiêu giảm ở mức thấp 
nhất các tác động tiêu cực vào môi trường và di sản văn hoá đồng thời tăng tối đa lợi ích của 
du lịch trong việc cải thiện phát triển bền vững và xoá đói giảm nghèo cũng như tăng cường 
sự hiểu biết giữa các quốc gia; 

 



 2. Nhấn mạnh nhu cầu cho việc cải thiện cho du lịch có trách nhiệm và bền vững, điều này có 
thể là lợi ích cho tất cả các thành phần trong xã hội; 
3. Mời các chính phủ, các bên liên quan khác trong ngành du lịch để xem xét sự giới thiệu cũng 
như đánh giá nội dung của Nguyên tắc Đạo đức Toàn cầu cho du lịch ở các bộ luật, quy tắc và 
các công tác chuyên nghiệp, và, về mặt này, nhận ra sự đánh giá những nỗ lực và những đo đạc
đã được thực hiện ở một số Bang ; 
4. Khuyến khích Tổ chức Du lịch Thế giới cải thiện công việc tiếp theo hiệu quả cho Nguyên tắc 
Đạo đức Toàn cầu cho du lịch, với sự bao hàm sự tham gia của những bên liên quan trong 
ngành du lịch; 
5. Đòi hỏi Tổng thư ký tiếp tục sự phát triển liên quan đến việc thực hiện nghị quyết hiện hành 
trên cơ sở các báo cáo của Tổ chức du lịch thế giới và báo cáo tiếp theo đó đến Đại hội đồng tại 
phiên họp thứ 15. 

---------------------------------------- 
1 A/36/236, phần phụ, phụ lục I. 
2 Báo cáo Hội nghị Liên hợp quốc về Môi trường và Phát triển, Rio de Janeiro, 3-14 tháng 6, 
1992 (Nhà xuất bản LHQ, Sales No. E.93.I.8 and corrigenda), vol. I: Resolutions adopted by the 
Conference, resolution 1, annex I. 
3 Ibid., annex II. 
4 See A/55/640. 
5 See Official Records of the Economic and Social Council, 1999, Supplement No. 9 
(E/1999/29), 
decision 7/3 
6 See E/2001/61, annex. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC 
TOÀN CẦU CHO DU LỊCH  
 
Được phát triển bởi nghị quyết 
A/RES/406(XIII) tại cuộc họp 
chung lần thứ 13 của Đại Hội 
đồng Tổ chức Du lịch Thế giới 
(Santiago, Chile, 27 tháng 09 
đến - 01 tháng 10 năm 1999). 
 
LỜI TỰA 
Chúng ta, những thành viên 
của Tổ chức Du lịch Thế giới 
(WTO), đại diện ngành kinh 
doanh du lịch thế giới, đại biểu 
của hiệp hội, lãnh thổ, công ty, 
viện và những thành phần 
chính yếu được tập hợp cho 
cuộc họp chung tại Santiago, 
Chile vào ngày 01 tháng 10 
năm 1999, 

Xác nhận lại các mục đích đã 
đưa trong điều 3 của Đạo luật 
của Tổ Chức Du lịch Thế giới, 
và nhận thức về vai trò “quyết 
định và trung tâm” của Tổ chức 
này, khi được nhận diện bởi 
Đại Hội đồng của Liên hiệp 
quốc, trong việc cải thiện và 
phát triển du lịch với viễn cảnh 
đóng góp cho mục đích phát 
triển kinh tế, hiểu biết quốc tế, 
hoà bình thịnh vượng và tôn 
trọng lẫn nhau, và tuân thủ 
quyền tự do con người, tự do 
trên nguyên tắc cơ bản không 
phân biệt chủng tộc, giới, ngôn 
ngữ hoặc tôn giáo, 
 
Tin tưởng chắc chắn rằng 
thông qua mối quan hệ trực 
tiếp, không ép buộc, và không 
giữ chủ quyền, nó mang lại lối 

sống và văn hoá khác nhau 
giữa nam và nữ, Du lịch đóng 
góp nguồn sống cho hoà bình, 
tình bạn và hiểu biết lẫn nhau 
giữa con người với con người 
trên toàn thế giới, 
 
Giữ lấy nguyên do căn bản 
của việc xoa dịu bảo vệ môi 
trường, phát triển kinh tế và 
đấu tranh chống lại đói nghèo 
ở khía cạnh bền vững, khi 
được tính toán bởi Liên hiệp 
quốc năm 1992 ở “Hội nghị 
Trái đất” tại Rio de Janeiro và 
được phát triển trong chương 
trình nghị sự 21, và đã được 
chấp nhận  trong dịp này, 
 
Đưa vào bản báo cáo tăng 
trưởng nhanh chóng và liên 
tục, cả quá khứ và tiên lượng 



trước được của hoạt động du 
lịch, được hay không cho thời 
gian rãnh rỗi, công việc, văn 
hoá, tôn giáo hoặc mục đích 
sức khoẻ, và các tác động 
mạnh của nó cả tiêu cực và 
tích cực vào môi trường, kinh 
tế và xã hội của cả các quốc 
gia cho và quốc gia nhận, tại 
cộng đồng địa phương và 
người bản địa, cũng như các 
mối quan hệ và thương mại thế 
giới, 
 
Mục đích để cải thiện du lịch 
có trách nhiệm, bền vững và 
cho mọi người trong khuôn khổ 
của quyền lợi của tất cả mọi 
người để sử dụng thời gian 
nhàn rỗi của họ cho việc theo 
đuổi mục đích hoặc du lịch với 
khía cạnh cho sự lựa chọn của 
xã hội của tất cả mọi người, 
 
Nhưng nên nhận thức được 
rằng ngành kinh doanh du lịch 
thế giới như một tổng thể có 
nhiều để làm lợi bằng việc thực 
hiện trong môi trường ưu tiên 
cho kinh tế thị trường, công ty 
tư nhân và tự do thương mại 
và điều đó phục vụ để tối ưu 
hoá các hiệu quả có lợi của nó 
trong việc tạo ra của cải và 
công việc, 
 
Cũng nên nhận thức rõ ràng 
rằng,  cung cấp một số khái 
niệm và một vài luật lệ được 
xem qua, du lịch bền vững và 
có trách nhiệm không có nghĩa 
là không phù hợp với phát triển 
mở rộng tự do của các điều 
khoản thương mại quản trị 
trong các dịch vụ và dưới sự 
bảo hộ của ai, các công ty 
trong thành phần này thực hiện 
và chúng có thể điều hoà trong 
thành phần kinh tế và sinh thái, 
môi trường và phát triển, mở 
rộng đến thương mại quốc tế 

và bảo vệ sự đồng nhất văn 
hoá và xã hội, 
 
Xem xét rằng với phương 
pháp tiếp cận, tất cả những 
người tham gia trong việc phát 
triển du lịch – quốc gia, vùng và 
hội đồng địa phương, các công 
ty, hiệp hội kinh doanh, người 
làm việc trong các ngành nghề, 
tổ chức phi chính phủ và các 
thành phần chính của tất cả 
các loại hình thuộc ngành du 
lịch, cũng như các cộng đồng 
sở tại, phương tiện truyền 
thông đại chúng và chính 
ngành du lịch, có trách nhiệm 
phụ thuộc qua lại trong sự phát 
triển cá nhân và xã hội của du 
lịch và sự trình bày rõ ràng về 
quyền lợi cá nhân của họ và 
các nhiệm vụ sẽ đóng góp cho 
cuộc họp mục tiêu này, 
 
Được đưa vào, giữ các mục 
đích đã được theo đuổi bởi 
chính Tổ Chức Du lịch Thế giới 
từ khi phát triển nghị quyết 
364(XII) tại Đại hội đồng năm 
1997 (Istanbul), để cải thiện 
mối quan hệ đối tác chính giữa 
các thành phần tham gia tư 
nhân và công cộng trong phát 
triển du lịch, và mong tìm thấy 
mối quan hệ đối tác và hợp tác 
của việc mở rộng khả năng 
những bản chất giống nhau, 
theo các cách cởi mở và công 
bằng, đến các mối quan hệ 
giữa các quốc gia cho và quốc 
gia nhận và các ngành du lịch 
tương ứng của họ, 
 
Tiếp tục Tuyên bố Manila năm 
1980 về du lịch thế giới và năm 
1997 về Tác động Xã hội của 
Du lịch, cũng như về Quyền 
Yết thị Du lịch và Mật mã du 
khách được phát triển tại Sofia 
năm 1985 dưới sự bảo hộ của 
Tổ Chức Du lịch Thế giới, 
 

Nhưng cần tin tưởng rằng 
các thiết bị đó sẽ được hoàn 
thành do một loạt nguyên tắc 
phụ thuộc lẫn nhau cho việc 
làm sáng tỏ và ứng dụng, trong 
đó những thành phần tham gia 
trong phát triển du lịch nên làm 
gương việc làm của họ vào đầu 
thập kỷ 21, 
 
Sử dụng, cho các mục đích 
của công cụ này, các định 
nghĩa và phân loại có thể ứng 
dụng cho du lịch, và đặc biệt 
khái niệm “người tham quan”, 
“khách du lịch” và “du lịch”, khi 
được phát triển tại Hội nghị 
Quốc tế tại Ottawa, tổ chức từ 
ngày 24 - 28 tháng 06 năm 
1991 và đã được thông qua 
năm 1993, bởi Hội đồng Thống 
kê Liên hiệp Quốc tại phiên họp 
lần thứ 27, 
Quy vào các công cụ chuyên 
biệt sau: 
 

• Tuyên bố chung về 
quyền con người ngày 
10 tháng 11 năm 1948; 

• Hiệp định quốc tế về 
quyền Kinh tế, xã hội và 
văn hoá ngày 16 tháng 
11 năm 1966; 

• Hiệp định quốc tế về 
quyền công dân và 
quyền Chính trị ngày 16 
tháng năm1966; 

• Hiệp định Warsaw về đi 
lại hàng không ngày 12 
tháng năm 1929; 

• Hiệp định Chicago về 
Hàng không dân dụng 
quốc tế ngày 7 tháng 11 
năm 1944, và Hiệp định 
Tokyo, Hiệp định Hague 
và Hiệp định Montreal 
trong các mối quan hệ 
thêm vào đó; 

• Hiệp định về tiện nghi 
hành khách cho du lịch 
ngày 4 tháng 6 năm 



1954 và các nghi thức 
ngoại giao có liên quan; 

• Hiệp định liên quan đến 
việc bảo vệ Di sản văn 
hoá và tự nhiên thế giới 
ngày 23 tháng 11 năm 
1972; 

• Tuyên bố Manila về Du 
lịch thế giới ngày 10 
tháng 10 năm 1980; 

• Nghị quyết của cuộc họp 
chung lần thứ 6 của Tổ 
Chức Du lịch Thế giới 
(Sofia) phát triển Quyền 
Yết thị du lịch và Nguyên 
tắc du lịch ngày 26 
tháng 12 năm 1985; 

• Hiệp định về Quyền trẻ 
em ngày 20 tháng 11 
năm1989; 

• Nghị quyết của Cuộc 
họp chung lần thứ 9 của 
Tổ Chức Du lịch Thế 
giới (Buenos Aires) liên 
quan riêng với tiện nghi 
du lịch và độ an toàn và 
an ninh cho du khách 
ngày 4 tháng 10 năm 
1991; 

• Tuyên bố Rio về Môi 
trường và Sự phát triển 
ngày 13 tháng 6 năm 
1992; 

• Thoả thuận chung về 
Thương mại trong Dịch 
vụ ngày 15 tháng 5 năm 
1994; 

• Hiệp định về Đa dạng 
sinh học ngày 6 tháng 1 
năm 1995; 

• Nghị quyết Cuộc họp 
chung lần thứ 11 của Tổ 
Chức Du lịch Thế giới 
(Cairo) về ngăn ngừa du 
lịch tình dục có tổ chức 
vào ngày tháng 10 năm 
1995; 

• Tuyên bố Stockholm 
ngày 28 tháng 8 năm 
1996 phản đối Khai thác 
tình dục thương mại trẻ 
em ; 

• Tuyên bố Manila về Tác 
động xã hội của Du lịch 
ngày 22 tháng 5 năm 
1997; 

• Nghị quyết và đề xuất 
được phát triển bởi Tổ 
chức Lao động Thế giới 
trong các khu vực tư 
nhân nghị quyết nghiêm 
cấm ép buộc lao động  
và lao động trẻ em, bảo 
vệ quyền lợi cho người 
bản xứ, và đối xử công 
bằng và không phân biệt 
đối xử trong môi trường 
làm việc; 

 
khẳng định quyền lợi cho du 
lịch và tự do đi lại của du khách 
 
tuyến bố niềm mong ước của 
chúng ta để cải thiện du lịch thế 
giới công bằng, có trách nhiệm 
và bền vững, lợi nhuận sẽ 
được chia sẽ cho những ai 
trong thành phần của xã hội 
trong ngữ cảnh một nền kinh tế 
quốc tế mở rộng và tự do, và  
 
phát triển một cách long trọng 
đến cuối cùng các nguyên tắc 
cơ bản của Nguyên tắc Đạo 
đức Toàn cầu cho du lịch. 
 

 
Điều 1 

 
Đóng góp của du lịch vào sự 
hiểu biết lẫn nhau và tôn 
trọng giữa con người và xã 
hội 
 
1. Hiểu biết và xúc tiến các giá 
trị đạo đức thông thường đến 
nhân loại, với một thái độ 
khoan dung và tôn trọng với sự 
đa dạng của tôn giáo, triết học 

và đức tin, cho cả hai quỹ tài 
trợ và kết quả của du lịch có 
trách nhiệm; các thành phần 
tham gia trong phát triển du lịch 
và chính du khách nên quan 
sát truyền thống xã hội, văn 
hoá và việc làm của tất cả con 
người bao gồm toàn bộ người 
dân tộc thiểu số và người bản 
địa để nhận ra giá trị của họ; 
 
2. Các hoạt động du lịch nên 
thực hiện trong sự hài hoà với 
các thuộc tính và truyền thống 
của vùng và quốc gia sở tại và 
tôn trọng luật pháp, việc làm và 
phong tục ; 
 
3. Một mặt cộng đồng sở tại và 
mặt kia là sự chuyên nghiệp 
của địa phương, nên giúp họ 
làm quen và tôn trọng du 
khách, những người mà thăm 
viếng và tìm hiếu lối sống, ăn 
thử thức ăn và mong đợi; giáo 
dục và huấn luyện truyền đạt 
chuyên nghiệp đóng góp cho 
sự mến khách; 
 
4. Nhiệm vụ của quan chức địa 
phương là cung cấp sự bảo vệ 
cho du khách và người tham 
quan và những thứ thuộc về 
họ; họ phải đặc biệt quan tâm 
tới độ an toàn cho du khách 
ngoại quốc dễ bị nguy hiểm, có 
nghĩa vụ với họ khi không may 
xãy ra; họ nên trang bị các 
phương tiện chuyên dụng cho 
thông tin liên lạc, ngăn ngừa, 
an toàn, bảo hiểm và trợ giúp 
thích hợp với các nhu cầu của 
họ; bất cứ cuộc tấn công, đột 
kích, bắt cóc hoăc đe doạ đối 
với du khách hoặc người làm 
việc trong ngành du lịch, cũng 
như phá huỷ có chủ tâm các 
tiện nghi du lịch hoặc các yếu 
tố của di sản văn hoá hoặc tự 
nhiên sẽ bị kết án và phạt theo 
bộ luật quốc gia hiện hành của 
nước sở tại; 



 
5. Khi tham quan, du khách và 
người tham quan không quy 
phạm bất cứ hành động phạm 
tội nào hoặc bất cứ hoạt động 
nào liên quan đến phạm tội của 
quốc gia mà họ tham quan, và 
tránh xa các bè phái để tấn 
công hoặc gây hại dân cư địa 
phương, hoặc làm hại đến môi 
trường địa phương. Họ nên 
kiềm chế từ các dược phẩm 
bất hợp pháp, quân đội, đồ cổ, 
các loài được bảo vệ, và các 
sản phầm và hoạt chất nguy 
hiểm, hoặc bị cấm theo quy 
định quốc gia; 
 
6. Du khách và khách tham 
quan có trách nhiệm làm quen 
với chính họ, ngay cả trước khi 
đi, với những nét riêng của 
những quốc gia mà họ chuẩn bị 
tham quan; họ phải nhận thức 
các nguy cơ về sức khoẻ và an 
toàn cố hữu trong bất kỳ 
chuyến đi nào bên ngoài môi 
trường của họ và cư xử theo 
cách để làm giảm mức thấp 
nhất những nguy cơ đó; 

 
Điều 2 

 
Du lịch như một phương tiện 
cho việc hoàn thiện cá nhân 
và tập thể 
 
1. Du lịch hầu như gắn liền với 
nghỉ ngơi và giải trí, thể thao và 
đánh giá cao văn hoá và tự 
nhiên, nên lên kế hoạch và 
thực hiện như một cách thức 
được vinh dự cho cá nhân và 
tập thể; khi được thực hiện với 
một ý thức mở rộng một cách 
đầy đủ, nó là một tác nhân 
không thể thay thế của việc tự 

giáo dục, tha thứ lẫn nhau và 
học hỏi về sự khác nhau chính 
thống giữa con người và văn 
hoá và sự đa dạng của chúng; 
 
2. Hoạt động du lịch nên tôn 
trọng tính công bằng giữa nam 
và nữ; họ nên cải thiện quyền 
con người và, đặc biệt hơn, 
quyền cá nhân của hầu hết các 
nhóm dễ bị tổn hại, nhất là trẻ 
em, người già, người tàn tật, 
dân tộc thiểu số và người bản 
địa; 
 
3. Việc sử dụng con người 
dưới bất kỳ hình thức nào, đặt 
biệt là trong tình dục, khi áp 
dụng cho trẻ em đều chống đối 
lại mục tiêu cơ bản của du lịch 
và là sự phủ nhận của du lịch; 
theo cách hiểu thông thường, 
phù hợp với luật pháp quốc tế, 
cần mạnh mẽ chiến đấu chống 
lại với sự hợp tác của tất cả 
các ban ngành liên quan và 
phải bị trừng trị không khoan 
nhượng bởi luật pháp quốc gia 
ở cả tại hai quốc gia được 
tham quan và quốc gia của 
người gây ra cho các hoạt 
động đó, ngay cả khi họ thực 
hiện bên ngoài lãnh thổ; 
 
4. Du lịch cho mục đích tôn 
giáo, giáo dục và văn hoá hoặc 
trao đổi ngôn ngữ là những 
dạng đặc biệt có lợi của du lịch, 
xứng đáng để khuyến khích; 
 
5. Giới thiệu chương trình 
giảng dạy về giá trị của trao đổi 
du khách, lợi ích kinh tế, xã hội 
và văn hoá của họ, và các nguy 
cơ của chúng cũng nên được 
khuyến khích; 

 

 
Điều 3 

 
Du lịch, một tác nhân của 
phát triển bền vững 
 
1. Tất cả các thành phần tham 
gia trong phát triển du lịch nên 
bảo vệ môi trường tự nhiên với 
một cái nhìn lành mạnh, đạt 
được phát triển kinh tế liên tục 
và bền vững, ăn khớp với thoả 
đáng ngang bằng nhau những 
nhu cầu và mong muốn ở hiện 
tại và thế hệ tương lai; 
 
2. Tất cả các dạng của phát 
triển du lịch có lợi cho sự gìn 
giữ các nguồn lợi quý và hiếm, 
đặc biệt nước và năng lượng, 
cũng như trách việc sản sinh ra 
chất thải lâu chừng nào tốt 
chừng đó, nên đưa ra mức độ 
ưu tiên và được khuyến khích 
bởi các chính quyền quốc gia, 
khu vực và địa phương; 
 
3. Sắp xấp xen kẽ thời gian và 
không gian cho dòng du khách 
và người tham quan, đặc biệt 
là các kỳ trả lương và nghỉ hè 
của hoc sinh, và sự phân bổ 
hợp lý hơn các ngày nghỉ nên 
được tìm ra nhằm giảm áp lực 
của các hoạt động du lịch cho 
môi trường và cải thiện tác 
động có lợi của nó cho ngành 
kinh doanh du lịch và cho kinh 
tế địa phương; 
 
4. Cơ sở hạ tầng du lịch nên 
được thiết kế và các hoạt động 
du lịch đã lên chương trình 
bằng nhiều cách để bảo vệ di 
sản tự nhiên đã được công 
nhận của hệ sinh thái và đa 
dạng sinh học và bảo tồn các 
loài có nguy cơ tuyệt chủng 
của thế giới hoang dã; những 
người tham gia trong phát triển 
du lịch, và đặc biệt các chuyên 
gia, nên đồng ý áp đặt giới hạn 



hoặc bắt buộc vào các họat 
động khi chúng thực hiện trong 
các khu vực đặc biệt nhạy cảm: 
sa mạc, vùng cực, vùng núi 
cao, khu vực ven bờ, rừng 
nhiệt đới hoặc khu vực đất 
ngập nước, thuận lợi cho việc 
thiết lập khu bảo tồn tự nhiên 
hay các khu vực bảo vệ; 
 
5. Du lịch tự nhiên và du lịch 
sinh thái được nhận ra như một 
thực thể có ích cho việc làm 
giàu và cải thiện độ vững chắc 
của du lịch, chúng được ban 
cho sự tôn trọng di sản tự 
nhiên và cộng đồng địa 
phương và giữ lấy sức tải của 
khu vực; 

 
 

Điều 5 
Du lịch, họat động có lợi 
nhuận cho quốc gia và cho 
cộng đồng sở tại 
1. Cộng đồng địa phương nên 
tham gia với các họat động du 
lịch và chia sẽ quyền bình đẳng 
trong lợi ích kinh tế, xã hội và 
văn hóa mà chúng sản sinh ra, 
và đặc biệt tạo ra các công việc 
gián tiếp hoặc trực tiếp tạo kết 
quả từ chúng; 
 
2. Các chính sách du lịch nên 
được ứng dụng theo nhiều 
cách để giúp đỡ làm tăng lên 
mức sống của cộng đồng của 
khu vực mà khách tham quan 
tìm thấy được những cái cần 
thiết của họ; Phương pháp lập 
kế họach và thiết kế thực hiện 
các khu nghỉ dưỡng du lịch và 
tiện nghi nên nhắm vào để tổng 
hợp chúng lại, để có thể mở 
rộng ra, kinh tế địa phương và 
cơ cấu xã hội; nơi các kỹ năng 

ngang bằng nhau, ưu tiên cho 
nguồn lực địa phương; 
 
3. Sự chú ý đặc biệt nên được 
đưa vào các vấn đề chuyên 
biệt của khu vực ven bờ và khu 
vực đảo và cho vùng nông thôn 
dễ bị hư hại hoặc các vùng núi, 
tại đây du lịch thường mang lại 
ít cơ hội cho sự phát triển trong 
sự suy giảm các họat động 
kinh tế truyền thống; 
 
4. Các nhà làm du lịch chuyên 
nghiệp, đặc biệt các nhà đầu 
tư, được quản lý bởi các quy 
định đã ban hành do chính 
quyền địa phương, nên thực 
hiện các nghiên cứu về tác 
động của các dự án phát triển 
môi trường và tự nhiên xung 
quanh; họ cũng nên trình bày 
với thái độ rõ ràng và khách 
quan nhất, thông tin về các 
chương trình tương lai của họ 
và ảnh hưởng có thể lường 
trước được của chúng và thúc 
đẩy đối thọai trong công việc 
của họ với động đồng có liên 
quan; 

 
Điều 6 

 
Nghĩa vụ của những thành 
phần tham gia trong phát 
triển du lịch 
 
1. Các nhà làm du lịch chuyên 
nghiệp có nghĩa vụ cung cấp 
cho du khách mục tiêu và các 
thông tin thành thật về các 
điểm đến của họ và tình hình 
của du lịch, lòng mến khách và 
sự lưu trú; họ nên bảo đảm 
rằng các điều khỏan trong hợp 
đồng được đưa ra cho khách 
hàng của họ là dễ hiểu như 

điều kiện tự nhiên, giá cả và 
chất lượng của dịch vụ mà họ 
đã cam kết cho việc cung cấp 
và chi trả đền bù tài chính nếu 
như đơn phương phá vỡ hợp 
đồng trong phần của họ; 
 
2. Các chuyên gia trong lĩnh 
vực du lịch, chuyên nghiệp đến 
mức mà du lịch phụ thuộc vào 
họ, nên thể hiện sự quan tâm 
đến việc hợp tác với chính 
quyền địa phương về an ninh 
và an toàn, ngăn ngừa tai nạn, 
bảo vệ sức khỏe và an toàn 
thực phẩm cho những người 
tìm đến dịch vụ của họ; tương 
tự như vậy, ho nên bảo đảm sự 
tồn tại của những hệ thống hợp 
lý của bảo hiểm và sự trợ giúp; 
họ nên chấp thuận nghĩa vụ 
tường trình được quy định bởi 
các quy tắc quốc gia và đền bù 
thỏa đáng nếu như thất bại 
trong các nghĩa vụ đã giao kèo; 
 
3. Các chuyên gia trong lĩnh 
vực du lịch, chuyên nghiệp đến 
mức mà du lịch phụ thuộc vào 
họ, nên đóng góp vào việc đáp 
ứng văn hóa và tinh thần của 
du khách và cho phép họ, trong 
suốt chuyến đi của họ, được 
thực hiện các vấn đề về tôn 
giáo của họ; 
 
4. Chính quyền bang và quốc 
gia sở tại, trong sự hợp tác với 
các nhà chuyên gia có liên 
quan và những các hiệp hội họ, 
nên bảo đảm rằng cơ chế cần 
thiết trong khu vực là cho hồi 
hương những du khách nếu 
như họ phá công ty tổ chức 
chuyến du lịch của họ; 
 
5. Các chính phủ có quyền hạn 
- và nhiệm vụ - đặc biệt trong 
một cuộc khủng hoảng, để 
thông báo những quốc gia của 
họ về các tình huống khó khăn, 
hoặc ngay cả nguy hiểm mà họ 



có thể gặp phải trong chuyến 
đi; Đó là trách nhiệm của họ, 
tuy nhiên để đưa ra nhiều 
thông tin không có tác động 
một cách phi lý hoặc khuyếch 
đại ngành kinh doanh du lịch 
của nước sở tại và các mối 
quan tâm của chính người tổ 
chức của họ; vì vậy các nội 
dung của cố vấn du lịch nên 
được thảo luận sớm hơn với 
chính quyền của nước sở tại và 
những chuyên gia có liên quan; 
các đề xuất được tính toán nên 
cân đối một cách chặt chẽ cho 
tính nghiêm trọng của tình 
trạng phải đối mặt và hạn chế 
đến các khu vực địa lý nơi có 
tính không an toàn đã xảy ra; 
những lời khuyên nên được 
thẩm định hoặc huỷ bỏ sớm để 
trở lại sự việc cấp phép bình 
thường; 
 
6. Ấn phẩm, đặc biệt những ấn 
phẩm chuyên về du lịch và các 
phương tiện truyền thông khác 
bao  gồm các phương tiện 
truyền thông điện tử hiện đại, 
nên đưa ra các thông tin chân 
thật và công bằng về các sự 
kiện và tình trạng, điều đó sẽ 
tác động dòng du khách; họ 
cũng cung cấp thông tin chính 
xác và có thể tin tưởng được 
đến những khách hàng về dịch 
vụ du lịch; phương tiện truyền 
thông mới là kỹ thuật thương 
mại điện tử cũng nên được 
phát triển và sử dụng cho mục 
đích này; về phương diện 
truyền thông, họ không nên áp 
dụng cho du lịch tình dục; 

 
 

Điều 7 
 

Quyền lợi cho du lịch 
 
1. Triển vọng của việc đánh giá 
trực tiếp và cá nhân cho cuộc 
khám phá và hưởng thụ nguồn 
lợi của hành tinh, tạo ra quyền 
bình đẳng mở rộng cho tất cả 
cư dân của thế giới; sự tham 
gia tăng theo chiều rộng của du 
lịch quốc gia và thế giới nên 
được lưu ý như một trong 
những biểu hiện có thể xảy ra 
tốt nhất của sự tăng trưởng 
bền vững vào thời gian rỗi, và 
các trở ngại không nên đưa 
vào trong theo cách của nó; 
 
2. Quyền lợi chung cho du lịch 
phải được chú tâm như kết quả 
tất yếu của quyền được nghỉ 
dưỡng và theo đuổi sở thích 
riêng, bao gồm giới hạn hợp lý 
giờ làm việc và kỳ nghỉ với việc 
chi tiêu, đã được ban hành 
trong điều 24 của Tuyên bố 
chung về quyền con người và 
điều 7d tại Hiệp định Quốc tế 
về quyền Kinh tế, Xã hội và 
Văn hoá; 
 
3. Du lịch xã hội, và đặc biệt là 
du lịch kết hợp, thuận tiện cho 
quyền phổ biến cho thời gian 
nhàn rỗi, du lịch, nên được 
phát triển với sự ủng hộ của 
chính quyền địa phương; 
 
4. Gia đình, người trẻ tuổi, sinh 
viên và người có thâm niên 
trong du lịch và du lịch cho con 
ngưới tàn tật, nên được 
khuyến khích và làm cho thuận 
tiện; 

 
 

Điều 8 
 

Quyền tự do di lại của du 
khách 

 
1. Du khách và người tham 
quan nên hưởng lợi với sự 
tuân thủ luật pháp quốc tế và 
luật lệ quốc gia, từ quyền tự do 
đi lại trong nước của họ và từ 
bang này đến bang khác phù 
hợp với điều 13 của Tuyên bố 
chung về Quyền con người; họ 
nên có quyền đến các khu vực 
cho việc chuyển tiếp hoặc ở lại 
và cho du lịch và cho các khu 
vực văn hoá mà không nhằm 
vào việc hình thành sự phân 
biệt đối xử quá đáng;  
 
2. Du khách và người tham 
quan nên có quyền sử dụng 
vào tất cả dạng truyền thông 
sẵn có, bên trong hoặc bên 
ngòai; họ nên có lợi từ việc 
đăng nhập nhanh chóng, dễ 
dàng đến ban quản lý địa 
phương, các dịch vụ hợp pháp 
và sức khỏe; họ nên được 
miễn  phí để liên hệ với người 
đại diện lãnh sự của các quốc 
gia của họ trong việc làm đúng 
theo công ước ngọai giao; 
 
3. Du khách và người tham 
quan nên hưởng lợi từ các 
quyền lợi giống nhau như công 
dân của quốc gia mà họ tham 
quan liên quan đến bí mật dữ 
liệu cá nhân và thông tin liên 
quan đến họ, đặc biệt khi 
chúng được lưu trữ dưới dạng 
điện tử; 
 
4. Thủ tục quản lý hành chính 
liên quan đến nhập cảnh được 
hay không được khi họ vào mà 
không có thẩm quyền của Bang 
hoặc do bởi hiệp ước quốc tế 
như thị thực hoặc các thủ tục 
về sức khỏe và hải quan, nên 
được sửa chữa cho đúng nếu 
như có thể, làm thủ tục để  
tăng cao nhất sự tự do du lịch 



và trải rộng hòa nhập vào du 
lịch quốc tế; các thỏa thuận 
giữa một nhóm quốc gia để cân 
đối và đơn giản hóa các thủ tục 
đó nên được khuyến khích; các 
lọai thuế đặc biệt và tiền phạt 
ngành kinh doanh du lịch đã 
làm suy yếu sự cạnh tranh của 
nó nên được bỏ qua dần dần 
hoặc được sửa lại; 
 
5. Cho tới chừng nào tình trạng 
kinh tế của các quốc gia, mà từ 
quốc gia này họ đưa ra sự cho 
phép, người du lịch được tiếp 
cận sự cho phép thực hiện 
chuyển đổi tiền tệ cần thiết cho 
chuyến du lịch của họ; 

 
 

Điều 9 
 
Các quyền lợi của người làm 
và chủ doanh nghiệp trong 
ngành du lịch 
 
1. Các quyền lợi cơ bản của 
những người làm hưởng lương 
và những người chủ trong 
ngành công nghiệp du lịch và 
các hoạt động liên quan nên 
được bảo đảm dưới sự hướng 
dẫn của chính quyền quốc gia 
và địa phương, ở cả hai Bang 
của quốc gia gốc và của nước 
sở tại với sự chăm sóc đặc 
biệt, được đưa ra các ép buộc 
đặt biệt được liên kết riêng với 
hoạt động có tính mùa vụ, kích 
cỡ toàn cầu của công việc làm 
ăn của họ và tính mềm dẻo 
thường được đòi hỏi của chúng 
bởi bản chất công việc của họ; 
 
2. Những người làm hưởng 
lương và người làm chủ trong 

ngành kinh doanh du lịch và 
các hoạt động có liên quan có 
quyền lợi và nghĩa vụ để thu 
nhận sự huấn luyện đầu tiên 
thích đáng và liên tục; họ nên 
được nhận bảo hiểm xã hội 
tương xứng; những công việc 
không an toàn tính mạng nên 
được giới hạn lại ít chừng nào 
có thể, và một tình trạng đặt 
biệt; với sự quan tâm đặc biệt 
đến phúc lợi xã hội của họ, nên 
mang lại cho người làm việc 
theo mùa vụ trong các thành 
phần ngành này; 
 
3. Bất cứ người không giả tạo 
hay hợp pháp nào, anh ta/chị 
ta được cung cấp khả năng và 
kỹ năng cần thiết, nên có 
quyền để phát triển hoạt động 
chuyên nghiệp trong lĩnh vực 
du lịch dưới pháp luật hiện 
hành của quốc gia; các chủ 
doanh nghiệp và người đầu tư 
– đặc biệt các công ty vừa và 
nhỏ - có quyền thực thi miễn 
phí đến các thành phần du lịch 
với mức thấp nhất của luật 
pháp hoặc các hạn chế của 
chính quyền; 
 
4. Trao đổi kinh nghiệm mang 
lại cho người hành pháp và 
người làm được trả lương hoặc 
không, từ các quốc gia khác 
nhau, đóng góp vào sự thúc 
đẩy phát triển của ngành du 
lịch trên thế giới; các động thái 
này được thực hiện thuận tiện 
càng lâu càng tốt trong sự cho 
phép với luật pháp quốc gia và 
công ước quốc tế thích hợp; 
 
5. Khi một tác nhân không thể 
thay thế được của việc cứng 
nhắt trong phát triển và động 
thái phát triển của việc trao đổi 
quốc tế, công ty đa quốc gia 
của ngành kinh doanh du lịch 
không được tận dụng vị trí ưu 
thế mà thỉnh thoảng họ nắm 

giữ; họ nên tránh để trở thành 
phương tiện của các mô hình 
văn hoá và xã hội được áp đặt 
một cách giả tạo cho cộng 
đồng sở tại; trong trao đổi tự do 
đầu tư và thương mại, nó nên 
được nhận diện đầy đủ, họ nên 
bao hàm luôn chính họ trong 
việc phát triển địa phương, 
tránh chuyển đi quá mức các 
lợi nhuận của họ bao gồm cả 
việc xuất khẩu, giảm bớt sự 
đóng góp của họ vào những 
ngành kinh tế, trong đó họ 
được thiết lập; 
 
6. Cộng tác và thiết lập mối ban 
giao cân bằng giữa các công ty 
của nước cho và nước nhận 
đóng góp vào phát triển bền 
vững ngành kinh doanh du lịch 
và sự phân bổ công bằng lợi 
tức của sự phát triển; 



 
 

Điều 10 
 
Thực hiện các khái niệm của 
Nguyên tắc Đạo đức Tòan 
cầu cho du lịch 
 
1. Những thành phần tham gia 
nhà nước và tư nhân vào việc 
phát triển du lịch nên hợp tác 
trong việc thực thi những điều 
này và giám sát việc áp dụng 
hiệu quả của chúng;  
 
2. Những thành phần tham gia 
vào việc phát triển du lịch nên 
nhận thức vai trò của những 
thể chế quốc tế trong đó Tổ 
chức Du lịch Thế giới xếp hàng 
đầu, và những tổ chức phi 
chính phủ có năng lực trong 
lĩnh vực thúc đẩy sự phát triển 
và bảo vệ nhân quyền, môi 
trường và sức khỏe, với sự tôn 
trọng những nguyên tắc chung 
cuả luật pháp quốc tế; 
 
3. Những thành phần tham gia 
tương đương nhau nên thể 
hiện dự định của họ trong bất 
kỳ cuộc thảo luận nào liên quan 
đến Những nguyên tắc Đạo 
đức Toàn cầu trong Du lịch 
nhằm hòa giải một bên không 
tham gia thứ 3 mà được biết 
đến đó là Ủy ban Thế giới về 
Đạo đức du lịch. 
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is the only intergovernmental organiza-
tion that serves as a global forum for tou-
rism policy and issues. Its Members include
144 countries and territories as well as
over 350 Affiliate Members from the
public and private sectors. WTO´s mission
is to promote and develop tourism as a
significant means of fostering interna-
tional peace and understanding, econo-
mic development and international trade.

INTERNET: www.world-tourism.org
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 H C PH N  1 

TÁC NG C A DU L CH VÀ VI C GI M THI U  
 

Ho t ng  K t qu  môi tr ng 
Tác ng h  sinh 

thái 

Tác ng s c kho  
con ng i và xã 

h i  
Vi c gi m thi u  

Ch t th i r n  
 
 

• Ô nhi m rác và ch t 
th i  

• Rò r  t  các bãi rác 
• Khói và mùi xông lên t  

các bãi t rác  
• Ch t l ng n c b  

xu ng c p   
• Ch t l ng không khí 

b  xu ng c p  
 

• Gây c n các 
loài  

• Suy thoái các sinh 
c nh s ng 

• Làm v ng m c 
các sinh v t bi n  

 

• R i ro s c kho  
c ng ng 

• Gi m kinh t  (du 
l ch)  

• M t m  quang 
• T n kém cho công 

tác d n v  sinh 

• Cung c p nhi u 
thùng ch a rác 

• Thu d n nh k  
• Các k  thu t x  

l /th i phù h p 
• Ch ng trình qu n 

l  rác th i  

Ch t th i sinh 
ho t  

 

• Ch t r n l  l ng  
• Các sinh v t gây b nh  
• Ch t chlorine 
• Nhu c u n c ng t  
• S  u d ng  
• Ch t l ng n c b  

xu ng c p  
 

• S  u d ng 
• Gây c n các 

loài 
• ánh m t các sinh 

c nh s ng 
 

• R i ro s c kho  
c ng ng t  b nh 
và vi c gây c 
chu i th c n 

• ánh m t các sinh 
k  

• ánh m t n i gi i 
trí  

• ánh m t kinh t  t  
khái thác & du l ch  

• M  quan b  xu ng 
c p 

• T n kém cho công 
tác d n v  sinh 

• Ch ng trình qu n 
l  rác th i 

• C  s  h  t ng và k  
ho ch x  l  chát 
th i  

Thay i vi c s  
d ng t  

 

• Phát tri n th  c p  
• T ng kh  n ng ti p c n 
• Thay i t m t  

• Khai thác quá m c 
& suy thoái ngu n 
l i  

• Thay i h  sinh 
thái  

• Ô nhi m không khí 
• ô th  hoá 
• Ô nhi m n c  
• H n ch  ch t l ng 

cu c s ng 

• L p k  ho ch và 
i u khi n vi c s  

d ng t  
• Gi i h n s n l ng 

khai thác 
• Giáo d c c ng ng 

Ho t ng du 
l ch  

 

• T ng kh  n ng ti p c n 
• T ng các m i liên l c 

v i v n hoá a 
ph ng 

• Suy thoái ngu n l i 
• Thay i h  sinh 

thái 
 

• Gánh n ng quá l n 
cho c  s  h  t ng  

• Thay i m  quan  
 

• Xác nh v  trí cách 
xa các vùng nh y 
c m  

 

S  d ng lao 
ng a ph ng 

• Làm chuy n i lao 
ng t  s n xu t sang 

d ch v  

• ánh m t n ng l c 
s n xu t phi du l ch 
(ngoài ngành du 
l ch)  

• Phá v  các giá tr  
gia ình truy n 
th ng  

• Mâu thu n v n hoá 
• Phân chia xã h i  
• D a chính vào ti n 

m t  
• Có nh ng bi n 

ng m i  
• Thay i cách s ng 
• Ph  thu c vào nh p 

kh u  

• Hu n luy n ng i 
lao ng  

• Bi n ng h ng 
lên  
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 H C PH N  1 

Di c  lao ng  • Ô nhi m t ng lên  
 

• Nhu c u ngu n l i 
ng  dân t ng lên  

• Thi u ch    
• Gánh n ng quá l n 

cho c  s  h  t ng 
• Nh ng khe h  trong

xã h i (lao ng t  
bên ngoài vào làm 
nh ng v  trí cao) 

• ánh m t sinh k   

• Phí tác ng nhà   
• Hu n luy n ng i 

lao ng 
• H ng d n lao 

ng 
• Giáo d c ng i bên 

ngoài v  nhu c u 
ngu n l i a 
ph ng  

 
Ngu n: Department of Environment and Natural Resources, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of the 
Department of Agriculture, and Department of the Interior and Local Government. 2001. Philippines Coastal 
Management Guidebook Series No. 7: Managing Impacts of Development in the Coastal Zone. Coastal Resource 
Management Project of the Department of Environment and Natural Resources, Cebu City, Philippines, 108 p. 
 



CÁC KHÁI NI M V  DU L CH B N V NG  
 

 Tài li u: 1.5   

 
 

 H C PH N  1 

 

i m i n c u: Bài h c kinh nghi m t  Tanga 
 

B t u v i cái nh , v i m t vài v n  u tiên mà các bên liên quan xem là 
quan tr ng. H c cách th c hi n hi u qu  i v i m t ho c m t vài v n  nh  
tr c khi c  g ng gi i quy t nh ng v n  quan tr ng ho c t t c  các khía 
c nh c a m t v n . C  dân a ph ng nên có vai trò chính trong vi c 
ch n ra các v n  u tiên.   
 
B t u b ng cách l ng nghe. Ng i s  d ng ngu n l i là ai và  âu ( nh 
ngh a ai ang gây ra các v n , ai b  tác ng b i nó ho c gi i pháp), h  

ang làm gì, h  mu n t c nh ng gì? ây là n n t ng c a vi c xây 
d ng m i quan h  hi u qu .  
 
Làm vi c  t c m i quan h  hi u qu  v i c ng ng a ph ng. 
H  có vai trò quan tr ng  th c hi n. Ví d : c  dân a ph ng có th  th c 
hi n hi u qu  vi c tu n tra nh k  và giám sát các lo i l i ánh cá, khi ph n 
l n ng i s  d ng ngu n l i n t  c ng ng ó. Cán b  qu n l  có th  c n 
thi t khi ch  có m t s  ng i s  d ng ngu n l i là t  bên ngoài.  
 
S  d ng cách ti p c n có s  tham gia xuyên su t, bao g m vi c ánh giá 
ngu n l i, xác nhc các v n , các hành ng u tiên, ra quy t nh. Các 
cách ti p c n có s  tham gia gi a c ng ng và ban qu n l  và các hi u qu  
trong vi c l ng nghe và xây d ng m i quan h  nh  th o lu n  trên. V i cách 
này, các hi u bi t t  ng i s  d ng ngu n l i và nhà qu n l  c s  d ng 

 xác nh các v n  và nh ng hành ng kh  thi có th .   
 
Xác minh các k t lu n t c thông qua vi c ánh giá có s  tham gia 
b ng cách ph n h i t  ng i s  d ng ngu n l i, quan sát và o c t  do. 
các cách ti p c n này c n c th c hi n trong cùng th i gian.  
 
S  d ng các quá trình m t cách rõ ràng và ra quy t nh xuyên su t và 
t i m i c p  c a các ho t ng c a ch ng trình, bao g m qu n l  nh k  
c ng nh  chính sách. Cách ti p c n này là n n t ng  c i thi n qu n l  và 
th  ch  c a c ng ng.  
 
Ki m tra các hành ng d  ki n  ph m vi nh  tr c khi a chúng vào 
chính sách và các chi n l c trên di n r ng. i u này cho phép công tác 
qu n l  có cách  ki m tra các k  thu t m i ch a c ch ng minh. N u 
các ph ng pháp hi n t i không làm vi c m t cách rõ ràng, các h ng gi i 
quy t các v n  m i có th  c c n n.   
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Giám sát t t c  các hành ng  ki m tra chúng có t c nh ng k t 
qu  nh  mong mu n không ho c nh ng k t qu  không mong mu n trên c  
khía c nh môi tr ng, loài và hi n tr ng c a con ng i. ây là m t ph n c a 
quá trình ki m tra các hành ng d  ki n: giám sát  xem nh ng hi u qu  
c a nh ng gì h  ang có. Vi c giám sát nh k  có th  giúp phát hi n các l i 
tr c khi quá tr  và n  l c c th c hi n cho vi c theo u i k  thu t không 
hi u qu . 
 
Phát tri n các hành ng theo hình kim t  tháp, b t u t  âu mà c ng 

ng a ph ng có th  th c hi n ph n l n hành ng mà không c n n s  
giúp  c a chính quy n ho c các chuyên gia ho c nhà tài tr  t  bên ngoài. 
Có ít các hành ng òi h i s  tr  giúp, và càng ít hành ng c th c hi n 
b i các chuyên gia bên ngoài. Cách ti p c n này s  c i thi n s  trao quy n 
và th  ch  c a a ph ng. Gi  thi t r ng các ngu n tài tr  t  chính quy n 
trung ng và a ph ng cho vi c qu n l  khu b o v  s  b  h n ch  - m t 
th c t  kh c nghi t  m t s  n c ang phát tri n. Trong khi các cu c kh o 
sát là h u ích cho vi c xác nh các ho t ng mà c  dân a ph ng có th  
t  h  th c hi n, thì v n có nhi u thách th c h n  m b o s  tham gia c a 
các bên liên quan trong vi c th c hi n chúng m t cách th c t .   
 
Gi i quy t c  v n  môi tr ng và tình tr ng c a con ng i. c bi t 
gi i quy t các khía c nh v  tình tr ng c a con ng i b  tác ng b i tình 
tr ng môi tr ng và ngu n l i c a nó. ây là chính sách quan tr ng b t bu c 
c a chính quy n và các nhà tài tr . Nó xác nh c các m i quan tâm c  
b n c a vi c s  d ng các tài nguyên ven b  c a con ng i. Du l ch b n 
v ng, nói riêng, có th  là m t ngu n ng c  thúc y tuy t v i, do nó cung 
c p cho c  dân a ph ng các l i ích tài chính (t  du khách) cho vi c b o 
t n ngu n l i môi tr ng mà thu hút du khách.  
 
Nâng cao n ng l c c a ban qu n l  và trong c ng ng. vi c ph i h p 
v i duy nh t m t ho c m t vài ng i s  không t c k t qu  tho  mãn.   
 
Cho phép khung th i gian có tính th c t   xây d ng ni m tin gi a 
c ng ng và nhân viên KBTB. Quá trình này có th  c n m t n m ho c dài 
h n.  
 
Cung c p ng i s  d ng ho c quy n ti p c n các vùng phù h p c a 
KBTB v  trách nhi m qu n l . Ví d : ng  dân a ph ng có th  c c p 
m t s  quy n t  do n m t s  vùng nh t nh ho c t ng th  mà  ó ng i 
bên ngoài ho c không c cho phép ho c ph i tr  m t kho n phí. ây 
chính là s  khuy n khích r t l n cho vi c tham gia c a c ng ng trong vi c 
qu n l  KBTB.  
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 Tanga, các tiêu chí này c phát tri n  ph m vi nh  và sau ó áp 
d ng cho c  vùng r ng l n. Quá trình này c th c hi n qua 3 giai 

o n:  
 
 
Giai o n 1 – Tìm hi u các v n  và ki m tra các gi i pháp  m t s  
làng thí i m (7/1994 n 6/1997).  Các nhà qu n l  KBTB tr c h t ph i 
l ng nghe các c  dân a ph ng, h i v  quan i m c a h  mà không gi i 
thích gi i pháp t t nh t ã c bi t. Sau ó, các nhà qu n l  KBTB và các 
c  dân a ph ng ki m tra các hành ng d  ki n cho vi c qu n l  R n san 
hô, i u khi n ánh b t b ng thu c n , ph c h i r ng ng p m n, các ho t 

ng kinh k  thay th , phân vùng…  m t s  làng thí i m. 
 
 
Giai o n 2 – chu n b  và i u ch nh các quá trình t t nh t c xác 

nh trong giai o n 1 (1997-2000). 
Vi c chia s  các chi phí và gi i ngân cho các l a ch n ã c ki m tra và 
các quá trình và hành ng ã c i u ch nh, áp d ng cho s  l ng làng 
xã r ng l n h n. Nh ng l i ích nhìn th y c và c ch p nh n m t cách 
r ng rãi t  nh ng làng thí i m trong giai o n 1 c s  d ng nh  các ví d  
cho vi c s  d ng r ng rãi h n trong giai o n 2.   
 
 
Giai o n 3 - Ch p nh n các giai o n cu i cùng nh  nh ng ho t ng 
chu n xuyên su t m t vùng r ng l n. (t  2000 cho n nay) các bài h c 
kinh nghi m và nh ng áp d ng thành công ã c truy n i m t cách r ng 
rãi n t t c  các làng xã; m ng l i các vùng b o v  d a vào c ng ng 

c thành l p, th  ch  và các s   chính sách nhà n c c thay i. 
Ch ng trình bây gi  t  duy trì.  
 

 
 
Trích và i u ch nh t :   
Salm, Rodney V., John R. Clark, and Erkki Siirila. 2000. Marine and Coastal 
Protected Areas: A Guide for Planners and Managers. Third edition. IUCN, 
Gland, Switzerland. 
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M t s  L I ÍCH t  du l ch cho các c ng ng a ph ng: 

 
 

1. Thu nh p b n v ng – Du l ch có th  cung c p công vi c tr c ti p n 
các c  dân a ph ng, ho c có th  tài tr  m t s  ho t ng thông qua 
vi c ph  bi n l i t c t  KBTB. Các l i t c này có th  thu c t  các 
ngu n nh  ã li t kê trong ph n tr c nh : phí vào c a, cho thuê t 
bên trong KBTB…- và c ng t  du khách chi tiêu  bên ngoài KBTB nh  
vi c l u trú, th c n và  th  công m  ngh .    

 
 Tuy nhiên, i u quan tr ng là c ng ng không nên quá ph  thu c vào 

du l ch. S  ph  thu c quá l n có th  làm xói mòn i các giá tr  v n hoá 
và s  làm cho c ng ng b  r i ro theo s  dao ng v  nhu c u c a du 
l ch. Thêm vào ó, c  dân a ph ng không nên mong i các m c 
tuy n d ng không th c t . Thông th ng, du l ch b n v ng không ph i 
là v n may cho c  c ng ng, nh ng s  t o ra m t s  công vi c cho 
m t ph n c a c ng ng. Nhi u công vi c có th  là bán th i gian ho c 
theo mùa v .    

 
2. Các d ch v  a ph ng c c i thi n – thu nh p m i t  bên trong 

và bên ngoài c a KBTB c ng có th  c i thi n các d ch v  v  giáo d c 
và s c kho . Bên c nh vi c nâng lên các ngu n tài tr  cho c  c ng 

ng, các ho t ng du l ch b n v ng c ng có th  c l p k  ho ch 
 tài tr  m t s  d  án nh t nh nh  xây d ng m t tr m xá m i ho c 

tài tr  các ch ng trình tr ng h c ang th c hi n. 
 
3. Trao quy n v n hoá và trao i v n hoá – Du khách thích g p g  v i 

ng i dân a ph ng và tìm hi u v n hoá truy n th ng. S  tham gia 
c a c ng ng b  sung thêm các giá tr  cho các ch ng trình du l ch 
b n v ng, và trong lúc ó, các c ng ng truy n th ng th ng c m 
th y t  hào h n nh  vào nh ng m i quan tâm tôn tr ng c a nh ng 
ng i n t  bên ngoài. Tuy nhiên, s  thành công c a ph n l n các 
chuy n tham quan này ph  thu c vào các c  dân a ph ng i u 
khi n các quá trình và hoàn c nh. K  n ng ngôn ng  c ng là r t c n 
thi t i nh ng n  l c này.    

 
4. Nh n th c v  b o t n c a c ng ng a ph ng  - i u ph  bi n 

cho nhi u ng i là không ánh giá y  nh ng gì có xung quanh h  
và l y nh ng gì c cho phép. Thông th ng, nh ng ng i bên 
ngoài thì có cái nhìn m i h n và ánh giá cao v  ngu n l i c a chúng 
ta. M c dù các c  dân vùng sâu vùng xa c l n lên  nh ng vùng 
ven bi n p th ng hi u c s  ph c t p và ánh giá c vai trò 
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c a nh ng vùng này i v i cu c s ng c a h , nh ng nhi u ng i có 
r t ít  ngh  v  t m quan tr ng toàn c u c a nh ng ngu n l i t  nhiên 
và v n hoá c a chúng cho n khi có s  xu t hi n c a các du khách 
qu c t , nh ng ng i quan tâm r t l n v  các vùng và c ng ng a 
ph ng. Và k t qu  là các c ng ng a ph ng có th  c m nh n s  
t ng lên v   th c và c m giác t  hào, t  ó t ng lên nh ng n  l c v  
b o t n. Nhi u c  dân tr  nên quan tâm  b o v  nh ng vùng c a h  
và có th  thay i nh ng cách s  d ng ngu n l i. Ví d : rác th i trên 
các bãi bi n có th  c d n s ch và ch t l ng n c c b o v  t t 
h n.     

 
 

M t s  E DO  c a du l ch lên c ng ng a ph ng: 
 
 

1. Tác ng môi tr ng t  s  l ng l n du khách có th  phá v  môi 
tr ng t  nhiên.  

 
2. Tính không b n v ng v  kinh t  có th  làm cho c ng ng r i ro theo 

s  dao ng v  nhu c u du l ch. Ngoài ra, s  t ng giá có th  x y ra khi 
du khách và c  dân a ph ng c ng mu n nh ng d ch v  và s n 
ph m bao g m: x ng d u, hàng t p hoá, nhà hàng và b t ng s n.   

 
3. S  ông úc c a vùng ô th , bãi bi n… có th  phá v  s  yên bình 

c a môi tr ng t  nhiên (KBTB) và các vùng xung quanh. i u này tác 
ng tiêu c c n c  dân a ph ng và c  du khách.   

 
4. S  phát tri n quá m c có th  phá v  các c ng ng a ph ng. S  

phát tri n x y ra  2 l nh v c: s  phát tri n liên quan n du l ch ã 
c l p k  ho ch (nhà ngh , khách s n, c u c ng…) và s  phát tri n 

không c quy ho ch b i c  dân c a các vùng nghèo do s  t ng lên 
c a dòng ng i có nhu c u tìm vi c làm trong ngành du l ch. Vi c phát 
tri n a ph ng không c l p k  ho ch th ng c quy t nh 
m t cách ng u nhiên và có th  gây ra các v n  quá t i v  n c, ch t 
th i và các c  s  h  t ng giao thông công c ng. Nh ng vùng có m t  
các khu ngh  mát cao có th  b  bao quanh b i các khu nhà  chu t, n i 
có ch t l ng s ng th p cho ng i c  trú và c ng gây các áp l c l n 
cho môi tr ng a ph ng nh  Cancun, Mexico, và Rio de Janeiro, 
Brazil. 

 
5. i u khi n bên ngoài - ng i bên ngoài có th  “ i u khi n quá m c” 

các vùng du khách. ây chính là nh n xét ch  quan nh ng là v n  
quan tâm th c t . Các nhà phát tri n t  bên ngoài có ngu n l i v  tài 
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chính và kinh nghi m và có th  d n nén c  dân a ph ng ra kh i th  
tr ng du khách và bi n h  óng vai trò h  tr . Các c ng ng có th  
b c t c v i du khách n u h  c m th y h  i u khi n r t ít trong l nh 
v c này.  

 
5. Rò r  kinh t  - L i t c du l ch có th  b  rò r  ra bên ngoài vùng n u du 

khách mua s m nh ng s n ph m qu c t  và  u cho các doanh 
nghi p qu c t  thay vì các s n ph m và d ch v  a ph ng. M t s  rò 
r  kinh t  là bình th ng, nh ng nó c n c gi i h n. i u may m n, 
du khách th ng mong mu n h  tr  các doanh nghi p a ph ng n u 
h  có c  h i – và n u ch t l ng c a các s n ph m và d ch v  này là 
t t.  

 
6. Thay i v n hoá - Nh ng thay i v n hoá do du khách gây ra có th  

là tích c c ho c tiêu c c, nh ng b ng cách nào i n a, nó c ng x y ra 
mà c ng ng không có c  h i  quy t nh theo cách h  mu n thay 

i trong th c t . M t s  ng i bên ngoài có th  không mu n dân s  
b n x  b  thay i; s  khác có th  nhìn th y h  nh  m t th  tr ng m i 

 gây nh h ng. B n thân ng i b n x  có th  b  giao thoa nh ng  
thích nh  mu n hi n i hoá v n hoá c a h , mu n gi  l i cách s ng 
truy n th ng, ho c n gi n là mu n có cu c s ng t  t  cho dù có òi 
h i ph i thay i cái gì i n a.  
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Giới thiệu 
 
Bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng bền vững nguồn lợi tự nhiên tại các nước 
đang phát triển là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự bảo tồn môi 
trường toàn cầu. Đưa bảo tồn vào thực tiễn đặc biệt khó khăn ở các nước đang 
phát triển nơi mà nhiều có đa dạng về cạnh tranh trong việc sử dụng đất đai  
cùng một nguồn tài nguyên thiên nhiên. Sử dụng đất đai tối ưu theo một viễn 
cảnh kinh tế sẽ lựa chọn hoạt động mang lại lợi ít cao nhất cho mục tiêu dài hạn. 
Khái niệm này khó hiểu, tuy nhiên, nhiều lợi ích và nguồn lợi được cung cấp và 
ban tặng bởi các hệ sinh thái không có giá trị thị trường. Giá trị của hầu hết 
nguồn lợi tự nhiên và lợi ích của hệ sinh thái thường không được biểu hiện trong 
hoạt động thị trường hoặc có thể không được lộ ra trong thị trường (Constanza 
et al., 1997). Như một hệ quả, các hệ sinh thái được khai thác đầu tiên cho 
những hàng hoá có tính thị trường của chúng, bao gồm nghề cá, dầu, gỗ hoặc 
được chuyển sang các việc sử dụng khác như cánh đồng cỏ hoặc đất nông 
nghiệp. Bảo tồn đa dạng sinh học nguồn lợi tự nhiên là sử dụng đất một cách có 
lựa chọn, điều đó có thể không mang lại lợi nhuận kinh tế tương tự khi sử dụng 
mang tính cạnh tranh. Một chiến lược làm tăng tính hiệu quả của bảo tồn đa 
dạng sinh học là đưa ra một giá trị kinh tế thích hợp cho các lợi ích và hàng hoá 
được cung cấp bởi các hệ sinh thái mà chúng không bao hàm trong thị trường. 
Duy trì đa dạng sinh học lâu dài có thể được bảo vệ nếu như bảo tồn nguồn vốn 
tự nhiên trở thành sử dụng nguồn lợi cạnh tranh.  
 
Các khu bảo tồn đã được thiết lập trên toàn thế giới để bảo tồn nguồn lợi tự 
nhiên và đa dạng sinh học cho hôm nay và cho các thế hệ tương lai. Ngân quỹ 
cho các hoạt động bảo tồn tại các khu vực bảo tồn không phải lúc nào cũng có. 
Đây hoàn toàn là điều có thật tại các nước đang phát triển, nơi mà chính phủ 
thường không có nguồn lực để dùng cho bảo tồn; các nhà quản lý của các khu 
bảo tồn thông thường tìm các giải pháp thay thế khác cho việc đạt được ngân 
quỹ.  
 
Các khu bảo tồn mang lại nhiều lợi ích môi trường cho con người, ví dụ, bảo vệ 
lưu vực nước, hạn chế xói lở và xoay vòng dinh dưỡng. Người ta ước lượng 
rằng, các hệ sinh thái trên toàn thế giới mang lại ít nhất 33 nghìn tỷ đô-la giá trị 
của các dịch vụ mỗi năm; các hệ sinh thái mang lại các hoạt động giải trí cung 
cấp sự đóng góp cho tổng này (Constanza et al., 1997). Người ta cũng bắt đầu 
tính toán giá trị kinh tế lợi tức của việc bảo tồn các môi trường sống tự nhiên tại 
các nước đang phát triển (Tobias and Mendelsohn, 1991). Mỗi năm, hàng triệu 
người trên khắp thế giới tham quan các khu vực tự nhiên. Lợi tức thu được từ du 
lịch này biểu diễn cho lợi tức kinh tế tiềm năng cho người địa phương và cho 
công việc bảo tồn sau này. Du lịch sinh thái có thể đóng góp quan trọng cho việc 
phát triển bền vững trên toàn thế giới, đặc biệt tại các vùng nhiệt đới đang phát 
triển (Mendelsohn, 1997). Công viên quốc gia Galápagos (Galápagos NP) của 
Ecuador là một minh chứng, nơi đây du lịch sinh thái đóng góp nguồn ngân quỹ 
chính cho việc quản lý và bảo tồn của khu bảo vệ. Khu vực bảo tồn này có thể 
dùng như một mô hình cho các khu bảo tồn khác ở các nước đang phát triển. 
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Lượng giá các khu bảo tồn trong việc sử dụng du lịch sinh thái 
 
Các khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao có thể được bảo tồn nếu như giá trị 
của bảo tồn vượt quá chi phí cơ hội và chi phí trực tiếp của việc bảo tồn nguồn 
lợi (Grossling, 1999). Một phương pháp của việc áp đặt giá trị này lên một khu 
vực là để phát triển khu vực thành một điểm du lịch sinh thái. Du lịch sinh thái 
theo định nghĩa của Hiệp hội Du lịch Sinh thái Quốc tế là “du lịch có trách nhiệm 
đến những khu vực thiên nhiên nơi bảo tồn môi trường và cải thiện sự thịnh 
vượng của cộng đồng” (Western, 1993). Tổ chức Bảo Tồn Thế giới (IUCN) mở 
rộng định nghĩa này thành “du lịch có trách nhiệm với môi trường và tham quan 
đến những khu vực tự nhiên, để thưởng thức và đánh giá cao thiên nhiên (và bất 
kỳ những đặc điểm văn hóa đi cùng, cả quá khứ và hiện tại) mà điều này thúc 
đẩy bảo tồn, có một tác động từ du khách thấp và cung cấp đầy đủ cho sự liên 
quan kinh tế xã hội có lợi ích chủ động của cộng đồng địa phương” (IUCN, 
1997). Nhu cầu du lịch sinh thái liên quan trực tiếp đến những thành phần tự 
nhiên độc đáo hoặc đáng chú ý của một khu vực, vì thế du lịch sinh thái có thể là 
một động lực kinh tế mạnh mẽ để bảo tồn một khu vực tự nhiên. Quản lý hữu 
hiệu du lịch sinh thái có thể giúp cả hai bảo tồn nguồn lợi tự nhiên và sinh ra một 
đóng góp rộng hơn và công bằng hơn của lợi nhuận kinh tế kèm theo (Chase et 
al., 1998). 
 
Dịch vụ giải trí và văn hoá trên toàn thế giới ước tính đạt giá trị 3.8 tỷ đô-la, trong 
đó tổng số sinh vật ven bờ mang lại hàng năm 144 đô-la/ hecta (Constanza et 
al., 1997). Theo ý tưởng chi phí kèm theo quản lý dịch vụ giải trí được cung cấp 
bởi khu bảo vệ nên được phản ánh trong phí sử dụng của du khách. Nhiều 
nghiên cứu về sự sẵn lòng chi trả chỉ ra rằng các du khách trong khu bảo tồn 
thường sẵn sàng trả lệ phí cao hơn nhiều so với giá quy định hiện nay tại các 
nước đang phát triển (Tobias and Mendelsohn, 1991; Maille and Mendelsohn, 
1993; Menkhaus and Lober, 1996). Tuy nhiên, các quốc gia đang phát triển thiếu 
cơ bản kinh nghiệm cần thiết để hướng dẫn các nhà quản lý nguồn lợi tự nhiên 
trong việc thiết kế chiến lược giá cả hữu hiệu cho khu bảo tồn (Chase et al., 
1998). Dịch vụ công viên quốc gia Galápagos ( GNPS) đã và đang quản lý du 
lịch trên hòn đảo từ những năm của thập niên 70 và vì thế có thể cung cấp cái 
nhìn thấu đáo hữu dụng vào các chương trình du lịch sinh thái thành công như 
thế nào để có thể sử dụng tài trợ cho chương trình bảo tồn. 
 
Vườn quốc gia Galápagos  
 
Quần đảo Galápagos nằm ở Thái Bình Dương, cách bờ biển Ecuador gần 1.000 
km (xem hình 1). Quần đảo gồm 14 đảo chính và hơn 107 đảo nhỏ và các bờ 
đá, chúng thuộc về Ecuador từ năm 1832. Các hòn đảo cấu tạo nên khu vực có 
diện tích đất 8.009 km2 trong đó 97% là phần của công viên quốc gia Galápagos; 
và thêm vào 133.000 km2 vùng biển được bảo vệ trong KBTB (xem hình 2). 
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Bản đồ 1: Quần đảo Galápagos 
 

 
 

Quần đảo Galápagos đã nổi tiếng về tầm quan trọng của nó trong quá trình phát 
triển tiến hoá của Darwin. Quần đảo được mang nét đặc trưng riêng do hệ động 
vật và thực vật độc đáo. Các loài động thực vật trên đảo thể hiện tính đặc hữu ở 
mức độ cao, mong đợi trở thành quần đảo nhiệt đới tách biệt (Stattersfield et al., 
1998). 90% loài bò sát, 66% loài chim, 20-30% thực vật trên cạn và động vật 
biển là sinh vật đặc hữu của đảo (Carrasco,1992). Các loài động vật quan trọng 
bao gồm Rùa lớn, kỳ nhông cạn và biển và một số lượng lớn các loài chim biển 
bao gồm Chim chân xanh (bluefooted booby). Nó cũng là khu vực làm tổ cho 
chim hải âu lớn. Do là nơi gặp nhau của các dòng hài lưu, quần đảo Galápagos 
có ba vùng địa sinh học rõ rệt ( Rojas, 2000). Các dòng hải lưu đó làm tăng thêm 
tính độc đáo cho môi trường biển ở đây, nó nuôi nấng sư tử biển, hải cẩu lông, 
rùa biển, cá voi, cá heo, cá mập và san hô. Thế giới hoang dã độc đáo và sự 
bạo dạn trong giao tiếp  với con người tạo nên điểm thu hút du lịch tự nhiên 
hàng đầu trên thế giới. 
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Bản đồ 2: Khu dự trữ biển và Vườn quốc gia Galápagos 
 

 
 
Động lực cho bảo tồn quần đảo được bắt đầu từ năm 1934 khi chính phủ 
Ecuador thành lập khu bảo tồn động vật hoang dã tự nhiên và hai năm sau đó, 
ngăn cấm việc săn bắn một số loài (Southgate and Whitaker, 1992). Vào năm 
1959, sau một chiến dịch manh mẽ dẫn đầu bởi một nhóm khoa học gia có uy 
tín, Vườn quốc gia Galápagos được thành lập và quỹ Charles Darwin  cho đảo 
Galápagos ra đời. GNPS là một cơ quan thuộc chính phủ quản lý Vườn quốc gia 
Galápagos. Trạm nghiên cứu Charles Darwin (CDRS), một chi nhánh đang hoạt 
động của Quỹ Charles Darwin Foundation (Charles Darwin Foundation, 2000a), 
mục đich chính là cung cấp thông tin và trợ giúp kỹ thuật cho GNPS và các chi 
nhánh khác của chính phủ. Năm 1979, UNESCO công nhận quần đảo Vườn 
quốc gia Galápagos là di sản thế giới, và năm 1985 nó được công nhận là Khu 
dự trữ sinh quyển. Năm 1986, Khu bảo tồn nguồn lợi biển Galápagos được 
thành lập, và bốn năm sau, nó được công nhận là khu bảo tồn cá voi. Tháng 3 
năm 1998, một bộ luật dành riêng cho Galápagos thành lập, Khu Dự trữ biển 
Galápagos như là khu vực bảo vệ chịu sự quản lý của GNPS. Khu Dự trữ biển 
bao gồm các vùng nước phía trong cộng thêm vùng nước trong khoảng 40 dặm  
của các đường bờ của các hòn đảo khác nhau. Đây là KBTB lớn thứ hai trên thế 
giới sau Great Barrier Reef của Úc. 
 
Chính phủ Ecuador đã ban hành một đạo luật đặc biệt dành cho Galápagos vào 
năm 1998 nhằm vào việc thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền 
vững (Government of Ecuador,1998). Những thay đổi quan trọng trong việc quản 
lý và bảo tồn vùng biển đảo này diễn ra nhờ bộ luật mới này sẽ được thảo luận ở 
phần sau.  
 
Vườn quốc gia Galápagos đối mặt với rất nhiều mối đe dọa đối với sự toàn vẹn 
sinh thái của nó. Những loài đã được du nhập tỏ ra là mối đe dọa nghiêm trọng 
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nhất đối với sinh thái quần đảo. Khoảng 200 năm trước, con người đã du nhập 
đến và tiếp tục du nhập thêm những loài ngoại lai vào hệ thống quần đảo. Điều 
này dẫn đến sự đổ vỡ của những hệ sinh thái tự nhiên, từ thay đổi động lực con 
mồi-vật bắt mồi đến sự tuyệt chủng của một số loài đặc hữu (Rojas, 2000). Việc 
khai thác quá mức tài nguyên biển là một trong những mâu thuẫn nghiêm trọng 
nhất giữa dân cư địa phương và GNPS. Khai thác quá mức đe dọa trực tiếp đến 
những loài quan trọng như hải sâm, tôm hùm và cá mập. Những biện pháp khai 
thác thủy sản bất hợp pháp và câu trộm cũng đe dọa sư tử biển, rùa, chim cánh 
cụt và cá heo.  
 
Áp lực lên nguồn lợi của quần đảo Galápagos được liên quan trực tiếp đến việc 
phát triển dân số nhanh (xem bảng 1). Số dân khoảng 16.000 người phân bố chỉ 
trên 5 đảo Baltra, Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela và Floreana. Tỉnh 
Galápagos có tỉ lệ gia tăng dân số cao nhất Ecuador (xem bảng 1), chủ yếu do tỉ 
lệ di dân cao (Fundación Natura, 2000), một sản phẩm của chính nó do có 
những cơ hội làm việc và những dịch vụ công cộng tốt hơn trên đảo so với đất 
mẹ Ecuador (Fundación Natura, 1998). 
 
 Hình 1: Mức tăng dân số tại quần đảo 

Galápagos 
Mức tăng dân số tại quần 

đảo Galápagos 
Năm Tốc độ tăng 

% 
1950 – 1962 4,8 
1962 – 1974 4,5 
1974 – 1982 4,9 
1982 – 1890 5,9 
1990 - 1998 6,4  

 
 
Lịch sử Du lịch ở Quần đảo Galápagos 
 
Những nơi hiếm và độc đáo được du khách đánh giá cao và đã phát triển thành 
công du lịch sinh thái (Mendelsohn, 1997), đây chính là trường hợp của Quần 
đảo Galápagos. Du lịch bắt đầu ở vùng biển đảo này vào năm 1969 khi hai công 
ty lữ hành, Metropolitan Touring và Turismundial, được Lars Eric Lindblad và 
những người điều hành tàu du lịch liên hệ (Southgate and Whitaker,1992). Con 
tàu đầu tiên, “ Lina A,” đến quần đảo năm 1969 (Amador et al., 1996) và từ đó, 
du lịch tăng lên liên tục. Mặc dù có chưa tới hơn 5.000 khách năm 1970, số 
khách tăng lên đến hơn 66.000 năm 1999 (xem bảng 2). Sự gia tăng về du lịch 
đã gặp sự gia tăng đồng thời về cơ sở hạ tầng, như thuyền, khách sạn. 
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Bảng 2: Số lượng khách tham quan đến Vườn quốc gia Galapagos 1970 - 
2000 

(Foreign: Khách quốc tế; Nationals: Khách nội địa; Total: Tổng số) 
 

Ngày nay, du lịch là hoạt động kinh tế chính của vùng biển đảo này. Hầu hết 
khách du lich đi bằng máy bay đến đảo Santa Cruz hoặc San Cristóbal. Sau đó, 
các tour rời khỏi sân bay Baltra gần Santa Cruz hoặc hai thị trấn có cảng chính 
gần những sân bay này (Wallace, 1993). Hoạt động du lịch quan trọng nhất trên 
đảo Santa Cruz (Fundación Natura, 1998) vì nó là trung tâm thương mại của 
quần đảo và nơi có những cơ quan đầu não và CDRS. Số tàu và khách sạn đã 
tăng từ năm 1972 (Fundación Natura, 1998). Có 23 chỗ nghỉ trên đảo Santa 
Cruz, 11 trên San Cristóbal, 6 trên Isabela và một trên Floreana (Ministry of 
Tourism, 2000). Ngày nay, du lịch chủ yếu là dựa vào những chuyến tàu nước 
ngoài; vì du khách phần lớn đi bằng tàu, ăn và ngủ trên tàu, nhu cầu về những 
hạ tầng cơ sở quan trọng cho du lịch trên những đảo hẻo lánh đã giảm đi đáng 
kể (Wallace, 1993). Năm 1972, chỉ có 1 tàu có khả năng phục vụ chỗ ngủ qua 
đêm; vào năm 1984, có 54 tàu và năm 2000 có 80 tàu đã đăng ký. Công suất 
chứa khách của những tàu đã tăng 597 khách năm 1981, đến 1.729 khách năm 
2000 (bảng 3). Việc tăng số lượng và kích cỡ tàu đang sinh ra một tác động kiểu 
khác và dẫn đến tình trạng nghẽn khách ở một số nơi.   
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Bảng 3: Số tàu du lịch trong Công viên quốc gia Galapagos 
Năm 1981 1995 1996 1997 2000 
Số tàu 40 88 90 84 80 
Tổng sức chứa của các tàu 597 1446 1484 1545 1735 

Nguồn: Đơn vị du lịch GNPS: Fundacion Natura, 1998 
 
Lập kế hoạch quản lý du lịch ở Vườn Quốc gia Galápagos  
 
GNPS gánh vác việc quản lý du lịch trên quần đảo từ năm 1974, và giữa thời 
gian đó đến 1977, Kế hoạch quản lý công viên đã dẫn đến việc hình thành nhiều 
vị trí dành cho du khách trên nhiều đảo, phác họa những con đường mòn và xác 
định du khách sẽ đi cùng những hướng dẫn viên (Fundación Natura, 1998). Hầu 
hết những điểm dành cho du khách chỉ có thể vào được bằng tàu, vì thế, việc 
tham quan được tổ chức theo nhóm với một hướng dẫn viên được cấp giấy 
chứng nhận (Amador et al., 1996). Hiện tại, có khoảng 56 điểm dành cho du 
khách trên cạn (xem Bản đồ 3) và 62 điểm tham quan ở biển  (Fundación 
Natura, 2000). 
 

Bản đồ 3: Khu vực khách tham quan (x) 
 

 
 
Từ năm 1975, GNPS đã quản lý một chương trình chứng nhận hướng dẫn. 
Những khóa đào tạo hướng dẫn được tổ chức với sự hợp tác của Trạm Nghiên 
cứu Charles Darwin ( GNPS, 1996). Hướng dẫn viên đóng một vai trò chiến lược 
trong việc quản lý công viên; họ giúp cho việc tuân theo những qui định của công 
viên có hiệu lực và cung cấp cho du khách những thông tin về chương trình bảo 
tồn được Công viên Galápagos và trạm nghiên cứu thực hiện. Khía cạnh giáo 
dục du khách này đã giúp tăng sự hỗ trợ của du khách trong các hoạt động bảo 
tồn trên quần đảo.  
Công suất chứa (sức tải) du khách 
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Năm 1973, Kế hoạch Quản lý Vườn quốc gia Galápagos đã thiết lập con số tối 
đa 12.000 khách trên đảo mỗi năm. Do nhu cầu tăng lên, con số này đã tăng lên 
nhiều lần. Năm 1978, số khách tăng lên đến 14.700, và vào năm 1982 là 25.000. 
Hiện nay, không có giới hạn tổng số khách du lịch được tham quan bảo 
Galápagos. Thay vì giới hạn du khách, Kế hoạch Quản lý đã thiết lập một công 
suất chứa khách đặc biệt dành cho từng điểm tham quan trên cạn, một công cụ 
chủ chốt để bảo tồn và quản lý hiệu quả ở các điểm. Phương pháp để xác định 
công suất tải khách được áp dụng lần đầu tiên vào năm 1984 và sau đó được 
cải tiến và áp dụng một phần vào năm 1991. Năm 1996, Kế hoạch Quản lý 
Galápagos đã áp dụng một phương pháp được cân nhắc lại cho phù hợp với 
đặc điểm độc đáo của Galápagos (Amador et al., 1996). Sức tải của một điểm 
được xác định sau khi nghiên cứu một số yếu tố, gồm: thời lượng, độ dài của 
chuyến du lịch, khu vực sẵn có, tính nhạy cảm với sự xói lở, số lượng khách 
trong nhóm, trầm tích và dạng thủy triều, và năng lực quản lý.  
 
GNPS quản lý số lượng khách du lịch đến điểm tham quan bằng cách sử dụng 
một hệ thống “Ghi chép cuộc hành trình đã định” đối với những con tàu có sức 
chứa 20 hoặc hơn 20 hành khách. Hệ thống này, bắt đầu từ năm 1978 
(Fundación Natura, 1998), ban đầu tập trung vào những tàu có 90 giường trở 
lên, nhưng năm 1990, hệ thống này đã mở rộng để tính tất cả những tàu có hơn 
20 hành khách (Cayot et al., 1996). Hàng năm, mỗi tàu nhận một kế hoạch điểm 
du lịch bắt buộc từ công viên, kế họach này cho phép GNPS kiểm soát số du 
khách tại mỗi điểm. Những tàu có ít hơn 20 hành khách thì có một ghi chép hành 
trình mở, điều này mang lại cho GNPS sự linh động khi di chuyển khách từ chỗ 
quá đông đến những chỗ vắng hơn. Có một số linh động trong cơ chế này như 
các tàu thường xuyên được chấp nhận thay đổi lịch trình của nó (thông tin cá 
nhân từ Edgar Muñoz, Fundación Natura,1998). Kế hoạch Quản lý những vùng 
sử dụng sau: khu bảo vệ tuyệt đối, khu nguyên sơ, khu sử dụng đặc biệt, khu 
cảng và những vùng bảo vệ lân cận, khu đô thị và nông thôn. Những hoạt động 
du lịch diễn ra ở khu dành cho khách (Galápagos NP, 2000), những khu có mật 
độ náo động ít và đại diện cho sự đa dạng sinh học bản địa trên quần đảo. 
Những nơi này có thể chịu đựng được những mức độ tham quan nhất định và có 
những điểm đáng quan tâm riêng đối với du khách (GNPS, 1996). Khu dành cho 
du khách lại được chia thành 3 loại:  

a) Sử dụng mở rộng, như; những điểm có thể chứa một lượng lớn du khách 
và theo một tỉ lệ cố định 

b) Sử dụng chuyên sâu, như: những điểm có thể chứa một lượng lớn du 
khách và theo một tỉ lệ cố định 

c)  Sử dụng cho giải trí, như: những nơi nằm gần khu dân cư và cung cấp 
cho dân cư địa phương những hoạt động giải trí ( GNPS, 1996). 
 
Lượng du khách đến Galápagos được điều khiển và giám sát theo 3 cách:  

• Thẻ thông tin của du khách (khi đến, mỗi du khách sẽ cho biết tuổi, quốc 
tịch và những thông tin chung khác). 

• Báo cáo từ các con tàu về số khách mỗi chuyến đi. 
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• Báo cáo từ hướng dẫn du lịch (đối với mỗi chuyến đi, hướng dẫn viên 
phải nộp một báo cáo về số khách trên tàu, thời gian chuyến tham quan, 
và điểm tham quan)  

 
Hình 2: Khách tham quan đến Vườn Quốc gia Galapagos giai đọan 1976 - 

1999 
 

 
(Màu xanh: Khách ngoại quốc; Màu đỏ: Khách nội địa; Màu vàng: Tổng cộng) 
 
Lợi nhuận kinh tế từ Du lịch đối với Vườn Quốc gia Galápagos  
 
Galápagos NP có phí vào cổng, hoặc phí sử dụng của du khách, phí dành cho 
du khách của Vườn. Những mức phí khác nhau được xác định theo Luật Đặc 
biệt về Bảo tồn và Phát triển Bền vững của Quần đảo Galápagos (xem bảng 4). 
Theo hệ thống giá có sự phân biệt của Galápagos, khách du lịch nước ngoài sẽ 
trả phí cao hơn so với người dân Ecuador. Như những trường hợp thường gặp 
ở các Vườn quốc gia vừa là khu bảo tồn, phí sử dụng của du khách ở  
Galápagos không đủ để trả cho những chi phí các dịch vụ được cung cấp tại 
Vườn. Những mức phí hiện thời đánh dấu một sự tăng lên đáng kể theo thời 
gian nhưng vẫn chỉ đáp ứng được chỉ khoảng 25% ngân quỹ Galápagos. Những 
mức phí thấp hơn giá thành dành cho người điều hành tour và du khách được 
ghi nhận là một vấn đề có thể dẫn đến việc khai thác quá mức nguồn lợi và 
mang lại nguồn quỹ không đủ để trả cho những chi phí về dịch vụ du lịch và hoạt 
động bảo tồn (Southgate and Whitaker, 1992). Thu nhập của Vườn không đủ 
cho Vườn và việc quản lý bảo tồn biển trong việc quản lý số du khách đang tăng 
lên một cách thích hợp (Wallace, 1993). Mặc dù phí sử dụng của du khách đã 
tăng vài năm gần đây, nhất là năm 1993 (xem bảng 5), nó đã không tác động 
đến nhu cầu vào tham quan công viên của du khách, và số khách vẫn tiếp tục 
tăng đều.  
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Bảng 4: Phí tham quan Vườn quốc gia Galapagos 
Danh mục Lệ phí  

Đô-la 
Mỹ 

Khách nước ngoài (không phải cư dân quốc gia) 100 
Khách nước ngoài dưới 12 tuổi 50 
Khách nước ngoài là thành viên của cộng đồng 
Andean hoặc Mercosur 

50 

Khách nước ngoài là thành viên của cộng đồng 
Andean hoặc Mercosur dưới 12 tuổi 

25 

Công dân hoặc cư dân của Ecuador 6 
Công dân hoặc cư dân của Ecuador dưới 12 tuổi 3 
Khách nước ngoài (không phải cư dân quốc gia) 
tham gia vào Viện Hàn lâm quốc gia 

25 

Trẻ em trong ngoài nước dưới 2 tuổi Miễn 
phí 

Nguồn: Chính phủ Ecuador, 1998 
 

Phí cấp chứng nhận điều hành tàu cũng đã tăng. Năm 1991, tất cả tàu trả 10 
USD/giường/ năm ( Whitaker and Southgate, 1992). Theo luật mới, những phí 
này thay đổi từ 50 USD/giường/ năm cho đến 250 USD/giường/ năm tùy theo 
loại tàu thuyền (xem Bảng 6)  
 
Bảng 5: Phí tham quan trước khi ban hành bộ luật đặc biệt (Đô-la Mỹ) 
Danh mục Trước năm 

1993 
Giai đoạn 1993 – 1998 

Khách nội 
địa 

0.55 3.00 + 2.50 thuế khu vực tự trị 

Khách 
nước 
ngoài 

40.00 80.00 + 30.00 thuế khu vực tự trị nếu qua San 
Cristóbal hoặc 
80.00 + 12.00 thuế khu vực tự trị nếu qua Baltra 

Nguồn: Fundacion Natura, 1998; Southgate và Whitaker, 1992 
 
Trước khi Bộ Luật Đặc biệt dành cho Công viên quốc gia Galapagos được thiết 
lập, Công viên quốc gia Galapagos là một nguồn kinh phí cực kỳ quan trọng đối 
với INEFAN (Viện Nghiên cứu Rừng, Khu Bảo tồn và Đời sống Hoang dã của 
Ecuador). Trước khi luật được thực thi, trung bình chỉ 30% nguồn thu từ phí sử 
dụng của khách chuyển vào kinh phí của GNPS, trong khi phần còn lại dành cho 
INEFAN. 
 
 
 

Bảng 6: Phí cấp phép hàng năm cho các tàu/giường 
(đô-la Mỹ) 

Loại Loại Số tiền 
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Du thuyền A 250 
Du thuyền B 200 
Du thuyền C 150 
Tour trong 

ngày 
R 250 

Tour trong 
ngày 

E 50 

(nguồn: Đơn vị du lịch GNPS) 
 

Hình 3: Phân bổ nguồn từ thu phí tham quan 

40

555
10

20

10
5

Coäng vieân quoác gia
Galapagos
Khu baûo toàn bieån
Galapagos
Heä thoáng kieåm dòch vaø
ñieàu khieån
Boä Moâi tröôøng

Vieän quoác gia Galapogos

Khu vöïc töï trò Galapagos

Chính quyeàn ñòa phöông
tænh Galapagos
Haûi quaàn quoác gia

 
 
Luật mới đã làm thay đổi việc phân phối nguồn thu từ phí sử dụng của du khách 
như sau: Luật đã giảm nguồn tiền dành cho INEFAN (chẳng hạn như Bộ Môi 
trường) xuống còn 5%, và lợi ích quan trọng đã đạt được cho việc bảo tồn quần 
đảo là dùng tới 45% phí sử dụng của du khách cho việc quản lý Công viên quốc 
gia và KBTB Galapagos. GNPS thu phí và hàng tháng chuyển vào những thành 
phần khác do luật qui định.  
 
Ngân quỹ dành cho việc tuần tra và kiểm dịch của tỉnh Galápagos và dành cho 
hải quân quốc gia để điều khiển và giám sát KBTB phải được dùng theo Kế 
hoạch Quản lý của VQG Galápagos. Quỹ được phân phối đến Viện Quốc gia 
Galápagos (INGALA), Khu tự trị Galápagos và Chính quyền tỉnh Galápagos và 
chúng được sử dụng cho nhiều mục đích về các dự án giáo dục, sức khoẻ, thể 
thao và môi trường, dịch vụ môi trường hoặc dịch vụ du khách.  
 
Ngân sách 1999 của GNPS (bao gồm cả KBTB) là 2,29 triệu đô. Năm 1999, 
người tham quan sử dụng các loại phí tại Galápagos tổng cộng  hơn 5 triệu đô-la 
(xem bảng 5). Du khách ngoại quốc cung cấp số lượng lợi tức, với công dân 
Ecua 
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dorian cung cấp ít hơn 2%. VQG Galápagos nhận 40% của lợi tức đó, và khu Dự 
trữ biển 5%, tổng cộng gần 2,2 triệu đô-la cho công việc quản lý VQG Galápagos 
và Khu dự trữ biển.  
 
Bảng 7: Nguồn ngân quỹ của Vườn quốc gia Galapagos và lợi tức từ lệ phí 

tham quan (đô-la Mỹ) 
Năm Lợi tức từ lệ phí tham 

quan 
Nguồn ngân quỹ của công viên 

quốc gia Galapagos 
1995 3.296.678 1.093.360 
1996 3.722.238 1.073.747 
1997 3.948.337 1.441.721 
1998 3.716.630 1.802.115 
1999 5.098.455 2.291.355 

 
Thêm vào lệ phí sử dụng của du khách, GNPS nhận lợi tức từ phí chuyển 
nhượng tàu. Tổng phí chuyển nhượng khoảng 400.000 đô-la hoặc 8% của tổng 
thu nhập nảy sinh phí vào khu vực. Mỗi tàu mua một giấy phép hoạt động, hoặc 
lệ phí chuyển nhượng từ VQG. Phí được qui định tuỳ theo loại tàu thuyền và số 
giường trên đó (xem bảng 6). Tàu được phân lại theo kích cỡ, số giường, và 
chất lượng giường. Tàu loại A là sang trọng nhất và loại C là kém nhất. Loại R là 
những tàu đi tour trong ngày hạng sang nhất 
 
Hình 4a & b Tải trọng hành khách và danh mục loại tàu 

6
9

10

57

18

>80

21-79

20

12-.18

<11

 

53

23

20

4

A

B

C

R/E

 
 
Năm 2000, có 80 tàu khách đăng ký với GNPS (xem bảng 3). Số tàu khách hoạt 
động trong Galápagos đã giảm từ 90 năm 1996 xuống 80 năm 2000, nhưng 
công suất khách tăng từ 1.484 năm 1996 lên 1.735 năm 2000 ( Fundación 
Natura, 1999; GNPS, 2000a). Mặc dù hạn ngạch giấy phép hoạt động tàu do 
chính phủ qui định đối với GNPS không thể tăng thêm, những mâu thuẫn đã nảy 
sinh trong quá trình chuyển nhượng và hợp nhất những giấy phép hoạt động. 
 
 
 
 
Những Phí sử dụng của Du khách và Phí giấy phép hoạt động có tương 
đương với giá trị Dịch vụ Hệ sinh thái hay không?  
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Du lịch sinh thái ở VQG Galápagos mang lại những nguồn kinh phí quan trọng 
có lợi cho việc quản lý và bảo tồn của nó. Khoản kinh phí thu lại này đã cải thiện 
đột phá với việc thực thi đạo luật năm 1998,  mà đã dẫn đến một số tổn thất của 
những hệ sinh thái trước đó trong việc phân bổ phí sử dụng của du khách. 
Thông qua phí sử dụng của du khách, ngày nay, du lịch đã đóng góp kinh tế 
quan trọng cho quần đảo; 95% của kinh phí sinh ra được giữ lại cho tỉnh 
Galápagos, và 45% kinh phí này được dùng trực tiếp vào việc quản lý VQG 
Galápagos và việc bảo tồn biển.  
 
5% dành cho hệ thống thanh tra và kiểm dịch Galápagos. Hệ thống phí thu có sự 
phân biệt được ủng hộ hoàn toàn. Một người dân và một người nước ngoài có 
thể hưởng sự tham quan như nhau, nhưng do có thu nhập cao, người nước 
ngoài có lẽ là sẵn lòng trả cao hơn khi đến tham quan (Lindberg, 1998).  
 
Phí sử dụng của du khách ở VQG Galápagos là một nỗ lực để định giá dịch vụ 
giải trí mà quần đảo cung cấp. Phí là nguồn thu nhập chính của GNPS và vì thế 
hỗ trợ trực tiếp cho việc bảo tồn quần đảo, việc này sẽ duy trì tính toàn vẹn của 
nơi đặc biệt này cho thế hệ sau. Vì một tỉ lệ phần trăm nguồn thu từ phí sử dụng 
của du khách được dành cho chính quyền địa phương, cộng đồng địa phương 
hưởng lợi từ du lịch sinh thái và có thể hỗ trợ cho những nỗ lực bảo tồn trên 
quần đảo nhiều hơn.  Sự hỗ trợ này là yếu tố chủ chốt trong việc duy trì dịch vụ 
giải trí đáng giá dành cho du khách. Sự hữu dụng của nguồn thu này đối với dân 
cư địa phương phụ thuộc vào hiệu quả của chính quyền địa phương trong việc 
xác định và đầu tư vào những chính sách và dự án sinh lợi.   
 
Nếu như 5 triệu USD thu nhập từ phí sử dụng của du khách được dùng như là 
một thước đo cái giá phải trả cho những dịch vụ giải trí của VQG Galápagos. Giá 
trị hiện hành thực sự (là giá trị thực của dịch vụ tính bằng USD hiện hành theo 
thời gian) của sự giải trí  trên ở VQG Galápagos là khoảng 125 triệu USD, cho 
rằng 4% lãi suất thực và những mức độ tham quan tương đương như ở năm 
19991. Nếu như nguồn thu từ phí cấp phép cũng được tính vào thì gía trị thực 
hiện thời sẽ vào khoảng 135 triệu USD.  Đây là một sự ước lượng bảo thủ vì số 
lượng du khách đã tăng lên đều đặn (xem hình 2).  
 
Nguồn kinh phí hiện thời được sinh ra từ phí sử dụng của du khách và giấy phép 
điều hành không tương đương với giá trị giải trí thực sự mà quần đảo mang lại 
cho người sử dụng. Phí sử dụng hiện hành được thu không dựa trên nghiên cứu 
sự sẵn lòng trả, mà cũng chẳng liên quan đến chi phí cung cấp cơ hội du lịch 
của công viên; hậu quả là có nguy cơ phí hiện hành được thu thấp hơn giá thị 
trường.  
 
Mới chỉ có một nghiên cứu duy nhất được thực hiện ở quần đảo Galápagos 
nhằm vào việc định giá những dịch vụ giải trí mà VQG Galápagos mang lại 
(Edwards, 1991). Nghiên cứu này đã sử dụng phân tích nhu cầu hưởng thụ 
trong đó đường cong nhu cầu được dùng để đánh giá phí thu tối đa hóa lợi 
nhuận. Nghiên cứu này đã ước lượng rằng chính quyền Ecuador có thể đạt 
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được 27 triệu USD tiền thuế (phí sử dụng của du khách) mỗi năm từ du lịch ở 
VQG Galápagos, dựa vào nguồn phí sử dụng là 770 USD và 34.722 du khách 
đến.  
 
Thái độ của dân cư địa phương đối với du lịch được xác định bằng những cuộc 
phỏng vấn (Fundación Natura, 2000). Năm 1997, 63% người được hỏi cảm thấy 
rằng du lịch có lợi, năm 1998, con số này tăng lên 75%, và 79 % năm 1999 
(Fundación Natura, 2000). Một kết qủa thú vị khác của cuộc khảo sát này là 35% 
người được hỏi đã nghĩ rằng cộng đồng địa phương đã không có khả năng cung 
cấp dịch vụ du lịch. Chính quyền địa phương có thể đầu tư một phần lợi tức thu 
được từ phí sử dụng của du khách để tăng cường sự phát triển du lịch địa 
phương.  
 
Các thách thức đang tiếp diễn 
 
Bộ luật đặc biệt hiện nay và quy chế ngành vẫn tồn đọng nhiều vấn đề không 
giải quyết được. Chúng bao gồm các quy định đặc biệt cho du lịch trong khu bảo 
tồn, một hệ thống không hợp nhất cho các nhà quản lý và công ty du lịch, việc 
thiết lập Hiệp hội hướng dẫn, và các quy tắc cho việc thẩm định dịch vụ du lịch 
(Fundación Natura, 2000). Khi hệ thống nhiệm vụ này được thực hiện, sự quản 
lý du lịch trên đảo sẽ hữu hiệu hơn. Việc thiết lập các hệ thống vận hành cho du 
lịch tương thích với công việc bảo tồn của khu bảo tồn cũng như tiêu chuẩn chất 
lượng cho dịch vụ du khách sẽ cải thiện sự bền vững của du lịch trong vùng. 
Các quy định đặc biệt cho du lịch trong khu bảo tồn cũng sẽ thiết lập một hệ 
thống rõ ràng cho việc đạt được việc cho phép thực hiện và giấy phép kinh 
doanh cho người điều hành du lịch trên hòn đảo. 
 
Khi du lịch được quản lý không đúng cách, nó có thể tạo ra tổn hại nguy hiểm 
cho các hệ sinh thái tự nhiên. GNPS đã rất nhạy bén trong việc nêu ra vấn đề 
này, đặc biệt liên quan đến tác động tiêu cực của lượng du khách quá mức trong 
khu tham quan có thể có trên hệ sinh thái tự nhiên. Một trong những vấn đề đối 
mặt GNPS là sử dụng quá mức tại một số khu vực tham quan. Các khu vực bị 
sử dụng quá mức là những nơi mà lượng người tham quan vượt quá sức tải của 
khu tham quan. Một trong những thách thức chính cho VQG là sự phân bổ của 
người tham quan trong khu tham quan. Để đáp ứng mục tiêu này, Kiểm lâm 
Vườn phải có sổ ghi chép của mỗi tàu du lịch và phải đạt được dữ liệu tốt về số 
người tham quan tại mỗi khu vực. GNPS hiểu ra để quản lý vấn đề này, và số 
lượng các khu vực bị quá tải giảm đi từ 7 khu vực vào năm 1995 đến còn 2 khu 
vực vào năm 1999 (Fundación Natura, 2000). 
 
Nếu như du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Galápagos và Khu dự trữ biển thành 
công, cộng đồng địa phương tham gia vào các quyết định và quá trình quản lý. 
Nếu các thành viên của cộng đồng địa phương không được hưởng lợi từ du lịch, 
họ có thể tạo nguồn kinh tế bằng việc chuyển sang các loại hình gây hại cho môi 
trường như khai thác quá mức nguồn lợi biển. Cải thiện du lịch với sự tham gia 
của cộng đồng được quy định trong bộ luật đặc biệt của Galápagos, và GNPS 
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đang làm việc để tăng du lịch với sự tham gia của cộng đồng. Ví dụ, công viên 
đang lập kế hoạch để hướng dẫn nhiều du khách đến San Cristóbal và đảo 
Isabela (thông tin cá nhân với Edgar Muñoz, Fundación Natura Natura).  
 
Vườn quốc gia Galápagos đang mang đến một dịch vụ cho các du khách, và dữ 
liệu chỉ ra rằng có dịch vụ đang tăng trên thị trường. Tuy nhiên, việc thiết lập lệ 
phí sử dụng du khách và các giấy phép thực hiện thì không đặt trên cơ sở phân 
tích thị trường hoặc nghiên cứu về “độ hài lòng để trả.” GNPS phải đánh giá 
phương diện giá cả hiện nay để đưa ra mức phí, chúng phản ánh được nhu cầu 
thị trường để chỉ ra giá trị bao nhiêu do dịch vụ trong khu bảo tồn đưa ra. Có khá 
nhiều phương pháp có thể sử dụng cho mục đích này, ví dụ như đánh giá thị 
trường, khảo sát nhu cầu của du khách, phân tích đường cong nhu cầu, và quản 
lý tương tác thị trường-cơ sở thị trường (Lindberg and Huber, 1993). Nó sẽ rất 
quan trọng để phân tích trên cơ sở thực hiện quy định lệ phí, mà điều này có thể 
là khá thấp trong việc cân nhắc đến người điều hành tour thu nhập được bao 
nhiêu từ các hoạt động của họ có được  công viên quốc gia Galápagos. 
 
Hợp tác với chính quyền địa phương cũng phải được tiếp tục. 30% lợi tức từ lệ 
phí tham quan của du khách được dùng cho các cơ quan chính quyền địa 
phương. Để bảo đảm bảo việc chi thích đáng vào lợi tức bảo tồn, nguồn lợi tức 
có được từ các dịch vụ giải trí do công viên mang lại cần được đầu tư cho các 
hoạt động để cải thiện độ bền vững của kinh tế địa phương. Phương diện tốt 
nhất sẽ là công việc được thực hiện do chính quyền địa phương sử dụng lợi tức 
từ lệ phí người sử dụng thực hiện công việc của GNPS thông qua các hoạt động 
như giáo dục môi trường  
 
Kết luận 
 
Du lịch có thể bổ sung lợi tức bảo tồn truyền thống và làm tăng kinh tế đúng đắn 
cho bảo tồn (Lindberg and Huber, 1993). Du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia 
Galápagos đã chứng minh là nguồn đóng góp quan trọng cho các hoạt động bảo 
tồn của đảo. Hai cách thức quan trọng nhất của việc đóng góp là lợi tức được 
sinh ra cho quản lý công viên thông qua việc thu lệ phí và những lợi ích mang lại 
cho cộng đồng địa phương thông qua việc sử dụng không trích ra cho khu bảo 
tồn. Đã có tầm quan trọng từ khi Bộ luật đặc biệt cho Galápagos được ban hành. 
Với việc phân bổ lợi tức hiện hành từ lệ phí tham quan, GNPS có thể cải thiện 
khả năng quản lý của nó (Fundación Natura, 1999). Việc gia tăng phí tham quan 
tại Vườn quốc gia Galápagos đã không tác động vào số lượng khách tham quan, 
đóng góp ý tưởng cho rằng lệ phí cao tại các khu vực độc đáo có thể bền vững 
với ít hoặc không có tác động nào vào mức độ tham quan (Lindberg, 1998). 
 
Có nhiều tác nhân phải được liệt kê để có một cơ chế sản sinh nguồn thu hữu 
hiệu sử dụng phí tham quan và để các lệ phí này đóng góp công tác bảo tồn tại 
Vườn quốc gia Galápagos và trong những khu vự nói chung: 
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Nguồn vốn thiên nhiên đem lại dịch vụ phải được cân nhắc đầy đủ trong quá 
trình quyết định – đưa ra quyết định (Constanza et al., 1997). Dịch vụ được 
những khu bảo tồn cung cấp thông qua sự giải trí sinh ra những nguồn lợi kinh 
tế quan trọng cho dân và chính quyền địa phương . Phí sử dụng của du khách 
trong những khu bảo tồn đem lại kinh phí không chỉ cho việc bảo tồn và quản lý 
khu vực, mà còn làm tăng cường sức mạnh cho chính quyền địa phương và hỗ 
trợ cho dân cư địa phương. Lợi ích kinh tế này phải được chỉ rõ trong quá trình 
đưa ra quyết định ở mọi mức độ và phải được dùng như là một công cụ để đạt 
được sự hỗ trợ chính trị cho việc bảo tồn của những khu bảo tồn. Vì những điểm 
du lịch tự nhiên trở nên hiếm đi, những lợi ích sinh thái của việc giữ gìn những 
điểm còn lại sẽ chỉ tăng lên (Tobias and Mendelsohn, 1991). 
 

• Những dịch vụ môi trường khác ở Quần đảo Galápagos phải được định 
lượng, như giá trị khoa học cùa nguồn gen và giá trị của việc duy trì sự 
toàn vẹn hệ sinh thái và tránh suy giảm nguồn tài nguyên biển. Việc đánh 
giá những điều này và những dịch vụ khác sẽ đưa đến một giá trị thực 
của quần đảo được xem như một yếu tố quan trọng trong quá trình ra 
quyết định.  

• Kinh phí thu được thông qua du lịch sinh thái phải được đầu tư vào việc 
cung cấp những lựa chọn thay thế cho dân cư địa phương nếu không thì 
họ có thể chuyển đất thành những sử dụng không bền vững khác 
(Mendelsohn, 1997). Trong trường hợp của VQG Galápagos, nếu như thu 
nhập từ du lịch sinh thái không được đầu tư vào việc cung cấp những sự 
lựa chọn thay thế cho dân cư địa phương thì chúng sẽ trở nên thành 
những hoạt động xung khắc, không phù hợp và không bền vững. Dân cư 
địa phương phải nhận được những lợi ích kinh tế từ ngành du lịch sinh 
thái, và du lịch với sự tham gia của địa phương phải tiếp tục thúc đẩy. Sự 
đầu tư vào việc phát triển những hoạt động du lịch ở địa phương phải 
được thúc đẩy cùng với sự điều khiển đầy đủ của những nhà quản lý khu 
bảo tồn. Việc định giá phí sử dụng của du khách có hiệu quả nên được 
dựa trên điểm mà ở đó nhu cầu về nguồn tài nguyên cân bằng với chi phí 
mấp mé của việc cung cấp nguồn lợi đó (Lindberg, 1998). Những kỹ thuật 
để đánh giá nhu cầu về một điểm du lịch sinh thái nên được áp dụng ở 
những khu bảo tồn để đưa ra những mức phí sử dụng của du khách tại 
một mức sẽ mang lại lợi ích nhiều nhất. Ở VQG Galápagos, những 
phương pháp đánh giá mức phí sử dụng của du khách tối ưu (như đánh 
giá thị trường, phân tích đường cong nhu cầu) sẽ giúp cho GNPS đánh 
giá chương trình giá cả hiện thời của nó.  

• Thu nhập có được từ phí sử dụng của du khách phải được đầu tư vào 
việc bảo tồn điểm du lịch và vào việc cải thiện năng lực quản lý của Kiểm 
lâm VQG. Việc đầu tư thu nhập vào nguồn nhân lực cũng cần thiết. Đưa 
ra những khóa đào tạo liên tục và những mức lương cạnh tranh cho nhân 
lực tại khu bảo tồn sẽ thu hút những chuyên gia cao cấp đến khu bảo tồn. 
Việc tăng thu nhập từ phí sử dụng của du khách cho khu bảo tồn đã cho 
phép việc quản lý công viên cải thiện năng lực quản lý chính nó; chẳng 
hạn như, nó có thể trả lương cao hơn và có thêm nhiều nguồn tài chính 
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dành cho việc điều khiển và giám sát công viên. Những hệ thống điều 
khiển hiệu quả phải được hình thành để có những quan trắc chính xác và 
hiệu quả những điểm dành cho du khách. Bằng việc quan trắc sức tải của 
mỗi điểm du lịch, những nhà quản lý khu bảo tồn có một bộ số liệu nên 
được sử dụng để tránh những tác động bất lợi của du lịch.Trong trường 
hợp của VQG Galápagos, sức tải nên được xác định cho những điểm du 
lịch biển. Du lịch sẽ có lợi cho công viên miễn là nó không sinh ra những 
tác động tiêu cực thái quá và mang lại cơ hội cho cộng đồng địa phương.  
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CÁC KHÁI NI M V  DU L CH B N V NG  
 

 Tài li u: 1.8   

 

 H C PH N  1 

 
Xây d ng t m nhìn cho các i m du l ch 

 

D i ây là m t s  quy nh cho vi c th c hành xây d ng t m nhìn: 

 

Khi xây d ng t m nhìn, c n phát tri n m t danh sách ki m tra bao g m các h p ph n 
sau:  

• Tính t  nhiên c a i m du l ch và vai trò c a du l ch  

• Ai s  tham gia vào du l ch t i nh ng i m này. Ai là ng i mà 
B n mu n h  n th m vùng c a B n? 

• T p trung vào k t qu  cu i cùng là gì và không t p trung vào 
các v n  hi n t i ho c nó ang x y ra nh  th  nào. 

• t cho t m nhìn c a B n m t cái tên nh : “Khuy n cáo tính t  
hào và nh ng hi u bi t v  di s n v n hoá a ph ng”  

• C  g ng xác nh nh ng gì th t s  quan tr ng i v i d  
án/m c ích. 

• Không phê bình! Ch p c  h i và m  v  nh ng gì có th  c  

• Xác nh nh ng i m m nh  oàn k t c ng ng l i v i nhau 
h n là chia r  h   

• Khung th i gian – xác nh bao nhiêu n m /tháng c n  bi n 
nh ng t m nhìn này thành th c t .   

 

Xây d ng nên m t “b c tranh t ng th ”. i u quan tr ng là ngh  v  t t c  các v n 

 ti m n ng, vì du l ch s  liên quan n r t nhi u ph n trong cu c s ng c a c ng ng 

a ph ng.   

 

Không nên i vào quá chi ti t. Th ng ho t ng xây d ng t m nhìn b  th t b i khi 

các nhóm tr  nên lúng túng i vào nh ng chi ti t nh  mà h  b  qua nh ng m c ích 

t ng th . Có th  nh n th y c các chi ti t và nh ng v n  ti m n ng (nh  vi t lên 

nh ng danh sách riêng khác) nh ng c n ph i t p trung vào b c tranh l n.  

 

R i phòng  có nh ng thay i. Cho phép m t s  sáng ki n nh t nh. Khi nh ng 

v n  chi ti t n i lên, cho phép B n thay i h ng i và ngh  v  nh ng c  h i m i 

khác. .  

 

L ng nghe t t c  các quan i m. Các bên liên quan khác nhau có th  có nh ng t m 

nhìn khác nhau. Nhi m v  bây gi  là t c m t t m nhìn t ng th  i di n cho c  

c ng ng.  



 SUSTAINABLE TOURISM CONCEPTS 

 

 

MODULE 4 

 

C n kiên nh n ngay khi b t u a c ng ng xây d ng t m nhìn. ây là nhi m v  

quan tr ng  giúp m i ng i suy ngh  v  h ng t ng lai mà h  mong mu n phát 

tri n và không b  sa l y vào nh ng b t ng cá nhân ho c nh ng chi ti t. Nên nh  t m 

nhìn c n ph i c d a trên c  s  sáng t o và th c t .  

 

Khi th c hi n ho t ng xây d ng t m nhìn v i c  c ng ng, c n nh n th y và 

khuy n khích nh ng ng i không th  nói tr c ám ông ho c là không tham gia do 

v n  không bi t ch . S  d ng nh ng công c  hình nh nh  v  và phát ho   giao 

ti p v i ph n l n c a c ng ng.   



CÁC KHÁI NI M V  DU L CH B N V NG  
 

 Tài li u: 1.9   

 

 H C PH N  1 

 
T m nhìn v  du l ch b n v ng t i V n Qu c gia Komodo  

 
V n Qu c gia Komodo c thành l p t  nh ng n m c a th p k  ‘80, s  khai 
ch  là V n  b o v  và quan sát R ng Komodo. Tuy nhiên, nh  vào nh ng 
c nh p thiên nhiên c bi t c a V n và nh ng i m b i l n tuy t v i c a nó 

ã thu hút du khách, nh ng ng i quan tâm nh ng v n  khác (ngoài R ng 
Komodo). Ban qu n l  V n ã xây d ng t m nhìn nh  sau:  
 
T ng t ng v  t ng lai c a V n Qu c gia Komodo s  không ch  c s c b i 
nh ng c i m lôi cu n th n bí c a r ng Komodo, mà còn là nh ng nét c áo 
quy n r  c a các h  sinh thái th o nguyên và các sinh v t d i n c. i u d  dàng và 
thu n ti n cho du khách mu n n th m V n Qu c gia Komodo là vi c s p x p 
nh ng chuy n i c a h  bao g m vi c t vé vào c ng c a V n Qu c gia. V n 
Qu c gia Komodo s  th c hi n h  th ng bán vé thích h p v i nh ng tiêu chí chi tr  c a 
ng i s  d ng thông qua phí b o t n. Nh ng phí này s  c s  d ng  u t  vào 
công tác qu n l  t  do và chuyên môn c a V n Qu c gia Komodo. Vé c a V n s  

c thi t k  m t cách b t m t và c làm v i ch t l ng cao có giá tr  ph c v  nh  
nh ng v t l u ni m cho du khách.   
 
Du khách c a V n Qu c gia Komodo i xuyên qua vùng Labuan Bajo n i có th  làm 
quen c  b n v i Trung tâm thông tin Philemon. Du khách n tr c ti p có th  c gi i 
thi u t i Loh Liang ho c Loh Buaya. T t c  các thông tin v  V n c cung c p thông 
qua các CD ho c nh ng n ph m. Ch ng trình gi i thi u và thuy t minh có th  c 
trình bày t  bên ngoài c a Trung tâm thông tin n u c yêu c u. T t c  các trung tâm 
du khách ho c Trung tâm thông tin c qu n l  b i các chuyên gia ã qua nh ng 
khoá hu n luy n chuyên môn thuy t minh. Có nh ng th c phim c chi u nh k   
Trung tâm thông tin Philemon  h  tr  thêm cho vi c thuy t minh v  V n Qu c gia 
Komodo.  
 
Khi vào trong khu v c c a V n, du khách có th  s  d ng các ph ng ti n giao thông 
trên bi n nh  tàu du l ch a ph ng - c c p ch ng ch  b i nh ng tiêu chu n an 
tòan i bi n c a Indonesia và có gi p phép hành ngh  do V n Qu c gia Komodo c p. 
Quy ch  nghiêm ng t và vi c giám sát th c hi n liên quan n s  l ng tàu neo u t i 
m i c ng du khách. Du khách c ng có th  i vào V n b ng tr c th ng và h  cánh  
vùng quy nh. Các ho t ng và d ch v  v  du l ch t  nhiên c a V n Qu c gia 
Komodo c cung c p và th c hi n m t cách chuyên nghi p. Các ho t ng và d ch 
v  bao g m các ph ng ti n và c  s  h  t ng - s  c cung c p cho du khách  các 

i m ph  bi n nh  loh Liang, Pantai Merah (Bãi bi n Pink) và Loh Buaya, và c 
qu n l  b i các công ty kinh doanh t  nhân (PT Putri Naga Komodo). Trong khi ó, các 
d ch v  và ho t ng  các mãng khác s  c c p nh t liên t c  t c nh ng 
tiêu chu n òi h i thông qua h  th ng qu n l  ph i h p.  
 



C n l u  m t s  loài c  trú trong V n Qu c gia nh  R ng Komodo, R n c, Trâu 
r ng, ng a và heo r ng là r t nguy hi m i v i du khách. Yêu c u là trong su t th i 
gian du khách th c hi n các ho t ng trên c n  trong V n u c giám sát b i 
nh ng nhân viên tu n tra c a V n ã qua hu n luy n. H  c ng r t thông th o nh  
nh ng h ng d n viên thuy t minh chuyên nghi p. Bên c nh các nhân viên tu n tra 
c a V n, du khách c ng còn c h ng d n b i nh ng h ng d n viên thuy t minh 

ã c c p ch ng ch  h ng d n viên v  t  nhiên trong V n Qu c gia Komodo. 
B ng cách này, du khách có th  tìm hi u c r t nhi u v  l ch s  t  nhiên  có 
nh ng hi u bi t v  t  nhiên và say mê i s ng hoang dã.    
 

 có nh ng quà l u ni m v  m t chuy n th m quan giá tr  n V n Qu c gia 
Komodo, Du khách có th  mua s m nhi u v t l u ni m phong phú t i m t s  i m 

c thi t k  nh t nh theo m u mã xây d ng c a West Manggarai. Các nhà buôn 
hàng l u ni m c ng nh  các h ng d n viên thuy t minh và nh ng ng i cung c p 
d ch v  khác, mang nh ng b ng tên và bán nh ng s n ph m c a h  v i cách i x  r t 
thân thi n và trung th c thông qua nh ng mã s  o c mà c ng  c a các bên 
liên quan và V n Qu c gia. ây chính là m t d ng c a cam k t  a c ng ng 
tham gia s  phát tri n c a du l ch t  nhiên.  
 
Vi c qu n l  V n Qu c gia Komodo, c bi t là vi c qu n l  du khách, s  c cam 
k t  ph c v  các nhu c u c a du khách v  nh ng ng x  v i i s ng t  nhiên theo 
cách có trách nhi m. T t c  các ho t ng du l ch t  nhiên nh  l n, b i, i b  …- và 
nh ng d ch v  khác s  c th c hi n theo sách h ng d n các ho t ng và các nhà 

i u hành tour có trách nhi m. Nh ng phàn nàn và  xu t c a du khách s  c ti p 
nh n, t ng h p và tr  l i b i nhà qu n l  m t cách úng n. Vi c i u hành du l ch t  
nhiên m t cách có trách nhi m s  c th c hi n thông qua nhi u n  l c, b t u b ng 
vi c giám sát h  th ng các tác ng c a du l ch t  nhiên n vi c th c hi n h  th ng 
x  ph t i v i ng i vi ph m theo nh ng lu t c áp d ng t i V n Qu c gia 
Komodo.      
 

 xây d ng c V n Qu c gia Komodo t  do và chuyên nghi p trong vòng 5 n m, 
t t c  nh ng n  l c s  c th c hi n t ng b c v i các m c tiêu rõ ràng, nh ng v n 

m b o c nh ng quy nh c a qu n l  có i u ch nh. Vi c qu n l  ph i h p s  xây 
d ng cho V n Qu c gia Komodo m t mô hình qu n l  phù h p c a m t V n Qu c 
gia và i m Di s n c a th  gi i trong ph m vi c a m t qu c gia ang phát tri n.  
 
  

 

 

i u ch nh t : Public Use Document - Komodo National Park. 2005. 

 

 

 

 


	global_ethics_vietnamese.pdf
	LỜI TỰA
	Điều 3
	Điều 7

	Điều 8
	Điều 10


	galapagos_user_guide_vietnamese.pdf
	 
	Giới thiệu
	Lượng giá các khu bảo tồn trong việc sử dụng du lịch sinh thái
	Vườn quốc gia Galápagos 
	Bản đồ 1: Quần đảo Galápagos
	Lịch sử Du lịch ở Quần đảo Galápagos
	Bảng 2: Số lượng khách tham quan đến Vườn quốc gia Galapagos 1970 - 2000

	Lập kế hoạch quản lý du lịch ở Vườn Quốc gia Galápagos 
	Hình 2: Khách tham quan đến Vườn Quốc gia Galapagos giai đọan 1976 - 1999

	Lợi nhuận kinh tế từ Du lịch đối với Vườn Quốc gia Galápagos 
	Các thách thức đang tiếp diễn
	Kết luận





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




