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NGÀY 4: NGÀNH DU LỊCH, PHÂN VÙNG VÀ LẬP KẾ HOẠCH 

VÙNG  
 

THỜI GIAN NỘI DUNG TÀI LIỆU 
8:30-8:45 Ôn lại nội dung ngày hôm trước  

 
8:45-9:00 

 
9:00-10:15 

 
 
 
 

 
Trò chơi: Chuỗi sự sống 
 
Nhà điều hành Tour & chuỗi cung cấp bền vững  

• Các hướng dẫn cho các nhà điều hành 
tour  

• 4 điểm điển cứu: Italy, Turkey, Peru, và 
Croatia 

• Thực hành: Đánh giá tác động của nhà 
điều hành tour ở bên trong & xung quanh 
KBTB  

• Chuỗi cung cấp bền vững  
 
Mục tiêu: tìm hiểu vai trò của các phân khúc trong 
ngành du lịch trong việc phân bố du lịch bền 
vững. 
 

 
 
 
 
4.1 – Sáng kiến điều hành 

tour 
4.2 – Du lịch đi bộ và & mạo 

hiểm ở Peru  
4.3 - Sản phẩm của nhà điều 

hành Tour & nhà cung 
cấp  

4.4 – Các điểm điển cứu 
chuỗi cung cấp bền 
vững  

10:15-10:30 Giải lao  
 

11:00-11:45 
 
 
 
 
 
 
 
11:45-12:30 
 
 
 
 
 
 
12:30-1:00 
 
 
 
 

 
Khách sạn, khu nghỉ mát & các phương tiện lưu 
trú khác 

• Giới thiệu 
• Xây dựng ven biển, xói lở bờ và khoảng 

cách đến bờ 
• Những hướng dẫn cho việc chọn địa điểm 

khách sạn 
• Phong cảnh và thảm thực vật  
• Các hoạt động quản lý khách sạn:  

o Bảo tồn nước 
o Quản lý nước thải  
o Quản lý chất thải rắn  
o Sử dụng năng lượng  

• Các hoạt động tại khách sạn và mối quan 
hệ với cộng đồng 

• Thực hành: Phát triển hướng dẫn khách 
sạn cho KBTB của bạn  

 
Mục tiêu: trở nên quen thuộc với các hoạt động 
quản lý khách sạn thân hữu với môi trường như 
họ áp dụng trong vùng của Bạn; Tìm hiểu các 
nguyên tắc xây dựng ven biển và việc chọn địa 
điểm. 
 

 
 
4.5 – Các cách tiếp cận kỹ 

thuật cứng  
4.6 – Các tiêu chí phát triển 

ven bờ ở Maldives 
4.7 - Những hướng dẫn về 

năng lượng, nước, 
nước thải và chất thải  

4.8 – Nguyên tắc lập kế 
hoạch khách sạn và 
danh sách kiểm tra  

7.5 - Hệ thống phân huỷ 
7.6 – Giếng nước 
 

1:00-2:00 Nghỉ trưa  
 

2:00-2:40 
 
Ngành du thuyền 

 
(Không có tài liệu) 
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2:40-3:00 

• Sự phát triển của ngành du thuyền  
• Thải chất thải và các vấn đề môi trường 

khác  
• Ngành du thuyền như là nguồn tài chính 

và hỗ trợ 
 

• Thực hành: Thu hút các hành trình du 
thuyền đến khu vực Đông Nam Á  

 
Mục tiêu: Trở nên quen thuộc với các hoạt động 
du thuyền thân hữu với môi trường và những chi 
phí và lợi ích của việc thu hút kinh doanh du 
thuyền đến các KBTB.  
 

 

3:00-3:15 Giải lao   
 

3:15-4:00 
 
Các nhà cung cấp các hoạt động giải trí 

• Những hướng dẫn cho các hoạt động giải 
trí: 
o Neo tàu thuyền 
o Điều hành tàu  
o Bảo dưỡng tàu  
o Thải rác thải 
o Bơi có ống thở và lặn có khí tài  
o Câu cá giải trí, sử dụng hải sản & thu 

nhặt vật lưu niệm  
o Xem đời sống hoang dã ở biển  
o Xem đời sống hoang dã trên cạn  

• Thực hành: Phát triển hướng dẫn giải trí cho 
KBTB của bạn  

 
Mục tiêu: trở nên quen thuộc với các nhà cung 
cấp hoạt động giải trí thân hữu với môi trường và 
phát triển hướng dẫn cho KBTB của Bạn. 
 

 
 
4.11 – 13 câu hỏi cho các 

nhà cung cấp giải trí 
trên biển  

4.12 – Tham quan rừng 
ngập mặn và Rạn san 
hô  

 

 
4:00-5:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Phân vùng cho du lịch bền vững  

• Mục tiêu quản lý & phân vùng  
• Định nghĩa chương trình phân vùng 
• Các dạng cơ bản của việc phân vùng cho 

KBTB  
• Tách rời các mâu thuẫn của người sử dụng  
• Du khách tác động lớn và tác động thấp  
• Các thuộc tính phân vùng & định dạng   
• Thảo luận: Phân vùng trong KBTB của Bạn  

 
Mục tiêu: Tìm hiểu về cách phân vùng có thể 
được sử dụng để tập trung các tác động môi 
trường trong những vùng nhỏ, “vùng bảo vệ” thưa 
với các xáo trộn môi trường và chia rẽ các mâu 
thuẫn người sử dụng; Bắt đầu phát triển kế hoạch 
phân vùng thực tế. 

 
4.13 - Những điểm nhấn cho 

các vùng phát triển   
4.14 - Bản đồ phân vùng 

Florida Keys  
4.15 – Ma trận đinh dạng 

phân vùng  
4.16 - Galapagos & El 

Salvador 
4.17 - Đảo rùa 
4.18 - Bunaken 
4.19 – Hình thành hệ thống 

phân vùng du lịch  

4:45-5:00 Xem xét lại bài học hôm nay trong bối cảnh xây  
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dựng kế hoạch du lịch bền vững 

 


