
 
Lập kế hoạch du lịch bền vững cho các KBTB trong vùng Biển Đông 

NGÀY 3: QUẢN LÝ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA DU KHÁCH  
 

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

 
8:45-9:15 

 
9:15-10:45 

 
Trò chơi: Không gian của sự sống
 
Quản lý sử dụng du khách dựa vào các tiêu 
chuẩn  

• Giới thiệu 
• Sức tải 
• Giới hạn những thay đổi có thể chấp 

nhận được (LAC) 
• Điểm điển cứu: Galapagos & Seychelles 
• Các phương pháp điều khiển các tác 

động du khách quá mức (những hoạt 
động quản lý tốt nhất)  

• Đo đạc sự thành công  
 
 
 
 
 
Mục tiêu:  Để tìm hiểu các ngưỡng và cách đo 
đạc các tác động của du khách  
 

 
 
 
3.1 – Các điểm chủ yếu  
3.2 – Các Giới hạn thay đổi 

có thể chấp nhận được 
3.3 -  Vườn Quốc gia 

Galapagos  
3.4 - Đảo Cousin 
3.5 – Quản lý số lượng du 

khách  
3.6 – Những hoạt động quản 

lý tốt nhất cho Rừng 
ngập mặn và rạn san hô  

3.7 - Những mẹo vặt cho 
khách đi bộ, khách lặn 
và người lái tàu  

10:45-11:00 Giải lao  
 

11:00-12:00 
 
 
 
 
 

12:00-1:00 
 

 
Phương pháp giám sát  

• Phương pháp Giới hạn những thay đổi có 
thể chấp nhận được  

• Các bước trong quá trình LAC  
• Thực hành: Phát triển LAC cho KBTB  
• Các phương pháp khác  
• Thu thập thông tin: thông tin cơ bản & 

giám sát  
 
Mục tiêu:  Hiểu cách đo đạc các ngưỡng. 
 

 
 
3.8 – Các loại và ví dụ về các 

chỉ số  
3.9 – Các tiêu chuẩn cho các 

chỉ số 
3.10 – Các chỉ số LAC tại 

Vườn Quốc gia 
Komodo  

 

1:00-2:00 Nghỉ trưa  
 

2:00-3:00 
 

 

 
Quản lý có điều chỉnh  

• Về quản lý có điều chỉnh  
• Thực hành: Phát triển quản lý có điều 

chỉnh phản hồi các hoàn cảnh giả thuyết  
 
Mục tiêu:  Để đánh giá nhu cầu quản lý có điều 
chỉnh và có thể phát triển quản lý có điều chỉnh 
phản hồi những hoàn cảnh thay đổi riêng. 
 

 
 
3.11 – Quản lý có điều chỉnh 
3.12 - Thực hành quản lý có 

điều chỉnh 
 

3:00-3:15 Giải lao  
 

3:15-4:45 
 
Quản lý dựa trên cơ sở của cộng đồng 

 
 



 
Lập kế hoạch du lịch bền vững cho các KBTB trong vùng Biển Đông 

• Giới thiệu  
• Ba cách tiếp cận trong quản lý  
• Các mức độ tham gia của cộng đồng 
• Thực hành: Các hoàn cảnh giả thuyết  
• Các kỹ thuật có sự tham gia 
• Thảo luận: Chia sẻ những kỹ thuật có sự 

tham gia  
 

3.13 - Các mức độ tham gia 
của cộng đồng  

3.14 - Các hoàn cảnh giả 
thuyết 

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

 

 
 


