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Ấn phẩm này được thực hiện với sự giúp đỡ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của ấn phẩm do Dự án “Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã
hội” chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
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Lễ ký Ý định thư
giữa Liên minh
Châu Âu và Bộ
VHTTDL về
Du lịch bền vững

B

ộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ

tế và trên 37,5 triệu lượt khách du lịch trong nước, đóng

VHTTDL) ông Hoàng Tuấn Anh và Phó Chủ tịch

góp hơn 10 tỷ đô la Mỹ vào ngân sách quốc gia trong năm

Ủy ban Châu Âu (EU), Ủy viên phụ trách Công

2013. Bộ trưởng cho rằng chính sự hợp tác và giúp đỡ

thương ông Antonio Tajani đã ký Ý định thư về hợp tác

không ngừng của EU đã góp phần giúp Việt Nam hoàn

tăng cường quan hệ và hợp tác trong lĩnh vực du lịch bền

thành mục tiêu này.

vững.

Phó Chủ tịch Antonio Tajani khẳng định EU mong muốn

Hai bên đã nhất trí cùng hợp tác để hướng tới thiết lập

tiếp tục và phát triển quan hệ song phương với Việt Nam

khung đối thoại định kì và trao đổi thông tin giữa các

bao gồm phát triển du lịch bền vững cũng như các lĩnh

cơ quan phụ trách du lịch về các sáng kiến có liên quan

vực văn hóa, thể thao và gia đình. Ông cũng cho biết EU

trong lĩnh vực du lịch, nhằm đảm bảo phát triển bền vững

sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình với Việt Nam về

và có tính cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch tại EU và Việt

xây dựng các mô hình phát triển du lịch có trách nhiệm

Nam.

và bền vững đồng thời cam kết tham gia vào các hoạt
động du lịch song phương cũng như trao đổi văn hóa
trong thời gian tới.
EU đã và đang tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình
triển khai Chương trình phát triển năng lực Du lịch có
trách nhiệm với môi trường và xã hội (Dự án EU) giai đoạn
2011 – 2015. Dự án này được EU tài trợ 11 triệu euro và
đóng góp của Chính phủ Việt Nam là 1,1 triệu euro nhằm

Theo Ý định thư, Việt Nam và EU sẽ tăng cường trao đổi
các điển hình tốt về phát triển du lịch bền vững giữa cơ
quan phụ trách du lịch và các bên có liên quan chính tại

xây dựng năng lực và tăng cường nền tảng cho ngành
Du lịch Việt Nam vì sự tăng trưởng bền vững và có trách
nhiệm với môi trường và xã hội.

EU và Việt Nam, bao gồm giới học giả, đặc biệt trong các

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng thể hiện sự ghi nhận và

lĩnh vực bảo tồn, phát huy di sản thiên nhiên và văn hóa,

đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ lâu dài, hiệu quả của Liên

các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đào tạo, phát triển kĩ năng

minh Châu Âu trong việc phát triển nguồn nhân lực du

cùng việc nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

lịch và quảng bá du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam bằng

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đánh
giá cao sự hỗ trợ và hợp tác mà EU dành cho Việt Nam,
đặc biệt trong lĩnh vực du lịch. Năm 2014, ngành Du lịch

việc trao tặng Kỉ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa, thể
thao và du lịch cho ngài Franz Jessen, Đại sứ, Trưởng đại
diện Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam.

Việt Nam đã đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc
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Hội nghị
Chính sách Du lịch có trách nhiệm 2013

H

ội nghị Chính sách Du lịch có trách nhiệm đã

hơn, phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cơ quan nhà nước

được tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 11/2013 với

có liên quan theo cả chiều ngang và chiều dọc, cũng như

sự tham dự của gần 200 đại biểu ở cả khu vực

các cơ chế cần được thiết lập để duy trì khung đối thoại

công và tư trong ngành Du lịch Việt Nam, nhằm bổ sung

để thảo luận về vấn đề hợp tác và chính sách, đồng thời

cho Khung Chính sách Du lịch có trách nhiệm, là tài liệu

xây dựng cơ chế hợp tác chặt chẽ của các đại diện ngành.

chủ đạo nhằm hướng dẫn cho sự phát triển bền vững của
du lịch Việt Nam.

Du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam rõ ràng đang nhận
được sự quan tâm và cam kết mạnh mẽ trong các lĩnh

Trong suốt Hội nghị, một số vấn đề đã được đặt ra như

vực quan trọng, thông qua việc thành lập Trung tâm Hỗ

“làm thế nào để đưa tính bền vững vào các chính sách

trợ Du khách, tăng cường vai trò và trách nhiệm của các

và kế hoạch du lịch?”, “mảng chính sách nào tạo ra môi

hiệp hội, nâng cao chất lượng dịch vụ, vệ sinh, an toàn và

trường thuận lợi cho các doanh nghiệp và ngành Du lịch

an ninh, Chương trình Nhãn Bông Sen Xanh, Chiến lược

nói chung?” hay “những văn bản và hành động chủ yếu

Marketing Du lịch Việt Nam, và lồng ghép nội dung Du lịch

nào là kết quả của chính sách Du lịch có trách nhiệm?”.

có trách nhiệm trong các Tiêu chuẩn Nghề Du lịch Việt

Việc thảo luận xoay quanh các chủ đề này nhằm đóng

Nam (VTOS).

góp cho quá trình xây dựng chính sách, đồng thời khuyến
khích Chính phủ và các bên liên quan trong ngành Du lịch
thông qua khái niệm Chính sách du lịch có trách nhiệm,
từ đó giúp tạo lợi thế cạnh tranh cần thiết cho ngành để
phát triển lớn mạnh và tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa
cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trên diện rộng.
Sự thảo luận sôi nổi về một số chủ đề nổi bật đã chứng
minh sự cần thiết của phương pháp tiếp cận hợp tác và
xây dựng chính sách kết hợp với ngành du lịch, cũng như
việc nhấn mạnh vào quá trình ra quyết định ở khu vực
hoặc địa phương là cần thiết để quá trình xây dựng chính
sách được hình thành dựa trên một nền tảng vững chắc.
Điều này tạo ra mối quan hệ đối tác công - tư gắn kết

Bên cạnh việc công nhận các hoạt động cũng như các
thành quả đạt được, cũng cần lưu ý rằng còn rất nhiều
việc phải làm. Các vấn đề về nhận thức, hiểu biết, cam kết,
sẻ chia trách nhiệm và hành động vẫn cần tiếp tục được
hỗ trợ. Hơn nữa, quá trình này cũng cần tiếp tục được
thực hiện theo một chiến lược ở mọi cấp độ.
Cùng với sự hỗ trợ của Dự án EU, quá trình xây dựng
Chính sách Du lịch có trách nhiệm có thể được đẩy mạnh
thông qua cả xây dựng thể chế và tăng cường năng lực
nguồn nhân lực du lịch.
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Góc diễn giả
Ông Vũ Thế Bình,
Phó Chủ tịch Hiệp hội Du
lịch Việt Nam
Ông Vũ Thế Bình đã xem xét lại một
Ông Nguyễn Văn Tuấn,
Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch

số vấn đề chính sách thiết yếu cần
thực hiện, bao gồm quy hoạch và
xúc tiến, đầu tư vào cơ sở vật chất cho ngành du lịch, an

Trong bài trình bày của mình, Tổng cục trưởng Nguyễn

ninh và an toàn, thanh tra ngành, nguồn nhân lực, phát

Văn Tuấn đã chỉ ra một số thách thức chủ yếu đối với

triển du lịch có trách nhiệm, quảng bá chương trình kích

việc phát triển du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam và

cầu du lịch và vấn đề sửa đổi pháp luật du lịch.

phương hướng cho Chính sách du lịch có trách nhiệm.

Ông Bryan Fornari,
Phó trưởng ban Hợp tác quốc tế,
Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại
Việt Nam
Ông Bryan Fornari đã vạch ra những thách thức đối với
quá trình xây dựng chính sách du lịch có trách nhiệm
nhằm đảm bảo sự phối hợp giữa Bộ VHTTDL, các cơ
quan, các Ủy ban nhân dân và khối doanh nghiệp.
Chính sách du lịch có trách nhiệm không thể chỉ là một
chính sách dựa trên yếu tố cung mà nó phải xuất phát
từ chính ngành du lịch và là một quá trình dựa trên yếu
tố cầu. Sự thành công của quá trình này phụ thuộc vào

Ông Ken Atkinson,
Phó Chủ tịch Hội đồng
tư vấn du lịch

quyết tâm theo đuổi chính sách du lịch có trách nhiệm

Ông Ken Atkinson đã thảo luận về

của khối doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, giá

các tác động do các chính sách và kế

trị gia tăng và tính bền vững của du lịch.

hoạch du lịch thiếu bền vững gây ra,
bao gồm các thách thức chủ yếu đối với du lịch bền vững,
các vấn đề liên quan đến chính sách của ngành du lịch
Việt Nam, tác động của du lịch thiếu bền vững và những
yêu cầu cần thực hiện để đạt được một chính sách du

Ông Kai Partale,
Chuyên gia phát triển ngành
của Dự án EU
Ông Kai Partale đã trình bày 6 trụ cột của Khung chính
sách du lịch có trách nhiệm cho Việt Nam: 1. Tạo ra

lịch bền vững hơn.

Ông Hà Thanh Hải,
Chuyên gia về Du lịch của Dự án EU

một ngành du lịch năng động và hiệu quả, 2. Hỗ trợ

Trong bài trình bày của mình. Ông Hà

nâng cao cạnh tranh bên cạnh sự bền vững, 3. Tạo ra

Thanh Hải đã chỉ ra một số lĩnh vực

sự phát triển kinh tế xã hội trên phạm vi rộng, 4. Nâng

mà Đối thoại công-tư có thể tập trung

cao nhận thức và hiểu biết, 5. Đầu tư vào nguồn nhân

hướng tới, đồng thời ông cũng chia sẻ một số kinh nghiệm

lực, và 6. Bảo tồn và phát huy các nguồn lực tự nhiên và

thực tiễn về đối thoại và hợp tác công-tư thành công.

văn hóa.
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Hội đồng Tư vấn Du lịch thúc đẩy việc hợp tác
chặt chẽ trong marketing du lịch

P

hiên họp thứ ba của Hội đồng Tư vấn Du lịch đã
diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh vào tháng 12/2013
nhằm thảo luận các biện pháp tăng cường sự phối

hợp giữa khu vực nhà nước và tư nhân trong việc triển
khai các hoạt động marketing du lịch.

cách để thực hiện thành công hoạt động này.
Hai khuyến nghị chính được Hội đồng Tư vấn Du lịch đề
xuất là:
• Xây dựng quỹ marketing du lịch do các doanh nghiệp
lớn hỗ trợ. Quỹ sẽ được phân bổ một cách thận trọng

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Tuấn Tổng cục

tới các hoạt động xúc tiến tại những thị trường mục

trưởng Tổng cục Du lịch đã nhấn mạnh “Ngành Du lịch

tiêu căn cứ trên phân tích, các nghiên cứu đánh giá

Việt Nam cần tăng cường hợp tác công - tư trong các hoạt

chung. Nếu chương trình này được lên kế hoạch rõ

động marketing nhằm đối phó tốt hơn với sự cạnh tranh
quyết liệt từ các quốc gia khác”.
Sau khi điểm qua các hoạt động của Hội đồng từ cuộc họp

ràng thể hiện được lợi ích hữu hình đối với các bên
liên quan thì có thể hy vọng có nhiều đối tác tham gia
và thành công.
• Xây dựng mối quan hệ hợp tác hiệu quả hơn nhờ

gần nhất vào tháng 5/2013, các đại biểu đã nghe trình bày

việc lập kế hoạch, quản lý và hợp tác liên ngành. Việc

tóm tắt các hoạt động marketing Du lịch năm 2013 của

TCDL truyền đạt thông tin thật sớm và rộng rãi về các

Tổng cục Du lịch (TCDL) và kế hoạch cho năm 2014.

chương trình xúc tiến của mình tới cộng đồng doanh

Chuyên gia phát triển ngành của Dự án EU, ông Kai
Partale đã giới thiệu tóm tắt hỗ trợ của Dự án EU nhằm
tăng cường hoạt động marketing của TCDL và chỉ ra rằng
hoạt động này đang tìm kiếm mối liên kết vững chắc hơn
giữa các doanh nghiệp thay vì hoạt động riêng lẻ. Chuyên
gia Kai nhấn mạnh vào yêu cầu cấp thiết phải kết nối các
chương trình khuyến mãi của các doanh nghiệp với các
chương trình marketing ở cấp quốc gia nhằm đạt được
sức mạnh tổng lực và khai thác tối đa tiềm năng.
Đẩy mạnh hoạt động Marketing du lịch là chủ đề được
Hội đồng ưu tiên thảo luận. Các thành viên thảo luận về
kế hoạch hiện thời của các cơ quan quản lý và đưa ra các
khuyến nghị về một khuôn khổ hợp tác tốt nhất cho việc
triển khai hoạt động marketing du lịch chung cũng như

nghiệp sẽ mang lại sự đóng góp và hợp tác nhiều hơn
từ khu vực tư nhân. Các ngành khác có sự gắn kết với
du lịch cũng nên được xem là các đối tác tiềm năng
trong những chiến dịch xúc tiến liên quan, ví dụ ngành
ngoại giao, thương mại và đầu tư, hàng không...
Chủ tịch Hội đồng ông Trần Hùng Việt kết luận, “cuộc thảo
luận là rất tích cực và đã nêu ra nhiều ý tưởng hay. Nhóm
công tác về marketing của Hội đồng sẽ tiếp tục phối hợp
với TCDL để biến ý tưởng thành hiện thực”.
Thành lập vào năm 2012 với sự hỗ trợ của Dự án EU, Hội
đồng Tư vấn Du lịch đã cung cấp ý kiến tư vấn cho TCDL
nhằm tăng cường lợi thế cạnh tranh của Việt Nam để trở
thành một điểm đến du lịch bền vững.
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C

ó thể khẳng định rằng nhu
cầu hợp tác giữa khu vực nhà
nước, doanh nghiệp và các

bên liên quan khác trong lĩnh vực du
lịch ngày càng được coi trọng, trong
cả các khía cạnh kinh tế, xã hội và
môi trường của du lịch. Ngày càng
có nhiều hơn các mối liên hệ hợp tác
công-tư hoặc quan hệ đối tác chính
thức trong cơ cấu quản lý của nhà
nước về du lịch (ví dụ như Hội đồng
Tư vấn Du lịch) cũng như trong việc
thực hiện các chức năng và dịch vụ
du lịch khác nhau.
Tháng 12 năm 2013, Dự án EU đã hỗ
trợ tổ chức Hội nghị Doanh nghiệp
Du lịch tại Hà Nội với sự tham gia của

Hội nghị Doanh nghiệp
Du lịch 2013 tại Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ

hậu, đầu tư vào giáo dục và đào tạo

được thực hiện là ký kết Biên bản

VHTTDL), Tổng cục Du lịch (TCDL),

cũng như nâng cao nhận thức về du

ghi nhớ giữa các bên để chính thức

Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA) và

lịch. Năm 2012, Dự án EU đã hỗ trợ

thành lập Diễn đàn đối thoại công-tư.

khối doanh nghiệp du lịch nhằm

tổ chức 3 Hội nghị Doanh nghiệp

Diễn đàn này sẽ bao gồm các thành

thảo luận một loạt các vấn đề như:

Du lịch tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí

viên cấp cao có quyền đưa ra quyết

xây dựng và thực hiện các chiến dịch

Minh và Hội An.

định, bao gồm Bộ VHTTDL, TCDL, các
Tăng cường đối
thoại đóng vai
trò quan trọng
giúp Chính

hiệp hội doanh nghiệp cũng như các
chủ doanh nghiệp; các Bộ và các cơ
quan chức năng khác có thể tham gia
khi có liên quan.

phủ và các

Diễn đàn Doanh nghiệp Du lịch sau

doanh nghiệp

đó sẽ xem xét các chính sách (ví dụ:

du lịch xích lại

Chính sách Du lịch có trách nhiệm tại

gần nhau hơn,

Việt Nam) và kế hoạch triển khai, đảm

nhằm tạo điều

bảo rằng các hoạt động đã thống

kiện để giải

nhất sẽ được theo dõi thực hiện

quyết những

xuyên suốt, đồng thời các ý kiến phản

marketing, cơ chế tài trợ cho du lịch,

vướng mắc trong quá trình hoạt động

hồi sẽ được chuyển tới các cơ quan

các quy định về thị thực, phân loại

của doanh nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề

hữu quan hay Ban Chỉ đạo nhà nước

các cơ sở lưu trú, phối hợp với các Bộ

còn lại là làm thế nào để diễn đàn

về du lịch.

ngành khác, cung cấp dịch vụ thông

đối thoại công-tư về quản lý du lịch ở

tin, xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch,

cả tầm vĩ mô và vi mô có thể trở nên

các quy định đối với doanh nghiệp

thực sự có hiệu quả trong tương lai.

du lịch, du lịch và vấn đề biến đổi khí

Một trong những biện pháp có thể

Ảnh: TITC/Tạp chí Du lịch
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Khảo sát du lịch các tỉnh
Tây Bắc mở rộng

X

ét về tầm quan trọng đối với thị trường du lịch

Hội thảo ở Phú Thọ tập trung vào việc đánh giá tính khả

nội địa cũng như quốc tế, các nhà điều hành tour

thi và tiềm năng của tuyến du lịch "Khám phá di sản văn

có tiếng nói và sức ảnh hưởng đáng kể trong việc

hóa vùng đất Tổ"; Hội thảo tại Hà Giang tập trung vào

định hìnhdu lịch trong nước. Tuy nhiên, điều này có thể

"Phát triển Du lịch có trách nhiệm ở Công viên địa chất

vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với sự phát triển bền

toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn - trở thành Điểm đến

vững của du lịch Việt Nam.

du lịch Quốc gia" với sự tham dự của hơn 40 đại diện của

Nhằm mục đích xây dựng sản phẩm du lịch có trách

tỉnh Hà Giang tham dự cuộc họp.

nhiệm, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tổ chức một chuyến

Chuyến khảo sát và các phiên họp kĩ thuật là cơ hội quý

đi khảo sát thực tế dành cho 75 nhà điều hành tour và

báu để các đại diện của khu vực công và cộng đồng

đại diện của các cơ quan truyền thông tới 8 tỉnh Tây Bắc

doanh nghiệp gặp gỡ và cùng nhau thảo luận về vấn đề

từ ngày 27/10 – 3/11/2013 với sự hỗ trợ của Dự án EU.

phát triển du lịch bền vững ở 8 tỉnh Tây Bắc.

Trong chuyến khảo sát này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch Phú Thọ và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang phối hợp
với Hiệp hội Du lịch Việt Nam, và sự hỗ trợ của Dự án EU
đã tổ chức hai hội thảo ở địa phương.

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DU LỊCH
CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

M

ột cuộc khảo sát khách sạn ở Việt Nam gần
đây cho thấy tín hiệu chuyển biến trong khối
các khách sạn 3-5 sao trong nhận thức về

các vấn đề phát triển bền vững cũng như sự quan tâm
trong việc thực hiện chương trình nhãn Bông sen xanh.

Nhãn Bông sen xanh dành
cho các cơ sở lưu trú thân
thiện với môi trường

Tuy nhiên, nhiều khách sạn chưa nắm bắt cơ hội được
chứng nhận nhãn Bông sen xanh, do đó họ đang dần
đánh mất đi lợi ích do marketing và quảng bá mang lại,
đồng thời không đáp ứng được yêu cầu của nhiều đối
tác quốc tế.
Với chương trình nhãn Bông sen xanh, ngành khách sạn
của Việt Nam có một bộ các tiêu chuẩn về phát triển
bền vững được công nhận một cách chính thức, đưa ra
một “định nghĩa” rõ ràng thế nào là “xanh” và các bước
triển khai thực tế mà các doanh nghiệp du lịch nên tiến

• Giai đoạn 1: Dự án EU sẽ thực hiện phân tích tình hình

hành để đáp ứng được các cấp độ khác nhau về sự bền

nhằm hiểu rõ các thế mạnh, hạn chế, cơ hội cũng như

vững.

thách thức hiện hữu trong quá trình triển khai chương

Việc áp dụng cấp nhãn Bông sen xanh là bước đi đầu tiên
góp phần vào việc tiêu chuẩn hóa hoạt động quản lý và
bảo vệ môi trường đối với khối cơ sở lưu trú nói riêng và
cho toàn ngành du lịch nói chung. Chương trình nhãn

trình Bông sen xanh. Phân tích này sẽ bao gồm một số
nội dung chính như: đánh giá về khối doanh nghiệp,
phân tích về nguồn và cơ chế tài trợ trong tương lai,
phân tích SWOT và phân tích các đề xuất về cấp chứng
nhận, kiểm tra và nhu cầu phát triển năng lực.

Bông sen xanh nâng cao nhận thức và làm sáng tỏ cách

• Giai đoạn 2: Xây dựng một “lộ trình” chiến lược cụ thể

các cơ sở lưu trú có thể sử dụng các hệ thống tài nguyên

cho việc triển khai có hiệu quả và mở rộng chương

thiên nhiên, năng lượng, giảm chất thải, quản lý bảo vệ

trình Bông sen xanh. Theo đó, nêu bật lợi ích của

môi trường, mua và sử dụng thiết bị và các sản phẩm và

doanh nghiệp khi tham gia chương trình này, tổ chức

hàng hóa được đánh giá và cấp chứng nhận thân thiện

cho các bên liên quan thực hành điển hình tốt, xây

môi trường. Chương trình cũng đem lại cho ngành khách

dựng một kế hoạch marketing và hỗ trợ chuẩn bị cho

sạn Việt Nam cơ hội hướng tới hội nhập quốc tế và tạo
dựng uy tín thương hiệu thông qua việc đạt được các hệ
thống chứng nhận về bảo vệ môi trường. Điều này sẽ giúp
nâng cao uy tín quốc tế đồng thời khuyến khích các công
ty đầu tư và tối đa hóa các biện pháp/công nghệ tiết kiệm
tài nguyên.

các hoạt động xúc tiến hướng tới thị trường.
• Giai đoạn 3, cũng là giai đoạn cuối cùng: Tập trung vào
việc xem xét tình hình triển khai thực hiện và nâng cao
năng lực. Hỗ trợ các hoạt động marketing, xác định và
thực hiện các biện pháp đào tạo và huấn luyện nhằm
nâng cao năng lực cho đội ngũ kiểm tra, giám sát đồng
thời xác định các giải pháp xa hơn nhằm nâng cao

Các bước triển khai và mở rộng chương trình Bông sen

hiểu biết về nhãn Bông sen xanh trong ngành du lịch.

xanh sẽ do Dự án EU phối hợp với TCDL tiếp tục thực hiện

Các hoạt động hỗ trợ của Dự án đối với chương trình Bông

thông qua ba giai đoạn chính sau:

sen xanh được khởi động từ tháng 1 năm 2014.

Những tác động có ảnh khả năng ảnh hưởng xấu đến môi trường do các phương thức hoạt động không bền vững của
ngành khách sạn gây ra
• Góp phần gây ra ô nhiễm không khí và sự nóng lên toàn cầu do các hoạt động tiêu thụ nhiều năng lượng có nguồn
gốc từ nhiên liệu hóa thạch.
• Góp phần gây ra hiện tượng thiếu nước do sử dụng các nguồn nước hạn chế trong vùng một cách thái quá
• Gây ô nhiễm/làm bẩn đất và nước bề mặt, làm xuống cấp các rặng san hô và tạo ra các mối đe dọa tiềm ẩn đối với
sức khỏe con người từ nguồn nước thải chưa qua xử lý, thực hiện các biện pháp yếu kémđể quản lý chất thải rắn, và sử
dụng, lưu trữ hoặc xử lý hóa chất độc hại như thuốc trừ sâu và các chất lỏng làm sạch không đúng quy cách.
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N

gành du lịch của Việt
Nam (cũng như sự phát
triển kinh tế) đang phải

đối mặt với những mối đe dọa

Du lịch và vấn đề biến đổi
khí hậu ở Việt Nam

Kai Partale,
Chuyên gia Dự án EU

nghiêm trọng từ vấn đề biến đổi
khí hậu trong vòng hơn 30 năm

14.5% trong số 110.000 héc-ta san

Ngành du lịch có thể làm gì để giúp

tới, theo phân tích gần đây về những

hô này ở trong tình trạng tốt (theo

giảm thiểu các tác động do biến đổi

tác động của biến đổi khí hậu (Chỉ

Viện Khí tượng, Thủy văn và Môi

khí hậu gây ra? Dự án EU đề xuất một

số tổn thương do biến đổi khí hậu

trường Việt Nam năm 2013).

số chiến lược - ở các cấp: chính phủ,

Maplecroft năm 2013). Biến đổi khí
Viện nghiên cứu phát triển
du lịch Việt Nam khẳng định
rằng các hiện tượng thời tiết
cực đoan do biến đổi khí
hậu gây ra có thể làm giảm
đáng kể doanh thu từ du lịch
biển chiếm hơn 70% tổng
doanh thu từ kinh tế biển.
Tiến sĩ Hà Văn Siêu,
Viện trưởng Viện nghiên
cứu và phát triển du lịch

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
cảnh báo vào năm

đoàn thể, cá nhân và du khách nhằm
đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu.

2020 mực nước biển

Ở cấp Chính phủ, hoạt động ứng

dâng có thể khiến

phó của Việt Nam với biến đổi khí

khoảng 30% thị trấn

hậu nên tập trung vào các chiến lược

Hội An ngập lụt. Đà

thích ứng du lịch có cân nhắc đến các

Nẵng cũng đang đối

mối đe dọa tiềm tàng của ngành du

mặt với tác động

lịch đối với các sản phẩm du lịch có

của biến đổi khí hậu

trách nhiệm và dịch vụ tại điểm đến.

hậu đã trở thành sự thật, khi nhiệt độ

bao gồm lũ lụt và xâm nhập mặn.

Giảm nhẹ tác động của biến đổi khí

đang tăng dần lên, mực nước biển

Một sáng kiến của chính quyền địa

hậu sẽ gắn với những thay đổi công

dâng cao và lượng mưa trở nên thất

phương sử dụng Hệ thống Thông

nghệ, và đặc biệt là công nghệ năng

thường. Kết quả là, Việt Nam sẽ tiếp

tin Địa lý (GIS) để đánh giá tác động

lượng có hàm lượng phát tán các-bon

tục bị lũ lụt, hạn hán, nhiệt độ cao và

của biến đổi khí hậu đối với các hoạt

thấp. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

chịu nhiều ảnh hưởng do xâm nhập

động du lịch ở địa phương đang được

đã phê duyệt 61 dự án biến đổi khí

mặn.

hậu nhằm đối phó với các vấn đề cấp
bách. 15 dự án trong số đó đã nhận
được nguồn vốn của Nhà nước để
bắt đầu triển khai thực hiện.
Trong khi hầu hết các mối đe dọa từ
biến đổi khí hậu đều nằm ngoài tầm
kiểm soát của ngành Du lịch thì chính
chúng lại thường là nguyên nhân gây
tác động xấu tới lượng khách du lịch
đến.

Lũ lụt ở Đà Nẵng và Hội An năm 2013
Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, việc chuẩn bị tốt và ứng

Ảnh

Việt Nam đang cấp bách tìm kiếm

xây dựng cùng với một kế hoạch

giải pháp nhằm duy trì nền kinh tế

hành động là đẩy mạnh giảm thiểu

biển khi biến đổi khí hậu làm trái đất

biến đổi khí hậu vào năm 2020 (Ban

nóng lên và mực nước biển tăng cao

Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu

– cộng với sự ô nhiễm nặng nề, biến

và nước biển dâng của Đà Nẵng/

đổi khí hậu tiếp tục phá hủy 110.000

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà

héc-ta san hô của Việt Nam. Chỉ còn

Nẵng, năm 2013).

phó hiệu quả có thể giảm thiểu
những tác động này, khuyến khích
quá trình phục hồi trở lại bình thường
càng nhanh càng tốt. Điều này sẽ
giúp hạn chế sự suy giảm lượng
khách du lịch đến cũng như doanh
thu, giảm bớt tổn thất việc làm, tiết
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kiệm thời gian và tiền bạc để đầu tư cho các chiến dịch

và nước, giảm ô nhiễm và chất thải không? Thêm vào

marketing phục hồi. Do đó, cần luôn luôn chuẩn bị sẵn

đó, các công ty du lịch và các khách sạn có thể xây dựng

sàng Kế hoạch quản lý khủng hoảng du lịch cho Tổng cục

Kế hoạch tiếp tục kinh doanh để đảm bảo rằng họ được

Du lịch và các đối tác một cách tốt nhất, đồng thời phát

chuẩn bị kĩ càng để đối phó với bất kỳ thảm họa thiên

đi thông điệp khẳng định chắc chắn và nhất quán tới tất

nhiên hoặc tình huống khẩn cấp nào do biến đổi khí hậu

cả các bên liên quan – các đối tác thương mại du lịch,

hoặc các yếu tố khác gây ra. Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt

các phương tiện truyền thông quốc gia và quốc tế và các

Nam (VTOS) có một số nghiệp vụ về quản lý sự cố và các

khách du lịch tiềm năng.

tình huống khẩn cấp và thực hiện các hoạt động du lịch

Ở cấp tỉnh, cấp quận: Chính quyền địa phương có thể
thực hiện các biện pháp nâng cao nhận thức về các vấn

có trách nhiệm nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch
trong giai đoạn khủng hoảng.

đề biến đổi khí hậu với các doanh nghiệp tư nhân, công

Ở cấp độ cá nhân, có các biện pháp để khách du lịch có

chúng, các trường học cũng như tại các hội nghị, hội thảo.

thể giảm lượng khí thải các-bon bằng cách lập kế hoạch

Các doanh nghiệp du lịch địa phương có thể xem xét và

du lịch một cách kĩ càng nhằm giảm lượng các-bon sinh

xác định cách thức áp dụng các nguyên tắc “du lịch có

ra trong quá trình di chuyển bằng đường hàng không và

trách nhiệm và biến đổi khí hậu”. Các chính sách biến

đường bộ không? Các cá nhân sẽ trở thành những du

đổi khí hậu/môi trường bền vững của công ty đã được

khách có trách nhiệm, và đóng góp vào sự bền vững của

thiết lập chưa, và có nhân viên chịu trách nhiệm thực

các địa điểm du lịch tự nhiên tuyệt vời của Việt Nam trong

hiện không? Khách du lịch cũng như các công ty du lịch

tương lai như thế nào?

có nhận thức được mục tiêu và hành động của công ty
về biến đổi khí hậu/tính bền vững không? Các nhà thầu
trong nước và hàng hóa địa phương có được sử dụng
một cách tối đa không? Khách du lịch và các nhân viên
của công ty có được khuyến khích tiết kiệm năng lượng

Các vấn đề quan trọng đặt ra đối với chính quyền địa
phương, các công ty du lịch, các nhân viên trong ngành và
khách du lịch này cần được giải đáp và thực hiện để tiếp
tục xây dựng Việt Nam trở thành một điểm đến du lịch tự
nhiên.

Chương trình đào tạo Du lịch có trách nhiệm
tại Malaysia

C

hương trình đào tạo quản lý Du lịch có trách
nhiệm kéo dài 30 ngày do Dự án EU tài trợ toàn
bộ đã được tổ chức tại trường Đại học Taylor’s,

thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia vào tháng 11 năm 2013
dành cho 20 cán bộ quản lý du lịch từ các tỉnh thành
của Việt Nam. Lễ khai giảng chính thức có sự tham dự
của Thứ trưởng phụ trách Đào tạo sau đại học của
Malaysia và các đại diện từ Đại sứ quán Việt Nam tại
Malaysia.

Chương trình đào tạo do các giảng viên khoa Du lịch,

Khóa đào tạo bao gồm các chủ đề: phát triển du lịch có

Khách sạn và công nghệ Ẩm thực của Đại học Taylor’s

trách nhiệm và bền vững, phát triển sản phẩm và quản

và các chuyên gia khác từ khu vực công và tư thực hiện.

lý sự kiện, quản lý chất lượng và dịch vụ du lịch và quy

Nhằm tăng cường kinh nghiệm học tập cho các học viên,

hoạch không gian/vùng du lịch bền vững.

chương trình đã có rất nhiều chuyến tham quan khác
nhau tới các điểm tham quan du lịch chính ở Malaysia
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được tổ chức, ví dụ như Malacca,
Putrajaya, Trung tâm Hội nghị
Malaysia, Banghuris Home Stay và
các địa điểm khác ở Kuala Lumpur.
Các học viên đã được học hỏi nhiều
kiến thức và kĩ năng mới thông qua
chương trình đào tạo, điều này sẽ
cótác động tích cực đến hoạt động
xây dựng thực tiễn du lịch bền vững
tại Việt Nam.
Một trong số những kết quả đáng ghi
nhận chính của khóa đào tạo là việc
đề xuất chiến lược về một nhiệm vụ

quan trọng (Tầm nhìn 20), theo đó

Dự án sẽ tài trợ cho các học viên từ

mỗi học viên sẽ thực hiện nhiệm vụ

60 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

này tương ứng với các lĩnh vực công

trong cả nước. Các khóa đào tạo tiếp

tác của họ sau khi khóa học kết thúc.

theo sẽ diễn ra vào tháng 8 - 9/2014

Theo kế hoạch hoạt động tổng thể,

và tháng 6/2015.

Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp
quốc (UNWTO) - Tuyên bố Ninh Bình về
Du lịch tâm linh

C

hính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
cụ thể là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục
Du lịch và tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị quốc tế

đầu tiên của Tổ chức Du lịch thế giới về Du lịch tâm linh vì sự
phát triển bền vững vào ngày 21-22/11/2013 tại Ninh Bình,
Việt Nam. Hội nghị có sự tham dự của hơn 350 đại biểu quốc
tế nhằm thay đổi cách đưa các nét văn hóa sinh sống, truyền
thống và tín ngưỡng vào du lịch.
Du lịch tâm linh là một lĩnh vực đang có sự tăng trưởng mạnh

viếng thăm các ngôi đền thiêng.

mẽ trong thị trường du lịch Việt Nam. Liên kết chặt chẽ với

Tại hội nghị, bài thuyết trình của Dự án EU với chủ đề: “Tăng

du lịch tôn giáo và văn hóa, đồng thời nhấn mạnh vào sự tự

cường tác động tích cực của Du lịch tâm linh thông qua Du

nhận thức, chăm sóc sức khỏe và phục hồi, du lịch tâm linh

lịch có trách nhiệm” nêu bật mối quan hệ giữa sự phát triển

đã trở thành một phương thức để hài hòa hóa cơ thể, tâm trí

có trách nhiệm của ngành Du lịch từ chính sách, xây dựng

và trái tim giúp du khách có thể được trải nghiệm loại hình du

kế hoạch, nguồn nhân lực và marketing với du lịch tâm linh.

lịch này ở rất nhiều nơi trên đất nước Việt Nam. Du lịch tâm

Nó đã được minh chứng bằng ví dụ cụ thể trong đó du lịch

linh mở đường cho du lịch có trách nhiệm bằng việc nâng cao

có trách nhiệm đang được áp dụng để phát huy sản phẩm

nhận thức về các vấn đề môi trường, văn hóa-xã hội và kinh

du lịch tâm linh, trong việc xây dựng thương hiệu “Vẻ đẹp bất

tế bắt nguồn từ du lịch tâm linh. Du lịch tâm linh tôn trọng

tận” cho Việt Nam giúp định vị vùng sản phẩm/trải nghiệm

các giá trị và truyền thống xã hội và văn hóa, đồng thời cho

văn hóa cũng như xây dựng các sản phẩm chủ lực cho các thị

phép các cộng đồng địa phương hưởng lợi từ du lịch cũng

trường nguồn mục tiêu.

như đóng góp vào công cuộc xóa đói giảm nghèo. Du lịch
tâm linh tại Việt Nam phục vụ các thị trường nội địa và Châu
Á, bao gồm các lễ hội, sự kiện tâm linh và những chuyến

Hội nghị kết thúc bằng sự ủng hộ dành cho Tuyên bố Ninh
Bình về du lịch tâm linh.

