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PHÁT TRIỂN DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM 

GẮN VỚI BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TÂY NGUYÊN 

TS. Lê Quang Đăng 

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch - Tổng cục Du lịch 

 

I. MỞ ĐẦU 

Du lịch trải nghiệ  thiên nhiên v   h    h  th  gi i   ng v t h ang    

ngày càng phát triển và trở th nh xu hư ng du lịch phổ bi n trên th  gi i. Loại 

hình du lịch n y    có những  óng gó  t  l n  ối phát triển du lịch ở nhiều quốc 

gia, góp phần tích cực vào công tác bảo tồn và phát huy các giá trị tài nguyên tự 

nhiên. Tổ chức Du lịch Th  gi i (UNWTO) ư c tính, 7% du lịch th  gi i liên 

quan   n du lịch   ng v t hoang dã, mức tăng trưởng bình quân khoảng 

3%/nă . Ư c tính mỗi nă  trên t  n cầu có h ng tră  triệu lượt khách du lịch 

thă  quan c c vườn quốc gia (VQG), khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN), tìm 

hiểu   ng v t hoang dã; thị trường   ng v t hoang dã có giá trị ít nhất 37 tỷ  ô 

la. Đặc biệt, 80% thu nh   h ng nă  từ kinh doanh du lịch của c c nư c châu 

Phi là từ khách du lịch   n quan s t c c l  i   ng v t hoang dã, các hệ sinh thái 

tự nhiên. 

Tuy nhiên, thực t  phát triển loại hình du gắn v i   ng v t hoang dã ở 

m t số nơi còn thi u hiệu quả, bi n tư ng, lạm dụng và can thiệp quá mức  ối 

v i tài nguyên tự nhiên, gây ra những t c   ng tiêu cực   n  a  ạng sinh học, 

các hệ sinh th i,  ặc biệt l   ối v i c c l  i   ng v t hoang dã. Theo Hiệp h i 

Bảo vệ   ng v t Th  gi i (WAP), hiện có t i hơn 500.000   ng v t hoang dã 

trên th  gi i  ang  ị   óc l t  v   u lịch giải trí. Theo Tổ chức Quốc t  về Bảo 

tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF), từ nă  2016   n 2018, Việt Nam có 13 

 iểm v i 263 cơ sở buôn bán ngà voi v i khối lượng khoảng 5.067   n 13.166 

sản phẩm từ ngà voi. Nhiều l  i   ng v t hoang dã bị bắt, thuần chủng, huấn 

luyện  ể phục vụ các mục  ích  u lịch như v i,  hỉ, hổ, sư tử, gấu,... Ngoài ra, 

nhiều sản phẩm có nguồn gốc từ   ng v t h ang    như thực phẩm (thịt thú 

rừng), thuốc chữa bệnh (cao hổ cốt, vảy tê tê, m t gấu, sừng tê giác, nhung 

hươu) v   ồ trang sức làm từ sừng, nanh vuốt, lông v   a c c l  i   ng v t 

hoang dã (ngà voi, nanh vuốt hổ, da cá sấu) cũng  ược sản xuất, bày bán tại rất 

nhiều  iểm tham quan du lịch. 

Tây Nguyên là m t trong những vùng có tài nguyên du lịch tự nhiên  a 

dạng, phong phú b c nhất ở Việt Nam. Tây Nguyên sở hữu nhiều VQG và 

KBTTN như Y   Đôn, Chư Yang Sin (Đắk Lắ ); T  Đùng (Đắk Nông), Kon 

Ka Kinh (Gia Lai); Chư M   Ray, Ngọc Linh (K n Tu ); Bi Đú  Núi B  

(Lâ  Đồng),... C c l  i   ng v t hoang dã tại c c vườn quốc gia, khu bảo tồn 

thiên nhiên ở Tây Nguyên  h   a  ạng v   h ng  hú, tr ng  ó, có nhiều loài 

quý hi    ược  ưa v   s ch  ỏ. Đây l  lợi th  nổi tr i  ể Tây Nguyên phát triển 

các loại hình du lịch sinh thái; du lịch nghiên cứu rừng nguyên sinh; du lịch gắn 
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v i trải nghiệm, khám phá thiên nhiên, tìm hiểu   ng v t h ang   . D   ó, 

nghiên cứu “phát triển du lịch có trách nhiệm gắn với bảo vệ động vật hoang 

dã Tây Nguyên” là cần thi t, m t mặt góp phần  a  ạng sản phẩm du lịch cho 

Tây Nguyên, mặt  h c, tăng cường trách nhiệm của c c  ên liên quan  ối v i 

vấn  ề bảo tồn   ng v t hoang dã, hạn ch  những t c   ng tiêu cực từ du lịch 

  n thiên nhiên v    ng v t hoang dã Tây Nguyên. 

II. PHÁT TRIỂN DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM GẮN VỚI BẢO 

VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ 

1. Du lịch có trách nhiệm 

Theo Tuyên bố Cape Town (2002), du lịch có trách nhiệm (Responsible 

T uris )  ược hiểu là hoạt   ng có trách nhiệm của các bên tham gia (nhà 

nư c, doanh nghiệp, khách du lịch, c ng  ồng và các tổ chức xã h i) nhằm tối 

 a h   lợi ích kinh t , xã h i v   ôi trường và giảm thiểu c c t c   ng tiêu cực, 

chi phí trong quá trình thực hiện du lịch. K t quả của du lịch có trách nhiệm là 

tạo ra những  ịa  iểm tốt hơn ch   ọi người sinh sống và tham quan [9]. 

Du lịch có trách nhiệm tại c c  iể    n (Responsible Tourism in 

Destinations)  ược hiểu là việc hạn ch  tối  a c c t c   ng tiêu cực về kinh t , 

 ôi trường và xã h i; tạo ra lợi ích kinh t  l n hơn v  nâng ca   húc lợi cho 

người  ân  ịa  hương, cải thiện  iều kiện làm việc và tham gia vào hoạt   ng 

du lịch;  óng gó  tích cực vào việc bảo tồn các di sản thiên nhiên v  văn hóa 

nhằm duy trì m t th  gi i  a  ạng [3]. 

N i hàm khái niệm của du lịch có trách nhiệ   ược thể hiện ở 03 khía 

cạnh chính: 

- Có trách nhiệm v i kinh t : các hoạt   ng du lịch phải góp phần mang 

lại lợi ích kinh t , tạo việc l   ch  người la    ng, tạo sinh k  và nâng cao thu 

nh p cho c ng  ồng  ịa  hương, giảm thiểu những rủi r  v  t c   ng tiêu cực do 

qu  tr nh tăng trưởng kinh t  mang lại. 

- Có trách nhiệm v i văn h   - xã h i: các hoạt   ng du lịch phải góp 

phần bảo tồn các giá trị di sản văn h  , tạo ra nhiều phúc lợi hơn ch  x  h i, hạn 

ch  tối  a những t c   ng tiêu cực   n văn h   - xã h i như: giảm giá trị di sản, 

du nh   văn h   ng ại lai làm suy giảm hoặc bi n tư ng văn h   truyền thống 

bản  ịa, các tệ nạn xã h i phát sinh từ du lịch như cư p gi t, cò mồi, chèo kéo, 

ép giá, ứng xử thi u thân thiện giữa khách du lịch v i c ng  ồng  ịa  hương. 

- Có trách nhiệm v i thiên nhiên v   ôi trường: các hoạt   ng du lịch 

phải góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan tự nhiên v   ôi trường; 

bảo tồn các hệ sinh th i v   a  ạng sinh học, bảo vệ   ng v t hoang dã; giảm xả 

thải trực ti   ra  ôi trường tự nhiên, giảm phát thải khí nhà kính. 

2. Du lịch có trách nhiệm gắn với bảo vệ động vật hoang dã 

Đ ng v t hoang dã là m t b  ph n của thiên nhiên. Tr ng  hi  ó,  ảo tồn 

thiên nhiên, bảo vệ tài nguyên tự nhiên lại là m t cấu phần của du lịch có trách 

nhiệm. Vì v y, du lịch gắn v i bảo vệ   ng v t hoang dã là m t khía cạnh hẹp, 

m t b  ph n cấu thành của du lịch có trách nhiệm. Du lịch có trách nhiệm gắn 
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v i bảo vệ   ng v t hoang dã có thể hiểu là các hoạt động du lịch có liên quan 

trực tiếp hoặc gián tiếp đến thế giới tự nhiên và động vật hoang dã, vừa đảm 

bảo phát triển du lịch mà không làm ảnh hưởng tới sự phát triển bình thường 

của các loài động vật hoang dã cũng như nỗ lực của các bên tham gia trong 

công tác bảo vệ động vật hoang dã.  

Mối quan hệ giữa du lịch gắn v i bảo vệ   ng v t hoang dã, du lịch có 

trách nhiệm và du lịch bền vững  ược biển thị qua sơ  ồ Hình 1. 

 

 

Hình 1. Du lịch gắn với bảo vệ động vật 

hoang dã, du lịch có trách nhiệm và du 

lịch bền vững 
(Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu, 2021) 

Hình 2. Các bên liên quan trong phát triển du 

lịch có trách nhiệm gắn với bảo vệ động vật 

hoang dã 
(Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu, 2021) 

Là m t khía cạnh hẹp của du lịch có trách nhiệm, các bên liên quan trong 

phát triển du lịch có trách nhiệm gắn v i bảo vệ   ng v t h ang     ược xác 

 ịnh gồ  04 nhó   ối tượng (chủ thể) chính (Hình 2).  

(1) Cơ quan quản lý nhà nước 

- Ban h nh chính s ch, cơ ch , quy  ịnh quản lý  ối v i bảo tồn   ng v t 

hoang dã, phát triển du lịch tại các VQG, KBTTN, phát triển du lịch gắn v i bảo 

vệ   ng v t hoang dã. 

- Thực thi công tác quản lý,  ảm bảo phát triển du lịch không gây ảnh 

hưởng   n công tác bảo tồn   ng v t hoang dã.  

- Kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, sai phạm. 

(2) Doanh nghiệp và các tổ chức xã hội 

- Doanh nghiệp: Xây dựng k  hoạch, chi n lược và thực hiện các hoạt 

  ng kinh doanh du lịch có trách nhiệm gắn v i bảo vệ   ng v t hoang dã. 

Tuyên truyền cho nhân viên, khách du lịch có ý thức, trách nhiệm bảo vệ   ng 

v t hoang dã. 
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- Các tổ chức xã h i: thực hiện các k  hoạch h nh   ng, các hoạt   ng cụ 

thể  óng gó  tích cực cho công tác bảo tồn   ng v t hoang dã, gắn bảo tồn v i 

phát triển du lịch và phát triển du lịch  ể phục vụ công tác bảo tồn. 

(3) Khách du lịch 

- Tham quan, trải nghiệm, khám phá th  gi i tự nhiên,   ng v t hoang dã; 

- Có trách nhiệm bảo vệ   ng v t hoang dã, không mua, bán, tiêu thụ các 

sản phẩm từ   ng v t hoang dã. 

(4) Cộng đồng dân cư bản địa 

- Tham gia làm du lịch c ng  ồng, hư ng dẫn du lịch, kinh doanh các 

dịch vụ phục vụ khách du lịch. 

- Chung tay bảo vệ   ng v t h ang   ;  hông săn,  ắn, bắt, bẫy, mua, 

bán, tiêu thụ các sản phẩm từ   ng v t hoang dã. 

Các hoạt   ng du lịch gắn v i   ng v t h ang    thường diễn ra tại các 

khu vực thiên nhiên hoang dã, tại c c VQG, KBTTN,  ư i sự quản lý, giám sát 

của c c cơ quan chức năng ( iểm lâm, ban quản lý), có thể the  t ur, chương 

trình du lịch của doanh nghiệp hoặc tự túc v i sự hỗ trợ, hư ng dẫn của c ng 

 ồng  ân cư  ản  ịa trong khu vực  ược cho phép. M t số loại hình du lịch gắn 

v i   ng v t h ang    như sau: 

- Tre  ing,  i    trong rừng, khám phá thiên nhiên hoang dã k t hợp v i 

(chủ   ng) săn t     ng v t hoang dã. 

- Xe , quan s t   ng v t hoang dã (thụ   ng) tại c c   i quan s t,  iểm 

quan s t, vườn   ch thú; quan s t   ng v t hoang dã tại trung tâm cứu h , trung 

tâm bảo tồn   ng v t hoang dã tại c c VQG, KBTTN; quan s t   ng v t hoang 

    ại  ương (tha  quan thuỷ cung,  i t u lặn, lặn ngắm sinh v t biển); quan sát 

  ng v t hoang dã tại các thả  nguyên,  ồng cỏ, hồ nư c, sa mạc. 

- Trải nghiệm v i   ng v t h ang   : cưỡi v i, chă  sóc   ng v t hoang 

dã, thả   ng v t hoang dã về v i thiên nhiên. 

- Tham gia các lễ h i và xem biểu diễn nghệ thu t v i   ng v t hoang dã: 

 ua v i, xi c thú. 

- Du lịch k t hợp v i tìm hiểu, học t p, nghiên cứu về   ng v t hoang dã 

tại các khu bảo tồn, trung tâm cứu h    ng v t hoang dã tại các VQG, KBTTN, 

bả  t ng   ng v t h ang   , nh  trưng   y, trung tâ  thông tin, trung tâ  gi   

dục  ôi trường. 

III. PHÁT TRIỂN DU LỊCH GẮN VỚI BẢO VỆ ĐỘNG VẬT 

HOANG DÃ Ở TÂY NGUYÊN 

1. Khái quát chung về du lịch Tây Nguyên 

Tây Nguyên là khu vực thu c miền Trung của Việt Nam; phía bắc giáp 

tỉnh Quảng Na ,  hía  ông gi   c c tỉnh Quảng Ng i, B nh Định, Phú Yên, 

Khánh Hòa, Ninh Thu n, Bình Thu n, phía nam giáp các tỉnh Đồng Nai, Bình 

Phư c, phía tây giáp v i các tỉnh Attapeu (Lào), tỉnh Ratanakiri và tỉnh 

Mondulkiri (Campuchia). Tây Nguyên bao gồ  5  ơn vị hành chính cấp tỉnh là: 
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K n Tu , Gia Lai, Đắk Lắ , Đắ  Nông v  Lâ  Đồng. Tổng diện tích tự nhiên 

của Tây Nguyên là 54.640,6 km
2
 (chi m 16,5% diện tích cả nư c); dân số tính 

  n nă  2019 l  5.842.681 triệu người (chi m 6,1% dân số cả nư c); m t    

dân số trung   nh l  107 người/km
2
. 

Tây Nguyên là vùng có lợi th  tài nguyên du lịch  a  ạng,  h ng  hú,  ặc 

sắc, cả tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch văn hóa. Du lịch Tây 

Nguyên thời gian qua    có  ư c phát triển tích cực. Các chỉ tiêu chính của 

ngành du lịch tăng trưởng nhanh và ổn  ịnh. Giai   ạn 2015 - 2019, khách du 

lịch   n Tây Nguyên tăng từ hơn 6,3 triệu lượt  h ch nă  2015 lên gần 10 triệu 

lượt  h ch nă  2019 (gấp 1,55 lần nă  2015), tốc    tăng trưởng   nh quân  ạt 

khoảng 11,62%/nă . Tổng thu từ du lịch của Tây Nguyên cũng tăng   ng  ể, từ 

10 nghìn tỷ  ồng nă  2015, tăng lên 14,7 ngh n tỷ  ồng nă  2019, tốc    tăng 

trưởng   nh quân  ạt khoảng 10,16%/nă  (Bảng 1). 

Bảng 1. Khách du lịch đến các tỉnh Tây Nguyên 2015 - 2020 

Đơn vị: Khách: lượt. Tổng thu: tỷ đồng 

Tổng khách Kon Tum Gia Lai Đắk Lắk Đắk Nông Lâm Đồng Tổng số 

Nă  2015 238.154 211.372 560.000 197.768 5.100.000 6.307.294 

Nă  2019 462.000 845.000 950.000 385.000 7.150.000 9.792.000 

Nă  2020 250.500 800.000 695.615 225.700 4.000.000 5.971.815 

Tăng trưởng  

2015-2019 
18.02% 41.40% 14.13% 18.12% 8.81% 11.62% 

Tổng thu: Kon Tum Gia Lai Đắk Lắk Đắk Nông Lâm Đồng Tổng số 

Nă  2015 233,55 170,07 420 23,29 9.180 10.026,9 

Nă  2019 297 510 1.050 41,5  12.870 14.768,5 

Nă  2020 120 380 625 22,5 7.200 8.347,5 

Tăng trưởng  

2015-2019 
6.19% 31.59% 25.74% 15.54% 8.81% 10.16% 

Nguồn: Sở VHTT&DL các tỉnh Tây Nguyên 

Nă  2020,    ảnh hưởng của  ại dịch Covid-19, khách du lịch   n Tây 

Nguyên giả    ng  ể, chỉ  ạt gần 6 triệu lượt khách toàn Vùng (giảm khoảng -

39% so v i nă  2019), chưa  ằng số lượt  h ch   n của nă  2015. Tổng thu từ 

du lịch cũng giảm mạnh, chỉ còn khoảng 8,3 nghìn tỷ  ồng, giảm khoảng -

43,5% so v i nă  2019, thấ  hơn tổng thu từ du lịch của nă  2015 (Bảng 1). 

Khách du lịch   n Tây Nguyên chủ y u là khách du lịch n i  ịa, khách 

quốc t  chi m số lượng rất nhỏ, chỉ khoảng 9-10% tr ng cơ cấu tổng khách. 

Khách quốc t    n Tây Nguyên cũng chủ y u   n Lâ  Đồng, K n Tu  v  Đắk 

Lắ . Nă  2019,  h ch quốc t    n Lâ  Đồng  ạt 550.000 lượt, chi m 67,2% 

tổng khách quốc t    n Tây Nguyên; K n Tu  185.000 lượt, chi m 18,94%; 
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Đắk Lắ  90.000 lượt, chi   11%; Gia Lai 15.000 lượt, chi   1,83%, Đắk Nông 

8.500 lượt, chi m 1,04% (Hình 3). 

 

Hình 3. Biểu đồ khách quốc tế đến các tỉnh Tây Nguyên năm 2019 

(Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê, Sở VHTT&DL các tỉnh Tây Nguyên) 

Các sản phẩm du lịch chủ  ạ   ang  ược khai thác, phát triển ở Tây 

Nguyên hiện nay gồm: 

- Du lịch sinh thái: 

+ Du lịch tham quan, nghiên cứu các hệ sinh th i,  a  ạng sinh học,   ng 

v t hoang dã tại c c vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên.   

+ Du lịch tham quan thắng cảnh núi rừng, th c nư c, hồ trên núi: hồ 

Tuyền Lâm, hồ Đan Kia Suối Vàng, hồ Xuân Hương (Lâ  Đồng); hồ Tơ Nưng 

(Gia Lai); hồ Lắ  (Đắk Lắk); hồ Yaly (Kon Tum, Gia Lai); th c nư c: Dalanta, 

P ngua, Pren (Lâ  Đồng); th c Lưu Ly, th c Draysa , th c Đắ  G’lung, th c 

Liêng Nung, th c Gia L ng (Đắ  Nông); th c Draynur (Đắk Lắk); thác Phú 

Cường, thác Chín tầng (Gia Lai); thác Pa Sỹ, th c Đắk Lung (Kon Tum).  

+ Du lịch sinh thái, nghỉ  ưỡng hồ và núi: khu du lịch sinh thái, nghỉ 

 ưỡng hồ Tuyền Lâm; khu du lịch sinh thái, nghỉ  ưỡng Ma agui (Lâ  Đồng); 

khu du lịch văn hóa, sinh th i, nghỉ  ưỡng Măng Đen (K n Tu );  hu  u lịch 

sinh thái nghỉ  ưỡng Hồ Lắ  (Đắk Lắk); khu du lịch sinh th i, văn hóa lịch sử 

Nâ  Nung (Đắk Nông). 

- Du lịch văn hoá: 

+ Du lịch tham quan, nghiên cứu văn hóa  ản  ịa các buôn làng (Bản 

Đôn, Buôn Jun, Buôn M’liêng; Buôn K n K’tu, Buôn K n B’ring, L ng Văn 

hóa K n Kl r; L ng Văn hóa Đắ  Răng, Buôn G  - Cát Tiên…);  

+ Du lịch tham quan, nghiên cứu các giá trị ki n trúc   c     (Nh  Rông, 

Nhà Dài, Nhà Mồ…);  

+ Du lịch tham quan, nghiên cứu các giá trị văn hóa  ản  ịa khác (nhạc 

cụ, nông cụ, trang phục…).  
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+ Du lịch tham quan các lễ h i truyền thống v  văn hóa nghệ thu t dân 

gian (Lễ h i Cồng chiêng Tây Nguyên, Lễ h i  ua v i, Lễ Bỏ Mả, Lễ Đâ  trâu, 

Lễ Cơ    i…); tha  quan c c lễ h i, festival (festval H a Đ  Lạt, festival Trà 

Bảo L c, festival Cà phê Buôn Ma Thu t…).  

+ Du lịch tha  quan c c  i tích văn hóa lịch sử, cách mạng (Di tích Đắk 

Tô - Tân Cảnh, Ngục Kon Tum, Nhà thờ gỗ Kon Tum; Ngã Ba biên gi i, Nhà tù 

Pleiku, Di tích lịch sử văn hóa l ng  h ng chi n Stor, Di tích lịch sử Tây Sơn 

Thượng Đạo, Chi n  ịa Plei Me; Nh  Đ y Buôn Ma Thu t, Biệt  iện Bả  Đại, 

Bảo tàng Dân t c Đắk Lắ , Hang    Đắk Tuôr - Kr ng Bông, Đồn  iền CAĐA, 

Đ nh Lạc Giao, Chùa Sắc Tứ Khải Đ an, Tòa Gi    ục Đắk Lắk, Tháp Yang 

Prong - Eas u ; Di tích N’Trang Gưh, Cụm di tích lịch sử N’Trang Lơng; Thiền 

viện Trúc Lâm. 

- Du lịch thể thao, du lịch mạo hiểm:  

Các hoạt   ng du lịch thể thao, du lịch mạo hiể   ang  ược khai thác 

như: Du lịch le  núi ( ỉnh Lang Biang,  ỉnh Ngọc Linh); du lịch vượt thác, du 

lịch  u  ây qua những cánh rừng (Datlanta); du lịch   hượt ; c c giải marathon, 

 ua xe  ạp;... 

- Du lịch cộng đồng:  

Các làng du lịch c ng  ồng K n K’tu, K n Kl r, K n Trang L ng L i, 

K n Pring (K n Tu );  uôn Đôn,  uôn A ô Đhông,  uôn Tring,  uôn Jun (Đắk 

Lắk); làng du lịch c ng  ồng K’L ng,  hu  u lịch núi Lang Biang, khu du lịch 

Vườn quốc gia  Bi Đú   -  Núi  B  (Lâ  Đồng);... 

V i l   iểu tượng thiên nhiên của  u lịch Tây Nguyên. Trư c  ây,  u lịch 

c ng  ồng tại Tây Nguyên nổi   t v i c c h ạt   ng  u lịch trải nghiệ  cùng 

  n v i (cưỡi v i, chụ  ảnh v i v i), có sự  ẫn  ắt của người huấn luyện tại  ịa 

 hương. The   ó,  h ch  u lịch trả   t  h ản tiền ( h ảng 100.000 -200.000 

 ồng) ch    t lượt cưỡi v i. Đắ  Lắ  l   ịa  hương t   trung  ông nhất c c c  

thể v i thuần  hục v  v i h ang   . Hiện nay, Đắ  Lắ  có  h ảng 5 quần thể 

voi hoang dã, quần thể nhỏ nhất gồ  5-10 c  thể, quần thể l n nhất có 32 - 36 cá 

thể,  hân  ố chủ y u ở VQG Y   Đôn. Tính   n nă  2018, số v i thuần chủng 

(v i nh ) trên  ịa   n tỉnh Đắ  Lắ  có  h ảng 45 c n, giả  gần 100 c  thể s  

v i nă  2000. Việc  hai th c v i nhà ch   ục  ích  hục vụ  u lịch l    t tr ng 

những  ối  e   ạ nghiê  trọng t i quần thể l  i. Nhiều nă  gần  ây, lượng 

 h ch  u lịch  ổ về c c  ản  uôn l ng Tây Nguyên ng y c ng tăng lên. Đặc 

 iệt, v    ùa lễ h i, c c   n v i  hải h ạt   ng liên tục cả ng y, thời gian nghỉ 

ngơi  ị hạn ch , v  v y nhiều c n v i rơi v   t nh trạng gi , gầy y u, sức  hỏe  ị 

suy nhược, th   chí ch t v   iệt sức     hải  hục vụ  h ch liên tục.  

Trư c    lực ý  i n của x  h i, c c chuyên gia, tổ chức  ả  tồn   ng v t 

h ang   ,  ể từ nă  2018   n nay, c c h ạt   ng trải nghiệ   u lịch cưỡi v i 

    ược giả    ng  ể nhằ  hạn ch  nạn  cưỡng  ức la    ng  của v i. Thay 

v    ó, c ng  ồng c c  uôn l ng v  c c h  gia   nh  inh   anh  u lịch từ v i 

thuần chủng    v   ang từng  ư c chuyển  ổi h nh thức trải nghiệ   u lịch v i 
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v i the  hư ng thân thiện hơn. Kh ch  u lịch chỉ   n tha  quan, chụ  ảnh v i 

từ xa h ặc ch  v i ăn, tắ  ch  v i...
1
. 

2. Phát triển du lịch gắn với bảo vệ động vật hoang dã tại một số 

Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên ở Tây Nguyên. 

Tây Nguyên sở hữu nhiều VQG, KBTTN. Các hoạt   ng du lịch gắn v i 

bảo tồn thiên nhiên v    ng v t hoang dã  ư c  ầu hình thành, phát triển,  ặc 

biệt tại m t số VQG như Bi Đú  Núi B  v  Y   D n. 

VQG Bi Đú  Núi B  nằ  trên  ịa bàn huyện Lạc Dương v    t phần 

huyện Đa  Rông, tỉnh Lâ  Đồng, có diện tích vùng lõi 70.038,45 ha tr ng  ó: 

phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: 33.582 ha; phân khu phục hồi sinh thái: 22.854 

ha; phân khu dịch vụ, hành chính: 7.502 ha; diện tích khác: 6.100,45 ha. Mục 

tiêu và nhiệm vụ của VQG  ược x c  ịnh rõ là bảo tồn các hệ sinh thái rừng 

trong vùng khí h u á nhiệt   i, núi ca  v  c c l  i   ng, thực v t rừng  ặc hữu, 

quý hi m. VQG Bi Đú  Núi B  (Lâ  Đồng) l   iểm thu hút khách l n nhất hệ 

thống vác VQG, KBTTN ở Tây Nguyên. Nă  2019, Vườn     hục vụ 8.576 

lượt  h ch thă  quan, tr ng  ó,  h ch quốc t  l  1.428 lượt, mang lại doanh thu 

từ du lịch  ạt hơn 1,8 tỷ  ồng. 

Vườn quốc gia Yok Don nằ  trên  ịa bàn 3 huyện: Buôn Đôn, Ea Sú  

(tỉnh Đắk Lắk) và huyện Cư Jút (tỉnh Đă  Nông), có  iện tích 115.545 ha, trong 

 ó:  hân  hu  ảo vệ nghiêm ngặt là 80.947 ha, phân khu phục hồi sinh thái là 

30.426 ha và phân khu dịch vụ h nh chính l  4.172 ha; vùng  ệm có diện tích 

133.890 ha. Rừng chủ y u là rừng tự nhiên, phần l n là rừng Kh p. VQG Yok 

Don là m t trong số ít các VQG, KBTTN ở Tây Nguyên thực hiện khá tốt việc 

k t hợp giữa công tác bảo tồn v i khai thác, phát triển du lịch. Giai   ạn 2016 - 

2019, lượng khách du lịch   n tha  quan Vườn luôn  ạt ngưỡng trên 5.000 lượt 

khách mỗi nă . Nă  2019, lượng kh ch tha  quan Vườn  ạt hơn 5.3580 lượt, 

tr ng  ó  h ch quốc t  l  3.331 lượt. Doanh thu từ các hoạt   ng du lịch của 

Vườn   nh quân  ạt khoảng 1,3 tỷ  ồng mỗi nă . 

Nhìn chung, hầu h t các VQG, KBTTN tại Tây Nguyên  ều thực hiện rất 

tốt công tác bảo tồn   ng v t hoang dã. M t số VQG      t hợp giữa công tác 

bảo tồn v i phát triển du lịch sinh thái nói chung và du lịch gắn v i   ng v t 

h ang    nói riêng như Bi Đú  Núi B , Y   D n,  hục vụ nhu cầu tham quan 

của khách du lịch,  e  lại khoản thu nhất  ịnh cho c c Vườn từ hoạt   ng du 

lịch. M t số VQG, KBTTN khai thác rất ít hoặc chưa  hai th c t i nguyên rừng 

v    ng v t hoang dã cho phát triển du lịch như: Chư M   Ray, K n Ka King, 

T  Đùng, Chư Yang Sin v  Ngọc Linh.  

Các sản phẩm du lịch, tour, tuy n,  iểm tham quan du lịch gắn v i   ng 

v t hoang dã tại các VQG, KBTTN hầu h t  ều khá thân thiện, không gây ảnh 

hưởng tiêu cực  ối v i c c l  i   ng v t hoang dã. Các hoạt   ng du lịch chính 

                                           
1
 Theo Hà Trang (2020), Lối thoát cho đàn voi du lịch, tại Báo Pháp luật Việt Nam Online, website: 

https://baophapluat.vn/loi-thoat-cho-dan-voi-du-lich-post371725.html, truy cập ngày 30/9/2021. 

https://baophapluat.vn/loi-thoat-cho-dan-voi-du-lich-post371725.html
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 ang  ược khai thác là: 

- Trải nghiệ   i rừng (cùng cán b  BQL các VQG, KBTTN hoặc cán b  

kiểm lâm), k t hợp v i tìm hiểu hệ sinh thái rừng, quan s t   ng v t hoang dã. 

- Thă  quan c c  iể   a  ạng sinh học, thắng cảnh thiên nhiên núi rừng, 

k t hợp v i quan s t   ng v t hoang dã. 

- Dã ngoại, cắm trại, ăn, ngủ trong rừng, quan sát, tìm hiểu th  gi i   ng 

v t hoang dã, trải nghiệm cu c sống hòa nh p v i thiên nhiên. 

- M t số hoạt   ng du lịch thể thao truyền thống (chạy b ,  i xe  ạp) và 

thể thao mạo hiểm (chèo thuyền trên sông, vượt thác, leo núi). 

- Du lịch gắn v i giáo dục môi trường, tìm hiểu về   ng v t hoang dã. 

Bên cạnh những mặt tích cực     ạt  ược, phát triển du lịch gắn v i bảo 

vệ   ng v t hoang dã tại m t số VQG, KBTTN ở Tây Nguyên còn tồn tại những 

 hó  hăn, hạn ch  như: 

- Các hoạt   ng du lịch gắn v i thiên nhiên và bảo vệ   ng v t hoang dã 

mặc  ù     ược khai thác, phát triển tại m t số VQG, KBTTN nhưng còn rất 

hạn ch . Chỉ có VQG Bi Đú  Núi B  v  Y   D n có lượng  h ch   n tham 

quan nhiều nhất, nhưng  óng gó  của du lịch tại c c Vườn này v i du lịch của 

tỉnh còn khá khiêm tốn.  

- Du lịch tại các VQG, KBTTN nói chung và du lịch gắn v i   ng v t 

hoang dã nói riêng ở Tây Nguyên chưa  h t huy h t th  mạnh v  chưa tương 

xứng v i tiề  năng hiện có. Nhiều VQG, KBTTN th   chí chưa ch   hé   hai 

thác, phát triển các hoạt   ng du lịch như trường hợp của KBTTN Ngọc Linh. 

- Voi là biểu tượng thiên nhiên du lịch của Tây Nguyên, số lượng voi 

thuần phục (voi nhà) hiện  ược khai thác, phục vụ tại các buôn làng c ng  ồng, 

m t số thu c sở hữu của các h  dân, nằm ngoài phạm vi quản lý của các VQG, 

KBTTN. Mặc dù c ng  ồng và chính quyền  ịa  hương nỗ lực trong công tác 

bảo vệ nhưng  ể phục vụ du lịch, vì lợi nhu n kinh doanh du lịch từ voi mang 

lại, khó tránh khỏi những t c   ng tiêu cực, gây tổn thương   n các cá thể voi 

thuần chủng. Hơn th , việc chă  sóc,  ảo vệ voi già, ốm, bệnh tại các h  dân 

cũng sẽ gặp nhiều  hó  hăn hơn s  v i việc  ược bảo tồn, chă  sóc tại không 

gian VQG, KBTTN. 

- Nạn săn  ắt   ng v t hoang dã ở Tây Nguyên mặc  ù    giảm mạnh 

trong những nă  gần  ây. Tuy nhiên, việc nuôi nhốt vì mục  ích  inh t  và du 

lịch chưa có  ấu hiệu thuyên giảm, tình trạng  ua   n, tra   ổi   ng v t hoang 

dã và các sản phẩm làm từ   ng v t hoang dã vẫn diễn ra ở nhiều  ịa  hương 

tr ng Vùng. Đơn cử như tỉnh Đắk Lắk hiện nay có khoảng 640 cơ sở, h  gia 

  nh có nuôi   ng v t h ang   ; tr ng  ó, có 42 cơ sở nuôi   ng v t quý hi m, 

v i hơn 2.000 c  thể thu c 14 loài
2
.  

                                           
2
 The : Hương Lý (2021), Đăk Lăk: Phòng, chống buôn bán trái phép động vật hoang dã, từ VOV4 - 

Ban Dân t c, tại website: https://vov4.vov.gov.vn/TV/chuyen-muc/dak-lak-phong-chong-buon-ban-

trai-phep-dong-vat-hoang-da-c1579-222439.aspx, truy c p ngày 30/9/2021. 

https://vov4.vov.gov.vn/TV/chuyen-muc/dak-lak-phong-chong-buon-ban-trai-phep-dong-vat-hoang-da-c1579-222439.aspx
https://vov4.vov.gov.vn/TV/chuyen-muc/dak-lak-phong-chong-buon-ban-trai-phep-dong-vat-hoang-da-c1579-222439.aspx


 

 

12 

- Hoạt   ng  inh   anh ăn uống c c  ón ăn từ   ng v t hoang dã tuy 

 hông công  hai, nhưng vẫn diễn ra trên  ịa bàn các tỉnh ở Tây Nguyên phục vụ 

thực  h ch l  người dân bản  ịa và th m chí là khách du lịch. M t số loài dễ bị 

săn  ắt, gi t thị như he  rừng, chim rừng, cheo, dúi, chồn, ba ba, nhím, nai,...
3
 

IV. GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN 

DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM GẮN VỚI BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG 

DÃ Ở TÂY NGUYÊN 

1. Các nhóm giải pháp 

1.1. Nhóm giải pháp về nâng cao nhận thức 

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ bi n r ng r i c c quy  ịnh của 

pháp lu t về bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ   ng v t h ang    trên c c  hương 

tiện truyền thông  ại chúng:    ,   i, truyền h nh trung ương v   ịa  hương, 

trên không gian mạng.  

b) Thực hiện các biện pháp tuyên truyền tại chỗ, nâng cao nh n thức, ý 

thức, trách nhiệm của c ng  ồng người dân, doanh nghiệp và khách du lịch trên 

 ịa bàn các tỉnh vùng Tây Nguyên. 

c) Tăng cường vai trò của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, hư ng 

dẫn viên du lịch, người dân làm du lịch và cán b  kiểm lâm, cán b  VQG, 

KBTTN trong công tác tuyên truyền bảo vệ   ng v t hoang dã cho khách du 

lịch   n tham quan, du lịch tại các VQG, KBTTN. 

1.2. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách và tổ chức quản lý 

a) Thống nhất về chủ trương, chính s ch v  cơ ch  tạo thu n lợi cho phát 

triển du lịch sinh thái tại các VQG, KBTTN của 5 tỉnh trên  ịa bàn Tây Nguyên. 

Thống nhất về các loại hình, sản phẩm, dịch vụ du lịch  ược khai thác phát triển; 

quy mô, phạm vi về  hông gian  ược khai thác; các công trình, hạ tầng, cơ sở 

v t chất kỹ thu t phục vụ du lịch  ược xây dựng the  quy  ịnh của pháp lu t. 

b) UBND các tỉnh trên  ịa bàn Tây Nguyên cần nghiên cứu, ban hành các 

chính s ch, cơ ch  tạo thu n lợi cho khai thác, phát triển du lịch tại các VQG, 

KBTTN theo hình thức xã h i h   như ch  thuê  ôi trường rừng, phối hợp công 

tư (PPP),  ảm bảo nguyên tắc bảo tồn  ể phát triển, phát triển  ể phục vụ công 

tác bảo tồn. 

c) Có chính s ch, cơ ch  thích hợ   ể khuy n khích, tạo thu n lợi và hỗ 

trợ c ng  ồng  ịa  hương sinh sống tr ng vùng  ệm các VQG, KBTTN tham 

gia làm du lịch, phát triển du lịch c ng  ồng, tạo sinh k  bền vững, tăng thu 

nh p và nâng cao mức sống của c ng  ồng nhằm giảm thiểu các hoạt   ng săn 

bắn, bắt, bẫy   ng v t h ang   ;  ồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của 

c ng  ồng trong công tác bảo vệ   ng v t hoang dã. 

                                           
3
 Theo Pháp lu t v  Đời sống Online, tại website: https://www.doisongphapluat.com/tieng-keu-cuu-

cua-dong-vat-hoang-da-o-tay-nguyen-a30584.html  

https://www.doisongphapluat.com/tieng-keu-cuu-cua-dong-vat-hoang-da-o-tay-nguyen-a30584.html
https://www.doisongphapluat.com/tieng-keu-cuu-cua-dong-vat-hoang-da-o-tay-nguyen-a30584.html
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 ) Tăng cường phối hợp liên ngành, thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám 

sát các hoạt   ng kinh doanh du lịch trên  ịa   n,  ặc biệt l  c c cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở   n h ng lưu niệm cho khách du lịch. Kịp thời 

phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi mua bán, tiêu thụ   ng v t hoang dã và các 

sản phẩm làm từ   ng v t hoang dã.  

1.3. Phát triển sản phẩm  

a) X c  ịnh   u lịch gắn v i bảo vệ   ng v t h ang     l    t trong 

những sản phẩm du lịch  ặc thù của vùng Tây Nguyên cần  ược ưu tiên nghiên 

cứu, phát triển. 

b) Phát triển sản phẩm du lịch sinh thái là chủ  ạo tại c c vườn quốc gia, 

khu bảo tồn thiên nhiên ở Tây Nguyên. 

c) Chú trọng phát triển du lịch c ng  ồng gắn v i giá trị văn hóa  ặc sắc 

của  ồng bào các dân t c bản  ịa sinh sống tại vùng  ệm và khu vực lân c n v i 

c c vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên. 

d) Nghiên cứu, phát triển m t số loại hình du lịch nghỉ  ưỡng núi, nghỉ 

 ưỡng rừng, nghỉ  ưỡng hồ tại c c vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên và 

khu vực phụ c n. 

1.4. Phát triển thị trường 

a) Ti p tục chú trọng phát triển thị trường khách n i  ịa: 

- T p trung khai thác hai phân khúc thị trường khách l n: Hà N i và các 

thành phố l n khu vực miền Bắc; thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố l n 

khu vực miền Nam. 

- Chú trọng khai thác thị trường  h ch   n từ các vùng lân c n như Bắc 

Trung B , duyên hải Nam trung B  v  Đông Na  B  do lợi th  gần về vị trí  ịa 

lý, giao thông k t nối thu n tiện và khách từ các vùng này chủ y u ở khu vực 

ven biển,  ồng bằng, có nhu cầu, sở thích ca   ối v i các sản phẩm du lịch của 

Tây Nguyên nói chung và tại các VQG, KBTTN nói riêng. 

- Quan tâm phát triển thị trường khách n i tỉnh và khách n i vùng; tạo 

 iều kiện thu n lợi ch  người  ân Tây Nguyên  ược du lịch, tham quan, khám 

phá, trải nghiệm các hoạt   ng du lịch tại c c VQG, KBTTN trên  ịa bàn. 

- Tăng cường khai thác phân khúc thị trường khách trẻ tuổi (18-30 tuổi) 

có sở thích khám phá thiên nhiên, trải nghiệm du lịch vùng ca , thường  i  u 

lịch theo nhóm bạn, du lịch m t mình (alone travel) hay du lịch  hượt. 

- Chú trọng khai thác, thu hút khách từ phân khúc thị trường gắn v i các 

nhóm nghề nghiệ  liên quan   n nông lâm nghiệp, sinh học,  ịa lý,  ôi trường. 

Nhó   ối tượng khách này chủ y u là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên 

cứu, sinh viên  ịa học chuyên ng nh   n từ c c cơ quan, tổ chức nghiên cứu; tổ 

chức xã h i nghề nghiệp; các h i nghề nghiệp; tổ chức thiện nguyện; c c trường 

 ại học, viện nghiên cứu. Các hoạt   ng du lịch chủ y u k t hợp v i nghiên cứu, 

tra   ổi, h i nghị, h i thả  chuyên ng nh liên quan   n hệ sinh thái rừng và các 

hệ   ng thực v t tại VQG, KBTTN. 
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- Quan tâ  hơn nữa  ối v i nhó   ối tượng khách du lịch là học sinh các 

trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thông qua liên k t, hợp 

tác v i c c nh  trường.  

 ) Tăng cường khai thác, phát triển thị trường khách quốc t : 

- Ưu tiên  hai thác, phát triển thị trường khách Âu - Mỹ, Úc và Niu-Di-

lân     ây l  những thị trường  h ch ưa thích  ối v i các sản phẩm du lịch sinh 

thái, du lịch gắn v i thiên nhiên, du lịch văn hóa gắn v i  ặc sắc văn hóa c c 

dân t c vùng ca ,  ặc biệt là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. 

- Ti p tục tăng cường khai thác khách Nh t Bản, Hàn Quốc và Trung 

Quốc (bao gồm cả Đ i L an, Hồng Kông, Ma Ca )     ây l  những thị trường 

gần và là thị trường truyền thống của du lịch Việt Nam. 

- Đẩy mạnh khai thác thị trường ASEAN,  ặc biệt là thị trường m t số 

nư c có khoảng c ch  ịa lý gần, có  ường biên gi i giáp v i Việt Na  như L  , 

Campuchia, Thái Lan. 

1.5. Nhóm giải pháp về ứng dụng khoa học và công nghệ 

a) Ứng dụng công nghệ phục vụ công t c  ảm bảo an ninh rừng; công 

nghệ the   õi,  ịnh vị   ng v t hoang dã tại các phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 

 ể kịp thời phát hiện, khắc phục những sự cố ảnh hưởng xấu  ối v i   ng v t 

hoang dã. 

b) Ứng dụng công nghệ viễn thám, công nghệ GIS (hệ thống thông tin  ịa 

lý), công nghệ cảnh báo s   nguy cơ ch y rừng,... phục vụ công tác quản lý và 

bảo vệ tài nguyên rừng. 

c) Ứng dụng công nghệ thực t  ảo (VR), thực t  tăng cường (AR), công 

nghệ 3D, 360
0
, trí tuệ nhân tạo (AI), internet vạn v t (IoT),... phát triển m t số 

sản phẩm công nghệ và hỗ trợ trải nghiệm cho khác du lịch  hi   n thă  quan 

tại các VQG, KBTTN. 

1.6. Nhóm giải pháp về hợp tác, liên kết 

a) Tăng cường hợp tác v i các tổ chức tr ng nư c và quốc t  về bảo tồn 

thiên nhiên (như Liên  inh  ảo tồn thiên nhiên quốc t  - IUCN, Tổ chức quốc t  

về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam - WWF), các tổ chức về bảo vệ   ng v t 

h ang    (như Hiệp h i bảo vệ   ng v t th  gi i - WSPA), các Quỹ hỗ trợ phát 

triển và các tổ chức phi chính phủ khác trong hoạt   ng bảo tồn thiên nhiên, bảo 

vệ   ng v t hoang dã và phát triển du lịch. Tranh thủ nguồn hỗ trợ phát triển từ 

các dự án của các tổ chức n y  ể thúc  ẩy phát triển du lịch gắn v i bảo vệ   ng 

v t hoang dã ở Tây Nguyên. 

 ) Đẩy mạnh hợp tác, liên k t vùng giữa Tây Nguyên v i Bắc Trung B , 

duyên hải Nam Trung B , Đông Na  B ; liên k t  ịa  hương giữa 5 tỉnh Tây 

Nguyên; liên k t, hợp tác giữa c c VQG, KBTTN trên  ịa bàn Tây Nguyên. Các 

hình thức hợp tác, liên k t gồm: 

c) Chú trọng liên k t, hợp tác v i c c cơ sở giáo dục v      tạo các b c 

học từ phổ thông   n  ại học, lồng ghé  c c chương tr nh thực t  tìm hiểu thiên 
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nhiên và có trách nhiệm v i bảo vệ   ng v t hoang dã; tổ chức các tour tham 

quan, dã ngoại tại các VQG, KBTTN ở Tây Nguyên, tăng cường trải nghiệm 

cho học sinh sinh viên. Đồng thời, phối hợp v i các viện nghiên cứu, trường  ại 

học tổ chức các hoạt   ng du lịch k t hợp v i h i nghị, h i thảo và các hoạt 

  ng nghiên cứu, thực t p, ki n t p chuyên ngành. 

2. Một số khuyến nghị chính sách 

a) Đối v i Chính phủ 

Đề xuất Chính phủ có chủ trương về việc xây dựng 01  Khu  ảo tồn bán 

h ang     tại Tây Nguyên, thực hiện chức năng: cứu h  và bảo tồn các loài 

  ng v t hoang dã, thu mua lại c c l  i   ng v t h ang     ang  ược nuôi, nhốt 

tại các h  gia   nh, c ng  ồng bản  ịa (như v i thuần chủng); nghiên cứu về 

  ng v t hoang dã; k t hợp v i phát triển du lịch thă , xe , t   hiểu về   ng 

v t hoang dã.  

Địa  iể   ược  ề xuất xây dựng  Khu  ảo tồn   n h ang     tại VQG 

Y   D n     ây l   hu vực có nhiều cá thể voi thuần chủng v   ặc  iểm tự 

nhiên của VQG Yok Don là rừng Kh p nên rất thích hợp v i bảo tồn voi. 

b) Đối v i B  Văn h  , Thể thao và Du lịch 

B  Văn hóa, Thể thao và Du lịch ti p tục có những  ề nghị cụ thể  ối v i 

Chính phủ trong việc triển  hai Chương tr nh hỗ trợ phát triển hạ tầng du lịch; 

chú trọng t i các dự án bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ   ng v t hoang dã vùng Tây 

Nguyên. 

Ban h nh c c quy  ịnh v  hư ng dẫn cụ thể về phát triển m t số loại hình 

du lịch sinh thái, du lịch c ng  ồng, du lịch mạo hiểm; có những  iều khoản, 

hư ng dẫn rõ r ng  ối v i phát triển các loại hình du lịch này tại các VQG, 

KBTTN. 

Phối hợp v i các B , ng nh có liên quan  an h nh quy  ịnh, hư ng dẫn 

cụ thể  ối v i vấn  ề ch  thuê  ôi trường rừng phục vụ phát triển du lịch. 

Có cơ ch  hỗ trợ, khuy n khích các tổ chức, cá nhân thực hiện c c  ề tài, 

dự án khoa học và công nghệ, c c chương tr nh, nhiệm vụ cấp B , cấp Quốc gia 

có liên quan   n phát triển du lịch có trách nhiệm gắn v i bảo vệ   ng v t hoang 

dã áp dụng cho vùng Tây Nguyên. 

Phối hợp v i UBND các tỉnh Tây Nguyên tăng cường công tác xúc ti n 

quảng bá du lịch chung ch  t  n Vùng,  ồng thời, có c c chương tr nh xúc ti n 

quảng bá du lịch chuyên biệt  ối v i du lịch có trách nhiệm gắn v i bảo vệ   ng 

v t hoang dã ở Tây Nguyên. 

Có cơ ch  hỗ trợ phát triển du lịch c ng  ồng cho  ồng bào các dân t c 

Tây Nguyên sinh sống tại vùng  ệm của các VQG, KBTTN; hỗ trợ     tạo, t p 

huấn, nâng cao nghiệp vụ, ý thức, nh n thức của c ng  ồng  ối v i phát triển du 

lịch có trách nhiệm gắn v i bảo vệ   ng v t hoang dã. 

c) Đối v i Uỷ ban nhân dân các tỉnh trên  ịa bàn Tây Nguyên 
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Ưu tiên hỗ trợ ngân s ch tr ng  ầu tư ch  c c    hoạch ngắn hạn, trung 

hạn và dài hạn phát triển k t cấu hạ tầng bao gồ  cơ sở hạ tầng giao thông, các 

công trình phục vụ du lịch sinh thái, tôn tạo những cảnh quan thiên nhiên  ể  ưa 

vào khai thác du lịch, tạo thu n lợi cho phát triển du lịch tại các VQG, KBTTN. 

Từ  ó, tạ   ôi trường thu n lợi  ể thu hút c c nh   ầu tư tha  gia cùng thực 

hiện các dự án phát triển du lịch sinh thái.  

Khuy n khích và có những ưu   i  ể kêu gọi các thành phần kinh t  tham 

gia hoạt   ng du lịch sinh thái; khuy n  hích v  ưu   i  h t triển du lịch c ng 

 ồng, ưu tiên  ặc biệt ở các buôn, làng vùng sâu, vùng xa, sinh sống tại vùng 

 ệm của các VQG, KBTTN; hỗ trợ     tạ  năng lực tổ chức kinh doanh du lịch; 

hỗ trợ về hạ tầng du lịch ở c c  iểm du lịch c ng  ồng. 

Có cơ ch , chính sách tạ   ôi trường thu n lợi hơn nữa  ối v i khách du 

lịch quốc t  khi vào những  iể  tha  quan  a  ạng sinh học trong rừng,  ặc 

biệt là trong khu vực vùng biên gi i. 

Điều ti t các nhà máy thuỷ  iện  hía thượng nguồn các con sông chảy qua 

 ịa ph n c c VQG, KBTTN  ảm bả   ung lượng và xả nư c hợp lý, tạ   iều 

kiện thu n lợi cho các hoạt   ng du lịch trong khu vực hạ lưu. 
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BẢO TỒN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU 

LỊCH TẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP - NÚI BÀ 

TS. Lê Văn Hương 

Giám đốc Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà 

1. Thông tin chung về Vườn Quốc Gia Bidoup – Núi Bà 

1.1. Lịch sử hình thành 

Nă  1932: Khu Bảo tồn Langbiang 

Nă  1986: Khu rừng cấm quốc gia. 

Nă  1992: Rừng  ặc dụng. 

Nă  2002: Khu BTTN 

Nă  2004: Vườn quốc gia 69.663 ha; 

Nă  2015: Khu DTSQ TG Langbiang. 

Nă  2018: Vườn di sản ASIAN 

Trung tâm Hành chính – dịch vụ: Tiểu  hu 97, x  Đa Nhi , huyện Lạc 

Dương, tỉnh Lâ  Đồng 

Văn  hòng  ại diện: % E Trần Hưng Đạ  TP Đ  Lạt, Tỉnh Lâ  Đồng. 

Vebsite: http://bidoupnuiba.gov.vn 

Email: bidoupnuiba@gmail.com 

1.2. Các giá trị đặc biệt 

(1) Là vùng cảnh quan  a  ạng sinh học có giá trị toàn cầu.  

(2) M t tr ng 4 trung tâ   a  ạng sinh học ở Việt Nam; 

(3) Khu vực ưu tiên  ảo vệ số 1 (SA3) tr ng chương tr nh bảo tồn các dãy 

núi chính Na  Trường Sơn.  

(4) Là m t trong 221 vùng chim quan trọng của th  gi i [EBA] 

(5) Vương quốc của các loài hoa lan Việt Nam. 

(6) Là vùng rừng nguyên vẹn ch  ĐDSH của khu hệ thú  

(7) Vùng  ịa lý sinh học của các loài hạt trần. 

(8) Nơi h nh th nh hai  òng sông huyền thoại l  Sông Đồng nai và Sông 

Serepok. 

(9) Là vùng lõi của Khu DTSQ th  gi i Langbiang (2015) v  l  Vườn di 

sản ASIAN (2018). 

1.3. Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái ở VQG Bidoup-Núi Bà. 

Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà là là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyền th  

gi i Lang iang     ược UNESCO công nh n từ 2015 và là Vườn di sản ASIAN 

công nh n 2018. Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà có tiề  năng l n về du lịch khi 

phân tích các giá trị về tài nguyên du lịch như  ịa hình, khí h u, thủy văn, hệ 

sinh thái rừng bao gồm các giá trị về cảnh quan v   a  ạng sinh học trong không 

gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên     ược UNESCO công nh n. Điể   ặc 

biệt l  Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà ở trung tâm của cao nguyên Langbiang, 

nằm cạnh thành phố Đ  Lạt là m t trung tâm du lịch quốc gia và nằm trong tam 

giác phát triển du lịch TP Hồ Chí Minh, Đ  Lạt và TP Nha Trang. 

mailto:bidoupnuiba@gmail.com
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1.4. Tài nguyên du lịch 

Tài nguyên du lịch tự nhiên: Địa vị trí;  ịa hình; khí h u, rừng v   a  ạng 

sinh học; 

Các cảnh quan  ặc biệt như  ỉnh núi Bidoup; Langbiang; hồ Đan ia-Đ  

Lạt; rừng thông; th c nư c trên sông K’r ng N ;  hu rừng thông hai lá dẹt  ại 

cổ thụ; khu rừng nguyên sinh Núi Hòn gia … 

Tài nguyên du lịch nhân văn: Các giá trị văn hóa của Đ  Lạt; văn h    ản 

 ịa của người K’h ; 

Thương hiệu: Công viên quốc gia, Khu Dự trữ sinh quyển, Vườn di sản 

ASIAN, Green list. 

2. Bảo tồn động vật hoang dã và du lịch. 

2.1. Quy hoạch các phân vùng chức năng du lịch. 

Mục đích:  

X c  ịnh  hân  hu ưu tiên ch   ả  tồn v   u lịch. Xây  ựng nguyên tắc 

 h t triển  u lịch tr ng c c  hân  hu chức năng.  

Nội dung:  

- Phân khu ưu tiên  ả  tồn, hạn ch  c c h ạt   ng  u lịch: 48.737 ha. 

L   hu vực ưu tiên ch  c c h ạt   ng  ả  tồn  ể  ả  vệ nguyên vẹn hệ 

sinh th i tự nhiên như  ẫu chuẩn quốc gia và du lịch sinh th i chỉ l    t hợ  

- Phân  hu  h t triển  u lịch sinh th i: 8.603 ha. 

L   hu vực  h t triển c c h ạt   ng  u lịch sinh th i   t hợ  v i việc 

quản lý  ả  vệ chặt chẽ  iện tích rừng hiện có nhằ   hôi  hục c c hệ sinh th i 

rừng v   ục  ích  ả  tồn. Hạn ch  xây  ựng cơ sở v t chất  hục vụ  u lịch 

trong phân khu này. 

- Phân  hu  ịch vụ  u lịch: 8.707 ha. 

Là khu vực  ể xây dựng các công trình làm việc của Vườn quốc gia 

Bidoup-Núi B , c c cơ sở nghiên cứu - thí nghiệm, xây dựng cơ sở v t chất 

phục vụ du lịch nghỉ  ưỡng, c c  hu vui chơi giải trí, k t nối các tuy n,  iểm, 

khu du lịch sinh thái trong VQG. 

2.2. Phát triển du lịch có trách nhiệm gắn với bảo tồn động vật hoang dã. 

- Không sử  ụng c c  ẫu v t của   ng v t h ang   . 

- Sử  ụng h nh ảnh của c c l  i   ng v t h ang   . 

- Xây  ựng cơ sở  ữ liệu thông  inh. 

- Mỗi l  i l    t câu chuyện  ược    hóa trên nền tảng số. 

- Xây  ựng nền tảng  ỹ thu t số  hục vụ  u lịch. 

- Khẩu hiệu chung l   e  cả th  gi i h ang    v   túi của  ạn 24/24 giờ 

 ọi lúc  ọi nơi. 

3. Trở ngại. 
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- Việc sử dụng   ng v t h ang     ể kinh doanh du lịch luôn có lợi nhu n 

ca  tuy nhiên chi  hí  ầu tư l n. 

- Cơ sở pháp lý cho việc sử dụng   ng v t hoang dã phục vụ mục tiêu du 

lịch chưa  ầy  ủ. 

- Việc sử dụng   ng v t h ang     ể kinh doanh du lịch luôn luôn  ối 

diện v i các quan niệm về  ạ   ức  ối v i  a  ạng sinh học. 

- Sự khó ti p c n của c c nh   ầu tư cũng l  lực cản  ể phát triển du lịch 

có trách nhiệm v i bảo tồn   ng v t hoang dã. 

4. Đề xuất. 

Tuân thủ hư ng dẫn của CBD về du lịch và bảo tồn  a  ạng sinh học (Phụ 

lục 32) 

C c hư ng dẫn quốc t  cho các hoạt   ng có liên quan   n phát triển du 

lịch bền vững ở các hệ sinh thái ven biển, biển, v   ất liền dễ bị tổn thương v  

các sinh cảnh có tầm quan trọng chính ch   a  ạng sinh học và các khu bảo tồn, 

bao gồm các hệ sinh thái ven sông và trên núi. Xuất bản bởi Ban Thư Ký Công 

Ư c Đa Dạng Sinh học, Montreal 2004. Bản quyền Ban Thư Ký Công Ư c Đa 

Dạng Sinh học. ISBN:  92-807-2468-1 

C c Hư ng dẫn n y  ược xe  như l    t công cụ thực tiễn cung cấp 

hư ng dẫn kỹ thu t cho những người làm chính sách, những người ra quy t  ịnh 

và những nhà quản lý có trách nhiệm trong lãnh vực du lịch và/hoặc  a  ạng 

sinh học, ở cấp chính quyền  ịa  hương hay cấp quốc gia, khu vực tư nhân, c c 

c ng  ồng  ịa  hương và bản  ịa, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức 

khác, về những cách hợp tác giữa c c  ên có liên quan tr ng lĩnh vực du lịch và 

bảo tồn  a  ạng sinh học./. 
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PHÁT TRIỂN DU LỊCH GẮN VỚI BẢO VỆ ĐỘNG VẬT 

HOANG DÃ TẠI VƯỜN QUỐC GIA YOK DON 

Trần Đức Phương 

Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ Vườn quốc gia Yok Don 

Du lịch sinh thái là m t trong những hoạt   ng của Vườn quốc gia Yok 

Don, mà lợi ích từ nó mang lại     ứng  ược mục tiêu bảo tồn thiên nhiên, môi 

trường sinh thái, tính  a  ạng sinh học và kinh t      ược khẳng  ịnh v   ưa v   

Phương  n Quản lý, Bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Yok Don 

giai   ạn 2021-2030.  

Trong thời gian qua, Vườn quốc gia Y   D n    triển khai thực hiện các 

hoạt   ng du lịch sinh th i như: T   hiểu về Vườn quốc gia Yok Don, hệ sinh 

thái rừng Kh p (rừng thưa cây l  r ng rụng l  the   ùa)  ặc trưng của Tây 

Nguyên v  Đông Na  Á, về sự  a  ạng, phong phú những l  i   ng, thực v t 

quý hi m cần  ược bảo vệ, bảo tồn duy trì trong tự nhiên; tìm hiểu những nét 

văn hóa của các dân t c  ịa  hương, di tích lịch sử tại  ịa  hương, trải nghiệm 

cùng voi tr ng  ôi trường tự nhiên  ư i tán rừng kh p, trải nghiệm m t ngày 

cùng kiểm lâm gi   s t  a  ạng sinh học, du lịch  h    h  thiên nhiên,  i 

thuyền ngắm cảnh trên sông Srêpôk v i những thác gềnh hùng vỹ, dã ngoại,  i 

xe  ạ   ịa h nh, xe    ng v t hoang dã, lửa trại, cồng chiêng, học và tự làm 

những  ón ăn của người  ồng bào dân t c  ịa  hương (H  estay), cắm trại, 

mắc võng ăn, nghỉ  ưỡng trong rừng, các dịch vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục 

 ôi trường… nhằ  hư ng   n các mục tiêu chính: Hiểu bi t về  iể    n và 

những trải nghiệm thực tiễn  ể góp phần vào nh n thức cũng như tuyên truyền 

r ng r i   n mọi người; Có nguồn thu nh p góp phần cho việc bảo tồn, giúp 

người  ân  ịa  hương có thu nh  , có công ăn việc làm từ  ó gó   hần ổn  ịnh 

 ời sống, ổn  ịnh an ninh tr t tự, chính trị xã h i trên  ịa bàn biên gi i; Tuyên 

truyền giáo dục  ôi trường nâng cao nh n thức của c n người   n việc bảo vệ 

 ôi trường, bảo tồn thiên nhiên và các loài   ng v t hoang dã. 

Hoạt   ng du lịch sinh thái trong thời gian qua    tạo mối quan hệ hợp tác 

giữa Vườn quốc gia Yok Don v i c ng  ồng  ịa  hương, gó   hần phát triển 

kinh t  xã h i, tạ  công ăn việc l   ch   ồng bào dân t c  ịa  hương v  nâng 

cao nh n thức trong công tác bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ 

  ng v t hoang dã. Thông qua c c chương tr nh  u lịch sinh th i    giú  ch  

công tác bảo tồn thiên nhiên bảo vệ  ôi trường  ược tốt hơn nhờ lợi ích từ hoạt 

  ng du lịch  e  lại, khách du lịch và những người dân sinh sống trong và vùng 

 ệm hiểu rõ  ược giá trị của tài nguyên thiên nhiên, những danh lam thắng cảnh 

và những công việc Vườn quốc gia Y   D n    v   ang l   tr ng công t c  ảo 

tồn thiên nhiên; thông qua những hoạt   ng du lịch sinh thái sẽ góp phần tuyên 

truyền việc bảo tồn  a  ạng sinh học của Vườn quốc gia Yok Don, từ  ó gó  

phần giảm thiểu c c t c   ng tiêu cực t i tài nguyên thiên nhiên, nâng cao nh n 

thức nói không v i các ch  phẩm từ   ng v t hoang dã. 
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C ng  ồng  ân cư tại  ịa  hương sinh sống xung quanh Vườn quốc gia 

Y   D n hiện rất nghè , thi u  ất sản xuất, có  ời sống  hụ thu c nhiều v   việc 

 hai th c t i nguyên rừng thi u  ền vững, việc  h t triển  u lịch sinh th i v i sự 

tha  gia của người  ân sinh sống ở quanh Vườn quốc gia Y   D n l    t tr ng 

những giải  h   tối ưu  ể giú  ch  người  ân  h t triển  inh t   ền vững, từ  ó sẽ 

giả  thiểu t c   ng tiêu cực t i nguồn t i nguyên thiên nhiên; gó   hần quan 

trọng v   xóa  ói, giả  nghè  v  xây  ựng nông thôn   i,  ả   ả  an sinh xã 

h i, giữ vững quốc  hòng an ninh, chính trị v  tr t tự an t  n x  h i trên tuy n 

 iên gi i tại  ịa  hương. 

Giáo dục  ôi trường là hoạt   ng quan trọng nhằm truyền  ạt những 

thông tin   n c ng  ồng hiểu  ược bản chất của  ôi trường thiên nhiên, sự cần 

thi t trong công tác bảo vệ  ôi trường và bảo tồn  a  ạng sinh học  ể từ  ó giú  

c n người có những h nh vi  ối xử  thân thiện  hơn  ối v i  ôi trường, bảo tồn 

 a  ạng sinh học. X c  ịnh  ược những  ối tượng trọng tâm, những  ối tượng 

có tầm ảnh hưởng l n   n công tác bảo tồn  ó l  tầng l p học sinh, khách tham 

quan du lịch và c ng  ồng người dân sống tr ng vùng  ệm của Vườn. Từ 

 ó, chủ   ng tuyên truyền trực ti p cho khách tham quan du lịch thông qua việc, 

giám sát hoạt   ng, hư ng dẫn, gi i thiệu về giá trị tài nguyên và tuyên truyền 

qua các bảng n i quy, tờ rơi...  ược  ặt ở c c  iểm du lịch  h ch   n tham quan, 

từ  ó từng  ư c gie  v   tr ng suy nghĩ của từng người, từng  ư c tích lủy hình 

thành nên ý thức bảo vệ  ôi trường thiên nhiên, bảo tồn  a  ạng sinh học. Các 

 ối tượng   h ch thă  quan  u lịch, các em học sinh, sinh viên sẽ l   hạt nhân  

tạo ra sức lan tỏa r ng khắp c ng  ồng. Vì v y, giáo dục  ôi trường là giải pháp 

bảo vệ  ôi trường thiên nhiên bền vững ch  tương lai. 

V i những sự nỗ lực trong hoạt   ng du lịch sinh thái có trách nhiệm gắn 

v i việc bảo vệ   ng v t hoang dã, trong thời gian qua Vườn quốc gia Yok Don 

l   ơn vị tiên  h ng  i  ầu trong dịch vụ du lịch v i mô hình du lịch thân thiện 

v i v i   hông cưỡi v i , nhằ   ảm bảo phúc lợi cho voi, tránh sự xung   t xảy 

ra giữa voi - người mà vẫn  ảm bả   ược về thu nh p từ hoạt   ng du lịch có sử 

dụng voi mang lại. V i sự phối hợp, hợp tác, hỗ trợ của Tổ chức   ng v t Châu 

Á (AAF) Bư c  ầu    v n   ng  ược m t số h  dân trong vùng có sở hữu voi 

lâu nay dùng voi phục vụ cho hoạt   ng sản xuất nông nghiệp, phục vụ du lịch 

cưỡi voi, dừng các hoạt   ng này mà tham gia cùng v i Vườn thực hiện mô hình 

du lịch thân thiện v i v i   hông cưỡi v i  nhằ   ảm bảo phúc lợi cho voi mà 

vẫn  ảm bảo thu nh p từ v i     ược  ông  ảo những h   ân có v i v  c c cơ 

quan ban ngành tại  ịa  hương tích cực hưởng ứng. 

Đề xuất, kiến nghị  

Các cấp, các ngành tạ   iều kiện v  tăng cường sự hỗ trợ, tạ  cơ ch  

chính sách thu n lợi kêu gọi c c nh   ầu tư v   c c  ự án phát triển du lịch sinh 

thái trong trong việc Liên doanh liên k t, thuê  ôi trường rừng  ể hoạt   ng du 

lịch sinh thái.  

Ưu tiên hỗ trợ ngân s ch tr ng  ầu tư ch  c c    hoạch ngắn hạn, trung 

hạn và dài hạn phát triển k t cấu hạ tầng bao gồ  cơ sở hạ tầng giao thông, các 
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công trình phục vụ du lịch sinh thái, tôn tạo những cảnh quan thiên nhiên  ể  ưa 

vào khai thác du lịch, tạo thu n lợi cho phát triển du lịch tại c c  iểm du lịch 

tr ng Vườn quốc gia Yok Don. Từ  ó tạ  nên  ôi trường tốt  ể thu hút các nhà 

 ầu tư tham gia cùng thực hiện các dự án phát triển du lịch sinh thái.  

Khuy n khích và có những ưu   i  ể kêu gọi xã h i hóa các thành phần 

kinh t  tham gia hoạt   ng du lịch sinh thái; khuy n  hích v  ưu   i  h t triển 

du lịch c ng  ồng, ưu tiên  ặc biệt ở các buôn, làng vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ 

    tạ  năng lực tổ chức kinh doanh du lịch; hỗ trợ về hạ tầng du lịch ở các 

 iểm du lịch c ng  ồng. 

Có những cơ ch  tạ   ôi trường thu n lợi hơn nữa  ối v i khách du lịch 

quốc t  khi vào những  iểm trong rừng,  ặc biệt là trong khu vực vùng biên gi i./. 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH GẮN VỚI BẢO VỆ ĐỘNG 

VẬT HOANG DÃ TẠI CAO NGUYÊN KON HÀ NỪNG TỈNH GIA LAI 

                                         Ông Nguyễn Đức Hoàng 

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai 

 Cao nguyên Kon Hà Nừng tỉnh Gia Lai vừa  ược H i  ồng Điều 

phối Quốc t  Chương tr nh C n người và Sinh quyển (MAB-ICC) công nh n là 

Khu dự trữ sinh quyển th  gi i, v i hệ sinh th i  ặc trưng l  rừng kín nhiệt   i 

thường xanh cây lá r ng, rừng kín nhiệt   i thường xanh cây lá kim, rừng thưa 

thường xanh cây lá r ng, rừng thưa thường xanh lá kim, thảm cây bụi, trảng cỏ 

và các khu vực  ất nông nghiệp,  hu  ân cư có tính  a  ạng sinh học ca ,  ặc 

trưng ch  hệ sinh thái rừng của các tỉnh Tây Nguyên. 

 Khu dự trữ sinh quyển cao nguyên Kon Hà Nừng trải r ng trên diện 

tích 413.511,67 ha,  ược khoanh vùng thành 3 vùng chức năng gồm 2 vùng lõi 

l  Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Khu Bảo tồn thiên nhiên K n Chư Răng; 

vùng  ệm và vùng chuyển ti  . Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh  ược bi t   n là 

khu vực  a  ạng sinh học rất ca , l  nơi cư trú cuối cùng của m t số loài có ý 

nghĩa quan trọng ở cấ     toàn cầu. Có thể kể   n các loài thực v t như trầm 

hương, sa  hải na  hay   ng v t như v ọc ch  v  chân x  , vượn  en    hung 

Trung B , gà tiền mặt  ỏ, hồng h  ng… Vùng lõi K n Chư Răng có hệ sinh thái 

 a  ạng,   c    , v i k t quả  iều tra, khảo sát thực  ịa   n nă  2018 v     

thừa số liệu công bố trư c  ây    x c  ịnh có 881 l  i v   ư i loài thu c 547 

chi, 162 họ thực v t của 5 ngành thực v t b c cao có mạch. Trong số 228 loài 

chi   ược ghi nh n có 20 loài thu c 11 họ và 10 b  có giá trị bảo tồn ở mức 

quốc gia và toàn cầu, chi m 8,8% tổng số c c l  i  ược ghi nh n. L p thú có 29 

loài thu c 12 họ và 5 b  có giá trị bảo tồn ở mức quốc gia và toàn cầu, chi m 

36,3% tổng số c c l  i  ược ghi nh n. Nhiều l  i  ược ghi tr ng S ch  ỏ Việt 

Na  (2007) . Chính v  v y Khu dự trữ sinh quyển cao nguyên Kon Hà Nừng có  

vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh t -xã h i và duy trì sự cân bằng sinh 

thái của không chỉ khu vực Tây Nguyên và mà cả khu vực Trung Trung B  và 

Đông Na  B  của Việt Na  . 

Khu dự trữ sinh quyển cao nguyên Kon Hà Nừng còn chứa  ựng kho tàng 

di sản văn hóa  h ng  hú v   ặc sắc v i nhiều  ặc trưng nổi b t về các giá trị 

văn hóa v t thể, phi v t thể của c ng  ồng các dân t c thiểu số sinh sống tại  ây. 

Nơi  ây còn có rất nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, v i hệ thống nhiều suối, 

th c nư c  ẹ  như  ỉnh Kon Ka Kinh cao 1.748m là nóc nhà của cao nguyên 

Plei u,   i Đ  trắng, thác 95, th c N ng tiên…tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh; 

thác 3 tầng, thác 50, thác Trại Dầm, thác 5 tầng, thác Tóc Tiên tại Khu Bảo tồn 

thiên nhiên K n Chư Răng.  V i hệ   ng thực v t  a  ạng và phong phú, cùng 

v i nhiều phong cảnh  ẹp và nhiều  i tích văn hóa lịch sử, nơi  ây gó   hần cho 

việc tìm hiểu tài nguyên rừng,  h    h   ôi trường thiên nhiên… tạ   iều kiện 

cho việc hấp dẫn  u  h ch,  ồng thời có tác dụng giáo dục hư ng nghiệp lâm 

nghiệ   ể du khách có ý thức hơn về bảo vệ t i nguyên thiên nhiên,  ôi trường. 
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Nắm bắt  ược xu hư ng phát triển của ngành công nghiệp không khói 

cùng v i tiề  năng  u lịch sẵn có, tỉnh Gia Lai    ti n hành thử nghiệm các loại 

hình du lịch sinh th i như: Tha  quan, tr i nghiệm, k t hợp nghỉ  ưỡng và 

nghiên cứu khoa học…   ư c  ầu    thu  ược những k t quả   ng  hích lệ. 

Trong những nă  qua  ặc dù số lượng  h ch   n tham quan còn khiêm tốn 

nhưng v i việc  ầu tư xây  ựng cơ sở hạ tầng, phát triển các các loại hình dịch 

vụ  è  the     l    a  ạng các sản phẩm du lịch chung của tỉnh làm lôi cuốn 

nhiều  ối tượng  h ch:  h ch  hượt, học sinh, sinh viên v   ặt biệt  h ch nư c 

ng  i… 

Thời gian   n,  ể ti p tục bảo tồn và phát huy giá trị quý giá về  a  ạng 

sinh học của của Khu dự trữ này, tỉnh    có ca    t thực hiện nghiêm túc các 

quy  ịnh của UNESCO nhằ   ảm bảo các tiêu chí và chức năng của m t khu 

dự trữ sinh quyển, bi n Khu dự trữ sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng thành 

mô hình phát triển kinh t -xã h i bền vững của  ịa  hương,   t nối hài hòa giữa 

bảo tồn  a  ạng sinh học v i giữ gìn bản sắc văn hóa c c  ân t c; giữa phát triển 

kinh t  v i bảo vệ  ôi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên, nâng cao chất lượng 

cu c sống, giáo dục và nghiên cứu khoa học. Tạo tiền  ề  ể c c  ịa  hương xây 

dựng mô hình phát triển kinh t -xã h i bền vững, bao trùm của  ịa  hương 

mình, gắn k t h i hòa c n người và thiên nhiên, k t hợp cân bằng giữa bảo tồn 

 a  ạng sinh học gắn v i phát triển kinh t -xã h i và sinh k  của người  ân,  iều 

n y c ng  ặc biệt quan trọng trong nỗ lực phục hồi và phát triển sau  ại dịch 

COVID-19,  ồng thời mở ra cơ h i  ầu tư  h t triển bền vững, tạ   iểm tham 

quan hấp dẫn v i loại hình du lịch sinh th i ch   u  h ch tr ng v  ng  i nư c, 

góp phần tăng trưởng kinh t  của  ịa  hương, tạ  công ăn việc làm, an sinh xã 

h i  ược  ảm bảo..../. 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH GẮN VỚI BẢO VỆ ĐỘNG VẬT 

HOANG DÃ TẠI VƯỜN QUỐC GIA TÀ ĐÙNG - ĐẮK NÔNG 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông 

Tỉnh Đắk Nông nằm ở phía Tây Nam vùng Tây Nguyên, là tỉnh có  iều 

kiện khí h u mát mẻ quanh nă , có nguồn tài nguyên thiên nhiên khá phong 

 hú,  ịa h nh thung lũng, núi,  ồi xen kẽ những cánh rừng nguyên sinh, những 

con sông, con suối, ngọn thác v i nhiều thắng cảnh hùng vỹ, hữu tình tạo thành 

th  mạnh  ể tỉnh phát triển loại hình du lịch sinh th i. Đắk Nông có Công viên 

 ịa chất toàn cầu UNESCO, trải   i trên  ịa bàn 6 huyện, thành phố: Krông Nô, 

Cư Jút, Đắ  Mil, Đắ  S ng, Đắk Glong và thành phố Gia Nghĩa, v i hệ thống 

hang   ng còn nguyên nét h ang sơ v    t cấu   c    , ẩn chứa nhiều bí m t về 

sự thành tạo, các tổ hợp khoáng v t,  a  ạng sinh học và di chỉ khảo cổ v i các 

dấu tích cư trú của các b  lạc thời tiền sử c ch  ây  h ảng 6000 – 7000 nă . 

Bên cạnh  ó, Đắk Nông có nhiều khu vực có hệ   ng, thực v t  h ng  hú như: 

Vườn Quốc gia Y   Đôn, Vườn Quốc gia Cát Tiên, Rừng  ặc dụng Đray S  , 

Khu bảo tồn thiên nhiên Nâ  Nung,... Tr ng  ó nổi b t nhất l  Vườn Quốc gia 

T  Đùng (huyện Đắ  G’L ng) v i nhiều ốc  ảo l n, nhỏ và các hệ sinh thái 

rừng, hệ   ng, thực v t rừng phong phú bao gồm cả nguồn gen quý hi  ,  ặc 

hữu.  

Vườn Quốc gia T  Đùng thu c x  Đắk Som, huyện Đắ  G’L ng, v i diện 

tích 22.103ha, nằm ở    ca  trung   nh 980 , có  ỉnh cao 1.982m luôn có mây 

phủ quanh nă , l  nơi cư ngụ của  ồng bào dân t c thiểu số tại chỗ như 

M’nông, Mạ, K’h  lưu giữ nhiều phong tục, t p quán, lễ h i  ân gian   c    . Nơi 

 ây có nhiều thắng cảnh  ẹ , tr ng  ó nổi b t nhất là có hệ thống sông Đồng 

Nai; công trình thuỷ  iện, hồ: Đồng Nai 3 v  Đồng Nai 4,  hi tích nư c, diện 

tích mặt hồ thuỷ  iện Đồng Nai 3 khoảng 5.600 ha, hình thành khoảng 36 hòn 

 ảo tuyệt  ẹp giữa  ại ngàn, tr ng  ó có nhiều  ả  l n rất thu n lợi ch  việc  ầu 

tư  h t triển  u lịch sinh th i,  u thuyền thưởng thức cảnh quan, câu c  thư gi n, 

 h    h  thả  thực v t. T  Đùng còn có hệ   ng thực v t  h ng  hú v   a 

dạng. V i hệ thống thảm thực v t khổng lồ,    che phủ  ạt 85% diện tích lõi của 

Vườn quốc gia, bao gồm rừng nguyên sinh 48%, rừng thứ sinh 36%. Có hệ sinh 

th i  a  ạng và sinh cảnh thích hợ  ch  nơi cư trú, sinh trưởng và phát triển của 

c c l  i   ng, thực v t quý hi m.  

Theo k t quả các tài liệu liên quan   n   nh gi ,  iều tra  a  ạng sinh học 

tại Vườn Quốc gia T  Đùng  ược k  thừa từ k t quả thực hiện nhiệm vụ  iều tra 

  nh gi   a  ạng sinh học Khu Bảo tồn thiên nhiên T  Đùng từ nă  2011   n 

nă  2013 (theo Quy t  ịnh số 2158/QĐ-UBND, ngày 12/12/2013 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắ  Nông)    x c  ịnh  ược tại Vườn Quốc gia T  Đùng có 574 

l  i   ng v t thu c 38 b  và 129 họ, tr ng  ó có 37 tr ng số 88 loài thú quý 

hi m cần  ược bảo vệ, chi m gần m t nửa số thú ở T  Đùng. Có nhiều loài nằm 

trong s ch  ỏ của Việt Nam và th  gi i như: nai, cà toong, báo hoa mai, các 

loài linh trưởng, công, trĩ… Trong các loài thú quý hi  , T  Đùng có 03 l  i thú 
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 ặc hữu của Việt Nam là: Voọc bạc trung b , Vượn    hung, Ch  v  chân  en. 

Đặc biệt, T  Đùng l    t trong ba khu bảo tồn của Việt Na  có hươu v ng hay 

hươu  ầm lầy, l  i  ặc hữu của Đông Dương v  Th i Lan,  ang có nguy cơ 

tuyệt chủng do giả   ôi trường sống và bị săn  ắt. Vườn quốc gia T  Đùng 

cũng l    t trong bốn vùng chim  ặc hữu của Việt Nam, chi m t i 1/8 số loài 

chim của Việt Nam và là m t trong 222 vùng chim  ặc hữu của th  gi i. Trong 

danh sách 202 loài chim, có 15 loài nằ  tr ng S ch  ỏ. Các loài chim tiêu biểu 

như: G  lôi vằn, Gà tiền mặt  ỏ, Chi  trĩ, chi  công, g  lôi lam mào trắng; các 

l  i Khư u  ặc hữu có vùng phân bố hẹ  như: Khư u  ầu  en, Khư u ngực 

 ố , Khư u mỏ dài. Các loại bò sát,  ch nhái có tổng số 87 l  i, tr ng  ó: 49 

loài bò sát, 38 loài  ch nh i; Nhó  côn trùng,  ư c  ầu ghi nh n  ược 153 loài 

thu c 09 họ, 01 b , tr ng  ó có 04 l  i tr ng S ch  ỏ Việt Na . Tr ng  ó có 

nhiều l  i  ư    ẹ . Đặc biệt, có l  i Bư    hượng  uôi nhe  l  l  i   i 

 ược bổ sung v   S ch  ỏ Việt Na  v  l  i Bư    hượng ba mảnh xanh ngọc 

cũng chỉ gặp ở vùng n y, tr ng c c  ai có    ca   ư i 700m và gần các con 

suối. 

V i nguồn t i nguyên  u lịch  a  ạng,  h ng  hú, nă  2014 tỉnh    quy 

h ạch Khu  u lịch sinh th i – văn hóa T  Đùng v i tổng  iện tích quy h ạch 

225,32ha, gồ  c c chuỗi sản  hẩ   u lịch: vui chơi giải trí hồ  ả ; vui chơi giải 

trí cụ  th c  ư i t n rừng;  u lịch thể tha   ạ  hiể ;  u lịch sinh th i   t hợ  

lưu trú nghĩ  ưỡng tr ng rừng nguyên sinh v   u lịch tín ngưỡng. Bên cạnh  ó, 

Ban quản lý Vườn Quốc gia T  Đùng    chỉ  ạ Trung tâ  Gi    ục  ôi trường 

v  Dịch vụ  ôi trường rừng ti   tục h  n thiện  hương  n quản lý rừng  ền 

vững Vườn quốc gia T  Đùng the  giai   ạn 2021-2030,  ể có cơ sở xây  ựng 

v  thực hiện Đề  n Du lịch sinh th i, nghỉ  ưỡng, giải trí tr ng rừng  ặc  ụng; 

Triển  hai c c h ạt   ng ch  thuê  ôi trường rừng  ể  h t triển Du lịch sinh 

th i v  xây  ựng  hương  n cụ thể  h t triển  u lịch nhưng  hông ảnh hưởng 

  n c c l  i   ng v t h ang   ,  ặc  iệt l  c c l  i  ặc hữu, quý hi  , c c l  i 

có nguy cơ tuyệt chủng.  

Việc khai thác du lịch và bảo tồn thiên nhiên nói chung và bảo tồn   ng v t 

hoang dã nói riêng là mối quan hệ c ng sinh. Hoạt   ng du lịch  e  lại nguồn thu 

và thu nh p từ các hoạt   ng này sẽ quay lại hỗ trợ cho công tác bảo tồn. Vì v y, 

từ những tiề  năng v  lợi th  về tài nguyên du lịch của tỉnh,     ề xuất m t số 

 ịnh hư ng xây dựng sản phẩm du lịch, tr ng  ó có sản phẩm du lịch nghỉ  ưỡng 

v i nhiều hình thức  a  ạng gắn v i những cảnh quan  ẹ , thiên nhiên h ang sơ, 

khí h u mát mẻ v  T  Đùng  ược chọn l   iểm nhấn của sản phẩm du lịch này. 

Trong thời gian t i, tỉnh sẽ ti p tục chỉ  ạo, hỗ trợ  ể thu hút c ng  ồng tham gia 

làm du lịch và phát triển du lịch the  hư ng bền vững, hoạt   ng du lịch mang lại 

hiệu quả kinh t ,  óng gó  ch  công t c  ảo tồn  a  ạng sinh học cũng như  ảo 

tồn hệ   ng v t tại Vườn quốc gia T  Đùng tr ng tương lai./. 

 

 



 

 

27 

ĐỊNH HƯỚNG SẢN PHẨM PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM 

DU LỊCH GẮN VỚI BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ Ở TÂY NGUYÊN 

TS. Hồ Trung Thành 

Vụ Lữ hành - Tổng cục Du lịch 

Đặt vấn đề 

Đ ng v t hoang dã ở Việt Nam có mức    phong phú và cực kỳ l n, 

nhưng chúng ta lại  ang   nh  ất gần h t v  chưa  hai th c   t cách hiệu quả. 

Nh n thức của người  ân  ịa  hương v  c ng  ồng xã h i  ối v i bảo tồn   ng 

v t hoang dã còn nhiều hạn ch . Phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn v i 

các cánh rừng, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên ngày càng phát triển và 

trở th nh xu hư ng m i. Bên cạnh những  óng gó  tích cực về  inh t  v   h t 

triển sinh k  c ng  ồng, du lịch  ang t c   ng tiêu cực   n  ôi trường tự nhiên. 

Khác du lịch hiện nay không chỉ trải nghiệ , thưởng thức  ặc sản, tìm ki m 

những  ón   c và lạ,    xu hư ng khách còn mong muốn tìm hiểu, khám phá, 

học hỏi,  ặc biệt là họ có thể giú   ược gì cho c ng  ồng tại  iể    n, du khách 

vừa có nhu cầu  i  u lịch vừa có h nh   ng thi t thực giúp cho du lịch phát triển 

the  hư ng bền vững và có trách nhiệm v i c ng  ồng  ịa  hương. B i vi t  ưa 

ra cách ti p c n vấn  ề  ư i góc      nh gi  thực trạng tình hình du lịch ở Tây 

Nguyên  ể  ưa ra  ịnh hư ng xây dựng sản phẩm du lịch,  ồng thời  ề xuất 

 ịnh hư ng chính sách phát triển sản phẩm du lịch gắn v i bảo vệ bền vững các 

l  i   ng v t hoang dã ở vùng Tây Nguyên. 

1. Thực trạng sản phẩm phục vụ du lịch gắn với bảo vệ động vật 

hoang dã ở Tây Nguyên 

Theo Tổ chức du lịch th  gi i (UNWTO), du lịch gắn v i khám phá th  

gi i   ng v t hoang dã ngày càng phát triển trên toàn th  gi i, ư c tính có   n 

7% du lịch th  gi i liên quan   n du lịch   ng v t hoang dã, mức tăng trưởng 

h ng nă   h ảng 3%, và ở m t số nơi  hu  i sản th  gi i do UNESCO công 

nh n, tỷ lệ n y còn ca  hơn nhiều. Mỗi nă  trên t  n cầu có khoảng 3 triệu 

người  i  u lịch tha  quan   ng v t h ang   , thu  ược khoảng 37 tỷ USD, do 

  ng v t hoang dã có nhiều giá trị (công dụng y học, niề  tin tâ  linh, trưng 

  y sưu t  , tr   lưu, sinh th i, văn hóa,  u lịch...) khi n chúng bị giảm sút quá 

mức, nhiều loại tuyệt chủng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng   n cu c sống con 

người. M t nghiên cứu của Traffic nă  2014 ch   i t,  h ch h ng  ua nhiều 

sản phẩm từ   ng v t h ang    l  người Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông 

v  Đ i L an), Th i Lan, Việt Na  v    t số người ở Châu Âu. Đặc biệt là ở 

khu vực Châu Phi, nơi l ại hình du lịch tha  quan   ng v t h ang     ang  iễn 

ra phổ bi n và phát triển rất mạnh nhờ rất nhiều nguồn lợi nhu n mang lại từ 

  ng v t. Bên cạnh xu hư ng tăng lên của loại hình du lịch   ng v t hoang dã, 

còn tiềm ẩn nhiều vụ săn  ắt,  inh   anh,  uôn   n   ng v t hoang dã bất hợp 

pháp. Cảnh báo của Tổ chức Bảo vệ   ng v t th  gi i (WAP) ư c tính có hơn 

500.000   ng v t hoang dã trên toàn cầu, bao gồ  v i, lười, hổ v  c  he   ang 

phải chịu khổ sở vì hoạt   ng du lịch giải trí nuôi nhốt và ở Việt Nam, thiên 
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nhiên  ang  ị tàn phá nhiều nhất và có nhiều loài bị  e  ọa tuyệt chủng nhiều 

nhất, theo số liệu cảnh báo của WAP  ưa ra tr ng nă  2007, Việt Na     có 7 

loài nằm trong danh sách 100 loài bị  e  ọa nhất trên th  gi i, 407 loài nằm 

tr ng S ch  ỏ th  gi i nă  2010 (IUCN) từ mức    hi     n nguy cấ  v   e 

dọa tuyệt chủng, riêng Tây Nguyên, nă  2010, c n tê gi c cuối cùng tại Vườn 

Quốc gia C t Tiên     ị sát hại, nă  2018  hông t   thấy dấu v t nào của loài 

hổ ngoài tự nhiên. 

Trong những nă  qua,  u lịch Tây Nguyên    có những  ư c phát triển 

khá, góp phần   ng  ể vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh t  và phát triển kinh t  

- xã h i của  ịa  hương. The  số liệu thống  ê nă  2019,  h ch  u lịch   n các 

tỉnh Tây Nguyên có sự tăng trưởng nhanh. Cụ thể, khách du lịch   n Lâ  Đồng 

 ạt 7.160.000 lượt, tăng 10% s  v i cùng kỳ nă  trư c, tr ng  ó  h ch quốc t  

    ạt 533.000 lượt. Đắk Lắ   ón hơn 950.000 lượt  h ch tr ng  ó gần 10% là 

khách quốc t  v i tổng doanh thu du lịch  ạt 1.050 tỷ  ồng - tăng 38% s  v i 

nă  2018, Gia Lai cũng     ón 845.000 lượt  h ch tr ng nă  2019, tăng gần 

26% so v i cùng kỳ nă  2018. Tuy nhiên,    ảnh hưởng chung của dịch bệnh 

Covid-19, tr ng nă  2020 lượng  h ch   n v i Tây Nguyên giả    ng  ể. Sản 

phẩm du lịch Tây Nguyên hiện chủ y u là du lịch tham quan, nghiên cứu văn 

hóa các di tích lịch sử, các lễ h i truyền thống,  hông gian văn hóa cồng chiêng 

phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch như: ở thành phố Đ  Lạt phát triển  ô thị 

du lịch nghỉ  ưỡng; Khu du lịch Y   Đôn  h t triển loại hình du lịch tham quan, 

nghiên cứu sinh thái, khám phá mạo hiểm, tìm hiểu bản sắc văn hóa  ân t c, 

nghỉ  ưỡng núi; Khu du lịch Y   Đôn  hát triển du lịch tham quan, nghiên cứu 

sinh thái, khám phá mạo hiểm, tìm hiểu bản sắc văn hóa  ân t c, nghỉ  ưỡng 

núi; Tuy n du lịch C n  ường Xanh Tây Nguyên; Tuy n du lịch tìm hiểu không 

gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.... M t số sản phẩm du lịch của Tây 

Nguyên    từng  ư c tạo dựng  ược thương hiệu như: sản phẩm Lễ h i h a Đ  

Lạt, Liên hoan cồng chiêng quốc t , Lễ h i cà phê, du lịch bản Đôn. 

Ở Tây Nguyên, loại hình du lịch  h    h    ng v t h ang     ược cho là 

có rất nhiều lợi th  nhưng  h t triển vẫn còn khá khiêm tốn. Sở hữu vùng  ất  a 

sắc t c,  a văn hóa, có trên 30%  ân số l  người dân t c thiểu số thu c 47 dân 

t c  h c nhau, nơi gi  trị văn hóa         ản sắc dân t c còn lưu giữ và bảo tồn 

những cấu trúc văn hóa  ang  ặc trưng riêng  iệt của mỗi t c người. Tây 

Nguyên gồm 5 tỉnh l  K n Tu , Gia Lai, Đắk Lắ , Đắ  Nông v  Lâ  Đồng v i 

tổng diện tích 54.641,0 km², chi m 16,8% diện tích cả nư c. Đây  hông chỉ là 

m t cao nguyên duy nhất mà bao gồm hệ thống cao nguyên liền kề v i    cao 

trung bình từ 500 - 1.500m. V i 6 Vườn Quốc gia, 5 khu dự trữ thiên nhiên, 3 

khu bảo tồn, 2 khu dự trữ sinh quyển, 2 khu bảo vệ cảnh quan, Tây Nguyên 

 ược   nh gi  có tính  a  ạng sinh học b c nhất tr ng 200 vùng  a  ạng sinh 

học trên th  gi i, v i nhiều l  i   ng v t chỉ thị ch   ôi trường sinh thái toàn 

cầu. Theo Tổ chức Quốc t  về Bảo tồn thiên nhiên (WWF), Tây Nguyên từng là 

ngôi nhà l n nhất ở Việt Nam và khu vực Đông Dương của c c l  i   ng v t 

hoang dã. Ngoài biểu tượng v i, c c   ng v t quý hi   như:  ò x  ,  ò rừng, 
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bò tót, tê giác, trâu rừng, nai c  t ng, hươu v ng, hươu  ầm lầy, cheo cheo 

(hươu chu t), hổ, báo cùng m t số l  i chi  quý như công, trĩ sa , g  lôi, g  

tiền, ca  c t, chi   uôi cụt (cút xanh)... phân bố khá nhiều ở Tây Nguyên. Đặc 

biệt, các khu rừng nguyên sinh, rừng  ặc dụng Nam Kar (Lắ ), Y r Đôn (Buôn 

Đôn), Ea Sô (Ea Kar), Cư Yang Sin (huyện Krông Bông) của tỉnh Đắk Lắk, 

Nam Nung (huyện Krông Nô - tỉnh Đắ  Nông); K n Cha Răng v  K n Ka Kinh 

( ược công nh n l  Vườn di sản của ASEAN, huyện K’ ang - tỉnh Gia Lai) có 

  n   ng v t hoang dã khá phong phú. Hệ thực v t phong phú trên 300 loài, hệ 

  ng v t cũng rất phát triển v i trên 400 loài thú, 34 loài chim v i nhiều loài 

quý hi  , tr ng  ó, hệ sinh thái khô hạn l  nơi tồn tại nhiều nguồn gen   ng v t, 

thực v t quan trọng, trong số 51 l  i   ng v t quý hi  , 10 l  i  ặc hữu của 

Đông Dương, tr ng hệ sinh thái rừng kh p ở Tây Nguyên phát hiện có t i 38 

loài quý hi  , 5 l  i  ặc hữu.  

Nhưng    thói quyen, nhu cầu của c n người, bi n  ổi khí h u và ô nhiễm 

 ôi trường nên rừng của các tỉnh Tây Nguyên  ang  ị khai thác quá mức, diện 

tích bị thu hẹ  nhanh,    che phủ rừng và chất lượng của rừng giảm. Hầu h t các 

khu rừng  ều bi n  ổi v  tính  a  ạng sinh học bị suy giả    ng  ể. Suốt thời 

gian dài, tệ nạn săn  ắn chim thú xảy ra liên tục ở tất cả c c  ịa  hương. Nhiều 

  ng v t quý hi m bị t n s t    giảm số lượng   ng  ể. Các loại hổ, báo, gấu 

sống ở nhiều khu rừng thu c các vùng Kon Plông, Sa Thầy, Đắk Glei (Kon 

Tu ), Chư Prông, K’ ang, Krông Pa, Ia G’rai (Gia Lai), M’Đrắk, Ea Súp, Buôn 

Đôn, Na  Kar, Na  Nung (Đắk Lắ )...    săn  ắn bừa bãi, những   ng v t quý 

hi m bị giảm số lượng khá l n. Nhiều vùng trư c  ây có  h  nhiều hổ, báo thì 

nay bị xóa sổ. Ngoài ra, áp lực dân số v   ời sống người dân trong vùng còn 

nghèo, nhu cầu  ất sản xuất, gỗ làm nhà, chất  ốt ng y c ng gia tăng. Thê  v   

 ó lợi nhu n cao từ việc mua bán, v n chuyển lâm sản trái pháp lu t mang lại, 

nhu cầu sử dụng gỗ làm nhà của người dân cao nên tạ  cơ h i ch  c c  ối tượng 

l    ầu n u      ùng tiền mua chu c, xúi dục nhiều thành phần, kể cả phụ nữ và 

trẻ e  cũng tha  gia  hai th c, v n chuyển gỗ, săn  ắt   ng v t rừng trái phép. 

Bên cạnh  ó, chòi rẫy nhiều ở khu vực giáp gianh biên gi i là những tụ  iểm mà 

c c  ối tượng lợi dụng tìm cách xâm nh p vào rừng, Vườn quốc gia, khu bảo tồn 

 ể khai thác lâm sản, săn  ắt   ng v t tr i  hé , tr ng  hi  ó chính quyền  ịa 

 hương chưa có hư ng  ể xử lý tình trạng di dân tự    v   ịnh cư  ất hợp pháp. 

Thời gian gần  ây, chính quyền các cấp, tổ chức hoạt   ng xã h i  ang cùng 

người dân, doanh nghiệp tích cực vào cu c  ể giải quy t vấn nạn  trên. 

Đối v i các sản phẩm phục vụ phát triển du lịch từ   ng v t hoang dã ở 

Tây Nguyên trư c  ây chỉ liên quan chủ y u   n hoạt   ng cưỡi voi, bán các 

sản phẩm từ v i v  săn  ắn, ăn thịt thú rừng, nhiều nơi người  ân  ịa  hương v  

lợi nhu n     ất chấ   ể     ứng nhiệt tình nhu cầu  ặc sản của du khách. Dễ 

nh n thấy, thịt thú rừng bày bán công khai ở nhiều lễ h i, thịt rắn, thịt nhím, m t 

gấu dễ dàng tìm thấy trong các nhà hàng. Dịch vụ cho khách du lịch cưỡi voi ở 

Tây Nguyên cũng trở thành phổ bi n   n mức nhiều người còn  hông nghĩ  ó l  

hành vi gây hại ch    ng v t h ang   . Những t c   ng   n cảnh quan thiên 
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nhiên,  ôi trường v  gi i   ng v t  hông chỉ  ừng lại  ởi h nh   ng  u lịch 

 óc l t   ng v t h ang       sự  h t triển  u lịch  ại tr , thi u  iể  s  t, t n 

thu qu  ngưỡng chịu tải,    còn   n từ nhu cầu của  h ch  u lịch  ối v i c c 

 sản v t lạ  của  ịa  hương như: thực  hẩ , thuốc chữa  ệnh v   ồ trang sức có 

nguồn gốc  ất hợ   h   từ   ng v t h ang   ,  hông  hó  ể tìm thấy nanh, vuốt 

của hổ, gấu, th   chí sư tử, các sản phẩm mỹ nghệ làm từ ng  v i,  ồi mồi, vảy 

tê tê như: vòng tay, vòng cổ, ấn, lược, nhẫn, mặt ph t, trâm cài tóc.  

Mặt  h c, Tây Nguyên có  ường biên gi i dài thu n lợi cho việc buôn 

  n   ng v t hoang dã, diện tích rừng khá l n, lực lượng kiểm lâm lại tương  ối 

mỏng nên tình trạng săn  ắn, khai thác gỗ, lâm sản ngoài gỗ v   uôn   n   ng 

v t hoang dã bất hợ   h      v   ang  iễn ra mạnh mẽ v   e   ạ t i  a  ạng 

sinh học. Ngoài ra, tình trạng quản lý chưa thống nhất, chồng chéo giữa c c cơ 

quan chức năng, nh  nư c chưa có những quy  ịnh cụ thể về quản lý hoạt   ng 

du lịch, chưa có  ô h nh quản lý cụ thể và thống nhất. M t số vườn quốc gia 

quản lý du lịch thu c quyền của vườn quốc gia, m t số khác lại    c c cơ quan 

 ịa  hương như: Khu  u lịch Chư M   Ray, K n Ka Kinh, Chư Yang Sin… 

Việc quản lý du lịch chưa  ược thống nhất, cách thức phối hợp của các vườn 

quốc gia và khu bảo tồn v i doanh nghiệp và c ng  ồng  ịa  hương chưa  ược 

x c  ịnh cụ thể, phù hợp. Việc chia sẻ lợi ích chưa hợp lý là nguyên nhân gây 

mâu thuẫn v i c ng  ồng và làm giảm hiệu quả trong công tác bảo tồn tài 

nguyên,  a  ạng sinh học. Việc chủ   ng mở r ng liên k t, xúc ti n quảng bá, 

 ầu tư  h t triển sản phẩm du lịch hoang dã trong khai thác các thị trường khách 

tr ng v  ng  i nư c   n Tây Nguyên còn y u. 

Như v y, hoạt   ng kinh doanh du lịch liên quan   n   ng v t hoang dã ở 

Tây Nguyên  ang  hai th c chưa  ược tốt, mất dần hệ sinh thái; thi u kiểm soát 

 ối v i phát triển hệ thống cơ sở v t chất kỹ thu t; hoạt   ng chưa  úng quy 

 ịnh, công tác phối hợp giữa các sở, ng nh, cơ quan,  ịa  hương v   ơn vị liên 

quan trong thực thi chưa thực sự chủ   ng v  thường xuyên;  ặc biệt là ở cơ sở, 

dẫn   n việc  hai th c chưa tương xứng tài nguyên, hủy hoại tài nguyên môi 

trường, hoạt   ng du lịch thách thức tính bền vững, kinh doanh thi u trách 

nhiệm v i  ôi trường xã h i, t n diệt ở mọi nơi  ọi lúc, chưa  ảm bả   ược hài 

hòa giữa phát triển du lịch v i bảo tồn t i nguyên. Sự quản lý lỏng lẻo của cơ 

quan chức năng     iện tích rừng, vườn quốc gia hay khu bảo tồn  ang  ị chồng 

lấn trong quản lý, chưa  hân rõ tr ch nhiệm dẫn   n kiểm tra, giám sát không 

nghiêm, ch  tài xử phạt  hông  ủ sức  ăn  e nên hiện tượng vi phạm lu t vẫn 

xảy ra thường xuyên. Chưa có quy h ạch cụ thể c c  hu,  iểm phát triển du lịch 

hoang dã, k  hoạch thực hiện chưa sâu, chưa lâu   i, cụ thể; công t c ngăn chặn 

chưa  ứt  iểm mà m i chỉ dừng ở  ư c tuyên truyền (vẫn coi thú rừng l   ặc 

sản, vẫn còn tổ chức trình diễn xi c thú,  ùng   ng v t  ể phục vụ khách du 

lịch, tổ chức tha  quan   ng v t ngay tại  ôi trường tự nhiên). Chưa tuyên 

truyền, lên  n l   thay  ổi nh n thức c ng  ồng, chưa có sự phối hợ   ồng b  

giữa chính quyền,  iể    n và công ty du lịch. Doanh nghiệp du lịch quan tâm 

nhưng chưa thực sự h nh   ng (l     u,   n nh n  ể câu khách du lịch), chưa 
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có các hình thức tuyên  ương,  huy n khích các mô hình mang lại hiệu quả cao. 

Ngoài ra, còn phải kể   n nguyên nhân chủ quan    thi u hiểu  i t,  é  về 

chuyên môn nghiệp vụ phục vụ khách du lịch, chưa   nh gi  h t tài nguyên, vì 

hám lợi trư c mắt của  ơn vị kinh doanh lữ h nh, hư ng dẫn viên và sự thỏa 

mãn tính ích kỷ cá nhân của  u  h ch    cố ý vi  hạ ,  ẫn   n những h u quả 

 ối v i gi i tự nhiên, gây nhiều hệ lụy xấu, ảnh hưởng   n  ôi trường sống của 

người dân bản  ịa, làm mất dần  i h nh ảnh thân thiện của  iể    n. 

Ngày 11/10/2018, H i  ồng Du lịch và Lữ hành th  gi i (WTTC)    

thông qua  Tuyên  ố Buen s Aires ,  hẳng  ịnh mạnh mẽ ngành du lịch  ang 

tích cực phối hợp chặt chẽ trong việc giải quy t nạn  uôn   n   ng v t hoang dã 

bất hợp pháp. Nhiều bên và tổ chức liên quan có ảnh hưởng l n  ối v i phát 

triển ngành du lịch     ý ca    t và thực hiện Tuyên bố này. Tại Việt Nam, 

việc quản lý   ng v t h ang     ược quy  ịnh trong B  Lu t hình sự, Lu t Lâm 

nghiệ  nă  2017, Nghị  ịnh số 26/2019/NĐ-CP của Chính Phủ về quản lý thực 

v t rừng,   ng v t rừng nguy cấp, quý, hi m và thực thi Công ư c về buôn bán 

quốc t  c c l  i   ng v t, thực v t hoang dã nguy cấp, Chỉ thị số 29/CT-TTg 

ngày 23/7/2020 của Thủ tư ng Chính phủ về m t số giải pháp cấp bách quản lý 

hoạt   ng hoang dã.  

Thực t  hoạt   ng bảo vệ   ng v t hoang dã ở Việt Nam vẫn  ang  ị mất 

niềm tin từ nhiều  hía (c n người, kinh t , văn hóa…). Tuy nhiên,  ang có sự 

thay  ổi nh n thức v  h nh   ng tích cực của m t số tổ chức có trách nhiệm v i 

xã h i và trách nhiệm cho th  hệ tương lai,    có   t số mô hình phát triển du 

lịch gắn v i thiên nhiên và bảo vệ   ng v t hoang dã phát triển tốt,  ảm bảo cân 

bằng, hài hòa giữa phát triển kinh t  du lịch và gìn giữ t i nguyên  ang  ược 

triển khai trên toàn quốc nhờ vào cách làm du lịch có trách nhiệm v i môi 

trường như: ở Vườn quốc gia C t Tiên    tổ chức t ur xe  thú  ê  ở môi 

trường tự nhiên, Vườn quốc gia Xuân Thủy tổ chức xe  chi   i cư, Khu  ảo 

tồn Sơn Tr  tổ chức mô mình xem Voọc ch  v , Vườn quốc gia Cúc Phương    

khoán khoanh nuôi bảo vệ phát triển rừng ch  người dân  ịa  hương, Khu  ảo 

tồn thiên nhiên  ất ng   nư c Vân L ng    ch  người dân tham gia chèo thuyền 

 ể tăng thu nh p sẽ hạn ch  săn  ắt khai thác tự nhiên và Khu bảo tồn thiên 

nhiên Pù Luông    tổ chức c c  hóa     tạo phát triển du lịch c ng  ồng và 

quảng bá sản phẩm, thông qua liên k t v i nhau  ể cùng chia sẻ những ki n 

thức, kỹ năng, c ch l    u lịch có trách nhiệm, cố gắng không làm ảnh hưởng 

  n  ôi trường thiên nhiên. Nhờ những nỗ lực này, các doanh nghiệp du lịch sẽ 

có nền móng hiểu bi t cơ  ản về ki n thức khoa học, tại sao không nên làm du 

lịch t n thu, không nên sử dụng sản phẩm từ   ng v t hoang dã, tuyên truyền 

cho khách hàng từ chối những sản phẩm từ   ng v t hoang dã, góp phần phát 

triển du lịch có trách nhiệm v i c ng  ồng,  ể xây dựng ngành du lịch xanh sạch 

ở Việt Nam. Du lịch có trách nhiệm, du lịch bền vững hay du lịch xanh  ều  i 

theo m t  ịnh hư ng phát triển bền vững về  ôi trường sống, l  xu hư ng của 

tương lai. Nh n thức  ược vấn  ề  úng  ắn về phát triển các sản phẩm du lịch 

gắn v i bảo vệ   ng v t hoang dã sẽ ti t kiệ   ược tài nguyên, bảo tồn  ược  a 
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dạng sinh học, trách nhiệm xã h i  ược nâng cao, nh n  ược sự tôn trọng của 

khách du lịch, c ng  ồng về hình ảnh  iể    n, nâng ca   ược trải nghiệm cho 

du khách, sản phẩm du lịch  ược khách hàng bi t   n nhiều hơn,  h t triển sản 

phẩm du lịch bền vững sẽ tăng   anh thu  ều h ng nă ,  ảm bả  công ăn việc 

làm và an sinh xã h i cho c ng  ồng  ịa  hương. 

2. Định hướng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch gắn với bảo vệ 

động vật hoang dã ở Tây Nguyên 

2.1. Về quan điểm  

Văn hóa Tây Nguyên gắn bó chặt chẽ v i không gian -  ôi trường tự 

nhiên    tồn tại từ ng n  ời -  ó l   ôi trường gắn chặt v i rừng, việc bảo vệ 

rừng nguyên sinh ngoài những khu bảo tồn cần  ược  ặc biệt quan tâ   ể gìn 

giữ  ôi trường phát triển văn hóa ch  người dân bản  ịa. D   ó,  h t triển du 

lịch và bảo tồn tài nguyên rừng phải luôn cân bằng, phát triển du lịch không 

 ược   nh  ổi  ôi trường. Đ ng v t hoang dã chỉ có thể sống tốt trong môi 

trường sinh thái tự nhiên của chúng. Phát triển sản phẩm du lịch gắn v i bảo vệ 

  ng v t hoang dã ở Tây Nguyên phải  ược quy hoạch cụ thể, hòa vào thiên 

nhiên, hư ng t i các sản phẩm du lịch có trách nhiệm, bảo tồn hệ sinh thái gắn 

v i  ảm bảo an ninh an toàn, an sinh xã h i. Cần xây dựng những k  hoạch và 

h nh   ng có trách niệm về  ôi trường, kinh t  và xã h i theo nguyên tắc tài 

nguyên là sở hữu của tất cả các bên có liên quan, các quy t  ịnh  ưa ra  ều ảnh 

hưởng t i c n người v   ôi trường xung quanh nên việc phát triển sản phẩm du 

lịch phải thực hiện tự gi c, có  ạ   ức và tuân thủ pháp lu t,  ính  è  ch  tài xử 

lý x c   ng,  ủ sức  ăn  e, có cơ ch  giám sát, chịu trách nhiệm về những hành 

  ng của mình gây ra, xây dựng n p sống có ý thức bảo vệ trư c cái xấu.  

Tây Nguyên là khu vực có nhiều c ng  ồng dân t c thiểu số sinh sống, có 

những nghề thủ công truyền thống rất   c    ,  hung cảnh thiên nhiên còn 

tương  ối nguyên sơ, có vùng núi ca , ca  nguyên v  rừng nhiệt   i và có nhiều 

nhóm xã h i thu c diện nghèo. Vì v y, khi phát triển sản phẩm du lịch gắn v i 

bảo vệ   ng v t hoang dã ở Tây Nguyên phải hư ng t i giảm thiểu t c   ng tiêu 

cực   n nền kinh t  xã h i v   ôi trường, nâng cao phúc lợi ch  người  ân  ịa 

 hương, có cơ ch  cho phép khuy n  hích người dân tham gia vào quy t  ịnh có 

ảnh hưởng t i cu c sống của họ, luôn  ặt ý thức về  óng gó  ch  việc bảo tồn 

văn hóa tự nhiên, hệ sinh th i, như v y sẽ cung cấp cho khách những sản phẩm 

mang tính trải nghiệm chân thực, thú vị hơn, có nhiều cơ h i  ể ti p xúc v i du 

khách nhiều hơn, nâng ca   ược trách nhiệm của khách du lịch, tăng  ược 

doanh thu nhiều hơn,  huy n khích sự tôn trọng giữa khách du lịch v  người dân 

 ịa  hương, tạo dựng niềm tin và tự hào dân t c cho c ng  ồng. 

2.2. Về hướng phát triển sản phẩm du lịch 

Theo dự báo của Tổ chức Du lịch th  gi i, số lượng khách du lịch quốc t  

  n khu vực Châu Á - Th i B nh Dương  ự ki n sẽ tăng từ 7 - 9%/nă . Riêng 6 

nư c tiểu vùng sông Mê Kông sẽ  ạt tốc    tăng trưởng khách gần 10% ca  hơn 

mức bình quân chung của khu vực. Tr ng  ó, tỷ lệ số khách du lịch   n v i các 
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vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, hoặc nơi thiên nhiên h ang    ng y 

c ng tăng l  tiề  năng ch   u lịch hoang dã Tây Nguyên phát triển. Ngoài ra, 

dòng khách du lịch n i  ịa cũng  ang có xu hư ng chuyển dịch từ các vùng 

 ồng bằng ven biển về c c vùng núi ca  nguyên, vườn quốc gia và các khu bảo 

tồn thiên nhiên. Tây Nguyên, dự     có lượng khách du lịch quốc t  chi m tỷ lệ 

10 - 15% chủ y u là khách trẻ,  h ch  i tự do và khách nghiên cứu, thị trường 

khách quốc t  chủ y u là từ Châu Âu, Nh t Bản, Trung Quốc và m t số nư c 

thu c khu vực ASEAN. Lượng khách n i  ịa  ược dự báo sẽ chi m 85 - 

90%/nă , gồ   h ch   n v i mục  ích   t hợp hoạt   ng thương  ại, văn hóa, 

thă  c c  hu  ảo tồn, vườn quốc gia, khách nghiên cứu, tìm hiểu thiên nhiên, 

văn hóa, học sinh, sinh viên ở c c trường tr ng vùng cũng như c c  hu vực lân 

c n khác. Vì v y trên cơ sở tài nguyên, vùng Tây Nguyên cần x c  ịnh các Tiêu 

chí, chỉ số  ịnh lượng, nh n diện cụ thể giá trị lợi ích khi xây dựng dòng sản 

phẩm phục vụ khách du lịch hòa vào thiên nhiên, gắn v i bảo vệ c c l  i   ng 

v t h ang   ,  ặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 h  nh h nh th  xu hư ng du 

lịch bền vững, hư ng   n các vùng cảnh quan  ẹp, hòa nh p v i  ôi trường 

sinh thái tự nhiên ng y c ng  ược du khách trong v  ng  i nư c ưa thích. 

Xây dựng dòng sản phẩm du lịch tham quan khám phá thiên nhiên, nghiên 

cứu các hệ sinh th i  iển h nh,  a  ạng sinh học v i nhiều l  i   ng thực v t quí 

hi   vùng Tây Nguyên, như tha  quan tại: Vườn Quốc gia Y  D n, Vườn 

Quốc gia Chư Yang Sin,  hu  ảo tồn thiên nhiên Ea Sô (Đắk Lắk), Khu bảo tồn 

thiên nhiên Ngọc Linh, Khu du lịch Đă  Ui, Vườn Quốc gia Chư M   Ray 

(K n Tu ), Vườn Quốc gia Na  C t Tiên, Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà 

(Lâ  Đồng), Vườn Quốc gia K n Ka Kinh (Đa  Đ a, Mang Yang, Kbang), 

Công viên vui chơi giải trí Liêng Nung, Khu Dự trữ sinh quyển th  gi i 

Lang iang (Gia Lai), Vườn Quốc gia T  Đùng, Khu Bảo tồn thiên nhiên N m 

Nung và khám phá giá trị  ặc thù về  ịa chất,  ịa mạ , văn hóa truyền thống  ặc 

trưng của Công viên  ịa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. 

Xây dựng dòng sản phẩm nghỉ  ưỡng, vui chơi giải trí, trải nghiệ  văn 

hóa, thưởng thức ẩm thực  ịa  hương hòa   nh v i cu c sống thiên nhiên như: 

tắm khoáng nóng, chèo thuyền, công việc nhà nông, uống rượu cần, cơ  la  gà 

nư ng, c   ắng v  c c  ón ăn  ặc sản của  ồng bào dân t c như: Núc n c x  , 

dọt mây hầm chân giò, canh lá bép... ở các vùng cảnh quan như: Khu nư c 

 h  ng Đă  Tô, Vùng lòng hồ chứa nư c Ya Ly, Khu du lịch Đă  Bla, Khu  u 

lịch sinh th i Măng Đen (K n Tu ), danh thắng Biển Hồ (hay còn gọi là hồ Ea 

Nueng, hồ Tơ Nưng), Hồ sinh th i T  Đùng, Hồ thủy  iện Đắ  R’Tih, Khu  u 

lịch sinh th i th c Đắk Glun, Khu du lịch sinh th i văn hóa cụ  th c Đray S   - 

Gia L ng (Đắk Nông). 

Xây dựng dòng sản phẩ  thưởng ngoạn phong cảnh, hòa nh p vào không 

gian văn hóa c   hê v   hai th c gi  trị tín ngưỡng di sản th  gi i  Không gian 

văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên ,  Tuy n du lịch C n  ường Xanh Tây 

Nguyên    t hợp v i khám phá bản sắc văn hóa truyền thống  ặc sắc dân t c, 

các lễ h i truyền thống, các di sản văn hóa nổi ti ng như: c c l ại nhạc cụ cồng 
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chiêng,   n   , tre nứa, ki n trúc nhà dài, mỹ thu t, âm nhạc, tạc tượng, dệt thổ 

cẩ ,  an l t  iêu  hắc k t hợp v i tham quan, trải nghiệm thân thiện v i bảo vệ 

  ng v t hoang dã tại bảo tàng thuần  ưỡng v i Buôn Đôn, Lă , Ea Ka , Công 

viên nư c DakLak. 

Để  ịnh dạng  ược sản phẩm du lịch gắn v i bảo vệ   ng v t hoang dã, 

cần ti p c n the  hư ng tự bản thân các tỉnh vùng Tây Nguyên x c  ịnh rõ n i 

hàm vai trò của của ngành du lịch (là m t nền kinh t   ũi nhọn)  ể nâng vị th  

quản lý trong khai thác giá trị tài nguyên phục vụ phát triển sản phẩm du lịch. 

Ti n hành nghiên cứu, khả  s t,   nh gi  cụ thể thực trạng tài nguyên hiện có tại 

các cánh rừng, vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên  iể    n… lấy 

 người dân làm chủ thể, nông thôn l  tương lai   ể xây dựng quy hoạch tổng 

thể, chi n lược mục tiêu rõ ràng và k  hoạch h nh   ng cụ thể cho phát triển sản 

phẩm du lịch hoang dã, bả   ảm hài hòa lợi ích giữa phát triển kinh t  và bảo 

tồn, trên quan  iể  nh  nư c là chủ  ạo quản lý, doanh nghiệ  v  người dân, 

c ng  ồng  ịa  hương tha  gia trực ti p vào quá trình cung ứng, phát triển sản 

phẩm dịch vụ du lịch, gắn liền trách nhiệm của c ng  ồng v i bảo tồn giá trị tài 

nguyên của  iể    n. 

2.3. Về khuyến nghị giải pháp  

Rà soát hành lang pháp lý, các quy quy hoạch chi n lược, c c  ịnh chi 

ti t, thông lệ,  iều ư c quốc t , các b  quy tắc ứng xử ch  c c  hu,  iểm hoạt 

  ng du lịch gắn v i bảo vệ   ng v t hoang dã; xây dựng, bổ sung các qui  ịnh 

pháp lu t về cứu h  và bảo tồn   ng v t hoang dã, chỉ quảng bá các sản phẩm du 

lịch   ng v t hoang dã có trách nhiệm, các hoạt   ng du lịch sinh thái, quan sát 

các loài hoang dã, k t hợp v i giáo dục, tuyên truyền bảo tồn các loài hoang dã 

v   ưa   ng v t hoang dã trở lại thiên nhiên, ngăn chặn và khuy n cáo khách du 

lịch, người dân và c ng  ồng không nên tham gia vào việc  ua   n   ng thực 

v t hoang dã. Nghiên cứu trên cơ sở phù hợp v i Công ư c về quản lý Vườn 

quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, Khu dự trữ sinh quyển của th  gi i  ể tạo 

 iều kiện tốt nhất cho hoạt   ng du lịch hoang  dã có trách nhiệ ,  ồng thời bảo 

tồn bền vững   ng thực v t hoang dã. 

Nghiên cứu, xây dựng cơ ch  thi t thực, khuy n  hích người dân bản  ịa 

tham gia nhiều hơn v   công t c l p quy hoạch c c  hu,  iểm phát triển du lịch 

  ng v t hoang dã ở Tây Nguyên, có k  hoạch v n   ng người dân bản  ịa  ược 

tham gia xây dựng các sản phẩm du lịch gắn v i   ng v t hoang dã và trực ti p 

tổ chức dịch vụ phục vụ khách du lịch nhằm phân phối lợi ích nghiêng về phía 

c ng  ồng  ể     ứng mục tiêu phát triển bền vững  ôi trường, giú  xóa  ói 

giảm nghèo, tạo công việc, thu nh   v  nâng ca  ca   ời sống người  ân,  ồng 

thời  ể người dân hiểu và nâng cao ý thức gìn giữ, bảo vệ   ng v t h ang     ể 

xây dựng sản phẩm du lịch. Khuy n khích xây dựng c c chương tr nh  u lịch có 

sự tham gia của người  ân  ịa  hương. 

Xây dựng v  hư ng dẫn thực hiện b  Tiêu chí, quy tắc ứng xử du lịch có 

trách nhiệm v i   ng thực v t h ang   ,  ôi trường xã h i, hệ sinh thái cho 

c ng  ồng, nhân viên trong ngoài ngành du lịch và khách du lịch tại c c  iểm 
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  n Tây Nguyên. Xây dựng hệ thống  ăn  e, cảnh báo, báo cáo cho nhân viên 

(SMART, GIS...) và các bên liên quan về những hiện tượng nghi ngờ liên quan 

  n v n chuyển, buôn bán và kinh doanh du lịch từ sản phẩ    ng v t hoang dã 

v    ng thực v t hoang dã bất hợp pháp. 

Phối hợp v i các B  Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, B  Tài 

nguyên v  Môi trường, B  Công An, B  Văn hóa, Thể thao và Du lịch các B  

ngành liên quan, các tổ chức quốc t , các tổ chức phi chính phủ, nh   ầu tư về tổ 

chức quản lý, quy hoạch phát triển c c  hu,  iểm du lịch gắn v i bảo tồn thiên 

nhiên ở vùng Tây Nguyên; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt   ng 

kinh doanh du lịch bảo vệ c c l  i   ng thực v t hoang dã, áp hụng các hình 

thức xử lý x c   ng,  ủ sức  ăn  e, có ch  tài xử lý nghiêm, minh bạch, kịp thời 

c c trường hợp vi phạm; liên k t chặt chẽ, chia sẻ công bằng lợi ích v i c ng 

 ồng  ịa  hương,   anh nghiệ , nh  nư c v  c c  ên liên quan  ể khuy n khích 

bảo vệ cảnh quan tự nhiên, hệ sinh thái và bảo tồn c c l  i   ng v t hoang dã. 

Thúc  ẩy t c   ng tích cực của du lịch có trách nhiệm gắn v i bảo vệ môi 

trường sống của   ng thực v t hoang dã. 

Tổ chức các buổi h i thảo, t p huấn,     tạo, quảng bá sản phẩm, tuyên 

truyền, biểu ngữ, thi t k  logo, quảng cáo, h i thi kể các câu chuyện về t p tính 

m t số l  i   ng v t… hư ng về du lịch có trách nhiệm gắn v i bảo vệ   ng v t 

h ang   . Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nh n thức, có cam k t 

mạnh mẽ từ các bên liên quan về phát triển sản phẩm du lịch h ang   , như: cơ 

quan quản lý, hư ng dẫn viên,  iều hành, quản lý, nhân viên phục vụ, doanh 

nghiệp, hiệp h i du lịch, c ng  ồng, khách du lịch… Nhắc nhở, lên án và có quy 

 ịnh, chính s ch   ng viên,  hen thưởng cho cá nhân và tổ chức có thành tích 

xuất sắc trong bảo tồn thiên nhiên,   ng thực v t h ang   , ngăn ngừa việc buôn 

bán, mua sắm, các sản phẩ    n  ồ lưu niệm từ l  i   ng thực v t hoang dã. 

X c  ịnh k  hoạch h nh   ng cụ thể, thi t thực, bố trí cơ sở v t chất kỹ 

thu t, nguồn ngân sách và cấ   inh  hí  ủ  ảm bả  ch   ầu tư, xây  ựng và 

nâng cấp các Trung tâm giáo dục du lịch có trách nhiệm, Trung tâm bảo tồn 

  ng thực v t hoang dã ở Tây Nguyên, tuyên truyền trên cơ sở n i dung nhấn 

mạnh   n bản chất, vai trò, quy mô và h u quả của buôn bán bất hợp pháp, t n 

diệt   ng v t h ang   , quy  ịnh rõ y u tố cơ  ản về chức năng v  nhiệm vụ của 

cơ sở giáo dục, sơ sở hỗ trợ, cơ sở bảo tồn,  ặc tính sinh học của loài, khuy n 

cáo mức     ang  ị  e  ọa tuyệt chủng và khả năng hòa v   tự nhiên. 

 T n dụng sự ủng h  của th  gi i, các tổ chức phi chính phủ, các diễn   n 

tr ng v  ng  i nư c. Chủ   ng  ẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng lợi th  

của cu c cách mạng số, công nghệ thông tin hiện  ại,  ịa lý và viễn thám trong 

 iều tra và theo dõi sự bi n   ng của t i nguyên,  ặc biệt là các hệ sinh thái rừng 

v  c c l  i   ng v t h ang     ể phục vụ phát triển du lịch. Nâng ca  năng lực 

nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, trong phát triển các 

sản phẩm du lịch gắn v i bảo tồn   ng v t hoang dã, ti n t i mục tiêu bảo vệ hệ 

sinh th i  ôi trường và phát triển du lịch bền vững. 
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Kết luận 

Du lịch mang lại những giá trị tích cực nhưng cũng  ặt ra nhiều vấn  ề 

liên quan   n  ôi trường, kinh t  - xã h i, thách thức l n cho bảo tồn hệ sinh 

th i,  ặc biệt l    ng thực v t hoang rã. Phát triển  úng hư ng, có trách nhiệm 

sản phẩm du lịch gắn v i bảo tồn   ng v t hoang dã không những giúp cho việc 

bảo tồn  a  ạng sinh học, duy trì tiề  năng t  l n về phát triển du lịch sinh thái, 

du lịch c ng  ồng, du lịch h ang   , l  nơi lưu giữ những nét văn hóa  ặc sắc 

giữa các c ng  ồng dân t c tr ng vùng Tây Nguyên    còn có ý nghĩa  ảo vệ 

rừng  ầu nguồn cho hệ thống sông Mê Kông,  iều ti t lũ ch  hệ thống sông Cửu 

Long của Việt Nam và cả khu vực Đông Na  Á./. 
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ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG VÀ XÚC TIẾN QUẢNG BÁ PHỤC VỤ 

PHÁT TRỂN DU LỊCH GẮN VỚI BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ 

Ở TÂY NGUYÊN 

Vụ Thị trường Du lịch - Tổng cục Du lịch 

 

I. THỰC TRẠNG ĐỘNG VẬT HOANG DÃ Ở TÂY NGUYÊN 

Từ lâu, v i hệ thống rừng núi r ng khắp bao phủ, vùng  ất Tây Nguyên ở 

nư c ta  ược ch  l  nơi trú ngụ của nhiều l  i   ng v t hoang dã quý hi m nằm 

tr ng s ch  ỏ của th  gi i, cần  ược bảo tồn và phát triển. Tuy nhiên, cùng v i 

sở thích sử dụng những sản phẩ    ng v t h ang     ang  hi n ch  vùng  ất 

này ngày càng vắng bóng những loài thú quý hi m. Những   ng v t  ang có 

nhu cầu ca  như gấu, khỉ, vượn, chi   uông…  ang ng y c ng  ị săn  ắn 

nhiều hơn. 

V i  iều kiện tự nhiên sẵn có, Tây Nguyên luôn  ược c i l  vùng  ất giàu 

có về số lượng   ng v t hoang dã bởi hầu h t các loài thú quý hi   như hổ, báo, 

gấu,  ò tót… ều sinh sống nhiều ở  ây.  Tuy nhiên,  ôi trường sống của   ng 

v t h ang     ang  ị  e  ọa nghiêm trọng, số lượng cũng như tổng số các loài 

  ng v t hoang ở Tây Nguyên  ang giả   i v i tốc      ng       ng. Nguyên 

nhân  ầu tiên chính là việc những cánh rừng gi  nguyên sinh,  ôi trường sống 

cố hữu của c c l  i   ng v t h ang        ị khai thác, không còn nữa.  

Theo thống  ê, nă  1980, tổng diện tích rừng của Tây Nguyên có 

3.868.400 ha, chi m 70,66% tổng diện tích tự nhiên cả nư c. Nhưng từ nă  

1980   n 1995, trung bình mỗi nă  Tây Nguyên  ất  i  h ảng 120 nghìn ha 

rừng. Rừng giàu và trung bình giảm 75%, rừng nghè  tăng 109%. Từ nă  1995 

  n nay, mỗi nă   hông  ư i 45 nghìn ha rừng bị  h . D   ó, tr ng những nă  

gần  ây,  hí h u Tây Nguyên diễn bi n bất thường: hạn h n, lũ quét,  ùa  hô 

  n s m và kéo dài, nhiệt    trung bình hằng nă  tăng lên… V  th , những loài 

  ng v t hoang dã     ần bị bi n mất khỏi nơi  ây  ởi  ôi trường sống của 

chúng bị bi n  ổi hoặc phá hủy hoàn toàn. Bên cạnh  ó, hiện tượng bi n  ổi khí 

h u khi rừng bị t n  h  cũng ảnh hưởng rất l n   n qu  tr nh sinh  ưỡng của các 

l  i   ng v t hoang dã. 

Ở Việt Nam, mỗi nă  thị trường tiêu dùng cần khoảng 4.000 tấn thịt   ng 

v t h ang     ể làm thực phẩm, thuốc, mục  ích trang trí… V i nhu cầu khổng 

lồ này, không có gì lạ khi hầu h t c c l  i   ng v t hoang dã ở nư c ta  ang  ị 

t n diệt v  Tây Nguyên chính l   iểm nóng của tình trạng n y. The   ó, h ng 

tră  vụ buôn bán v n chuyển trái phép các cá thể   ng v t h ang     ược phát 

hiên và xử lý nhưng tr ng thực t , con số vi phạm còn l n hơn rất nhiều lần. 

Những  ón ăn có xuất xứ từ   ng v t hoang dã vẫn còn tồn tại phổ bi n tại các 

trung tâm l n như Buôn Mê Thu t, Bảo L c, Đ  Lạt, Kon-Tu , Gia Lai… The  

 ó, h ng tră  c c nh  h ng  ặc sản   ng v t hoang dã chính là nguyên nhân 

khi n những loài thú quý hi m ở  ây  ị săn  ắt bất kể ng y  ê . 
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Việc săn  ắt   ng v t h ang       gi n ti p làm mất cân bằng hệ sinh thái 

 ôi trường sống của chính c n người chúng ta. The   ó,  ỗi cá thể sống  ều là 

m t phần của mạng lư i phức tạp, gọi là sinh quyển. Ngược lại, sinh quyển của 

tr i  ất tạo nên bởi vô số các hệ sinh thái – bao gồ  c c l  i   ng thực v t và 

 ôi trường sống tự nhiên của chúng. Nghĩa l , tất cả c c l  i  ều nằm trong m t 

chuỗi các hoạt   ng sống của nhau. Đặc biệt  ối v i các loài có vai trò quan 

trọng trong hệ sinh thái thì sự tuyệt chủng của chúng có thể dẫn   n những h u 

họa  hó lường. 

Theo các báo cáo của m t tổ chức về bảo vệ   ng v t hoang dã thì Tây 

Nguyên  ược ch  l  vùng  ất gi u có   ng v t hoang dã nhất ở Việt Nam. Cụ 

thể,  ây l  nơi cư trú của hơn 150 l  i thú có vú, 400 l  i chi , 100 l  i  ò s t, 

cũng như côn trùng các loại. Tuy nhiên, ngày nay, nhu cầu về   ng v t hoang dã 

và các sản phẩm làm từ   ng v t hoang dã tại Việt Nam có chiều hư ng gia tăng 

   l   suy giảm nghiêm trọng sự  a  ạng sinh học này. Thực t , những thống kê 

về   ng v t h ang     ang ng y c ng  ị giả  sút v  người ta nhiều khi không 

bi t chính xác những loài thú quý hi m còn tồn tại hay     ị tuyệt chủng vì môi 

trường sống của chúng qu   ín     v i những nhà nghiên cứu, thống kê. 

II. PHÁT TRỂN DU LỊCH GẮN VỚI BẢO VỆ ĐỘNG VẬT 

HOANG DÃ Ở TÂY NGUYÊN  

Để phát triển du lịch bền vững cần bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ các loài 

  ng v t hoang dã. M t thực t , tại nhiều  iểm du lịch của nư c ta, du khách 

 hông  hó  ể tìm thấy nanh, vuốt của hổ, gấu, th   chí sư tử. Các sản phẩm mỹ 

nghệ làm từ ng  v i,  ồi mồi, vảy tê tê, như: vòng tay, vòng cổ, ấn, lược, nhẫn, 

mặt ph t, trâ  c i tóc…  ược bày bán công khai tại nhiều cửa h ng lưu niệm 

trên bãi biển cũng như tr ng th nh  hố, chợ  ê , chợ l n… Từ nă  2016   n 

2018, Việt Na  có 13  iểm v i 263 cơ sở buôn bán ngà voi, những nơi n y   n 

khoảng 5.067   n 13.166 sản phẩm ngà voi. Tại thị trường du lịch Đắc Lắc, tất 

cả 4  iểm du lịch  ều bán ngà voi, 100% cửa h ng v ng  ều bán sản phẩm ngà 

voi, bán công khai, có niêm y t giá. 

Ở góc    ngành du lịch, khách du lịch     óng vai trò quan trọng trong 

việc kích cầu thị trường  ua   n   ng v t hoang dã trái phép. M t trong những 

nguyên nhân dẫn t i tình trạng trên chính là ý thức về việc bảo vệ tài nguyên 

thiên nhiên,  ặc biệt l    ng v t h ang    chưa  ầy  ủ. Chiều theo thị hi u của 

không ít khách du lịch, c c  ón ăn  ặc sản thịt thú rừng cũng  ược quảng cáo 

công khai, mời chào nhiệt tình. Thịt thú rừng bày bán công khai ở nhiều lễ h i, 

thịt rắn, thịt nhím, m t gấu dễ dàng tìm thấy trong các nhà hàng. Dịch vụ cho 

khách du lịch cưỡi voi ở Tây Nguyên cũng trở thành phổ bi n   n mức nhiều 

người còn  hông nghĩ  ó l  h nh vi gây hại ch    ng v t hoang dã. Thực t  này 

chính là thách thức l n cần sự quan tâ   ầy  ủ hơn của các cấp, các ngành. 

Phát triển du lịch gắn v i bảo vệ   ng v t hoang dã ở Tây Nguyên là rất 

cần thi t. Việc hủy hoại   ng v t hoang dã, gây hại ch   ôi trường tự nhiên, 

mất  a  ạng sinh học và cân bằng sinh thái sẽ làm ảnh hưởng trực ti p t i việc 

thu hút khách du lịch, phát triển bền vững; hủy hoại hình ảnh  ẹp của Việt Nam 
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trong mắt bạn bè quốc t …Trên  ản  ồ du lịch, Việt Nam là m t trong những 

 iể    n hấp dẫn v i nhiều cảnh sắc thiên nhiên lôi cuốn, du lịch sinh thái tại 

c c vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên luôn  ược x c  ịnh là m t trong 

những sản phẩm du lịch chính,  ược ưu tiên  h t triển trong chi n lược phát 

triển du lịch Việt Nam. Mỗi nă , h ạt   ng du lịch sinh thái tại các khu rừng 

 ặc dụng    thu hút hơn 2 triệu lượt khách du lịch, v i   anh thu hơn 100 tỷ 

 ồng, góp phần tích cực vào phát triển kinh t   ịa  hương v  hỗ trợ hoạt   ng 

bảo tồn thiên nhiên. 

Để phát triển du lịch bền vững, thực t , ở m t số  ịa  hương, như: Đ  

Nẵng, Quảng Ninh, L   Cai…    ý thức thực hiện việc tuyên truyền về bảo vệ 

  ng v t hoang dã. Thành phố Móng Cái (Quảng Ninh)    "lượng hóa" các b  

quy tắc của B  Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của tỉnh Quảng Ninh thành b  

quy tắc riêng, in tờ rơi   n ở tất cả nhà hàng khách sạn, tr ng  ó có cảnh báo 

không sử dụng   ng v t hoang dã. Khách sạn Victoria tại Sa Pa (Lào Cai) không 

 ồng ý cho khách mang v t phẩm từ rắn hay các sản phẩm từ   ng v t hoang dã 

vào khách sạn… Tuy nhiên, những h nh   ng như v y vẫn chưa  ược phổ bi n 

r ng rãi. 

Đối v i Tây Nguyên, cần quy t liệt triển khai mạnh mẽ hơn nữa các biện 

pháp tuyên truyền v  h nh   ng cụ thể nhằm bảo vệ   ng v t hoang dã. Cùng 

v i  ó, ng nh  u lịch cần vào cu c  ể tạo sự chuyển bi n nh n thức của cơ quan 

quản lý, doanh nghiệp du lịch, c ng  ồng  ân cư,  h ch  u lịch bằng nhiều cách. 

Cần nghiên cứu có giải thưởng cho các cá nhân, tổ chức trong ngành về bảo vệ 

 ôi trường bên cạnh những giải thưởng du lịch  h c… Mặt khác, nên có chính 

sách khuy n  hích c c nh   ầu tư nghiên cứu và phát triển các sản phẩm du lịch 

hư ng t i sử dụng việc bảo vệ   ng v t hoang dã, tài nguyên thiên nhiên.  

III. ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG VÀ XÚC TIẾN QUẢNG BÁ 

Từ những nh n  ịnh trên, việc  ịnh hư ng thị trường v  xúc ti n quảng    

 u lịch Tây Nguyên gắn v i  ả  vệ   ng v t h ang     a  gồ  những n i  ung 

chủ y u như sau: 

Về sản phẩm du lịch: Sản phẩm du lịch là y u tố căn bản, trung tâm của 

các hoạt   ng quảng bá, xúc ti n v  l   ối tượng chủ y u của thị trường khách du 

lịch. D   ó, việc phát triển sản phẩm du lịch     ịa  hương có lợi th  phù hợp 

v i c c  ịnh hư ng phát triển thị trường khách ở các cấ     khác nhau là vô cùng 

cần thi t. Sản phẩm du lịch  ặc thù của khu vực Tây Nguyên  ược x c  ịnh bao 

gồ : Du lịch t   hiểu, nghiên cứu c c  i sản văn hóa  ân t c Tây Nguyên;  Du 

lịch nghiên cứu sinh th i Tây Nguyên (Du lịch th   hiể , nghiên cứu c c hệ sinh 

th i vườn quốc gia; Du lịch sinh th i gắn c ng  ồng,  u lịch có tr ch nhiệ  v i 

c ng  ồng v   ôi trường; Du lịch sinh th i nông nghiệ  nông thôn,  u lịch trang 

trại  ồn  iền; Du lịch nghỉ  ưỡng núi v  hồ trên núi ( hí h u ôn   i tr ng lòng 

nhiệt   i); Du lịch thể tha   ạ  hiể  the  c c chuyên  ề  ặc  iệt.  

Để nâng cao chất lượng v   a  ạng hóa các sản phẩm du lịch Tây Nguyên 

thu hút khách quốc t , Du lịch Tây Nguyên cần lựa chọn m t số  iểm du lịch 
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 ặc sắc, doanh nghiệp trọng  iểm hỗ trợ xây dựng thương hiệu  iể    n, sản 

phẩm, dịch vụ du lịch  ặc thù, hấp dẫn và mang tính cạnh tranh cao. Nghiên 

cứu, phát triển c c chương tr nh, sản phẩm du lịch bổ trợ có nhiều tiề  năng như 

du lịch ẩm thực; du lịch MICE, golf, thể, cư i hỏi và nghỉ trăng   t, chă  sóc 

sức khỏe v  l    ẹ …, tr ng  ó chú trọng vấn  ề bảo tồn   ng v t hoang dã, 

giữ gìn cảnh quan và bảo vệ  ôi trường thiên nhiên. 

Về thị trường khách du lịch: 

Đối v i các thị trường gần (Đông Na  Á) gồm Thái Lan, Malaysia, 

Indonesia, Singapore: Phân khúc thị trường bao gồm khách du lịch gia   nh, 

 h ch  i công t c, sinh viên. Bên cạnh  ó, cần chú ý những  ặc  iể   ặc thù 

của m t số thị trường trọng  iể   ối v i du lịch Tây Nguyên  ể ti p tục phát 

huy khai thác, cụ thể như: 

- Thị trường khách Thái Lan: Hiện nay khách du lịch Thái Lan   n Việt 

Na  chưa nhiều, nhưng Tây Nguyên lại thu hút tương  ối thị trường này do có 

những sản phẩm du lịch phù hợ . Tr ng tương lai thị trường này vẫn chi m vị 

trí quan trọng cho Du lịch Tây Nguyên. Các sản phẩm du lịch ở Tây Nguyên 

phù hợp v i người Thái Lan bao gồm: du lịch nghỉ  ưỡng núi và hồ ở Đ  Lạt; 

du lịch sinh thái, tham quan thắng cảnh rừng thông Đ  Lạt; du lịch tham quan 

cảnh quan, th c nư c, hồ; du lịch thể thao mạo hiể … 

- Thị trường khách Malaysia: Khách du lịch Malaysia   n Việt Nam 

thường lựa chọn c c  iểm du lịch vùng núi và cao nguyên, ít lựa chọn c c  iểm 

du lịch biển. Do v y, Tây Nguyên sẽ l   iểm du lịch hấp dẫn  ối v i thị trường 

này. Các sản phẩm du lịch của Tây Nguyên có thể     ứng cho khách Malaysia 

bao gồm: du lịch nghỉ  ưỡng núi, tham quan thắng cảnh, các khu rừng thông, hồ 

nư c; du lịch chơi g lf (Đ  Lạt); du lịch nghiên cứu, sinh thái; du lịch mạo hiểm 

ở c c vườn quốc gia, c c th c nư c; du lịch chữa bệnh bằng suối nư c nóng. 

- Thị trường khách Indonesia: Hiện nay, số khách In  nesia   n Việt 

Nam và Tây Nguyên còn ít. Thị trường này có các nhu cầu và sở thích khá 

tương  ồng v i Malaysia nên các sản phẩm du lịch của Tây Nguyên có thể cung 

ứng cũng tương  ồng như v y. Hai thị trường này là các thị trường tiề  năng có 

nhu cầu  i  u lịch cao trong n i vùng c c nư c ASEAN, nên việc  ịnh hư ng 

phát triển và thu hút các thị trường n y  ối v i Tây Nguyên là rất cần thi t. 

- Thị trường khách Singapore: Khách du lịch Singapore rất ưa thích c c 

khu du lịch nghỉ  ưỡng núi, tr ng  ó  hu  u lịch Đan Kia v  Tuyền Lâm ở Đ  

Lạt  ược nhiều người Singapore lựa chọn. Khách Singapore có khả năng chi trả 

cao, thích mua sắm, thích tham quan thắng cảnh thiên nhiên, phù hợp v i các 

sản phẩm du lịch ở Đ  Lạt và Tây Nguyên. Các sản phẩm du lịch chính gồm: du 

lịch nghỉ  ưỡng núi Đ  Lạt; du lịch tham quan thắng cảnh (cảnh quan rừng 

thông, th c nư c…); du lịch chơi g lf;  u lịch  ưỡng bệnh, tắm suối nư c nóng; 

du lịch sinh th i… 

Đối v i các thị trường tầm trung gồ  Đông Bắc Á (Trung Quốc, Đ i 

Loan, Hồng Công, Nh t Bản, Hàn Quốc), Ấn Đ , Trung Đông (Ả r p Saudi, 
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Các tiểu vương quốc Ả r p thống nhất, Iran). Phân khúc thị trường: Khách du 

lịch gia   nh,  h ch  i công t c, th  hệ Y, khách cặ   ôi h ặc   c thân có thu 

nh  , cư i hỏi v  trăng   t, người nghỉ hưu. Sản phẩm du lịch phù hợp v i thị 

trường: Du lịch nghỉ  ưỡng núi, văn hóa  i sản và ẩm thực, MICE, golf, mua 

sắ , chă  sóc sức khỏe v  l    ẹp (spa và mát-xa), vui chơi giải trí, cư i 

hỏi/nghỉ trăng   t, du lịch học  ường. 

-Thị trường Nh t Bản:  Các sản phẩm du lịch chủ y u của Tây Nguyên có 

thể     ứng các nhu cầu du lịch của người Nh t Bản bao gồm: du lịch nghỉ 

 ưỡng núi và hồ, du lịch chữa bệnh phục hồi sức khỏe; du lịch tham quan thắng 

cảnh, tham quan hệ thống th c nư c, các buôn làng dân t c, các di tích lịch sử 

văn hóa - cách mạng…;  u lịch nghiên cứu sinh thái ở c c vườn quốc gia và các 

khu bảo tồn… 

- Thị trường  h ch Đ i L an: Trong những nă  ti p theo, khi thị trường 

du lịch trở lại trạng th i   nh thường, Đ i L an vẫn ti p tục là thị trường quan 

trọng của Du lịch Tây Nguyên. Đặc biệt, Đ  Lạt - nơi có nhiều cảnh quan hấp 

dẫn, nơi nghỉ  ưỡng hồ v  núi lý tưởng sẽ l  trung tâ  thu hút  h ch Đ i L an 

  n v i Tây Nguyên. Đối v i thị trường  h ch Đ i L an c c sản phẩm du lịch 

phù hợp mà các tỉnh Tây Nguyên có thể     ứng bao gồm: du lịch nghỉ  ưỡng 

hồ và núi ở Đ  Lạt, Gia Lai, Kon Tum; du lịch chơi g lf ở Đ  Lạt; du lịch thể 

thao mạo hiể  (le  núi, vượt th c,  ù lượn…);  u lịch vui chơi giải trí, 

casin …;  u lịch thương  ại, h i nghị, h i thả … 

- Thị trường khách Trung Quốc: Đây l  thị trường có xu th   i  u lịch   n 

Việt Na  tăng nhanh tr ng những nă  gần  ây, v  chi m tỷ trọng cao nhất 

trong số khách quốc t    n Việt Nam. Tuy nhiên, khách Trung Quốc  i  u lịch 

Việt Nam bằng h  chi u v   i sâu v   l nh thổ Việt Na  (tr ng  ó có Tây 

Nguyên) còn hạn ch . Mặc dù v y,  ây vẫn là thị trường quan trọng  ối v i du 

lịch Việt Nam và là thị trường tiề  năng của du lịch Tây Nguyên. Khách du lịch 

Trung Quốc thường sử dụng các dịch vụ du lịch giá rẻ, lựa chọn c c  hương tiện 

 i lại bằng  ường b  v   ường biển (an toàn và rẻ); m t số ít  h ch thương  ại 

Trung Quốc lựa chọn các dịch vụ du lịch cao cấ  hơn v  sử dụng  hương tiện 

h ng  hông  ể  i lại. Các sản phẩm du lịch của Tây Nguyên phù hợp v i thị 

trường này bao gồm: du lịch nghỉ  ưỡng hồ và núi; du lịch tham quan thắng 

cảnh; du lịch mua sắm, ẩm thực… 

Đối v i các thị trường tầm xa gồ  Úc, Tây Âu (Ph  , Đức, Anh, Hà 

Lan), Bắc Âu, Đông Âu (Nga, U raina), Na  Âu v  Địa Trung Hải (Tây Ban 

Nha, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ), Bắc Mỹ (Mỹ, Canada). Phân khúc thị trường: Khách du 

lịch gia   nh,  h ch  i công t c, th  hệ Y, khách cặ   ôi h ặc   c thân có thu 

nh  , cư i hỏi v  trăng   t, người nghỉ hưu.  

-Thị trường khách Pháp: Thị trường khách Pháp rất quan tâ    n bản sắc 

văn hóa  ân t c của Việt Na ,  ặc biệt  ặc trưng văn hóa của  ồng bào các dân 

t c Tây Nguyên    v   ang hấp dẫn du khách Pháp. Ngoài ra, khách Pháp còn 

thích khám phá và tham gia vào các tour du lịch sinh thái mạo hiểm, do v y Tây 

Nguyên rất có tiềm năng  ể thu hút c c  ối tượng  h ch n y. Đối v i thị trường 
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Pháp, Tây Nguyên có thể     ứng các sản phẩm du lịch chủ y u sau: du lịch 

tham quan, nghiên cứu văn hóa ( ản sắc văn hóa ở Tây Nguyên); du lịch sinh 

thái ở c c vườn quốc gia; du lịch thể thao mạo hiể  (le  núi, vượt th c…);     du 

lịch nghỉ  ưỡng núi ở Đ  Lạt, tham quan thắng cảnh… 

-Thị trường Tây Âu: Cũng giống như  h ch Ph  , c c thị trường này quan 

tâ    n du lịch văn hóa,  u lịch nghiên cứu, du lịch sinh thái, du lịch tham 

quan… D  v y, Tây Nguyên có thể     ứng cho các thị trường này những sản 

phẩm du lịch giống như  h ch Ph  . 

-Thị trường Bắc Mỹ (chủ y u là Mỹ và Canada): Khách du lịch Mỹ   n 

Việt Nam trong những nă  qua liên tục tăng,  ặc biệt sau những sự kiện l n 

như Việt Nam trở thành thành viên của WTO, Việt Nam tổ chức thành công 

nhiều sự kiện quốc t  quan trọng, các nguyên thủ hai nư c Việt Nam và Mỹ    

thă  chính thức lẫn nhau… Tr ng những nă  t i, thị trường Mỹ vẫn là m t 

trong những thị trường du lịch quan trọng của Việt Nam nói chung và Tây 

Nguyên nói riêng. V i thị trường này, du lịch Tây Nguyên có thể     ứng những 

sản phẩm chủ y u sau: du lịch tham quan, nghiên cứu văn hóa c c  ân t c Tây 

Nguyên; du lịch thă  lại chi n trường xưa (c c  i tích lịch sử cách mạng, các di 

tích kháng chi n); du lịch thương  ại, tìm ki   c c cơ h i  ầu tư;  u lịch sinh thái. 

Đối v i thị trường khách du lịch n i  ịa: Tây Nguyên cần tăng cường mở 

r ng liên k t trong phát triển du lịch, mở r ng liên k t v i các tỉnh miền Trung 

v  vùng Đông Na  B , thành phố Hồ Chí Minh  ể k t nối thành các tour, tuy n 

tạo ra thị trường du lịch r ng l n, có tác dụng kích cầu du lịch nhằm thu hút khách 

cho du lịch vùng Tây Nguyên,  ặc biệt là ổn  ịnh lượng khách du lịch n i  ịa. 

Về xúc tiến quảng bá: Đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm du lịch  ặc sắc 

của Tây Nguyên, lồng ghép việc nâng cao ý thức của khách du lịch  ối v i vệc 

bảo vệ   ng v t h ang   . Tăng cường tuyên truyền, quảng bá tầm quan trọng 

của   ng v t h ang     ối v i thiên nhiên,  ối v i c n người,  ối v i tài nguyên 

của quốc gia, của nhân loại, từ  ó ti n t i thực hiện phát triển du lịch Tây 

Nguyên bền vững,  ạt hiệu quả kinh t , bảo vệ  ôi trường văn hóa. Nâng ca  

chất lượng nguồn nhân lực du lịch,  ặc biệt là lực lượng hư ng dẫn viên tại chỗ 

có ki n thức, am hiểu về phong tục t p quán và bi t ti ng dân t c của  ồng bào 

 ể phục vụ  u  h ch, tăng cường hoạt   ng quảng bá xúc ti n du lịch. Các hoạt 

  ng xúc ti n quảng bá cần triển kha thực hiện ngay sau khi h t dịch: Truyền 

thông ngay sau h t  ịch, Đẩy  ạnh e- ar eting, Tổ chức Chương tr nh gi i 

thiệu  u lịch Tây Nguyên, Triển  hai chương tr nh  ích cầu v  truyền thông 

tr ng nư c, Chuyển  ổi số hoạt   ng quảng bá, xúc ti n du lịch… 

Tài nguyên thiên nhiên - di sản văn hóa của Tây Nguyên là m t kho tàng 

vô giá và nguồn lực quan trọng  ể phát triển du lịch. Việc phát triển các loại 

hình du lịch  ể góp phần tăng trưởng kinh t , xóa  ói giả  nghè  l  ưu tiên cần 

thi t, nhưng cần  ặc biệt chú trọng phát triển kinh t , tạo sinh k  ch   ồng bào 

nhưng  hải có  hương  n  ảo vệ  ôi trường, không phá vỡ cảnh quan thiên 

nhiên, xâm hại di sản văn hóa,  h  vỡ n p sống văn hóa t c người vốn  a  ạng 

 h ng  hú nhưng rất nhân văn của  ồng bào các dân t c Tây Nguyên. 
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LIÊN KẾT HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH CÓ TRÁCH 

NHIỆM GẮN VỚI BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ Ở TÂY NGUYÊN 

Nguyễn Thị Lan Hương
(1)

 - Trần Thị Mỹ Linh
(2)

 

(1) Phòng QLKH&HTQT, Viện NCPTDL;  

(2) Học viện Chính sách và Phát triển 

 

Theo Tổ chức Du lịch th  gi i (UNWTO), Du lịch gắn v i khám phá th  

gi i   ng v t h ang    (ĐVHD) ng y c ng  h t triển trên toàn th  gi i. Theo 

ư c tính của UNWTO, có   n 7% khách du lịch toàn cầu liên quan   n du lịch 

ĐVHD v i mức tăng trưởng 3%/nă  [1].  Không chỉ  óng gó  ch  sự phát triển 

của Du lịch nói riêng, kinh t  toàn cầu nói chung, du lịch dựa v   ĐVHD còn hỗ 

trợ tích cực cho công tác bảo tồn và phát triển sinh k  c ng  ồng. Để duy trì 

những  óng gó  tích cực của ngành Du lịch có trách nhiệ   ối v i việc bảo tồn 

ĐVHD v   ôi trường, tài nguyên thiên nhiên thì việc liên k t, hợp tác là việc 

h t sức cần thi t. 

Tổ chức Bảo vệ   ng v t Th  gi i (WAP) cảnh báo, hiện có t i hơn 

500.000   ng v t hoang dã trên th  gi i bao gồ  v i, lười, hổ v  c  he   ang  ị 

 óc l t v   u lịch giải trí. [2]. M t trong những nguyên nhân  ược chỉ ra bao 

gồm: những khu vực có giá trị sinh thái tự nhiên sẽ có sức hút  ối v i du lịch 

bởi tính   c     v  nguyên vẹn của tài nguyên. Tuy nhiên, nhìn từ góc    kinh 

  anh,  iều này có thể  ược c i như nguồn tài sản có giá trị gia tăng thu nh p, 

có thể khai thác sử dụng cho các hoạt   ng du lịch. Điều n y gây ra t c   ng 

  ng  ể  ối v i  ôi trường sống v  c c l  i   ng v t h ang   . Trên cơ sở  ó, 

m t trong những xu hư ng phát triển m i về du lịch v i  ịnh hư ng bảo vệ môi 

trường, bảo vệ tài nguyên     ược thúc  ẩy trên phạm vi toàn cầu  ó l  những 

hình thức du lịch gắn v i tự nhiên, du lịch sinh thái, du lịch khám phá mạo hiểm, 

du lịch có trách nhiệ …Sự ra  ời của c c ý tưởng bền vững thể hiện nỗ lực tạo 

ra những hình thức du lịch thay th , có ít t c   ng tiêu cực hơn t i  ôi trường 

và c ng  ồng,  ồng thời tối ưu h   c c   t quả xã h i v  sinh th i cũng như 

 óng gó  trực ti p cho c ng  ồng  ịa  hương v  nâng ca  nh n thức về môi 

trường v   ời sống h ang    ch   u  h ch.  Điều n y cũng l  cơ h i giúp cho 

các nhà quản lý, c c cơ sở kinh doanh trong khu vực và các bên liên quan sẽ 

xích lại gần nhau hơn trên cơ sở cùng thỏa thu n, cam k t và tuân thủ theo yêu 

cầu bảo tồn và hạn ch  t c   ng của họ trên  hương  iện phát triển bền vững, 

hư ng t i ý nghĩa  ược Liên Hợp quốc thông qua tr ng Chương tr nh Môi 

trường (UNEP), Liên minh Bảo tồn Th  gi i và Quỹ Thiên nhiên toàn cầu : 

 Nâng ca  chất lượng cu c sống c n người trong khi bảo tồn năng lực thực hiện 

của các các hệ sinh thái hỗ trợ  (IUCN/UNEP/WWF 1991). 

Về cơ  ản Du lịch có trách nhiệm là m t cách ti p c n quản lý du lịch, 

nhằm tối  a hóa lợi ích kinh t , xã h i,  ôi trường và giảm thiểu chi phí t i các 

 iể    n. Bản chất của loại hình du lịch này chứa  ựng những  ặc trưng của 

phát triển du lịch bền vững, tuy nhiên nó mang tính phổ qu t,  ịnh hư ng cao 
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hơn, th   chí  iều chỉnh tất cả các loại hình du lịch khác nhằ  hư ng   n mục 

tiêu phát triển hài hòa ngành du lịch,  e  lại   nh  ẳng cho tất cả chủ thể tham 

gia vào quá trình phát triển du lịch;  ồng thời góp phần   ng  ể trong việc hỗ 

trợ tạo dựng m t  ôi trường lành mạnh [3]. 

Du lịch có trách nhiệm là gì?   

Du lịch có trách nhiệ  giú  tăng trưởng kinh t ,  ảm bảo tính toàn vẹn 

 ôi trường, tạo sự công bằng xã h i, tăng cường la    ng, phát huy các giá trị 

và tôn trọng văn hóa  ịa  hương, tạo ra những sản phẩm du lịch có chất lượng, 

h   lượng văn hóa v  gi  trị  ạ   ức cùng giá trị trải nghiệ  ca  hơn.   

 Du lịch có trách nhiệm tại c c  iể    n tự nhiên gắn liền v i các hoạt 

  ng bảo vệ   ng v t hoang dã có thể khái quát là việc hạn ch  tối  a c c t c 

  ng tiêu cực về kinh t ,  ôi trường, th  gi i hoang dã và xã h i bên cạnh việc 

tạ   iều kiện tham gia vào các hoạt   ng du lịch, nâng ca  năng lực của c ng 

 ồng  ịa  hương nhằ   óng gó  tích cực vào việc bảo tồn các giá trị tự nhiên 

v   ời sống h ang   , gia tăng gi  trị trải nghiệm cho khách du lịch và tạo dựng 

văn hóa  iể    n tôn trọng tự nhiên và xây dựng mối liên k t tích cực giữa con 

người và tự nhiên.  

Du lịch có trách nhiệ      ưa ra những hư ng dẫn và cách thức ti n hành 

 ể thực sự hư ng t i phát triển du lịch bền vững. 

Nguyên tắc phát triển du lịch có trách nhiệm gắn với bảo vệ động vật 

hoang dã 

Nguyên tắc cơ bản của du lịch có trach nhiệm  

Trách nhiệm về kinh t  

- Khi phát triển các dự án du lịch, cần phải   nh gi  t c   ng kinh t , xác 

 ịnh rõ loại h nh ưu tiên  h t triển  ể mang lại lợi ích cho c ng  ồng dân 

cư  ịa  hương v  giảm thiểu c c t c   ng tiêu cực t i  ời sống của họ. 

- Tăng cường liên k t nhằm khuy n khích sự tham gia mạnh mẽ hơn của 

các c ng  ồng  ân cư v   h ạt   ng du lịch. 

- Chất lượng sản phẩm du lịch của  iể    n cần phải nêu b t  ược nét hấp 

dẫn  ặc thù và chú trọng t i giá trị gia tăng. 

- Xúc ti n quảng bá du lịch phải  ảm bảo tôn trọng tính nguyên vẹn về văn 

hóa, kinh t , tự nhiên và xã h i; khuy n khích phát triển các loại hình du 

lịch phù hợp v i hoàn cảnh thực t . 

- Tạo dựng  ôi trường  inh   anh   nh  ẳng,  ưa ra gi  cả hợp lý và xây 

dựng mối quan hệ kinh doanh chia sẻ trách nhiệm cả trong rủi ro và thành 

công; tuyển dụng v      tạo nhân viên làm việc có tay nghề. 

- Dành hỗ trợ   ng  ể cho các doanh nghiệp vừa, nhỏ và rất nhỏ hoạt   ng 

tr ng c c lĩnh vực liên quan t i du lịch bền vững.   

Trách nhiệm về xã h i 
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- Tích cực thu hút c ng  ồng  ân cư  ịa  hương tha  gia vào quá trình 

hoạch  ịnh chính sách và ra quy t  ịnh, nâng ca  năng lực  ể họ hiện 

thực hóa các sáng ki n  ề ra. 

- Đ nh gi  t c   ng xã h i thông qua quá trình v n   ng dự án ngay từ 

khâu l p k  hoạch, thi t k  dự án nhằm giảm thiểu c c t c   ng xã h i và 

tối  a hóa y u tố tích cực. 

- Đưa  u lịch thành nhu cầu trải nghiệm chung của toàn xã h i nhằ   ảm 

bảo quyền lợi cho tất cả mọi người,  ặc biệt là những nhó  người và cá 

nhân dễ bị tổn thương v  thiệt thòi. 

- Ngăn chặn lạm dụng tình dục trong du lịch,  ặc biệt  ối v i trẻ em. 

- Giảm thiểu thiệt hại trong quá trình khai thác và sử dụng các nguồn lực; 

phát triển du lịch gắn chặt v i mục tiêu v  người nghèo và hỗ trợ xóa  ói, 

giảm nghèo. 

- Tôn trọng phong tục, t p quán của cư  ân  ản  ịa; bảo tồn và phát huy 

tính  a dạng về văn hóa v  x  h i. 

- Đảm bảo du lịch  óng gó    ng  ể vào cải thiện y t  và giáo dục.   

Trách nhiệm về  ôi trường 

- Cần   nh gi  t c   ng  ôi trường trong quá trình hoạch  ịnh và thi t k  

dự án du lịch.   

- Sử dụng tài nguyên hợp lý và bền vững, giảm chất thải và tiêu thụ quá 

mức t i nguyên v  năng lượng. 

- Quản lý  a  ạng tự nhiên, sinh th i the  hư ng bền vững; phục hồi những 

khu vực tài nguyên tự nhiên bị xâm hại v  x c  ịnh rõ các loại hình du 

lịch gắn v i  ôi trường  ể có hư ng bảo vệ, bảo tồn nguyên vẹn các hệ 

sinh thái dễ bị phá hủy và các khu phòng h . 

- Tăng cường     tạo, nâng cao nh n thức cho mọi chủ thể về phát triển 

bền vững. 

- Nâng ca  năng lực về du lịch cho mọi chủ thể và tuân thủ những mô hình 

phát triển du lịch lành mạnh, hiệu quả nhất. [3] 

Ngoài những nguyên tắc cơ  ản,  ể du lịch có trách nhiệm thực hiện tốt 

hơn nữa vai trò của   nh  ối v i việc bảo vệ th  gi i hoang dã cần lưu ý   t số 

nguyên tắc sau khi tham gia các hoạt   ng du lịch: 

- Không nh p khẩu, v n chuyển, nuôi nhốt, ch  bi n, quảng cáo, kinh 

doanh sử dụng   ng v t hoang dã.  

- Không thực hiện việc mua bán, tặng   ng v t hoang dã và các sản phẩm 

hoặc dẫn xuất từ   ng v t h ang     ư i bất kỳ hình thức nào. 
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- Không vi phạm vê việc sử dụng   ng v t hoang dã không có xuất xứ, 

nguồn gốc nhằ  ngăn ngừa tình trạng lạm dụng khai thác, v n chuy n, 

 inh   anh   ng v t h ang    tr i quy  ịnh của pháp lu t. 

- Khuy n khích quản lý, bảo vệ   ng v t hoang dã; kiên quy t thực hiện 

 úng c c quy  ịnh của pháp lu t  

- Không tổ chức  ưa  h ch   n tha  quan c c  iểm khai thác, mua, bán, 

nuôi nhốt   ng v t hoang dã trái phép hoặc vào các khu bảo tồn rừng  ể 

quan sát, thu th p mẫu v t các loài hoang dã nguy cấp, quý, hi    hi chưa 

 ược cơ quan quản lý khu bảo tồn cho phép và kiểm tra c c  iều kiện  ảm 

bả  an t  n ch  người v    ng v t hoang dã;  

- Không tổ chức hoặc tham gia các h i thi biểu diễn   ng v t hoang dã ở 

 ịa  hương ng ại trừ c c Đ  n xi c tr ng v  ng  i nư c  ược phép hoạt 

  ng theo giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. 

- Tuyên truyền về bảo vệ và phát triển   ng v t hoang dã bao gồm các quy 

 ịnh của pháp lu t Việt Na  v  c c Công ư c Quốc t  mà Việt Nam là 

thành viên về quản lý, bảo vệ, bả  tôn c c l  i   ng v t hoang dã thông 

tin  ại chúng;  

Các chủ thể chính trong thực hiện du lịch có trách nhiệm gắn với bảo 

vệ động vật hoang dã   

Cơ quan quản lý du lịch tại địa phương: xây dựng chính sách, chi n lược, 

quan  iểm phát triển rõ ràng; phổ bi n, t p huấn, phát tài liệu hư ng dẫn, hỗ trợ 

các doanh nghiệp và c ng  ồng  ịa  hương thực hiện theo các nguyên tắc có 

trách nhiệm; tổ chức các h i thảo, l       tạ   ể nâng cao nh n thức v  tra   ổi 

kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hành; tuyên truyền, khuy n khích, 

tôn vinh c c  iển hình thực hiện du lịch có trách nhiệ …   

Doanh nghiệp lữ hành: t p trung xây dựng chính sách, chi n lược doanh 

nghiệp phù hợp v i nguyên tắc có trách nhiệ ; thu hút v      tạo nguồn nhân 

lực; có ch      hen thưởng  ối v i cán b  nhân viên thực hiện các sáng ki n có 

trách nhiệm; thực hiện các nguyên tắc phát triển du lịch có trách nhiệm; xây 

dựng các sản phẩm du lịch có trách nhiệ ; hư ng dẫn du khách thực hiện du 

lịch có trách nhiệm; khuy n khích các hoạt   ng du lịch tình nguyện và các hoạt 

  ng mang tính trách nhiệm cao; xây dựng quỹ bảo vệ  ôi trường, quỹ phát 

triển c ng  ồng…     

Khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch: xây dựng chính sách, chi n lược 

doanh nghiệ ; thu hút v      tạo nhân lực; ch     thưởng phạt hợ  lý; hư ng 

dẫn khách du lịch thực hiện du lịch có trách nhiệm; thực hiện các nguyên tắc 

phát triển du lịch có trách nhiệ ,  ặc biệt trong sử dụng nguồn năng lượng, 

nguồn nư c…   

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác: có chính sách quản lý, bảo vệ môi 

trường và hoạt   ng phát triển bền vững của các nhà hàng; ti t kiệ  năng lượng 
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v  nư c; sử dụng thực phẩm an toàn; xử lý và hạn ch  chất thải; giảm thiểu ô 

nhiễm và sử dụng hóa chất thân thiện v i  ôi trường; sử dụng nguyên v t liệu 

thân thiện v i  ôi trường và bán sản phẩ  xanh…   

Cộng đồng địa phương: cần có th i    ứng xử thân thiện, tôn trọng và hỗ 

trợ khách du lịch trong quá trình tham quan, tìm hiểu tại  ịa  hương; hiểu bi t 

về nguồn tài nguyên c ng  ồng  ang sở hữu  ể bảo vệ và gi i thiệu   n du 

khách; tham gia các hoạt   ng du lịch m t cách có tổ chức, tránh tình trạng tự 

phát, gây l n x n, thi u văn  inh  ô thị… 

Khách du lịch: tìm hiểu và tuân thủ các t p tục  ịa  hương; lựa chọn các 

doanh nghiệ  có quan  iểm, tôn chỉ và hoạt   ng hư ng   n sự bền vững và có 

trách nhiệm; có ý thức ti t kiệ  năng lượng; sẵn sàng tham gia các hoạt   ng 

 ôi trường, ủng h  phát triển kinh t  - xã h i  ịa  hương; có ý thức bảo vệ môi 

trường, văn hóa  ản  ịa… 

Các tổ chức bảo tồn các loài động vật hoang dã và Các khu bảo tồn: Để 

bả   ảm rằng các th  hệ tương lai có cơ h i hiểu bi t v  thưởng ngoạn các khu 

bảo tồn thiên nhiên còn chưa  ị c n người t c   ng trong m t thời gian   i; Để 

duy trì các thu c tính tự nhiên thi t y u và chất lượng của  ôi trường trong thời 

gian   i; Để cho mọi người dân ở mọi cấp khác nhau có thể ti p c n m t loại 

hình mà loại hình này sẽ phục vụ tốt nhất lợi ích v t chất và tinh thần cho các du 

khách và gìn giữ  ược những nét  ặc trưng của vùng hoang dã cho th  hệ hôm 

nay v   ai sau; v  Để giúp cho các c ng  ồng c c  ân t c thiểu số sống rải rác, 

cân bằng v i các nguồn lực hiện có  ể duy trì lối sống của họ. 

Liên kết hợp tác phát triển du lịch có trách nhiệm gắn với bảo vệ động 

vật hoang dã  

Trên thực t , quản lý các khu vực tự nhiên    có sự chuyển bi n rõ rệt từ 

bảo tồn  a  ạng sinh học thuần túy dựa trên cơ sở khoa học sang c c  hương 

pháp ti p c n tích hợp m i như: quản lý khu vực và hệ sinh thái (khái niệm r ng 

hơn có  hạm vi trao trùm về phát triển bền vững. Du lịch  ược coi là m t hoạt 

  ng thương  ại cần có lợi nhu n kinh t   ể tồn tại và phát triển. D   ó, ở m t 

góc    nhất  ịnh môi quan hệ liên k t, hợ  t c,  ối t c có ý nghĩa rất l n  ể  ảm 

bảo y u tố bảo tồn duy trì tính bền vững v   a  ạng sinh học trong khi vẫn duy 

trì các lợi ích về kinh t  cho các bên tham gia trong ngành du du lịch và quản lý 

khu bảo tồn. Điều n y cũng thể hiện cách ti p c n về du lịch bền vững khi tích 

hợp nhu cầu và lợi ích khác nhau của c c  ên liên quan,  ặc biệt tr ng lĩnh vực 

du lịch  hi tha  gia  ối thoại và hợp tác v i c c nhó  v  c c lĩnh vực  h c  ể 

 ạt  ược mục tiêu bền vững thực sự. Về cơ  ản, trong mối liên hệ hợp tác này, 

các bên có liên quan cần có sự sẵn sàng tham gia trong cả quá trình và có thỏa 

thu n về mục tiêu bền vững cũng như c ch thức  ể  ạt  ược chúng. Cách ti p 

c n này sẽ mang lại nhiều lợi ích trong việc ra quy t  ịnh bởi nó có thể thể hiện 

ý ki n, năng lực cũng như quyền hạn của các bên liên quan. 

Trên thực t  mỗi  iể    n sẽ có m t  ặc thù riêng trong việc cân bằng  ối 

v i việc bảo tồn các tài nguyên và vấn  ề phát triển. D   ó  hó có thể xây dựng 
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m t tiêu chí nhất quán cho tất cả c c  iể    n. Tuy nhiên  ối v i c c  iể    n 

du lịch ở Tây nguyên, ngành du lịch x c  ịnh du lịch có trách nhiệm gắn v i 

việc bảo tồn   ng v t hoang dã, ổn  ịnh kinh t  c ng  ồng, chất lượng cu c 

sống v   ôi trường tự nhiên   c     gắn v i  ặc trưng văn hóa của  ồng bào 

các dân t c Tây nguyên là những thành phần quan trọng, cần có sự vào cu c của 

cả hệ thống chính trị cũng như sự liên k t hợp tác của các ngành, các cấp và 

c ng  ồng  iể    n. Du lịch có trách nhiệm khu vực này cần có duy trì sự cân 

bằng giữa  ôi trường  ời sống h ang   , văn hóa  ản  ịa và an ninh quốc 

 hòng. Đây l  những chỉ số cần có trọng số l n hơn nhằ   ảm bảo sự phát triển 

bền vững và lâu dài trong khu vực.  

Liên kết hợp tác phát triển du lịch có trách nhiệm gắn với bảo vệ động 

vật hoang dã ở Tây Nguyên 

Giới thiệu chung về Tây Nguyên 

Chi n lược phát triển du lịch Việt Na    n nă  2020, tầ  nh n   n nă  

2030    x c  ịnh Tây Nguyên là m t trong 7 vùng du lịch trọng  iểm của cả 

nư c v i những nét  ặc trưng riêng của c c  iều kiện tự nhiên và những giá trị 

bản sắc văn hóa  ặc sắc của các dân t c bản  ịa… có thể tạo nên những sản 

phẩm du lịch  ặc thù,  ang   m bản sắc Văn hóa Việt Nam có thể cạnh tranh 

trên thị trường khu vực và quốc t . 

Vùng Tây Nguyên bao gồm lãnh thổ của 5 tỉnh l  K n Tu , Gia Lai, Đắk 

Lắk, Đắ  Nông v  Lâ  Đồng. Tổng diện tích tự nhiên là 54.640,6 km2 (chi m 

16,5% diện tích cả nư c); dân số tính   n cuối nă  2010 l  5,214 triệu người 

(chi m 6,0% dân số cả nư c); m t    dân số trung   nh l  95 người/km2. 

Vùng Tây Nguyên có vị trí chi n lược quan trọng về kinh t , chính trị, 

quốc  hòng an ninh  ối v i cả nư c và khu vực Đông Dương. Nằm ở khu vực 

ngã ba biên gi i Việt Nam – Lào – Campuchia, ti p giáp v i các vùng Bắc 

Trung B , Duyên hải Nam Trung B  v  Đông Na  B , Vùng Tây Nguyên có 

 iều kiện thu n lợi  ể mở r ng gia  lưu  h t triển kinh t ,  ặc biệt là du lịch v i 

nhiều vùng trong cả nư c và quốc t . 

Tây Nguyên có nền  ịa h nh  h   a  ạng, từ vùng núi ca    n các cao 

nguyên r ng l n v  c c thung lũng v i những c nh  ồng trù  hú…,    tạo nên 

cho Tây Nguyên có khí h u trong lành, mát mẻ quanh nă  ( hí h u ôn   i trong 

lòng nhiệt   i), v i nhiều cảnh quan hấp dẫn, nhiều thác ghềnh hiểm trở, nhiều 

cánh rừng nguyên sinh v i giá trị  a  ạng sinh học ca … 

Tây Nguyên l  nơi cư trú của 47 dân t c anh em, mỗi dân t c có những 

giá trị di sản văn hóa  h c nhau    tạo thành m t  h  t ng văn hóa  ặc sắc nhất 

trong cả nư c. Đó l   Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên  – kiệt tác 

và là di sản văn hóa  hi v t thể của nhân loại; các giá trị ki n trúc truyền thống 

  c     như Nh  Rông, Nh  D i, Nh  Mồ…; c c lễ h i truyền thống   c     (lễ 

h i  ua V i, Cồng Chiêng, Bỏ Mả, Cơ  M i…); c c gi  trị văn hóa  ân gian, 

các sử thi truyền miệng, các loại nhạc cụ dân t c   c    . Tây Nguyên còn lưu 
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giữ nhiều di tích lịch sử cách mạng gắn liền v i truyền thống  ấu tranh giữ nư c 

của dân t c (Ngục Kon Tum, Chi n thắng Đắk Tô – Tân Cảnh…). 

V i những giá trị  ặc sắc về tài nguyên du lịch, Tây Nguyên có thể khai 

th c  ể xây dựng các sản phẩm du lịch  ặc thù,  ang Thương hiệu Tây Nguyên 

 ể hấp dẫn khách du lịch v  nâng ca  năng lực cạnh tranh tr ng nư c và quốc t . 

Liên kết hợp tác phát triển du lịch có trách nhiệm gắn với bảo vệ động vật 

hoang dã ở Tây Nguyên: 

Vai trò:  

Liên k t hợp tác cần thể hiện những k t quả cụ thể trong bối cảnh quản lý 

tài nguyên nhiên nhiên và du lịch. Đây  ược c i như   t  hương tiên  ể huy 

  ng các nguồn lực và kỹ năng hư ng   n việc tăng hiệu quả v  năng suất  ồng 

thời thúc  ẩy sự  ổi m i,  ảm bảo sự   nh  ẳng, khuy n khích sự   nh  ẳng, 

sáng ki n bảo tồn,  ẩy mạnh hợp tác ra quy t  ịnh và giải quy t cung   t, hỗ trợ 

sự  iều phối và chia sẻ trách nhiệm và quyền lợi cũng như sự hiểu bi t giữa các 

bên liên quan.  

Một số nguyên tắc cơ bản  

- Liên k t hợp tác phát triển du lịch có trách nhiệm gắn v i bảo tồn các loài 

  ng v t hoang dã ở Tây nguyên phải  ược thực hiện trên tinh thần tự 

nguyện,   nh  ẳng, cùng có lợi giữa các bên (doanh nghiệ ,  ịa  hương, 

ngành, vùng, quốc gia) và mang lại hiệu quả về kinh t , văn hóa v  x  h i 

- Liên k t và hợp tác phát triển du lịch có trách nhiệm gắn v i bảo tồn các loài 

  ng v t hoang dã ở Tây nguyên phải bổ sung khắc phục những tồn tại, hạn 

ch , phát huy những tiề  năng, th  mạnh về du lịch của mỗi  ịa  hương 

trong khu vực nhằm tạo ra sức mạnh, sức cạnh tranh chung về du lịch của 

Vùng so v i các vùng khác 

Một số nội dung liên kết, hợp tác 

- Liên k t, hợp tác trong việc truyền thông và các hoạt   ng nâng cao nh n thức 

về du lịch có trách nhiệm và bảo vệ c c l  i   ng v t hoang dã ở Tây Nguyên. 

- Liên k t, hợ  t c tr ng thúc  ẩy các hoạt   ng kinh doanh bền vững, có 

trách nhiệm trong khu vực. 

- Liên k t hợp tác phát triển các sản phẩm du lịch có trách nhiệm gắn v i bảo 

vệ   ng v t hoang dã ở Tây Nguyên. 

Hình thức liên kết, hợp tác 

- Liên k t, hợp tác trong t p huấn, tổ chức hoạt   ng     tạo tạo nâng cao 

nh n thức c ng  ồng và các bên liên quan 

- Liên k t hợ  t c tr ng     tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch có trách 

nhiệm có hiểu bi t về bảo tồn   ng v t hoang dã 

- Liên k t, hợp tác trong xây dựng m t chương tr nh quảng bá xúc ti n, xây 

dựng thương hiệu  ể gi i thiệu hình ảnh du lịch có trách nhiệm gắn v i   ng 

v t hoang dã vùng Tây Nguyên 
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- Liên k t hợp tác xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, các 

khu bảo tồn gắn v i hoạt   ng bảo vệ c c   ng v t hoang dã ở Tây nguyên 

- Cam k t hợp tác chính thức về du lịch giữa Chính quyền (UBND 

tỉnh/huyện/xã), giữa cơ quan quản lý chuyên ngành (Sở VHTTDL/Du lịch) ở 

c c  ịa  hương tr ng  hu vực Tây Nguyên 

- Hợ   ồng liên doanh liên k t giữa các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài 

khu vực Tây Nguyên v i sự hỗ trợ của chính quyền c c  ịa  hương c c cấp. 

- Các Hiệp h i Du lịch ở c c  ịa  hương  hu vực Tây Nguyên là cầu nối trong 

liên k t hợ  t c  ể bảo vệ quyền lợi và trách nhiệm cho các doanh nghiệp du 

lịch trên  ịa bàn khi tham gia vào các hoạt   ng du lịch có trách nhiệm gắn 

v i bảo tồn   ng v t hoang dã ở Tây nguyên. 

- Ký cam k t thực hiện du lịch có trách nhiệm và bảo tồn   ng v t hoang dã ở 

Tây Nguyên giữa c c  ơn vị kinh doanh du lịch trong và ngoài khu vực ở 

Tây Nguyên 

- Ký biên bản hợp tác (MOU) v i các khu bảo tồn   ng v t hoang dã, các tổ 

chức quốc t  nhằm cung cấp tài liệu, kinh nghiệm, hợp tác gi i thiệu, hỗ trợ 

kỹ thu t, tổ chức c c chương tr nh nâng ca  nh n thức cho du khách 

- Ký cam k t thực hiện du lịch có có trách nhiệm và bảo tồn   ng v t hoang 

dã trong c ng  ồng  ịa  hương  hi tha  gia h ạt   ng du lịch.  

- Hợp tác v i c c  ơn vị bảo tồn xây dựng quy  ịnh, quy tắc ứng xử trong việc 

phát triển du lịch có trách nhiệm gắn v i bảo tồn   ng v t hoang dã Tây Nguyên  

Du lịch Việt Nam hiện  ang  ứng trư c nhiều  hó  hăn, th ch thức,  ặc 

biệt về việc quản lý, tổ chức hoạt   ng du lịch. Trư c bối cảnh m i v  xu hư ng 

phát triển du lịch toàn cầu, ngành du lịch Việt Nam nh n thức rõ phát triển bền 

vững, có trách nhiệm chính là xu th  tất y u của thời  ại. Chi n lược phát triển du 

lịch Việt Na    n nă  2020, tầ  nh n   n nă  2030     ề ra các giải pháp 

hư ng   n việc thực hiện du lịch có trách nhiệ   ể  ạt   n sự phát triển bền 

vững. Để hiện thực hóa mục tiêu n y  òi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa 

các ngành, các cấp liên quan. Phát triển du lịch có trách nhiệm sẽ tạo nền tảng 

vững chắc cho sự phát triển toàn diện của ngành du lịch Việt Na  tr ng tương lai. 

Tài liệu tham khảo 
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PHÁT TRIỂN DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM GẮN VỚI BẢO VỆ 

ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI 

TS. Trần Phương Mai 

Viện Nghiên cứu Phát triển Du Lịch - Tổng cục Du lịch 

1. Du lịch có trách nhiệm gắn với bảo vệ động vật hoang dã:  

Du lịch có trách nhiệm là thu t ngữ không còn m i mẻ trên th  gi i và cả 

tại Việt Nam. Thu t ngữ n y  ược  ề c p lần  ầu tiên trong Tuyên bố Cape 

Town của UNWTO v   nă  2002. The   ó,  u lịch có trách nhiệ   ược xác 

 ịnh theo các nguyên tắc phát triển sau: 

- Giả    n mức tối thiểu c c t c   ng tiêu cực về kinh t , môi trường và 

xã h i; 

- Tạo lợi ích kinh t  l n hơn ch   ân cư  ịa  hương v  nâng ca   ời sống 

c ng  ồng  ịa  hương, nâng ca  những  iều kiện việc làm và khả năng ti p c n 

v i du lịch; 

- Có sự tham gia của c ng  ồng  ịa  hương tr ng c c quy t  ịnh liên 

quan   n cu c sống v  cơ h i trong cu c sống của họ 

- Đóng gó  tích cực vào gìn giữ những di sản tự nhiên v  văn hóa v   uy 

tr   a  ạng sinh học 

- Đe    n những trải nghiệm thú vị cho khách du lịch thông qua k t nối ý 

nghĩa v i người  ân  ịa  hương, tăng cường hiểu bi t về văn hóa  ản  ịa, các 

vấn  ề  ôi trường và xã h i; 

- Tăng cường sự ti p c n cho những người khuy t t t và những người y u 

th  khác 

- Hình thành sự tôn trọng giữa khách du lịch và chủ nh ,  ồng thời xây 

dựng lòng tự hào và sự tự tin của  ịa  hương
4
. 

Du lịch có trách nhiệ   ược c i như m t cách ti p c n quản lý du lịch, 

nhằm tối  a hóa lợi ích kinh t , xã h i,  ôi trường và giảm thiểu chi phí t i các 

 iể    n. Bản chất của loại hình du lịch này chứa  ựng những  ặc trưng của 

phát triển du lịch bền vững, tuy nhiên nó mang tính phổ qu t,  ịnh hư ng cao 

hơn, th   chí  iều chỉnh tất cả các loại hình du lịch khác nhằ  hư ng   n mục 

tiêu phát triển hài hòa ngành du lịch,  e  lại   nh  ẳng cho tất cả chủ thể tham 

gia vào quá trình phát triển du lịch;  ồng thời góp phần   ng  ể trong việc hỗ 

trợ tạo dựng m t  ôi trường lành mạnh
5
. 

 Khái niệm du lịch có trách nhiệm gắn chặt v i những khái niệm có liên 

quan như  u lịch bền vững, du lịch sinh thái, du lịch dựa vào c ng  ồng, du lịch 

nông nghiệ ,…Tr ng  ó,  u lịch có trách nhiệ   ược ti p c n như   t  hương 

thức  ể  ạt  ược du lịch bền vững mà ở  ó, 3 trọng tâ  chính l  văn hóa-xã h i, 

                                           
4
 (Responsile Tourism, n.d.) 

5
 (Nghiên cứu- tra   ổi, 2013) 
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kinh t  v   ôi trường là những giá trị cốt lõi. Hay nói cách khác, du lịch có 

trách nhiệm dựa trên những nguyên tắc nhằ   ảm bảo trách nhiệm của con 

người  ối v i xã h i-văn hóa, tr ch nhiệm v i  ôi trường tự nhiên và trách 

nhiệm v i sự phát triển kinh t  bền vững. 

Phát triển du lịch có trách nhiệm gắn v i bảo vệ   ng v t hoang dã vẫn là 

sự phát triển du lịch v i sự  ảm bảo toàn vẹn trách nhiệm v i kinh t , xã h i-văn 

hóa v   ôi trường tự nhiên, tr ng  ó, nhấn mạnh hơn nữa trách nhiệm môi 

trường v i sự bảo tồn  a  ạng sinh học và các loài hoang dã. Bởi  ây l    t 

trong những vấn  ề mang tính cấp thi t không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn th  

gi i, trư c những t c   ng của du lịch t i thiên nhiên v  c c l  i   ng v t hoang 

  , trư c những số liệu thống kê về sự tuyệt chủng của các loài, về số lượng các 

l  i   ng v t  ược x   v    anh s ch có nguy cơ, v   ồng thời nhìn nh n ngày 

c ng rõ hơn của c n người về vai trò và trách nhiệm của du lịch trong việc hạn 

ch  và giải quy t những vấn  ề này.    

2. Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới 

2.1  Kinh nghiệm của Kenya: 

Du lịch sinh thái ở Châu Phi qua hơn 100 nă   h t triển gắn liền v i 

những vẻ  ẹp thiên nhiên hoang dã. Từ những nă  1980 c c quốc gia Châu Phi 

   hư ng t i xu hư ng bền vững, phát triển du lịch có tr ch nghiê  hơn. Nền 

công nghiệp du lịch của Châu Phi có vai trò h t sức to l n, vừa  ang ý nghĩa 

giáo dục, vừa là lá chắn bảo vệ cho những giá trị văn hóa, tự nhiên  ặc sắc 

 hông  âu có ở châu lục này. Trư c h t cần phải nhìn lại lịch sử của châu lục 

n y trư c nă  1980,  hi    rất nhiều những l  i   ng v t hoang dã ở  ây  ứng 

trư c bờ vực bị tuyệt chủng. Những nỗ lực hỗ trợ bảo tồn các lo i   ng v t ở 

 ây tiêu  iểu như l  i G rilla ở Uganda, Rwanda và Congo bị cản trở không chỉ 

bởi hệ thống chính trị bất ổn mà còn bởi sự hiểu lầm của người  ân  ịa  hương. 

Ch    n cuối những nă  1990, những tour du lịch sinh th i G rilla    trở thành 

nền công nghiệp l n thứ hai của những khu vực này
6
.  

Trong số c c nư c Châu Phi, có thể nói Kenya – dù là m t quốc gia có 

thu nh p thấ  nhưng lại là m t trong những  iển hình tiêu biểu về thành công 

trong phát triển du lịch hư ng t i bền vững, tạo sự cân bằng giữa c ng  ồng, du 

khách và bảo tồn sự hoang dã lâu nhất có thể. V i diện tích quốc gia khoảng 

580.367 km
2
, tr ng  ó 7,5%  iện tích dành cho các khu vực bảo tồn   ng v t 

hoang dã, v i 23 vườn quốc gia và 28 khu bảo tồn, 6 khu dự trữ biển, h ng nă  

 ất nư c này thu hút khoảng 1,5 triệu lượt khách du lịch
7
, số lượt  h ch   n 

tham quan tại các khu bảo tồn, vườn quốc gia luôn vượt qua con số 2 triệu lượt 

mỗi nă 
8
,  óng gó  v   nền kinh t  quốc gia này khoảng 1 tỷ USD mỗi nă , 

khoảng 10% GDP. Du lịch trở thành ngành công nghiệp l n nhất ở Kenya, 

                                           
6
 (USA Today, n.d.) 

7
 (GeographyCaseStudy.Com , n.d.) 

8
 (GeographyCaseStudy.Com , n.d.) 
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chi m tổng số 9,3% vị trí việc làm trong cả nư c
9
. Sự thành công của quốc gia 

này trong phát triển du lịch gắn v i bảo tồn c c l  i   ng v t hoang dã  ược gói 

gọn trong hệ thống nguyên tắc và m t số những bài học kinh nghiệm sau: 

a. Nguyên tắc phát triển du lịch sinh thái của Kenya
10

: 

– Cung cấp các dịch vụ du lịch có chất lượng nhất. 

– Đảm bảo tính toàn vẹn của hệ sinh thái, tính minh bạch và trách nhiệm 

trong hoạt   ng kinh doanh lữ hành. 

– Đảm bảo tính chuyên nghiệp của   i ngũ  hục vụ du lịch. 

– Đảm bảo sử dụng các nguồn tài nguyên du lịch m t cách hiệu quả nhất. 

– Đảm bảo công bằng xã h i 

– Luôn  ổi m i và sáng tạo trong phát triển sản phẩm du lịch 

– Luôn thể hiện tinh thần  ồng   i giữa   i ngũ nhân viên v  giữa các 

nhóm  ối tác chính. 

b. Bài học về xây dựng sản phẩm: 

- Hình thành các khu vực bảo tồn. Đ ng v t hoang dã nhìn thấy rõ nhất 

tr ng  ôi trường h ang   ,  ó l  lý    v  sa  hệ thống các khu bảo tồn, vườn 

quốc gia ở Kenya  ược hình thành, phát triển, và du khách có thể ngắm nhìn th  

gi i hoang dã qua những  iểm dừng chân. Những khu vực  ược bảo tồn này 

 ược mở cửa ch   u  h ch v   ược quản lý bởi chính phủ hoặc chính quyền  ịa 

 hương. Chính  hủ Kenya nỗ lực tạo nên sự liên k t, chung sống hòa hợp giữa 

c ng  ồng  ịa  hương v  c c l  i   ng v t hoang dã. Phần l n các khu vực  ất 

xung quanh c c vườn quốc gia ở Kenya  ều thu c sở hữu của c ng  ồng  ịa 

 hương. Du  h ch   n  ây h  n t  n có thể sử dụng các dịch vụ lưu trú c ng 

 ồng v  thưởng thức, trải nghiệm cu c sống hoang   . Kenya cũng l  nơi  iễn ra 

c c chương tr nh cứu h  và phục hồi c c l  i   ng v t hoang dã, bảo tồn môi 

trường sống tương lai ch  c c l  i. 

-  Hoạt   ng du lịch gắn v i thiên nhiên và nâng cao nh n thức bảo tồn. 

Các hoạt   ng tha  quan, vui chơi giải trí dựa v   thiên nhiên  ược tổ chức  ể 

tăng cường sự nh n thức của du khách về loài và bảo tồn loài. Từ c c chương 

trình bảo tồn và phục hồi cho các loài hoang dã, nhất là voi và tê giác, tinh tinh 

khách du lịch có thể   n thă  v  nghe những câu chuyên về những chú voi, tê 

giác, tinh tinh, hiểu về cách bảo vệ chúng, chống các hoạt   ng săn  ắt tr m, 

c ch c c trung tâ  nuôi  ưỡng, chă  sóc v  giữ gìn nguồn nư c ch    ng v t. 

Từ th ng 2   n th ng 4 h ng nă , c c nh   h a học sẽ gắn chí   ể theo dõi loài 

cá nhám voi qua vệ tinh, và sẽ tổ chức c c t ur  ể  u  h ch  ược lặn cùng các 

nhà khoa học và theo dõi quá trình làm việc. Kenya cũng  ề xuất các hoạt   ng 

thể thao gắn v i du lịch sinh thái, tiêu biểu như  hu  ảo tồn   ng v t hoang dã 

                                           
9
 (GeographyCaseStudy.Com , n.d.) 

10
 (Viện nghiên cứu phát triển du lịch, n.d.) 
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Lewa -  m t trang trại tư nhân  ảo tồn l  i tê gi c    tổ chức giải chạy marathon 

h ng nă   ề gây quỹ bảo tồn loài
11

.   

- Cơ sở lưu trú thân thiện. C c cơ sở lưu trú thân thiện v i hệ sinh thái, 

chú trọng ti t kiệ  nư c và sử dụng những nguồn năng lượng bền vững, sử 

dụng v t liệu tự nhiên  ể xây dựng…Rất nhiều các khu safari ở Kenya sử dụng 

năng lượng mặt trời  ể giả  lượng khí thải nh   ính. C c cơ sở lưu trú như 

Kilaguni Serena Safari L  ge v  Little G vern rs’ Ca   100%  ều sử dụng 

năng lượng mặt trời; Tawi Lodge ngoài việc sử dụng năng lượng mặt trời còn tự 

phát triển mô hình trồng rau tại khu nghỉ  ể giảm thiểu việc v n chuyển nông 

sản. P rini Wil erness Safari có cơ ch  quản lý nư c thải, tất cả nư c thải từ 

hoạt   ng nhà b p, sinh hoạt của  h ch v  nhân viên  ều  ược thoát vào hố 

ngầm và tái sử dụng lại. Các khu lều của G vern r  ều có chính sách ti t kiệm 

tài nguyên, tái sử dụng giấy và các loại   a cart n  ể làm nhiên liệu cung cấp 

năng lượng l   nóng nư c thay vì phải chặt cây  ịa  hương. C c  hu vực dựng 

lều lưu trú  ều có các dự án trồng rừng riêng. Tại các khu vực xung quanh vườn 

quốc gia, c ng  ồng  ịa  hương cũng  h t triển các loại h nh lưu trú  u lịch trải 

nghiệ   ê  tại các lều sang trọng như  h ch sạn 5 sao v i số lượng hạn ch , 

quan sát th  gi i hoang dã ngay trong căn lều, ngắm hoàng hôn và  bình minh 

nơi h ang   , tha  gia c c h ạt   ng  i    quanh safari, l i xe  an  ê , tạ  cơ 

h i cho khách tham gia vào các dự án c ng  ồng… 

-  Hạn ch  t c   ng, can thiệp t i hệ sinh th i, văn hóa  ản  ịa. Hiệp h i 

các nhà tổ chức tour ở Kenya luôn khuy n khích thực hành du lịch có trách 

nhiệm, không can thiệp vào hệ sinh th i như  i  ời   , thực v t, vỏ sò, phát tán 

các loại hạt giống… Kh ch  u lịch tránh các hoạt   ng làm phiền   n   ng v t 

ít nhất có thể. Du  h ch cũng  ược khuy n cáo chỉ nên mua hàng hóa từ các khu 

vực chợ     ược chỉ  ịnh  hi   n thă  c c  hu vực bờ biển v   hông  ược cho 

tiền người  ân  ịa  hương hay ch  c c l  i   ng v t h ang    ăn. Bên cạnh  ó, 

khách du lịch   n Kenya cũng  ược khuy n khích sử dụng dịch vụ hư ng dẫn 

viên du lịch  ịa  hương, nhất l   ối v i các hoạt   ng liên quan, tương t c   n 

các loài. Từ nă  2017, Kenya cũng cấm việc sử dụng các loại túi nhựa, túi sử 

dụng 1 lần,  ây  ược c i l   ư c  i l n hư ng t i làm trong sạch những thành 

phố của quốc gia này và bảo vệ c c l  i   ng v t hoang dã. Bất kì khách du lịch 

n    ặt chân   n Kenya v i những chi c túi ni lông, túi nhựa  ều sẽ phải  ể lại 

ở sân bay. Tháng 6/2020, quốc gia n y cũng    cấm việc sử dụng tất cả các loại 

chai nhựa, cốc nhựa và những v t dụng  ựng thức ăn sử dụng 1 lần
12

.  

c. Bài học về làm việc với cộng đồng.  

V i Kenya, du lịch không thể bền vững n u thi u sự hỗ trợ của c ng 

 ồng. Các khu bảo tồn ở Kenya không chỉ  e  lại lợi ích cho c ng  ồng, mà 

ngay chính các doanh nghiệp lữ hành, các hãng truyền thông, kênh truyền hình 

thực hiện các dự án phim tài liệu tham gia hoạt   ng tại  ây cũng  ều  ược 

                                           
11

 (Ecotourism in Kenya, n.d.) 
12

 (Ecotourism in Kenya, n.d.) 
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khuy n  hích tha  gia v   c c chương tr nh hỗ trợ việc làm và cu c sống của 

người dân bản  ịa, như hỗ trợ người dân khỏi bị tấn công bởi các l  i   ng v t 

hoang dã; giảm mâu thuẫn giữa người  ân v  c c l  i   ng v t, tránh việc các 

  n gia súc, gia cầ   ược người  ân chăn nuôi  ị tấn công bởi   ng v t ăn thịt; 

hỗ trợ người dân xây dựng trường học, l p học v  c c thư viện nhỏ, cung cấp 

 ồng phục, trả lương ch  gi   viên,  ầu tư ch  gi    ục, y t   ịa  hương…; tạo 

việc làm cho những người y u th  như  ẹ  ơn thân, người có hoàn cảnh khó 

 hăn tr ng lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, sản xuất c c h ng hóa,  ồ lưu niệm. 

Người  ân cũng  ược khuy n khích tích cực gia  lưu v i du khách thông qua 

các hoạt   ng giáo dục, y t , bảo tồn, gìn giữ tài nguyên, cung cấp cho du khách 

những thông tin về  ịa  hương, gi i thiệu các giá trị văn hóa  ản  ịa, các cách 

thức bảo tồn, gìn giữ và chung sống cùng c c l  i   ng v t hoang dã trong thiên 

nhiên. Chính sự hợp tác v i c ng  ồng từ chia sẻ nguồn tài nguyên, cung cấp 

việc làm, thu nh  , la    ng, ch    n c c nh   ầu tư xây  ựng quỹ  ể hỗ trợ 

quản lý các dự  n liên quan   n c ng  ồng     e    n sự phát triển bền vững 

cho Kenya. M t phần l n lợi nhu n thu  ược từ các hoạt   ng du lịch sẽ lại 

 ược t i  ầu tư v   những dự án c ng  ồng khác, nhằ   e  lại lợi ích các bên 

tham gia, nhất là c ng  ồng  ịa  hương.   

2.2  Kinh nghiệm của Malaysia 

Malaysia là m t trong những quốc gia Châu Á thành công phát triển 

ngành công nghiệp du lịch. Trư c  hi  ại dịch Covid-19 diễn ra, du lịch 

Malaysia  ứng thứ 4 Châu Á về khả năng thu hút  h ch. Nă  2019, quốc gia 

n y thu hút hơn 26 triệu lượt khách và thu về hơn 20 tỉ USD,  óng gó  hơn 5% 

vào GDP của quốc gia này. Du lịch trở thành m t trong những nguồn thu ngoại 

t  l n của Malaysia, góp phần cho sự phát triển kinh t  của  ất nư c, chính vì 

th , ngay từ những nă  1990, chính  hủ nư c n y    t p trung xúc ti n du lịch 

sinh th i như   t trong những hư ng  i  h t triển bền vững của quốc gia.  

a. Bài học về hợp tác công tư trong phát triển du lịch sinh thái 

 

Hình 1: Mô hình hợp tác công tư của Đồi Penang, Malaysia 
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Hợ  t c công tư l    t trong những thành công của du lịch Malaysia 

trong phát triển du lịch sinh thái. M t trong những  iển hình thành công của mô 

hình này là khu vực Đồi Penang – m t trong những  iểm du lịch sinh thái thu 

hút khách du lịch của Malaysia. (Hình 1) 

b. Bài  học về nhượng quyền du lịch trong phát triển du lịch sinh thái 

MOTAC Malaysia x c  ịnh nhượng quyền trong phát triển du lịch sinh 

thái là m t trong những biện pháp thích hợp cho các khu vực  ược bảo vệ và 

những  iể    n du lịch sinh th i  ể có tài chính bền vững. Những lợi ích của 

nhượng quyền du lịch bao gồm: 

- Phát triển sản phẩm v i chất lượng dịch vụ tốt hơn; 

- Nâng cao sự hài lòng của du khách; 

- C c cơ quan quản lý khu vực  ược bảo vệ có thể t p trung vào công tác 

bảo tồn; 

- Giảm gánh nặng hành chính, nhân lực và tài chính; 

- Nâng cao giá trị kinh t ; 

- Giảm các hoạt   ng bất hợ   h   như săn  ắt tr m; 

- Tạo việc làm và phát triển năng lực,  ĩ năng, ti p c n nguồn vốn cho 

c ng  ồng  ịa  hương.  

Chuẩn bị cho k  hoạch và chi n lược phát triển nhượng quyền du lịch 

 ược hợp nhất trong tất cả các k  hoạch quản lý c c vườn quốc gia, Malaysia 

vạch ra rõ ràng những vấn  ề cần là trọng tâm (Hình 2) 

 

Hình 2: Kế hoạch quản lý nhượng quyền tại các Vườn quốc gia của 

Malaysia
13
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Hình 3: Kế hoạch đào tạo quản lý và đào tạo nhượng quyền tại các 

khu vực được bảo vệ ở Malaysia
14

 

Malaysia cũng xây dựng k  hoạch chương tr nh     tạo du lịch v      tạo 

nhượng quyền giành riêng cho cán b  quản lý tại c c vườn quốc gia v i sự phối 

hợp dẫn  ầu của 2 b  là B  năng lượng v  t i nguyên  ôi trường (MNRE) và 

B  du lịch, nghệ thu t v  văn hóa Malaysia (MOTAC) nhằ   ảm bảo việc thực 

hiện công tác quản lý và k  hoạch nhượng quyền  ược triển khai thực hiện m t 

cách bài bản, mang lại hiệu quả cao nhất cho việc phát triển du lịch cũng như 

bảo tồn. (Hình 3) 

2.3  Kinh nghiệm phát triển du lịch có trách nhiệm gắn với bảo tồn 

động vật hoang dã tại một số điểm du lịch trên thế giới: 

a. Tại rạn san hô Ningaloo, miền Tây Australia. 

Sal Salis Ningaloo Reef thu c sở hữu tư nhân của Wild Bush Luxury và 

nằ  tr ng VQG Ca e Range,  hía Tây nư c Úc. Tại  ây có hệ thống 9 lều bán 

kiên cố nằ  ngay  é  nư c  ể khách du lịch có thể lưu trú v  trải nghiệm, 

chiê  ngưỡng th  gi i   ng v t hoang dã. Theo Wild Bush Luxury, nguyên tắc 

sinh thái của Sal Salis là hạn ch  tối  a việc tạo ra dấu chân  ôi trường. Khách 

du lịch   n Sal Salis  ể trải nghiệ   ôi trường thiên nhiên nguyên sơ gắn v i cu c 

sống  ư i biển của rặng san hô Ningal   v  c c l  i   ng, thực v t biển khác 

quanh  ó. Điể    n n y  ược xây dựng và thi t k  tương ứng v i các tiêu chí của 

Chính phủ Queenslan  tr ng hư ng dẫn phát triển du lịch sinh thái, cụ thể: 

- Hoạt   ng du lịch  ược thi t k  cho phù hợp v i  ặc  iểm của VQG 

 Màu sắc của lều v  nơi lưu trú chính hòa cùng   t cách tự nhiên 

v i quang cảnh xung quanh 
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 (MOTAC, 2015) 
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 Tất cả các lều  ều hư ng mặt ra biển cho phép gió biển làm mát 

m t cách tự nhiên 

 Lều  ược thi t k   ể khách có thể nhìn và nghe thấy những âm 

thanh và quan cảnh tự nhiên xung quanh 

 C c  hòng v  nơi lưu trú chính  ược xây dựng trên mặt  ất  ể bảo 

vệ   ng, thực v t 

 Lối  i  ược l t v n tr nh sói  òn  ất. 

- Hoạt   ng du lịch hạn ch  tối  a  ấu chân carbon tại  iể    n 

 Đồ vải sử dụng  ược làm từ cotton hữu có và không cần giặt tẩy 

hoặc là  

 Ở những nơi có thể, các sản phẩm sử dụng có chững nh n sinh thái 

và có nguồn từ  ịa  hương 

 Lều trại sử dụng nhà vệ sinh khô (nhà vệ sinh sử dụng công nghệ 

sinh học sinh thái) 

 Nư c xám từ tắm giặt  ược xử lý cẩn th n  ể  ảm bảo chắc chắn 

nư c    lọc sạch  ược  hân t n v    ất 

 Kh ch  ược cung cấ  20 lít nư c m t ng y  ể tắm rửa.  

 Nhà vệ sinh  hô  ược chuyển ra  ên ng  i  ể làm sạch 

 Tất cả rác thải  ược gom lại và chuyển   n kho thải Exmouth 

 Chai lọ     ược sử dụng  ược phân loại và gửi   n kho tái ch  

Exmouth 

 Tấ  năng lượng mặt trời cung cấp 100% nhu cầu  iện cho các hoạt 

  ng 

 Nư c  ược làm nóng bằng hệ thống năng lượng mặt trời 

 Sử dụng g y phát quang dọc các lối  i 

- Hoạt   ng du lịch khuy n khích du khách tôn trọng và bảo vệ VQG 

 Kh ch  ược thông tin về tầm quan trọng của rặng san hô Ningaloo 

và VQG Cape Range. Suốt thời gian lưu trú,  h ch  u lịch  ược 

tìm hiểu về c c l  i   ng thực v t trong vùng và sự bi n  ổi khí 

h u, cũng như những t c   ng của nó   n  ôi trường  ịa  hương. 

 Wild Bush Luxury tạo quỹ quyên góp từ mỗi khách m t  ê  ch  

việc bảo tồn   ng v t hoang dã ở Australia  ể hỗ trợ các sáng ki n 

bảo tồn  ôi trường v    ng v t hoang dã.  

b. Tại khu cắm trại Damaraland, Thung lũng sông Huab, Namibia 

 Khu cắm trại Damaraland nằm tại thung lũng sông Hua  thu c 

Namibia thu c sở hữu v   ược  iều hành bởi c ng  ồng  ịa  hương. Đây  ược 

c i như sự liên k t hi m hoi và thành công nhất giữa c ng  ồng, môi trường và 

tương t c  ền vững v i   ng v t hoang dã. Khu bảo tồn   ng v t hoang dã v i 

diện tích 80.000 ha   ược công bố như   t quả của sự hợp tác giữa doanh nghiệp 

DLST Wilderness Safaris và c ng  ồng  ịa  hương. Da aralan  nằm ở bở Bắc 
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của thung lũng sông Hua , c ch 90     ất liền từ vịnh Torra bên bờ Skeleton 

của Namibia gồm 10 chi c lều v   hu lưu trú chính. Khu cắm trại Damaraland là 

m t ví dụ về c ch  e  lại lợi ích cho c ng  ồng  ịa  hương v  những người chủ 

truyền thống từ các hoạt   ng DLST nhất là ở các vùng nông thông hay vùng 

sâu vùng xa v  cũng l  ví  ụ  iển hình về cách thức DLST có thể tái thi t l p lại 

những giá trị sinh th i trên vùng  ất     ị bào mòn. Tại  ây, h ạt   ng du lịch 

gắn liền v i trách nhiệm bảo vệ  ôi trường và những l  i   ng v t hoang dã, 

 ồng thời không tách rời những giá trị văn hóa  ản  ịa, cụ thể: 

- Hoạt   ng du lịch  ược thi t k  cho phù hợp v i những  ặc  iểm của 

VQG. Công trình thân thiện v i  ôi trường của Damaraland có sự k t hợp công 

nghệ m i v i  hương  h   cổ  ại. Cơ sở lưu trú tại Damaraland gồm 10 buồng 

theo kiểu    lợ  tranh  ặc trưng riêng. Khu vực lưu trú chính  ược làm từ     ịa 

 hương v  vải bố.  

- Hoạt   ng du lịch góp phần bảo vệ v  tăng cường m t cách tích cực cho 

VQG. Giá trị sinh thái của khu vực  ược tái thi t l p v i sự gia tăng của số 

lượng các loài hoang dã. Loài voi hi m sa mạc, tê gi c  en  ược phục hồi.  

- Hoạt   ng du lịch mang lại lợi ích cho những người chủ sở hữu truyền 

thống và c ng  ồng  ịa  hương.  

 Các safari hoang dã và c ng  ồng  ịa  hương Torra ở Damaraland 

 ược hình thành mối quan hệ  ối tác rất thành công, v i c ng  ồng 

 óng vai trò l  chủ  ất. Khu bảo tồn   ng v t hoang dã c ng  ồng 

v i diện tích 352 ha  ược xây dựng ở nơi từng l   ất  ai cằn cỗi. 

 Doanh thu từ Da aralan    n c ng  ồng thông qua các khoản chi 

 hí lưu trú qua  ê , cung cấp các dịch vụ, kinh doanh thứ cấp và 

trả lương; chính v  th , các hoạt   ng kinh doanh DLST trở thành 

công cụ giảm b t sự nghè   ói của khu vực.  C ng  ồng tại  ây 

cũng nh n  ược m t khoản phần tră  nhất  ịnh từ   anh thu lưu 

trú và niềm tin trở thành m t trong những c ng  ồng   ng tín 

nhiệm và thành công nhất ở Namibia.  

- Hoạt   ng du lịch khuy n khích du khách tôn trọng và bảo vệ VQG. 

 Các hoạt   ng t p trung vào việc tôn trọng nhưng gi  trị tự nhiên 

của khu vực và bao gồm cả hệ thống sông Huab thông qua việc 

nghiên cứu loài voi sa mạc và những l  i   ng thực v t thích nghi 

 ặc biệt khác.  

 Môi trường tự nhiên  ược   nh gi  ca  thông qua tất cả các hoạt 

  ng của du khách. Ví dụ các bữa ăn tối tại khu Damaraland 

thường chuẩn bị và phục vụ trong không gian mở có lửa trại và gần 

khu vực lều.  
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3. Kết luận và bài học phù hợp với Việt Nam 

Qua nghiên cứu m t số kinh nghiệm của các quốc gia trên th  gi i về phát 

triển du lịch có trách nhiệm, gắn v i bảo vệ   ng v t hoang dã. M t số bài học 

 ược cho là phù hợp và có tính thực tiễn v i  iều kiện của Việt Nam gồm:  

- Bài học về việc cần thi t xây dựng nguyên tắc trong phát triển du lịch có 

trách nhiệm gắn v i bảo vệ   ng v t hoang dã tại Việt Nam 

- Bài học xây dựng sản phẩm du lịch có trách nhiệm gắn v i bảo vệ   ng 

v t h ang    thông qua tăng cường lồng ghép các hoạt   ng tham quan, học hỏi, 

diễn giải  ôi trường, tương t c v i   ng v t tại các khu vực thiên nhiên  ược 

bảo tồn như VQG/KBT nhưng  hải  ảm bảo hạn ch  tối  a t c   ng t i tâm lý, 

hành vi, thói quen, t p quán sinh sống cũng như  ản năng h ang    của   ng v t 

- Bài học về sự tham gia của c ng  ồng  ịa  hương v   c c h ạt   ng du 

lịch có trách nhiệ , cũng như chú trọng   n lợi ích của c ng  ồng trong các 

hoạt   ng du lịch này. 

- Bài học về xây dựng cơ ch  hợ  t c công tư tr ng  h t triển du lịch có 

trách nhiệm gắn v i bảo vệ   ng v t hoang dã tại các khu vực thiên nhiên  ược 

bảo vệ như VQG/ KBT 

- Bài học về xây dựng k  hoạch nhượng quyền du lịch trong việc nhân 

r ng và phát triển các mô hình du lịch có trách nhiệm gắn v i bảo vệ   ng v t 

hoang dã. 

- Bài học trong xây dựng c c tiêu chí v  hư ng dẫn phát triển các mô hình 

du lịch có trách nhiệm gắn v i bảo vệ   ng v t hoang dã tại c c  iểm/ khu du lịch.  
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GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỚI PHÁT 

TRIỂN DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM GẮN VỚI BẢO VỆ ĐỘNG VẬT 

HOANG DÃ Ở TÂY NGUYÊN 

ThS. Nguyễn Hoàng Mai 

Phó trưởng phòng QLKH&HTQT - Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch 

Sự phát triển của hoạt   ng du lịch   n các khu vực tự nhiên, khu bảo tồn 

   v   ang  ang lại những t c   ng cả tích cực và tiêu cực   n  ôi trường, 

thiên nhiên, hệ sinh th i v    ng v t hoang dã. Kinh doanh du lịch mang lại 

nguồn thu cho c ng  ồng  ịa  hương,  óng gó  ch  h ạt   ng bảo tồn, nâng 

cao nh n thức xã h i về bảo vệ hệ sinh th i,   ng v t hoang dã. Tuy nhiên, hoạt 

  ng du lịch cũng gây ra những xáo tr n  ối v i  ôi trường sống của   ng v t 

hoang dã về nguồn thức ăn, ti ng ồn, ánh sáng; tạo ra những nguy cơ như  ị tai 

nạn     hương tiện v n chuyển khách, xây dựng phục vụ du lịch, săn  ắn làm 

 ồ lưu niệ , h ng hóa,  ồ ăn… V  v y, du lịch có trách nhiệm gắn v i bảo vệ 

  ng v t hoang dã tại các khu vực bảo tồn sẽ góp phần giảm thiểu các ảnh 

hưởng tiêu cực v   óng gó  v   công t c  ảo tồn và phát triển của hệ sinh thái 

tự nhiên.  

Cùng v i sự phát triển của xã h i hiện  ại, những giải pháp công nghệ    

tạo ra nhiều thay  ổi và những hư ng ti p c n m i trong mọi lĩnh vực của  ời 

sống. Trong khuôn khổ của tham lu n này, khoa học công nghệ  ược  ề c     n 

như   t trong những giải pháp góp phần vào bảo vệ   ng v t hoang dã và hỗ 

trợ cho sự phát triển của hoạt   ng du lịch có trách nhiệm ở khu vực bảo tồn tự 

nhiên.  

Khoa học công nghệ và công tác bảo vệ động vật hoang dã 

Trên thực t , ứng dụng khoa học công nghệ    l   thay  ổi hoạt   ng 

 uôn   n tr i  hé  c c l  i   ng v t hoang dã bao gồm sừng tê giác, ngà voi, 

chim ngoại lai, vượn sống hoặc vảy tê tê. The  Lav rgna (2014), Internet    

thực sự giú  tăng cường việc  uôn   n   ng v t hoang dã. Công nghệ     i n 

toàn b  th  gi i trở thành m t thị trường chung không có rào cản hay khoảng 

cách. Từ góc    người săn tr m, công nghệ cũng  ang  ang lại lợi ích cho họ. 

Thông qua ứng dụng công nghệ trên Internet, bọn t i phạm có thể tra   ổi thông 

tin nhanh hơn v  hiệu quả hơn giú   ở r ng hoạt   ng giao dịch của chúng. 

Công nghệ cũng    tạ   iều kiện thu n lợi cho cả tra   ổi thông tin và mối quan 

hệ qua lại hiệu quả giữa người  ua, người trung gian và nhà cung cấ   ể 

khuy n khích buôn bán bất hợ   h   c c l  i   ng v t hoang dã.  

Tuy nhiên, việc ứng dụng khoa học công nghệ m t cách hợp lý vẫn  óng 

vai trò tích cực và mang lại hiệu quả rõ ràng trong việc hỗ trợ bảo tồn   ng v t 

hoang dã, bảo vệ  ôi trường và thực thi pháp lu t và tr t tự của c c cơ quan có 

thẩm quyền. Hiện nay, nhiều công nghệ hiện  ại     ược ứng dụng trong công 
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tác bảo tồn   ng v t hoang dã tại nhiều khu vực  ược bảo vệ nghiêm ngặt ở các 

quốc gia trên th  gi i. M t số công nghệ  iển h nh  ang  ược sử dụng như 

SMART, Audio Moth, xét nghiệm DNA, thi t bị   y  ay  hông người lái, trí 

tuệ nhân tạ  (AI)… 

SMART: Phần mềm chỉ d n kiểm lâm 

T n dụng tối  a nhân lực hạn ch  trong c c vườn quốc gia và khu bảo tồn 

thiên nhiên l   iều rất quan trọng vì ngay cả các các b  kiể  lâ   ược     tạo 

và trang bị tốt cũng  hông thể ngăn chặn những kẻ săn tr m n u họ ở qu  xa c c 

l  i   ng v t  ang  ị  e  ọa. 

Công cụ báo cáo và giám sát không gian (SMART)     ược thi t k   ể 

giải quy t vấn  ề này. Hiện nó  ược sử dụng tại 2.000  ịa  iểm trên toàn cầu  ể 

theo dõi quần thể voi, báo tuy t, tê gi c v  c  he . Phần  ề   ược phát triển 

bởi Quỹ Quốc t  Bảo vệ Thiên nhiên (WWF), Sở thú Luân Đôn v  Frankfurt 

cùng Hiệp h i Bảo tồn Đ ng v t hoang dã (WCS). SMART cho phép các nhóm 

bảo tồn thu th p, phân tích và truyền dữ liệu về   ng v t hoang dã, các hoạt 

  ng bất hợp pháp và tuần tra bảo vệ. Điều này giúp việc  iều   ng nguồn lực 

  n  úng  ục tiêu nhanh chóng v  chuẩn x c hơn. Hệ thống  ược c p nh t liên 

tục v i thông tin  ầu vào từ người dùng, th m chí, giờ  ây nó có thể thực hiện 

các khảo sát sinh học – nơi c c nhó   ảo tồn    thu th p dữ liệu về tình trạng và 

quần thể   ng v t h ang   . Đặc biệt, SMART là phần mềm miễn phí, nguồn 

mở và quan trọng nhất là chúng tích hợp sẵn các ngôn ngữ  ịa  hương. 

Tại khu vực Kenya, Maasai Mara, SMART    tăng gấp bốn lần mức    

bao phủ của các cu c tuần tra, góp phần giảm 74% nạn săn tr m và không gây 

ng    c   ng v t h ang    tr ng nă  2017. C c chi n  inh Maasai cũng    

 ược huấn luyện  ể sử dụng SMART nhằm bảo vệ gia súc của họ bằng cách 

theo dõi sự di chuyển của sư tử, giúp giảm 67% các cu c săn  uổi sư tử  ể trả 

thù kể từ nă  2010. 

Tại Mỹ, các nhà khoa học máy tính tại Đại học Na  Calif rnia     h t 

triển m t nền tảng theo dõi kỹ thu t số nguồn mở có tên l  SMART  ược liên 

k t v i 'Trợ lý bảo vệ an ninh   ng v t hoang dã' (PAWS) do AI cung cấp , ngẫu 

nhiên hóa lịch trình của kiể  lâ   ể những kẻ săn tr m bị   ng và tạo ra bản  ồ 

nhiệt của các khu vực săn tr m tạ   iều kiện cho các kiể  lâ  viên  ịa  hương 

có thể phát hiện và thu hồi bẫy săn tr m. 

Tại Myanmar, hỗ trợ SMART v  chương tr nh     tạo bổ sung     ược 

tra  ch  người Karen  ể thành l p Công viên Hòa bình Salween r ng 2.100 dặm 
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nhằm bảo tồn các khu rừng c ng  ồng v  vùng  ất tổ tiên trư c sự phát triển  a 

quốc gia. 

Ở Campuchia, PAWS dự    n h nh vi săn tr m từ c c  ịa  iểm bẫy,  ịa 

h nh  ịa  hương v   ản  ồ  ường b , dẫn   n dự    n h ạt   ng săn tr m tốt 

hơn v  tuần tra ngẫu nhiên thông minh. Dự án PAWS có thể  ược  ưa v   100 

khu bảo tồn châu Phi v  châu Á v    ầu nă  t i và 300-600 trên toàn th  gi i 

vào cuối nă  2020. 

AudioMoth: Luôn lắng nghe nguy hiểm 

Giám sát âm thanh có lẽ là m t công cụ mạnh mẽ tr ng việc  h t hiện các 

l  i   ng v t và nghe lén các hoạt   ng bất hợp pháp. Tuy nhiên, hầu h t các 

thi t bị giám sát mặt  ất quá l n, tốn kém và không hiệu quả, tiêu tốn năng 

lượng pin và nhân lực khi kiểm tra các bản ghi âm dài. 

AudioMoth giải quy t những vấn  ề này bằng cách sử dụng máy học  ể 

    tạo thi t bị trong việc chọn và ghi lại những â  thanh có liên quan như ti ng 

 êu của   ng v t cụ thể, ti ng súng hoặc ti ng cưa   y. Hệ thống n y  ược phát 

triển bởi các nghiên cứu sinh ti n sĩ thu c hai trường Đại học Southampton và 

Oxford, giúp ti t kiệm pin, thi t bị lưu trữ và thời gian cần thi t  ể xem xét các 

tệp âm thanh. Nó rẻ hơn v  linh h ạt hơn nhiều so v i các công nghệ âm thanh 

truyền thống. Tr ng trường hợp phát hiện ra ti ng súng nổ, thi t bị sẽ gửi cảnh 

      n trạm kiể  lâ   ể   i tuần tra có thể  ược  iều  i ngay l p tức. Ở 

Belize, chính phủ nư c n y    sử dụng Au i M th  ể ư c tính mức    săn tr m 

của c c   ng v t có vú nhỏ trong các khu vực  ược bảo vệ và nhằm mục  ích 

tuần tra. AudioMoth  ược  h t h nh  ư i dạng công nghệ nguồn mở v   nă  

2017. 

Xét nghiệm DNA giá rẻ 

Phân tích DNA thông qua mẫu máu hoặc nư c bọt  ể x c  ịnh   ng v t 

h ang     ược bảo vệ là công nghệ  ặc biệt hữu ích khi những kẻ buôn bán 

  ng v t hoang dã cố gắng ngụy trang bằng m t l  i   ng v t khác trong khi 

những người thi h nh công vụ nghi ngờ cá thể   ng v t  ược bảo vệ nhưng 

 hông  ủ bằng chứng  ể ngăn chặn lô hàng. Hiện nhiều quốc gia l   iể   nóng  

 uôn   n   ng v t h ang    tr i  hé   ang rất thi u c c cơ sở thử nghiệm và 

phải gửi mẫu ra nư c ng  i  ể phân tích. 

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Leicester    hợp tác v i Oxford 

Nanopore, m t công ty chuyên về các sản phẩm phân tích các phân tử DNA của 

bất kỳ sinh v t sống nào v i giá rẻ v   ơn giản,  ặc biệt, có thể thực hiện ở bên 

ng  i  ôi trường phòng thí nghiệm truyền thống. Hiện nhóm nghiên cứu cũng 
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 ang  h t triển m t thử nghiệ  ch   hé  x c  ịnh m t mẫu   ng ngờ nhanh 

nhất có thể tại b n cảng, chợ hoặc  ồn hải quan. Thi t bị này cần phải  ủ  ơn 

giản  ể  ược sử dụng bởi m t người  hông  ược     tạo khoa học v   ủ nhanh 

 ể x c  ịnh các mẫu v t trong vòng vài giờ  ể nó có thể  e  lại hiệu quả trực 

ti p. Các nhà phát triển hy vọng thi t bị  ặc biệt này sẽ giúp các mẫu v t  ược 

gi    ịnh  h   y  ể chúng có thể  ược sử dụng làm bằng chứng trư c tòa. 

Bảo vệ tê giác Ấn Độ với máy bay không người lái 

Vườn quốc gia Kaz Kazngnga, Ấn Đ  l  nơi sinh sống của 2/3 số cá thể tê 

giác m t sừng trên th  gi i, l  i   ng v t gần như  ị xóa sổ vào những nă  

1990 do niềm tin của người Trung Quốc và Việt Nam cho rằng sừng tê giác là 

m t loại thuốc bổ. M y  ay  hông người lái hiện  ang  ược sử dụng tại Vườn 

quốc gia Kaziranga  ể theo dõi liên tục các loài tê giác, hổ, v i v    ng v t 

hoang dã quý hi    h c. Vườn Kaziranga r ng 480 km
2
 và các loài dễ bị tổn 

thương nhất ở  ây thường hoạt   ng nhiều nhất v    an  ê , v  v y, sử dụng 

  y  ay  hông người lái sẽ có hiệu quả ca  hơn tr ng việc bắt những kẻ săn 

tr m so v i việc kiể  lâ   i tuần tra. M y  ay  ược trang bị thi t bị chụp ảnh 

và l p bản  ồ nhiệt, c ng v i máy ảnh có khả năng chụ  cả ng y lẫn  ê , h nh 

ảnh video từ máy bay có thể  ược theo dõi trên mặt  ất trong thời gian thực. 

Hình ảnh của   y  ay  hông người l i cũng có thể  ược sử dụng  ể cung cấp 

gi   s t thường xuyên cho các khu vực hẻ  l nh xa xôi,  a  gồm cả hoạt   ng 

 iều tra số lượng và phân tích quần thể thực v t. Chính phủ Ấn Đ      ưa   y 

 ay  hông người lái vào k  hoạch  ả  vệ   ng v t h ang    14 nă . 

Hiện   y  ay  hông người l i cũng  ang  ược sử dụng ở In  nesia  ể 

khả  s t  ôi trường sống của  ười ươi v  ở Belize  ể giám sát việc   nh  ắt cá 

bất hợp pháp. 

Công nghệ Dr ne    giú  tăng cường hiệu quả cho những người bảo vệ 

  ng v t hoang dã v i khả năng quay vi e  cùng v i hình ảnh hồng ngoại hoặc 

nhiệt và   an  ê   hi những kẻ săn tr m hoạt   ng mạnh nhất. Khi công nghệ 

  y  ay  hông người l i  ược k t nối tự   ng trở nên phổ bi n hơn - v i các 

  y  ay  hông người lái có thể phối hợp và liên lạc v i nhau - lúc  ó gi  trị 

giám sát và thu th p dữ liệu tinh vi  ược tăng lên. V  chính c ch ti p c n dữ liệu 

 ược nối mạng này cung cấp giá trị cao nhất trong việc ngăn chặn buôn bán 

  ng v t hoang dã bất hợp pháp. 

 I: Phòng chống rửa tiền từ buôn bán ĐVHD 

Theo dõi ngân quỹ của t i  hạ  cũng quan trọng như the  dõi những kẻ 

săn tr m. Startup RisikoTek có trụ sở tại Singa  re     h t triển phần mề   ể 
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theo dõi các khoản tiền bất hợp pháp từ  uôn   n   ng v t hoang dã thông qua 

hệ thống tài chính. RisikoTek phân tích các dữ liệu phức tạ  v   ùng AI  ể phát 

hiện các dấu hiệu t i phạm trong dữ liệu. Các thu t toán liên k t dữ liệu từ các tổ 

chức phi chính phủ, báo cáo truyền thông, thương  ại v  c c công ty  ể giúp 

x c  ịnh các thực thể t i phạm và mạng lư i của chúng. Thông tin sau  ó có thể 

 ược sử dụng bởi các ngân hàng, k t hợp v i dữ liệu của riêng họ,  ể theo dõi 

các khoản thanh t  n  ược thực hiện bởi hoặc cho những  ẻ  ị nghi l  t i phạm. 

Risi  Te     thử nghiệm công nghệ n y v   ang t   c ch thử nghiệm tại m t 

ngân hàng v i sự hỗ trợ nhiệt tình từ các tổ chức phi chính phủ trong việc chia 

sẻ dữ liệu. 

Công nghệ máy ảnh nổi b t, máy ảnh Trailguar  AI có  ích thư c bằng 

bút chì, sử dụng c c  ơn vị xử lý hình ảnh của Intel  ể chụp ảnh và tạo ra ngân 

hàng dữ liệu trên h ng tră  ngh n  ức ảnh, bao gồm các góc kh c nhau, tư th  

và bối cảnh  ể x c  ịnh những kẻ săn tr  . Pin Trailguar   ược ư c tính tồn tại 

tr ng 1,5 nă  tr ng tự nhiên và có thể truyền dữ liệu qua mạng  i   ng, liên k t 

vô tuy n công suất thấp hoặc k t nối vệ tinh. Công nghệ  ược     tạo này có 

nhiều lựa chọn hơn v  chỉ truyền vào những hình ảnh có khả năng chứa hoạt 

  ng săn tr m. 

Ứng dụng khoa học công nghệ gắn với phát triển du lịch có trách 

nhiệm, bảo vệ động vật hoang dã ở khu vực Tây Nguyên  

Vùng Tây Nguyên v i tổng diện tích tự nhiên 54.641km2, dân số 5,8 triệu 

người, nổi ti ng v i diện tích núi  ồi  ất  ỏ bazan r ng l n, những c n sông  ầu 

nguồn và những khu rừng có giá trị cao về  a  ạng sinh học. Theo k t quả công 

bố hiện trạng rừng nă  2018, tổng diện tích có rừng của các tỉnh Tây Nguyên là 

2.557.322 ha, tỷ lệ che phủ rừng t  n vùng  ạt 46%. Tây Nguyên là m t trong 

những vùng có tính  a  ạng sinh học rất cao của Việt Nam, là nhà của nhiều loài 

  ng v t quý hi    ược pháp lu t bảo vệ như hổ, beo lửa, báo, bò tót, bò rừng, 

voọc ch  v  chân  en, công xanh, v   ặc biệt là voi. Khu vực n y có 6 vườn 

quốc gia, 5 khu bảo tồn thiên nhiên, 2 khu bảo tồn loài và sinh cảnh, có vai trò 

quan trọng trong việc bảo tồn nhiều l  i   ng v t hoang dã quý hi m nằm trong 

S ch Đỏ của th  gi i và Việt Nam. 

Từ ngàn  ời xưa, người Tây Nguyên nương tựa vào thiên nhiên, sinh sống 

và phát triển hài hòa v i c c l  i   ng v t h ang   . Nhưng tr ng những th p kỷ 

gần  ây, sự cân bằng n y  ang  ị phá vỡ. Áp lực phát triển của c n người và xã 

h i hiện  ại  è nặng lên thiên nhiên. Khu vực rừng bị thu hẹ , nhường  ất cho 

phát triển nông lâm nghiệ  v  cơ sở hạ tầng; sông, suối bị ô nhiễm và quần thể 

các loài hoang dã bị suy giảm nghiêm trọng do mất sinh cảnh sống và bị săn  ắt 
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t n diệt  ể phục vụ nhu cầu ẩm thực, thuốc  ông y v   ồ trang sức. Từ hàng 

ngàn cá thể voi hoang dã, giờ Tây Nguyên chỉ còn khoảng 70 cá thể, sống co 

cụ  tr ng Vườn Quốc gia Yok Don. Loài bò tót từ hơn 4.000 giờ còn chưa t i 

400 cá thể trên toàn quốc. Loài hổ cũng     i n mất khỏi núi rừng khu vực Tây 

Nguyên và các loài mèo l n  h c  ang  ị ráo ri t săn lùng (WWF, 2018). 

Nhiều giải  h       ược các nhà khoa học, nhà quản lý  ưa ra nhằm giải 

quy t tình trạng suy giả  c c l  i   ng v t hoang dã tại vùng Tây Nguyên. 

Tr ng  ó,  u lịch có trách nhiệm nhằm nâng cao nh n thức của xã h i,  ồng thời 

mang lại nguồn thu, mở r ng sinh k  ch  người dân bản  ịa sẽ góp phần tích cực 

vào công tác bảo tồn loài hoang dã tại khu vực này. Ngoài ra, k t hợp ứng dụng 

khoa học công nghệ v i du lịch cũng tạo ra những hiệu ứng c ng hưởng  ể hoạt 

  ng bảo vệ   ng v t hoang dã tại khu vực n y  ạt hiệu quả ca  hơn. M t số 

giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ v i phát triển du lịch tại các khu vực 

bảo tồn ở Tây Nguyên có thể thực hiện  ược, như sau: 

- Sử dụng camera gắn trên các thi t bị   y  ay  hông người l i ( r ne)  ể 

quan sát và l p bản  ồ của nhiệt của   ng v t hoang dã. Các thi t bị máy bay 

 hông người lái sẽ sử dụng hiệu quả tại không gian r ng l n cùng v i  ịa hình 

phức tạp của các khu vực bảo tồn vùng Tây Nguyên, hỗ trợ tích cực cho lực 

lượng kiểm lâm và nhân viên có hạn tại các BQL. Ngoài ra, các hình ảnh từ 

 r ne cũng có thể  ược cung cấ  như   t hoạt   ng trải nghiệm ngắm nhìn 

  ng v t hoang dã từ xa cho khách du lịch khi t i thă   hu vực bản tồn.  

- Lắ   ặt các thi t bị  ịnh vị, theo dõi (ví dụ như  e  vòng cổ gắn chip 

 iện tử) v i m t số cá thể   ng v t h ang    ( ặc biệt là loài voi Tây Nguyên) 

thu c diện nguy cấ  sau  hi  ược cứu h , thả về rừng  ể nắm bắt tình hình, khả 

năng thích nghi, sinh tồn của những cá thể này. Xét nghiệm ADN phân tích tình 

trạng và thống kê chi ti t số lượng cá thể, cấu trúc gi i tính, tuổi của các loài 

  ng v t hoang dã trong khu vực, từ  ó có những h nh   ng bảo vệ phù hợp. 

Việc theo dõi sự di chuyển v   ặc  iểm tính chất c c l  i giú   ưa ra những k  

hoạch phát triển du lịch phù hợp, tránh việc  ưa  h ch  u lịch vào khu vực dễ 

gây tổn thương ch    ng v t hoang dã. 

- Ứng dụng công nghệ thực t  ảo (VR), công nghệ 3D, 360
o
... phát triển 

m t số sản phẩm công nghệ và hỗ trợ trải nghiệm cho khác du lịch khi   n thă  

quan tại c c vườn quốc gia, khu bảo tồn ở Tây Nguyên. Phát triển m t số sản 

phẩm du lịch công nghệ như t ur  u lịch ảo, phim 3D khám phá rừng nguyên 

sinh, quan sát, tìm hiểu c c l  i   ng v t hoang dã nhằ      ứng nhu cầu của 

khách du lịch thă  quan các VQG, KBTTN khi không thể v    ược các phân 

khu bảo vệ nghiêm ngặt; khó ti p c n, quan s t c c l  i   ng v t h ang   ,  ặc 
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biệt là những loài quý hi m. Các công nghệ này có thể  ang   n cho khách du 

lịch những trải nghiệ   như th t ,  ằng trực quan sinh   ng thay vì chỉ xem 

m t vài hình ảnh chụp hoặc qua lời gi i thiệu của hư ng dẫn viên. Các sản 

phẩm hình ảnh thực t  ả  cũng có thể  ược sử dụng trong hoạt   ng marketing, 

xúc ti n quảng bá về du lịch Tây Nguyên tại các sự kiện du lịch (h i chợ, triển 

lãm, sự kiện du lịch quốc t …) nhằm thu hút sự quan tâm của công chúng   n 

  ng v t h ang    v  thiên nhiên tươi  ẹp của khu vực này. 

- Ứng dụng phần mề   trợ lý ả   (hư ng dẫn viên ảo) và các tiện ích 

khác sử dụng trên  iện thoại thông minh hỗ trợ khách du lịch  hi   n thă  quan 

các VQG, KBTTN. Những ứng dụng này sẽ phát huy tác dụng rất l n trong 

trường hợ  c c    n  h ch  ông h ặc nhiều khách lẻ   n thă  quan VQG, 

KBTTN trong khi số lượng hư ng dẫn viên có gi i hạn,  hông     ứng  ược h t 

nhu cầu tìm hiểu của khách du lịch. Các câu hỏi của khách có thể  ược  trợ lý 

ả   giải    , h ặc khách có thể tra cứu thông tin nhanh chóng thông qua quét 

các mã QR, hoặc phần mềm thuy t minh tự   ng  ối v i m t số hiện v t,  ịa 

 iểm quan trọng. 

Tuy nhiên, khu vực Tây Nguyên hiện nay còn gặp nhiều  hó  hăn về  iều 

kiện tài chính, nguồn lực nên các giải  h    ề ra cũng  hó có thể thực hiện  ược 

hiệu quả và triệt  ề. Vì v y,  ể thực hiện  ược việc ứng dụng khoa học công 

nghệ gắn v i hoạt   ng du lịch tại khu vực Tây Nguyên nhằm bảo vệ   ng v t 

h ang    như trên,   t số h nh   ng cụ thể cần l   như: 

- Ban quản lý c c vườn quốc gia, khu bảo tồn trên  ịa bàn cần tích cực 

kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức quốc t , nhà tài trợ nư c ngoài về hỗ trợ tài 

chính, nguồn lực cho ứng dụng công nghệ trong hoạt   ng bảo tồn   ng v t 

hoang dã tại Tây Nguyên. H ng nă , c c     c    ề xuất giải pháp ứng dụng 

khoa học công nghệ cần  ược thực hiện  ầy  ủ và công bố r ng r i  ể tìm ki m 

nguồn tài trợ từ quốc t . 

- Các ban ngành quản lý tại  ịa  hương  ầu tư v   c c trang thi t bị công 

nghệ hiện  ại hỗ trợ việc quản lý và giám sát hoạt   ng bảo vệ hoang dã. Các 

công cụ n y cũng có thể  ược sử dụng m t phần cho việc quan s t   ng v t 

hoang dã từ xa cho khách du lịch, giảm thiểu sự ti p xúc và tránh làm ảnh hưởng 

  n cu c sống của   ng v t hoang dã. 

- Kêu gọi sự tham gia của các doanh nghiệp khai thác hoạt   ng du lịch 

trên  ịa bàn xã h i h  ,  ầu tư   t phần trang thi t bị, ứng dụng công nghệ hỗ 

trợ hoạt   ng du lịch quan s t   ng v t hoang dã từ xa  ể gia tăng trải nghiệm 

cho khách du lịch, tạo ra những sản phẩm du lịch m i,   c    . 
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- Đưa ra những quy  ịnh nghiêm ngặt về ứng dụng công nghệ gắn v i 

phát triển du lịch nhằm giảm thiểu tác dụng ngược khi những kẻ săn tr m trà 

tr n vào khách du lịch  ể nắm bắt thông tin về hoạt   ng, cu c sống của   ng 

v t hoang dã thông qua các thi t bị theo dõi, quan sát hiện  ại. 

- Nâng ca  năng lực   i ngũ c n    quản lý, kiểm lâm trong ứng dụng 

khoa học công nghệ bảo vệ ĐVHD, hư ng dẫn sử dụng các thi t bị hiện  ại hỗ 

trợ hoạt   ng du lịch khi có nhu cầu khai thác phát triển. 

Có thể thấy, giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ hiện  ại trong công 

tác bảo tồn và bảo vệ ĐVHD vùng Tây Nguyên yêu cầu nhiều nguồn lực tài 

chính trong bối cảnh còn nhiều  hó  hăn của khu vực. Tuy nhiên, cùng v i sự 

hỗ trợ của những tổ chức quốc t  v  cơ quan nh  nư c, việc ứng dụng KHCN sẽ 

tạ  ra thay  ổi l n cho công tác bảo tồn, giảm thiểu những h nh   ng săn  ắn 

trái phép, tạ   ôi trường sống tốt hơn ch  ĐVHD. Việc k t hợp công nghệ v i 

hoạt   ng du lịch sẽ tạo ra nguồn thu cho m i cho công tác bảo tồn,  ồng thời 

gia tăng trải nghiệm cho khách du lịch bởi hoạt   ng quan s t ĐVHD tr ng  iều 

kiện hiện nay là rất khó và hi m. V i tác dụng c ng hưởng như v y, du lịch có 

trách nhiệm và công nghệ hiện  ại sẽ góp phần tích cực vào bảo vệ   ng v t 

hoang dã vùng Tây Nguyên, tạo ra sự thay  ổi tích cực cho du lịch của khu 

vực./. 
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GIẢI PHÁP TUYÊN TRUYỀN, NÂNG CAO NHẬN THỨC, Ý THỨC VỀ 

PHÁT TRIỂN DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM GẮN VỚI BẢO VỆ ĐỘNG 

VẬT HOANG DÃ Ở TÂY NGUYÊN 

ThS. Nguyễn Thanh Bình   

Vụ trưởng Vụ Khách sạn - Tổng cục Du lịch 

Tóm tắt:  

Trên bảng x p hạng năng lực cạnh tranh du lịch toàn cầu của Diễn   n 

Kinh t  th  gi i (WEF), bên cạnh những y u tố nổi tr i, Việt Nam còn cần cải 

thiện mức    bền vững về  ôi trường.  

Việt Nam đã tham gia các hiệp ước đa phương như Công ước về thương 

mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), Công ước về đa 

dạng sinh học và đã ban hành nhiều văn bản pháp luật, nghị định, quy định và 

hướng d n liên quan đến việc bảo vệ các loài động, thực vật hoang dã. Tuy 

nhiên động vật hoang dã suốt thời gian dài bị săn bắt liên tục nên số lượng và 

các loài đã giảm sút nghiêm trọng, một số loài đặc biệt quý hiếm bị tàn sát đang 

có nguy cơ bị tuyệt chủng. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở khu vực Tây 

Nguyên, nơi từng được đánh giá có tính đa dạng sinh học bậc nhất trong 200 

vùng đa dạng sinh học trên thế giới với nhiều loài động vật chỉ thị cho môi 

trường sinh thái toàn cầu. 

V i nguyên tắc  ả   ả   ồng thời tr ch nhiệ  về  inh t , tr ch nhiệ  về 

x  h i và tr ch nhiệ  về  ôi trường, cần  h t triển  u lịch có tr ch nhiệ  gắn 

v i  ả  vệ   ng v t h ang    tại Tây Nguyên v i những  iện  h   thi t thực, 

hiệu quả. 

Việc tuyên truyền  ể nâng cao ý thức, trách nhiệm không chỉ ở m t cấp, 

m t ngành, m t thời  iể . Mỗi tổ chức, cá nhân thực hiện tuyên truyền có thể 

lựa chọn     ụng c c n i  ung v   iện  h   thực hiện  h c nhau, nhưng  ể  ạt 

hiệu quả   ng  uốn, cần sự vào cu c của tất cả các bên tham gia. 

Tr ng  huôn  hổ   i vi t sẽ gi i thiệu   t số giải  h   tuyên truyền 

nhằ  nâng ca  nh n thức, ý thức của tất cả c c  ên tha  gia tr ng lĩnh vực  u 

lịch, gó   hần  ả  vệ   ng v t h ang   , giú  g n giữ  ôi trường v  những t i 

nguyên thiên còn lại của  hu vực Tây Nguyên. 

1. Du lịch có trách nhiệm và quy định về bảo vệ động vật hoang dã. 

1.1 Lý luận về du lịch có trách nhiệm: 

Du lịch có trách nhiệm là m t cách ti p c n quản lý du lịch, nhằm tối 

 a hóa lợi ích kinh t , xã h i,  ôi trường và giảm thiểu chi phí t i c c  iểm 

  n. Loại hình du lịch này chứa  ựng những  ặc trưng của phát triển du lịch 

bền vững, nhưng  ang tính  hổ qu t,  ịnh hư ng ca  hơn, th   chí  iều 

chỉnh tất cả các loại hình du lịch khác nhằ  hư ng   n mục tiêu phát triển 

hài hòa ngành du lịch,  e  lại   nh  ẳng cho tất cả chủ thể tham gia vào quá 

trình phát triển du lịch;  ồng thời góp phần   ng  ể trong việc hỗ trợ tạo 

dựng m t  ôi trường lành mạnh. 
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V i nguyên tắc phải  ảm bả   ồng thời trách nhiệm về kinh t , trách 

nhiệm về xã h i và trách nhiệm về  ôi trường, Du lịch có trách nhiệ  giú  tăng 

trưởng kinh t ,  ảm bảo tính toàn vẹn  ôi trường, tạo công bằng xã h i, tăng 

cường la    ng, phát huy các giá trị và tôn trọng văn hóa  ịa  hương, tạo ra 

những sản phẩm du lịch có chất lượng, h   lượng văn hóa v  gi  trị  ạ   ức 

cùng giá trị trải nghiệm cao.   

Du lịch có trách nhiệm tại c c  iể    n  ược hiểu là việc hạn ch  tối  a 

c c t c   ng tiêu cực về kinh t ,  ôi trường và xã h i; tạo ra lợi ích kinh t  l n 

hơn v  nâng ca   húc lợi ch   ân  ịa  hương, cải thiện  iều kiện làm việc và 

tham gia vào hoạt   ng du lịch; khuy n  hích người  ân  ịa  hương tha  gia 

vào các quy t  ịnh có ảnh hưởng   n cu c sống của họ;  óng gó  tích cực vào 

việc bảo tồn di sản thiên nhiên v  văn hóa nhằm duy trì m t th  gi i  a  ạng; 

cung cấp những trải nghiệm thú vị cho du khách thông qua mối liên k t giữa 

khách du lịch v  người  ân  ịa  hương, tạo hiểu bi t về các vấn  ề văn hóa, x  

h i v   ôi trường tại  ịa  hương; tạo cơ h i cho những người khuy t t t và có 

hoàn cảnh  hó  hăn; tôn trọng văn hóa  ịa  hương,  huy n khích sự tôn trọng 

lẫn nhau giữa khách du lịch v  người  ân  ịa  hương; tạo dựng niềm tin, lòng tự 

hào dân t c cho c ng  ồng.   

Hiện nay có 04 loại hình liên quan   n du lịch có trách nhiệm  là Du lịch 

bền vững, Du lịch sinh thái, Du lịch c ng  ồng, Du lịch nông nghiệp. 

Các chủ thể chính trong thực hiện du lịch có trách nhiệm  bao gồm tất cả 

các bên tham gia vào hoạt   ng du lịch, từ c c cơ quan quản lý trung ương và 

 ịa  hương, c c tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch (lữ 

hành, v n chuyển khách du lịch, cơ sở lưu trú  u lịch, vui chơi giải trí cùng các 

dịch vụ khác), c ng  ồng  ịa  hương,  h ch  u lịch. 

1.2 Các quy định liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã 

Đ ng v t hoang dã là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, góp phần 

quan trọng trong việc tạo nên sự cân bằng sinh thái, bả   ả   ôi trường sống 

tr ng l nh ch  c n người. Vì v y, tất cả xã h i phải có trách nhiệm bảo vệ   ng 

v t hoang dã, tạ   ôi trường sống ch  c c l  i   ng v t n y  ược bảo tồn và 

phát triển. 

Công ư c CITES (vi t tắt của cụm từ ti ng Anh Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora): Công 

ư c về thương  ại quốc t  c c l  i   ng, thực v t hoang dã nguy cấp 

hay Công ư c Washington (Washington Convention) là m t hiệ  ư c  a 

 hương,  ý   t nă  1973, có hiệu lực từ ng y 01 th ng 7 nă  1975. T i nay, 

v i 178 quốc gia thành viên, CITES là Hiệ  ư c quốc t  về bảo tồn có số 

lượng thành viên l n nhất toàn cầu. 

Mục  ích của Công ư c CITES nhằ   ảm bảo rằng việc thương  ại quốc 

t  các tiêu bản của c c l  i   ng v t và thực v t h ang        hông  e  ọa sự 

sống còn của các loài này trong tự nhiên, v  nó cũng  ưa ra nhiều cấ     khác 

nhau  ể bảo vệ hơn 34.000 l  i   ng và thực v t. 
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Quy  ịnh của CITES  ang tính  h   lý  ược áp dụng trên toàn th  gi i 

 ối v i tất cả c c nư c thành viên, mỗi nư c thành viên phải  ảm bảo rằng lu t, 

c c quy  ịnh quốc gia hài hoà hoá v i những quy  ịnh của CITES. Sau khi tham 

gia Công ư c, c c nư c th nh viên có c c nghĩa vụ sau: (1) Xây dựng Danh mục 

quý hi m, nguy cấp x p theo Phụ lục Công ư c; (2) Áp dụng kiểm soát biện 

pháp của quốc gia nh p, xuất khẩu theo cam k t tại Công ư c tại c c Điều 3, 4, 

5, 8, 9, 10; (3) Áp dụng Giấy phép xuất nh p khẩu; (4) Có m t số miễn trừ biện 

 h   liên quan   n thương  ại; (5) Cử  ầu quốc gia mối thực thi Công ư c; (6) 

Tham dự các cu c họ  thường niên của c c Bên tha  gia Công ư c. 

Việt Na  tha  gia v   Công ư c CITES nă  1994 v  trở thành thành 

viên thứ 121/178 quốc gia. B  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  ược giao là 

Cơ quan  ầu mối quốc gia thực hiện Công ư c. 

Công ư c về Đa  ạng sinh học (tiếng Anh: Convention on Biological 

Diversity; CBD) là m t hiệ  ư c  a  hương  ý   t tại H i nghị LHQ về Môi 

trường và Phát triển tại Rio de Janeiro v   ng y 5 th ng 6 nă  1992 v  có hiệu 

lực từ ng y 29 th ng 12 nă  1993 v i ba mục tiêu chính: (1) bả  t  n  a  ạng 

sinh học; (2) sử dụng lâu bền các b  ph n hợp thành; và (3) phân phối công 

bằng và hợp lý các lợi ích phát sinh từ các nguồn tài nguyên di truyền. Nói cách 

khác, mục tiêu của CBD là phát triển các chi n lược quốc gia về bảo tồn và sử 

dụng bền vững  a  ạng sinh học. Đây thường  ược c i l  văn  iện trọng y u 

liên quan   n phát triển bền vững. Tính   n th ng 5 nă  2009    có 191 quốc 

gia tha  gia Công ư c này. Việt Nam chính thức gia nh p vào ngày 16 tháng 11 

nă  1994. 

Tại Việt Nam:  

Để thực thi c c nghĩa vụ    ca    t trong khuôn khổ Công ư c CITES, 

Việt Na     xây  ựng m t hệ thống chính sách về bảo vệ v   uôn   n   ng 

thực v t h ang    (BBĐTVHD) ở nhiều mức    từ chính s ch, văn  ản lu t, 

 ư i lu t v  luôn  ược bổ sung, hoàn thiện  ể phù hợp v i tình hình thực t  ở 

Việt Nam, phù hợp v i c c Công ư c quốc t  Việt Na  tha  gia như CITES, 

CBD, cụ thể như: B  Lu t hình sự nă  2017 v  Lu t Lâm nghiệ  nă  2017. 

Chính phủ     an h nh nhiều Nghị  ịnh liên quan, quy  ịnh v  hư ng  ẫn 

liên quan   n việc bảo vệ c c l  i   ng, thực v t hoang dã, bao gồm: Nghị  ịnh số 

82/2006/NĐ-CP về quản lý hoạt   ng xuất khẩu, nh p khẩu, quá cảnh, nh p n i từ 

biển, gây nuôi và trồng cấy nhân tạ  c c l  i   ng, thực v t hoang dã nguy 

cấp; Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ Quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; Nghị định số 

06/2019/NĐ của Chính phủ ngày 22 tháng 01 năm 2019 về quản lý thực vật rừng, 

động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các 

loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01 

tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm lâm và lực lượng chuyên 

trách bảo vệ rừng; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định 
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32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về quản lý thực vật 

rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm;… 

Ng y 23/7/2020,  ể bả   ảm thực thi nghiêm pháp lu t về quản lý   ng 

v t hoang dã, Thủ tư ng Chính phủ ban hành Chỉ thị 29/CT-TTg quy  ịnh về 

m t số giải pháp cấp bách quản lý   ng v t hoang dã. 

Hệ thống chính s ch v  quy  ịnh  h   lu t về BBĐTVHD    tạo hành 

lang pháp lý cho việc quản lý cũng như  h t triển việc nuôi trồng, khai thác và 

 uôn   n   ng thực v t hoang dã ở Việt Nam, làm cở sở cho việc thực thi các 

Công ư c và cam k t quốc t  về bảo tồn  a  ạng sinh học, bảo vệ  ôi trường và 

quản lý BBĐTVHD. 

2. Động vật hoang dã tại Tây Nguyên: 

Các tỉnh Tây Nguyên v i diện tích rừng núi r ng l n, là  ịa bàn t p trung 

  ng v t hoang dã phong phú và giàu có của cả nư c, trong  ó có những loài 

quý hi m  ược x p vào danh sách bảo vệ của th  gi i. Trư c nă  2010, Tây 

Nguyên l  vùng  ược   nh gi  có tính  a  ạng sinh học b c nhất trong 200 vùng 

 a  ạng sinh học trên th  gi i v i nhiều l  i   ng v t chỉ thị ch   ôi trường 

sinh thái toàn cầu.  

Trư c  ây,   n v i ở Đắk Lắk nổi ti ng có số lượng nhiều nhất cả nư c. 

Ng  i v i, c c   ng v t quý hi   như  ò x  ,  ò rừng, bò tót, trâu rừng, nai cà 

t ng, hươu v ng, hươu  ầm lầy, che  che  (hươu chu t), hổ báo cùng m t số 

l  i chi  quý như công, trĩ sa , gà lôi, gà tiền, ca  c t, chi   uôi cụt (cút xanh) 

phân bố khá nhiều ở Tây Nguyên. Đặc biệt, các khu rừng nguyên sinh Nam Kar 

(Lắ ), Y r Đôn (Buôn Đôn), Ea Sô (Ea Kar), Cư Yang Sin (Krông Bông) của 

tỉnh Đắk Lắ , K n Cha Răng v  K n Ka Kinh (K’ ang) của tỉnh Gia Lai có   n 

  ng v t h ang     h   h ng  hú. Riêng  ối v i khu bảo tồn thiên nhiên Chư 

Mom Ray (Sa Thầy) thu c tỉnh K n Tu  có   n   ng v t hoang dã giàu có và 

phong phú vào b c nhất của Việt Nam. 

Tuy nhiên, suốt thời gian dài tình trạng săn bắt chim thú liên tục xảy ra tại 

Tây Nguyên, làm cho số lượng và c c l  i   ng v t h ang       giảm sút 

nghiêm trọng, m t số loài  ặc biệt quý hi m bị tàn sát  ang có nguy cơ bị tuyệt 

chủng. Sau hơn 30 nă , rừng các tỉnh Tây Nguyên bị khai thác quá mức, diện 

tích bị thu hẹ  nhanh,    che phủ rừng và chất lượng của rừng giảm. Hầu h t các 

khu rừng  ều bi n  ổi v  tính  a  ạng sinh học bị suy giả    ng  ể. Loại bò 

xám cực kỳ quý chỉ có v i số lượng ít ỏi ở Đông Dương trư c  ây sống phổ 

bi n trong rừng Y r Đôn (Đắk Lắk) v  Chư M   Ray (K n Tu ) nhưng ng y 

nay không còn. Loại heo vòi sau ngày giải phóng vẫn thấy xuất hiện tại khu 

rừng Chư M   Ray, nhưng   n nay     ị tuyệt chủng. Nai C  t ng trư c  ây 

sống khá phổ bi n ở nhiều khu rừng, nay cũng  i n mất khỏi Gia Lai và Kon 

Tum. Ở Đắk Lắc nai Cà tong chỉ còn số cá thể rất ít và số ph n của l  i   ng v t 

n y  ang ti p tục bị  e  ọa v  cũng có nguy cơ  ị tuyệt chủng. C ch  ây  hông 

lâu, các loại hổ, báo, gấu sống ở nhiều khu rừng thu c các vùng Kon Plông, Sa 

Thầy, Đắc Glei (K n Tu ), Chư Prông, K’ ang, Krông Pa, Ia G’rai (Gia Lai), 
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MĐ’rắc, Ea Sú , Buôn Đôn, Na  Kar, Na  Nung...(Đắk Lắ ). D  săn  ắn bừa 

bãi, những loại   ng v t quý hi m này giảm số lượng khá l n. Tại khu bảo tồn 

 a  ạng sinh học Ea Sô (Đắk Lắ )  ang tồn tại m t số ít cá thể hươu  ầm lầy, 

nhưng    t c   ng của c n người, loại   ng v t quý hi   n y     ị tuyệt 

chủng.  Từ hàng ngàn con voi hoang dã, giờ Tây Nguyên chỉ còn khoảng 70 

con, sống co cụ  tr ng Vườn Quốc gia (VQG) Yó  Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Loài bò 

tót  ẹp  ẽ v   ũng   nh, từ hơn 4.000 c n, giờ còn chưa t i 400 con trên toàn 

quốc. Hổ     i n mất khỏi núi rừng nơi  ây v  c c l  i  è  l n  h c  ang  ị 

ráo ri t săn lùng. 

Các loại chi  quý như công, trĩ sa , g  lôi hông tía, g  tiền, ca  c t     ị 

săn  ắt nhiều. M t số loài không còn thấy xuất hiện ở các khu rừng nguyên sinh. 

Rừng bị thu hẹ ,  ôi trường sống bị bi n  ổi, nhiều l  i chi  v    ng v t 

h ang        i cư   n nơi  h c, số   n chi  ít ỏi còn lại ti p tục bị  e  ọa.  

3. Ý thức bảo vệ động vật hoang dã tại Việt Nam 

Việt Na   ang  hải  ối mặt v i nhiều thách thức và còn hạn ch  l n 

trong ý thức bảo vệ   ng v t hoang dã. Thực trạng  ang  iễn ra ngày càng 

nghiêm trọng là nhiều l  i   ng v t hoang dã, quý hi  , tr ng  ó có l  i  ang 

có nguy cơ tuyệt chủng,    v   ang  ị săn  ắt, buôn bán, xuất khẩu trái phép, bị 

gi t mổ l    ón ăn  ặc sản tại các nhà hàng, phục vụ thói quen tiêu xài lãng phí 

của m t b  ph n khách.  

Vẫn còn những hiện tượng  uôn   n ng  v i  ể l    ồ trang sức và trang 

trí n i thất, tiêu thụ sừng tê giác, m t gấu cho dù là t i hình sự. Vẫn có nhiều 

nh  h ng, qu n ăn ở các tỉnh Tây Nguyên kinh doanh nhiều  ón ăn  ặc sản như 

thịt nhím, nai, bò rừng, heo rừng, cầy cáo, chồn, kỳ   ,  ỳ tôm (họ kỳ   , t c  è) 

gà rừng, chim gáy và m t số loại c  lăng, c  mõm trâu, cá bống tượng… H   

lợi trư c mắt, nhiều tay súng vẫn thường xuyên vào rừng săn tr m các loại   ng 

v t h ang     ể cung cấp thực phẩm rừng tươi sống ch  c c nh  h ng, qu n ăn, 

nhưng c c cơ quan  ảo vệ vẫn chưa xử lý  ược triệt  ể. Nhiều  ối tượng    lợi 

dụng việc gây nuôi thương  ại  ể thực hiện  uôn   n   ng v t trái phép. 

Thông qua c n  ường du lịch,   ng v t hoang dã có thể bị gi t hại làm 

 ón ăn, l    ồ trang sức, l    ồ n i thất, buôn bán bất hợp pháp hoặc bị bắt trở 

thành trò vui cho du khách (cưỡi voi, xi c thú) t i kiệt sức. 

Có thể thấy công tác bảo tồn  a  ạng sinh học nói chung và bảo tồn loài 

nói riêng chưa  ược quan tâ   úng  ức. 

Tình hình nghiêm trọng nói trên yêu cầu toàn xã h i, từ cấp quản lý cao 

nhất   n từng người dân phải có nh n thức và các biện pháp hữu hiệu  ể bảo vệ 

và phát triển   ng v t hoang dã ở Tây Nguyên. 

4 Giải pháp tuyên truyền 

 Tuyên truyền  the  nghĩa r ng là hoạt   ng có mục  ích của chủ thể 

nhằm truyền bá những tri thức, giá trị tinh thần, tư tưởng   n  ối tượng, bi n 

những ki n thức, giá trị tinh thần  ó th nh nh n thức, niềm tin, tình cảm của  ối 
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tượng, thôi thúc  ối tượng h nh   ng theo những  ịnh hư ng, những mục tiêu 

do chủ thể tuyên truyền  ặt ra. 

Chủ Tịch Hồ Chí Minh    nêu rõ:  Tuyên truyền l   e    t việc gì  ó 

nói cho dân hiểu, dân nh , dân theo, dân làm. N u  hông  ạt mục  ích  ó, l  

tuyên truyền thất bại .  

Là m t b  ph n cấu thành của công t c tư tưởng, tuyên truyền là hoạt 

  ng ti p nối công tác lý lu n, nhằm phổ bi n, truyền bá các nguyên lý lý lu n, 

 ường lối, chủ trương, chính s ch v   quần chúng. 

N u nâng cao nh n thức, ý thức, từ  ó tạo ra v  thay  ổi h nh   ng của 

 ối tượng  ược tuyên truyền thì công tác tuyên truyền  ược   nh gi  l   ạt k t 

quả.  

V i mục tiêu: tuyên truyền nhằm nâng cao nh n thức, ý thức về phát triển 

du lịch có trách nhiệm gắn v i bảo vệ   ng v t hoang dã ở Tây Nguyên, chúng 

tôi xin  ề xuất các giải pháp sau: 

Thứ nhất: quy trình tuyên truyền: V i mỗi hoạt   ng và chi n dịch tuyên 

truyền cần thực hiện c c  ư c sau: 

Trư c h t cần xác  ịnh mục tiêu,  ối tượng tuyên truyền và nguồn lực. 

Tùy mục tiêu tuyên truyền là thuy t phục, hư ng dẫn, khuyên nhủ, v n   ng, 

thuy t  inh,  ối v i công chúng/khách du lịch, hay quảng c   ch   ơn vị kinh 

  anh  ể sử dụng những công cụ phù hợp. 

Bư c ti p theo là xây dựng k  hoạch tuyên truyền. Hoạt   ng tuyên 

truyền thường  iễn ra tr ng   t thời gian ở   t  hông gian nhất  ịnh. Tổ chức, 

cá nhân thực hiện cần có    h ạch chi ti t v  cụ thể tr ng việc s ng tạ , lựa chọn 

h nh thức,  hương tiện truyền tin, công cụ cần thi t, c c thông  iệ  từ lực lượng 

 iên t   h ặc ng  i   anh nghiệ ... phù hợp v i mục tiêu và nguồn lực 

Bư c 3: Tổ chức tuyên truyền theo k  hoạch v i hình thức, công cụ, 

 hương tiện    chọn.  

Bư c 4: Đ nh gi    t quả tuyên truyền. Việc   nh gi  n y có thể ngay sau 

 hi tuyên truyền h ặc có    trễ về thời gian  ể x c nh n hiệu quả tuyên truyền. 

Có thể  ằng c c  hương  h  : Đ  lường số lần thông tin;    lường thay  ổi th i 

   của  h ch  u lịch/ c ng  ồng... 

Thứ hai: N i dung tuyên truyền: Các n i dung tuyên truyền bảo vệ   ng 

v t hoang dã phải thể hiện rõ mục tiêu giữ cân bằng sinh thái, bảo vệ thiên 

nhiên, bảo vệ rừng cũng l   hục vụ lợi ích lâu dài của c n người, bảo vệ cu c 

sống của mọi người v  l  xu hư ng trên th  gi i.  

N i dung tuyên truyền phải có căn cứ số liệu, tư liệu, sự kiện, dẫn chứng 

cụ thể,  h ng  hú, sinh   ng, l p lu n rõ ràng; khắc phục lối tuyên truyền  ại 

khái, quan liêu, xa rời thực t . Nhằm nâng cao nh n thức và hiểu bi t của con 

người về  ôi trường tự nhiên, cần thi t có lu n cứ khoa học trong các tài liệu 

h i thảo t p huấn  ể so sánh, phân tích sự việc, những quy  ịnh pháp lu t  ược 

trình bày ngắn gọn dễ hiểu, những hình ảnh sinh   ng về   ng v t hoang dã và 
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rừng tại Tây Nguyên  ể dễ nh n diện trong các hoạt   ng tuyên truyền. C c t   

qu n tốt l  n i dung quan trọng  ưa v   chương tr nh h i thảo, thảo lu n,     

tạ   ể hiểu rõ  L   như th  n    . Có thể hư ng dẫn, nhắc nhở bởi giảng viên, 

    c   viên, chuyên gia, người  ân  ịa  hương, người la    ng, các sinh viên 

có kinh nghiệm. 

Cần chỉ rõ  ể mọi  ối tượng  ược tuyên truyền bi t rõ những   ng v t 

n   l    ng v t h ang   ,   ng v t nào cần bảo vệ,   ng v t n    ang sắp tuyệt 

chủng, cách thức bảo vệ,  ôi trường sống cần thi t  ể  uy tr    ng v t hoang 

  , c c  ịa chỉ chỉ cứu h    ng v t hoang dã khi phát hiện. 

Bài vi t, thông  iệp tuyên truyền v i  ại chúng cần ngắn gọn, dễ nh , dễ 

hiểu. Biểu tượng cần  ơn giản, dễ hiểu, dễ nh . 

Hình ảnh hoặc c c   ạn quay phim về   ng v t hoang dã của Tây Nguyên 

cần bảo vệ bắt bu c phải có trong các n i dung tuyên truyền. Ngoài ra, các hình 

ảnh/ hi  tư liệu về  ôi trường sống xưa v  nay của c c l  i   ng v t hoang dã 

cũng rất cần thi t. 

Tránh những h nh   ng phản cả  như người tuyên truyền bảo vệ   ng 

v t h ang     ùng  ồ da (thắt lưng  a, túi  a…,  e  vuốt hổ…). 

Thứ ba: các công cụ, hình thức tuyên truyền bảo vệ   ng v t hoang dã   

K t nối c ng  ồng là cách hữu hiệu nhất  ể bảo vệ c c l  i   ng v t có 

nguy cơ  ị tuyệt chủng. Ti ng nói của m t người sẽ không có tác dụng nhưng 

khi toàn b  c ng  ồng lên ti ng lại hoàn toàn khác. 

Quảng c    ề cao cá nhân, tổ chức    có những hành vi tốt về bảo vệ 

rừng, bảo vệ, cứu h    ng v t hoang dã. Những câu chuyện hay c c   i vi t lý 

thú về sản  hẩ  có tr ch nhiệ  hay h ạt   ng v  c ng  ồng, cứu h    t   ng 

v t h ang    của có thể l  c c công cụ quảng c   hữu hiệu nhằm gây thiện cảm 

của công chúng v i  iể    n cũng như v i  ơn vị kinh doanh và sản phẩm của 

họ. 

Hệ thống giáo dục: các khóa học  ạ   ức, giờ học giáo dục công dân cho 

học sinh, chương tr nh     tạo về sinh thái học và quản lý  a  ạng sinh học sẽ 

khi n xã h i nh n thức rõ hơn về tầm quan trọng của  ôi trường, ngăn chặn 

hành vi trái pháp lu t. 

Hình ảnh,  hi  tư liệu về cu c sống,  ôi trường sống của   ng v t hoang 

dã tại Tây Nguyên, các trạm cứu h    ng v t là các nguồn quan trọng cho các 

chương tr nh tuyên truyền. 

Các kênh thông tin  ại chúng: Báo chí, TV, Radio, Internet, mạng xã h i; 

các loại h nh Văn nghệ, Nghệ thu t, Phim ảnh có hiệu ứng l n v i công chúng, 

c ng  ồng  ịa  hương,  h ch  u lịch tr ng nư c. Đặc biệt mạng xã h i  ang 

ngày càng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tr ng  ời sống xã h i trên toàn cầu. 

Thần tượng, hình mẫu: những người nổi ti ng (nghệ sỹ, nhà khoa học, 

l nh  ạ …)  ặc biệt là người nổi ti ng trên mạng xã h i có quyền lực, sức ảnh 

hưởng t i công chúng rất l n. Hình ảnh họ, các cu c trò chuyện về việc họ tham 
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gia vào hoạt   ng bảo vệ  ôi trường, bảo vệ rừng, chă  sóc cứu h    ng v t 

hoang dã sẽ thu hút  ông  ảo những người theo dõi, hâm m  và học t p hành vi. 

H i thảo, t p huấn về bảo vệ  ôi trường và bảo vệ   ng v t hoang dã ở 

c c  ịa  hương l   iện pháp thích hợ   ể phổ bi n c c văn  ản Lu t (Lu t Bảo 

vệ  ôi trường, c c quy  ịnh của Chính phủ, Công ư c CITES), các tiêu chí 

xanh áp dụng trong du lịch: các nguyên tắc phát triển bền vững… 

Tranh cổ   ng và những biểu tượng nơi công c ng ( ường phố, công viên). 

Thi t k  thông  iệp, khẩu hiệu, ví dụ  Bảo vệ   ng v t hoang dã chính là 

bảo vệ cu c sống của bạn . 

Các công cụ  h c như  ồ lưu niệ ,  ồ chơi…  ang h nh ảnh của   ng 

v t hoang dã ở Tây Nguyên sẽ giúp khách nh  lâu về  iể    n cũng như gợi 

nhắc ý thức bảo vệ   ng v t hoang dã. 

Tạ  sự  iện l   hương tiện  ặc  iệt ch  tuyên truyền như  iểu  iễn thời 

trang trên trang  hục có thông  iệ  hay h nh ảnh của   ng v t h ang    cần  ả  

vệ, liên h an văn nghệ, c c cu c thi t   hiểu về  ả  vệ rừng... cũng giú  nâng 

ca  nh n thức của người tha  gia. 

Thứ tư: Biện pháp tuyên truyền  h c nhau tùy the   ối tượng: Các bên 

tha  gia tr ng lĩnh vực du lịch  ều phải  ược nâng cao nh n thức và ý thức,  ặc 

biệt là từ người l nh  ạo cao nhất của các tổ chức. Tùy từng  ối tượng  ể sử 

dụng các công cụ và biện pháp tuyên truyền khác nhau. 

Đối v i những người l   tr ng c c cơ quan quản lý tại  ịa  hương v  c c 

hiệ  h i:  ây l  lực lượng triển  hai thực hiện quan trọng tại  ịa   n, cần  ược 

qu n triệt  ể hiểu rõ  h   lu t, c c công ư c quốc t , quan  iể  v  c c  ường 

lối chính s ch của Đảng v  nh  nư c  ối v i việc  ả  vệ   ng v t h ang   . Từ 

 ó, lực lượng n y ti   tục tổ chức  hổ  i n, t   huấn,  h t t i liệu hư ng  ẫn, hỗ 

trợ c c   anh nghiệ  v  c ng  ồng  ịa  hương thực hiện the  c c nguyên tắc có 

tr ch nhiệ ; tổ chức c c h i thả , l       tạ   ể nâng ca  nh n thức, nh n  iện 

  ng v t h ang    v  tra   ổi  inh nghiệ  thực tiễn tr ng qu  tr nh thực h nh; 

tuyên truyền,  huy n  hích, tôn vinh c c  iển h nh thực hiện  u lịch có tr ch 

nhiệ , c c h nh vi cứu h  v   ả  vệ   ng v t h ang   …  Hiện nay c c t i liệu 

   rất  hổ  i n trên  ạng internet, quan trọng l  những người có tr ch nhiệ  

 hải quan tâ  nghiên cứu, t   hiểu v  tổ chức  hổ  i n r ng r i, nghiê   hắc 

xử lý c c vi  hạ  về  ả  vệ   ng v t h ang   . 

Đối v i c c cơ sở cung ứng  ịch vụ  hục vụ  h ch  u lịch:  hi hiểu rõ  u 

lịch có tr ch nhiệ  l    t xu hư ng  u lịch v  l    t tr ng những c ch thức  ể 

nâng cao h nh ảnh, nh n  iện những  ơn vị/tổ chức  u lịch uy tín trên th  gi i, 

người l nh  ạ ,  iều h nh sẽ xây  ựng chính s ch, chi n lược của  ơn vị/cơ sở 

  nh  hù hợ  v i nguyên tắc có tr ch nhiệ . Việc tuyên truyền  ả  vệ   ng v t 

h ang    ở Tây Nguyên cần thực hiện v i n i    tất cả người la    ng tr ng cơ 

sở,  h ch     ơn vị  hục vụ v  c c nh  cung cấ  tr ng chuỗi gi  trị cung ứng 

 ịch vụ. C c c ch thức tuyên truyền có thể qua c c  ênh thông tin n i    v  

thông tin r ng r i của  ơn vị (tr ng sổ tay nhân viên,  ạng internet,  ạng n i 
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  , t i liệu thông     ch   h ch  u lịch, s ch tr ng cơ sở lưu trú  u lịch…), cử 

người la    ng tha  gia c c h i thả , l       tạ  về  ả  vệ   ng v t h ang   , 

ch      hen thưởng  ối v i c n    nhân viên thực hiện c c s ng  i n có trách 

nhiệ ; cung ứng sản  hẩ   hông có n i  ung tiêu thụ hay sử  ụng   ng v t 

h ang    ( ỏ c c n i  ung cưỡi v i,  hông  ưa nh  h ng thịt rừng v   chương 

tr nh  u lịch thă  Tây Nguyên …); hư ng  ẫn  u  h ch thực hiện  u lịch có 

tr ch nhiệ ,  hông  ua  ồ lưu niệ  l   từ   ng v t h ang    (như ng  v  lông 

 uôi v i, lông công…), sản xuất  ể tặng nhân viên/ h ch h ặc gi i thiệu  h ch 

 ua những qu  lưu niệ  có tính chất gợi nhắc về   ng v t h ang    cần  ả  vệ 

của Tây Nguyên như thú nhồi  ông, ảnh,  ồ thủ công  ằng tre/gỗ/ ất nung… về 

v i, hổ,  ò tót, he  vòi v.v…;  huy n  hích c c h ạt   ng  u lịch t nh nguyện 

v  c c h ạt   ng  ang tính tr ch nhiệ  ca  như tha  gia   t ng y la    ng 

tr ng trạ  cứu h    ng v t;  iên quy t nói  hông v i những  h ch  u lịch có 

yêu cầu sử  ụng,  ua   n   ng v t h ang    hay sản  hẩ  từ   ng v t h ang 

   như   t gấu, thịt rừng…,  óng gó  xây  ựng quỹ  ả  vệ  ôi trường, quỹ 

 h t triển c ng  ồng;  ặt chính s ch  ôi trường ở những nơi nhân viên  ễ thấy 

(tr ng  uồng thang   y, nh  ăn, c c  hòng họp n i b  vv.), thông  iệ  thể hiện 

sự ca    t v i công t c BVMT; Cùng v i c c công ty lữ h nh  ưa  h ch   n 

Việt Na , c c cơ sở lưu trú  u lịch v  nh  h ng  hục vụ  h ch  u lịch trên  ịa 

  n Tây Nguyên l   ối tượng quan trọng cần  ược tuyên truyền v  thực hiện 

công t c tuyên truyền t i  h ch của  ơn vị.  

Tuyên truyền r ng r i trên c c  ênh thông tin của  ơn vị c c h nh ảnh 

 h ch v  người la    ng tha  gia  ả  vệ   ng v t h ang   ,  ả  vệ rừng, c c 

giải thưởng của  ơn vị về  u lịch có tr ch nhiệ  v   ả  vệ   ng v t h ang   . 

Đối v i c ng  ồng  ịa  hương: người  ân cần  ược trang  ị  i n thức  ể 

nâng cao ý thức, hiểu  i t về nguồn t i nguyên c ng  ồng  ang sở hữu cần giữ 

g n, c c   ng v t h ang    v   hu rừng cần  ả  vệ, c c quy  ịnh của  h   lu t 

hiện h nh; c c h nh vi  ược l   v   hông  ược l  , ngăn cản c c h nh vi vi 

 hạ  của  h ch  u lịch. Đối tượng quan trọng l  tổ trưởng c c cụ   ân cư, chủ 

nh , học sinh sinh viên. Việc tuyên truyền  ằng nhiều h nh thức:  ưa v   

chương tr nh học của học sinh, tạ  c c chủ  ề thuy t tr nh về c c   ng v t h ang 

   cần  ả  vệ, tổ chức h i thả , t   huấn the  từng nhó  nhỏ tr ng từng  ịa 

  n, tranh cổ   ng, tổ chức c c sự  iện tr ng c c ng y  ỷ niệ  về  ôi trường, 

sử  ụng c c  hương tiện thông tin  ại chúng (   ,   i, truyền h nh,  ạng x  

h i), thông  iệ  v  những người nổi ti ng…  

Đối v i  h ch  u lịch: Kh ch  u lịch cần  ược thông tin chi ti t, cụ thể về 

những việc  ược l   v   hông  ược l   tr ng h nh tr nh,  ặc  iệt tr ng những 

chuy n  i thă  rừng, thă  c c vườn quốc gia. Lực lượng  óng vai trò  ặc  iệt 

quan trọng  ối v i  h ch  u lịch l  c c hư ng  ẫn viên  u lịch, lễ tân tr ng cơ 

sở lưu trú  u lịch, l i xe v n chuyển  h ch  u lịch v  c ng  ồng  ịa  hương. 

N u những  ối tượng n y  ược nâng ca  nh n thức, có ý thức sẽ hư ng  h ch 

  n c c h ạt   ng  u lịch có tr ch nhiệ  tr ng h nh tr nh. 
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Đối v i c c cơ sở     tạo du lịch:  ể cải thiện tình hình, cần thay  ổi nh n 

thức, h nh vi, nâng ca  năng lực bảo vệ  ôi trường của những người làm du 

lịch, tr ng  ó sinh viên c c trường du lịch -   i ngũ    c n, nguồn nhân lực quan 

trọng của ngành, phải  ược  ặc biệt quan tâ . Chúng tôi  ề xuất giải  h    ể 

sinh viên làm quen và tham gia ngay vào các hoạt   ng có trách nhiệm trong 

những ngày trên gh  nh  trường. Trong  ó, c c thông tin v  t i liệu, các công 

ư c quốc t  mà Việt Na  tha  gia, c c quy  ịnh pháp lu t có liên quan t i du 

lịch có trách nhiệm về công tác bảo vệ   ng v t hoang dã phải  ược sinh viên 

nắm rõ trong quá trình học, các hoạt   ng ngoại khóa về cứu h , chă  sóc,  ảo 

tồn   ng v t hoang dã cần  ược khuy n khích. 

K t lu n: Tuyên truyền là hoạt   ng thực hiện trên diện r ng,  a  ạng, 

phức tạ , liên quan   n nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực  òi hỏi sự phối 

hợ   ồng b  của cơ quan Nh  nư c, các tổ chức chính trị xã h i, tổ chức xã h i 

nghề nghiệp và các tầng l p nhân dân nhằm tạo chuyển bi n về nh n thức, thống 

nhất ý chí cũng như h nh   ng, tạ   ồng thu n cao. Việc truyền thông không chỉ 

the   ịnh kỳ mà cần thực hiện thường xuyên  ể tạo thành ý thức, thói quen m i 

 ạt hiệu quả cao. 

Du lịch Việt Na   ang  ứng trư c nhiều  hó  hăn, th ch thức,  ặc  iệt 

về việc quản lý, tổ chức h ạt   ng  u lịch. Trư c  ối cảnh   i v  xu hư ng 

 h t triển  u lịch t  n cầu, ng nh  u lịch Việt Na  nh n thức rõ  h t triển  ền 

vững chính l  xu th  tất y u của thời  ại. Chi n lược  h t triển  u lịch Việt Na  

  n nă  2020, tầ  nh n   n nă  2030     ề ra c c giải  h   hư ng   n việc 

thực hiện  u lịch có tr ch nhiệ   ể  ạt   n sự  h t triển  ền vững. Để hiện thực 

hóa  ục tiêu n y  òi hỏi  hải có sự  hối hợ  chặt chẽ giữa c c ng nh, c c cấ  

liên quan. Ph t triển  u lịch có tr ch nhiệ  sẽ tạ  nền tảng vững chắc ch  sự 

 h t triển t  n  iện của ng nh  u lịch Việt Na  tr ng tương lai. Việc tuyên 

truyền  ả  vệ   ng v t h ang    tại Tây Nguyên l    t h ạt   ng cần thi t, 

quan trọng tr ng  h t triển  u lịch có tr ch nhiệ , nhằ  nâng ca  nh n thức, ý 

thức,  ẫn   n thay  ổi h nh vi của c c  ên tha  gia h ạt   ng  u lịch, gó   hần 

g n giữ t i nguyên thiên nhiên còn lại của  ại ng n Tây Nguyên./. 
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Tham luận: Định hướng phát triển Du lịch gắn với bảo vệ  
động vật hoang dã tỉnh Kon Tum. 

_______ 

 I. Đặt vấn đề 

  Tỉnh Kon Tum nằm ở khu vực bắc Tây Nguyên, có diện tích tự nhiên 
967.418,39 ha, trong đó: diện tích đất lâm nghiệp có rừng 602.119,93 ha, bao gồm 

351.418,18 ha rừng sản xuất, 159.624,61 ha rừng phòng hô ̣ và 91.077,14 ha rừng 
đăc̣ duṇg. Độ che phủ 63% diện tích toàn tỉnh1  

 Rừng Kon Tum phần lớn là rừng nguyên sinh có nhiều gỗ quý như Cẩm lai, 

Giáng hương, Pơmu, Thông  ... Một số lâm sản dưới tán rừng có giá trị kinh tế và 
dược liệu cao như Gió bầu, Sâm Ngọc Linh, Sa nhân, Thông nhựa, Song mây, 

Bông đót, Mã tiền, Hoàng đằng, Ngũ gia bì, Hà thủ ô,... 

Trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 02 Khu bảo tồn thiên nhiên, đó là: Vườn 

Quốc gia (VQG) Chư Mom Ray và Khu Bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Ngọc Linh 
và Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Măng Đen. 

1. VQG Chư Mom Ray:   

Tổng diện tích tự nhiên: 56.249,23 ha trong đó bao gồm các phân khu:  

(1)Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: 19.883,03 ha; (2) Phân khu phục hồi sinh 
thái: 30.923,26 ha; (3) Phân khu dịch vụ hành chính: 5.442,94 ha.  

- Về hệ thực vật: Đã điều tra ghi nhận được 1.895 loài, thuộc 184 họ, 877 
chi, 06 ngành thực vật. Số loài nguy cấp, quý, hiếm là 80 loài chiếm 5,2% trên 
tổng số loài cây đã điều tra. Trong tổng số 80 loài nguy cấp, quý, hiếm có 48 loài 

nằm trong Sách đỏ Việt Nam và 63 loài trong Sách đỏ thế giới.  

- Về hệ động vật: Đã điều tra ghi nhận được 952 loài, trong đó: 122 loài 

thú, 290 loài Chim, 42 loài Bò sát, 25 Lưỡng cư, 108 loài Cá nước ngọt, 179 loài 
bướm ngày, 186 loài bướm đêm.2  

2. Khu BTTN Ngọc Linh: 

- Tổng diện tích tự nhiên: 37.475,99 ha, trong đó:(1) Phân khu Bảo vệ 

nghiêm ngặt: 30.028,85 ha.(2) Phân khu Phục hồi sinh thái: 7.314,86 ha.(3) Phân 
khu Dịch vụ hành chính: 132,28 ha. 

* Về hệ thực vật ở đây có tính đa dạng sinh học cao với 1.090 loài thực vật 
bậc cao có mạch thuộc 616 chi, 173 họ, 6 ngành thực vật. Trong đó: có 40 loài 

trong Sách đỏ Việt Nam; 25 loài nằm trong IUCN3 và 51 loài nguy cấp, quý, hiếm4  

* Về hệ động vật:  

                                        
1 Theo Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về phê duyệt kết quả theo dõi diễn 

biến rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019. 
2 Trong đó: có 33 loài thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam và Thế giới. Trong đó, các loài 

thú ăn cỏ, nhóm thú móng guốc như Bò tót, Bò rừng, Nai, Heo rừng…và nơi cư trú Gà rừng và một số loài thú 

nhỏ…;  
3 (Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên- International Union for Conservation 

of Nature and Natural Resources).   
4 Nghị định 06/2019/NĐ-CP (Sâm Ngọc Linh; Lan Kim Tuyến; Trầm hương; Thông Đà Lạt; Đỉnh Tùng, Vù Hương; 

Đẳng Sâm; Vằng đắng;...). 



 - Khu hệ thú: Có 91 loài thú thuộc 28 họ, 11 bộ; đã xác định được 30 loài 
đang bị đe doạ, trong đó có 25 loài được ghi trong Sách đỏ Việt Nam (2007), 29 

loài được ghi trong Danh lục đỏ IUCN (2016), 5 

- Khu hệ Chim: Thống kê được 234 loài chim thuộc 43 họ của 11 bộ;6  

- Khu hệ bò sát, ếch nhái: Có 65 loài thuộc 13 họ, 2 bộ, trong đó: Lớp bò 
sát 24 loài thuộc 7 họ; 1 bộ Lớp lưỡng cư 41 loài thuộc 6 họ, 1 bộ; 7  

- Khu hệ Bướm: Có 326 loài thuộc 11 họ, 1 bộ.8 Có 2 loài bướm bị đe dọa 
tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh là: Bướm phượng đuôi kiếm răng tù 
(Teinopalpus imperialis) được ghi trong sách đỏ của Việt Nam 2007, trong Danh 

lục đỏ IUCN và thuộc Phụ lục 2 của CITES.9  

- Khu BTTN Ngọc Linh còn có loài động vật đặc hữu là Khướu Ngọc Linh – 

Garrulax ngoclinhnensis. 

3. Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Măng Đen, huyện Kon Plông  

Quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen và Quy 
hoạch chung đô thị Kon Plông, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2030   

đã được Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt tại quyết định số 298/QĐ-TTg ngày 
05/02/2013, trong đó có nội dung Phân vùng chức năng và tổ chức không gian 

vùng, cụ thể. 

 Vùng du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen thuộc huyện KonPlông, tỉnh Kon 

Tum, là huyện miền núi nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Kon Tum, với diện tích tự 
nhiên 137.124ha, trong đó, đất nông nghiệp là 124.761ha (đất sản xuất 11.283ha, 
đất lâm nghiệp 113.469ha, đất nuôi trồng thủy sản 8,59ha).  

Măng Đen nằm ở độ cao trung bình 1.000m - 1.500m so với mực nước biển, 
có khí hậu ôn đới, quanh năm mát mẻ, nhiệt độ trung bình hàng năm giao động từ 

16-200C, độ ẩm trung bình 82-84%, có rừng nguyên sinh bao bọc xung quanh, với 
nhiều danh lam thắng cảnh, rừng có độ che phủ hơn 80% diện tích tự nhiên; có 

nhiều hồ thác, suối đá và cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa độc đáo; đây là 
tiềm năng thuận lợi để phát triển trở thành trung tâm du lịch sinh thái và nghỉ 

dưỡng cấp quốc gia; có nhiều hệ động vật, thực vật quý hiếm sinh sống; nhiều hồ 
thác như: (Đăk Ke, Pa sỹ, Lô Ba), hồ (Toong Đam, Toong Zơri, Toong Pô)… thích 

hợp cho phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với nghiên cứu khoa học.  

Theo thông báo của Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt 

Xanh (GreenViet) Các khảo sát về đa dạng sinh học mới đây của Tổ chức Fauna 
& Flora International (FFI) đã tiết lộ một ‘kho báu’ về động vật hoang dã quý hiếm 

và quan trọng tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Với tính đa dạng sinh học cao 
và là nơi trú ngụ của nhiều loài động thực vật đang bị đe dọa, rừng Kon Plông 

                                        
5 24 loài thuộc Nghị định số 06/2019/NĐ-CP, 17 loài trong NĐ 64/2019/NĐ-CP 
6 Có 10 loài trong Nghị định số 06/2019/NĐ-CP, trong đó có 4 loài thuộc nhóm IB và 6 loài thuộc nhóm II, 11  loà i  

trong Sách Đỏ Việt Nam, 13 loài trong Danh Lục Đỏ IUCN, 4 loài trong Nghị định số 64/2019/NĐ-CP. 
7 Có 10 loài bị đe dọa cấp quốc gia, ghi trong Sách Đỏ Việt Nam; 7 loài nằm trong sách đỏ thế giới năm 2012; 5 

loài nằm trong Nghị định số 06/2019/NĐ-CP; 01 loài trong Nghị định số 64/2019/NĐ-CP. 
8 Trong đó, số họ bướm xanh có thành phần loài nhiều nhất 60 loài (chiếm 18,40% tổng số loài ghi nhận); họ bướm 

có thành phần loài ít nhất là họ bướm Ngọc: 2 loài (chiếm 0,61%). 
9 Loài này thường sống ở độ cao trên 1.700 m so với mực nước biển; Bướm phượng cánh chim chấm rời (Troides 

aeacus) được ghi trong Sách đỏ Việt Nam phổ biến hơn loài trên và sống ở các độ cao khác nhau. 

 



xứng đáng được xem là một trong những khu rừng có giá trị bảo tồn lớn nhất của 
Việt Nam.  

 Tại rừng Kon Plông đã phát hiện được một số loài động vật đang bị đe dọa 
tuyệt chủng, bao gồm Chà vá chân xám, Vượn má vàng Trung Bộ, Cầy vằn, Gấu 

ngựa, Cu li nhỏ, Rái cá, Mèo rừng và nhiều loài động vật quý hiếm khác của Việt 
Nam. Gồm quần thể khoảng 500 cá thể Chà vá chân xám và gần đây phát hiện 

thêm hơn 100 cá thể Vượn má vàng Trung Bộ. Cả hai loài này đều đang bị đe dọa 
tuyệt chủng. Chà vá chân xám chỉ được tìm thấy ở Việt Nam và là một trong số các 
loài được xếp hạng ‘Cực kỳ nguy cấp’, mức cao nhất trong Danh lục đỏ IUCN. 

Quần thể ở Kon Plông và quần thể tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh có khả năng là 
hai quần thể lớn nhất còn lại của loài này.  

Đặc biệt tại Kon Plông đã phát hiện một số loài cực kỳ nguy cấp và đặc hữu. 
Điển hình như quần thể Cầy vằn đã được tìm thấy một cách đáng ngạc nhiên ở 

nhiều nơi tại Kon Plông. Đây là loài thú ăn thịt nhỏ, xếp loại ‘Nguy cấp’ trong 
danh lục đỏ của IUCN và có tầm quan trọng quốc tế. Loài này đã bị tuyệt chủng 

hoặc bị bẫy bắt tại nhiều nơi, ngay cả tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn của 
Việt Nam. Bên cạnh đó, Kon Plông cũng là nơi sinh sống của nhiều loài chim đặc 

hữu của Việt Nam và khu vực như Khướu Kon Ka Kinh, Khướu Ngọc Linh và một 
số loài thực vật đặc hữu khác.  

Những kết quả này cho thấy rừng Kon Plông là một trong những khu vực có 
giá trị lớn nhất cho bảo tồn không chỉ ở Kon Tum mà cả Việt Nam và khu vực.  

4. Về nguồn gen:  

Trên địa bàn tỉnh có 118 loài thực vật và 137 loài động vật nguy cấp, đặc 
hữu, quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam, trong Danh lục Đỏ quốc tế, Nghị định 

số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/07/2019, Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 
22/01/2019. Trong đó những loài có giá trị khoa học cao cần được bảo tồn như: 

Thực vật (Trắc, Sưa, Sâm Ngọc Linh, Thông Đà Lạt, Giáng hương, Cẩm lai, Lan 
Kim Tuyến,....); Động vật (Hổ, Bò tót, Bò rừng, Voọc Chà vá chân xám, Gấu ngựa, 

Gấu chó, Tê tê,...) phân bố chủ yếu tại các khu rừng đặc dụng và rừng phòng hộ.  

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có VQG Chư Mom Ray, KBTTN Ngọc Linh thực 

hiện lưu giữ, bảo quản các mẫu tiêu bản. Trong đó: Khu BTTN Ngọc Linh lưu trữ, 
bảo quản: 200 mẫu động vật rừng, 300 mẫu thực vật, 200 mẫu côn trùng, bò sát và 

800 mẫu tiêu bản thực vật chưa định danh; VQG Chư Mom Ray lưu giữ, bảo quản 
1.193 mẫu tiêu bản thực vật, bướm và côn trùng. Đây là những tài nguyên quý báu 

phục vụ khai thác phát triển du lịch của tỉnh Kon Tum. 

Qua những đánh giá và số liệu nêu trên, có thể thấy, tỉnh Kon Tum nhờ vào 
vị trí địa lý,đồng thời tiếp giáp với các khu vườn Quốc gia của các nước Lào và 

Campuchia, đã thừa hưởng nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú với hệ sinh 
thái chính là rừng, môi trường sống của các loài động vật, trong đó có các loài 

động thực vật đặc hữu, các loài nằm trong sách đỏ của Việt Nam và của Thế giới.  

Trong quá trình phát triển kinh tế- XH của tỉnh những năm qua, diện tích 

rừng đã bị thu hẹp, nhường chỗ cho các vườn cây công nghiệp, cây ngắn ngày, các 
công trình thủy điện, hồ đập và các công trình xây dựng khác, đây là tính tất yếu 

của quy luật phát triển. Tuy nhiên, vấn đề phát triển bền vững những năm gần đây 



đã được các cấp chính quyền đặc biệt quan tâm, đó là vấn đề bảo vệ và phát triển 
rừng, trong đó có việc bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh 

học tỉnh Kon Tum, đã đặt ra nhiều thách thức cho các cấp chính quyền địa phương, 
các cơ quan ban ngành của tỉnh trong đó có ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

II. Một số kết quả đã triển khai trên địa bàn tỉnh 

1. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo 

Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Kon Tum đã có nhiều văn 
bản triển khai đối với công tác Bảo tồn tính đa dạng sinh học và tăng cường bảo vệ 
phát triển rừng, bảo vệ động vật hoang dã đảm bảo tính thực thi của pháp luật cụ 

thể như: 

- Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 về Quy hoạch Bảo tồn 

đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và định hướng đến năm 
2030; Quyết định: số 523/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 của UBND tỉnh Kon Tum 

về việc Phê duyệt Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; QĐ số 269/QĐ-UBND ngày 

17/4/2013 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Sâm Ngọc Linh tỉnh Kon Tum 
giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến năm 2025; QĐ số: 1308/QĐ-UBND ngày 

22/12/2014 về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc 
dụng tỉnh Kon Tum đến năm 2020; QĐ số: 587/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 về 

thành lập Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Chư 
Mom Ray.  

+ Kế hoạch số 2110/KH-UBND ngày 07/10/2009 về Bảo vệ đa dạng sinh 

học, an toàn sinh học đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh 
Kon Tum; Kế hoạch số 3527/KH-UBND ngày 28/12/2017 triển khai thưc̣ hiêṇ 

Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 15/10/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc phê 
duyệt Kế hoạch hành động triển cấp bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam đến 

năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoac̣h số 
667/KH-UBND ngày 08/3/2020 về thưc̣ hiêṇ Chương trình bảo tồn các loaị rùa 

nguy cấp của Viêṭ Nam hiêṇ có trên điạ bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm 
nhiǹ đến năm 2030. Và mới đây là Công văn số 3125/UBND-NNTN ngày 24 

tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc một số giải pháp cấp bách 
quản lý động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tiếp tục triển khai thực hiện 

nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2020 của 
Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã.  

Trong các hoạt động du lịch, những năm qua tỉnh Kon Tum đã xác định du 
lịch sinh thái là thế mạnh của tỉnh, bên cạnh các sản phẩm du lịch văn hóa, tâm 
linh...; các điểm du lịch cộng đồng đã hình thành và trải đều trên địa bàn các 

huyện, thành phố, các tour du lịch khám phá thiên nhiên tại Vườn Quốc gia Chư 
Mom Ray, khu du lịch nghỉ dưỡng Măng Đen ngày càng phát triển và đa dạng..... 

2. Một số kết quả: Việc thực hiện qua cơ chế chia sẻ lợi ích từ dịch vụ sinh 
thái rừng trên địa bàn tỉnh thông qua chi trả dịch vụ môi trường rừng, đây là nguồn 

hưởng lợi chính người dân, cộng đồng tham gia bảo vệ rừng. Hiện diện tích khoán 
bảo vệ rừng của tỉnh đến nay là 216.701,22 ha. 

3. Về du lịch 



* Lượt khách du lịch đến Kon Tum  

             Năm 2018 2019 2020 

Lượt khách chung toàn tỉnh 448.304 462.000 250.500 

Khách đến Măng Đen Kon plong 120.600 242.700 199.700 

Vườn QG Chư Mom Ray 1.442 2.306 1.865 

4. Công tác kiểm soát, ngăn chặn khai thác, buôn bán và tiêu thụ trái 

phép động vật hoang dã:  

Từ năm 2013 đến nay, đã tổ chức 54 đợt kiểm tra kiểm tra, kiểm soát các cơ 

sở nuôi, trồng động thực vật hoang dã và các cơ sở kinh doanh, nhà hàng quán ăn 
trên địa bàn tỉnh (cấp tỉnh: 07 đợt, cấp huyện: 47 đợt). Trong quá trình kiểm tra 

phát hiện, xử lý 17 vụ vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật 
hoang dã (xử lý hành chính: 16 vụ; xử lý hình sự: 01 vụ) .  

Ngoài ra trong quá trình tuần tra, truy quét đã phát hiện, xử lý và tịch thu 38 
cá thể động vật hoang dã do vận chuyển trái pháp luật và 46 cá thể động vật hoang 

dã do mua bán, cất giữ trái pháp luật.  

Đối với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên tuyên truyền vận 

động, các công ty lữ hành, các cơ sở kinh doanh du lịch không dùng thực phẩm chế 
biến từ động vật rừng phục vụ khách du lịch, đi đôi với các biện pháp chế tài phù 
hợp nhằm hướng đến nhu cầu thị hiếu du lịch văn minh, có trách nhiệm với môi 

trường của khách du lịch và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch. 

III. Định hướng trong thời gian đến:  

- Tăng cường các biện pháp tuyên tuyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao 
nhận thức cho người dân về bảo vệ động vật hoang dã và các rủi ro lây truyền dịch 

bệnh từ động vật sang người.  

- Tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên 

chức không tham gia săn, bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, 
quảng cáo động vật hoang dã trái pháp luật và không sử dụng động vật hoang dã. 

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động, kiểm tra, rà soát các cơ sở nuôi 
động vật hoang dã; hướng dẫn hồ sơ nuôi động vật hoang dã cho các tổ chức, cá 

nhân biết thực hiện theo quy định, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra các hoạt 
động nuôi, nhốt, tàng trữ, vận chuyển và mua bán động vật hoang dã, kiên quyết 
xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm. 

- Tiếp tục thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu động vật hoang dã trên hệ thống 
phần mềm quản lý cơ sở nuôi động vật; cập nhật danh sách các cơ sở nuôi động vật 

hoang dã hợp pháp trên cổng thông tin điện tử. 

- Tăng cường phối hợp với lực lượng Kiểm lâm và các đơn vị liên quan 

trong công tác rà soát, kiểm tra toàn diện các hoạt động nuôi, nhốt, tàng trữ, vận 
chuyển và mua bán động vật hoang dã; kiên quyết xử lý nghiêm nếu phát hiện vi 

phạm. 

- Kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở biên giới; kịp thời 

phát hiện, bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật các trường hợp mua, bán, vận 
chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất trái pháp luật động vật hoang dã, 

mẫu vật các loài động vật hoang dã. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người 



dân khu vực biên giới không săn, bắt, nuôi, nhốt, mua bán, vận chuyển trái pháp 
luật động vật hoang dã. 

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn và xử lý kịp 
thời các hành vi buôn bán, vận chuyển, kinh doanh các loài động vật hoang dã 

nguy cấp, quý, hiếm và các sản phẩm, dẫn xuất có nguồn gốc từ các loài động vật 
hoang dã theo quy định. 

-  Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, nghiên cứu hướng dẫn về kỹ 
thuật  chăm sóc, quản lý, chuyển giao, xử lý các loài động vật và bộ phận động vật 
bị tịch thu trong quá trình kiểm tra, xử lý nhằm đảm bảo công tác bắt giữ, tịch thu 

và chăm sóc động vật được thực hiện theo đúng quy định. 

- Hình thành các sản phẩm du lịch sinh thái, giải trí... tại Vườn Quốc gia 

Chư Mom Ray theo đề án được phê duyệt.  

 * Đối với khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Măng Đen - Kon Plông 

Phát huy những giá trị về tính đa dạng sinh học, đồng thời đã được Chính 
phủ phê duyệt Quy hoạch trở thành Khu du lịch Quốc gia đến năm 2030, cần tiếp 

tục thực hiện các biện pháp bảo vệ, phát huy giá trị về mặt đa dạng sinh học cao, 
đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn làm suy giảm tài nguyên như nạn săn bắn, khai 

thác gỗ bất hợp pháp, nạn phá rừng  

Đẩy mạnh các biện pháp thực hiện dịch vụ lâm nghiệp và phòng hộ đầu 

nguồn tạo nên các giá trị về đa dạng sinh học của khu vực này, thông qua sự phối 
hợp của các tổ chức xã hội và cơ quan chính quyền.  

Ưu tiên thành lập một khu bảo tồn để bảo vệ khu vực rừng nguyên sinh động 

vật hoang dã của Kon Plông, với nhiều loài đặc hữu, quý hiếm, Gắn công tác bảo 
tồn với khai thác tổ chức các loại hình du lịch tăng thu nhập cho người dân, đóng 

góp cho công tác bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ tính đa dạng sinh học và phát triển bền 
vững./. 

                                                             
                                                        Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Kon Tum 

 
 

 
*Tài liệu tham khảo: 

 (1) Báo cáo 10 năm công tác bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Kon Tum; 
 (2) Đề án phát triển du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Chư Mom Ray; 

 (3) Báo cáo đa dạng sinh học Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh 
 (4) Theo thông cáo báo chí của Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước 
Việt Xanh (GreenViet)  

(5) Quyết định số 523/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa 
dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và định hướng đến năm 

2030 
 (6) Tài liệu khác. 

 
 

 



 
 

 

 
 

 
 



 
 

 
 



Bảo vệ động vật hoang dã gắn với phát

triển du lịch tại một số Vườn quốc gia

và Khu Bảo tồn thiên nhiên

ở Tây Nguyên

TS Vũ Văn Triệu

Nguyên Trưởng Đại Diện IUCN tại Việt Nam





 - Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) là vùng

đất hay vùng biển đặc biệt được dành để bảo vệ

và duy trì tính đa dạng sinh học, các nguồn tài

nguyên thiên nhiên, kết hợp với việc bảo vệ

các tài nguyên văn hoá và được quản lý bằng

pháp luật hoặc các phương thức hữu hiệu khác .

Theo nghĩa hẹp, khu bảo tồn thiên nhiên còn gọi

là khu dự trữ tự nhiên và khu bảo toàn loài, sinh

cảnh, là vùng đất tự nhiên được thành lập nhằm

mục đích đảm bảo diễn thế tự nhiên.

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90a_d%E1%BA%A1ng_sinh_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A0i_nguy%C3%AAn_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A0i_nguy%C3%AAn_v%C4%83n_h%C3%B3a&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Di%E1%BB%85n_th%E1%BA%BF&action=edit&redlink=1


 -Vườn quốc gia (VQG) là một khu vực đất hay

biển được bảo tồn bằng các quy định pháp luật

của chính quyền sở tại. Vườn quốc gia được bảo

vệ nghiêm ngặt khỏi sự khai thác, can thiệp bởi

con người. Vườn quốc gia thường được thành lập

ở những khu vực có địa mạo độc đáo có giá trị

khoa học hoặc những khu vực có hệ sinh thái

phong phú, có nhiều loài động-thực vật có nguy

cơ tuyệt chủng cao cần được bảo vệ nghiêm ngặt

trước sự khai thác của con người. Các vườn quốc

gia là một khu vực được bảo vệ theo quy định

của IUCN loại II.

 Như vậy VQG chính là KBTTN nhằm bảo tồn

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%99ng_v%E1%BA%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%B1c_v%E1%BA%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_minh_B%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_Thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF


 Hiện tại ở Tây Nguyên có các VQG/KBTTN sau

:

 Chư Mom Rây (Kon Tum), Kon Ka Kinh (Gia

Lai), Yok Don (Đắc Lắc),Chư Yang Sin (Đắc

Lắc), Tà Đùng (Đắc Nông), Bidoup Núi Bà (Lâm

Đồng), Cát Tiên ( một phần thuộc Lâm Đồng,

phần lớn thuộc Đồng Nai và Bình Phước)



 Động vật hoang dã là các loài động vật sống trong tự 
nhiên và chưa được thuần hóa, không hoặc ít chịu sự 
tác động của con người.

 Bảo tồn động vật hoang dã là việc thực hành bảo vệ 
các loài động vật hoang dã và môi trường sống của 
chúng. Mục tiêu của việc này là để đảm bảo rằng giới 
tự nhiên sẽ được bảo vệ để che chở cho các thế hệ 
tương lai và giúp loài người nhận ra tầm quan trọng 
của động vật hoang dã và môi trường hoang dã đối 
với con người và các loài khác nhau trên hành 
tinh này.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BA%A7n_h%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_s%E1%BB%91ng
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Gi%E1%BB%9Bi_t%E1%BB%B1_nhi%C3%AAn&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lo%C3%A0i_ng%C6%B0%E1%BB%9Di
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0nh_tinh


 Động vật hoang dã là tài nguyên thiên nhiên vô

cùng quý giá, góp phần quan trọng trong việc tạo

nên sự cân bằng sinh thái, bảo đảm môi trường

sống trong lành cho con người. Vì vậy, con người

phải có trách nhiệm bảo vệ động vật hoang dã,

tạo môi trường sống cho các loài động vật này

được bảo tồn và phát triển



 Giá trị của động vật hoang dã :

 - Đóng góp về y học

 Trong cuộc đấu tranh sinh tồn nhiều loài động

vật hoang dã đã tự tìm ra cách để kháng vi khuẩn,

vi rút và các tế bào gây ung thư. Chúng có thể tạo

ra các chất mới lạ mà các nhà hóa học chưa từng

biết tới. Việc tìm hiểu và nghiên cứu về đặc tính

này của các loài có thể giúp các nhà khoa học tìm

ra những phương pháp chữa bệnh mới, hiệu quả

cho những căn bệnh tưởng chừng như vô phương

cứu chữa, Gần đây các chuyên gia nghiên cứu

Brazil đã phát hiện ra rằng phân tử trong nọc độc

của một loài rắn ở Brazil có khả năng ức chế sự





 Đây được xem là bước đầu tiên nhằm hướng tới một loại thuốc

chống lại virus gây ra đại dịch COVID-19.

 Việt nam có khoảng 200 loài rắn độc, hiện đã sử dụng nọc độc

số loài để chế ra thuốc giảm đau, giảm huyết áp, chống viêm nhiễm

tiêu độc và làm đẹp da, trị sạm nám.

 - Lợi ích nông nghiệp

 Nhiều loài động vật hoang dã đang được sử dụng có hiệu quả để

diệt chuột và sâu bọ gây hại cho mùa màng.



 - Tác hại : nhiều loại dịch bệnh có nguồn gốc từ động vật
hoang dã mà chủ yếu là các loài gậm nhấm, bò sát và linh
trưởng như dịch bệnh HIV/AIDS, Ebola, dịch hạch, SARS-
MERC(2002-2004) . Một số loài vỉrút giống như vỉrút
SARS-COVID 19 đã tìm thấy ở loài dơi, có thể lây trực 
tiếp sang người hoặc qua vật chủ trung gian là loài tê tê.

 Các động vật hoang dã quý hiếm ở Tây Nguyên gồm voi,
bò xám, bò rừng, bò tót, trâu rừng, nai cà tong, hươu vàng, 
hươu đầm lầy, cheo cheo (hươu chuột), hổ, báo, các loài bò
sát cùng một số loài chim quý như công, trĩ sao, gà lôi, gà 
tiền, cao cát, chim đuôi cụt (cút xanh)













 Ngày 11/11/2013 tại Quyết định số 2162/ QĐ-

TTG Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “ Quy

hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Tây

nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

“

Mục tiêu cụ thể :

 - Về tổ chức không gian du lịch: Hình thành và

phát triển 3 địa bàn trọng điểm du lịch với những

sản phẩm du lịch đặc trưng; 4 khu du lịch quốc

gia; 4 điểm du lịch quốc gia; 1 đô thị du lịch; và

các khu, điểm du lịch địa phương để tạo động lực

phát triển du lịch cho các tỉnh và toàn Vùng.



 - Một số chỉ tiêu phát triển ngành :

 ▪ Năm 2020 thu hút 800 nghìn lượt khách du lịch quốc tế, phục

3,9 triệu lượt khách du lịch nội địa; tăng trưởng khách du lịch quốc

tế là 12,2%/năm và khách du lịch nội địa là 6,0%/năm;

 ▪ Năm 2030 thu hút 1,8 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ

triệu lượt khách du lịch nội địa; tăng trưởng khách du lịch quốc

8,0%/năm và khách du lịch nội địa là 5,0%/năm.

 Với các chương trình quảng bá du lịch hữu hiệu thì lượng du khách

đến các VQG/KBTTN sẽ ngày càng tăng lên.



 Nhằm Bảo tồn động vật hoang dã gắn với phát triển du lịch tại

VQG/KBTTN của Tây Nguyên cần chú trọng các giải pháp sau :

 - Cần phát triển du lịch có trách nhiệm đó là du lịch sinh thái nhằm

bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, hạn chế các hoạt động

cực do các khách tham quan gây ra và tạo ra lợi ích cho những

người dân địa phương cùng tích cực tham gia.

 - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách, thể chế đồng

thời tăng cường nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, người

bản địa và du khách về Luật Đa dạng sinh học, Luật Bảo vệ

trường, Luật Lâm Nghiệp…

 -



 - Cần tuyên truyền để mọi người hiểu biết về giá trị của
động vật hoang dã đối với hệ sinh thái, tầm quan trọng đối
với một số ngành kinh tế và y học.

 - Cần có những quy định xử phạt cụ thể đối với việc săn
bắn, đánh bẫy, mua bán và tiêu thụ các loại động vật hoang
dã. Trước hết cần cấm các hàng quán bán và chế biến động
vật hoang dã, ngà voi, lông đuôi voi…

 - Cần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch sinh thái như xem
thú, ngắm chim tại hiện trường kết hợp với tìm hiểu di sản
văn hóa các dân tộc, các lễ hội như lễ hội cồng chiêng Tây
Nguyên, lễ hội đua voi Tây Nguyên, lễ hội cà phê Tây
nguyên, lễ hội mừng lúa mới…













XIN CẢM ƠN !


