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TÓM TẮT 
Mặc dù du lịch là ngành kinh tế mang lại những lợi ích quan trọng cho sự

phát triển của quốc gia, nhưng du lịch Việt Nam cũng đang đối mặt với không ít 
những vấn đề về tăng trưởng, ô nhiễm môi trường, những ảnh hưởng tiêu cực 
của phát triển du lịch tới văn hóa, xã hội. Trong bối cảnh đó, phát triển du lịch có 
trách nhiệm tuy còn mới mẻ nhưng được xem là nguyên tắc mang tính chiến lược 
và là phương thức cơ bản để đảm bảo các lợi ích dài hạn, bền vững cho ngành du 
lịch quốc gia. Bài báo trên cơ sở phân tích kinh nghiệm quản lý phát triển du lịch 
có trách nhiệm của các quốc gia như Nam Phi, Thái Lan, Bhutan đề đề xuất một 
số giải pháp nhằm phát triển du lịch Việt Nam theo hướng bền vững. 

Từ khóa: Phát triển du lịch có trách nhiệm; phát triển bền vững. 

ABSTRACT 
Although tourism is an economic sector that brings important benefits for the 

nation's development, Vietnam's tourism is also facing many problems of growth, 
environmental pollution, impacts. Negative impacts of tourism development on 
culture and society. In this context, responsible tourism development is still new, it 
is considered a strategic principle and a basic way to ensure long-term and 
sustainable benefits for the national tourism industry. The article is based on an 
analysis of the responsible tourism development experience of countries: South 
Africa, Thailand, and Bhutan proposing some solutions to develop Vietnam's 
tourism in a sustainable manner. 

Keywords: Responsible tourism development; Sustainable Development. 
 
Khoa Quản lý kinh doanh, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 
Email: nguyenthikimlien@haui.edu.vn 
Ngày nhận bài: 18/01/2020 
Ngày nhận bài sửa sau phản biện: 23/6/2020 
Ngày chấp nhận đăng: 25/4/2021 

 

1. GIỚI THIỆU 
Du lịch là một trong những ngành phát triển nhanh 

nhất trên thế giới có ảnh hưởng rộng lớn đến cơ cấu xã hội, 
kinh tế cũng như về môi trường. Ngành du lịch đem lại 9% 
GDP, 8% việc làm, 6% xuất khẩu nói chung và 30% xuất 
khẩu dịch vụ toàn thế giới [26]. Ngoài những đóng góp của 
du lịch tới sự phát triển kinh tế, vào sự hiểu biết và tôn 
trọng giữa các cá nhân và xã hội, làm giàu thêm giá trị văn 
hóa thì phát triển du lịch tiềm ẩn những tác động tiêu cực: 
làm méo mó cơ cấu kinh tế, làm suy thoái các giá trị văn 
hóa, hay gây ra ô nhiễm môi trường. Phát triển du lịch có 

trách nhiệm (DLCTN) là một cách thức phát triển du lịch 
nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh trong du lịch, 
hướng tới một ngành du lịch phát triển bền vững.  

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam tới năm 2020, 
tầm nhìn 2030 đã đặt ra một trong năm quan điểm phát 
triển du lịch Việt Nam đó là phát triển du lịch bền vững, gắn 
với việc bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy giá trị văn 
hóa và an sinh xã hội. Trong đó, phát triển du lịch có trách 
nhiệm được xác định là một giải pháp hữu hiệu để thực 
hiện nhiệm vụ chiến lược trên. Thông qua một số dự án 
nghiên cứu và nâng cao năng lực: dự án nghiên cứu và hỗ 
trợ của Tây Ban Nha năm 2011 - 2012 về du lịch có trách 
nhiệm; dự án hỗ trợ của EU 2010 - 2015 về nâng cao du lịch 
có trách nhiệm thì DLCTN được giới thiệu tới Việt Nam 
trong thời gian gần đây. Bước đầu, những hiểu biết về 
DLCTN, quá trình hình thành, vai trò, nguyên tắc và những 
hướng dẫn về DLCTN đã được xây dựng. Tuy nhiên, việc 
phát triển du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam mới chỉ trong 
giai đoạn giới thiệu ban đầu và còn gặp nhiều khó khăn. 
Điều này đặt ra vấn đề cần học hỏi kinh nghiệm từ những 
quốc gia điển hình có sự thành công trong quản lý phát 
triển DLCTN như Nam Phi, Thái Lan, Bhutan để đề xuất một 
số giải pháp nhằm phát triển du lịch Việt Nam. 

2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Cơ sở lý luận 

Khái niệm DLCTN 
Khái niệm DLCTN được giới thiệu năm 1989 khi Ban du 

lịch văn hóa của cộng đồng Châu Âu nhấn mạnh về sự cần 
thiết của một chính sách du lịch mang tính trách nhiệm và 
dần đi tới thống nhất vào đầu những năm 2000 với nhiều 
cách thể hiện khái niệm này trong các nghiên cứu sau đó. 
Năm 2002, trong cẩm nang về du lịch có trách nhiệm Nam 
Phi Spenceley và cộng sự đưa ra khái niệm như sau: “Du lịch 
có trách nhiệm hiểu một cách đơn giản là đem lại những trải 
nghiệm du lịch tốt hơn cho khách du lịch và cơ hội kinh doanh 
tốt hơn cho các doanh nghiệp du lịch có trách nhiệm cũng liên 
quan tới việc đảm bảo cho cộng đồng địa phương có chất 
lượng cuộc sống tốt hơn thông qua việc nâng cao lợi ích kinh 
tế xã hội và quản lý tài nguyên tự nhiên” [5, 6]. 

Cũng tại Nam Phi kể từ Tuyên bố Cape Town năm 2002 
DLCTN đã được biết đến khá rộng rãi trên thế giới với cách 
hiểu: “Du lịch có trách nhiệm tìm cách tối ưu hóa các tác động 
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tích cực và giảm thiểu các tác động tiêu cực. Việc tuân thủ tất cả 
các tiêu chuẩn, luật và quy định quốc tế có liên quan đã được 
xem là nằm trong các đặc điểm trên. Tính trách nhiệm và lợi thế 
thị trường có thể đi cùng, là làm nhiều hơn mức tối thiểu có thể”. 

Tuy nhiên phải tới năm 2011, khi Dự án Phát triển Năng 
lực Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội, do Liên 
minh châu Âu tài trợ (Dự án EU-ESRT), triển khai tại Việt 
Nam, lần đầu tiên các khái niệm đó mới được nhắc đến và 
trở nên quen thuộc ở Việt Nam. Du lịch có trách nhiệm khi 
tập trung vào hành vi của các bên liên quan trong quá trình 
hoạt động du lịch thì Goodwin, cho rằng: “Khái niệm du lịch 
có trách nhiệm, về bản chất,  đòi hỏi sự nhận trách nhiệm và 
hành động; người tiêu dùng, nhà cung cấp và chính quyền 
đều có trách nhiệm trong đó. Du lịch có trách nhiệm nhằm xác 
định những tác động của du lịch đại chúng, nhằm tăng cường 
tác động tích cực và giảm thiểu những tác động tiêu cực... du 
lịch có trách nhiệm liên quan đến việc tất cả mọi người đều 
phải chịu trách nhiệm trong việc phát triển du lịch một cách 
bền vững” [9]. 

Như vậy, DLCTN tại các điểm đến được hiểu là việc hạn chế 
tối đa các tác động tiêu cực về kinh tế, môi trường và xã hội; tạo 
ra lợi ích kinh tế lớn hơn và nâng cao phúc lợi cho người dân địa 
phương, cải thiện điều kiện làm việc và tham gia vào hoạt động 
du lịch; khuyến khích người dân địa phương tham gia vào các 
quyết định có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ; đóng góp tích 
cực vào việc bảo tồn các di sản thiên nhiên và văn hóa nhằm 
duy trì một thế giới đa dạng; cung cấp những trải nghiệm thú vị 
cho du khách thông qua mối liên kết giữa khách du lịch và 
người dân địa phương, tạo hiểu biết về các vấn đề văn hóa, xã 
hội và môi trường tại địa phương; tạo cơ hội cho những người 
khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn; tôn trọng văn hóa địa 
phương, khuyến khích sự tôn trọng lẫn nhau giữa khách du lịch 
và người dân địa phương; tạo dựng niềm tin, lòng tự hào dân 
tộc cho cộng đồng.  

Khái niệm quản lý phát triển du lịch có trách nhiệm 
Theo tuyên bố Cape Town, DLCTN đòi hỏi sự tham gia 

của tất cả các bên có liên quan trong hoạt động du lịch, bao 
gồm 4 đối tượng chính là cơ quan quản lý nhà nước, cộng 
đồng địa phương, doanh nghiệp lữ hành, khách du lịch. 

- Đối với cơ quan quản lý nhà nước: xây dựng chính 
sách, chiến lược, quan điểm phát triển rõ ràng; phổ biến, 
tập huấn, phát tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp 
và cộng đồng địa phương thực hiện theo các nguyên tắc có 
trách nhiệm; tổ chức các hội thảo, lớp đào tạo để nâng cao 
nhận thức và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong quá 
trình thực hành; tuyên truyền, khuyến khích, tôn vinh các 
điển hình thực hiện du lịch có trách nhiệm…   

- Đối với doanh nghiệp lữ hành: tập trung xây dựng chính 
sách, chiến lược doanh nghiệp phù hợp với nguyên tắc có 
trách nhiệm; thu hút và đào tạo nguồn nhân lực; có chế độ 
khen thưởng đối với cán bộ nhân viên thực hiện các sáng 
kiến có trách nhiệm; thực hiện các nguyên tắc phát triển du 
lịch có trách nhiệm; xây dựng các sản phẩm du lịch có trách 
nhiệm; hướng dẫn du khách thực hiện du lịch có trách 
nhiệm; khuyến khích các hoạt động du lịch tình nguyện và 

các hoạt động mang tính trách nhiệm cao; xây dựng quỹ bảo 
vệ môi trường, quỹ phát triển cộng đồng…     

- Đối với cộng đồng địa phương: cần có thái độ ứng xử 
thân thiện, tôn trọng và hỗ trợ khách du lịch trong quá 
trình tham quan, tìm hiểu tại địa phương; hiểu biết về 
nguồn tài nguyên cộng đồng đang sở hữu để bảo vệ và 
giới thiệu đến du khách; tham gia các hoạt động du lịch 
một cách có tổ chức, tránh tình trạng tự phát, gây lộn xộn, 
thiếu văn minh đô thị… 

- Đối với khách du lịch: tìm hiểu và tuân thủ các tập tục 
địa phương; lựa chọn các doanh nghiệp có quan điểm, tôn 
chỉ và hoạt động hướng đến sự bền vững và có trách 
nhiệm; có ý thức tiết kiệm năng lượng; sẵn sàng tham gia 
các hoạt động môi trường, ủng hộ phát triển kinh tế - xã 
hội địa phương; có ý thức bảo vệ môi trường, văn hóa bản 
địa… 

Như vậy, quản lý phát triển DLCTN là việc cơ quan quản 
lý nhà nước thực hiện việc phát triển du lịch xuất phát từ 
trách nhiệm của mình, nhằm tối đa hóa các tác động tích 
cực và giảm thiểu các tác động tiêu cực về kinh tế, xã hội và 
môi trường. 

Những nội dung cụ thể trong quản lý phát triển DLCTN 
chính là việc cơ quan quản lý nhà nước: xây dựng chính 
sách, chiến lược, quan điểm phát triển rõ ràng; phổ biến, 
tập huấn, phát tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp 
và cộng đồng địa phương thực hiện theo các nguyên tắc có 
trách nhiệm; tổ chức các hội thảo, lớp đào tạo để nâng cao 
nhận thức và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong quá 
trình thực hành; tuyên truyền, khuyến khích, tôn vinh các 
điển hình thực hiện du lịch có trách nhiệm. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
Áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính, các dữ liệu 

thứ cấp liên quan đến vấn đề nghiên cứu được thu thập từ 
các bài báo, công trình khoa học, báo cáo. Thông tin sơ cấp 
được thu thập thông qua phỏng vấn sâu các chuyên gia du 
lịch, doanh nghiệp du lịch về nhận thức, năng lực và hành 
động DLCTN của cơ quan quản lý nhà nước. 

3. KẾT QUẢ 
3.1. Quản lý phát triển DLCTN tại Nam Phi 

Nam Phi được xem là một trong những quốc gia có nền 
du lịch phát triển vào bậc nhất của Châu Phi và là điểm đến 
thu hút khách du lịch quốc tế lớn của khu vực. Báo cáo 
hàng năm về tác động kinh tế và tầm quan trọng xã hội của 
ngành Du lịch, do Hội đồng du lịch và lữ hành thế giới 
(WTTC) công bố, ngành du lịch Nam Phi tạo ra 1,5 triệu việc 
làm năm 2018, tương đương 9,2% tổng số việc làm của 
quốc gia này. Du lịch cũng mang lại nguồn thu khoảng 29,6 
tỷ USD, xấp xỉ 8,6% tổng thu nhập quốc dân. Qua việc tổng 
hợp và so sánh số liệu trong lĩnh vực du lịch và lữ hành từ 
185 nước trên thế giới, Chủ tịch WTTC G.Guevara khẳng 
định, những đóng góp của ngành du lịch Nam Phi cho nền 
kinh tế quốc gia thuộc hàng cao nhất tại "lục địa đen". Nam 
Phi được biết đến như một trong những quốc gia điển hình 
về phát triển DLCTN. Thành công của Nam Phi phần lớn 
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đến từ vai trò của chính phủ trong việc định hướng chính 
sách, xây dựng, triển khai và truyền thông có hiệu quả các 
hướng dẫn thực hành quản lý DLCTN cho tất cả các bên 
liên quan đến hoạt động du lịch. 

Từ năm 1996, nhận định du lịch có khả năng trở thành 
động lực để nền kinh tế Nam Phi thay đổi theo hướng tích 
cực và bền vững, chính quyền Nam Phi đã đề xuất các 
chiến lược, kế hoạch cho sự phát triển lâu dài của ngành 
kinh tế này. Mục tiêu ngay từ ban đầu được đặt ra đó là 
phát triển có trách nhiệm và bền vững. Bộ môi trường và 
Du lịch Nam Phi (Department Of Environmental Affairs And 
Tourism - DEAT) đã xuất bản Sách trắng về phát triển và xúc 
tiến du lịch trong đó nhằm mang tới các mục tiêu: (1) Đảm 
bảo sự tham gia và hưởng lợi từ du lịch của cộng đồng bản 
điạ; (2) Xây dựng thị trường du lịch có trách nhiệm của các 
bên tham gia; (3) Tôn trọng môi trường tự nhiên, môi 
trường văn hóa xã hội của địa phương và tôn trọng sự đa 
dạng văn hóa trong du lịch; (4) Tạo điều kiện, thu hút cộng 
đồng địa phương lập kế hoạch và ra các quyết định về du 
lịch của địa phương mình; (5) Sử dụng bền vững các nguồn 
lực địa phương; (6) Duy trì và thúc đẩy sự đa dạng về tự 
nhiên, kinh tế, xã hội và văn hóa; (7) Đánh giá tác động môi 
trường, xã hội và kinh tế trước khi thực hiện quyết định về 
du lịch. 

 Đến năm 2002, DEAT ban hành hướng dẫn du lịch có 
trách nhiệm trong đó để cập đến các hướng dẫn cụ thể để 
có thể đạt được các mục tiêu đã đề ra. Các hướng dẫn chi 
tiết về thực hành du lịch có trách nhiệm được thực hiện cho 
tất cả các đối tượng có liên quan và khuyến khích các đối 
tượng này triển khai các hoạt động theo nội dung hướng 
dẫn. Chính quyền cũng cung cấp chi tiết cho các doanh 
nghiệp du lịch thông tin về ngành, về thị trường và hỗ trợ 
các doanh nghiệp bằng những hành động thiết thực như 
cải thiện quy trình quản lý, tăng hiệu quả hoạt động cho 
doanh nghiệp và những lợi ích mà họ thu được khi tham 
gia hoạt động kinh doanh du lịch có trách nhiệm. Nam Phi 
cũng đã thực hiện xuất bản Cẩm nang du lịch có trách 
nhiệm và chia sẻ tới tất cả các doanh nghiệp, cá nhân tham 
gia vào mạng lưới du lịch. 

 Cũng trong năm 2002, Nam Phi đã tổ chức Hội nghị 
đầu tiên về DLCTN ở Cape Town, trở thành quốc gia tiên 
phong kêu gọi phát triển DLCTN ở khu vực châu Phi. 
Tuyên bố Cape Town (2002) đã được tất cả các đại biểu 
tham gia cũng đồng tình và trở thành một trong những 
dấu ấn quan trọng của sự phát triển du lịch có trách 
nhiệm trên toàn thế giới. 

 Năm 2009, DEAT đã xây dựng và ban hành thống nhất 
toàn quốc gia Bộ tiêu chuẩn tối thiểu quốc gia về du lịch có 
trách nhiệm (National Minimum Standards for Responsible 
Tourism - NMSRT) và thực hiện xếp hạng các tổ chức, 
doanh nghiệp du lịch có trách nhiệm trên toàn quốc. Bộ 
tiêu chuẩn này đã giúp chính quyền thiết lập sự hiểu biết 
chung về du lịch có trách nhiệm cho tất cả các tổ chức, cá 
nhân tham gia  và là cơ sở để chính quyền kiểm soát sự 
phát triển của ngành du lịch 

 Tiếp theo sau hàng loạt các hướng dẫn mang tính quốc 
gia, chính phủ cho phép các địa phương được chi tiết Hóa 
các hướng dẫn phù hợp với các đặc điểm của địa phương 
mình và tích hợp các tiêu chuẩn của địa phương vào tiêu 
chuẩn quốc gia sau khi cần cân đối sự phù hợp. Điển hình 
như thành phố Cape Town  đã xây dựng các tiêu chuẩn du 
lịch có trách nhiệm cho viên thành phố với mô hình thẻ 
điểm ở cả ba yếu tố trách nhiệm với môi trường, trách 
nhiệm với văn hóa và trách nhiệm với xã hội. Các định 
hướng du lịch có trách nhiệm được thành phố đồng bộ hóa 
cho toàn bộ các lĩnh vực hoạt động. Cape Town đã thành 
lập một Ủy ban chính sách đa ngành đa lĩnh vực (RTAT) với 
sự tham gia của tất cả các nhà quản lý ở các lĩnh vực có liên 
quan. Nhiệm vụ của ủy ban này là tư vấn, triển khai và thực 
thi các chính sách nhằm hỗ trợ tối ưu cho sự phát triển của 
du lịch trách nhiệm. 

Song song với việc định hướng chính sách và xây dựng 
các hướng dẫn thực hành du lịch có trách nhiệm,chính 
quyền Nam Phi cũng rất quan tâm tới việc truyền thông để 
nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực về du lịch cho các 
bên liên quan. Thông tin và kế hoạch phát triển du lịch có 
trách nhiệm được truyền thông bằng nhiều công cụ khác 
nhau ở khắp các địa phương để thay đổi dần những hành vi 
trong thực tiễn của mỗi cá nhân, tổ chức. Ngành du lịch cũng 
thường xuyên phối hợp với các lĩnh vực kinh tế khác và 
thông qua các diễn đàn, tổ chức giáo dục,tổ chức xã hội dân 
sự… Để phát triển và phổ biến thông tin giúp các bên hiểu 
và thực hiện các hoạt động góp phần phát triển có trách 
nhiệm vào các nghiệp vụ công việc hàng ngày. 

Nam Phi quản lý phát triển DLCTN trên cơ sở khai thác 
tốt tiềm năng ngành du lịch và lữ hành để phát triển kinh 
tế, tạo công ăn việc làm và thúc đẩy phát triển xã hội. Bên 
cạnh các loại hình du lịch truyền thống, như tham quan các 
di tích lịch sử, khu bảo tồn động vật hoang dã, trải nghiệm 
các vườn nho bạt ngàn và các công viên quốc gia, Nam Phi 
đang chú trọng phát triển du lịch đô thị và văn hóa, với việc 
tổ chức loạt sự kiện âm nhạc, thời trang cùng các loại hình 
nghệ thuật khác. Trong Thông điệp quốc gia năm 2019, 
Tổng thống Nam Phi C.Ramaphosa đặt mục tiêu đến năm 
2030 tăng hơn gấp đôi lượng du khách quốc tế và số việc 
làm trực tiếp trong ngành du lịch. 

Kinh nghiệm của Nam Phi cũng đã gợi ý cho Việt Nam 
một số bài học trong phát triển du lịch có trách nhiệm. 

Thứ nhất, Chính phủ và các cơ quan quản lý du lịch phải 
đóng vai trò chính trong việc định hướng phát triển du lịch 
có trách nhiệm. Thông qua việc xây dựng các chính sách, 
mục tiêu cụ thể về kinh tế, môi trường và xã hội cho phát 
triển du lịch, chính phủ sẽ giúp các cá nhân tổ chức có liên 
quan hiểu rõ về trách nhiệm, nghĩa vụ và sứ mệnh của 
mình đối với môi trường kinh tế và xã hội. Bên cạnh việc 
định hướng và xây dựng các chính sách cụ thể trong phát 
triển du lịch có trách nhiệm, chính phủ và các cơ quan nhà 
nước về du lịch thông qua các cơ quan tổ chức ở địa 
phương để thực hiện các chương trình truyền thông 
thường xuyên và sâu rộng về du lịch có trách nhiệm với tất 
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cả các bên liên quan để hiểu để họ hiểu rõ sứ mệnh của 
mình. Từ đó dần hình thành nhận thức thái độ và hành vi 
du lịch có trách nhiệm của tất cả các bên có liên quan. 

Thứ hai, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cần xây 
dựng và cung cấp các công cụ hướng dẫn thực hành du 
lịch có trách nhiệm cho tất cả các cá nhân, tổ chức nhằm 
đảm bảo tất các bên tham gia đều có đủ hướng dẫn cơ bản, 
cùng thống nhất những phương thức chung trong phát 
triển du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam. 

 Thứ ba, có cơ chế chuyển khuyến khích các doanh 
nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hành du lịch có trách nhiệm 
thông qua các chính sách cụ thể như cấp chứng chỉ,vinh 
danh, khuyến khích bằng giảm trừ thuế, quảng bá trong 
tổng thể chung của ngành… Bên cạnh việc khuyến khích, 
chính quyền cũng tạo điều kiện để các bộ phận chức năng 
có cơ chế giám sát, quản lý các hoạt động nhằm giảm thiểu 
các hành vi thiếu trách nhiệm với môi trường văn hóa, xã 
hội của các tổ chức, cá nhân tham gia vào du lịch. 

3.2. Quản lý phát triển DLCTN tại Thái Lan 
Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, chính phủ Thái 

Lan luôn xem du lịch là một công cụ quan trọng để phục 
hồi và ổn định nền kinh tế. Từ sau năm 1997, du lịch đã trở 
thành một nguồn thu lớn của Thái Lan đóng góp trung 
bình 8% GDP hàng năm. Trong các năn từ 2012 năm 2017, 
Thái Lan luôn nằm trong số các điểm đến thu hút được 
nhiều khách du lịch quốc tế và là một trong số những quốc 
gia có doanh thu từdu lịch cao nhất trên thế giới. Tuy 
nhiên, sự phát triển quá nhanh chóng của du lịch cũng đã 
khiến cho Thái Lan gặp phải rất nhiều vấn đề về môi trường 
tự nhiên, xã hội và sự biến đổi tiêu cực của văn hóa. Sự thay 
đổi về các hình thức tiêu dùng du lịch cũng khiến cho sản 
phẩm du lịch Thái Lan có nhiều biểu hiện tiêu cực. 

Đứng trước vấn đề này, chính phủ Thái Lan đã phải 
nhanh chóng đưa các mục tiêu về bảo tồn và phát triển có 
trách nhiệm song song với mục tiêu về kinh tế trong các kế 
hoạch phát triển kinh tế xã hội. Mô hình phát triển bền 
vững được lồng ghép vào các kế hoạch phát triển kinh tế 
và xã hội quốc gia của Thái Lan. Các kế hoạch đều tuân 
theo triết lý của Nhà vua về “một nền kinh tế vừa đủ” nhằm 
tăng cường “sức chống chịu” của nền kinh tế bên cạnh mô 
hình tăng trưởng thông thường. Trong đó, con người được 
lấy làm trung tâm của sự phát triển. Cũng theo kế hoạch 
chung của nền kinh tế, giai đoạn từ năm 2012 - 2016, tôn 
chỉ của du lịch Thái Lan là “cộng đồng ổn định, thịnh vượng 
và bền vững”. Phát triển du lịch theo hướng sang quản lý 
bền vững tài nguyên với sự tham gia của cộng đồng bản 
địa được xem là một trong những chiến lược cơ bản của du 
lịch Thái Lan. Trên cơ sở tôn chỉ và chiến lược đã đặt ra, 
chính quyền Thái Lan đã đề ra những mục tiêu rất cụ thể 
đối với sự phát triển du lịch của giai đoạn hiện tại: 

Một là, quản lý phát triển du lịch bền vững, có trách 
nhiệm với cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ 
du lịch, đồng thời góp phần phục hồi và nâng cấp các giá 
trị đặc sắc, đa dạng của sản phẩm, của tài nguyên du lịch 
của Thái Lan. 

Hai là, đặt mục tiêu bền vững và thịnh vượng cho cộng 
đồng bản địa lên hàng đầu trong phát triển du lịch. Các hoạt 
động phát triển đều phải xoay quanh mục tiêu vì cộng đồng 
hướng tới việc gìn giữ, cải thiện và bảo vệ môi trường. 

Ba là, thúc đẩy khai thác thị trường du lịch chất lượng 
cao hướng tới các thị trường có mức tiêu dùng cao và sử 
dụng các sản phẩm có trách nhiệm với môi trường, kinh tế 
và xã hội. 

Từ những mục tiêu định hướng chính quyền Thái Lan 
thông qua cơ quan quản lý nhà nước về du lịch (Tourist 
Authority of Thai Lan - TAT) đã xây dựng các kế hoạch trong 
mỗi giai đoạn ngắn hạn. kế hoạch này được chi tiết hóa rất 
cụ thể và được triển khai thực hiện ở tất cả các bên liên 
quan tới hoạt động du lịch. 

Trong kế hoạch năm 2014 - 2015 để có thể duy trì các 
nghề thủ công địa phương, chính phủ ban hành luật miễn 
thuế VAT cho tất cả các địa điểm bán hàng thủ công địa 
phương ở Thái Lan. Các công ty lữ hành được thực hiện 
trách nhiệm với địa phương, sử dụng lao động địa phương 
sẽ được miễn một phần thuế thu nhập. Thái Lan cũng được 
đánh giá là một trong những quốc gia có mô hình phát 
triển du lịch dựa vào cộng đồng rất tốt. Chính quyền 
khuyến khích các địa phương phát triển các sản phẩm 
mang tính bản địa thông qua các chương trình như: “mỗi 
lần một sản phẩm”, “mỗi người dân là một hướng dẫn viên 
du lịch”. Các sản phẩm có lợi cho cộng đồng và môi trường 
như du lịch nông nghiệp, du lịch “Homestay” và du lịch 
làng nghề được khuyến khích phát triển. Chính quyền cũng 
rất quan tâm tới việc nâng cao năng lực làm du lịch cho 
người dân địa phương. Đến Thái Lan, du khách sẽ có cảm 
giác toàn dân làm du lịch và mọi giá trị cộng đồng đều có 
thể trở thành thành sản phẩm du lịch. Ở mỗi địa phương, 
chính quyền thiết lập các trung tâm hỗ trợ nhân lực cho du 
lịch. Trung tâm này hoạt động như một trung tâm tư vấn 
cho các đơn vị, tổ chức địa phương hoạt động trong ngành 
với mục tiêu tăng cường đồng bộ chất lượng nhân lực 
ngành du lịch Thái Lan. 

Trong giai đoạn 2016 - 2017 kế hoạch phát triển du lịch 
quốc gia của hoàng gia Thái Lan đã xác định rõ mục tiêu 
phát triển du lịch phải hướng tới bảo tồn văn hóa, gìn giữ 
tài nguyên và phát triển bền vững cho cộng đồng bản địa. 
Các sáng kiến, kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng, 
du lịch có trách nhiệm liên tục được chia sẻ trên các 
phương tiện thông tin đại chúng để làm bài học cho các 
bên liên quan. Bên cạnh đó, chính phủ Thái Lan cũng đề ra 
kế hoạch phát triển và phục hồi các di sản văn hóa nhằm 
phát triển các điểm du lịch mới thông qua hỗ trợ khối 
doanh nghiệp và cộng đồng địa phương. 

Bên cạnh những chính sách khuyến khích mềm dẻo, 
chính quyền thời gian cũng đã thực hiện những biện pháp 
rất cứng rắn và khẩn trương để có thể ngăn chặn kịp thời 
những hoạt động làm ảnh hưởng đến tính bền vững của du 
lịch chẳng hạn như: ban hành lệnh hạn chế tối đa cung cấp 
các dịch vụ lặn biển, ngắm biển… làm ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến hệ sinh thái biển ở một khu du lịch đảo nổi tiếng 
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như: Koh Khai Nok, Koh Khai Nui, Koh Khai Nai, Koh Tachai; 
siết chặt quản lý nhằm hạn chế du lịch tình dục ở Pataya 
từng bước đưa Thái Lan thoát khỏ thương hiệu điểm đến 
tình dục, xóa bỏ hoàn toàn việc kinh doanh “tuor 0 đồng” 
dành cho khách Trung Quốc; mở rộng quảng bá, giới thiệu 
về các sản phẩm du lịch văn hóa. 

Giai đoạn 2018 - 2019, chính sách phát triển du lịch của 
Thái Lan tập trung vào 05 nhóm đối tượng chính bao gồm: 
bảo tồn tài nguyên du lịch, thu hút khách du lịch có chất 
lượng và có trách nhiệm, phát triển doanh nghiệp du lịch 
có chất lượng, hỗ trợ cộng đồng địa phương và các nhà 
khoa học. Đối với phát triển du lịch bền vững, mục tiêu 
chiến lược không chỉ tập trung vào số lượng khách du lịch 
và các giá trị kinh tế và còn cân đối giữa các yếu tố kinh tế 
xã hội và môi trường. 

 Với triết lý “nền kinh tế vừa đủ” và sự chuyển hướng 
nhanh, mạnh bằng những công cụ quyết liệt của chính 
quyền đã giúp Thái Lan đang dần thoát khỏi những ảnh 
hưởng nghiêm trọng của “tăng cường du lịch nóng”. Du 
lịch Thái Lan đang hướng tới sự phát triển có trách nhiệm, 
bền vững và thân thiện với môi trường và cộng đồng. 
Những kinh nghiệm của Thái Lan sẽ là bài học rất quan 
trọng và gần gũi đối với Việt Nam bởi du lịch Thái Lan và du 
lịch Việt Nam có khá nhiều điểm tương đồng. 

Thứ nhất, ngay khi có định hướng chuyển từ mục tiêu 
chính là kinh tế sang cân bằng các mục tiêu kinh tế - môi 
trường - văn hóa, chính quyền Thái Lan đã xác định rất rõ 
cộng đồng bản địa sẽ là trung tâm của sự phát triển du lịch 
có trách nhiệm. Cộng đồng được hưởng lợi, được tham gia 
và được phát triển sẽ là cơ sở để du lịch Thái Lan phát triển 
bền vững và trách nhiệm. Trong mỗi giai đoạn, ngành du 
lịch Thái Lan đều xây dựng các chính sách chương trình 
hướng tới mục tiêu phát triển du lịch có trách nhiệm với 
cộng đồng. 

Thứ hai, không chỉ xây dựng các chiến lược phát triển 
dài hạn, chính quyền thái lan còn lập kế hoạch phát triển 
của mỗi năm du lịch. Việc định hướng mục tiêu trọng tâm 
và kế hoạch thực hiện trong mỗi giai đoạn ngắn hạn như 
của ngành lu lịch Thái Lan cũng là phong cách phù hợp 
giúp cho các bên tham gia vào các hoạt động du lịch có thể 
xác định rõ vai trò, nhiệm vụ và kế hoạch hành động trọng 
tâm của ngành và của đơn vị mình trong phát triển du lịch 
có trách nhiệm ở mỗi thời điểm cụ thể. 

Thứ ba, bên cạnh việc tuyên truyền, xây dựng ý thức 
trách nhiệm trong phát triển du lịch, chính quyền cũng cần 
thực hiện ngăn chặn những hành vi thiếu trách nhiệm 
bằng các công cụ quyết liệt và nhanh chóng nhằm quản lý 
tốt các hoạt động có liên quan tới hướng hướng tới mục 
tiêu phát triển trách nhiệm và bền vững. 
3.3. Quản lý phát triển DLCTN tại Bhutan 

Không giống như nhiều quốc gia khác, ngay từ khi bắt 
đầu mở cửa phát triển du lịch vào năm 1974, định hướng 
thị trường đã không phải là mục tiêu chiến lược mà Buhtan 
hướng tới. Chính phủ Bhutan xác định du lịch không thể là 
một ngành công nghiệp khai thác mà phải là một hoạt 

động đóng góp vào sự phục hồi, bảo tồn thiên nhiên và giữ 
gìn văn hóa bản địa. Về mặt xã hội, chính quyền Bhutan đã 
thực hiện thành công trong việc biến quốc gia này trở 
thành đất nước có chỉ số hạnh phúc cao nhất trên thế giới 
bằng những chính sách vô cùng đặc biệt. 

Khác với các quốc gia trên thế giới, Bhutan không sử 
dụng chỉ số GDP là một thước đo quan trọng của sự phát 
triển mà sử dụng các chỉ số về sức khỏe, giáo dục và sự đa 
dạng sinh thái, khả năng phục hồi của tài nguyên tự nhiên, 
văn hóa để đo lường tổng thể sự phát triển của quốc gia. 
Để làm được điều này, chính quyền Butan đã không ngừng 
tuyên truyền, giáo dục người dân ý thức rằng sự an lành, 
hạnh phúc của con người phụ thuộc vào mức độ an sinh 
tinh thần hơn là an sinh vật chất. Con người tồn tại như 
một thực thể gắn với tự nhiên. Do đó các hoạt động kinh tế 
tổn hại quá lớn đến tự nhiên sẽ không được khuyến khích 
thực hiện mà thay vào đó bằng các hoạt động thân thiện 
với môi trường. Chẳng hạn như một khu rừng thay vì được 
khai thác gỗ để thu lợi ngắn hạn thì chính quyền Bhutan sẽ 
sử dụng nó vào mục đích phát triển du lịch. Tuy nguồn lợi 
kinh tế do hoạt động du lịch mang lại ít hơn nhưng sẽ bền 
vững hơn so với ngành công nghiệp khai thác. Ngay trong 
ngành du lịch, lợi ích kinh tế sẽ không phải là mục tiêu đầu 
tiên được quan tâm mà nó phải gắn với an sinh xã hội, an 
toàn môi trường và văn hóa. Đây có thể được xem là một 
bài học rất tốt cho sự phát triển du lịch ở các quốc gia. Nếu 
như có những hướng đi đúng, chúng ta có thể sử dụng du 
lịch như một công cụ để thay thế cho những ngành công 
nghiệp khác đang làm tổn hại tới môi trường tự nhiên và 
văn hóa xã hội. 

Bhutan thực hiện kiểm soát rất nghiêm ngặt đối với 
khách du lịch đến quốc gia này. Chính sách du lịch “Giá trí 
cao, ảnh hưởng thấp” vô cùng đặc biệt của Bhutan hướng 
tới một môi trường du lịch trong sạch, bền vững, gắn với 
bảo vệ và duy trì các giá trị truyền thống, văn hóa tốt đẹp 
cùng với bảo vệ thiên nhiên. Vào mùa cao điểm, chính phủ 
cho phép các điểm đến có thể tăng đáng kể các mức phí 
dành cho khách du lịch. Biện pháp này giúp cho lượng 
khách đến với điểm đến luôn ổn định. Đồng thời, các chi 
phi gia tăng sẽ đóng góp cho công việc bảo tồn và phục 
hồi các giá trị tài nguyên tự nhiên và văn hóa bị tổn hại. Bên 
cạnh đó, Bhutan cũng thực hiện tuyên truyền tới du khách 
về những quyền lợi mà họ được hương khi tới với một điểm 
đến có môi trường nguyên sơ, có người dân địa phương 
chào đón một cách tích cực. Khách du lịch ngoài việc được 
hương các giá trị tinh thần từ các trải nghiệm du lịch, còn 
được tôn vinh về việc đã hỗ trợ một phần vào việc phục hồi 
khí hậu, tạo ra phúc lợi xã hội cho cộng đồng địa phương 
và từ đó giúp bảo tồn văn hóa bản địa. Thực hiện theo cách 
này, du lịch ở Bhutan đã không còn là một ngành. công 
nghiệp khai thác mà là ngành phục hồi. Rõ ràng, mục tiêu 
này của chính phủ đã thể hiện một tầm nhìn dài hạn và có 
tính chiến lược, rất đáng để học hỏi.  

Chính quyền Bhutan đã đưa vào hiến pháp các chính 
sách cụ thể về bảo vệ môi trường và tài nguyên. Chẳng hạn 
như, chính phủ, doanh nghiệp và các cá nhân luôn phải 
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đảm bảo 60% diện tích của Bhutan được bao phủ bởi rừng. 
Việc khai thác các tài nguyên tự nhiên và văn hóa được 
kiểm soát rất nghiêm ngặt. Các báo cáo tài chính luôn phải 
gồm các báo cáo đánh giá tác động môi trường và các biện 
pháp kiểm soát tác động có hại. Hàng năm, các ngành kinh 
tế đều phải có báo cáo thường niên để chính phủ xem xét 
về mức độ đóng góp và mức độ trách nhiệm của doanh 
nghiệp với môi trường và xã hội. 

Ở Bhutan, du lịch được biết đến như một trong những 
hoạt động cơ bản tạo ra nguồn lợi kinh tế, xã hội và môi 
trường cho quốc gia. Bằng việc phát triển du lịch có trách 
nhiệm, ngành kinh tế này đã thay thế cho những ngành 
công nghiệp chế biến mà các dịch vụ khác có khả năng làm 
tổn hại tới môi trường. Chính vì vậy, đây là quốc gia duy 
nhất trên thế giới chỉ hấp thụ CO2 mà không xả thải ra môi 
trường và đảo ngược sự nóng lên toàn cầu. Tuy nhiên, vì là 
một quốc gia duy nhất hấp thụ CO2 nên Bhutan vẫn không 
thể tránh khỏi những ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường 
toàn cầu. 

Trường hợp Bhutan là một bài học rất quan trọng đối với 
sự phát triển của du lịch Việt Nam. 

Thứ nhất, Bhutan đã lựa chọn phát triển du lịch  để thay 
thế cho những ngành công nghiệp chế biến và xác định rõ 
du lịch phải là ngành công nghiệp giúp bảo vệ môi trường, 
phục hồi, giữ gìn tài nguyên chứ không phải là ngành công 
nghiệp khai thác. Ở tất cả các địa phương, nếu có thể thay 
thế du lịch cho các ngành kinh tế khác. Bhutan đều lựa 
chọn phát triển du lịch cho dù những lợi ích kinh tế mà 
ngành du lịch mang lại có thể sẽ ít hơn. Đây là một bài học 
rất cơ bản cho Việt Nam khi mà việc lựa chọn các ngành 
kinh tế chế biến và khai thác, mang lại hiệu quả kinh tế lớn 
hơn nhưng thiếu bền vững vẫn được xem là mục tiêu của 
các địa phương. Ngành du lịch ở Việt Nam vẫn phải cạnh 
tranh với các ngành kinh tế khác. Vì vậy, rất khó khăn để 
các tổ chức, doanh nghiệp làm du lịch hướng tới sự phát 
triển bền vững, có trách nhiệm. 

Thứ hai, an sinh cộng đồng, bảo vệ môi trường và tài 
nguyên được Bhutan xem là những mục tiêu quan trọng 
nhất của mọi hành động phát triển. Bằng các chính sách 
quản lý thông qua các báo cáo đánh giá tác động môi 
trường của môi dự án, chính quyền Bhutan đã thực hiện 
thành công mục tiêu kiểm soát hành động của các tổ chức 
doanh nghiệp trong phát triển có trách nhiệm. Chính phủ 
thống nhất quản lý để đảm bảo mọi hoạt động, dự án làm 
tổn hại đến môi trường, tài nguyên đều không được chính 
quyền cho phép thực hiện. Bên cạnh đó, chính phủ cũng 
thực hiện nghiêm ngặt các chính sách tài chính liên quan 
đến việc đóng góp bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên. 
Đây chính là mặt hạn chế của Việt Nam cần nghiên cứu 
xem xét bởi hiện tại, ở Việt Nam không có cơ quan quản lý 
thống nhất về đánh giá tác động môi trường cho các dự án 
phát triển nói chung cũng như các dự án phát triển du lịch. 
Điều này sẽ gây ra những hạn chế nhất định trong kiểm 
soát các dự án, chương trình phát triển du lịch không đảm 
bảo mục tiêu bền vững. 

Thứ ba, Việt Nam cần lập danh sách các khu vực nhạy 
cảm với môi trường tự nhiên, môi trường văn hóa và 
nghiên cứu về các chính sách nhằm kiểm soát số lượng và 
hành vi của khách và hành vi của khách du lịch ở những 
khu vực này. Có thể xem xét áp dụng những phương cách 
mà Bhutan đã thực hiện thành công như thu phí cao đối 
với khách du lịch để kiểm soát số lượng, đồng thời chia sẻ 
chi phí cho việc bảo tồn, phục hồi tài nguyên môi trường; 
tôn vinh và chia sẻ với khách về vai trò, hành vi của khách 
trong việc tham gia vào việc phục hồi khí hậu, tạo ra phúc 
lợi xã hội cho cộng đồng địa phương và từ đó giúp bảo 
tồn văn hóa bản địa. Tuy nhiên trường hợp của Bhutan 
cũng đã cho chúng ta thấy rõ rằng, du lịch có trách nhiệm 
không thể chỉ được thực hiện đơn lẻ ở một quốc gia hay 
một vùng lãnh thổ bởi cho dù có giải quyết thật tốt vấn 
đề địa phương nhưng nếu con số tổng thể tiếp tục gia 
tăng thì sớm muộn chúng ta vẫn phải chịu hậu quả nhất 
là trong bối cảnh mà lượng khách du lịch đang ngày một 
gia tăng nhanh chóng. 

3.4. Quản lý phát triển DLCTN tại Việt Nam 
Các cơ quan quản lý đóng vai trò quan trọng trong phát 

triển du lịch có trách nhiệm. Tại Việt Nam, nhận thức và 
định hướng của cơ quan quản lý cho phát triển du lịch có 
trách nhiệm khá rõ ràng ở cấp Trung ương và từng bước 
hình thành ở cấp địa phương. Tuy vậy, năng lực phát triển 
du lịch có trách nhiệm thể hiện trong việc xây dựng các 
chính sách và những hành động cụ thể để để phát triển du 
lịch có trách nhiệm còn khá hạn chế. 

Có thể thấy nhận thức chung về tầm quan trọng của phát 
triển du lịch có trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước nói 
chung nhất là ở cấp Trung ương khá rõ ràng. Các định hướng 
phát triển du lịch có trách nhiệm được xác định tại các nghị 
quyết của Trung ương Đảng, Luật du lịch cũng như chiến lược 
phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030. Các chính sách về phát triển du lịch có trách nhiệm được 
ghi dấu thành nhiều văn bản chủ trương liên quan tới phát 
triển du lịch tại Việt Nam nói chung. Nó thể hiện trong các 
chương trình kế hoạch chiến lược ngành và đặc biệt là chính 
phủ rất quan tâm và đã đưa ra nghị quyết 08 của Bộ Chính trị 
ban hành năm 2017. (Phỏng vấn chuyên gia du lịch). 

Hiện nay, Việt Nam không còn là một điểm đến mới nổi 
nữa. Ngành Du lịch của Việt Nam đã trưởng thành, mở rộng, 
đa dạng hóa và phát triển mạnh mẽ, trở thành một đối thủ 
cạnh tranh xứng tầm trong khu vực ASEAN. Để du lịch Việt 
Nam tiếp tục có những đóng góp đáng kể cho công cuộc phát 
triển kinh tế xã hội của đất nước và các lợi ích khác, ngành Du 
lịch phải duy trì được tính cạnh tranh, tính bền vững và tăng 
cường thúc đẩy tiềm năng phát triển kinh tế xã hội trên diện 
rộng. Những mục tiêu này có thể thực hiện được thông qua 
việc phát triển một khung chính sách du lịch có trách nhiệm. 
(Phỏng vấn chuyên gia du lịch). 

Tuy nhiên, từ nhận thức định hướng chính sách tới việc 
xây dựng năng lực và tổ chức thực hiện còn là một khoảng 
cách. Năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước trong 
phát triển du lịch có trách nhiệm, trước hết thể hiện ở năng 
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lực phát triển các chính sách và chương trình một cách hệ 
thống và cụ thể cho phát triển du lịch có trách nhiệm tại 
Việt Nam còn chưa tốt. 

Để biến các chủ trương thành những hành động cụ thể 
của các bên và tạo ra hiệu quả cụ thể cho phát triển du lịch có 
trách nhiệm cần các kế hoạch hành động và chính sách cụ thể 
điều này còn đang thiếu tại Việt Nam. Ví dụ như chính sách 
phát triển du lịch có trách nhiệm không chỉ dừng lại ở việc 
cung cấp nhận thức mà cần có những biện pháp chính sách 
cụ thể hơn, nhưng Việt Nam chưa làm được điều này. Kỷ luật 
xã hội đầu tiên là bắt buộc của luật pháp dần nhận thức các 
nước phát triển đều đi qua quá trình đó đầu tiên là bắt buộc. 
Nhưng nếu như có kỷ luật xã hội thì dần dần sẽ tự chuyển biến 
trong nhận thức. Các nước châu Âu đều trải qua giai đoạn đó, 
tôi hi vọng cái đấy được đưa vào các doanh nghiệp là bắt 
buộc. (Phỏng vấn chuyên gia du lịch). 

Từ góc độ quản lý nhà nước có thể phát triển nhiều công 
cụ khác nhau nhằm hỗ trợ và thúc đẩy các doanh nghiệp thực 
hiện du lịch có trách nhiệm. Vì nếu doanh nghiệp đóng vai trò 
bản lề trong việc phát triển du lịch có trách nhiệm thì nhà 
nước có vai trò là chất xúc tác.  Tuy nhiên, tại Việt Nam chưa 
phát triển nhiều công cụ nhằm hỗ trợ và thúc đẩy các doanh 
nghiệp thực hiện du lịch có trách nhiệm. (Phỏng vấn chuyên 
gia du lịch). 

Ở cấp địa phương cũng ghi nhận những thay đổi tích 
cực về nhận thức cho phát triển du lịch có trách nhiệm với 
nhiều hoạt động cụ thể.  

Có một số địa phương tôi được biết là sau khi có sự giúp đỡ 
của dự án EU thì một số địa phương triển khai được khá tốt. 
Bây giờ tất cả các địa phương rất quan tâm cái đấy mà có rất 
nhiều phong trào gọi là đưa vào những hành động cụ thể như 
là dọn rác. Đặc biệt tại những khu du lịch có rất nhiều những 
chương trình sản phẩm về văn hóa của chúng ta như là du 
lịch nông nghiệp, cuộc sống ở nông thôn, rồi Homestay, du 
lịch cộng đồng. Tất cả những cái đấy là mang tính chất bảo 
tồn phát huy giá trị văn hóa di sản. Đó là khái niệm trách 
nhiệm của xã hội phát triển du lịch, nó phải giữ được nét 
truyền thống và duy trì xã hội tốt đẹp. (Phỏng vấn doanh 
nghiệp du lịch). 

Tuy vậy, kể cả ở cấp địa phương, nhận thức và năng lực 
du lịch có trách nhiệm chưa được hình thành chính xác 
trong đội ngũ cán bộ quản lý. Việc tiếp cận du lịch có trách 
nhiệm thiếu tính hệ thống liên tục trong chính sách nói 
chung cũng như với các cán bộ quản lý nói riêng. 

Trong giai đoạn vừa qua, kể từ khi du lịch có trách nhiệm 
được xác định như là một định hướng cho phát triển du lịch 
Việt Nam. Và đặc biệt trong giai đoạn gần đây, khi du lịch mở 
rộng phát triển trên phạm vi cả nước, nhận thức được sự quan 
tâm của xã hội đã bắt đầu có những hành động chương trình 
cho phát triển du lịch có trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà 
nước. Tuy vậy, các hoạt động này còn ít, chưa được xây dựng 
một cách hệ thống; chưa có tác động rộng lớn và lan tỏa 
trong xã hội, trong phát triển du lịch có trách nhiệm. Trong khi 
đó, các chương trình cụ thể cho phát triển du lịch có trách 
nhiệm còn ít. Những chương trình như “bông sen xanh” cho 

các khách sạn để đáp ứng các yêu cầu về môi trường và xã hội 
còn chưa nhiều và chưa được phổ biến rộng rãi. Các doanh 
nghiệp cần hơn nữa những sáng kiến và chính sách cụ thể của 
nhà nước để thúc đẩy hành động phát triển du lịch có trách 
nhiệm. Theo tôi, đầu tiên là pháp luật và thực thi pháp luật 
thật nghiêm. Thứ hai, là phạt rồi khuyến khích bằng vật chất 
hoặc tinh thần hoặc biểu dương để tạo điều kiện kinh doanh 
thuận lợi hơn. (Phỏng vấn doanh nghiệp du lịch). 

Để phát triển du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam, vai trò 
của cơ quan quản lý được mong đợi là mạnh mẽ hơn nữa 
để tạo ra tính định hướng trong phát triển du lịch chung 
của đất nước; cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động 
của các doanh nghiệp và các bên tham gia phát triển du 
lịch. Nhưng vai trò này của nhà nước chưa rõ ràng. 

Tôi nghĩ rằng du lịch có trách nhiệm nghe nó hơi to tát 
nhưng mình nghĩ cái này nó là trách nhiệm chung của toàn 
cộng đồng với các di sản văn hóa từ các sản phẩm du lịch. 
Còn đối với cơ quan quản lý nhà nước phải làm thế nào để 
tăng nguồn thu tạo công ăn việc làm giữ được bản sắc văn 
hóa rồi định hướng phát triển. Các hành động chính sách phát 
triển du lịch có trách nhiệm đòi hỏi cần cụ thể và mạnh mẽ 
hơn nữa thay vì kêu gọi, tuyên truyền. Có lẽ hiện nay đối với 
các doanh nghiệp để kêu gọi ý thức tự giác thuần túy thì chỉ có 
thể tác động chút nào đó thôi, nếu tiếp tục theo hướng này thì 
khó mà cần đưa ra một quy chế. Khu vực tư nhân, người ta chỉ 
quan tâm nhiều đến lợi nhuận thôi. Và thậm chí người ta còn 
lơ cả du lịch có trách nhiệm đi, mặc dù người ta hiểu người ta 
biết, nhưng người ta vẫn lo đi kiếm lợi nhuận. Còn cơ quan 
quản lý nhà nước hay không bị phụ thuộc vào lợi nhuận, nghĩ 
cho xã hội nhiều hơn và phải hi sinh lợi ích của toàn ngành 
của thế hệ mai sau nên có rất nhiều quyền trong khi doanh 
nghiệp không có quyền. (Phỏng vấn chuyên gia du lịch). 

Tôi cho rằng các cơ quan quản lý nhà nước cần mạnh tay 
hơn, có trách nhiệm hơn ở lập kế hoạch và quản lý du lịch trong 
phạm vi thẩm quyền của mình, có thể là ở cấp tỉnh, huyện, xã 
và thôn bản. Vì vai trò chung của Nhà nước trong phát triển du 
lịch là đảm bảo cho ngành du lịch hoạt động hiệu quả, phù hợp 
với mục tiêu phát triển chung. Trong vai trò này, Nhà nước cần 
có trách nhiệm lập kế hoạch và quản lý ngành, hỗ trợ thu hút sự 
tham gia của các bên liên quan một cách hiệu quả, thu thập và 
quản lý thông tin du lịch, và tham gia tiếp thị marketing điểm 
đến. (Phỏng vấn chuyên gia du lịch). 

4. KHUYẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 
Từ bài học của Bhutan với những chính sách phát triển 

du lịch gắn liền với bảo vệ môi trường, giữ gìn tài nguyên, 
an sinh xã hội. Bài học của Thái Lan với sự chuyển mình từ 
phát triển du lịch với mục tiêu chính là tăng trưởng kinh tế 
sang phát triển DLCTN với ba mục tiêu cân bằng về kinh tế 
- môi trường - xã hội bằng những công cụ quản lý quyết liệt 
và nhanh chóng. Hay bài học của Nam Phi, về việc định 
hướng xây dựng các hướng dẫn chi tiết cụ thể và truyền 
thông tích cực, thường xuyên tới tất cả các đối tượng có 
liên quan về thực hành DLCTN, có thể thấy rằng, du lịch có 
trách nhiệm có thể thành công được ở các quốc gia đòi hỏi 
phải có sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các bên liên quan 
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đặc biệt là vai trò của chính phủ. Đối với Việt Nam, được 
phát triển DLCTN đòi hỏi phải có sự tham gia của tất cả các 
thành phần tham gia vào du lịch. Trong đó, một số đề xuất 
với ngành du lịch Việt Nam đó là: 

Thứ nhất, Chính phủ và cơ quan quản lý nhà nước về du 
lịch cần xác định rõ tầm quan trọng của phát triển du lịch 
có trách nhiệm từ đó định hướng chiến lược cho sự phát 
triển của toàn ngành và toàn xã hội. Trên cơ sở định hướng 
chung, cần xây dựng các kế hoạch, mục tiêu cụ thể trong 
mỗi giai đoạn ngắn hạn để các tổ chức, doanh nghiệp, cá 
nhân có thể cùng hướng tới thực hiện một mục tiêu chung 
được đề ra. Bên cạnh việc định hướng và xây dựng các 
chính sách cụ thể trong phát triển du lịch có trách nhiệm, 
chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, 
thông qua các cơ quan, tổ chức ở địa phương để thực hiện 
các chương trình truyền thông thường xuyên và sâu rộng 
về du lịch có trách nhiệm tới tất cả các bên liên quan để họ 
hiểu rõ sứ mệnh của mình. Từ đó sẽ hình thành nhận thức, 
thái độ và hành vi DLCTN của tất cả các bên có liên quan. 

Thứ hai, Chính phủ và cơ quan quản lý nhà nước về du 
lịch cần sớm xây dựng và triển khai các chính sách và quy 
định cụ thể về phát triển du lịch có trách nhiệm để đảm 
bảo cân bằng các mục tiêu kinh tế - môi trường - xã hội, 
trong đó các bên tham gia được đều được hưởng lợi từ việc 
thực hành du lịch có trách nhiệm. Cho phép lập và sử dụng 
các công cụ quản lý mạnh mẽ của nhà nước nhằm hạn chế 
các hành động ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường, tài 
nguyên và cộng đồng. Xây dựng cơ chế khuyến khích các 
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hành du lịch có trách 
nhiệm thông qua các chính sách cụ thể như cấp chứng chỉ, 
kinh doanh, khuyến khích bằng giảm trừ thuế quảng bá 
trong tổng thể chung của ngành… bên cạnh việc khuyến 
khích, chính quyền cũng tạo điều kiện để các bộ phận chức 
năng có cơ chế giám sát, quản lý các hoạt động nhằm giảm 
thiểu các hành vi thiếu trách nhiệm với môi trường, văn 
hóa, xã hội của các tổ chức, cá nhân tham gia vào du lịch.  

Thứ ba, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch chủ trì 
phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước để xây dựng 
và cung cấp các công cụ hướng dẫn thực hành du lịch có 
trách nhiệm cho tất cả các cá nhân, tổ chức nhằm đảm 
bảo tất cả các bên tham gia đều có sự hướng dẫn  
cơ bản cùng thống nhất những phương thức chung trong 
phát triển du lịch có trách nhiệm của Việt Nam. 
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