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LỜI 
NÓI 

ĐẦU
Trong khuôn khổ Dự án “Hợp tác hỗ trợ giáo dục lối sống sinh thái, thích ứng và giảm 
thiểu biến đổi khí hậu tại các trường Đại học Việt Nam” năm 2017 do Quỹ Rosa Luxem-
burg tài trợ, “Tài liệu hướng dẫn lồng ghép lối sống sinh thái vào chương trình giáo dục 
cho thanh niên – chủ đề Du lịch có trách nhiệm“ là một trong số 3 bộ công cụ giáo dục 
lối sống sinh thái dành cho giáo viên, tập huấn viên và những nhà hoạt động thanh 
niên với các chủ đề Du lịch, Thực phẩm và Nước. 

Với mục đích hỗ trợ tập huấn viên và những nhà hoạt động thanh niên truyền cảm hứng 
tới người học của mình một cách đa dạng, thú vị và khoa học nhất, tài liệu này được 
xây dựng để có thể đưa những những kiến thức và kĩ năng cần thiết về ảnh hưởng của 
du lịch tới môi trường sinh thái, văn hóa xã hội và kinh tế. Bên cạnh đó, thông qua cuốn 
tài liệu, tập huấn viên cũng như các nhà hoạt động thanh niên sẽ có thêm hành trang 
để tham gia vào các hoạt động du lịch ở nhiều cấp độ khác nhau một cách bền vững.
Tài liệu này sẽ tập trung vào việc lồng ghép nội dung “du lịch có trách nhiệm” vào các 
chương trình giảng dạy cũng như các hoạt động nhằm thay đổi nhận thức và hành vi 
của người học. Từ đó họ có thể áp dụng trong nghề nghiệp tương lai và lan tỏa tới cộng 
đồng nơi họ sinh sống, học tập và làm việc.

Hơn thế nữa, cuốn sách này không chỉ dành riêng cho tập huấn viên và những nhà 
hoạt động thanh niên, nó còn là một công cụ được biên soạn một cách dễ hiểu dành 
cho tất cả những cá nhân, tổ chức mong muốn tìm hiểu, học hỏi và lồng ghép các chủ 
đề về lối sống bền vững vào các hoạt động giáo dục, tập huấn hoặc ngoại khóa cho 
thanh niên. Dù bạn là ai hay công tác ở bất kỳ vị trí nào, bạn cũng có thể trở thành 
người truyền cảm hứng tới cộng đồng của mình.

Nhóm biên soạn mong nhận được những nhận xét góp ý của các tổ chức và cá nhân 
để tài liệu được hoàn thiện và phổ biến rộng rãi hơn trong thời gian tới.

Nhóm biên soạn
Trung tâm C&E
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DU LỊCH VÀ CÁC LOẠI HÌNH DU LỊCH

Du lịch
Ngày nay, du lịch đã trở thành một hình thái giải trí phổ biến trên thế giới, trong đó có Việt Nam. 
Tuy nhiên cho đến nay, định nghĩa về du lịch vẫn chưa hoàn toàn thống nhất không chỉ ở riêng 
nước ta mà trên thế giới nói chung. 

Với mỗi hoàn cảnh và góc độ nghiên cứu cụ thể, mỗi người có một cách hiểu về du lịch khác nhau. 
Do vậy có bao nhiêu tác giả nghiên cứu về du lịch thì có bấy nhiêu định nghĩa.

Theo Tổ chức du lịch thế giới - World Tourism Organization (UNWTO) “Du lịch là một hiện tượng xã 
hội, văn hóa và kinh tế đòi hỏi có sự chuyển dịch của con người từ quốc gia này tới quốc gia khác, từ 
địa điểm này tới địa điểm khác, ra bên ngoài môi trường sinh sống thông thường của họ cho mục đích 
cá nhân hoặc kinh doanh. Những người này được gọi là du khách.” 

Còn các học giả biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam đã tách hai nội dung cơ bản của du lịch 
thành hai phần riêng biệt. Theo các chuyên gia này, nghĩa thứ nhất của từ này là “Một dạng nghỉ 
dưỡng sức, tham quan tích cực của con người ở ngoài nơi cư trú với mục đích: nghỉ ngơi, giải trí, xem 
danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hoá, nghệ thuật, vv.”. Theo định nghĩa thứ hai, du 
lịch được coi là “một ngành kinh doanh tổng hợp có hiệu quả cao về nhiều mặt: nâng cao hiểu biết 
về thiên nhiên, truyền thống lịch sử và văn hoá dân tộc, từ đó góp phần làm tăng thêm tình yêu đất 
nước; đối với người nước ngoài là tình hữu nghị với dân tộc mình. Về mặt kinh tế, du lịch là lĩnh vực 
kinh doanh mang lại hiệu quả rất lớn; có thể coi là hình thức xuất khẩu hàng hoá và lao động dịch vụ 
tại chỗ. Hầu như nước nào cũng coi trọng phát triển hoạt động du lịch.” 

N
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Các loại hình du lịch
Hoạt động du lịch có thể phân theo các nhóm khác nhau tuỳ 
thuộc tiêu chí đưa ra. Dưới đây các loại hình du lịch được phân 
theo mục đích của chuyến đi sẽ gồm:

GIẢI TRÍ
Những người đi du lịch với mục đích thư giãn, thay đổi hay 
muốn thoát khỏi những thói quen trong cuộc sống thường ngày 
của họ được xếp là du lịch giải trí. Du lịch giải trí lại được chia 
ra làm nhiều loại khác nhau có thể kể đến một số loại hình tiêu 
biểu dưới đây:

DU LỊCH MẠO HIỂM

Là một hình thức du lịch mang nhiều yếu tố khám phá và trải 
nghiệm những cảm xúc khác lạ từ chuyến đi tới những địa hình 
hiểm trở, có độ nguy hiểm cao. Và kèm theo du lịch mạo hiểm 
là những môn thể thao mạo hiểm thích ứng và phù hợp với 
từng loại hình du lịch riêng biệt. Tại Việt Nam, ta có thể kể đến 
một số khu vực đang khai thác loại hình du lịch này như: chèo 
thuyền vượt sông Lá Ba – Đà Lạt, leo núi mạo hiểm ở Ngũ Hành 
Sơn – Đà Nẵng, nhảy bungee ở Nha Trang, …

DU LỊCH VĂN HÓA

Du lịch văn hoá là tập hợp các hoạt động liên quan đến văn 
hoá của một quốc gia hoặc khu vực, đặc biệt là lối sống của 
người dân, lịch sử, nghệ thuật, kiến trúc, tôn giáo và các yếu 
tố khác giúp tạo ra lối sống của họ tại khu vực đó. Loại hình 
này bao gồm những chuyến đi ở khu vực thành thị, đặc biệt là 
các thành phố lịch sử hoặc có các nền văn hoá riêng biệt. Nó 
cũng có thể bao gồm du lịch ở các vùng nông thôn thể hiện 
những truyền thống của các cộng đồng văn hoá bản địa và 
những giá trị và lối sống của họ. Ở Việt Nam, loại hình này 
phát triển mạnh tại những địa phương còn lưu giữ nhiều lễ hội 
văn hóa như Huế, Phú Yên, Đồng Bằng Bắc Bộ,…

DU LỊCH SINH THÁI

Đây là loại hình du lịch dựa vào các giá trị thiên nhiên, gắn 
với bản sắc văn hóa địa phương với sự tham gia của cộng 
đồng nhằm phát triển bền vững. Du lịch sinh thái hướng đến 
việc bảo vệ hệ sinh thái cũng như giáo dục ý thức bảo vệ môi 
trường của chính những khách du lịch tham gia vào hoạt động 
này. 



9

Ngày nay, du lịch sinh thái đang ngày càng phát triển và 
dần trở thành xu hướng tại nhiều quốc gia trong đó có Việt 
Nam. Có thể kể đến các khu du lịch sinh thái tại Việt Nam 
như rừng quốc gia Cúc Phương, Tràng An – Ninh Bình, Gáo 
Giồng – Đồng Tháp,…

KINH DOANH
Đây là loại hình du lịch thực hiện mục đích công việc hoặc 
kinh doanh. Điển hình của chuyến đi này sẽ thường là tới gặp 
các đối tác, nhà cung cấp sản phẩm; mở rộng thị trường; 
thiết lập mối quan hệ mới; hay các chuyến du lịch team-build-
ing cho các nhân viên trong công ty.

THĂM HỎI BẠN BÈ VÀ NGƯỜI THÂN
Mục đích của chuyến đi có thể là để tham dự đám cưới, lễ kỷ 
niệm sinh nhật hoặc đơn giản chỉ là tới thăm hỏi người thân 
sau thời gian xa cách lâu ngày.

Y TẾ
Loại hình du lịch này bao gồm những người đi du lịch vì mục 
đích chữa bệnh. Tuy nhiên, điểm đến thường là những khu 
suối nước nóng hay là những nơi có khí hậu trong lành để hồi 
phục sức khỏe. Ngoài ra trong một vài năm trở lại đây, loại 
hình du lịch này còn bao gồm việc tới các bệnh viện phẫu 
thuật thẩm mỹ hay các spa để làm đẹp. 

TÔN GIÁO
Nó được định nghĩa là du lịch hành hương, du lịch tâm linh 
hay những chuyến hành hương đến những nơi linh thiêng 
hoặc các di tích văn hóa v.v... 

DU LỊCH GIÁO DỤC
Du khách đi du lịch với mục đích chính là tham gia các hoạt 
động liên quan đến giáo dục, để nghiên cứu, nâng cao trình 
độ chuyên môn, ví dụ như: tham gia vào các buổi hội thảo, 
các chuyến tham quan học tập hay các khóa đào tạo v.v...

DU LỊCH TÌNH NGUYỆN
Loại hình du lịch này bao gồm các mục đích từ thiện hoặc 
tình nguyện, chẳng hạn như làm sạch môi trường, đi du lịch 
với mục đích hỗ trợ trong khu vực khủng hoảng hoặc sự giúp 
đỡ y tế ở các nước khác.

N
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HIỆN TRẠNG DU LỊCH HIỆN NAY

Hiện trạng du lịch trên Thế giới
Là một trong những ngành kinh tế lớn nhất trên thế giới, du lịch đang hàng ngày tạo ra việc làm, 
thúc đẩy xuất khẩu và tạo ra sự thịnh vượng toàn cầu. Mặc dù đối mặt với những thách thức trong 
những năm trở lại đây bởi những bất ổn về kinh tế, chính trị cũng như thiên tai, dịch bệnh nhưng du 
lịch vẫn thể hiện sự phục hồi kinh tế của mình trong năm 2016, góp phần tăng trưởng GDP lên tới 
3.1% và hỗ trợ hơn 6 triệu việc làm thêm cho người dân trong các khu vực khai thác du lịch.

Theo nghiên cứu và khảo sát của Hội đồng du lịch thế giới (WTTC) trên 185 quốc gia và 26 vùng 
lãnh thổ, du lịch đã tạo ra:

Dù phải đối mặt với những khó khăn và thách thức trong tương lai nhưng dự báo Du lịch vẫn sẽ phát 
triển và là một ngành kinh tế mũi nhọn cho việc phát triển kinh tế của các quốc gia trên thế giới. 

XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH CỦA NGÀNH DU LỊCH THẾ GIỚI

THỊ TRƯỜNG DU LỊCH

Trong những thập kỷ trước, Bắc Mỹ và châu Âu đã thống trị thị trường du lịch, nhưng điều này có 
thể không kéo dài lâu hơn nữa. Dự kiến đến năm 2030, hầu hết sự tăng trưởng về du lịch quốc tế 
sẽ đến từ Châu Phi, Châu Á và Trung Đông, điều này sẽ cho phép tăng trưởng và cơ hội việc làm 
trong các khu vực này. Các thị trường mới nổi sẽ không chỉ trở thành những thị trường nguồn lớn 
hơn mà còn trở thành những điểm đến hấp dẫn hơn. Từ năm 2016 đến năm 2026, 10 điểm phát 
triển nhanh nhất cho chi tiêu cho du lịch giải trí dự kiến là Ấn Độ, Angola, Uganda, Brunei, Thái 
Lan, Trung Quốc, Myanmar, Oman, Mozambique và Việt Nam.
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6,6%

30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

292 TRIỆU VIỆC LÀM VÀO NĂM 2016 
(tương đương 1/10 việc làm trong nền kinh tế toàn cầu)

30% TỔNG XUẤT KHẨU DỊCH VỤ TOÀN CẦU

6,6% TỔNG LƯỢNG XUẤT KHẨU TOÀN CẦU

7,6 NGHÌN TỶ ĐÔ LA MỸ 
(tương đương 10,2% GDP toàn cầu)
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XÓA BỎ RÀO CẢN VỀ THỊ THỰC

Du khách thế kỷ 21 có sự kì vọng cao vào sự dễ dàng tiếp cận 
các địa điểm du lịch cũng như hy vọng vào sự lưu thông dễ dàng 
giữa các nước trên thế giới. Vào năm 2015, các điểm đến du lịch 
trên toàn thế giới yêu cầu 61% dân số thế giới phải có thị thực 
trước khi khởi hành. Trong khi đó, vào năm 2008, con số này là 
77%. Đây là một sự cải thiện đáng kể của ngành du lịch khi việc 
cấp thị thực đã được giảm bớt rào cản. 

Các rào cản về du lịch hoạt động giống như bất kỳ rào cản 
thương mại nào khác và cản trở cho sự tăng trưởng. Loại bỏ thị 
thực du lịch ở cấp độ song phương sẽ có nhiều lần đi lại giữa các 
quốc gia hơn. Một số giải pháp, từ thỏa thuận song phương đến 
khu vực, đã được thực hiện nhằm hỗ trợ giảm các rào cản về du 
lịch và cho phép tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm. Những điều 
này bao gồm thỏa thuận Schengen, Chương trình Tiếp cận Toàn 
cầu Hoa Kỳ và thậm chí là thẻ Du lịch Thương mại APEC. Các 
hiệp định khu vực khác nhau cũng đang trong quá trình đàm phán 
cho cộng đồng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), 
liên minh Thái Bình Dương và ý tưởng về một hộ chiếu Châu Phi 
cũng đã được Liên minh Châu Phi đề xuất.

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG DU LỊCH 

Một mô hình toàn diện cho Du lịch thông minh (Smart Travel), 
bao gồm Thị thực thông minh (Smart Visas), Biên giới thông minh 
(Smart Border), các quy trình bảo mật và cơ sở hạ tầng thông 
minh sẽ làm cách mạng hóa ngành du lịch và lữ hành theo cách 
mà điện thoại thông minh đã biến đổi ngành công nghiệp viễn 
thông và truyền thông, tạo việc làm và tăng trưởng cùng với nó. 
Không chỉ vậy, các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin này 
sẽ giúp tăng cường an ninh và giảm chi tiêu của chính phủ đồng 
thời nâng cao trải nghiệm của khách du lịch. 

Để đạt được một cách tiếp cận Du lịch thông minh (Smart Travel), 
ngành công nghiệp du lịch ngày càng phải dựa vào công nghệ 
và số hóa để tạo ra một trải nghiệm an toàn và liền mạch cho 
hành khách. Những đổi mới trong thập kỷ qua đã dẫn đến sự 
gia tăng đáng kể công nghệ tự động để tạo thuận lợi cho du lịch 
và làm cho nó an toàn hơn. Với công nghệ hiện có, hành khách 
ngày nay có thể đặt chuyến bay và kiểm tra trực tuyến, có thẻ lên 
máy bay trên điện thoại thông minh của họ, đi qua các cửa rà 
soát vé tự động và thậm chí kiểm tra vé máy bay của mình bằng 
máy điện tử. Các công nghệ này nên được áp dụng để tiếp tục 
tăng cường an ninh biên giới và thuận lợi cho việc đi lại.
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HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hội nghị Liên hợp quốc về Phát triển bền vững Rio +20 nhấn mạnh rằng du lịch được thiết kế tốt và 
quản lý tốt có thể đóng góp vào các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường trong công cuộc hướng 
tới phát triển bền vững. Là một trong những ngành kinh tế lớn mạnh nhất trên thế giới, du lịch có vai 
trò quan trọng trong việc thúc đẩy môi trường bền vững, tăng trưởng xanh và góp phần vào cuộc 
chiến chống biến đổi khí hậu. 

Trong ngày Du lịch thế giới (27/9) năm 2015, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã đưa ra 
thông điệp: “Với hơn một tỷ khách du lịch quốc tế hiện đang đi du lịch khắp thế giới mỗi năm, du lịch 
đã và đang chuyển dịch mạnh mẽ đang tạo ra sự khác biệt thật sự trong cuộc sống của hàng triệu 
người. Tiềm năng của du lịch đối với phát triển bền vững là đáng kể. Là một trong những lĩnh vực việc 
làm hàng đầu trên thế giới, du lịch cung cấp các cơ hội sinh kế quan trọng, giúp giảm nghèo và thúc 
đẩy phát triển hòa nhập. Vì du lịch xoay quanh cuộc gặp gỡ giữa các dân tộc khác nhau, ngành này 
có thể thúc đẩy sự hiểu biết đa văn hóa và nâng cao nhận thức về nhu cầu bảo tồn di sản văn hóa và 
thiên nhiên. Khi thế giới chuẩn bị áp dụng một chương trình phát triển bền vững mới, du lịch nên được 
công nhận vì khả năng tạo việc làm, quảng bá văn hóa và sản phẩm địa phương, và bảo vệ việc sử 
dụng bền vững môi trường sống dưới biển và trên cạn.” 

Không chỉ những người làm về phát triển mới nhìn nhận được tầm quan trọng của du lịch với phát 
triển bền vững, chính những người đi du lịch cũng dần có những cái nhìn tổng quan và tích cực 
hơn trong vấn đề này. Một loạt các nghiên cứu thị trường đã cho thấy sự quan tâm của người 
đi du lịch tới các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường, và tôn trọng nền văn hóa địa 
phương có chiều hướng gia tăng. Theo cuộc thăm dò ý kiến của các độc giả tạp chí Condé Nast 
Traveler – một trong những tạp chí hàng đầu thế giới về du lịch khách sạn cho thấy 93% người 
nghĩ rằng các công ty du lịch nên có trách nhiệm bảo vệ môi trường, trong khi 58% cho biết sự 
lựa chọn khách sạn của họ bị ảnh hưởng bởi việc khách sạn đó có sự hỗ trợ cho cộng đồng địa 
phương hay không.  Khảo sát của TripAdvisor (trang thông tin về du lịch lớn nhất trên thế giới) 
với hơn 700 du khách Mỹ về vấn đề du lịch thân thiện với môi trường năm 2012 cho biết 57% 
du khách nói rằng họ “thường xuyên” đưa ra các quyết định du lịch thân thiện với môi trường 
bằng việc lựa chọn khách sạn, phương tiện đi lại, hoặc nguồn thức ăn. Không chỉ có vậy, Jenny 
Rushmore - giám đốc du lịch có trách nhiệm của TripAdvisor cũng cho rằng: “Các sáng kiến xanh 
là một trong những ưu tiên hàng đầu đối với các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn đang cố gắng 
giảm bớt tác động lên môi trường. Cuộc khảo sát của chúng tôi cho thấy khách du lịch quan tâm đến 
các hoạt động thân thiện với sinh thái, nhưng lại muốn biết thêm thông tin về kế hoạch xanh và chính 
sách thực sự có sẵn tại điểm họ sẽ tới.” 
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 tăng 129,7% > 8.000.000

LƯỢT KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM 
TRONG 8 THÁNG NĂM 2017
(theo số liệu thống kê của Tổng cục du lịch Việt Nam)

DU LỊCH NHIỀU NHẤT?
VIỆT NAM

Khách nước nào đến 

LƯỢT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VỚI VIỆT NAM TRONG 8 THÁNG NĂM 2017

PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN

3 NƯỚC CÓ LƯỢT KHÁCH DU LỊCH TỚI VIỆT NAM NHIỀU NHẤT TRONG 8 THÁNG NĂM 2017

lượt khách du lịch so với cùng kì năm 2016

lượt khách

CHÂU Á
6.324.994

lượt khách

CHÂU MỸ
565.169 lượt khách

CHÂU ÂU
1.278.996

lượt khách

CHÂU PHI
23.191

lượt khách

CHÂU ÚC
280.029

HÀNG KHÔNG
> 7.000.000
lượt khách

TRUNG QUỐC HÀN QUỐC MỸ

ĐƯỜNG BỘ
> 1.000.000
lượt khách

ĐƯỜNG THỦY
> 100.000
lượt khách
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Với những con số ấn tượng và khả quan trên, có thể thấy ngành du lịch Việt Nam đang đứng trước 
một tương lai đầy hứa hẹn. Đó là dấu hiệu đáng mừng, tuy nhiên những người làm du lịch cũng còn 
phải đương đầu với không ít thách thức và khó khăn phía trước, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa 
và khu vực hóa ngày càng diễn ra mạnh mẽ. Mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt, phức tạp hơn 
và không chỉ giới hạn ở phạm vi cấp quốc gia mà còn lan tỏa trên toàn khu vực. 

Và một vấn đề khiến không chỉ ngành Du lịch quan tâm mà cả các ngành liên quan cũng trăn trở, 
đó là làm sao để hài hòa giữa việc khai thác các tiềm năng du lịch của Việt Nam mà vẫn đảm bảo 
được giữ gìn bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn các giá trị của di sản, bảo vệ môi trường 
cũng như giữ được nét văn hóa vốn có của địa phương.

Cũng theo báo cáo thường niên Travel & Tourism Economic Impact 2016 Việt Nam của Hội đồng 
Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC) công bố hồi tháng 3/2016, tổng đóng góp của du lịch vào 
GDP Việt Nam, bao gồm:

13,9%

11,2%

5,2%

10,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

6,035 TRIỆU VIỆC LÀM GIÁN TIẾP 
(chiếm 11,2% việc làm toàn quốc)

112,497 TỈ ĐỒNG
(chiếm 10,4% tổng đầu tư cả nước)

2,783 TRIỆU VIỆC LÀM TRỰC TIẾP 
(chiếm 5,2% việc làm toàn quốc)

584,844 TỶ ĐỒNG ĐÓNG GÓP TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP VÀ ĐẦU TƯ CÔNG
(tương đương 13,9% GDP)

Hiện trạng du lịch tại Việt Nam
Với tài nguyên thiên nhiên và di sản phong phú, cùng việc luôn có tên trong tốp đầu các bảng xếp 
hạng chỉ số an toàn, thân thiện, du lịch Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội để “ghi điểm” với 
du khách, nâng tầm phát triển.

Theo thống kê của Tổng cục du lịch Việt Nam, lượng khách du lịch nội địa hàng năm không ngừng 
tăng, từ hơn 11 nghìn lượt khách năm 2000 lên tới hơn 60 nghìn lượt khách năm 2016. Tốc độ tăng 
trưởng trong 16 năm có lúc lên tới 48% (năm 2015) .
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Có thể nhìn thấy nhiều tác động không tốt của du lịch đang ảnh hưởng lên chính các địa 
danh nổi tiếng của Việt Nam. Chẳng hạn như Vịnh Hạ Long – một trong những kỳ quan 
thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận, hiện nay, tại một số điểm du lịch như động 
Thiên Cung, Đầu Gỗ, Sửng Sốt… sự tập trung thường xuyên với mật độ cao của các tàu du 
lịch đã khiến cho môi trường sinh thái xung quanh bị ảnh hưởng. Chân vịt của các con tàu 
du lịch khuấy đục bùn, tác động tiêu cực đến hệ sinh thái đáy, nhất là san hô, cùng các 
loài động thực vật khác. Đó là chưa kể một lượng dầu từ nước malacanh của các con tàu, 
phương tiện vận chuyển khách, dịch vụ trên Vịnh, thoát ra làm ô nhiễm môi trường nước. 
Cho dù nhận thức, trách nhiệm của các chủ tàu du lịch, du khách đối với bảo vệ môi trường 
đã được nâng cao, cơ quan chức năng đã tăng cường quản lý thì một lượng nước thải, rác 
thải từ các phương tiện, khách du lịch xả ra môi trường Vịnh là khó tránh khỏi. Chưa kể 
các công trình, hạ tầng kinh doanh dịch vụ du lịch trên bờ cũng luôn tiềm ẩn nguy cơ gây 
ô nhiễm môi trường Vịnh từ nước, rác thải ra ngoài.

Một ví dụ điển hình khác là Phan Xi Păng: để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, sau một 
thời gian khởi công, cáp treo Phan Xi Păng đã đi vào hoạt động. Việc chinh phục nóc nhà 
Đông Dương đã được thực hiện một cách dễ dàng hơn so với trước đây. Thay vì trước kia, 
mỗi ngày chỉ có vài chục người lên tới đỉnh Phan Xi Păng bằng đường bộ, thì bây giờ, với 
năng lực vận chuyển của hệ thống cáp treo, con số ấy lên tới hàng nghìn người. Việc có 
quá nhiều người tới tham quan đã để lại nhiều hệ lụy, rác thải cũng nhiều hơn, việc đảm 
bảo vệ sinh tại khu tham quan chưa được quan tâm đúng mực và hơn cả việc thiếu ý thức 
của một bộ phận lớn khách du lịch lên đây vẽ bậy vào đỉnh mốc không chỉ làm xấu xí hình 
ảnh du lịch Việt Nam mà còn gây tổn hại tới tự tôn của dân tộc. 

Không dừng lại ở đó, số lượng khách du lịch đổ về Sa Pa tăng nhanh đồng nghĩa với việc 
các khu du lịch được xây dựng với số lượng chóng mặt đã làm phá vỡ cảnh quan tự nhiên 
của núi rừng. Kéo theo đó là sự thay đổi về tập quán và cuộc sống sinh hoạt của người dân 
nơi đây khiến cho bản sắc văn hóa đã bị lai căng pha tạp. Khách du lịch sau hơn chục 
năm quay lại Sa Pa cảm thấy nuối tiếc khi nhớ về một Sa Pa xưa khi chưa bị đô thị mạnh 
mẽ như thế này.

FANSIPAN
3.143m
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Tác động của du lịch đến địa phương
Du lịch có thể cung cấp việc làm và cải thiện sự giàu có của một khu vực. Nhiều nước đang phát 
triển sẵn sàng phát triển du lịch để trở nên giàu có hơn và cải thiện chất lượng cuộc sống cho 
người dân của họ. Tuy nhiên, khi một lượng lớn du khách đi đến một nơi có thể có cả tác động 
tích cực và tiêu cực đối với khu vực.

TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC

KINH TẾ

• Tạo cơ hội việc làm: Du lịch tạo công ăn việc 
làm, thông qua việc làm việc trực tiếp trong 
ngành du lịch và gián tiếp trong các lĩnh vực 
như bán lẻ và vận tải. 
• Tạo cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp 
nhỏ đặc biệt là tại các khu vực nông thôn
• Tạo thêm thu nhập từ thuế như sân bay, khách 
sạn. Và chi phí này có thể dùng để cải tạo 
trường học, nhà ở và bệnh viện

• Việc làm được tạo ra bởi du lịch thường theo 
mùa và được trả lương thấp. 
• Du lịch phát triển ngoài dựa vào nền tảng 
địa phương còn phụ thuộc vào việc xây dựng 
cơ sở hạ tầng cơ bản như đường xá, trung tâm 
du lịch, khách sạn… Và các chi phí này thường 
sẽ trả cho chính phủ. Vì vậy nó sẽ không nằm 
trong thuế phục vụ cho các công việc cải tạo 
chung.
• Du lịch còn đẩy giá bất động sản địa phương, 
các chi phí hàng hóa và dịch vụ
• Lợi nhuận có từ du lịch không phải lúc nào 
cũng mang lại lợi ích cho động đồng địa 
phương. Bỡi lẽ, một số trong số chúng sẽ bị rò 
rỉ cho các tập đoàn quốc tế như các chuỗi nhà 
hàng, khách sạn, …
• Các điểm đến quá phụ thuộc vào du lịch có 
thể bị ảnh hưởng bất lợi bởi các sự kiện như 
khủng bố, thiên tai và suy thoái kinh tế.

XÃ HỘI

• Du lịch giúp cải thiện cơ sở hạ tầng và tiện 
nghi giải trí mới. Từ đó đem lại lợi ích cho cộng 
đồng địa phương. 
• Các hoạt động du lịch khuyến khích giữ gìn 
các phong tục, nghề thủ công và lễ hội truyền 
thống 
• Du lịch giúp các nền văn hoá tiếp cận được 
với nhau và cũng có thể giúp nâng cao nhận 
thức toàn cầu về các vấn đề như nghèo đói và 
lạm dụng nhân quyền.
• Đảm bảo sinh kế khi du lịch tạo ra việc làm 
cho chính người dân địa phương

• Các hoạt động của du khách có thể có ảnh 
hưởng không tốt đến chất lượng cuộc sống của 
cộng đồng địa phương. 
• Người dân địa phương có thể bị di dời khỏi 
đất của họ để nhường chỗ cho các khách sạn 
mới hoặc bị cấm tới các bãi biển để nhường 
chỗ cho việc xây dựng các khu resort cao cấp
• Việc du nhập các nền văn hóa lạ từ khách du 
lịch cũng có thể dẫn đến sự xói mòn của các giá 
trị văn hoá truyền thống 
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TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC

MÔI TRƯỜNG

• Du lịch - đặc biệt là du lịch sinh thái - sẽ giúp 
thúc đẩy việc bảo tồn động vật hoang dã và tài 
nguyên thiên nhiên 
• Nó cũng giúp tạo ra nguồn tài chính cho 
việc duy trì bảo tồn động vật và công viên biển 
thông qua phí vào cửa và lệ phí hướng dẫn. 
• Bằng cách tạo ra nguồn việc làm, du lịch làm 
giảm các vấn đề như đánh bắt quá mức và phá 
rừng ở các nước đang phát triển.
• Nâng cao nhận thức của người dân địa 
phương và khách du lịch về các giá trị tự nhiên 
và tính nhạy cảm của hệ sinh thái

• Du lịch đe doạ đến các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên và văn hóa của khu vực như gây nên 
ô nhiễm nước, gây mất cân bằng sinh thái, ảnh 
hưởng tới hoạt động sống của các loài sinh vật 
do bị sử dụng quá mức
• Các khách sạn và các công ty du lịch có mức 
độ sử dụng nước và năng lượng cao sẽ tạo 
thêm áp lực và gánh nặng cho các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên tại điểm đến. Việc lập kế 
hoạch không tốt đối với hoạt động mua sắm 
và sử dụng các nguồn cung cho hoạt động du 
lịch cũng làm vấn đề ô nhiễm và rác thải trầm 
trọng hơn.
• Những công trình với kiến trúc nghèo nàn 
hoặc bất hợp lý làm hỏng cảnh quan và phá 
hủy những giá trị không gian.
• Sự phát triển du lịch ồ ạt chạy theo số lượng 
thường gây ra sự bào mòn, hư hại các công 
trình, các di tích hiện có. Sự có mặt quá đông 
của khách du lịch tại một địa điểm di tích tạo 
nên những tác động cơ học, hóa học (do khí 
thải, tiếng ồn,...) cùng với yếu tố khí hậu, thời 
tiết gây nên sự xuống cấp, phá hủy những công 
trình kiến trúc cổ.
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Các bên liên quan trong du lịch
Các bên liên quan bao gồm các cá nhân, một nhóm nhỏ, 
nhóm lớn hay rộng ra là cả một tổ chức, công ty và chính 
quyền. Mỗi một bên liên quan đều có tác động tới không 
chỉ các bên còn lại mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của 
cả ngành du lịch.  

CHÍNH PHỦ

Chính phủ đóng một vai trò quan trọng trong phát triển du 
lịch. Đây là bên lên kế hoạch cho các hoạt động du lịch ở 
cấp quốc gia. Lập kế hoạch ở cấp quốc gia đòi hỏi các 
chính sách phù hợp được thiết kế và thực hiện. Vai trò của 
chính phủ bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát triển 
và duy trì các cơ sở hạ tầng như đường xá, đường sắt và 
cảng; đẩy mạnh các điểm đến cho du khách trong nước và 
quốc tế; và đảm bảo an toàn và an ninh của khách du lịch. 

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Chính quyền địa phương là một phần quan trọng trong phát 
triển du lịch tại địa phương đó. Đây là bên quản lý các trung 
tâm quảng bá du lịch địa phương, cung cấp cơ sở hạ tầng 
và dịch vụ để hỗ trợ du lịch và quản lý các tác động của du 
lịch lên chính địa phương của mình. Họ cũng là người hiểu 
rõ nhất các đặc điểm độc đáo của khu vực cũng như có thể 
tạo ra một trải nghiệm đích thực cho những người muốn ghé 
thăm.

CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH VÀ KHAI THÁC DỊCH VỤ 
DU LỊCH

Các doanh nghiệp lữ hành và khai thác dịch vụ du lịch là 
bên góp phần đưa du khách tới địa điểm du lịch đó. Đây 
cũng là bên cung cấp các dịch vụ về chỗ ở, ăn uống cũng 
như phục vụ khách trong suốt chuyến đi.
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KHÁCH DU LỊCH

Có lẽ đây là bên có vai trò quan trọng nhất trong việc phát 
triển du lịch. Họ là người sử dụng các dịch vụ du lịch cũng 
như cũng chính là người có tác động lên địa điểm mà họ 
tới. Khách du lịch cũng chính là kênh truyền thông truyền 
miệng cho các địa điểm, công ty du lịch góp phần mang 
thêm nhiều lượt khách tới cho địa phương đó. Bên cạnh 
đó, khách du lịch còn là người đánh giá chất lượng các 
sản phẩm và dịch vụ mà các công ty lữ hành và dịch vụ 
du lịch mang tới.

NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG

Người dân địa phương có thể chống lại bất kỳ sự phát 
triển du lịch mà họ cho rằng bất hợp lý với khu vực sinh 
sống của mình. Do đó, họ cần phải tham gia vào quá trình 
ra quyết định khi thích hợp. Người dân địa phương có giá 
trị và văn hoá khác biệt có thể làm tăng thêm giá trị cho 
bất kỳ điểm đến du lịch nào. Khách du lịch cũng có thể 
hưởng lợi từ trải nghiệm với người dân địa phương bằng 
nhiều cách khác nhau.

CÁC CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG

Các cơ quan truyền thông không chỉ có sứ mệnh trong 
việc phổ biến thông tin mà còn liên quan đến việc kết nối 
với công chúng để thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn về các 
địa điểm du lịch, từ đó thúc đẩy người đi du lịch khám 
phá nhiều hơn. Đây cũng là bên sẽ hỗ trợ cho việc truyền 
tải các chính sách du lịch của chính phủ cũng như chính 
quyền địa phương gần hơn với người dân cũng như với 
khách du lịch. 

CÁC TỔ CHỨC KHÁC: CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ, 
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Đây là bên có thể đưa ra các nghiên cứu cũng như tư vấn 
các giải pháp để góp phần phát triển du lịch một cách hài 
hòa nhất. Đối tượng sinh viên, thanh niên trẻ có nhận thức 
rất cao trong các vấn đề về phát triển bền vững, do đó vai 
trò về giáo dục và truyền thông là rất quan trọng không chỉ 
từ phía chính các trường mà còn từ phía các tổ chức phi 
chính phủ. Hơn nữa, các trường đại học sẽ là nơi đào tạo 
ra nguồn nhân lực trong chuỗi dịch vụ du lịch, góp phần 
đẩy mạnh chất lượng của ngành.  



Tầm quan trọng của 
việc lồng ghép du lịch 

có trách nhiệm vào 
chương trình giáo dục

PHẦN

02
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DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM

Định nghĩa
Định nghĩa về du lịch có trách nhiệm lần đầu tiên được đưa ra trong Hội nghị Thượng đỉnh thế giới 
về Phát triển bền vững (World Summit on Sustainable Development) tại Cape Town, Nam Phi năm 
2002. Loại hình du lịch này được xây dựng trên nền tảng các nguyên tắc du lịch bền vững bao gồm:

• Sử dụng các nguồn tài nguyên theo hướng bền vững, 
• Tôn trọng, bảo tồn và phát huy tính chân thực trong văn hóa – xã hội, 
• Đảm bảo những lợi ích kinh tế lâu dài, sự công bằng trong phân bổ nguồn lực cho các bên 
liên quan   

Nó đòi hỏi tất cả mọi người từ chính phủ cho tới người dân bản địa đến khách du lịch phải chủ 
động tham gia và mang lại những thay đổi có lợi, thông qua các quyết định và triển khai các hoạt 
động nhằm tối ưu hóa những lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường, giảm thiểu những tác động liên 
đới mang tính tiêu cực. Chính vì vậy, du lịch có trách nhiệm là một cách tiếp cận chứ không phải 
là đích đến - với kết quả dài hạn là tạo ra một môi trường sống tốt hơn cho người dân địa phương, 
điều kiện tự nhiên, văn hóa và xã hội được cải thiện và xây dựng một điểm đến thú vị dành cho 
khách tham quan. 

Các đặc điểm của du lịch có trách nhiệm 
• Giảm thiểu các tác động tiêu cực tới kinh tế, môi trường và xã hội
• Tạo ra lợi ích kinh tế cho người dân và tăng cường phúc lợi cho cộng đồng sở tại
• Cải thiện điều kiện làm việc và tiếp cận với ngành du lịch
• Tăng cường sự tham gia của người dân địa phương trong các quyết định ảnh hưởng đến cuộc 
sống của họ
• Có những đóng góp tích cực trong việc bảo tồn di sản thiên nhiên và văn hóa, trong việc duy 
trì sự đa dạng của thế giới
• Cung cấp nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách thông qua mối liên hệ với người dân địa 
phương, những hiểu biết về các vấn đề văn hóa, xã hội và môi trường của địa phương đó
• Tạo ra sự tôn trọng của khách du lịch đối với người dân bản địa cũng như xây dựng niềm tự 
hào dân tộc
• Hỗ trợ tốt hơn cho người khuyết tật và người yếu thế
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Những lợi ích của du lịch có trách nhiệm
Cốt lõi của du lịch có trách nhiệm là những nguyên tắc của du lịch bền vững, mà theo Chương trình 
Môi trường Liên Hợp Quốc và Tổ chức Du lịch Thế giới, chúng bao gồm:

MÔI TRƯỜNG

KINH TẾ

XÃ HỘI

Vì vậy, du lịch có trách nhiệm cũng sẽ có những tác động không nhỏ tới ba yếu tố trên. Cụ thể:

DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM MANG ĐẾN MỘT MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG

Môi trường là yếu tố rất quan trọng đối với du lịch. Môi trường tự nhiên (biển, rừng, thác nước, 
núi, sông…) hay môi trường được con người xây dựng (di tích lịch sử hay các tàn tích) đều cần 
được bảo vệ và bảo tồn. Việc áp dụng du lịch có trách nhiệm sẽ góp phần bảo vệ đa dạng 
sinh học trong tự nhiên cũng như bảo tồn các giá trị văn hóa cổ xưa. Ở một cái nhìn sâu và 
xa hơn, du lịch có trách nhiệm giúp khai thác nguồn tài nguyên một cách có ý thức và khoa 
học, đảm bảo cho các nguồn tài nguyên này sinh sôi và phát triển cho các thế hệ sau. Ví dụ 
như tại vùng Gansbaai, Nam Phi từ một làng chài không ai biết đến đã trở thành một trong 
những điểm đến hấp dẫn nhất tại Nam Phi khi áp dụng du lịch có trách nhiệm vào trong các 
hoạt động du lịch của mình. Với việc tạo ra các hoạt động trải nghiệm gắn với thiên nhiên 
nhưng không khai thác quá mức như lặn lồng với cá mập, chèo thuyền kayak, chiêm ngưỡng 
cá voi có trách nhiệm, cưỡi ngựa… hay đi bộ đường dài, Gansbaai luôn được coi là khu vực 
có hệ sinh thái đa dạng, và phát triển trên thế giới trong suốt 20 năm qua.  

Không chỉ có vậy, việc bảo vệ môi trường sống không chỉ đơn giản là bảo vệ các loài động thực 
vật quý hiếm sống trong môi trường đó, mà nhờ có việc bảo vệ môi trường sống mà con người được 
hưởng lợi từ đó: Không bị nhiễm độc nguồn nước, không khí và đất. Đảm bảo sự hài hòa về môi 
trường sinh sống cho các loài động thực vật trong vùng cũng là giúp cho môi trường sống của con 
người được đảm bảo.
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DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM GÓP PHẦN VÀO VIỆC BẢO VỆ TÍNH TOÀN VẸN CỦA CỘNG ĐỒNG 
ĐỊA PHƯƠNG

Khi một khu vực được biến thành khu du lịch sẽ có những tác động từ những du khách tới văn hóa 
và cộng đồng khu vực đó. Những người dân địa phương sẽ phải đối mặt với việc ùn tắc giao thông 
bởi các xe du lịch, tình trạng quá tải ở các thị trấn hay thành phố, tỉ lệ tội phạm có thể sẽ bị tăng 
lên, các ngôn ngữ và nền văn hóa mới sẽ được du nhập và có thể có một dòng người di cư vào khu 
vực này để phục vụ cho các dịch vụ du lịch. 

Điển hình như ở Sapa, một trong số những địa điểm du lich nổi tiếng của Việt Nam, hầu hết các 
gia đình người dân tộc đều không cho con đi học mà bắt chúng đi bán các sản phẩm lưu niệm để 
kiếm tiền, hơn nữa các em còn không được học chữ quốc ngữ mà lại phải học tiếng Anh bồi để có 
thể giao tiếp được với các khách du lịch. Hay như tại chùa Hương, một quần thể văn hóa – tôn giáo 
tại Việt Nam, hàng năm có hàng nghìn du khách tới đây vào những tháng đầu năm. Kéo theo đó 
là hàng trăm chiếc xe ô tô du lịch cũng như xe máy tập trung tại địa điểm này gây tắc nghẽn giao 
thông kéo dài tại điểm du lịch. Không những thế, tình trạng chèo kéo khách, móc túi cũng diễn ra 
vì lợi dụng tình trạng đông đúc cũng như sơ hở của khách du lịch. 

Du lịch có trách nhiệm sẽ giúp tránh những thay đổi tiêu cực này, đồng thời mang đến những điều 
tích cực hơn. Ví dụ như việc thúc đẩy trao đổi văn hóa địa phương với nền văn hóa mới, hòa nhập 
mà không hòa tan. Điều này thường được thể hiện bằng việc giới thiệu các phương pháp tổ chức 
dịch vụ, các kiến thức và kỹ năng mới cho lao động địa phương để tăng tính chuyên nghiệp và thu 
hút cho dịch vụ tại khu vực. Việc này không chỉ đảm bảo cung cấp công ăn việc làm cho người 
dân trong vùng mà còn cung cấp cho các du khách một cái nhìn chân thực và gần gũi nhất với địa 
điểm du lịch.

DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM MANG ĐẾN SỰ BỀN VỮNG VỀ KINH TẾ

Yếu tố cuối cùng khi nói đến sự bền vững và cũng không kém phần quan trọng đó là kinh tế. Việc 
đảm bảo khoản thu từ du lịch tại một địa phương thực sự giúp nâng cao đời sống và phát triển cho 
chính khu vực đó là điều cần được lưu ý trong quản lý du lịch. Khi các công ty lữ hành hay các khu 
du lịch được đầu tư bởi người ngoài thì những bên này sẽ được hưởng phần lớn doanh thu từ du 
lịch. Du lịch có trách nhiệm sẽ giúp đưa nguồn thu nhập trở lại hỗ trợ địa phương, đóng góp cho 
phát triển nền kinh tế địa phương. 

Và thực tế là xét trên bình diện lâu dài, du lịch có trách nhiệm có lợi cho tất cả các bên, không chỉ 
cho các chủ đầu tư dịch vụ du lịch, các khu du lịch hay người dân địa phương mà còn cả cho những 
người đi du lịch: 
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Đối với người dân địa phương:
• Hỗ trợ nền kinh tế địa phương trên nhiều lĩnh vực, tạo cơ hội cho các hoạt động kinh doanh 
liên quan, và kích thích tăng trưởng kinh doanh địa phương một cách trực tiếp và gián tiếp. 
• Tạo ra các cơ hội trực tiếp và gián tiếp về việc làm, thu nhập, trao đổi tiền tệ cũng như các 
khoản thuế đóng góp cho chính quyền địa phương.
• Hỗ trợ/tạo môi trường để cộng đồng tham gia một cách chủ động vào các hoạt động du lịch, 
để tạo ra các nguồn thu từ hoạt động du lịch, thông qua đó góp phần xóa đói giảm nghèo cho 
cộng đồng địa phương.

Đối với các doanh nghiệp lữ hành hoặc kinh doanh du lịch:
• Khách hàng sẽ cảm thấy tốt khi mà họ đang góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường, hỗ 
trợ người dân địa phương về kinh tế và xã hội. Tuân theo các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm 
sẽ nâng cao danh tiếng của các doanh nghiệp và giúp họ nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh, 
thu thêm được nhiều khách hàng hơn.
• Việc sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí. Thực hiện 
các điều kiện làm việc tốt dẫn đến một lực lượng lao động vui vẻ hơn và tăng năng suất. Bảo tồn 
khu vực tự nhiên trong các điểm du lịch dẫn đến việc gia tăng tỉ lệ trở lại của du khách và bảo 
vệ các mối quan hệ của doanh nghiệp về lâu dài.

Đối với khách du lịch:
Sử dụng chi phí du lịch một cách hiệu quả và có ý nghĩa hơn. Khoản chi phí bỏ ra cho du lịch 
sẽ cho những trải nghiệm về các nền văn hóa và thiên nhiên “đúng nghĩa” hay “đích thực” hay 
“đậm chất địa phương” đáp ứng mong mỏi đó của bản thân.
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Tìm hiểu về địa điểm sẽ tới
Việc tìm hiểu trước điểm đến sẽ làm 
chuyến đi phong phú hơn. Ngoài ra, đây 
còn là nền tảng cho việc đi du lịch theo 
một cách tôn trọng văn hoá, bảo vệ môi 
trường và hỗ trợ cộng đồng địa phương. 
Làm thế nào người đi du lịch có thể làm 
những điều đó mà không hề hiểu một chút 
về lịch sử hoặc văn hoá của nơi mình sẽ 
đến? Việc tìm hiểu này có thể đơn giản 
là đọc một vài bài báo, nói chuyện với 
những người có kinh nghiệm, đọc một vài 
cuốn sách hoặc tìm hiểu thông tin trên 
các phương tiện xã hội có thể sẽ mang 
tới những trải nghiệm du lịch đáng kinh 
ngạc.

Chọn công ty cung cấp dịch vụ du lịch phù 
hợp và có những chính sách quan tâm tới 
du lịch có trách nhiệm và bền vững
Cho dù bạn mua bất cứ công cụ hỗ trợ khi 
đi du lịch nào như đặt phòng khách sạn, 
vé tham quan, đặt tour… hãy chú ý đến 
sự bền vững hoặc các chính sách có liên 
quan đến du lịch bền vững trên trang web 
của công ty đó.
Nếu một công ty không có thông tin bạn 
tìm kiếm về chính sách đóng góp bền 
vững cho địa phương, hãy chủ động tìm 
và hỏi. Hãy cho họ biết rằng hỗ trợ nền 
kinh tế địa phương, bảo vệ môi trường, 
và tôn trọng văn hóa địa phương là điều 
quan trọng đối với bạn khi đi du lịch, và 
hỏi xem họ có đang kết hợp các yếu tố 
này dưới hình thức nào hay không.

Tôn trọng các phong tục, văn hoá và lối 
sống địa phương
Một số nền văn hoá có truyền thống có 
thể sẽ rất khác đối với bạn. Vì vậy, hãy 
hiểu và tôn trọng những truyền thống này, 
hoặc không gây nguy hiểm cho những 
người dân địa phương, nơi bạn đang đi 
du lịch. Điều đó sẽ thể hiện bạn là một du 
khách lịch sự.
Ngoài ra, hãy dành thời gian để đắm 
mình trong âm nhạc, nghệ thuật và khám 
phá ẩm thực địa phương. Cảm nhận và 
trải nghiệm những khác biệt văn hoá sẽ 
khiến chuyến đi của bạn trở nên độc đáo 
và hữu ích hơn. Tìm hiểu người dân địa 
phương và cách họ nhìn cuộc sống. Bạn 
có thể ngạc nhiên trước những điều bạn 
học được khi bạn mở mang tâm trí của 
mình với những điều mới!

Xem xét tác động đến từ sự hiện diện của 
bạn tới điểm đến
Hãy suy nghĩ về những gì mình sẽ để lại 
nơi đây khi rời khỏi điểm du lịch. Luôn thu 
gom những rác thải mà bạn bỏ ra. Chúng 
sẽ giúp tạo cảnh quan đẹp hơn mà còn hỗ 
trợ trong việc bảo tồn các loài động vật 
tại nơi đây. Các tác động này không chỉ 
dừng lại ở yếu tố cảnh quan môi trường, 
mà còn là tác động tới đời sống, văn hóa, 
kinh tế của người dân bản địa.

ĐỐI VỚI NGƯỜI DU LỊCH

Làm thế nào để phát triển du lịch có trách nhiệm?Làm thế nào để phát triển du lịch có trách nhiệm?

Tổ chức Du lịch thế giới UNWTO cho rằng, với sự 
quan tâm và các chính sách thích hợp, các di sản 
văn hóa và môi trường tại địa điểm du lịch có thể 
được bảo vệ. Tuy nhiên, ý thức của các du khách 
sẽ góp phần duy trì và không làm tổn hại các nền 
văn hoá và môi trường nơi đây.



ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY LỮ HÀNH VÀ CUNG CẤP 
DỊCH VỤ DU LỊCH

Cũng như các cá nhân, các công ty du lịch, công ty lữ 
hành có thể hỗ trợ và khuyến khích du lịch bền vững thông 
qua các chính sách và quy định thích hợp như:

- Các khách sạn, nhà hàng có thể lắp đặt hệ thống xử lý 
nước thải hợp lý hoặc các hệ thống lọc nước quay vòng
- Tuyển dụng và đào tạo người dân địa phương cho các 
hoạt động du lịch của mình
- Không khai thác du lịch quá mức cho phép của địa 
phương
- Giảm thiểu việc sử dụng tài nguyên tại điểm du lịch
- Có kế hoạch xây dựng phù hợp, sử dụng các nguyên 
liệu thân thiện với môi trường để xây dựng các khu du 
lịch

ĐỐI VỚI ĐỊA PHƯƠNG

Để Du lịch có trách nhiệm có thể phát triển thì cần có 
những tác động hợp lý của cơ quan quản lý địa phương 
cũng như nhà nước. Vì vậy cần có:

- Các dự án phát triển du lịch phải phù hợp với nhu cầu 
và thực tiễn của cộng đồng địa phương.
- Các biện pháp kiểm soát quy hoạch có thể được thiết 
kế để đảm bảo phân tán phát triển du lịch trong khu 
vực để tránh sự tập trung quá mức và bất bình đẳng 
trong khu vực.
- Công tác đánh giá môi trường và các biện pháp bảo 
vệ sinh thái cần được áp dụng một cách hợp lý và ng-
hiêm khắc trong quá trình phê duyệt phát triển.
- Tổ chức các buổi tập huấn và phát triển các kỹ năng 
du lịch cho người dân địa phương
- Có các quy định và chế tài rõ ràng đối với các bên 
liên quan trong du lịch, từ khách thăm quan, người dân 
bản địa đến các công ty cung cấp dịch vụ. 
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TẠI SAO CẦN ĐƯA DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM VÀO 
TRONG GIẢNG DẠY?

Các du khách là những thanh niên hay những người trẻ đang ngày càng gia tăng. Đây là một trong 
những thị trường phát triển nhanh và mạnh nhất trong ngành du lịch. Theo Tổ chức Du lịch Thế giới 
– UNWTO, năm 2015 có 23% khách du lịch quốc tế nằm trong độ tuổi từ 15 – 29, ở nhiều quốc 
gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Một nghiên cứu của Liên đoàn du lịch thanh niên và giáo dục thế 
giới (WYSE Travel Confederation) và UNWTO chỉ ra rằng tổng giá trị thu được từ nhóm du khách 
trẻ là 190 tỷ USD vào năm 2009 và con số này đã tăng lên tới 286 tỷ USD chỉ sau đó 5 năm. Và 
theo như dự báo của UNWTO thì tới năm 2020, lượng du khách trẻ sẽ lên tới 370 triệu người. Họ 
là những người trẻ và thực sự là nhóm du khách có sự ảnh hưởng lớn tới ngành du lịch cùng phương 
châm “sống như người bản xứ” với các trải nghiệm gắn liền với địa phương. Tầm quan trọng của 
đối tượng này đã được Liên Hiệp Quốc công nhận là lực lượng chính cho sự thay đổi và phát triển 
của xã hội. Vì vậy, hơn bất kỳ phân khúc thị trường nào khác, thanh niên đang dẫn đầu với sự đổi 
mới và mở đường cho du lịch có trách nhiệm. 

Bên cạnh đó, trong thời đại phát triển của ngành công nghiệp không khói này, thanh niên không chỉ 
là một phần quan trọng trong phân khúc thị trường, họ còn là nguồn lực cho sự đổi mới và thay đổi. 
Bản thân những thanh niên trong độ tuổi này đều đang còn đi học hoặc mới đi làm, vì vậy sự thay 
đổi của họ là có thể dễ dàng được diễn ra và không quá khó khăn. Đặc biệt với những người trẻ 
đang học tập trong các ngành liên quan tới du lịch và lữ hành như hướng dẫn viên, quản lý khách 
sạn, nhà hàng, điều hành tour, … lại càng dễ dàng trong việc áp dụng du lịch có trách nhiệm vào 
trong nghề nghiệp sau này của bản thân. 

Vì vậy, việc lồng ghép “Du lịch có trách nhiệm” vào giảng dạy là điều hết sức cần thiết. Việc này 
giúp những người trẻ - một trong những thị trường du lịch tiềm năng trong tương lai sẽ có cái nhìn 
đa chiều hơn về du lịch có trách nhiệm, từ đó thay đổi nhận thức và hành vi của mình và cộng đồng 
hướng tới hành động vì du lịch bền vững ở mọi khía cạnh.  



PHẦN

03
Phương pháp lồng 

ghép du lịch có 
trách nhiệm vào 

hoạt động cho 
thanh niên
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CÁC HÌNH THỨC LỒNG GHÉP
“Du lịch có trách nhiệm” là một chủ đề gần gũi với cuộc sống 
của các bạn trẻ - những người ưa khám phá, tìm tòi cái mới, 
những vùng đất mới và cũng là một trong những thị trường tiềm 
năng nhất trong ngành du lịch. Thanh niên cũng có thể tham 
gia vào những vai trò khác nhau trong ngành công nghiệp 
không khói này thông qua nghề nghiệp trong tương lai. Vì 
vậy, việc lồng ghép nội dung này vào các chương trình, hoạt 
động dành cho thanh niên trong và ngoài chương trình học 
chính khóa có tầm quan trọng lớn trong việc giáo dục du lịch 
có trách nhiệm và lối sống xanh. Dưới đây là gợi ý một số 
hình thức mà giáo viên, tập huấn viên và các nhà tổ chức có 
thể tham khảo để đưa chủ đề “Du lịch có trách nhiệm” đến với 
thanh niên một cách thiết thực và gần gũi.

LỒNG GHÉP VÀO BÀI GIẢNG, BÀI TẬP, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Chủ đề “Du lịch có trách nhiệm” có thể được khai các dưới 
nhiều góc độ khác nhau và có mối liên quan tới nhiều lĩnh 
vực từ kinh tế, môi trường, sản xuất tới công nghệ, thực phẩm, 
nghệ thuật… Vì vậy, khả năng lồng ghép nội dung này vào 
các môn học là rất tiềm năng. Các giáo viên, giảng viên có 
thể sử dụng chủ đề này như ví dụ hoặc đưa ra những thông tin 
bổ trợ cho bài giảng tùy theo nội dung bài học cụ thể. Ví dụ: 
Giới thiệu về chiến lược truyền thông của các khu nghỉ dưỡng 
cao cấp trong bài giảng liên quan tới marketing, so sánh giữa 
du lịch đại trà và du lịch có trách nhiệm trong một bài giảng 
về môi trường, hay hướng dẫn xây dựng một khách sạn sinh 
thái với việc ít tác động nhất tới thiên nhiên trong bài giảng 
về kiến trúc … 

Tài liệu này không chỉ tập trung vào việc cung cấp kiến thức về chủ đề “Du lịch có trách nhiệm”, 
mà còn chú trọng vào các quy trình, công cụ xây dựng những buổi giảng dạy, những hoạt 
động về chủ đề này nhằm hỗ trợ tổ chức hoạt động giúp thay đổi nhận thức và hành vi cho 
các bạn trẻ.
Tuy nhiên, việc thay đổi thói quen của con người là không hề dễ dàng và khó có thể đạt kết 
quả chỉ trong một sớm một chiều. Điều này đòi hỏi sự đầu tư công sức, kiên trì và phương pháp 
thực hiện hợp lý. Để một cá nhân có thể đưa ra lựa chọn cách thức đi du lịch sao cho có trách 
nhiệm và bền vững hơn, người đó cần có sự hiểu biết cơ bản và nắm được cách thức hành 
động cũng như có động lực và mong muốn thực hiện nó. Chúng ta có thể trao cho người khác 
những hành trang này qua cách giáo dục, tập huấn hay đơn giản là lồng ghép thông tin vào 
các hoạt động khác một cách khéo léo.
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Ngoài ra, để sinh viên có thể tiếp cận một cách chủ động hơn 
với chủ đề này, giáo viên, giảng viên có thể đưa ra những 
bài tập hay định hướng tìm hiểu, tham khảo thêm như bài tập 
thiết kế logo cho một công ty du lịch lữ hành có định hướng áp 
dụng du lịch có trách nhiệm vào trong các tour của mình, hay 
bài tập tìm hiểu chuỗi cung ứng thực phẩm cho một khu resort 
nào đó,… 

Trong nhiều trường hợp, những đề tài nghiên cứu cá nhân, 
nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên cũng có thể được gợi 
ý để lồng ghép các chủ đề liên quan đến “Du lịch có trách 
nhiệm”. Ví dụ: đề tài nghiên cứu về “Tác động của du lịch hóa 
trên đảo Lý Sơn” hay “Nghiên cứu áp dụng các thiết bị tiết 
kiệm năng lượng trong khu resort A”…

LỒNG GHÉP VÀO HOẠT ĐỘNG TẬP HUẤN

Tập huấn ngoại khóa là một hình thức hiệu quả khi muốn giới 
thiệu sâu hơn về một chủ đề nhất định đến sinh viên. Tùy điều 
kiện cụ thể về nguồn lực như nhân lực, thời gian, địa điểm, 
tài chính… mà những tập huấn này có thể được tổ chức khác 
nhau. Ví dụ, trong điều kiện thời gian và nguồn lực hạn chế, 
giảng viên có thể tổ chức một buổi chia sẻ ngắn trong khoảng 
2-3 tiếng về chủ đề “Thế nào là du lịch có trách nhiệm?” tại 
một địa điểm mượn của nhà trường. Cũng với chủ đề này, bạn 
có thể chọn cách mời một chuyên gia về du lịch đến để chia sẻ 
với sinh viên trong vòng khoảng 2 tiếng, hoặc tổ chức một hoạt 
động trò chơi lồng ghép thông tin về du lịch có trách nhiệm. 
Một đặc điểm của hình thức tập huấn là số lượng học viên 
tham gia không nên quá đông bởi điều này có thể ảnh hưởng 
đến chất lượng của buổi học. Tùy vào phương pháp cụ thể, 
một tập huấn thường có khoảng từ 30 – 40 người tham gia. 
Các hoạt động tương tác càng nhiều thì số lượng người càng 
nên được giữ ở mức vừa phải. Với một buổi thiên về nghe chia 
sẻ của khách mời hay chiếu phim thì số lượng người tham gia 
có thể lớn hơn.

Trong phần 2 của chương này, chúng tôi sẽ giới thiệu cụ thể 
hơn một số phương pháp phù hợp để sử dụng trong tổ chức tập 
huấn về chủ đề “Du lịch có trách nhiệm”.

LỒNG GHÉP VÀO HOẠT ĐỘNG ĐI THAM QUAN THỰC TẾ

Đây là một hoạt động mang tính thực tế cao và thường sẽ thu 
hút được nhiều sự quan tâm và tham gia của sinh viên. Hoạt 
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động tham quan thực tế thường sẽ kéo dài ít nhất nửa ngày 
(chưa tính thời gian di chuyển) và có thể hạn chế số lượng 
người tham gia tùy vào tính chất của địa điểm được chọn lựa. 
Một chuyến đi thực tế cũng sẽ đòi hỏi đầu tư hơn về chuẩn bị 
và tổ chức, bởi thường các địa điểm này sẽ nằm ngoài trường 
học. Tại các địa điểm tham quan nên có các hoạt động để 
các học viên có thể trực tiếp trải nghiệm. Trong trường hợp 
không có sẵn các mô hình du lịch phát triển theo hướng bền 
vững, có thể tổ chức cho học viên trải nghiệm và phân tích 
một mô hình có sẵn và đưa ra những nhận xét, đánh giá và 
đề xuất thay đổi theo hướng du lịch có trách nhiệm.

Tùy vào điều kiện thực tế tại địa phương cũng như nguồn lựa 
sẵn có, tập huấn viên/người tổ chức có thể lựa chọn các địa 
điểm đa dạng liên quan như:
Mô hình thực tế theo loại hình du lịch:

• Du lịch trải nghiệm: vườn rau, nhà vườn, nông trại, 
xưởng thủ công, ...
• Du lịch sinh thái: vườn quốc gia, khu du lịch sinh thái, 
khu dự trữ sinh quyển, …
• Du lịch văn hóa: các làng nghề, các địa điểm văn hóa…

Mô hình thực tế theo chủ đề: thăm nhà hàng để thực hành về 
cách xử lý thức ăn hoặc xử lý rác thải; thăm khách sạn hoặc 
khu resort để quan sát về cách thiết kế thân thiện với thiên 
nhiên, cách sử dụng năng lượng, …

LỒNG GHÉP VÀO CÁC SỰ KIỆN 

Đây là hình thức lồng ghép khá quen thuộc với các bạn sinh 
viên bởi các trường học thường xuyên tổ chức các sự kiện 
ngoại khóa trong suốt năm học. Những sự kiện này có thể rất 
đa dạng về hình thức từ cuộc thi, triển lãm tới hội chợ, buổi 
biểu diễn, hoặc tổng hợp nhiều hình thức tổ chức khác nhau. 
Các sự kiện thường sẽ có tính lan tỏa rộng rãi và có khả năng 
hướng tới số lượng người tham gia lớn hơn so với tập huấn 
hay đi thực tế. 

Một điểm thú vị nữa của việc lồng ghép vào sự kiện, đó là 
sinh viên hoàn toàn có thể tham gia vào quá trình lên kế 
hoạch và tổ chức các sự kiện này cùng với các thầy cô. Điều 
này sẽ giúp các bạn nâng cao kỹ năng của bản thân và cũng 
có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về chủ đề của sự kiện. 

Một số ví dụ về sự kiện: cuộc thi viết nhật ký “Du lịch có trách 
nhiệm”, triển lãm ảnh về “Du lịch xanh”,… 
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Trong năm 2014, một sự kiện về “Du lịch có trách nhiệm” 
mang tên “Du lịch xanh hướng tới tương lai” đã được tổ chức 
tại Đà Nẵng và Quảng Nam. Sự kiện này bao gồm chuỗi các 
sự kiện: cuộc thi ảnh “Tôi du lịch – I travel”, tập huấn về du lịch 
có trách nhiệm và Ngày hội “Du lịch xanh hướng tới tương lai” 
tại công viên biển Phạm Văn Đồng – Đà Nẵng. 

CÁC PHƯƠNG PHÁP LỒNG 
GHÉP TRONG TẬP HUẤN

Hiện nay có rất nhiều các phương pháp điều phối khác nhau 
trong việc truyền đạt và đưa thông tin tới người học. Các 
phương pháp điều phối sẽ giúp cho người học luôn luôn phải 
động não suy nghĩ, đưa ra ý tưởng một cách liên tục, không thụ 
động và khả năng tiếp thu bài học được cao hơn.
Dưới đây là gợi ý một số phương pháp lồng ghép hiệu quả, 
ngoài những công cụ này, bạn hoàn toàn có thể chủ động tìm 
kiếm thêm các phương pháp khác.

HỌC QUA TRẢI NGHIỆM 

Một trong những phương pháp hữu hiệu có thể tham khảo để 
tăng tính hiệu quả trong quá trình lồng ghép và truyền tải kiến 
thức tập huấn đó là chu trình học thông qua trải nghiệm, hay 
cụ thể hơn là “bài học được phản ánh qua hành động” (Feli-
cia, 2011). David Kolb – một nhà lý thuyết giáo dục người Mỹ 
đã đưa ra bốn bước cho mô hình học qua trải nghiệm, đó là: 
 
Vậy, làm thế nào để xây dựng tập huấn dựa theo mô hình học 
tập này?

Trước hết, cần làm rõ vai trò của người giảng viên (hay có thể 
gọi là người tập huấn viên) là giúp học viên của mình học và 
áp dụng đúng bài học của mình. Do đó, trước khi lồng ghép 
bài giảng, người tập huấn viên cần làm rõ trọng tâm bài học 
của buổi tập huấn là gì.

ÁP
DỤNG

TRẢI
NGHIỆM

PHÂN
TÍCH

KHÁI QUÁT
BÀI HỌC
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Tập huấn viên/giảng viên có thể đi theo tiến trình sau:

01

02

03

04

05

Phân tích học viên

Học viên họ đã có gì? Về thái độ với bài học, học muốn học hay không? Về kiến thức, 
họ am hiểu đến đâu? Về kinh nghiệm áp dụng, họ đang ở mức nào?
Học viên của bạn cần học gì, cần học như thế nào?

Xác định mục tiêu bài học

Mục tiêu bài học của bạn cần được làm rõ để việc thiết kế bài học trở nên dễ dàng và 
đúng hướng. Ví dụ: sau 45 phút giảng hay 90 phút giảng thì học viên sẽ rút ra được 
điều gì?
Ngoài ra, để xác định mục tiêu bạn cần trả lời được 2 câu hỏi: 
Mục tiêu gì (kĩ năng hay kiến thức)? Và ở mức độ như thế nào?
VD:  Mục tiêu là học viên hiểu được kiến thức, mục tiêu là học viên hiểu – nhắc lại được 
hay học viên hiểu và có thể giải thích được?

Thiết kế hoạt động trải nghiệm

Bài tập trải nghiệm là một trong những bước quan trọng nhất để xác định bài học của 
bạn có thành công hay không. Vì học viên sẽ đúc rút kinh nghiệm qua từng trải nghiệm 
do giảng viên thiết kế, do đó bài học trải nghiệm cần phải liên quan để học viên có thể 
phân tích. Hoạt động trải nghiệm có thể có các trải nghiệm như: nghe, nhìn, ngửi, nếm, 
làm, cảm nhận hay suy nghĩ. Tuy nhiên, hoạt động nên tạo ra cảm xúc để học viên thích 
thú và có điều khiến họ phải suy nghĩ, trăn trở.

Thiết kế phân tích và khái quát bài học

Ở bước này, tập huấn viên sẽ hỏi các câu hỏi liên quan đến trải nghiệm để học viên tự 
nhận ra những trải nghiệm của mình, tự đưa ra các suy luận và bài học. 

Thiết kế hoạt động áp dụng

Hoạt động áp dụng là phần mà người tập huấn viên có thể gợi ý cho các bạn học viên về 
các cách giúp học viên liên hệ từ bài học ra thực tế. Hoạt động áp dụng có các cấp độ: 
áp dụng để liên hệ thực tế, áp dụng để làm, áp dụng để phân tích sâu nội dung bài học.
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Ví dụ mẫu
Chúng ta sẽ lấy một chủ đề về “Trở thành người du lịch có trách nhiệm từ những bước 
chuẩn bị đầu tiên”

BƯỚC 1: PHÂN TÍCH HỌC VIÊN

Học viên của chúng ta là các bạn sinh viên, độ tuổi từ 18 – 22 và có sở thích du lịch, trải 
nghiệm và tìm hiểu văn hóa từ các nơi. Nhóm sinh viên này qua quan sát thấy được rằng 
đều ham học hỏi, tuy nhiên kiến thức về du lịch có trách nhiệm thì các bạn lại chưa được 
tiếp cận. Nhóm sinh viên không hay tìm hiểu quá nhiều về thông tin, điểm đến bền vững 
hay sắp xếp đồ thường ưu tiên cá nhân lên cao hơn.
Ta sẽ xác định sinh viên cần được học các kiến thức khái quát và một số thông tin cơ bản. 
Bài học cần thiết kế một cách tươi vui, sinh động với các hoạt động nhóm và cá nhân.

BƯỚC 2: XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU BÀI HỌC.

Chỉ trong 90 phút bài học thì việc truyền tải một lượng lớn thông tin mới và mong đợi học 
viên có thể hiểu, nhớ và thực hành là rất khó. Do đã xác định các bạn học viên đều mới 
với chủ đề này, ta có thể tập trung vào mục tiêu chính là giúp học viên hiểu và biết cách 
chuẩn bị  cho mình trước một chuyến đi sao cho thật sự có trách nhiệm và bền vững nhất.

BƯỚC 3: THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Do thông điệp của bài học là chuẩn bị cho một chuyến du lịch trách nhiệm từ những bước 
đầu tiên, nên sự lựa chọn những vật dụng gì, những điều gì cần và nên làm đều vô cùng 
quan trọng. Ta có thể đưa ra các con số về việc du lịch không trách nhiệm, không bền 
vững, những con số này phải tạo nên sự bất ngờ hay shock tinh thần cho các học viên, 
đồng thời phải có liên hệ tới bản thân để học viên hiểu rõ và nhận thức được việc mình 
làm.

BƯỚC 4: THIẾT KẾ PHÂN TÍCH VÀ KHÁI QUÁT BÀI HỌC

Sau hoạt động trải nghiệm, chúng ta có thể hỏi học viên một chuỗi các câu hỏi để đúc 
kết được bài học:

• Bạn nhìn thấy điều gì? (Để học viên tổng hợp lại những quan sát của mình sau khi 
xem một đoạn phim ngắn về tác động của du lịch hay chuỗi các hình ảnh “con người 
đã để lại những gì sau mỗi chuyến đi”)
• Bạn cảm thấy như thế nào? (Dò hỏi thái độ của học viên)
• Tại sao lại dẫn đến tình trạng đó? (Để học viên tự suy nghĩ về nguyên nhân dẫn đến 
các hệ quả mà du lịch mang lại)
• Bạn có thể làm gì? (Nhằm giúp học viên tự suy nghĩ các hoạt động mình có thể làm, 
gợi ý cho hoạt động ở bước 5)
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BƯỚC 5: THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG ÁP DỤNG. 

Chúng ta sẽ thiết kế một trò chơi đơn giản cho học viên để sau khi đã được tìm hiểu, học 
viên sẽ nhận thức được thực tế của vấn đề đó.

Trò chơi thảo luận: “Lập kế hoạch cho một chuyến đi du lịch Sapa 3 ngày 2 đêm”

Thông qua trò chơi này, tập huấn viên sẽ chỉ cho các bạn thấy được hoạt động nào có 
trách nhiệm, hoạt động nào chưa. Chẳng hạn như việc lựa chọn phương tiện di chuyển 
nào là phù hợp lại thân thiện với môi trường nhất, số lượng các vật dụng mang theo trong 
chuyến đi đã thực sự hợp lý hay các hoạt động trong chuyến đi đã giúp ích gì cho người 
dân địa phương ...

Ngoài ra, có thể yêu cầu học viên thực hiện thêm thử thách: loại bỏ bớt các món đồ bạn 
mang theo trong chuyến đi hoặc liệt kê các hoạt động bạn thực hiện trong suốt quá trình 
du lịch mà hỗ trợ được cho cộng đồng địa phương...

Sau đó ta có thể áp dụng cho các bạn lên kế hoạch lại cho chuyến đi của mình tới một 
địa điểm khác hoăc chuyến đi của tập thể lớp tới một địa điểm khác. Như vậy sẽ kích 
thích được học viên động não và đưa ra được nhiều các phương án lựa chọn khác hơn 
là suy nghĩ theo lối mòn từ ví dụ cũ. Có thể lồng ghép hoạt động theo nhóm vào bước 4 
hoặc bước 5 để tăng tính tương tác giữa học viên.

Trên đây là một ví dụ cơ bản về việc thiết kế bài giảng áp dụng mô hình học qua trải 
nghiệm. Dựa vào thông điệp bài học thì bài tập trải nghiệm sẽ cần được thiết kế sao cho 
phù hợp. 
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NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH

Cung cấp các ví dụ tích cực thường dưới dạng một ‘trường hợp nghiên cứu điển hình’ hay kể một 
‘câu chuyện’. Ngày nay công cụ này được sử dụng rộng rãi với một mục đích chung là để tạo cảm 
hứng thay đổi. Đôi khi khiến thức về “bền vững” có thể bị coi là “lý thuyết” hay “quá lý tưởng” hoặc 
“xa rời thực tế”. Việc đưa ra những trường hợp cụ thể với người thật, việc thật sẽ đưa bức tranh bền 
vững này trở nên rõ ràng và gần gũi hơn. Những ví dụ với bối cảnh càng gần gũi với học viên thì 
khả năng thuyết phục càng lớn. 

Các giá trị chính của các trường hợp ví dụ điển hình:
• Làm các ví dụ (để hiểu các vấn đề phức tạp);
• Tạo cảm xúc (để học viên tiếp xúc với cuộc sống thực, người thực, kinh nghiệm thực);
• Làm bằng chứng (xem những gì đã / đang được thực hiện)

Khi sử dụng phương pháp này, tập huấn viên có thể đạt được nhiều mục đích như:
• Thu hút sự chú ý (bạn có thể tưởng tượng rằng ...?);
• Kiểm tra kiến thức của học viên (bạn có biết rằng ...?);
• Cung cấp các giảng viên và học viên các bằng chứng để hỗ trợ cho lập luận của họ (nó cho 
thấy rằng ...);
• Giúp học viên kết nối lý thuyết và thực hành;
• Phát triển tư duy phản biện (bạn sẽ làm gì trong tình huống này?) và hiểu biết về các mối quan 
hệ thường phức tạp giữa, xã hội, kinh tế, và điều kiện môi trường trong một quốc gia;
• Nâng cao nhận thức và kích thích hành động của học viên (những gì chúng ta có thể làm để 
đạt được mục tiêu này?).

Một số lưu ý khi sử dụng phương pháp này:
• Trường hợp nghiên cứu điển hình cần được chuẩn bị kỹ lưỡng và kiểm chứng tính xác thực và 
cập nhật của thông tin (mô hình còn hoạt động không?)
• Tránh sử dụng các trường hợp đang gây tranh cãi, có nhiều ý kiến trái chiều và chưa có nguồn 
thông tin đáng tin cậy nào xác thực.
• Dù thời lượng bài giảng có hạn, nên cung cấp thông tin đủ sâu và giúp học viên liên hệ từ ví 
dụ điển hình này tới bản thân và bối cảnh nơi họ sinh sống. Có thể đưa thêm nguồn tham khảo 
để học viên tìm hiểu sâu hơn sau bài giảng.

Để hỗ trợ cho các trường hợp nghiên cứu điển hình, giáo viên/tập huấn viên có thể thu thập và khai 
thác các tài liệu như bản đồ và thống kê về sự kiện và con số; những kinh nghiệm nghề nghiệp và 
câu chuyện thành công trong công việc; các sản phẩm và dịch vụ để tổ chức các hoạt động trên 
lớp cũng như hỗ trợ phát triển nghiên cứu sâu trong một lĩnh vực cụ thể. 

Dưới đây là gợi ý về ví dụ điển hình cho chủ đề “Du lịch có trách nhiệm” mà các tập huấn viên có 
thể tham khảo.
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Mô hình du lịch gắn với nghề truyền thống địa phương

Mô hình này được thực hiện không chỉ giúp bảo tồn, phát huy các nét đẹp văn hóa truyền thống mà 
còn hỗ trợ phát triển kinh tế cho chính người dân bản địa. 

Các hoạt động trong mô hình này thường là khách du lịch sẽ tới tham quan các cơ sở sản xuất, 
được tự tay mình làm ra các sản phẩm truyền thống. Như vậy, ngoài việc trực tiếp cảm nhận không 
gian đậm chất địa phương, du khách còn được trải nghiệm quá trình làm ra các sản phẩm truyền 
thống đó. 

Hiện nay, ở Việt Nam đang dần phát triển du lịch theo mô hình này như lồng ghép các chuyến đi 
tới các làng nghề truyền thống tại Bắc Bộ; cơ sở sản xuất các sản phẩm làm từ tre - Tân Bamboo tại 
Hội An, Quảng Nam...

Một số ví dụ về mô hình du lịch trách nhiệm tại Việt Nam và trên thế giới

Sapa O’Chau
Sapa O’Chau được thành lập bởi Shu Tan, một người H’Mông lớn lên trong một ngôi làng nghèo. 
Như nhiều người H’Mông khác ở Sa Pa, chị làm nghề bán đồ lưu niệm cho khách du lịch trên đường 
phố và không được đi học. Năm 2007, với sự giúp đỡ của 4 tình nguyện viên người Úc, Shu Tan 
thành lập Sapa O’Chau theo mô hình du lịch cộng đồng với mong muốn chuyên nghiệp hoá hoạt 
động du lịch ở địa phương, đồng thời tạo công ăn việc làm cho những người có hoàn cảnh giống 
mình. 

Các hoạt động trong SaPa O’Chau được dựa trên các nền tảng văn hóa và nguồn lực địa phương: 
hướng dẫn viên bản địa, các nhà lưu trú, quán cafe, cửa hàng thủ công mỹ nghệ H’mong. Bên cạnh 
đó, SaPa O’Chau đang cố gắng đưa trẻ em dân tộc thiểu số trở lại trường học bằng cách tiếp cận 
toàn diện gồm: tạo thêm công việc cho cha mẹ chúng để có thêm kinh phí trang trải cuộc sống, mở 
các ký túc xá để các em có thể đi học trong thị trấn, trao học bổng cho các học sinh lớn hơn để các 
em có thể tiếp tục học về ngành khách sạn tại các thành phố/thị trấn khác trên mọi miền đất nước.

Tìm hiểu thêm về SaPa O’Chau tại: http://sapaochau.org 
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Khách sạn Bushmans Kloof, Nam Phi: 
Đây là khách sạn 5 sao duy nhất nằm ở chân dãy núi Cederberg, Nam Phi. 55% số nhân viên 
khách sạn là người dân địa phương. Bên cạnh đó, các chính sách và phúc lợi xã hội mà khách sạn 
này mang đến cho bản địa là rất lớn. Họ không chỉ xây dựng các trung tâm cộng đồng, thư viện, 
sân thể thao, các khu vườn và tất nhiên các cơ sở chăm sóc trẻ em cho người dân nơi đây. Bên cạnh 
đó, Bushmans Kloof còn tài trợ cho trường tiểu học địa phương và hỗ trợ một hệ thống chăm sóc y 
tế cho tất cả nhân viên và gia đình sống tại khu vực này.

Tìm hiểu thêm về Bushmans Kloof: https://www.bushmanskloof.co.za/sustainability

Matava, Fiji 
Khu nghỉ dưỡng Matava đã thực sự hòa nhập cùng với cộng đồng địa phương trên đảo Fiji. Đây 
là khu nghỉ dưỡng điển hình trong việc giảm thiểu dấu chân sinh thái. Khu nghỉ dưỡng này có cho 
mình một nông trại hữu cơ đủ để cung cấp cho các hoạt động thiết yếu. Bên cạnh đó, trong khu 
nghỉ dưỡng này không hề có TV, mini-bar hay các đồ nội thất nhập khẩu. Các đồ dùng tại đây 
được hoàn toàn tạo nên từ bàn tay của người Fiji ngay cả những chiếc thuyền lặn bằng nhôm. Thứ 
duy nhất khu nghỉ dưỡng này phải lấy từ ngoài hòn đảo đó là xăng dầu cho động cơ thuyền, tuy 
nhiên, họ cũng giảm thiểu việc này bằng việc sử dụng dầu diesel làm từ sinh học được sản xuất tại 
địa phương từ những trái dừa. 

Thông tin thêm về Matava: http://matava.com/fiji/ecology/
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TRANH BIỆN (DEBATE)

Mô tả chung: 
Tranh biện (Debate) được định nghĩa là một cuộc tranh luận hay thảo luận bày tỏ những quan điểm 
khác nhau về một vấn đề cụ thể nào đó.  

Một cuộc tranh biện diễn ra giữa 2 bên đối lập về quan điểm: Ủng hộ (Proposition) và Phản đối 
(Opposition) về một kiến nghị (motion) cụ thể, thuộc một chủ đề/lĩnh vực (topic) nhất định. Nói cách 
khác, hai bên tham gia tranh biện sẽ được đưa ra một vấn đề có tính gây tranh cãi và các thành 
viên đứng ở vai trò bên nào sẽ phải bảo vệ quan điểm theo đúng vai trò của mình. 

Chẳng hạn với vấn đề “Tỉnh Quảng bình nên xây dựng cáp treo tại Sơn Đoòng để phát triển du lịch 
địa phương”, bên ủng hộ sẽ phải tìm kiếm các luận điểm, luận cứ để thuyết phục mọi người rằng 
điều này là cần thiết và nên ủng hộ việc làm này. Còn đối với bên phản đối cũng sẽ phải đưa ra 
những lý lẽ để lý giải và minh chứng sự đúng đắn cho tuyên bố phản đối của mình. 

Thành phần một buổi tranh biện gồm:
• Bên ủng hộ
• Bên phản đối
• Hội đồng giám khảo (thường là số lẻ, trong đó 1 người kiểm soát thời gian)
• Khán giả
• Người thu và tổng hợp phiếu chấm tranh biện của giám khảo

Các vấn đề thường được đưa ra trước buổi này từ vài tiếng cho tới vài ngày để các bên tự do nghiên 
cứu và chuẩn bị hoặc trước phiên tranh biện.

Trong suốt buổi tranh biện:
• Không có thiết bị điện tử nào được sử dụng trong suốt trận thi đấu để tìm kiếm thông tin
• Không được phép có bất kỳ hỗ trợ nào từ bên ngoài
• Người tranh biện phải có khả năng đưa ra nguồn cho dẫn chứng
• Người tranh biện phải nói sự thật
• Người tranh biện phải làm việc theo nhóm

Mục đích:
Phương pháp tranh biện yêu cầu học viên sẽ phải làm việc với nhau, nghiên cứu, tìm hiểu thông tin 
từ đó đưa ra các dẫn chứng, lý lẽ thuyết phục bảo vệ cho các luận điểm, tuyên bố của bên mà mình 
tham gia. Không chỉ có vậy, các thông tin được đưa ra trong vòng tranh biện đều phải là thông tin 
có thật và chính xác, vì vậy, học viên sẽ được tăng cường thêm vốn kiến thức không chỉ xoay quanh 
vấn đề đang được đưa ra mà ngay cả các chủ đề liên quan.

Bên cạnh đó, với nguyên tắc mọi người đều có quyền nêu ra quan điểm, đặt câu hỏi, phản biện 
và bảo vệ ý kiến, tranh biện giúp kết nối các học viên với nhau, và ngay cả với tập huấn viên, từ 
đó khuyến khích các cuộc thảo luận trong hòa bình chứ không phải là các cuộc đối đầu mang tính 
chỉ trích, trách móc.
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Ngoài ra, tranh biện còn giúp học viên đứng ở các quan điểm khác nhau và hiểu được những lý do 
vì sao các bên lại cư xử và thực hiện các hoạt động như vậy trên thực tế. Từ đó có những góc nhìn 
đa chiều và những giải pháp hữu hiệu cho từng đối tượng.

Thời lượng: 
Tùy vào số lượng học viên tham dự cũng như loại hình tranh biện, cũng như số lượng vấn đề được 
mang ra tranh biện. Thường phương pháp này sẽ cần ít nhất 45 phút – 1 tiếng cho mỗi cuộc tranh 
biện

Số lượng người tham gia: Tùy thuộc vào mô hình tranh biện. Mô hình phổ biến thường được sử dụng
là Karl Popper có 2 đội tranh biện, mỗi đội 3 thành viên chính thức.

Địa điểm tổ chức gợi ý: Trong phòng học

Cách thức:
Có nhiều mô hình tranh biện khác nhau, tập huấn viên có thể lựa chọn sao cho phù hợp với mục 
đích mình mong muốn học viên thu nhận được sau buổi tranh biện cũng như tùy vào vấn đề tập 
huấn viên đưa ra.

Karl Popper là mô hình tranh biện được sử dụng phổ biến hiện nay tại các trường trung học, cao 
đẳng và đại học tại các nước châu Âu, Mỹ và một số nước phát triển trong khu vực Châu Á cũng 
như tại các cuộc thi tranh biện quốc tế

Mô hình Karl Popper là mô hình tập trung vào các vấn đề có những quan điểm trái chiều sâu sắc, 
nhấn mạnh sự phát triển kỹ năng tư duy phê phán và chấp nhận các quan điểm khác nhau của học 
viên.  Trong Karl Popper, mỗi đội sẽ có 3 thành viên và phải làm việc cùng với nhau để nghiên cứu 
cả 2 mặt của vấn đề. Mỗi đội được trao cơ hội để đưa ra những lập luận và câu hỏi trực tiếp cho 
đội đối phương. Các giám khảo sau đó cung cấp phản hồi để xây dựng, bình luận về các luận điểm 
phi logic, không đủ bằng chứng hoặc lập luận mà các đội có thể đã bỏ qua.
Lượt nói của các thành viên trong mô hình này:

• A là đội ủng hộ; A1, A2, A3 lần lượt là người nói thứ nhất, nhì, ba;
• N là phản đối; N1, N2, N3 lần lượt là người nói thứ nhất nhì, ba;
• Lượt nói được trình bày ở bảng dưới theo thứ từ người nói thứ nhất (A1) đến người nói cuối 
cùng (N3).

NGƯỜI NÓI THỜI LƯỢNG VAI TRÒ NỘI DUNG CỤ THỂ

A1 6 phút Trình bày toàn bộ 
phiên tranh biện

Đưa ra toàn bộ định nghĩa, giới hạn, 
cấu trúc của phiên tranh biện và những 
luận điểm của đội Ủng hộ

N3 & A1 3 phút Hỏi đáp N3 đặt câu hỏi, A1 trả lời
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NGƯỜI NÓI THỜI LƯỢNG VAI TRÒ NỘI DUNG CỤ THỂ

N1 6 phút Trình bày toàn bộ 
phiên tranh biện

Phản biện phiên tranh biện của bên 
Ủng hộ
Trình bày luận điểm ủng hộ bên phản 
đối
Nếu một luận điểm không bị phản đối, 
điều đó đồng nghĩa với việc đội Phản 
đối đồng ý với đội Ủng hộ

A3 & N1 3 phút Hỏi đáp A3 đặt câu hỏi, N1 trả lời

A2 5 phút Phản biện N1 và ủng 
hộ A1

Vạch ra những phản đối của đội mình 
cho những luận điểm của N1
Ủng hộ A1 bằng cách củng cố luận 
điểm A1 đã trình bày, ví dụ bổ sung 
bằng chứng, phát triển lý lẽ
Không đưa ra luận điểm mới

N1 & A2 3 phút Hỏi đáp N1 đặt câu hỏi, A2 trả lời

N2 5 phút Phản biện A2 và ủng 
hộ N1

Phản biện A2, ủng hộ N1 bằng cách 
củng cố luận điểm N1 đã trình bày, ví 
dụ bổ sung bằng chứng, phát triển lý lẽ
Không đưa ra luận điểm mới

A1 & N2 3 phút Hỏi đáp A1 đặt câu hỏi, N2 trả lời

A3 5 phút Tổng hợp xung đột để 
chứng minh A thắng

Phản biện N2
Phân tích các xung đột chính để chứng 
minh A thắng
Không được đưa ra bất kỳ luận điểm 
mới hay bổ sung luận điểm cũ, kể cả 
bằng chứng

N3 5 phút Tổng hợp xung đột để 
chứng minh N thắng

Phản biện A3
Phân tích các xung đột chính để chứng 
minh N thắng
Không được đưa ra bất kỳ luận điểm 
mới hay bổ sung luận điểm cũ, kể cả 
bằng chứng

Ngoài ra, mỗi đội có 8’ để chuẩn bị trong suốt trận đấu. Họ có thể sử dụng thời gian này trước 
khi đặt câu hỏi chéo hoặc đưa ra bài nói và phân chia khoảng thời gian này theo cách họ muốn.
Bên cạnh đó, tập huấn viên có thể tham khảo một số mô hình tranh biện như Parliamentary De-
bate, Lincoln-Douglas Debate (L-D)...
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ĐÀM PHÁN/THƯƠNG THẢO

Mô tả chung
Đàm phán là phương tiện cơ bản để đạt được cái mà ta mong muốn từ người khác. Đó là quá trình 
giao tiếp có đi có lại được thiết kế nhằm thỏa thuận trong khi giữa ta và bên kia có những quyền 
lợi có thể chia sẻ và có những quyền lợi đối kháng. Theo từ điển Oxford, đàm phán có nghĩa là cố 
gắng đạt được thỏa hiệp hoặc thỏa thuận thông qua thảo luận giữa các bên liên quan. 
Các bên liên quan là từ dùng để gọi nhóm đối tượng có thể ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi một 
tổ chức, chiến lược, dự án. Nhóm đối tượng này có thể ở bên trong nội bộ hoặc bên ngoài, và cũng 
có thể ở các cấp độ khác nhau.

Ví dụ như trong vấn đề: “Một dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển. Đây là bãi biển 
hoang sơ, rất đẹp tuy nhiên chưa được khai thác du lịch”. Các bên liên quan ở đây bao gồm:

ẢNH HƯỞNG NỘI BỘ
- Nhân viên dự án
- Giám đốc quản lí dự án
- Đơn vị đầu tư

ĐỐI TÁC DỰ ÁN
- Nhà cung cấp
- Chính quyền quản lí

ẢNH HƯỞNG MỞ RỘNG
- Người dân địa phương
- Các nhà quản lí môi trường 
cùng chuyên gia
- Các tổ chức phi chính phủ

NHÓM KHÁCH HÀNG
Khách du lịch

Mục đích:
• Thúc đẩy tư duy và tranh luận về các chủ đề gây tranh cãi, đặc biệt là các tình huống khó 
trong thực tế. 
• Giúp học viên hiểu được các góc nhìn khác nhau của cùng một vấn đề, đồng thời hiểu được 
hướng tiếp cận có sự tham gia của các bên liên quan sẽ giúp vấn đề được giải quyết một cách 
bền vững hơn

Thời lượng: ít nhất 2 tiếng

Số lượng người tham gia: Tùy theo số lượng học viên trong lớp để chia về các nhóm

Địa điểm gợi ý: Lớp học
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Cách thức:
Mọi người tham gia sẽ được chia vào các bên liên quan khác nhau để thảo luận một bối cảnh, hay 
giải quyết một vấn đề. Mỗi bên liên quan sẽ nhận được một đề bài cụ thể bao gồm mô tả bối cảnh, 
vai trò, nhiệm vụ, quan điểm của mình trong bối cảnh đó, và điều kiện để vấn đề đó được giải quyết 
hay kết quả mong đợi của mình khi kết thúc đàm phán với các bên khác.

Trước khi bước vào phiên họp đầu tiên, các nhóm có một khoảng thời gian nhất định để bàn bạc 
về kế hoạch đàm phán sao cho đúng với vai trò đã được giao. Sẽ có ít nhất hai phiên họp giữa 
các bên liên quan, và xen giữa là khoảng thời gian nghỉ ngắn để các bên điều chỉnh kế hoạch của 
mình. Trong mỗi phiên, mỗi bên sẽ cử một người làm đại diện để tham gia phiên họp, và có thể 
thay đổi người đại diện sau mỗi phiên. Phiên họp sẽ do chủ tọa điều phối.

Đầu tiên từng bên sẽ trình bày kế hoạch hành động của mình đối với bối cảnh, sau đó nếu bên nào 
có thắc mắc, câu hỏi với nhau thì sẽ hỏi đáp và thảo luận dưới sự điều phối của chủ tọa. Sau khi kết 
thúc các phiên đàm phán (hoặc khi đã hết giờ đàm phán), chủ tọa sẽ đưa ra quyết định cuối cùng 
về kết quả của bàn tròn dựa trên tiêu chí ban đầu.

Ví dụ cho một buổi Đàm phán
Đề tài: Tập đoàn bất động sản X gửi công văn lên chính quyền tỉnh Y mong muốn xây dựng một khu 
nghỉ dưỡng cao cấp cùng các hoạt động du lịch tại địa điểm Z với những lợi ích kinh tế mang lại rất 
hiệu quả. 

Các bên liên quan gồm có:
• Người dân địa phương: những người đang sống trong và xung quanh khu vực Z. Nếu dự án 
được chấp thuận họ có thể sẽ phải di dời đi nơi khác để sinh sống. Công việc hàng ngày và thu 
nhập của họ phụ thuộc nhiều vào khu vực đang sinh sống. Tuy nhiên công ty X lại hứa hẹn sẽ 
tạo công ăn việc làm cho họ sau khi xây sau khu nghỉ dưỡng.
• Đại diện chính quyền Y: đã nhận được đề nghị của công ty X. Tuy nhiên, những phương án 
về phát triển kinh tế địa phương tại khu vực Z mà công ty X đưa ra có ảnh hưởng không nhỏ tới 
đời sống của người dân nơi đây, chưa kể các hoạt động xây dựng sẽ làm phá vỡ cảnh quan 
thiên nhiên vốn có vô cùng tuyệt đẹp của nơi này cũng như gây ảnh hưởng không nhỏ tới môi 
trường. Với tư cách là người đại diện của chính quyền, chính quyền Y có nhiệm vụ để cân bằng 
được quyền lợi của người dân nhưng vẫn phải có giải pháp khuyến khích cho doanh nghiệp 
phát triển Du lịch.
• Đại diện công ty X: công ty nhất định phải có được quyết định cho phép và xây được khu 
nghỉ dưỡng cao cấp trên khu đất vì những lợi ích kinh tế mà khu du lịch này sẽ mang lại là rất 
lớn. Từ vị trí địa lý, phong thủy cho đến những vấn đề xây dựng, tạo việc làm cho người dân 
địa phương, phát triển kinh tế địa phương phía công ty X đều đã tính toán làm sao để mang 
lại nguồn lợi lớn nhất cho công ty mà không ảnh hưởng nhiều tới việc sinh sống của người dân 
(Dưới góc nhìn của công ty). 
• Khách du lịch: là những người từng trực tiếp tới khu vực Z du lịch hay xem qua các bức ảnh 
của những người đã từng đến đó, thấy được vẻ đẹp hoang sơ, tiềm ẩn của khu vực này cũng như 
nền văn hóa độc đáo của người dân bản địa. Nếu công ty X xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp 
tại đây, có thể các vẻ đẹp của vùng đất này sẽ không còn. Trải nghiệm thiên nhiên của những 
người khách du lịch tới khu vực Z sẽ bị giảm đi rất nhiều nhưng thay vào đó họ có thể sẽ nhận 
được những sự phục vụ tốt từ các khu nghỉ dưỡng cao cấp. 
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Tiến trình hoạt động:
Chủ đề sẽ được đưa ra và các bên sẽ có thời gian đẻ chuẩn bị các luận điểm và ý kiến của mình 
trước khi cuộc thương thảo bắt đầu. 

STT HOẠT ĐỘNG THỜI LƯỢNG NỘI DUNG

1
Giải thích về luật đàm 
phán và vai trò của 
các bên

15 phút

- Đàm phán/thương thảo là gì?
- Vai trò của các bên trong thỏa hiệp là như 
thế nào?
- Phân chia nhóm
- Tập huấn viên giới thiệu về đề tài đàm phán 
và vai trò của các bên trên bàn đàm phán

2 Thương thảo phiên 1 35 phút Các bên trình bày luận điểm và ý kiến của 
mình

3 Nghỉ giải lao 15 phút

Trong thời gian nghỉ giải lao, các đội có thể 
tìm gặp các đội đối thủ để thuyết phục hoặc 
bằng cách nào đó tận dụng thời gian này để 
đưa kết quả của cuộc đàm phán nghiêng về 
phía có lợi cho đội mình.
Các đội có thể lựa chọn không lobby nếu tin 
tưởng và khả năng thuyết phục và luận điểm 
của đội mình.

4 Phiên thương thảo 2 45 phút Các đội tiếp tục đưa ra các ý kiến, quan điểm 
của đội mình để thuyết phục các bên khác

5 Tổng kết 15 phút Tập huấn viên tổng hợp ý kiến, rút ra nhận xét, 
góp ý và tổng kết lại vấn đề.

Ưu điểm:
- Học viên học được cách tiếp cận vấn đề từ nhiều hướng khác nhau
- Rèn luyện kỹ năng thương thảo

Nhược điểm: Chỉ có số ít các bạn được thử làm đại diện tiếng nói cho nhóm mình

Ngoài các phương pháp kể trên còn có một số phương pháp điều phối tập huấn hiệu quả 
khác như:  World Café – Cà Phê Thế Giới, Phương pháp NRT (Nominal Group Technique), 
Ưu tiên nhanh – Fast prioritization... có thể tham khảo trong Cuốn “Lối sống sinh thái – Tài 
liệu hướng dẫn dành cho tập huấn viên” do Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và 
Môi trường (C&E) biên soạn và xuất bản dưới sự tài trợ của Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung – 
Văn phòng Đông Nam Á, 07/2016.



PHẦN

04

Gợi ý chương trình 
tập huấn
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Khi xây dựng một chương trình tập huấn, có rất nhiều phương pháp và nội dung có thể được sử 
dụng để xây dựng, lồng  ghép chủ đề. Ở đây, chúng tôi xin phép được giới thiệu một số bài 
giảng mẫu đi kèm với những ví dụ về phương pháp tổ chức để các bạn có thể hình dung.

MẪU 1: TỔNG QUAN DU LỊCH VÀ DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM

Mục đích giảng dạy:
Đưa ra được khái niệm về du lịch có trách nhiệm, mô hình du lịch có trách nhiệm trên thế giới và 
Việt Nam. Mối quan hệ giữa các ngành nghề tới du lịch có trách nhiệm.

Kết quả mong muốn thu nhận:
Học viên nhận ra và hiểu được khái niệm về du lịch có trách nhiệm và sự cần thiết của Du lịch có 
trách nhiệm trong bối cảnh hiện nay trước mối liên quan mật thiết của các ngành nghề.

Thời lượng: 2,5 tiếng

Các bước thực hiện:
THỜI LƯỢNG NỘI DUNG HÌNH THỨC HẬU CẦN

5 phút Khởi động Trò chơi làm quen Theo trò chơi

5 phút

Đặt ra các câu hỏi:
- Du lịch là gì?
- Có những loại hình du lịch nào?
- Những tác động tiêu cực của du lịch?

Tập huấn viên lấy 
câu trả lời của 2 – 
3 học viên

30 phút
Tổng quan về du lịch, các loại hình du 
lịch và thực trạng tác động của du lịch lên 
môi trường, kinh tế và xã hội

Thuyết trình Máy chiếu
Màn chiếu

30 phút

Tổng quan về Du lịch có trách nhiệm
- Xem clip về lợi ích mang lại của Du lịch 
có trách nhiệm tại Sapa: https://youtu.
be/RSSPiHC4Ovc 
- Đưa ra câu hỏi thảo luận nhóm: 

+ Cảm nhận của bạn sau khi xem clip 
trên?
+ Bạn thấy việc người dân Sa Pa đã 
có những chuyển đổi gì trong đời sống 
để phát triển du lịch tại đây?
+ Theo bạn, du lịch có trách nhiệm và 
bền vững có tác động như nào tới đời 
sống của người dân địa phương

Nghiên cứu trường 
hợp điển hình

Giấy A0
Bút dạ
Máy chiếu
Màn chiếu



47

THỜI LƯỢNG NỘI DUNG HÌNH THỨC HẬU CẦN

10 phút 10 phút Nghỉ giải lao Đồ ăn phù hợp
Nước uống

20 phút

Tổng kết trường phần hoạt động trên, đưa 
ra khái niệm về Du lịch có trách nhiệm, 
lý do cần thiết áp dụng Du lịch có trách 
nhiệm

Thuyết trình Máy chiếu
Màn chiếu

15 phút

Hoạt động nhóm:
Từ những đặc điểm của Du lịch có trách 
nhiệm đã có, mỗi nhóm sẽ tìm ra 2 ví dụ 
thực tiễn từ chính kinh nghiệm và hiểu biết 
của bản thân về:
- Mô hình du lịch có trách nhiệm và giải 
thích
- Mô hình du lịch không có trách nhiệm 
và giải thích

Thảo luận nhóm
Bảng/giấy A0
Bút dạ

10 phút Thực trạng du lịch trách nhiệm Thuyết trình Máy chiếu
Màn chiếu

10 phút Thắc mắc và giải đáp

10 phút
Tổng kết bài học và đưa ra lý do tại sao 
lại cần học, hành động về du lịch trách 
nhiệm

Thuyết trình
Máy chiếu
Màn chiếu

5 phút

Đánh giá bài học
Học viên được ghi lại những điểm cộng 
và điểm trừ về bất kỳ điểm nào trong bài 
giảng, có thể thực hiện bằng cách đưa 
ý kiến trực tiếp hoặc điền vào giấy, sau 
đó tổng hợp để cải thiện bài giảng cho 
lần sau.

Phương pháp (+) (-)
Các mẩu giấy 
dạng dải, kích 
thước 1/8 tờ A4

15 phút Thời gian dự trữ

MẪU 2: DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Mục đích giảng dạy:
Đưa ra được những tác động tích cực của du lịch có trách nhiệm đến với sự phát triển của địa 
phương. Từ đó, nâng cao nhận thức của học viên về tầm quan trọng của du lịch có trách nhiệm, 
hướng học viên có những hành động tốt hơn trong việc đi du lịch của mình trong tương lai.
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Kết quả mong muốn thu nhận:
Học viên sẽ có các hành động tích cực khi đi du lịch trong tương lai, đồng thời có ý thức đóng 
góp cho du lịch của địa phương mình và nơi khác. Với các học viên học trong ngành du lịch sẽ 
có định hướng tốt trong việc xây dựng các khu du lịch ít tác động nhất đến với môi trường địa 
phương.

Thời lượng: 2,5 tiếng

Các bước thực hiện:
THỜI LƯỢNG NỘI DUNG HÌNH THỨC HẬU CẦN

5 – 10 phút Khởi động Trò chơi làm 
quen Theo trò chơi

10 phút

Nhắc lại ngắn gọn định nghĩa du lịch có trách 
nhiệm
Tác động của du lịch đến với các địa điểm du lịch 
gồm tác động môi trường, văn hóa,…
Sau khi xem xong clip, đưa ra câu hỏi:
• “Trong clip, con người đã có những hành động 
như thế nào tác động đến địa điểm du lịch?”;
• Theo bạn, những hành động như vậy đã để lại 
những tác động gì lên môi trường sống của những 
người dân địa phương tại đây?”

Chiếu clip.
VD: “Italy: 
Cruise Trip-
pers Unwel-
come”

Máy chiếu
Màn chiếu

15 phút Tác động của du lịch có trách nhiệm tới sự phát 
triển của địa phương Thuyết trình Máy chiếu

Màn chiếu

20 phút

Chia học viên thành các nhóm: người đi du lịch, 
công ty lữ hành, chủ đầu tư khu nghỉ dưỡng, người 
dân địa phương, chính quyền địa phương
Đặt ra bối cảnh: Khu vực bán đảo Sơn Trà đang 
được các chủ đầu tư khu nghỉ dưỡng quan tâm và 
mong muốn sử dụng cho du lịch, đứng dưới tư cách 
của người đi du lịch/công ty lữ hành/chủ đầu tư/
người dân/chính quyền địa phương, bạn hãy nêu 
lên ý kiến của mình trước chính quyền địa phương 
để có thể phát triển du lịch tại bán đảo Sơn Trà 
nhưng không làm ảnh hưởng tới thiên nhiên mà còn 
giúp phát triển đời sống địa phương tại đây mà 
vẫn đảm bảo quyền lợi của đối tượng bạn đang 
đóng vai.

Đàm phán
Giấy A4 một 
mặt
Bút
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THỜI LƯỢNG NỘI DUNG HÌNH THỨC HẬU CẦN

15 phút Nghỉ giữa giờ
Đồ ăn phù 
hợp
Nước uống

30 phút

Diễn ra các phiên thảo luận bối cảnh đã đặt ra 
ở trước phần nghỉ giữa giờ dưới sự điều phối của 
bên chính quyền địa phương (giới hạn thời gian 
phù hợp)

Đàm phán

10 phút Tổng kết sau hoạt động đàm phán Thuyết trình
Bảng/giấy 
A0
Bút dạ

15 phút
Đưa ra mô hình du lịch điển hình để thấy được tác 
động của Du lịch có trách nhiệm giúp bảo vệ và 
phát triển môi trường sống của địa phương

Thuyết trình Máy chiếu
Màn chiếu

10 phút

Tóm tắt lại những kiến thức đã truyền đạt trong 
bài giảng. Đưa ra những gợi ý cho hành động 
trong du lịch ở các vai trò cá nhân, công ty lữ 
hành và chính quyền địa phương.

Thuyết trình Máy chiếu
Màn chiếu

5 phút

Đánh giá bài học
Học viên được ghi lại những điểm cộng và điểm 
trừ về bất kỳ điểm nào trong bài giảng, có thể thực 
hiện bằng cách đưa ý kiến trực tiếp hoặc điền vào 
giấy, sau đó tổng hợp để cải thiện bài giảng cho 
lần sau.

Phương pháp 
(+) (-)

Các mẩu 
giấy dạng 
dải, kích 
thước 1/8 tờ 
A4

15 phút Thời gian dự trữ

MẪU 3: LÀM NGƯỜI ĐI DU LỊCH THÔNG THÁI

Mục đích giảng dạy:
Đưa ra được những bí quyết để trở thành một người du lịch có trách nhiệm, nhưng thứ cần làm 
trước, trong và sau mỗi chuyến du lịch để chuyến đi mang tính bền vững hơn.

Kết quả mong muốn thu nhận:
Học viên sau bài giảng có thể lập kế hoạch du lịch cho cá nhân và nhóm mang tính bền vững, 
thân thiện với môi trường và bảo vệ những giá trị của địa phương nơi đến.

Thời lượng: 2,5 tiếng
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Các bước thực hiện:
THỜI LƯỢNG NỘI DUNG HÌNH THỨC HẬU CẦN

5 – 10 phút Khởi động Trò chơi làm quen Theo trò chơi

5 phút

Nhắc lại mục đích của du lịch có trách nhiệm
Đặt vấn đề: “Vậy cần làm gì để trở thành một 
người du lịch thông thái?”

Chiếu clip.
VD: “Sustainable 
Tourism – LivItaly 
Tours

Máy chiếu
Màn chiếu

25 phút

Chia người học thành 3 nhóm thảo luận, 
tương ứng với 3 phần của một chuyến du lịch 
(trước – trong – sau)
Mỗi nhóm sẽ thảo luận những việc mình có 
thể làm để giúp cho chuyến du lịch mang tính 
chất bền vững hơn.

Thảo luận nhóm Giấy A0/A1
Bút dạ

20 phút Những hành động bền vững nên làm trước, 
trong và sau mỗi chuyến du lịch. Thuyết trình Máy chiếu

Màn chiếu

15 phút Nghỉ giữa giờ Đồ ăn phù hợp
Nước uống

30 phút

Mỗi nhóm sẽ chọn ra 3, 4 bí quyết bền vững 
từ những kiến thức học được, sau đó diễn tả 
lại bằng hình dáng cơ thể, không được sử 
dụng lời nói hay tiếng động.
Các nhóm còn lại sẽ phải đoán xem đó là bí 
quyết gì, đồng thời phải giải thích tại sao lại 
áp dụng bí quyết đấy, sẽ có tác động gì đến 
tính bền vững của chuyến đi.
Nhóm chiến thắng là nhóm có nhiều đáp án 
đúng nhất

Trò chơi Đuổi 
hình bắt chữ

Giấy A4 một 
mặt
Bút

15 phút
Lập một kế hoạch du lịch mẫu, trong đó có 
áp dụng những kiến thức về du lịch có trách 
nhiệm cho từng giai đoạn của chuyến đi.

Thuyết trình Máy chiếu
Màn chiếu

10 phút

Tóm tắt lại những kiến thức đã truyền đạt 
trong bài giảng. Đưa ra những gợi ý cho 
hành động trong du lịch ở các vai trò cá 
nhân, công ty lữ hành và chính quyền địa 
phương.

Thuyết trình Máy chiếu
Màn chiếu

5 phút

Đánh giá bài học
Học viên được ghi lại những điểm cộng và 
điểm trừ về bất kỳ điểm nào trong bài giảng, 
có thể thực hiện bằng cách đưa ý kiến trực 
tiếp hoặc điền vào giấy, sau đó tổng hợp để 
cải thiện bài giảng cho lần sau.

Phương pháp (+) 
(-)

Các mẩu giấy 
dạng dải, kích 
thước 1/8 tờ 
A4
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THỜI LƯỢNG NỘI DUNG HÌNH THỨC HẬU CẦN

15 phút Thời gian dự trữ

MẪU 4: THAM QUAN THỰC TẾ MÔ HÌNH DU LỊCH  CÓ TRÁCH NHIỆM

 Mục đích giảng dạy: 
Tìm hiểu về mô hình du lịch, có cái nhìn thực tế về việc nên hay không áp dụng du lịch có trách 
nhiệm trọng cuộc sống

 Thời lượng: 3 tiếng

 Các bước thực hiện:
THỜI LƯỢNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG HẬU CẦN

5 – 10 phút Khởi động

20 phút Giới thiệu mô hình Thuyết trình
Chia sẻ

10 phút Hỏi và Đáp

20 phút

Tham quan mô hình  của ông Tân 
Võ tại xã Cẩm Thanh – Hội An – 
Quảng Nam về tận dụng các sản 
phẩm địa phương và công nghệ 
truyền thống làm du lịch. 
Trường hợp không có ví dụ về mô 
hình đã được chứng nhận là Du Lịch 
có trách nhiệm thì có thể tìm hiểu 
một mô hình có sẵn tại địa phương 
rồi tiến hành so sánh với Du Lịch có 
trách nhiệm

Dụng cụ cần thiết 
tùy thuộc vào hoạt 
động

90 phút Trải nghiệm thực tế Trải nghiệm các dịch 
vụ du lịch thực tế

30 phút

Thảo luận về những trải nghiệm đã 
thu được trong thực tế  đưa ra 
những giải pháp áp dụng vào trong 
cuộc sống của bản thân

Thảo luận nhóm
Giấy A0
Bút dạ

15 phút Tổng kết Chia sẻ, đánh giá
Tổng kết Công cụ đánh giá

15 phút Thời gian dự trữ
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TỔ CHỨC DU LỊCH THẾ GIỚI - THE WORLD TOURISM ORGANIZATION (UNWTO)

Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) là cơ quan của Liên Hiệp Quốc chịu trách nhiệm về việc thúc đẩy 
du lịch có trách nhiệm, bền vững và có thể tiếp cận được. Là một tổ chức quốc tế hàng đầu trong 
lĩnh vực du lịch, UNWTO thúc đẩy du lịch như một động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển 
tổng thể và môi trường bền vững, đồng thời cung cấp sự chỉ dẫn và hỗ trợ cho ngành này trong việc 
thúc đẩy các chính sách về kiến thức và du lịch trên toàn thế giới.

UNWTO khuyến khích việc thực hiện Bộ luật Toàn cầu về Đạo đức Du lịch (Global Code of Ethics 
for Tourism) để tối đa hóa sự đóng góp kinh tế xã hội của du lịch trong khi giảm thiểu các tác động 
tiêu cực có thể xảy ra và cam kết thúc đẩy du lịch như một công cụ để đạt được Mục tiêu Phát triển 
Bền vững (SDGs) và thúc đẩy phát triển bền vững trên toàn thế giới.

UNWTO tạo ra kiến thức về thị trường, thúc đẩy các chính sách và công cụ du lịch bền vững và 
cạnh tranh, thúc đẩy giáo dục và đào tạo du lịch và làm cho du lịch trở thành một công cụ hiệu quả 
để phát triển thông qua các dự án hỗ trợ kỹ thuật tại hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Các thành viên của UNWTO bao gồm 157 quốc gia, 6 tổ chức và hơn 450 thành viên Liên kết 
đại diện cho khu vực tư nhân, các cơ sở giáo dục, các hiệp hội du lịch và các cơ quan du lịch địa 
phương.

Tìm hiểu thêm về UNWTO tại: http://www2.unwto.org/

HỘI ĐỒNG DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH THẾ GIỚI - THE WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 
(WTTC)

Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) được thành lập năm 1991 bởi một nhóm các Giám 
đốc điều hành Du lịch và Lữ hành, những người cảm thấy rằng sự đóng góp của ngành vào nền 
kinh tế và tạo việc làm không được công nhận. Mục tiêu của nó là sử dụng các bằng chứng thực 
nghiệm để nâng cao nhận thức về đóng góp kinh tế của Du lịch; mở rộng thị trường hài hoà với môi 
trường; Và để giảm bớt rào cản đối với tăng trưởng. WTTC là cơ quan duy nhất trên toàn cầu thu 
hút tất cả các đối tượng chính trong ngành Du lịch (các hãng hàng không, khách sạn, du thuyền, 
cho thuê ô tô, các đại lý du lịch, các nhà điều hành du lịch, GDS và công nghệ). Điều quan trọng là 
WTTC có đại diện rộng nhất về địa lý và bao gồm tất cả các khía cạnh của ngành, bao gồm các 
tổ chức cung cấp các dịch vụ quan trọng cho Du lịch. Với các Giám đốc điều hành của hơn 150 
công ty Du lịch và Lữ hành hàng đầu thế giới với tư cách thành viên, WTTC có nhiệm vụ duy nhất 
và tổng quan về tất cả các vấn đề liên quan đến Du lịch. WTTC làm việc để nâng cao nhận thức 
về Du lịch là một trong những ngành lớn nhất thế giới, hỗ trợ 292 triệu việc làm và tạo ra 10,2% 
GDP toàn cầu. WTTC ủng hộ quan hệ đối tác giữa khu vực nhà nước và tư nhân, mang lại kết quả 
phù hợp với nhu cầu của các nền kinh tế, chính quyền địa phương và khu vực, và cộng đồng địa 
phương, với các hoạt động kinh doanh, dựa trên: sự thừa nhận của chính phủ về việc du lịch là ưu 
tiên hàng đầu trong việc cân bằng kinh tế, văn hoá và môi trường, một sự theo đuổi chung của sự 
tăng trưởng và thịnh vượng dài hạn.

Đọc thêm tại: https://www.wttc.org
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BỘ CÔNG CỤ DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM CỦA VIỆT NAM

Nhằm nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm, Chương trình phát triển năng lực du lịch có 
trách nhiệm với môi trường và xã hội (Dự án EU) đã soạn thảo Bộ công cụ Du lịch có trách nhiệm 
cho Việt Nam nhằm giúp các đối tác có hiểu biết sâu sắc hơn về các tác động đối với xã hội và môi 
trường của du lịch, các cách thức và công cụ để có hạn chế các tác động tiêu cực, gia tăng các tác 
động tích cực, về dài hạn tạo ra một ngành du lịch bền vững hơn.

Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm hướng tới đóng góp cho việc ứng dụng thêm nhiều các phương 
pháp tiếp cận bền vững cho nhà cung cấp dịch vụ, và gián tiếp là các khách hàng. Bộ công cụ sẽ 
cung cấp cho các đào tạo viên và học viên những tài liệu để Dự án EU có thể tổ chức các hội thảo 
về du lịch có trách nhiệm trong phạm vi hoạt động lớn hơn về nâng cao nhận thức về du lịch có 
trách nhiệm và tăng cường năng lực.

Bộ công cụ bao gồm cặp tài liệu có các đơn vị bài học về du lịch có trách nhiệm (tài liệu dành cho 
người học) được hỗ trợ trực tiếp bởi tài liệu dành cho tập huấn viên Các đơn vị bài học của bộ công 
cụ được xây dựng để hướng tới ba nhóm chủ thể chính: các cơ quan quản lý du lịch, các doanh 
nghiệp du lịch và các cộng đồng ở điểm đến. Bộ công cụ mang đến tính linh hoạt cho Dự án EU 
trong việc tổ chức hội thảo vì các đơn vị bài học có thể được lấy ra để hình thành cơ sở cho giáo 
án phù hợp với nhu cầu của các bên hưởng lợi.

Tải về: http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/printer/16036 

CHƯƠNG TRÌNH “TEACHING AND LEARNING FOR A SUSTAINABLE FUTURE - DẠY VÀ HỌC VÌ 
MỘT TƯƠNG LAI BỀN VỮNG” CỦA UNESCO

Đây là một chương trình đào tạo tập huấn viên theo phương pháp đa phương tiện của UNESCO. 
Nó bao gồm 100 giờ (tương ứng 27 học phần) giúp hướng dẫn các tập huấn viên phát triển chuyên 
môn về phát triển bền vững. Du lịch bền vững là một chủ đề nằm trong chương trình này.

Trong chủ đề Du lịch bền vững, UNESCO có đưa ra các vấn đề: 
• Sự phát triển của du lịch
• Lợi ích và các tác động của du lịch
• Những lợi ích và tác động của du lịch sinh thái
• Là một du khách thông thái
• Giảng dạy về du lịch sinh thái

Với mục đích đưa ra những nhận định và vấn đề nảy sinh từ các hình thức du lịch khách nhau đặc 
biệt là đem lại bình đẳng cho môi trường và xã hội. Từ đó, nâng cao nhận thức của con người về 
việc bảo vệ môi trường, bảo vệ các di sản văn hóa. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cam kết từ phía cá 
nhân với các hình thức du lịch mà không làm giảm sự phát triển bền vững cũng như chất lượng môi 
trường. Không những vậy, chương trình còn đưa ra các phương pháp lập kế hoạch cũng như các 
bài giảng mẫu để có thể áp dụng vào thực tế.

Tìm hiểu thêm về chương trình dành cho Du lịch bền vững tại: http://www.unesco.org/education/
tlsf/mods/theme_c/mod16.html 
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CUỐN SÁCH “SUSTAINABLE TOURISM AS A FACTOR OF LOCAL DEVELOPMENT – DU LỊCH 
BỀN VỮNG LÀ MỘT YẾU TỐ CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỊA PHƯƠNG”, VALENTINA CASTEL-
LANI & SERENELLA SALA, 2009

Cuốn sách trình bày những kết quả của hội nghị “Du lịch bền vững là một yếu tố của sự phát triển 
địa phương” do GRISS – Trung tâm nghiên cứu về Phát triển bền vững thuộc Đại học Milano Biccoca 
tổ chức tại Monza, Ý vào tháng 11/2008. 

Cuốn sách có chứa các thông tin tổng quan về các chủ đề chính liên quan đến tính bền vững của du 
lịch, đặc biệt chú ý tới vai trò của nó đối với phát triển địa phương và đánh giá về các chính sách 
và xu hướng liên quan nhất ở Liên minh châu Âu và trên toàn thế giới. Nó tập hợp các bài báo khoa 
học trình bày trong hội nghị và kết quả của bàn tròn về sự kiện Expo 2015 và những ảnh hưởng có 
thể có của nó đối với thành phố Milan và tỉnh Monza và Brianza. Một phần cuối cùng trong cuốn 
sách dành cho việc áp dụng thí điểm Hiến chương Châu Âu về du lịch bền vững trong các khu bảo 
tồn, phương pháp đầy hứa hẹn để lồng ghép sự bền vững về môi trường, xã hội và kinh tế vào các 
chính sách du lịch ở quy mô địa phương.
  
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Center for Responsible Travel (CREST), (2013), The Case for Responsible Travel: Trends and 
Statistics
2. Raj, R. & Morpeth, (2007), Religious Tourism and Pilgrimage Management
3. The Environmentally and Socially Responsible Tourism Capacity Development Program, (8/2013), 
Vietnam Responsible Tourism Toolkit
4. TripAdvisor, (2012), TripAdvisor Survey Reveals Travelers Growing Greener
5. United Nations, (2015), Secretary-General Message for 2015 
6. United Nations World Tourism Organization (UNWTO), (2014), Glossary of tourism terms 
7. UNWTO, (2016), The power of youth travel
8. World Economic Forum, (2017), The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017, page 3
9. World Summit on Sustainable Development, (2002), Cape Town Declaration
10. World Travel & Tourism Council (WTTC), (2017), Travel & tourism economic impact 2017, 
page 1
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Phụ lục tham khảo
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HỘI NGHỊ CÁC BÊN

Hội nghị các bên là phương pháp huy động sự tham gia của sinh viên để cùng giải quyết những 
vấn đề mang tính chất vĩ mô. Phương pháp này giúp sinh viên được nâng cao kỹ năng làm việc 
hiệu quả và giải quyết các vấn đề môi trường cụ thể thông qua một hội nghị giả định. 

Sinh viên sẽ sắm vai thành những vị trí khác nhau trong mối quan hệ xã hội để đưa ra những lập 
luận nhằm giải quyết một vấn đề, ví dụ như Du lịch có trách nhiệm. Giảng viên đưa ra vấn đề 
lớn: Người du lịch sẽ nộp thuế bảo vệ môi trường vào năm 2020, một phiên hội nghị giả định sẽ 
được thiết lập để cùng nhau thảo luận và giải quyết.

Không gian một hội nghị các bên (Ảnh: C&E)
Chuẩn bị:

- Bàn tròn, ghế đủ số lượng các bên tham gia
- Bảng tên các thành phần
- Thẻ màu theo các nhóm thành phần
- Chuông
- Kịch bản nội dung tương tác với các bên (dự phòng)

Thời gian: 45 phút

Quá trình thực hiện:
a. Hình thành các nhóm tham gia
Tùy theo tính chất của vấn đề mà giảng viên có thể cùng thống nhất với sinh viên để thiết lập 
những nhóm khác nhau cùng tham gia vào hội nghị các bên này. Ví dụ vấn đề đưa ra “Người du 
lịch sẽ nộp thuế bảo vệ môi trường vào năm 2020” thì có thể chia thành những nhóm:

- Chủ tọa: đóng vai trò như là Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố
- Sở Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường
- Công ty lữ hành chuyên tổ chức tham quan nước ngoài
- Công ty du lịch sinh thái
- Người dân ủng hộ
- Người dân không ủng hộ

Mỗi nhóm (trừ chủ tọa chỉ có một người) sẽ có các thành viên tham gia với nhau. Giảng viên có 
thể cung cấp mỗi nhóm một thẻ màu khác nhau để dễ phân biệt trong quá trình tranh luận. 
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b. Bố trí không gian hội nghị các bên
Hội nghị các bên được bố trí theo hình thức:

- Bàn hội nghị trung tâm: đây là nơi diễn ra tranh luận giữa tất cả đại diện của các thành 
phần tham gia, với sự chủ trì của chủ tọa
- Bàn thành viên nhóm: phía sau mỗi thành viên trực tiếp tham gia ở bàn hội nghị trung tâm 
sẽ có một bàn thành viên nhóm của mình. Khoảng cách giữa bàn hội nghị trung tâm và bàn 
thành viên nhóm là một - hai mét. 
- Chiếc ghế “nóng”: khi một thành viên trong nhóm muốn lên thay đổi thành viên của nhóm 
mình ở bàn hội nghị trung tâm thì sẽ mang theo thẻ màu và ngồi vào chiếc ghế này. Chủ tọa 
sẽ quan sát thời gian phù hợp, bấm chuông để thay người. Điều này sẽ giúp các sinh viên 
đều có cơ hội tham gia tranh luận. 

Bố trí không gian được thể hiện qua hình ảnh sau:

c. Diễn ra hội nghị các bên
Vai trò của chủ tọa rất quan trọng để tạo nên sự thành công của hội nghị. Việc chủ tọa chuẩn bị 
những câu hỏi tương tác hay quan sát tiến trình của các bên để đưa ra những bình luận và câu 
hỏi phản hồi cho các thành phần tham gia.
Những lưu ý trong quá trình hội nghị diễn ra:

- Tuân thủ sự điều hành của người điều phối
- Không “cướp lời” của người khác
- Mỗi tuyên bố/kết luận đưa ra cần có lý do và bằng chứng 

Người tham gia hội nghị cần được:
- Cung cấp trước thông tin sẽ diễn ra hoạt động này trước 2 ngày để chuẩn bị
- Chia theo từng nhóm đối tượng để trong quá trình thành viên ngồi phía trên không lập luận 
được sẽ có thành viên khác lên thay thế
- Những tuyên bố/kết luận đưa ra có thể áp dụng theo mô típ: 

o What---tuyên bố/kết luận gì?
o Why---tại sao lại như vậy?
o How---kiểm chứng/giải quyết như thế nào?

Các thành viên trong nhóm nên có sự hỗ trợ kịp thời cho thành viên chính đang ngồi ở bàn hội 
nghị trung tâm. Việc hỗ trợ kịp thời sẽ giúp hội nghị diễn ra thường xuyên, kịch tính hơn. 

Chủ tọa

Sở Du lịch

Công ty 
lữ hành

Người dân
ủng hộ

Người dân
Không ủng hộ

Công ty 
lữ hành

Sở TNMT

Ghế nóng
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Để tạo kịch tính trong quá trình diễn ra hội nghị thì:
- Chủ toạ cần tạo những mâu thuẫn về giải quyết
- Chủ toạ có thể quát mắng
- Ban tổ chức có thể tạo những tình huống bất ngờ như: biểu tình, tai nạn,...

d. Kế hoạch hành động/áp dụng
Kết thúc hội nghị này, vấn đề đưa ra có thể được giải quyết hoặc không thành công. Tuy nhiên, 
việc giảng viên và sinh viên cùng ngồi lại để xem lại toàn bộ quá trình và đưa ra bài học áp 
dụng là rất quan trọng.
Giảng viên có thể đưa ra những câu hỏi:

- Em cảm thấy hội nghị này như thế nào?
- Em học được gì thông qua hội nghị này?
- Giải pháp nào cần được thực hiện để thúc đẩy du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam?
- Các bên sẽ thực hiện những hành động gì để đảm bảo du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam?
- Thông qua hội nghị này em sẽ áp dụng được những gì trong cuộc sống và học tập?
- Kế hoạch tiếp theo của em/nhóm liên quan chủ đề du lịch có trách nhiệm là gì?

 
TUYẾN DU LỊCH

Phương pháp này giúp sinh viên đóng vai trò mình là một người du lịch thực sự để tìm hiểu vấn đề 
du lịch có trách nhiệm được cảm nhận như thế nào từ trải nghiệm thực tế. Phương pháp này giúp 
tăng khả năng quan sát, kết nối vấn đề của sinh viên. 

 
Tuyến du lịch xuất phát từ đường sông tại thành phố Hội An (Ảnh: C&E)

Chuẩn bị:
- Giấy màu A4/A5, bút 
- Giấy thảo luận A2/A1
- Liên hệ điểm đến
- Kịch bản các tuyến du lịch
- Hậu cần khác: bảo hiểm chuyến đi, ăn uống,…

Quá trình thực hiện:
a. Giao nhiệm vụ và chia nhóm
Trước khi đi, giảng viên sẽ cung cấp những thông tin liên quan mục đích, các điểm đến, an toàn 
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chuyến đi, bài tập,…Sinh viên sẽ quan sát, cảm nhận và liên hệ với quá trình học để đưa ra 
những kết quả cá nhân/nhóm khi kết thúc tuyến du lịch này.
Giảng viên sẽ tiến hành chia nhóm theo như mục đích khác nhau để các nhóm có thể tìm hiểu, 
ví dụ như: Du lịch sinh thái; Rác thải ở các điểm du lịch; Mối quan hệ xã hội ở các điểm du lịch; 
Giá trị văn hóa địa phương ở các điểm du lịch;…Sinh viên có thể theo nhóm sở thích, đảm bảo 
cân bằng về số lượng người tham gia. 
Đặc biệt, giảng viên sẽ giao nhiệm vụ kiểm tra chéo về hành vi cá nhân của thành viên trong 
nhóm từ nhóm khác. Mỗi nhóm sẽ có một thành viên giám sát hành vi thành vi nhóm khác. Kết 
thúc chuyến đi, các giám sát viên này sẽ chia sẻ những hành vi cụ thể có tác động tích cực và 
tiêu cực đến du lịch. Ví dụ: những hành động tích cực như: mang theo bình đựng nước cá nhân, 
nói nhẹ nhàng, không xả rác,…; những hành động tiêu cực như: bật đèn flash chụp ảnh động vật 
hoang dã, sử dụng túi ni long, vẽ bậy lên tường,…

b. Tiến hành trải nghiệm tuyến du lịch
Giảng viên có thể mời người truyền cảm hứng ở các điểm du lịch để chia sẻ cho sinh viên được 
biết thêm thông tin và có những tương tác theo như yêu cầu đặt ra ban đầu cho các nhóm. Giảng 
viên cần kiểm soát thời gian để quá trình diễn ra có đầy đủ quá trình tương tác nhóm, trải nghiệm 
cá nhân.

 
Chia sẻ từ đại diện điểm du lịch (Ảnh: C&E)

c. Phân tích kết quả làm việc
Sau quá trình tương tác giữa diễn giả với sinh viên, tham quan điểm đến,…thì giảng viên sẽ yêu 
cầu sinh viên có khoảng 15 phút lắng động để chia sẻ lại cảm xúc của bản thân tại điểm đến 
này. Thông tin tập trung vào những câu hỏi sau: 

- Nơi này để lại cho anh chị những ấn tượng gì?
- Anh chị học được gì?
- Anh chị sẽ áp dụng gì cho việc học tập và cuộc sống?

d. Bài học áp dụng
Trong phần này, giảng viên có thể:
- Đút kết lại những giải pháp liên quan du lịch có trách nhiệm
- Chia sẻ những hành động nên và không nên trong du lịch có trách nhiệm
- Tổng hợp những sáng kiến, kinh nghiệm có thể áp dụng





Trái đất cung cấp 
đủ cho nhu cầu, chứ 
không đủ cho lòng 
tham của con người 
-Mahatma Gandhi - 


