Nhìn vào nhng con s tng trng n tng và óng góp ca ngành du lch, có th thy du lch ang óng vai trò quan trng trong
vic giúp chúng ta t các Mc tiêu Phát trin Thiên niên k mà Liên hp quc ã ra t nm 2000, c bit là các mc tiêu xóa ói
gim nghèo, bn vng môi trng và liên doanh quc t phát trin. Chính vì vy mà du lch bn vng là mt phn quan trng ca
nh hng Chin lc phát trin bn vng Vit Nam.
Ba hp phn chính ca du lch bn vng bao gm: Thân thin môi trng, Gn gi v xã hi và vn hoá và có óng góp v mt kinh t
cho cng ng. Vì vy, yu t u tiên - Du lch xanh, thân thin vi môi trng - c coi là chìa khóa m ca cho PTDLBV.
Sng xanh hn nh du lch xanh

Quc o Palau xinh p giàu lên nh du lch.
Nm phía tây Thái Bình Dng, Cng hòa Palau bao gm nhiu hòn o p và có h sinh thái a dng t các o san hô nh
Kayangel ti qun o Rock vi cu to hoàn toàn bng á vôi hay h sa k thú. Ging nh nhiu quc o khác Thái Bình Dng,
Palau da vào du lch nh mt ng lc chính ca nn kinh t. Khi s du khách tip tc tng, các vn bt u phát sinh, nhiu du
khách và ngi dân không còn tôn trng h sinh thái và thiên nhiên, nhng thay vì “óng ca” du lch bo tn mi th, h quyt
nh làm mt cuc cách mng “ci to” và lan ta ý thc bo v môi trng n mi ngi dân bn a và du khách.

Rt nhiu ngi ni ting ã kí “Cam kt Palau”.
Chính quyn o quc Palau ã ban hành bt buc du khách cam kt i x tt vi môi trng di dng tem trên h chiu. Sáng kin
“Cam kt Palau” i kèm mt on video phát bt buc trên các chuyn bay, vi ni dung giáo dc tt c du khách v trách nhim
ca h i vi môi trng cùng mt danh sách nhng vic nên làm và không c làm trong thi gian quc o này ã c phát hành
rng rãi. Mi ngi dân là mt i s môi trng và du khách dng nh sng “xanh” hn khi i du lch ti ây.
Ti Thái Lan, phát trin du lch xanh c da trên 7 khái nim Xanh: Tâm Xanh - kêu gi khách du lch nâng cao nhn thc v
du lch có trách nhim vi môi trng và xã hi; Vn chuyn Xanh - khuyn khích s dng các phng tin vn chuyn thân thin vi
môi trng phc v cho ngành du lch; im n Xanh - qung bá các im du lch c qun lý theo nguyên tc có trách nhim và bo
v môi trng; Cng ng Xanh - h tr loi hình du lch cng ng c thành th và nông thôn gn vi thúc y bo tn môi trng, truyn
thng và li sng a phng.
Cùng vi ó là Hot ng Xanh - thúc y các hot ng du lch phù hp vi cng ng và có s tham gia ca cng ng a phng; Dch v
Xanh - kêu gi các bên liên quan cung cp dch v du lch to n tng và truyn cm hng mnh m thông qua vic th hin s tôn
trng, quan tâm và bo v môi trng và Phng pháp tip cn Xanh vt tri - khuyn khích doanh nghip tng cng trách nhim xã
hi.
Bài hc t các quc gia làm du lch bn vng, không ai t “óng ca du lch” chn Xanh. Nhìn vào s giàu có, vn minh lên tng

ngày nh du lch ca nhng t nc này, dng nh s la chn cho câu hi môi trng hay giàu có ã là quá xa. H chn c hai và ang
rt thành công trong vic gii bài toán hài hòa gia bo v môi trng và làm kinh t du lch. Kt qu là, không ch tr thành im n
ca th gii, mà tinh thn Xanh t chính cách làm du lch ca các quc gia ó ã lan ta ti tng ngi dân nc h và toàn cng ng a
xê dch trên toàn th gii.
Du lch xanh Vit Nam cn c u t bài bn

InterCon Danang Sun Peninsula Resort.
Thông qua các bài hc kinh nghim và thc tin v PTDLBV các nc trên th gii, phát trin du lch nc ta cng ang hng ti vic
phát trin kinh t du lch có trách nhim i vi tài nguyên và môi trng, tôn trng các giá tr t nhiên, hài hòa gia bo tn và
phát trin nhng vn m bo c li ích thu nhp cho cng ng bn a.

Voc InterCon Danang Sun Peninsula Resort.
Nhng nm gn ây, du lch Vit Nam bt u khi sc. Nm 2018, du lch Vit Nam ã ón 15,5 triu lt khách quc t, phc v 80 triu lt
khách ni a. Trong 8 tháng u nm 2019, du lch Vit Nam ã ón 11,3 triu lt khách, tng 8,7% so vi cùng k nm 2018 và
tng thu t khách du lch tng 9,6% so vi cùng k nm 2018. “Du lch xanh - sch - p và vn minh” là n tng ca nhiu du
khách khi thm nhiu im n mi ca Vit Nam thi gian gn ây.

Toàn cnh Resort Topas Ecolodge Sapa.

Tp chí
National Geographic công nhn Resort Topas Ecolodge (Sa Pa,
Lào Cai) là mt trong 10 khu resort xanh nht th gii - ni ngh dng tuyt
vi dành cho các du khách yêu môi trng (nm 2017); Trips to Discover Nhiu gii thng, tp chí du lch uy tín th gii cng xng tên Vit Nam các hng mc thân thin vi môi trng nh:

webside review kinh nghim du lch vi hn 14 triu thành viên ã chn la Six Senses (Côn o) nm trong top 11 khu ngh
dng thân thin vi môi trng nht th gii; gn ây nht InterContinental Danang Sun Peninsula Resort c Gii thng Du lch Th
gii (WTA) Châu Á - Châu i Dng vinh danh là “Khu ngh dng thân thin vi môi trng nht châu Á....

SunWorld H Long Complex.
Nhìn vào thc t, Bãi Cháy (H Long) t mt bãi tm ngp nga rác thi c u t tr thành mt bãi cát p, c mnh danh là “Hawaii
ca Vit Nam”. Bc o, Hòn Thm - Phú Quc t ch hoang vu không bóng khách du lch, dân ch sng da vào thu nhp ít i,
bp bênh t ngh chài li, trng trt, i rng,... nay ã tr thành hai trung tâm du lch ln, thu hút rt nhiu lao ng a phng ti làm vic
vi mc thu nhp n nh và cao hn rt nhiu khi xa. nh Fansipan sau i công trình Cáp treo không nhng không mt i v p t
nhiên mà gi ây, Fansipan còn p hn th. Tuyn cáp treo ba dây k lc Fansipan khin thiên nhiên Hoàng Liên p trn vn
hn khi c ngi ngi chiêm ngng.
Nh ông Nguyn Huy Thng - Vin iu tra Quy hoch rng - tham gia vic son tho lut và vn bn di lut ca các b liên quan
trong vic quy hoch bo tn các khu rng, thiên nhiên ti Vit Nam nhn nh ti Hi tho t phá kinh t t du lch: Bo tn thiên
nhiên là cn thit cho c hin ti và mai sau. Nhng quan im v bo tn và phát trin bn vng ã có s thay i mnh trên quc t ln
Vit Nam. Vit Nam hin ã s dng cm t “bo tn phát trin” thay vì “bo tn và phát trin” nh trc ây. iu này mang ý ngha là:

.

Nu v p gi mãi nhng không phát trin s là lãng phí

TUN HNG
(Theo: Tạp chí Mặt trận Online – Ngày đưa tin: 15/11/2019)

