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Executive Summary
Linking PES with Tourism
Payment for Ecosystem Services (PES), a market-based strategy for management of natural
resources, has received a great deal of attention in forest policy and management forums. This
report provides recommendations for Lam Dong Province on the development for tourism in
Bidoup Nui Ba National Park (BNP).
Key points:
1) Tourism can have diverse, serious, and long-term negative impacts on ecosystem
services, both on and off site (as in the case of fossil fuel emissions). Thus care must be
taken to devise tourism activity which is not fossil fuel intensive, which reduces waste,
controls landscape and community impacts, and which encourages local and sustainably
produced products, activities, and hospitality structures.
2) Economic development for tourism often involves use of imported labor, materials,
souvenirs, fuel, food and equipment. Tourism investors often export profits outside the
protected area, province, region, and nation. Each of these factors contributes to the
leakage of the PES out of the communities the PES system was devised to support.
3) In absence of planning for the two points above, tourism (even when generating
substantial economic activity and PES) can result in a net negative impact on ecosystem
services. Instituted well, tourism can generate local income and incentive to protect
ecosystem services, and can also provide incentives for economic diversification and
‘greening’ in other sectors (agriculture, transport, energy, construction, landscaping, etc).
4) For PES from tourism to demonstrate it is an economically efficient tool for conservation,
the net ecosystem service impacts of the tourism product must be compared against the
business as usual scenario. Conceptualizing, benchmarking, and monitoring these impacts
is critical.
5) Risk exposure can be minimized with a focused and strategic provincial and park
comprehensive plan, commitment to incorporating poorer households in economic
development, minimizing tourism’s impact on landscape, biodiversity, and culture, and
by ensuring the tourism product supports and is supported by a diversified provincial
economy, a commitment to waste reduction and locally sourced, sustainable products.
Following this introduction (Part I), this report is broken into four parts. Part II describes the
tourism product, the cycle of tourism development, the possible impacts to ecosystem services,
and strategies to control these impacts. Part III is description of the various ways in which
payment for aesthetic/cultural services might be collected, roles which might be taken by public
and private entities in tourism product development, and a comparison of the costs and benefits
which accompany the various alternatives for public-private partnership. Part IV of this report
describes the comparative advantages and disadvantages of the Bidoup Nui Ba product, with
4
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recommendations. Lastly, in Part V, we provide key opportunities for park and provincial
management, as near-term tourism development is pursued.
Five key opportunities for Bidoup Nui Ba PES are
1) Efforts to control negative impacts and PES leakage through consideration of attached
points in the Provincial and Park comprehensive plans.
2) Reduction of PES leakage, and support of park residents through microfinance.
3) Turning Park liabilities into assets through creative approaches. For example, declaring
Bidoup Nui Ba as continental Asia’s First Wilderness Area would create a great deal of
attention as well as play to and reinforce the unique attributes of Bidoup Nui Ba.
4) Linking Bidoup Nui Ba with landscape plans for habitat connectivity, provincial and
scenic planning, etc.
5) Development of a unique niche tourism (local architecture, local sustainably produced
products, local labor, zero waste, renewable energy).
We appreciate the comments and feedback from our colleagues, and have attempted to
incorporate these ideas into the final draft to the best of our ability. We look forward to further
discussion and a bright future for Bidoup Nui Ba and its communities.
Dr. Trista Patterson &
Ms. Jennifer Burns, MLA
US Forest Service
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Introduction

The cooperative effort from which this report resulted is intended to support Vietnam’s decision
to create payment for environmental services mechanisms to support sustainable management of
Vietnam forests in perpetuity. Specifically, this project targets recreation and scenery as the PES
benefit, and forest tourists/visitors are the payees. Ultimately, PES is intended to connect the
tourism, forestry, and other civic sectors in a structured, and intentional system that creates
incentives and supports best practice in ecosystem service production, consumption, governance
and management.
Project objectives are to:
1. Assist the building of mechanisms and
policies in ecotourism investment for Bidoup
Nui Ba National park as part of the national
pilot program.
2. Contribute to the development of a detailed
ecotourism plan for Bidoup Nui Ba National
Park and provide guidance for province-wide
tourism planning.
3. Assist the Lam Dong Department of Tourism
and the Forest Protection Bureau to establish
a payment for forest environmental services
policy (PFES), fee and payment mechanisms
for tourism values under Decision 380.
4. Promote strategic data collection, together
with Vietnamese counterparts, to support
market segments and activities which can
maximize tourism values for the Lam Dong
Province’s protected areas network.

This document is intended to share the USDA
Forest Service experience with ecosystem
services and the payment systems which, when
successful, can support critical forests and
watersheds. US Forest Service support is
especially pertinent in light of policy Decision
380 QD-TTg, which states that the tourism
sector in Lam Dong Province will make
payments of between 0.5-2.0% of the revenues
generated from tourism activities, with Lam
Dong’s unique forest aesthetic values positively
influencing all tourism demand. This report
summarizes a scoping effort which includes
operations, infrastructure, organization,
systems, facilities, communication,
opportunities and risks that the Lam Dong faces in structuring current and future payment for
tourism ecosystem services in Bidoup Nui Ba National Park. This document reports on
economic, ecological, and social facets of payment for ecosystem services, focusing on tourism
and recreational activities resulting from the scenic value produced by the forested landscape.

Linking PES with Tourism
Payment for Ecosystem Services (PES), a market-based strategy for management of natural
resources, has received a great deal of attention in forest policy and management forums.
However, markets for ecosystem services are not all advancing at similar pace. Mechanisms
dealing with services associated with biodiversity, water and carbon have innovated rapidly,
while services such as tourism, recreation, and scenic values (though sometimes provided for a
fee) have been less frequently explored through the lens of PES.
In providing recommendations for Lam Dong Province on the development of PES for tourism
in Bidoup Nui Ba National Park (BNP), this report distinguishes between general tourism
development, and PES based on aesthetic, cultural or scenic values. This distinction is important,
as tourism is a fossil-fuel and consumption based industry, can have diverse, serious, and longterm impacts on ecosystem services, both on and off-site (as in the case of carbon emissions).
Without planning and control of these impacts, tourism (even when generating substantial
payment) can result in a net negative impact on ecosystem services. In contrast, well planned
tourism can generate local income, incentive to protect ecosystem services, and can provide

6

Patterson/Burns

PES in Bidoup Nui Ba

incentives for ecosystem service provision associated with many other sectors (agriculture,
transport, energy, construction, landscaping, etc). For PES from tourism to demonstrate it is an
economically efficient tool for conservation, the net ecosystem service impacts of the tourism
product must be compared against the business as usual scenario. Conceptualizing,
benchmarking, and monitoring these impacts is indeed possible and establishes the foundation
for effective adaptive management. Furthermore, applying a few guiding principles to tourism
development can bring the tourism product much closer to being a net positive for ecosystem
services. This information is especially pertinent, because many of the indicators of ecosystem
service impact (such as carbon emissions) also represent other major obstacles (such as fossil
fuel dependence) to sustaining tourism in the long run. Risk exposure can be minimized with a
focused and strategic plan, commitment to minimizing tourism’s impact on landscape,
biodiversity, and culture, and by ensuring the tourism product supports and is supported by a
diversified provincial economy.

Field summary
In pursuit of the above objectives, one USFS economist, and one landscape architect conducted a
field tour for ten days. Interviews and site visits were conducted to assess factors affecting
economic, ecological, and social impacts of payment for ecosystem services as they pertain to
tourism. Specifically, this includes the structure of reinvestment in the natural and cultural assets
that support tourism, the environmental impact of tourism, the structure of public-private
cooperative investment for lodging and concessions, the tourism multiplier (efforts that prevent
leakage of economic benefits) and policies affecting distribution of payment benefits. This
scoping process included document and procedure review, informal survey and personal
interviews, site assessment, and a review of landscape planning and tourism infrastructure.
Statistical study such as contingent valuation or strategic behavior analysis, detailed tourism
development plans were not the focus of this effort, due to time/funding limitations. The data
gathered during this tour will be used for purposes of assessing the status of tourism
development, in order to provide recommendations that will assist PES to be established and
supported in the long run, and to support the Park’s natural assets and communities in perpetuity.
See Appendix A for a full description of field site visits.

Overview
Following this introduction (Part I), this report is broken into four parts. Part II describes the
tourism product, the cycle of tourism development, the possible impacts and benefits to
ecosystem services, and strategies to enhance benefits and control impacts. Part III is description
of the various ways in which payment for aesthetic/cultural services might be collected, roles
which might be taken by public and private entities in tourism product development, and a
comparison of the costs and benefits which accompany the various alternatives for public-private
partnership. Part IV of this report describes the comparative advantages and disadvantages of the
Bidoup Nui Ba product, with recommendations. Lastly, in Part V, we provide four key objectives
for park and provincial management, as they plan and pursue near-term tourism development.
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The Tourism Product and Ecosystem
Services

Definitions and Benchmarks
Tourism is often assumed to be a benign and ‘smokeless’ industry that brings needed
economic growth to isolated areas, yet tourism development can occur which over time degrades
both the ecological and cultural integrity of the host area. There continues to be much debate
over the definition of ecotourism. For the purposes of this report, we refer to ecotourism as
adhering to the concept of sustainable tourism as initially proposed as a conservation tool in the
1982 Joint Declaration on Tourism and the Environment, the 1991 Earth Summit, ISO 9000,
12000, 14000, and Agenda 21 and associated certification schemes (e.g., Green Globe, AAA,
blue planet, Eco-Guide). Müller (1994) suggests that “sustainable tourism is the result of 5
interrelated goals: economic health, subjective well-being of the locals, protection of natural
resources, a healthy culture and satisfaction of guest requirements.” If sustainable tourism must
“meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet
their own needs” as outlined by the Brundtland commission (WECD 1987), ecotourism therefore
must address off-site impacts of the tourism product such as fossil fuel emissions.
In order to assist realistic planning and expectations from PES, this section describes the cycle of
tourism development, the possible impacts to ecosystem services, and strategies to control
ecosystem service degradation (for example through reinvestment of PES funds).
Possibly the most critical, and overlooked aspect of early planning for an emerging market for
ecosystem services is the concept of additionality. Additionality is the extent to which the action,
market, and payment, increases the provision of ecosystem services above and beyond that
which would have been provisioned under a business as usual scenario. Without a means of
establishing a baseline and a quantified measurement of change resulting from the payment or
credit transaction, a PES payment system cannot demonstrate
economic efficiency. Thus an important step in establishing
Additionality is the extent to
any PES system is to define the current baseline, trajectory,
which the action, market, and
and definition of success. For tourism, relevant data can be
payment increases the
socio-economic such as revenues, household income,
provision of ecosystem
education, tourism involvement, health, or other stated goals
services above and beyond
pertaining to wellbeing, numbers of participating individuals
that which would have been
etc. Stated baselines may include estimates of current
provisioned under a business
acreage, landscape (photos or quantification), species and
as usual scenario.
landcover assessments, water quality assessments, and many
other forms of information which can establish some baseline and expected trajectory in terms of
biological diversity and ecological health
An effective PES system will not only provide positive incentive for long-term protection of the
park at local and regional levels, but it will also strategically identify where payment funds can
be invested in such a way to maximize future value amongst local stakeholders and support
development and biological diversity goals. The following sections describe a few key concepts
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which help to characterize, analyze, and strategize on the timing and nature of positive and
negative impacts associated with tourism development.

The tourism development cycle
Understanding the cycle of tourism development can assist decision-makers in planning as they
weigh the perceived benefits of infrastructure and private investment agreements against
anticipated impacts such as debt for civil projects, unforeseen maintenance, and unintended
consequences to ecosystem services and local communities.
International tourism has grown at a rate of 5 to 8 percent annually to 698 million international
arrivals (WTO 2003). As the world’s largest single industry, the travel and tourism economy
contributed US$3.5 trillion in 2000, amounting to over 11 percent of the global GDP, employing
one-twelfth of all workers, represents 9 percent of all capital investment (ibid). Rapid tourism
development can spur economic growth, increase foreign exchange, enable smallholder
investment, raise local employment, and (in the case of PES) provide needed funds for
conservation. However, the faster a tourism destination grows, the faster it may face decline.
The tourist destination cycle of evolution (Butler cycle) shows how the more rapid the increase in
visitation in the exploration and development stages the more rapid the consolidation and decline
in the waning stages (Butler 1980). Impacts from tourism development become apparent
(crowding, erosion, noise, litter), and ultimately erode the appeal of a destination’s culture and
environment. In this phase, ecosystem services are in decline, resulting in a diminished ability to
support the local community.
This ‘boom-bust’ cycle is particularly rapid when infrastructure (roads, bridges) are planned
without adequate planning for maintenance or mitigation of social or environmental impacts, or
when tourism is planned without
necessary infrastructure (water, air
treatment, etc). The cycle is also
more likely when inputs (e.g.
petroleum) for the tourism product
are subject to great fluctuation,
because this removes the incentive
necessary for long-term
investment. Thus, a more
sustainable tourism product will
often result from a slower, or more
deliberative pace of investment
and development, in an effort to
flatten and lengthen the Butler
Figure 1: The destination cycle, adapted from Butler (1980)
cycle curve, maintaining the asset
overtime and thereby building the
basis for prolonged visitation. The shape of this curve will influence the overall value of PES
revenues accordingly. As with any compound investment, time is often the principal determinant
of overall profit generated.
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Controlling Ecosystem Service Degradation
In some cases, tourism can lead to improved environmental protection and social networking
opportunities for isolated communities. However, the
challenge of balancing economic growth with natural and
Ecotourists may differ from the
cultural conservation, and affecting change in particularly
general tourist population in
distance travelled
poor and rural areas, remains a challenge. Most all tourism
length of stay
activity contributes to environmental pressure (Duffy
desired level of physical
2001). Tourism can lead to negative changes in landcover,
effort and comfort
importance of nature in trip
use of water and energy, and increases in biotic exchange
motivation
(including disease), and can impact nesting and migration
level of learning desired
patterns, and often changes perceptions and understanding
amount of spending
desired activities
about the environment (Gössling 2002).
Though ecotourism in theory should not lead to these impacts, it often involves air travel, which
can amount to up to 80% or more of the total environmental impact of the trip (Patterson et al
2007). One strategy of minimizing impacts is to market to a specific market segment, extend
length of stay, and emphasize recruitment of national rather than foreign tourists.
Impact

Direct or on Site Impacts

Environmental

•
•
•
•

(Wall 1994,
McKercher
1993)

•
•
•

Social

(Lindberg and
Johnson 1997,
McKercher
1993)

•
•
•
•

Economic

•

(Liu and Var
1982, Bryden
and
Farber 1971)

•

Cultural

•

(Brandon 1996)

•

•

Indirect or off-site Impacts

soil erosion and compaction
disturbance of wildlife
trampling of vegetation
removal of vegetation (e.g.
collection of plants or firewood)
accidental introduction of exotic
species
increased frequency of fire
litter and vandalism

•
•
•
•
•

land use change for infrastructure (clearing of
forests for hotels)
generation of solid waste, air impacts from burning
water and air pollution (untreated waste in streams
and rivers)
souvenirs or marketing of poached, threatened or
endangered species
carbon emissions from airline, land and sea travel

traffic congestion, crowding, crime
aesthetically unattractive construction
importation of plastics in rural areas/
litter
tourist-resident interactions may be
positive or negative, difficult to control

•
•
•

social relationships among residents, decision-making and
social structure may be disrupted
introduction of foreign values to local culture
community disempowerment may result if traditional
institutions or forums for decision making are not
effective/strong relative to tourism
issues/problems/impacts

tourism can lead to in-migration of
trained labor
tourism can spur demand for imported
and foreign goods, even when local
products are available

•
•

tourism can cause inflation
tourism may not be integrated with other sectors of the
economy, causing leakage of PES and other benefits

loss of traditional architecture, artifacts,
etc.
commodification of culture, in which
cultural symbols are treated as
commodities to be bought and sold;
loss of traditional knowledge of plant
and animal species, traditional medicine
language

•

changes in group social structure, the way in which
lives are ordered and patterned
changes in cultural knowledge and the way it is shared
changes in the way in which cultural property is used and
viewed.

•
•

Table 1. Summary of potential negative impacts from tourism

10

Patterson/Burns

PES in Bidoup Nui Ba

Limits of Acceptable Change (LAC) (McCool 1994) is a management concept which identifies
standards to maintain desired environmental, social, experiential and economic conditions.
Establishing points of reference is important, because managers, residents and visitors can
become habituated to cumulative impact, and a site can degrade over time. Because Bidoup Nui
Ba NP has unique natural and cultural attributes, a record of the characteristics and conditions of
these qualities is a critical early step to setting a carrying capacity for visitation and managing
within those limits.
In order to minimize negative environmental, social, economic and cultural impacts, numerous
management strategies can be taken. A few examples of these are summarized in Table 2.
Impact
Category
Environmental

Response
•
•
•
•
•

Social

•
•
•
•

•

Economic

•
•
•

Cultural

•
•
•
•
•
•

•

Example

site hardening, bridges, boardwalks
define standards for low impact activities (zone/restrictions on
motorized transport)
management of time and location of visits
(within year, month, day)
limiting use through zoning, buffer zones, areas off-limits
certification and training for guides, operators, food
preparation, tour and lodging businesses
use of tourism refuse in recycling (gardens/crafts/etc)
ensure local involvement in, and control over, tourism
development
marketing to select tourist niche
manage visitor behavior, educational programs, campaigns,
visitor guidelines (pack out/pack in, gifting, trash, cameras,
feeding of animals)
limitations on use, such as a maximum number of visitors per
period (e.g., day or year) for specific sites

www.uniqueco.com
(Kenya, uses recycled materials in tourism
craft)

increase length of stay, diversity of spending opportunities,
quality of product, image
reduce leakage
increasing training/next generation entries into
guiding/tourism businesses
establish women’s crafts cooperatives
establish microlending program
use of local food/beverage/building materials
create a ‘cultural asset’ inventory
promote and provide incentives for traditional architecture
create cultural forums for villages to decide what level of
tourism they want, what cultural practices they wish to
share, and where tourists will be allowed to go
consider a range of community involvement options (see
section on public/private partnership)

Examples of Microlending:

http://www.ecotourismlaos.com/dosdont.htm
(a comprehensive do/don’t site for for Laos
tourists)

www.kiva.org,
Jamii Bora
Fonzoke

Annapurna Conservation Area Project
(ACAP) in Nepal
Hoonah, Alaska demonstration village

Table 2. Strategies to control impacts (adapted from Lindberg, Boo 1991, etc)
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Payment Systems and Public-Private
Partnerships

Forms of Payment
Payment for Ecosystem Services (PES) is an attempt to adapt the characteristics of a public
good, so that they become more like a private good and are therefore more efficiently allocated
through market-based mechanisms. The payment received for the ecosystem service, ideally
provides the incentive for its continued provision. The effectiveness of this strategy depends
upon the vision and control a policy-maker has over fee collection, reinvestment, and
partnerships. This section examines some of the possible payment systems by which PES
revenues can be collected, some alternatives for public-private partnership in the revenue
generation, and strategies to reduce loss (leakage) of that payment out of the community, over
time.
The ‘value’ of tourism and recreation depends on the context in which the product is developed,
how it is developed, how it endures over time, and whether it results in costs that must be
mitigated. Value can either refer only to direct market contributions (through fees), can refer to
the indirect market contributions (e.g. the other products that tourists pay for), can refer to an
estimation of substitute or replacement costs or willingness to pay. Even more generally it can
refer to ‘meaningful’ contribution.
Because Bidoup Nui Ba is very early in the tourism cycle, an advanced contingent valuation for
pricing of concession fees and visitor fees is preliminary until the tourism product that is offered
is more specifically defined. Consideration must be made of various fee collection mechanisms,
identifying aesthetic, cultural and natural attractions, and implementation and monitoring
mechanisms all will influence which system of payment is most appropriate for
PES.
Table 3 summarizes various methods to collect payment.
Fee type

Fee is Collected

Notes or Examples

Entrance

One-time fee upon entry to the park

Bed levy

per night stayed in park (camping or
lodge)

Tiered entry fees (higher rates for
foreigners than nationals) are current policy
in other National Parks (Cat Tien)
Cat Tien’s private ecolodge agreement
does not specify a nightly charge

Admissions

Per entry to a specific site, trail, or
visitors center

Use Fee

Per use of specialized equipment (ropes,
helmets, tents etc)
From private guides, who pay for the
right to bring clientele into the park and
provide interpretation

Guiding License

12

Especially suitable for sites with
bathrooms, interpretation (museum/orchid
curation etc), or with a specific scenic
overlook or feature
Leech sock rental (Cat Tien National Park)
Guiding license is often contingent also
upon completion of a training course
provided by the park
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Service Fee

Per use of park-employed guides or
vehicles

License

Per day (fishing) or per animal
( hunting)
Upon entry, but enforced only if vehicle
is stopped or parked within the park
As an additional levy on souvenirs,
lodging, food and drink within the park
A tourist calculates their carbon footprint
based on their travel itinerary at the park,
and contributes to a fund to reforest an
area of the park to offset emissions

Parking Fee
Sales
Offset fee

Property Licensing

As a percentage of an item with a logo or
trademark

Visitors have a higher willingness to pay
for greater expertise, which can be captured
using a Jr/Sr/Expert guide ranking system
Perhaps not applicable to the park?
Often suitable for parks that have public
roads passing through them
Perhaps already covered in Decision 380
Additionality and the opportunity for a
tourist to see the place where their offset is
having an impact is an advantage. Online
calculators can be used to determine carbon
estimation.
May be applicable if souvenir products are
developed and marketed with park name

Table 3. Examples of different ways in which payment can be collected
Willingness to pay park fees will be higher for higher quality services. For example, a senior
interpretive guide may command a much higher fee from birdwatchers, while a junior guide
might accompany larger groups, or offer less specialized interpretation. The concept of payment
for ecosystem services can explain to visitors the ultimate use of the fees, and the importance for
conservation goals, thereby serving both educational and motivational purposes.

Controlling PES Leakage
The total value of a PES system to a local community or province
depends a great deal upon how the tourism sector is integrated with The tourism multiplier
the rest of the economy. PES programs are intended to, in some
refers to the extent the local
way, support household incomes inside and surrounding the park,
economy can retain the
and thereby replace domestic activities that would otherwise
revenues generated by
tourism. A high multiplier
degrade the park landscape, natural assets, and biodiversity, for
refers to a low rate of
example forest clearing for agriculture, over exploitation of nonleakage and vice versa.
timber forest products for commercial purposes, poaching, grazing
impacts, etc. Therefore, one principal determinant of the
effectiveness of a PES program related to tourism, is the extent to which revenue generated from
tourism remains inside the local economy. The tourism multiplier refers to the extent the local
economy can retain the revenues generated by tourism. A high multiplier refers to a low rate of
leakage and vice versa.
Tourism is a powerful tool for increasing economic activity (GDP), and it is often expected that
residents in households inside and surrounding
Tourism and PES planning can target activities
protected areas will benefit from both direct
that influence the structure of the tourism
employment, as well as indirect employment (such as
industry, and substantially reduce leakages.
Highest leakage rates are associated with:
providing food, souvenirs, furniture, or other materials
a) imports of materials and equipment for
that are used in the direct tourism activity). However,
construction
these benefits particularly in Asia, fail to materialize,
b) imports of consumer goods,
particularly food and drink
due to a particularly high rate of ‘leakage’. A UN
c) repatriation of profits earned by
report Tourism ‘leakage’ in Thailand estimated that
foreign investors
70% of all money spent by tourists ended up leaving
d) overseas promotional expenditures
e) amortization of external debt incurred
Thailand (via foreign-owned tour operators, airlines,
in the development of large scale
infrastructure (bridges, roads), hotels
and resorts
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hotels, imported drinks and food, etc.). Estimates of the leakage rate for other countries range
from 80% in the Caribbean to 40% in India. Nature tourism sites also have high (up to 90%)
leakage rates (Lindberg 1991, Lindberg and Johnson 1997).
Leakage can be curbed only if the tourism industry is intentionally structured to source materials
and labor from local enterprises, and by increasing local ownership of facilities. Each sector
contributing to the tourism product will have a different definition of ‘local’. Intentional and
strategic discussion should be held in order to maximize capital at the range closest to the park as
possible. For example, this may mean defining ‘local’ at the village level for handicrafts or local
tours, at the provincial level for the purposes of food products or students trained in tourism and
hospitality, or at the country level for investment and construction purposes.
The tourism multiplier is typically a concept that is difficult to reconcile with assessments of
PES success, because PES indicators of success generally report the initial tourism expenditure
but do not reflect whether that expenditure continues to circulate in the local economy or leaks
out. However, early planning attention for the tourism multiplier can substantiate greater long
term, sustained, diverse, and significant local and park benefit that result from a PES program.

Roles of Public and Private Entities in Tourism
Product Delivery
When leakage is controlled, increasing ecotourism in and around BNP National Park can
increase the number of people benefitting from the PES programs. When integrated into tourism
policy, payments for ecosystem services can be generated both on and off site, and can be
collected by public sector management entities (e.g. park entrance), or can be collected by the
private sector. There are costs and benefits of partnering with the private sector. The improved
and diversified products and marketing and resulting revenues must be weighed against the
possible loss of control of the area, increased management needs, ‘high grading’ on the part of
private consessioners (who may be inclined toward short-term investments, or reluctant to
participate in PES).
It is important to note that Vietnam has strict policies regarding private investment in the parks.
The Park Management Board is generally the entity to make investments for tourism. Because
this capacity is limited, it may be possible to either collect fees to increase the capacity of the
Management board, or introduce test cases of public-private partnerships.
Regardless, it should not be assumed on the part of investors, especially foreign investors, that
liberties with private enterprise can be taken as they sometimes are in other countries. Laws for
Forest Protection and Park Management in many cases prohibit linking with private entities.
These regulations require regular updating, with a future-looking view which will also avoid
unintended consequences.
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Current proposals on policy for private enterprise include
• requirements for joint-stock companies with the government holding at least 51% of the
stocks (this has the potential for controlling negative development, should it occur)
• the requirement that joint-stock companies operate independently from other activities of
the park (a rule which is seemingly at odds with the next point)
• that Park directors appoint representatives to be directors of the joint-stock company
• the government makes investment for building infrastructure such as roads, visitor
centers, education facilities, trails etc
Challenges clearly remain, because forest protection needs remain unmet, development and use
activities in the national parks are linked and cannot be separated from each other spatially and
temporally and the values of the national park are perhaps not being articulated as clearly as they
should be.
Few public-private models exist in Vietnam for a productive way forward, and some
experimentation is taking place on a case-by-case basis.
Currently, there are three forms of tourism business allowed to operate in national parks in
Vietnam:
1) The National Park conducts business on its own (Cuc Phuong, Cat Tien, Ba Be). The
disadvantage of this approach is that tourism business does not receive investment for
business activities. Infrastructure, human resources and equipment are often co-opted
from prior conservation purposes, and are often inadequate for tourism needs and
support. National parks do not have funds for marketing, environmental education, and
training of staff. The revenue is apparently still subject to taxation just like private
business.
2) Joint-venture with enterprises for tourism business purposes. This has not been an option
frequently explored as there have been no specific guidelines from the authorities to the
national parks. The enterprises are not confident in the linkage with the parks, because
the legal basis for such is unclear. The agreements made are often tenuous, and as a
result, investment made may be more exploitative for short-term profit, rather than longterm, or secured investment.
3) Integration of the two (above), some experimentation is resulting, but no legal basis
exists for this.
This report does not advocate strongly for or against the place of private enterprise in all
elements of tourism provision within the parks, but notes that there is a worst case scenario- that
the resources of the park become so short against the management needs, that the park
management is forced to accept other commercial enterprise which negatively impacts
ecosystem services in the park, or which damages the scenic or characteristic features of the park
for the future. Some comment in this regard, can be made with respect to unmanaged
deforestation within park boundaries, and the establishment of large-scale non-biologically
native enterprise, such as salmon farming. Many private enterprise offers will generate revenue
for the park, but they should not be selected on this basis. Partnerships should be selected based
on their ability to generate revenue for park residents, their ability to sustain park ecosystem
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services in the long run, and whether they are consistent with the image the park wishes to
convey to an increasingly environmentally literate clientele.
Ultimately, all ecosystem services, and the land that produces them in Vietnam, are considered
public goods. There is not an implicit, private right to them, or a historic basis for capitalist
treatment of these public goods as such. This does not mean that public-private arrangements
are not possible, or desirable, but that those arrangements require careful consideration and
examination for history, appropriateness, vulnerability, and precedent.
There are numerous examples of effective public-private partnerships. Table 4 summarizes roles
that public and private sector may have had comparative advantage in, in other countries.
Public Sector
•
•
•
•
•
•
•
•

Private Sector

provide environmental protection
provide infrastructure, such as roads and airports
provide security and enforcement
monitor and control impacts
allocate access
provide information, such as through interpretative
programs
resolve conflicts
coordinated marketing among many providers

•
•
•
•
•
•

provide accommodation and food
provide transportation, such as busses and airlines
provide information, such as guides and brochures
promote sites to potential visitors
provide consumer products, such as souvenirs
Marketing of specific sites

Table 4. Possible Roles in Public/Private Partnerships (Adapted from Eagles 1995)
Revenues generated can be returned to a central account for disbursal, or can be reinvested
directly by the collecting entity. Advantages of a centralized account are that the revenues
generated can be invested in a more coordinated manner, and can respond to longer-run or
strategic needs. Yet allowing collecting entities to disburse revenues also has its advantages.
Local disbursements may be more responsive to immediate need, and can direct payments in a
way that is more visible and connected to the local community. This visible positive feedback is
important to establish understanding and support for ecosystem services and to motivate the
collection of revenue. Table 5 summarizes some of the characteristics that may affect whether a
public or private entity should collect the PES.

Advantages

Land rent- to local
community
Bed levy
Entry fee
% of turnover (flat
fee)
% of profit
Donation Boxes

Ease of
passing
on
to tourist
+

Perception
of
affordability

Easy to
administer

++++

Opportunity
to connect to
local
community
++++

Grows as
lodge or
concession
Grows
+

+++

++++
++++
+++

+++
++++
+++

++++
++++
+++

+
+++
+

+++
++++
+++

++
+

+
++++

+
++++

+
++++

+++
+

Table 5. Comparison of revenue-sharing mechanisms (adapted from Ashley and Garland 1994)
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It is uncommon for entry fees to be able to support the full cost of management of a given site.
Public fund support will likely be needed to provide management. Funds for site management
are often managed through a centralized or provincial account, though some evidence suggests
that allowing entry fee revenue to re-enter the management budget of a given site can encourage
accountability in fee collection and visitor satisfaction.

Alternatives in Public-Private Partnerships
The aim of PES is to retain payment within the local community, thus, in theory replacing
activity which would degrade ecosystem services. Private entities are often eager to partner with
public protected areas, but contract agreements rarely lay out terms which can maximize the
revenue that actually is retained in the area. Many of these arrangements are not easy to
implement, specifically because no legal binding language exists before the business license has
been granted by the authorities. In the case of protected area management in Vietnam,
examination of alternative arrangements and examples from other countries may be particularly
helpful in providing guidelines for park managers before agreements are made. The mix of
public-private enterprise may be emulated, but legal requirements are very specific to Vietnam,
underscoring the importance of some attempt to anticipate future developments using foreign
examples, and to suggest Vietnam-specific legal language. Lease agreements in Vietnam extend
over the course of 30 to 50 years, and ensuring that terms are clear and agreeable to both public
and private entities can ensure that neither party defaults, and that benefits for the local
community and ecosystem services systems within the protected area are not left out of the
agreement.

17

Patterson/Burns

PES in Bidoup Nui Ba

Public Private Partnership Alternatives
Approach
Possible Enterprise
1) Private investor-controlled
enterprise with employment potential
as the only direct community benefit

2) Private investor who shares
revenue with the community
3) Outside investor in revenuesharing joint venture with the
community

4) Community-controlled enterprise

Existing/Planned
Examples

Hunting concession with professional
hunters

Mr.Phuc’s hunting (Phuong Nam
Ecotourism Company)

Luxury wildlife-viewing lodges in
communal areas

Private concession to mountain bike
or birdwatch inside park

Luxury lodge with entry fee to park

Privately owned Ecolodge in Cat
Tien National Park
Mr. Phuc’s Fairy Lodge tree house
eco-resort
Examples can be found in Namibia,
Kenya, India, Nepal, Bhutan, etc.

Luxury lodge with bed night levy
contributed to the local community
Luxury lodge established as a joint
venture between entrepreneur and
community, with each receiving
profit shares
Overlapping private and community
enterprises
Upmarket community campsite,
developed with NGO assistance

Uniqueco.com (Kenya)

Low-infrastructure, basic campsite,
minimal facilities but cultural
interaction
Demonstration village

Example: Hoonah Alaska
Demonstration Village

Craft sales

Example: minority group dance and
singing group at Mr. Phuc’s Fairy
Rock eco-resort

Village and home visits

Women’s weaving cooperatives

Traditional dance troupes

Table 4. Alternative approaches to Public-Private partnerships (Adapted from Ashley and
Garland 1994)
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IV. Comparative Advantages and Challenges
for Bidoup Nui Ba
This section describes the comparative advantages and challenges for the Bidoup Nui Ba
product, with associated recommendations; work that has been done; existing plans, etc.
Addressing the unique positioning of BNP means utilizing reports and information from the
global, regional, national, provincial, park, and watershed/village scale.
At the global scale, numerous reports from global tourism entities (WTO, WTTC) and Nongovernmental organizations (WWF, Ecotourism Society, Nature Conservancy, etc) have
documented global trends in tourism, Asian tourism, and nature based tourism. Relatively little
reporting has been done on the petroleum dependence of the tourism product, but it should be
noted that (despite short-term trends) petroleum production world-wide is anticipated to trend
downward, causing significant cost increases in the tourism product. Given this, it is important
that any long-term planning for BNP infrastructure and visitation pay due attention to the role of
fossil fuel inputs in the tourism product, and associated market volatility. One strategy to
minimize risk in this area is to market to tourism segments that reduce long-haul flight distances,
or eliminate them all together (such as marketing within Asia, or to the resident ex-pat market
within Vietnam).
At the provincial scale, the report “Adjustments to the Tourism Development Master Plan of
Lam Dong for the period 2004-2010 and Orientation to 2020”, described Lam Dong’s context
and strategy. However, this report included only limited reference to Bidoup Nui Ba, and also
perhaps does not address tourism integration strategy with Lam Dong’s other sectors
(particularly forestry, agriculture and locally produced products) to the extent that it could. The
Lam Dong PTMP tends to focus goals and strategies on specific tourism sites. While this is a
very important aspect of the masterplan, there is also a critical need for active integration of
tourism values within management plans for the general forest environment in areas surrounding
Dalat and BNP. Without this integration, there is potential for poorly designed forest
management practices such as clearcutting and road building to substantially degrade tourism
values within the viewsheds of tourist sites and travel routes to the extent that the regions
reputation for landscape beauty suffers. One of the extraordinary and unique aspects of the Dalat
area north to BNP is the predominance of a scenic forested environment. This forested landscape
has great value to the tourism sector of the Province, which should be recognized within the
Socio-economic Development Masterplan of Lam Dong Province.
A substantial amount of information is available related to the potential ecotourism values and
opportunities for BNP, and the issues and opportunities for tourism at Da Sar, and the
importance of BNP for its biogeography values within the regional context. Reports provide high
quality information, ideas and recommendations that may be applied to future ecotourism
development for BNP.
At the most local level, the village level within the park, very little information has been
collected, or reported. This information is central to the goal of ensuring that most PES revenue
remains inside the park boundaries, thus maximizing the ecosystem service benefit of the
payment system to the greatest extent, for the longest run of time.
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Strengths of Bidoup Nui Ba National Park
The success of future Park development and management depends on the recognition of the
intrinsic features of the Park that make it particularly valuable to the Province and to the country.
The Park’s intrinsic values can be inventoried, protected, developed and promoted to enhance
tourism, culture and biodiversity values of the Park, Province and the Country. There are
numerous strengths of BNP which can be maximized through PES development such as park
geographic context, infrastructure and natural and cultural assets.
Unique features of BNP that should be inventoried and considered include, but are not limited to:
clean air and water, a natural and scenic environment; the mystique of the cloud forest;
extraordinary biodiversity including pine, orchid and wildlife species; important biologic
connections with adjacent natural areas; river and waterfall features; ethic hamlets and culture;
scenic vistas and landscape variety; and the Park’s location on a paved road between the two
tourism hubs of Dalat and Nha Trang. Table 5 and 6 summarize strengths and challenges. This is
not intended as a comprehensive list.
Strength

Recommendation

Lack of
overdevelopment

Many tourism sites are ‘over developed’, crowded, and
homogenous. Bidoup Nui Ba has unique wilderness
characteristics.

Road 723

Connects tourism hubs of Dalat and Na Trang, can provide a
flow of tourists with little marginal cost or carbon impact

Diversity in
biomes

Road 723 passes through an astounding variety of forest
types, ( cloud forest, moss forest, thin coniferous forest, etc)
climate, land use and features pastoral/agricultural
landscape diversity. It is one of 4 VN biodiversity hotspots.
The scenic attributes and features that are visible along this
route are of great interest to tourists, including changing
elevation, mixed forest, residential and agricultural features,
waterfalls, natural primary tropical forest on high mountain
terrain, long distance vistas, commercial
areas, and native ethnic villages.

Examine the possibility of the park
being the 1st to be declared a
Wilderness area (this does not mean
it does not have inhabitants), examine
what this would do to distinguish the
park as a unique destination, or guide
development.
Market different park activities to
tourists in-passing, and to those who
travel specifically to the park.
Market the diversity. Scenic features
identified and mapped. Develop
guiding materials designed to
highlight diversity.
Develop “scenic vista turnouts”
where busses can stop, tourists can
stand safely to the side of the road
and view and photograph the scenery.
Develop information about
ecosystem services, biological and
cultural attributes that tourists can see
from the vistas.
Offer interpretation on ‘cloud forest’
features, and the relationship between
park climate and biodiversity.
Publicize efforts to minimize carbon
emissions in Park and tourism
management.
The master plan should include
recommendations for an extensive
trail system for day trekking
opportunities. Trails could link
special features.
Areas around Dalat, Lam Tuyen
Lake, Lang Biang Mountain and
BNP all contain suitable areas.

Scenic
values
on 723

Climate

The year-round cooler temperatures of BNP can be
marketed as a unique and unexpected addition to a traveler’s
itinerary.

Trails

Dalat, Lam Dong, and BNP all offer extraordinary hiking
potential. Trail building labor is inexpensive and can create
local income in unskilled labor markets.
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Scenic
landscape

One of the extraordinary and unique aspects of the Dalat
area north to BNP is the predominance of a scenic forested
environment. Loss of forest as a predominant landscape
feature is a concern.

Tourist
market
segments

Existing and potential tourist types (NZ/Australia,
European, Domestic) that enjoy trails and ecotourism
are already arriving to Dalat, and these market
segments are growing. In particular the ex-pat
community in Vietnam is interested in these activities,
is a stable market base, and some documentation
suggests that this market ‘leads’ many Asian tourism trends.
The University of Dalat is a very valuable training asset,
which can source local labor, future tourism businesses,
guides, and managers.

Education
in Dalat

Ethnic
communities
within the
park

Ethnic communities are eager to establish contact and
visitation with tourist groups for home-visits, product sales,
and demonstrations. Guide books state that opportunities to
visit ethnic communities are underprovided.

Charismatic
species

Orchids, in particular, are of interest to tourists, and
highlight the tremendous diversity of BNP.

Ecosystem
Services

Public awareness for ecosystem services is on the rise,
tourists are particularly hungry for this kind of detail

Coordination between MARD and
tourism officials should acknowledge
this value and find ways to
coordinate forest
regeneration/reforestation
efforts with viewshed protection.
Good examples of the coordination
between scenic values and forest
management activities can be found
in British Columbia, US, and
Scotland.
Develop trail infrastructure to extend
the average length of stay in the Dalat
area, and deepen tourist experience.
Consider a trails “user fee” to raise
revenue for trail maintenance.

Develop courses and programs in
environmental design, tourism
economics, hospitality management,
at the University. Internships with
local ministries such as MARD could
further promote education and
training for the future of Provincial
tourism.
Curriculum on tourism impact
assessment and management may be
a priority need.
Microgrants and women’s
cooperatives can assist the
establishment of handicraft business.
Establish support system for
home-visits, to organize, permit,
control impacts, and ensure positive
host/visitor experience.
Establish a curated orchid
conservatory. Use opportunity to
collect PES, educate about
biodiversity, illegal markets, and
climate change threats.
Establish a Conservation Education
Center for Excellence. The park can
serve as a “mouthpiece” to present
information to tourists about nature
conservation, ecosystem service
degradation, and PES

Table 5. Summary of BNP strengths and Recommendations

Challenges for Bidoup Nui Ba
The Park lacks a masterplan to guide the development and management of its unique features,
biodiversity, and ecotourism values. The Park is not identified or integrated within the tourism
masterplan of the Province. There is a notable lack of any tourism infrastructure, and minimal
administrative infrastructure. Tourists have little access to the park as a result of little available
information, minimal trail and road access and accommodations, and no commercial guide
services into the Park. Currently there is no “destination”.
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Challenges

Recommendation

Masterplanning

The 2020 Lam Dong Province tourism
masterplan has no detailed mention of Bidoup Nui Ba
NP.

Diversity of
Tourism
Accommodation

Similarly typed resort tourist developments are
beginning to dominate the landscape surrounding
Dalat. Potential oversupply/ lack of diversity (e.g.
plans for Lam Tyuen Lake) could result in
undesirable competition for a limited number of
clients, reduced prices and quality of service, and lack
of ability to meet high quality environmental
standards. Intensity of resort development may
degrade the attractiveness of entire zone to the
desired ‘eco’sensitive market segments, and
eventually to market overall.

The masterplan should be amended to
integrate the Park within the tourism
plan for the Province. Development of
tourism in areas around BNP should be
consistent with ecotourism goals and
help to integrate BNP management
with broader provincial economic
development planning.
The Masterplan should reconsider its
emphasis on encouraging similarly
typed resort developments and
consider a greater focus on improved
marketing of existing resorts and
activities with some expansion of
activities. Strong emphasis should be
placed on development of high end
ecotourism accommodations. Focus on
lengthening the average stay of both
domestic and international tourists
within Lam Dong Province.

Landscape
assessments in
strategic
documents

The Lam Dong PTMP tends to focus goals and
strategies on specific tourism sites. While this is a
very important aspect of the masterplan, there is also
a critical need for active integration of tourism values
within management plans for the general forest
environment in areas surrounding Dalat and BNP.
Without this integration, there is potential for forest
management practices such as clearcutting and road
building to degrade tourism values within the
viewsheds of tourist sites and travel routes.
The LPTMP mentions the need for trained tourism
service providers.

Training of
Service Industry
Sector
Tourism creates
environmental
impacts

Even ‘ecotourism’
impacts.

entails

some

environmental

Petrol prices

Fossil fuel prices are anticipated to remain high, and
climb higher.

Aging tourist
demographic

The population in many source markets is aging.
Though this audience may seek ecotourism
experiences, they may desire more comfort and
greater site accessibility.
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Coordination between MARD and
tourism officials should acknowledge
this value and find ways to coordinate
forest regeneration/reforestation efforts
with viewshed protection. Good
examples of the coordination between
scenic values and forest management
activities can be found in British
Columbia, US, and Scotland.
Develop guide licensing/certification
courses. Offer cooperative courses or
internships with local universities.
Initiate guiding opportunities with
young adults in ethnic villages.
Offer offset opportunities, benchmark
and control impacts, experience and
education. Use tourism and home-visit
opportunities to educate, encourage
responsible behavior and a change in
behavior after the visit (water or energy
conservation at home, participation in
reforestation or conservation etc).
Encourage, promote, and assist fossilfuel free tourism. Alternative fuel
sources can be used and promoted in
Park management fleet, and this too
can be an educational opportunity for
residents and tourists alike.
Spatially or temporally separated
ecotourism experiences, and an effort
to diversity product, may help to meet
market demand.
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Web presence

Tourists are increasingly using web material to
educate themselves before arrival and in trip planning.
Web presence of Vietnam National Parks is currently
under- represented, often disorganized, and doesn’t
contribute to a consistent or reliable source of
information.

Private
investment

Standards for contracting with private investors are
undeveloped. Lack of clarity leads to potential for
exploitation of the park, and investment risk for the
investor. Little incentive exists for including local and
ethnic communities in cooperative ventures.

Nongovernmental
organizations

NGO efforts are uncoordinated, and often the park is
only able to respond opportunistically, rather than
strategically.

Incentive for
Guides/Rangers

Willingness to pay park fees will be higher for higher
quality services, but there is not currently a way for
clients to distinguish more knowledgeable guides.
Rangers may wish to gain more knowledge, but lack
acknowledgement or reward for that information or
experience.

Park
management

Park managers and staff are often trained in the
natural, rather than social sciences, Tourism and
management of its related impacts can require
knowledge in social and business sciences.

Traditional
architecture

Newer houses are being built in a way that obscures
view of traditional architecture. Traditional
architecture may not be maintained.

TEK

Traditional ecological knowledge may be “taboo”,
due to perceptions that forest protection programs
discourage traditional uses of forest products. This is
an example of loss of cultural ecosystem services.

Create an informative, content-rich
website that provides detailed
information for visitors seeking ecofriendly, people-friendly and placefriendly travel. Provide direct links to
local operations and seek input from
those at the vanguard of in-country
ecotourism on making your site even
better. http://ecotourismlaos.com/,
particularly the do’s/don’ts.
Develop contracting standards which
describe in concrete terms the benefits
to the local community, how this will
be assessed, the local sourcing of
materials, labor, and foods. Emphasize
and lobby for, the inclusion of profit
sharing with local communities.
Benchmark ecosystem services, and
monitor status/revenue reinvestment.
Clarify roles in public-private
Partnerships for BNP ecotourism
ventures.
Masterplanning can assist NGO’s in
understanding park needs, and ensure
that gaps among NGO efforts are
addressed. Possible cooperators are
Birdlife, Pan Nature, WWF, Winrock,
etc).
A ranger/guide/technical staff seniority
ranking and certification may reward
increased skills. A senior interpretive
guide may command a much higher fee
from birdwatchers, while a junior guide
might accompany larger groups, or
offer less specialized interpretation.
Integrate staff with social,
anthropological, business, and other
training into park management and
planning. Suggest interdisciplinary
curriculum and projects to Univ. Dalat
natural resource management
programs.
Consult local communities and develop
a strategy to incorporate incentives
and local architecture into village
visitation. Consider use of the ‘old
house’ for a demonstration site, while
‘new houses’ may be a more private
space if that is desired.
Use revenue from PES to document
dyes, ethnobotany, foods, folk-tales,
and understanding of forest species,
rhythms, and processes. Use
home-visits to demonstrate traditional
ecological knowledge.

Table 6. Summary of BNP challenges and recommendations
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5 Key Goals and Objectives For Landscape
Management

This section offers key goals and objectives that can be incorporated within the Parks Resource
and Visitor Use Masterplan. These recommendations can assist Park management in the
planning and pursuit of near-term tourism development.
These authors observe that the several previous reports (Dalat Univ report (Tran Duy Lien,
2005), the report of social-economic survey results in Dasar, Da Chais, Da Nhim communies
from Lam Dong biodiversity cooridor project management unit (2005), and Sustainable Tourism
Cost Benefit Analysis for Lam Dong Province A Report By Dr Paul Rogers Pacific Asia Tourism
Pty. Ltd”) cover many fundamental and appropriate recommendations for future ecotourism
development in BNP. These reports identify primary goals for ecotourism activities at the Park, a
range of appropriate visitor market segments and activities, and suggested locations for
development and administrative support. The text below highlights and elaborates on key
recommendations from those reports that we believe to be consistent with ecotourism concepts
and local concerns.

Goals
We suggest six key goals for ecotourism development within the Park:
BNP ecotourism goals
•
•
•
•
•
•

Prioritize improving the well-being of residents and communities in the park, emphasizing equity,
empowerment, and self-sufficiency.
Aim for zero waste, 100% renewable energy, 100% locally and sustainably produced products,
and environmentally sound activity, dining and housing options.
Contribute actively to the conservation of natural and cultural heritage.
Include local and indigenous communities in its planning, development and operation, and
contribute to their well-being.
Interpret the natural and cultural heritage of the Park to visitors, both international and domestic.
Serve independent travelers, as well as organized tours for small size groups.
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Based on these goals, we suggest the following objectives, followed by specific
recommendations.

Objective #1: Support Economic Diversification,
And Micro-enterprise Within Park Communities
Economic diversification and support of park communities in participating in tourism has
the potential to influence many socio-economic issues and driving forces for forest
protection and conservation. Therefore, without economic health, and an effective
incentives policy, it will be hard to achieve or sustain landscape management. Or in other
words, without predictable and enduring income sources, the conservation and support to
communities and individuals will not be effective.
Recommendations:
• Establish baseline and goals for living conditions, health, education, and wellbeing of
park residents, to be improved as a result of participation in tourism PES.
• Monitor tourism PES success against those goals, as well as the outcome on the
landscape.
• Apply learning from PFES policy that is testing in DaSar, Da Chay’s, Da Nhim. This
includes a detailed, organizational, and comprehensive plan to generate, collect and
monitor payments (e.g. entry fees, consessioners fees, etc).
• Plan and establish a microfinance structure which would take PES and make it accessible
for small, repayable loans for BNP community members to attain funds to enter tourism
activity.
• Plan and monitor re-distribution of PES within the park communities, with specific
criteria for additionality (that is, directly, quantifiably, and verifiably related to change
from business as usual activity).
• Plan discussion, interviews, and monitoring to determine effectiveness of avoided
deforestation activity of Ethnic and local minority groups. That is, test the hypothesis that
increasing their income through daily conservation activities related to tourism
(replanting, restoring, trail construction, collection and documentation of traditional ecocultural knowledge, demonstration of handicrafts and traditions etc) benefits ecosystem
services in the long run.
• Get Ethnic groups involved in PES trainings in combination with tourism activity in the
areas; develop capacity for Ethnic group involvement in hosting, guiding, and ‘youth
guides’ as future business owners.
• Create and support models for Ethnic groups to enhance their unique culture activity and
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local products for improving living conditions as an incentive for Tourism models. For
example, craft sales with appropriate design and marketing for sale, diversification and
innovation of local products; crop cultivation; local tour guild; local herbal medicine, etc.

Objective #2: Link BNP Tourism with Local Ethnic
Minorities
Ecotourism development for BNP should be fundamentally integrated with local ethnic
communities.
Recommendations:
• Collaborate with ethnic community representatives in the development of items listed in
Objective #1 above.
• Design and implement curricula and media to raise awareness and involvement of ethnic
communities within Park management.
• Prioritize local medium and small businesses for investment and business opportunities
related to Park management objectives such as craft sales and cultural interpretation,
guiding, accommodations, etc. Retain income within the area and help local economy.
• Identify an area in the vicinity of the ranger station and the Da Chai commune to develop
a park administrative complex to accommodate a lodge, visitor and research center,
orchid botanic garden and museum, and administrative facilities. In addition, in the
vicinity, develop cultural tourism infrastructure to support ethnic demonstration of
singing and dancing, craft making and sales, etc.
• Recruit and train ethnic youths to develop a team of tourism guides and service workers
with knowledge of traditions and customs of the ethnic minorities.
• Design a system of tourist trekking, bike and primitive 4x4 vehicle tour trails and routes
that link ethnic minority villages to each other and access to interesting landscape and
interpretive features. Recruit ethnic minorities to assist with design, construction and
maintenance of this route system. This route system should be integrated with practical
Park administrative functions and community access functions as much as possible.
Background: Ethnic communities are eager for contact, interaction, opportunities and commerce
with tourists. However, opportunities should be explored with sufficient social and advocacy
support, so as to prevent unintended consequences, and to ensure that the maximum benefit
remains within the ethnic communities that constitute the cultural asset of the park.
There are a number of existing local tour businesses who are able to provide transport and
guiding in general purposes, but most are likely unfamiliar with the unique challenges to
providing a successful and sustainable contact between ethnic communities and visitors. Given
the particularly sensitive nature of early tourism development, it is recommended that a full
feasibility analysis is done, which includes participatory activities from the local community in
tourism design, management, and problem solving. The ‘social infrastructure’, in this case is the
infrastructure most in need of establishment. Done well, this can provide a mechanism for
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continued management of ecosystem service assets, distribution and equity in tourism benefit,
and can provide the basis for prolonged and successful tourism growth that most benefits the
local communities.
Forest protection, introduction of local culture, and supply of local products are strengths at the
village level, which can be coordinated with park, provincial, and broader scales to create a
unique and especially valuable park product.
Many ethnic communities associated with BNP have identified areas where their members would
participate in ecotourism, however the extent of the planning, and the reconciliation of these
plans with anticipated impacts and management needs is unclear. The main areas are forest
protection, promotion of local culture, promotion of native cultural activities such as cong and
chieng festival, wine drinking through pipes, establishing village music bands, promoting folk
music, raising environmental protection awareness, developing forest, and promoting women
participating in movements and traditional trades such as brocade weaving, making wine, and
producing local specialties.
The local organizations also suggest recommendations for ecotourism development at BNP. The
recommendations include: establish a strong image of the park, protect forest, protect plants and
animals, and train local people to become guides, build models of trade villages and cultural
villages. The organizations also wish the park to quickly develop and deliver tourism products
and tourism tours to attract tourists. The organizations also wish to access capital in order to be
able to participate in the tourism activities together with the park to restore and promote the
traditional trades, develop native cultural activities.
In Vietnam, there is a strong correlation between protected area locations and poverty. Poverty
in and around Vietnam’s protected areas is more a factor of the remote, mountainous and
isolated areas with limited access to markets and minimal arable land. In contrast to this model,
the interprovincial road 723 connecting Da Lat and Nha Trang, running through Da Sar and Da
Chais may help boost the local economy in the future.

Objective #3: BNP Ecotourism as Education,
Research, Discovery
BNP ecotourism development should have a primary focus on conservation education,
research, and discovery. Wilderness properties of Bidoup Nui Ba should be preserved as a
particularly unique feature of the park.
Recommendations:
• Construct a visitor center/environmental education center that is easily accessed from
road 723 in the vicinity of Da Chai. This facility should present information about BNF
and its unique biodiversity, geography, and culture. In association with this center, there
could be ethnic craft sales and cultural demonstrations as feasible and appropriate.
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If it does not already exist, construct at least one interpretive trail that starts from near or
on road 723 and the visitor center, is at least ½ mile in length, is easy to walk on, and
provides tourists with access into an interesting area of the cloud forest.
Design and construct one or more orchid propagation, demonstration and sales gardens
associated with ethnic villages for tourism demonstration and education purposes,
livelihood enhancement and plant sales.
Complete a Park Conservation Education Strategy. Based on this strategy, design
interpretive media such as brochures, website, and teaching materials to focus on key
interpretation themes and stories of the unique and important natural and cultural features
of the Park. A suggested key Park theme is: “Bidoup Nui Ba sustains healthy ecosystems
and indigenous people. Within this protected area, visitors and residents discover and
contribute to the conservation of Vietnam’s nature and culture.”
Develop programs and activities for school children. Provide conservation education
programs for school children at ethnic schools and visitor school children sites within the
Park (most notably the visitor center on road 723 and ethnic cultural areas) and for taking
to schools in Lam Dong Province.
Develop an approved spectrum of Park tourist activities that are aimed at conservation
education such as river rafting, trekking, geocaching, bird and wildlife viewing, plant
exploration, mountain climbing, cultural visits.
Develop a cadre of commercial guides and service providers that are well trained and
knowledgeable about BNP and its regulations and resources.

Background: Many parks and protected areas in the world are remote and difficult for visitors to
access as well as difficult for transport of materials and supplies to support infrastructure
development. BNP has the advantage of being bisected by a paved, well traveled road. Due to
the location of the Park on road 723 providing easy access, and the Parks location between the
two tourist hub towns, the park could in the future host a large number of visitors at sites along
Road 723. This is an opportunity to present key conservation education information to a large
number of both domestic and international visitors.
A communication and conservation education plan for the Park could uncover and promote
educational and interpretation products, exploratory products and associated tourism services.
Tour and route goals and recommended routes could be developed to support conservation
education goals. Cultural interpretation could occur along with sales of artifacts. The primary
educational themes of conservation may include topics such as orchids, pines, biodiversity,
endangered sp., and PES.
The conservation education message can be expanded to include related heavily visited sites
such as the tourism zone at foot of Lang Biang Mountain.
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Objective #4: Linking Bidoup Nui Ba with the
Larger Landscape
BNP should link and connect geographically, socially and economically with the greater
landscape. A proposal to link the road 723 and 722 (Cong Troi) (linking Da Sar to Lat
commune of Lac Duong district) should be examined for whether it will support, or disrupt
the buffer zone of biological areas not currently impacted by roads. While roads can bring
more tourists, there will also be many more negative impacts to control. It should be
considered whether impacts will be net positive. Planning and spatial arrangements should
be considered, as should whether road development will eliminate possible opportunity for
wilderness designation (an opportunity unique to BNP).
Recommendations:
• Explore wilderness designation and approach for the area, before committing to largescale development which may fragment the existing buffer zone around roaded areas.
• Develop Road 723 as an ecotourism route to highlight scenery, business and recreation to
travelers between Nha Trang and Dalat. Develop a name for the route, for example: the
Cloud Forest Route or Climbing to the Sky Route. Design and build several attractive and
safe vehicle “turnouts” for tourists to stop and take photographs, view the scenery and
learn about the landscape and BNP. Develop road 722 similarly but with a more rustic
character along the unpaved sections.
• The Park should associate with the many willing and existing service providers in Dalat
and Nha Trang to allow tourism transportation and guiding to and within the Park.
• The Park should associate with existing tourist service providers in the Dalat and Nha
Trang areas to market Park information and activities. I.e.: Park collaborates with these
businesses to develop and distribute media about Park resources and tourist opportunities.
• The Park can present conceptual masterplan, activity, and marketing ideas at local
business association gatherings to receive constructive review and comment, to seek
partnerships, and to raise awareness.
• The Park can solicit research programs, funds and activities from appropriate Universities
and NGOs who are interested in contribution to the scientific knowledge of the Park.
Background: The 723 road is a transportation advantage for tours to BNP and visitation in
general. The short distance of only 20 km to the South of Da Lat is also an advantage for the
Park to use the accommodation system of tourism hub of Da Lat City. Road 723 can bring
visitors to the park and support infrastructure development. The location of the two tourism hubs
of Dalat and Nha Trang offers a ready supply of domestic and international tourists for visits to
the Park.
The Park should develop relationships with local Dalat University and other learning
institutions to host interns and to speak and share information about the Park and its
management.
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Potential to fit into Lam Dong Tourism Masterplan goals – The Park can fill a special niche for
tourism in Lam Dong Province. This niche can include ecotourism related development and
activities which are otherwise limited in their availability in the Province.
Ecotourism model: BNP needs to call for cooperation from the local stakeholders including
local communities, local tourism businesses, and local researchers and tourist managers in the
area. The participation and support will help the park to acquire investment from NGOs and
international conservation organizations.
Partners are already offering activities such as sightseeing and exploring local culture; walking
tours to explore natural and wildlife; mountain climbing; visiting natural parks and nature
reserves; with over ¼ offering bird watching tours. The Park can enlist the support and
knowledge of these service providers as it considers appropriate development options.
The park can make use of existing travel and accommodation businesses to market the parks
tourism products.

Objective #5: Infrastructure as compliment to
Natural/Cultural Environment
All Park infrastructure should complement the environment and culture.
Recommendations:
• Develop design guidelines specific to BNP. These guidelines will guide the materials,
locations, architecture, colors, etc. of infrastructure so that all infrastructure reflects a
favorable, sustainable, consistent and recognizable image that is unique and appropriate
to the Park.
• Use environmental designers and engineers in the initial planning and design phases of
infrastructure projects including the visitor center complex, any accommodations, trails,
roads and utilities such as water, waste treatment and energy.
• Develop schematic site plans to guide decisions on facility locations and arrangements
complementary to topography and environmental assets.
• Prior to construction, conduct environmental assessments to identify the potential impacts
of infrastructure development. Use these assessments to help improve the environmental
design of infrastructure or a minimum, avoid, minimize and mitigate impacts to Park
resources.
• As much as feasible and appropriate, and before initiating new disturbance, use existing
disturbed areas and infrastructure to serve Park purposes.
Background: Potential to develop infrastructure complementary to the natural environment –
Since the Park essentially is undeveloped, there is an opportunity to develop access and
infrastructure that is well planned from the beginning to avoid, minimize and mitigate impacts to
Park key resources.

30

Patterson/Burns

PES in Bidoup Nui Ba

The current largely undeveloped condition of the Park also offers an extraordinary opportunity
for the Park to develop well planned infrastructure that respects, compliments and enhances the
Park’s natural and cultural assets. The Park can develop and control its reputation and image as
a model of ecotourism.
Interprovincial road 723 and road 722 as well as lesser used roads between communes could
form the initial access routes for ecotourism activities. These activities can include viewing
scenery, trekking, cultural visits, photography, educational visits, etc. Initial development of
ecolodges should consider co-location with the existing road access and other existing facilities
such as ranger stations to reduce impacts of new road development and to take advantage of
construction efficiencies.

Objective #6 Biogeography and Culturalgeography to Focus Park Image
Ecotourism development should be based on the unique biogeography and cultural
landscape of the Park. The unique biogeography and cultural landscape should also be the
primary influence on development of the Parks image.
Recommendations:
• Consider development of Wilderness legal designation, and promotion of the park.
• Develop a logo and associated marketing materials for the Park.
• Conduct a landscape analysis and design workshop with Park resource experts and
environmental designers to heighten awareness of Park biogeography and to set the stage
for Park infrastructure masterplanning.
• Develop a Park Infrastructure Masterplan to include locations and criteria for Park
access, accommodations, research and administrative facilities, cultural interpretation,
and visitor support facilities.
• Design and install consistent and identifiable Park identification signs at locations along
road 723 and 722.
• Design and install consistent and identifiable Commune boundary signs to be viewed
from road 723.
Background: Potential to establish a positive and memorable Park image/brand – The Park has
essentially no marketing at this time in any public venue such as website and tourism magazines,
etc. Thus the opportunity exists for Park management to design and control the initial promotion
and marketing of the Park.
Use the parks unique features to promote a unique image and create a competitive strength
compared to other parks. Develop a Park logo and marketing materials in numerous venues that
present the Parks unique image. Ideas: “explore the cloud forest of BNP,” orchid as a logo
element with pine needles
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BNP has the extraordinary and unique features of geography, biodiversity, culture and climate.
These features form the foundation of any development strategy related to future visitor
experiences and activities. Masterplanning is the key to the development of effective, sustainable
infrastructure that supports park goals and desired tourist activities.
BNP can be considered a museum of the Gemnospermae, orchids and the Ericaceae. The park
has fascinating plant and animal life to interpret and research.
With many endemic bird species, BNP is recognized as one of the 221 IBAs in the world. This is
an important advantage for the development of bird watching tours, one of the most professional
ecotourism activities.
The data show that the fauna of BNP is not only rich in species but many species are of
conservation value and are endemic to the Central Highland, the South Annamite, and the
medium montane area of the South.
Plant communities and wildlife habitat should be considered during the planning and design
stages for administrative and ecotourism infrastructure development. For example, the main
admin/visitor center area should be located close to Road 723 for ease of access, but set back in
to the forest environment for landscape beauty. Trails from this location should be able to
quickly access interesting features such as large trees, wildlife habitat, a stream environment,
interesting views of the landscape and interesting plant features such as diverse plants.
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VI. Future Directions:
Next Steps and Concluding Remarks
VISION
1. Facilitate a stakeholder consultation with 3-5 communities interested in becoming hubs for
local involvement with tourism / tourism based PES. Consultation would result in an assessment
of park ‘human and social capital’ (this report having focused more on built, natural and
financial capitals). Report would identify alternatives for possible organizational/decisionmaking/ structure, options, strengths, and weaknesses. Needs for specific training, mentorship,
investment structure/incentives, and park management capacity which could support decision
capacity, microlending, local community involvement, social impact identification/control and
minimization of ecosystem service/payment leakage would be identified.
2. Facilitate a masterplan charrette with local Park and Provincial managers and residents to
develop a basic conceptual masterplan for the park. This masterplan would use the concepts of
landscape architecture to identify key gateways for park access; key travel routes for tourists; and
key locations for critical infrastructure such as lodges, visitor centers and sanitation. The
identification of supply and demand elements of specific types of infrastructure, activity
development, capacity building, etc. will enable province and local-level stakeholders to capture
potential benefits.
PLANNING
3. Provide further assessments which can be linked to the provincial development plans. From
the supply side, this may be an assessment of community capacity, microlending strategy, and
clarification of roles in soliciting feedback, consensus building, and decision-making. From the
demand side, this may include compilation of demographic data about tourists and data about
tourist preferences and perceptions of the area and its resources, and quantitative comparison of
best practice costs/benefits.
4. Specific context sensitive planning could involve USFS LA technical support to
A. assist with development of design guidelines. This effort would grow from what already
exists in and near the Park to develop a template of architectural styles, materials, and
practices which would be applied to any facility development. Sustainability elements
such as drainage, sanitation, and energy use would be included.
B. develop site-specific concept plans for visitor center/trails/ecolodge complex. The facility
concepts would address facility footprint (size), capacity, visitor and administrative
circulation, design style, and local sourcing of materials/labor.
5. Develop an extensive road restoration and erosion control plan which targets and incorporates
local labor. Bank and drainage failures and erosion issues are impacting both the visual and
functional aspects of the road at this time, making it less attractive, less functional, and a future
risk to dependable transport through the region. Report on indicators of success in terms of
social, environmental, and economic costs and benefits.
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EXECUTION
6. Outline and support a training and development plan for natural resource management,
tourism management, and economic development management. This plan would outline
connections between local communities, the existing park infrastructure, interested private
enterprise, training and mentorship, and the university system.
Two examples would be
A. The support of local management in gaining experience with microlending capacity, and
the initiation of locally based participation in eco-cultural tourism in the park
communities.
B. The assistance of the National Association of Interpreters and PanNature to develop skills
in conservation education methodologies and effectiveness. Park managers may be the
initial focus, but development and training pathways for licensed guides/consessioners/
and rangers would be one possible outcome of this effort. The effort would work with
both in-country and international experts to train Park managers and to help cultivate
locally vested entrepreneurs who are most likely to be excited by, and innovate the local
tourism product. Local capacity for interpretive media, methods and formats and
increased awareness of the importance of conservation education for ecotourism, who
does it, and how it is done would be important outcomes.
INDICATORS OF SUCCESS
7. Facilitated discussion and documentation of an appropriate a monitoring program that
monitors and targets improvement in environmental, social, and economic aspects of park
development over time. Indicators for conservation success, livelihood improvement, and
satisfaction on the part of park residents, management, tourist satisfaction, buyer/private sector
satisfaction are all important audiences. Components would include environmental impact, local
level socioeconomic indicators, ‘leakage’, effectiveness of the payment transfer mechanism and
the new activities generated under the strategic behavior analysis.

34

Patterson/Burns

PES in Bidoup Nui Ba

VII. Appendices
Appendix 1: Final Itinerary (Burns and Patterson)
Date
Jan. 2, Saturday
Jan 4, Sunday
Jan. 5, Monday

Activity
Depart USA for Vietnam
Arrive HCM
Meet with Winrock team. Discussed TOR and schedule. Fly to Dalat.

Jan. 6, Tuesday

Morning meeting with Lam Dong Provincial tourism and forestry
officials. Discussed PES project and tourism goals and policies.
Morning field trip to Bidoup-nui Ba NP along Road 723 to Lam Dong
Provincial boundary. Afternoon field trip to BNP along Road 722 to
Heavens Gate waterfall. Viewed forest and pastoral landscapes, ethnic
hamlets, ranger stations, waterfalls and road construction.
Toured Dalat area tourism attractions. Visited Valley of Love Park, Lang
Biang Mountain, Tuyen Lam Pagoda, Phuong Nam ecotourism sites
(Fairy Rock Ecotourism Resort), Khu Du lich Ho Tuyen Lam, .
Morning visits to ethnic villages located in BNP along Road 723.
Afternoon meeting with Mr. Phuc, owner of Phuong Nam Ecotourism
Company. Stopped at two hamlets and spoke with several families and one
village elder.
Visited Evason Ana Mandara Sixth Senses Resort, Dalat. Spoke with sales
coordinator, Lam Minh Thu. In afternoon, traveled to Elephant Mountain
Ecotourism Resort and Darahoa village and spent the night.
Morning at resort, toured ethnic village and spoke with village residents.
Traveled by vehicle to Cat Tien NP. Met and dined with park manager,
Winrock and USAID, participated in night wildlife tour.
Spent day at CTNP. Morning tour of Crocodile Lake (Bau Sau) and new
resort under construction. Afternoon tour of Save the Bears facility and
Dao Tien, Endangered Primates Species Center.
Returned to Dalat. Meeting with Jim Peters of Winrock to discuss TOR.
Afternoon meeting with BNP manager, Mr Le Van Huong and Do Van
Ngoc and World Wildlife Fund representative Ms Huong.
Morning meeting in Dalat for presentation to Forestry and Park officials.
Fly to Hanoi in afternoon.

Jan. 7, Wednesday

Jan. 8, Thursday

Jan. 9, Friday

Jan. 10, Saturday

Jan. 11, Sunday
Jan. 12, Monday
Jan. 13, Tuesday

Jan. 14,
Wednesday
Jan. 15, Thursday

Jan. 16, Friday

Morning meeting with MARD, etc.

Jan. 17, Saturday

Meeting with World Wildlife Fund Country Manager, Lynn Mathews;
evening dinner with PanNature directors and interns, Ford Foundation’s
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Jim Peters (Winrock Chief of
Party), Ms Nguyen Thi Bich
Thuy, Cynthia Mackie,
Jennifer Burns, Trista
Patterson.
Le Van Huong, Nam,
Thanh…
Thanh, Nam, Thuy, Jennifer,
Trista, Nguyen, Anh.

Thanh, Nam, Thuy, Jennifer,
Trista.
Thanh, Nam, Thuy, Jennifer,
Trista, Nguyen, Anh.

Thanh, Nam, Thuy, Jennifer,
Trista.

Mr. Binh, Nghiep, Tuan
(FPD), Mr Hung,Thanh
(DCST), Mr Thanh, Trung
(FD), Mr Huong, Anh,
Nguyen, Nhan (BDNBNP),
Thuy, Dee, Trista, Jennifer,
Nam.
Dr. Pham Mạnh Cường
(FoD), Ms. Thoa (FoD), Dr.
Nguyen Binh Thin (GCC
office, MARD), Dr. Phạm
Xuân Phương (LD, MARD),
Mr. Nguyen Tuan Phu
(Gov’s Office), Mr. Ngo Ut
(FIPI), Dr Bui The Doi, Dr.
Do Anh Tuan, Barry Flaming
(USAID), Jim Peters
(Winrock), Thuy, Jennifer,
Trista, Dee, Cynthia.
Nguyen Viet Dung (Vice
Director PanNature), Lynn
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David Hutz, Birdlife International personnel and WWF personnel.

Mathews and Sarah Brooks
(WWF Species Liason).

Jan. 18, Sunday
Jan. 19th, Monday

Morning meeting with MARD: Depart for US in evening.

John Wade USDA, Nguyen
Huu Dzung Deputy Director
of MARD, Hiep Nguyen, Bui
Thi Huong USDA, Trista
Patterson, Cynthia Mackie,
Jennifer Burns.

Jan. 20, Tuesday

Arrive US
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Thứ Ba 20/1

Bùi Thị Hương, USDA,
Trista Patterson, Cynthia
Mackie, Jennifer Burns.
Về đến Hoa Kỳ

Chủ Nhật
11/1
Thứ Hai,
12/1

Thứ Ba 13/1

Thứ Tư 14/1

Thứ Năm
15/1

Thứ Sáu 16/1

Sáng ở khu resort, đi một vòng làng thiểu
số, nói chuyện với cư dân.
Đi xe về VQG Cát Tiên, gặp, làm việc, và
ăn tối với giám đốc VQG, Winrock và
USAID, tham gia tour động vật hoang dã
ban đêm.
Nghỉ đêm ở VQG Cát Tiên. Sáng đi một
vòng Bàu Sấu và khu resort mới đang xây.
Chiều đi một vòng khu Trung Tâm Linh
Truởng, Dao Tien, và khu Cứu Gấu.
Trở về Đà Lạt. Gặp Jim Peters của
Winrock thảo luận công việc. Chiều họp
với giám đốc VQG BDNB, Ông Lê Văn
Hương và Đỗ Văn Ngọc, và Cô Hương đại
diện WWF.
Buổi sáng họp ở Đà lạt nghe trình bày bởi
cán bộ VQG và ngành lâm nghiệp, bay đi
Hànội vào buổi chiều.

Buổi sáng gặp Bộ NN&PTNT

Thứ Bảy 17/1 Gặp giám đốc quốc gia WWF,Lynn
Mathews; ăn tối với các giám đốc và thực
tập sinh PanNature, Ford
Foundation’s David Hutz, Birdlife
International, WWF
Chủ Nhật
18/1
Thứ Hai 19/1

Buổi sáng, gặp Bộ NN&PTNT: khởi hành
về Hoa kỳ buổi tối

Ông Bình, Nghiệp, Tuấn (Chi
cục KL), Ông Hùng, Thanh (Sở
VH, TT, DL), Ông Thanh, Trung
(Chi cục LN), Ông Hương, Anh,
Nguyên, Nhân (VQG)
Thuy, Dee, Trista, Jennifer,
Nam.
T.S Pham Mạnh Cường (Cục
LN), Ms. Thoa (Cục LN), T.S
Nguyễn Bính Thìn (GCC, Bộ
NN&PTNT), T.S Pham Xuân
Phương (Vụ pháp chế), Ông
Nguyễn Tuấn Phú (VPCP), Ông
Ngô Út (FIPI), T.S Bùi Thế Đợi,
T.S Đỗ Anh Tuấn,
Barry Flaming (USAID),
Jim Peters (Winrock), Thuy,
Jennifer, Trista, Dee,
Cynthia.
Nguyễn Việt Dũng (Cục phó
Kiểm Lâm), Lynn
Mathews và Sarah Brooks
(WWF).

John Wade USDA,
Nguyễn Hữu Dũng, Cục phó Cục
Kiểm lâm, Bộ NN&PTNT
Hiep Nguyen,

CHỈ DẤU THÀNH CÔNG
7. Tổ chức thảo luận và tài liệu hóa một chương trình quan trắc theo dõi các mục tiêu cải thiện
các khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường của việc phát triển VQG qua thời gian. Các chỉ dấu
cho thành công trong bảo tồn, cải thiện đời sống, và sự hài lòng của cư dân VQG, quản lý, sự hài
lòng của du khách, sự hài lòng của người mua/khu vực tư nhân là các chỉ dấu quan trọng. Các
hợp phần nên bao gồm tác động môi trường, các chỉ dấu kinh tế xã hội địa phương, “sự rò rỉ”,
tính hiệu quả của cơ chế chuyển chi trả và các hoạt động mới được tạo ra trong phân tích hành vi
chiến lược.

VII. PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1: LỊCH LÀM VIỆC
Ngày
Thứ Bảy, 2/1
Chủ Nhật 4/1
Thứ Hai, 5/1

Hoạt động
Khởi hành từ Hoa Kỳ đi Việt Nam
Đến TP. HCM
Gặp nhóm Winrock, thảo luận công việc
và lịch trình. Bay đi Đà Lạt.

Thứ Ba 6/1
Buổi sáng gặp cán bộ du lịch và lâm
nghiệp tỉnh Lâm Đồng. Thảo luận dự án
PES và các mục tiêu và chính sách du lịch.
Thứ Tư 7/1
Buổi sáng đi Bidoup-NB theo đường 723
đến ranh giới tỉnh Lâm Đồng. Chiều đi
BDNB theo đường 722 đến thác cổng trời.
Xem rừng và cảnh chăn thả, các làng dân
tộc, trạm bảo vệ, thác nước và xây dựng
đường.
Thứ Năm 8/1 Đi một vòng các thắng cảnh du lịch Đà
Lạt, thăm Thung lũng Tình yêu, Núi Lang
Biang, Chùa Tuyền Lâm, các điểm của
Công Ty Du lịch sinh thái Phương Nam
(Khu du lịch sinh thái Đá Tiên), Khu Du
lich Ho Tuyen Lam,
Thứ Sáu 9/1
Buổi sáng đi thăm các làng dân tộc thiểu
số ở BDNB dọc đường 723. Chiều gặp
Ông Phúc, chủ công ty du lịch sinh thái
Phương Nam, ghé thăm 02 làng và nói
chuyện với một số gia đình và một già
làng.
Thứ Bảy 10/1 Thăm khu Resort Evason Ana Mandara
Six Senses, Đà Lạt. Nói chuỵên với điều
phối viên kinh doanh, Lâm Minh Thu.
Chiều đi khu du lịch Núi Voi và làng
Darahoa và ở đêm.

Người tham gia

Jim Peters (Winrock Chief
of Party), Cô Nguyễn Thị Bích
Thủy, Cynthia Mackie,
Jennifer Burns, Trista
Patterson.
Lê Văn Hương, Nam, Thanh

Thanh, Nam, Thuy,
Jennifer, Trista, Nguyen,
Anh.

Thanh, Nam, Thuy,
Jennifer, Trista,

Thanh, Nam, Thuy,
Jennifer, Trista, Nguyen,
Anh.

Thanh, Nam, Thuy,
Jennifer, Trista,

LẬP KẾ HOẠCH
3. Tiến hành các đánh giá liên quan đến các kế hoạch phát triển của tỉnh. Từ góc độ phía bên
cung cấp, điều này có thể là đánh giá năng lực của cộng đồng, chiến lược tính dụng, xây dựng sự
đồng thuận, và ra quyết định. Từ góc độ phía bên cầu, điều này có nghĩa là thu thập số liệu về số
lượng du khách và dữ liệu về sự chọn lựa ưa thích của du khách và cảm nhận về vùng này và tài
nguyên của nó, và so sánh chi phí lợi nhuận với cách làm tốt nhất.
4. Hỗ trợ kỹ thuật của Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ để
A) Hỗ trợ xây dựng các hướng dẫn thiết kế. Nổ lực này nên phát triển từ những gì đang có trong
và gần VQG để xây dựng một khuôn mẫu cho các kiểu kiến trúc, vật liệu, và cách xây dựng áp
dụng cho bất cứ sự phát triển cơ sở hạ tầng nào. Các thành tố của sự bền vững như là thoát
nước, vệ sinh, sử dụng năng lượng nên được đưa vào.
B) Xây dựng những bản quy hoạch cho từng vị trí của các đường mòn, trung tâm du khách, cơ sở
lưu trú. Các bản quy hoạch này nên làm rõ kích thước, sức tải, lưu lượng khách, kiểu thiết kế, và
nguồn vật liệu và lao động.
5. Xây dựng một kế hoạch kiểm soát xói lởi và phục hồi đường xá sử dụng lao động địa phương.
Các vấn đề về xói mòn và không thoát nước được sẽ có tác động hiển thị và ảnh hưởng chức
năng của con đường, làm cho nó kém hấp dẫn, và rủi ro cao cho giao thông. Báo cáo dựa vào
các chỉ dấu thành công về mặt xã hội, môi trường, và chi phí và lợi nhuận kinh tế.
THỰC HIỆN
6. Vạch ra và hỗ trợ cho một kế hoạch phát triển và đào tạo cho việc quản lý tài nguyên thiên
nhiên, quản lý du lịch, và quản lý phát triển kinh tế. Kế hoạch này nên vạch ra sự liên kết giữa
các cộng đồng địa phương, các cơ sở hạ tầng của VQG, các doan nghiệp tư nhân có quan tâm, hệ
thống viện trường.
Hai thí dụ:
A) Sự hỗ trợ của ban quan lỷ trong việc thu thập kinh nghiệm về năng lực tính dụng, và sự khởi
xướng sự tham gia của cộng đồng dân cư VQG trong du lich sinh thái/văn hóa.
B) Sự hỗ trợ của Hội hướng dẫn viên quốc gia và PanNature để xây dựng kỹ năng trong phương
pháp giáo dục bảo tồn. Các nhà quản lý VQG có thể là trọng tâm ban đầu nhưng con đường đào
tạo và phát triển cho các nhân viên bảo vệ, hướng dẫn viên, người thuê đất sẽ là kết quả của nổ
lực này. Có thể sử dụng những chuyên gia trong và ngoài nước để tập huấn các nhà quản lý
VQG để giúp các doanh nghiệp địa phương cải thiện sản phẩm du lịch địa phương. Năng lực
của địa phương về phương pháp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục bảo tồn đối
với du lịch sinh thái, ai sẽ làm, làm như thế nào, sẽ là những kết quả quan trọng.

trong tương lai. Việc lập kế hoạch tổng thể là chìa khóa cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng bền
vững và hiệu quả để hỗ trợ cho các mục tiêu của VQG và các hoạt động du lịch.
VQG BDNB có thể được xem là một bảo tàng cây hạt trần, lan và Ericaceae. Vườn cũng có
nhiều loài động thực vật cần nghiên cứu và có thể dùng để hướng dẫn du lịch.
Với nhiều loài chim đặc hữu, VQG BDNB đã được công nhận là 1 trong 221 Vùng chim quan
trọng nhất trên thế giới. Đây là một lợi thế để xây dựng những tours xem chim, một trong những
hoạt động du lịch sinh thái chuyên nghiệp nhất.
Dữ liệu cũng cho thấy rằng hệ thực vật của VQG BDNB chẳng những giàu về loài mà nhiều loài
còn có giá trị bảo tồn và là loài đặc hữu của vùng Tây Nguyên, Nam Trường Sơn, và vùng núi
trung bình ở phía Nam.
Các quần xã thực vật và sinh cảnh động vật hoang dã nên được xem xét trong các giai đoạn quy
hoạch và thiết kế cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho du lịch và hành chính. Thí dụ, khu vực
trung tâm du khách/hành chính nên được đặt ở gần đường 723 để tiện tiếp cạn, nhưng lui vào
trong một chút để có được cảnh quan đẹp và môi trường rừng. Các đường mòn từ điểm này nên
có thể tiếp cận nhanh chóng đến các nét đặc thù như cây to, sinh cảnh động vật hoang dã, môi
trường suối, các cảnh quan đẹp và các nét đặc thù về thực vật và sự đa dạng.

VI. ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI:
CÁC BƯỚC TIẾP THEO VÀ NHẬN XÉT KẾT LUẬN
TẦM NHÌN
1. Tổ chức một cuộc hội thảo tham vấn các bên có liên quan với 3-5 cộng đồng quan tâm
trở thành các trọng tâm tham gia du lịch/du lịch dựa trên PES. Việc tham vấn sẽ bao gồm
đánh giá về “vốn xã hội và vốn con người” của VQG (báo cáo này chỉ đang tập trung về
vốn tài chính, vốn tự nhiên, và vốn cơ sở hạ tầng). Báo cáo đó nên xác định các phương
án chọn lựa khác nhau cho việc tổ chức, ra quyết định, cấu trúc và phân tích mặt
mạnh/mặt yếu. Nhu cầu về tập huấn, cấu trúc đầu tư, động cơ, năng lực quản lý của
VQG để hỗ trợ ra quyết định, tổ chức tín dụng và thu hút sự tham gia của cộng đồng, xác
định các tác động xã hội/kiểm soát và giảm thiểu thất thoát chi trả dịch vu hệ sinh thái.
2. Tổ chức hội thảo giữa VQG và những nhà quản lý trong tỉnh và cư dân để xây dựng một
kế hoạch tổng thể cho VQG. Kế hoạch tổng thể này nên sử dụng các khái niệm về kiến
trúc cảnh quan, xác định các lối vào chính để tiếp cận VQG, các tuyến du lịch chính do
du khách, các vị trí chính cho việc xây dựng các cơ sở hạ tầng như và cơ sở lưu trú sinh
thái, các trung tâm du khách và phương tiện vệ sinh. Xác định các thành phần cung cầu
của từng loại cơ sở hạ tầng cụ thể, xây dựng hoạt động, và xây dựng năng lực, vân
vân…để giúp cho tỉnh và các bên có liên quan ở cấp địa phương có được những lợi ích đã
xác định.

đầu để tránh, giảm thiểu, hoặc khắc phục các tác động lên các nguồn tài nguyên chính của
VQG.
Tình trạng chưa phát triển của VQG thực sự là một cơ hội cho VQG thiết lập những cơ sở hạ
tầng có quy hoạch tốt, tôn trọng, bổ trợ và tăng cường các tài sản văn hóa và tự nhiên của Vườn.
VQG cũng có thể xây dựng hình ảnh như là một mô hình du lịch sinh thái.
Đường liên tỉnh 723 và 722 và các tuyến đường liên xã ít sử dụng khác cũng có thể hình thành
những tuyến đường tiếp cận cho các hoạt động du lịch sinh thái. Các hoạt động này bao gồm
ngắm cảnh, đi bộ, tham quan văn hóa, chụp ảnh, tham quan giáo dục, vân vân. Việc phát triển
các nơi lưu trú sinh thái cũng nên ở gần những con đường hiện tại và các tiện nghi có sẵn như là
các trạm bảo vệ để tránh hoặc giảm tác động của việc xây dựng các con đường mới và tăng tính
hiệu quả của việc xây dựng.

MỤC TIÊU 6: TRỌNG TÂM VỀ ĐỊA LÝ SINH HỌC VÀ ĐỊA LÝ
VĂN HÓA ĐỂ XÂY DỰNG HÌNH ẢNH CỦA VQG
Việc phát triển du lịch sinh thái nên dựa vào cảnh quan văn hóa và địa lý sinh học của
VQG. Cảnh quan văn hóa và đia lý sinh học độc đáo của VQG nên là yếu tố chính trong
việc xây dựng hình ảnh của VQG.
Khuyến nghị:
• Xem xét tiến hành việc công nhận pháp lý Khu hoang dã, và quảng bá VQG
• Xây dựng logo và các tài liệu tiếp thị liên quan cho VQG.
• Tiến hành một hội thảo thiết kế và phân tích cảnh quan của VQG với sự hỗ trợ của các
chuyên gia về tài nguyên và những nhà thiết kế môi trường để nâng cao nhận thức về địa
lý sinh học của VQG và đặt ra bước đi cho kế hoạch tổng thể về cơ sở hạ tầng của VQG.
• Xây dựng một Kế hoạch tổng thể cơ sở hạ tầng của VQG bao gồm vị trí và các tiêu chi
đối với các công trình của VQG về tiếp cận, lưu trú, nghiên cứu, hành chính, văn hóa, và
phương tiện cho du khách.
Thiết kế và lắp đặt các bảng biểu của VQG dọc theo lộ 722 và 723.
Thiết kế và lắp đặt các dấu hiệu ranh giới xã có thể nhìn thấy được từ đường 723.
•
•

Thông tin chung: Tiềm năng thiết lập một hình ảnh/thương hiệu tích cực và đáng nhớ về VQGVQG hiện tại không có hoạt động tiếp thị thôn qua các kênh công cộng như là internet hoặc các
tạp chí du lịch. Hiện có một cơ hội cho VQG thiết kế và kiểm soát việc tiếp thị của VQG. Sử
dụng các nét đặc thù của VQG để quảng bá hình ảnh và tạo ra sức cạnh canh so với các VQG
khác.
Sử dụng các đặc điểm độc đáo để quảng bá hình ảnh độc đáo và tạo thế mạnh cạnh tranh với
các VQG khác. Xây dựng Logo và các tài liệu tiếp thị của VQG và sử dụng các kênh để trình
bày hình ảnh của VQG. Một số ý tưởng như “khám phá rừng trong mây của VQG BDNB”, vườn
lan có thể là một phần của logo cùng với rừng thông lá kim.
VQG BDND có những nét đặc thù về địa lý, đa dạng sinh học, văn hóa, và khí hậu rất độc đáo.
Những nét đặc thù này tạo nền tảng cho việc xây dựng một chiến lược cho các hoạt động du lịch

Đà Lạt và Nha Trang là thuận lợi trong việc cung cấp một lượng du khách trong và ngoài nước
đến VQG.
VQG nên xây dựng quan hệ với trường Đại học Đà Lạt và các viện trường khác để đón thực tập
sinh và để họ phát biểu và chia sẻ thông tin về VQG và việc quản lý VQG.
Tiềm năng lồng ghép vào các mục tiêu của Kế hoạch tổng thể du lịch của Lâm Đồng- VQG có
thể có một vị trí đặc biệt trong tỉnh Lâm Đồng. Vị trí này bao gồm việc xây dựng du lịch sinh
thái và các hoạt động liên quan, hiện nay còn đang hạn chế trong tỉnh.
Mô hình du lịch sinh thái: VQG BDNB cần phải kêu gọi hợp tác từ các bên có liên quan ở địa
phương bao gồm các cộng đồng dân tộc thiểu số, các doanh nghiệp du lịch địa phương, các nhà
nghiên cứu ở địa phương và những nhà quản lý du lịch trong vùng. Sự tham gia và hỗ trợ này sẽ
giúp cho VQG có thêm đầu tư từ các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức bảo tồn.
Các bên đối tác đang đưa ra các hoạt động như là ngắm cảnh và khám phá văn hóa địa phương;
các tours đi bộ và khám phá thiên nhiên và các loài hoang dã; leo núi; thăm các vườn quốc gia
và các khu bảo tồn thiên nhiên; với hơn ¼ các tours là nhằm xem chim. VQG có thể sử dụng sự
hỗ trợ và kiến thức của những người cung cấp dịch vụ này nếu VQG thấy phù hợp. VQG cũng
có thể sử dụng các doanh nghiệp về lữ hành và luu trú để tiếp thị các sản phẩm du lịch của
VQG.

MỤC TIÊU 5: CƠ SỞ HẠ TẦNG BỔ TRỢ CHO MÔI TRƯỜNG VĂN
HÓA/TỰ NHIÊN
Tất cả cơ sở hạ tầng của VQG nên bổ trợ cho văn hóa và môi trường
Khuyến nghị:
• Xây dựng hướng dẫn thiết kế cụ thể cho VQG. Các hướng dẫn này sẽ hướng dẫn về vật
liệu, vị trí, kiến trúc, màu sắc của các công trình cơ sở hạ tầng để phản ảnh hình ảnh nhất
quán, phù hợp với hình ảnh đặc biệt của VQG.
• Sử dụng những người thiết kế môi trường và các kỹ sư môi trường trong các giai đoạn
đầu của việc quy hoạch và thiết kế các dự án cơ sở hạ tầng bao gồm cụm trung tâm du
khách, nhà lưu trú, các đường mòn, đường xá và các công trình khác như điện, nước.
• Xây dựng các quy hoạch chi tiết cho các khu để hướng dẫn các quyết định về vị trí và sắp
xếp các công trình cơ sở hạ tầng sao cho phù hợp với địa hình và các tài sản môi trường.
• Trước khi xây dựng, tiến hành đánh giá tác động môi trường để xác định các tác động có
thể có của việc phát triển cơ sở hạ tầng. Sử dụng các đánh gí này để giúp cải thiện thiết
kế môi trường của các cơ sở hạ tầng để làm giảm thiểu, tránh hoặc khắc phục các tác
động lên tài nguyên của VQG.
Trước khi tạo ra những xáo trộn mới thì nên dùng những vùng đã bị xáo trộn hiện nay để
phục vụ cho các mục đích này.
•

Thông tin chung: tiềm năng phát triển cơ sở hạ tầng bổ trợ cho môi trường tự nhiên- Bởi vì VQG
chưa phát triển cơ sở hạ tầng nên còn có cơ hội để xây dựng cơ sở hạ tầng có quy hoạch tốt từ

Các tour, tuyến có thể được xây dựng để hỗ trợ cho các mục tiêu giáo dục bảo tồn. Hướng dẫn
văn hóa có thể diễn ra đồng thời với việc bán hàng thủ công. Các chủ đề giáo dục chính về bảo
tồn có thể bao gồm như là lan, thông, đa dạng sinh học, các loài bị đe dọa, và PES.
Các thông điệp giáo dục bảo tồn có thể mở rộng ra liên quan đến các điểm du lịch nhiề như là ở
chân núi Lang Biang.

MỤC TIÊU 4: KẾT NỐI VQG BDNB VỚI VÙNG CẢNH QUAN LỚN
HƠN
VQG BDNB nên liên kết và kết nối về mặt địa lý, xã hội, và kinh tế với vùng cảnh quan
rộng lớn hơn. Một đề xuất kết nối đường 723 và 722 (Cổng trời) (kết nối Da Sar với xã Lat
của huyện Lạc Dương) nên được xem xét xem nó sẽ hỗ trợ hoặc làm gián đoạn vùng đệm
của các vùng sinh học hiện nay không bị ảnh hưởng bởi đường xá. Trong khi đường xá có
thể mang lại nhiều du khách hơn, thì cũng có những tác động tiêu cực cần kiểm soát. Cần
phải xem xét những tác động sẽ là tiêu cực hay tích cực. Việc quy hoạch và sắp xếp không
gian nên được xem xét và việc xây dựng đường xá sẽ xóa đi cơ hội tích cực cho việc được
công nhận khu hoang dã (một cơ hội độc đáo cho VQG BDNB).
Kiến nghị:
• Thăm dò khả năng công nhận khu hoang dã, trước khi cam kết những dự án phát triển lớn
có thể làm manh mún vùng đệm xung quanh các vùng có đường xá.
• Xây dựng đừong 723 như là một tuyến du lịch để nhấn mạnh tầm quan trọng cảnh quan,
kinh doanh, và nghỉ dưỡng cho du khách giữa Đà Lạt và Nha Trang. Xây dựng tên cho
tuyến đường thí dụ: tuyến đường rừng trên mây hoặc Đường leo lên trời. Thiết kế và xây
dựng một vài điểm dừng xe và quay xe an toàn cho du khách dừng và chụp hình, xem
cảnh, và tìm hiểu về cảnh quan của VQG BDNB. Xây dựng đường 722 tương tự nhưng
với những tính chất thôn dã hơn theo những đoạn chưa tráng nhựa.
• VQG nên liên kết với một số nhà cung cấp dịch vụ ở Đà Lạt và Nha Trang để vận chuyển
và hướng dẫn du khách đến và trong VQG.
• VQG nên liên kết với một số nhà cung cấp dịch vụ du lịch ở Đà Lạt và Nha Trang để tiếp
thị thông tin và các hoạt động của VQG. Thí dụ: VQG hợp tác với các doanh nghiệp này
để xây dựng và phổ biến tài liệu về tài nguyên và cơ hội du lịch của VQG.
• VQG có thể trình bày về kế hoạch tổng thể, hoạt động và ý tưởng tiếp thị ở các cuộc họp
doanh nghiệp ở địa phương để nhận đuợc ý kiến đóng góp xây dựng và tìm kiếm quan hệ
đối tác và nâng cao nhận thức.
• VQG có thể vận động các chương trình nghiên cứu, quỹ và các hoạt động từ các trường
đại học và các tổ chức phi chính phủ quan tâm đóng góp cho kiến thức khoa học của
VQG.
Thông tin chung: Đường 723 là một thuận lợi về giao thông cho các tour đến VQG BDNB.
Khoảng cách ngắn chỉ khoảng 20 km đến phía nam của Đà Lạt cũng là một thuận lợi cho VQG
sử dụng hệ thống cơ sở lưu trú của trung tâm du lịch Đà Lạt. Đường 723 có thể mang du khách
tới VQG và hỗ trợ cho việc phát triển cơ sở hạ tầng. Vị trí nằm giữa 02 trung tâm du lịch lớn là

MỤC TIÊU 3: DU LỊCH VQG BDNB VỪA LÀ GIÁO DỤC, NGHIÊN
CỨU, VÀ KHÁM PHÁ
Sự phát triển du lịch ở VQG BDNB nên tập trung chủ yếu vào giáo dục bảo
tồn, nghiên cứu, và khám phá. Các đặc tính hoang dã của BDNB nên được
bảo tồn như là tính đặc thù của VQG.
Khuyến nghị:
•

•

•

•

•

•

•

Xây dựng một trung tâm du khách/giáo dục môi trường có thể dễ tiếp cận từ đường 723
và trong khu vực vần Da Chais. Trung tâm này nên trình bày thông tin về VQG BDNB
và các đặc tính độc đáo về đa dạng sinh học, địa lý, văn hóa của VQG. Cùng với trung
tâm này nên có bán hàng thủ công, trình diễn văn hóa nếu phù hợp và khả thi.
Nếu chưa có thì nên xây dựng đường mòn hướng dẫn, bắt đầu từ gần hoặc ngay từ đường
723 đến trung tâm du khách, khoảng hơn ½ km, dễ đi bộ, và làm cho du khách tiếp cận
được một vùng rừng trên mây hấp dẫn.
Thiết kế và xây dựng một số vườn lan để ươm, trồng, trình diễn, và bán, hợp tác với các
làng dân tộc thiểu số nhằm mục đích trình diễn cho du lịch và giáo dục, và nâng cao đời
sống, và bán cây.
Hoàn chỉnh một Chiến lược Giáo dục bảo tồn của VQG. Dựa vào chiến lược này, thiết kế
các tài liệu tuyên truyền như là tờ rơi, trang web, tài liệu giảng dạy tập trung vào các chủ
đề chính và các câu chuyện về các nét đặc thù về văn hóa và tự nhiên của VQG. Một chủ
đề đề nghị là “VQG BDNB duy trì các hệ sinh thái lành mạnh cho các cộng đồng bản địa.
Trong khu vực này, du khách và cư dân sẽ khám phá và đóng góp cho bảo tồn nền văn
hóa và thiên nhiên của Việt Nam”.
Xây dựng những chương trình và hoạt động cho học sinh. Tạo những chương trình giáo
dục cho học sinh dân tộc thiểu số và điểm tham quan cho học sinh trong VQG (ở trung
tâm du khách trên đường 723 và các vùng văn hóa bản địa) và cho học sinh của tỉnh Lâm
Đồng.
Xây dựng một loạt các hoạt động du lịch của VQG để nhắm đến giáo dục bảo tồn như là
đi bè, đi bộ, xem chim, xem động vật hoang dã, khám phá thực vật, leo núi, tham quan
văn hóa.
Xây dựng đội ngũ hướng dẫn du lịch và cung cấp dịch vụ được tạp huấn và có kiến thức
về VQG, tài nguyên của VQG và các quy định.

Thông tin chung: nhiều VQG và khu bảo tồn trên thế giới ở các vùng xa và khó tiếp cận cho du
khách cũng như là khó vận chuyển vật liệu để phát triển cơ sở hạ tầng. VQG BDNB có thuận lợi
là ở gần đường nhựa. Do vị trí của VQG trên đường 723 làm cho dễ tiếp cận, và vị trí của VQG
nằm giữa hai trung tâm du lịch lớn, VQG có thể tiếp nhận một lượng lớn du khách ở các điểm
dọc theo đường 723. Đây là cơ hội để trình bày những thôn tin giáo dục bảo tồn cho khách
trong nước và quốc tế.
Một kế hoạch tuyên truyền và giáo dục bảo tồn cho VQG có thể trình bày và tiếp thị những sản
phẩm giáo dục và hướng dẫn du lịch, các sản phẩm khám phá liên quan đến các dịch vụ du lịch.

vào các chức năng hành chính của VQG và chức năng tiếp cận cộng đồng càng nhiều càng
tốt.
Thông tin chung: Các cộng đồng dân tộc thiể số rất mong muốn liên hệ, tương tác, có cơ hội
thương mại với du khác. Tuy nhiên, các cơ hội này nên được khám phá với sự hỗ trợ về xã hội
để tránh những tác động không mong muốn và để đảm bảo rằng lợi ích tối đa sẽ được lưu giữ
trong các cộng đồng thiểu số làm nên giá trị văn hoá của VQG.
Có một số doanh nghiệp lữ hành địa phương hiện tại có khả năng cung cấp dịch vụ giao thông
và hướng dẫn tổng quát nhưng không quen với những thách thức riêng trong việc duy trì bền
vững mối liên hệ giữa du khách và các cộng đồng thiểu số. Vì bản chất nhạy cảm của việc phát
triển du lịch vào giai đoạn đầu, chúng tôi kiến nghị rằng một nghiên cứu khả thi đầy đủ nên
được tiến hành bao gồm các hoạt động chuẩn bị từ cộng đồng trong việc thiết kế, quản lý du lịch
và cách giải quyết vấn đề. “Kiến trúc hạ tầng xã hội” trong trường hợp này là kiến trúc cần
được thiết lập nhất. Nếu làm tốt, điều này có thể tạo ra cơ chế cho việc quản lý tiếp tụ các tài
sản dịch vụ hệ sinh thái, sự phân phối và tính bình đẳng của lợi ích du lịch, và có thể tạo cơ sở
cho sự tăng trưởng du lịch thành công và lâu dài mang lại lợi ích cho các cộng đồng địa
phương.
Bảo vệ rừng, giới thiệu về văn hóa bản địa, và cung cấp các sản phẩm địa phương là các thế
mạnh của địa phương ở cấp thôn, và có thể điều với với VQG, cấp tỉnh, và các cấp rộng hơn để
tạo ra sản phẩm của VQG có giá trị một cách đặc biệt.
Nhiều cộng đồng thiểu sổ liên quan đến VQG có những khu được xác định là họ muốn tham gia
vào du lịch sinh thái, tuy nhiên, phạm vi quy hoạch, và việc làm cho các kế hoạch này hài hòa
giữa các tác động và các nhu cầu quản lý thì chưa rõ. Các vùng chính cho việc bảo tồn rừng,
khuyến khích văn hóa địa phương, khuyến khích các hoạt động văn hóa bản địa như là các lễ hội
cồng chiêng, uống rượu cần, thành lập các nhóm đàn hát địa phương, khuyến khích nhạc dân
tộc, nâng cao nhận thức bảo về môi trường, phát triển rừng, và khuyến khích phụ nữ tham gia
các phong trào và ngành nghề truyền thống như là dệt thổ cẩm, làm rượu, và sản xuất ra đặc
sản địa phương.
Các tổ chức ở địa phương cũng đưa ra các khuyến nghị cho việc phát triển du lịch sinh thái ở
VQG BDNB. Các kiến nghị này bao gồm: thiết lập hình ảnh và danh tiếng của VQG, bảo vệ
rừng, bảo vệ động thực vật, tập huấn cho người dân làm hướng dẫn viên, xây dựng mô hình các
làng nghề và làng văn hóa. Các tổ chức này cũng mong muốn VQG xây dựng các sản phẩm du
lịch và các tour du lịch cho du khách. Các tổ chức này cũng mong muốn được tiếp cận vốn để
tham gia trong các hoạt động du lịch cùng với VQG để phục hồi và khuyến khích các nghề
truyền thống và xây dựng các hoạt động văn hóa bản địa.
Ở Việt Nam có sự tương quan cao giữa vị trí các khu bảo tồn, VQG và nghèo đói. Sự nghèo ở
trong và xung quanh các khu bảo tồn, VQG là yếu tố liên quan đến vùng sâu vùng xa, vùng núi,
và các vùng cô lập với chung quanh, hạn chế tiếp cận thị trường và thiếu đất canh tác. Tương
phản với mô hình này, con đường 723 nối Đà Lạt và Nha Trang, chạy xuyên qua Da Sar và Da
Chais có thể giúp nền kinh tế địa phương trăng trưởng trong tương lai.

•
•

•

•

•

Lập kế hoạch và thiết lập một cấu trúc tín dụng nhỏ sử dụng PES làm các khoản vay nhỏ
cho các thành viên cộng đồng ở VQG BDNB để thực hiện các hoạt động du lịch.
Lập kế hoạch và giám sát việc tái phân phối PES trong các cộng đồng VQG, với tiêu chí
cụ thể cho tính bổ sung (nghĩ là sự thay đổi có thể kiểm chứng định lượng được từ tình
trạng hiện tại).
Lập kế hoạch thảo luận, phỏng vấn, và theo dõi để xác định tính hiệu quả của các hoạt
động của các nhóm thiểu số địa phương để tránh phá rừng. Điều này nhằm để kiếm
chứng giả thuyết rằng tăng thu nhập thông qua cac hoạt động bảo tồn hàng ngày liên
quan đến du lịch (trồng cây, phục hồi, xây dựng đường mòn, thu thập và ghi nhận kiến
thức sinh thái, văn hóa bản địa, trưng bày và trình diễn hàng thủ công mỹ nghệ và các
truyền thống) sẽ giúp cho các dịch vụ hệ sinh thái trong dài hạn.
Thu hút sự tham gia của các nhóm thiểu số trong các tập huấn về PES kết hợp với các
hoạt động du lịch trong các vùng, xây dựng năng lực cho các nhóm thiểu số tham gia
trong việc tiếp đón, hướng dẫn, và làm “hướng dẫn trẻ” như là những chủ doanh nghiệp
trong tương lai.
Tạo ra và hỗ trợ mô hình cho các nhóm thiểu số để tăng cường hoạt động văn hóa độc
đáo của họ và các sản phẩm địa phương để cải thiện điều kiện sống như là một động cơ
cho các mô hình du lịch. Thí dụ, buôn bán hàng thủ công mỹ nghệ với thiết kế và tiếp thị
phù hợp, đa dạng hóa và đổi mới các sản phẩm địa phương; canh tác hoa màu, hướng dẫn
viên địa phương, thuốc cây cỏ dân gian…

MỤC TIÊU 2: KẾT NỐI DU LỊCH VQG BDNB VỚI CÁC CỘNG
ĐỒNG THIỂU SỐ ĐỊA PHƯƠNG
Phát triển du lịch cho cho VQG BDNB nên được lồng ghép với các cộng đồng thiểu số
Kiến nghị:
• Hợp tác với các đại diện của các cộng đồng thiểu số trong việc xây dựng các mục liệt kê
trong Mục tiêu 1 ở trên.
• Thiết kế và thực hiện chương trình giáo dục và chương trình truyền thông nâng cao nhận
thức và sự tham gia của các cộng đồng thiểu số trong việc quản lý VQG.
• Ưu tiên hóa các doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương cho việc đầu tư và các cơ hội kinh
doanh liên quan đến các mục tiêu quản lý VQG như là bán hàng thủ công mỹ nghệ, và
hướng dẫn về văn hóa, nơi lưu trú, vân vân. Lưu giữ thu nhập trong vùng sẽ giúp cho
nền kinh tế địa phương.
• Xác định một vùng gần trạm bảo vệ và xã Da Chais để xây dựng khu hành chính của
VQG bao gồm kể cả khu lưu trú sinh thái, trung tâm nghiên cứu và trung tâm du khách,
vườn lan, và bảo tàng, và các phương tiện hành chính. Ngoài ra, trong vùng phụ cận đó,
xây dựng các cơ sở hạ tầng du lịch văn hóa như là phục vụ ca hát và trình diễn múa, hàng
thủ công,..
• Tyển và tập huấn cho thanh niên dân tộc thiểu số xây dựng một nhóm hướng dẫn du lịch
và cung cấp dịch vụ với kiến thức bản địa và các phong tục của các nhóm thiểu số.
Thiết kế một hệ thống đường đi bộ, đi xe đạp, và đường xe jeep, và các đường để kết nối các
làng thiểu số với nhau để tiếp cận các cảnh quan hấp dẫn. Tuyển dụng người dân tộc thiểu số hỗ
trợ thiết kế xây dựng và duy tu các hệ thống này. Hệ thống này nên được lồng

Du Lịch Á Châu”) đã có đưa ra những khuyến nghị cơ bản và phù hợp cho việc phát triển du
lịch trong tương lai ở VQG BDNB. Các báo cáo này xác định các mục đích chính của các hoạt
động du lịch sinh thái ở VQG, một loạt các hoạt động và phân khúc thị trường du lịch phù hợp,
và đề nghị những vị trí cho phát triển và hỗ trợ hành chính. Đoạn sau đây nêu bật và làm rõ một
số khuyến nghị từ các báo cáo đó mà chúng tôi cho là phù hợp với các khái niệm về du lịch sinh
thái và các quan tâm của địa phương.

MỤC ĐÍCH
Chúng tôi đề nghị 05 mục đích chính cho việc phát triển du lịch sinh thái trong VQG:
Du lịch sinh thái của VQG BDNB sẽ:
 Ưu tiên cải thiện đời sống của cư dân và cộng đồng trong VQG, nhấn mạnh đến tính bình
đẳng, gia quyền, và tự túc.
 Nhắm đến mục tiêu không có chất thải, 100 năng lượng tái tạo, 100% sản phẩm địa
phương và các hoạt động thân thiện môi trường, các phương án nhà ở và nhà ăn.
 Đóng góp một cách tích cực cho bảo tồn các di sản văn hóa và tự nhiên.
 Bao gồm và hỗ trợ cho các cộng đồng thiểu số địa phương trong việc lập kết hoạch, phát
triển, và vận hành, và giúp cải thiện đời sống của họ.
 Hướng dẫn về di sản văn hóa và tự nhiên của VQG cho du khách, cả quốc tế và trong

Based
nước.on these goals, we suggest the following objectives, followed by specific
 Phục vụ cho những du khách độc lập cũng như là những tours có tổ chức thành những
recommendations.
nhóm nhỏ.

Dựa vào những mục đích này, chúng tôi đề nghị những mục tiêu cụ thể như sau, sau đó là những
kiến nghị cụ thể.

MỤC TIÊU 1: HỖ TRỢ SỰ ĐA DẠNG KINH TẾ VÀ CÁC DOANH
NGHIỆP NHỎ TRONG CỘNG ĐỒNG
Sự đa dạng và sự hỗ trợ các cộng đồng trong VQG trong việc tham gia vào du lịch có khả
năng ảnh hưởng tích cực đến các vấn đề kinh tế và các lực đẩy trong việc bảo vệ và bảo tồn
rừng. Vì vậy, nếu nền kinh tế không lành mạnh và không có các chính sách tạo động cơ, sẽ
rất khó để đạt được và duy trì việc quản lý cảnh quan. Hoặc nói cách khác, nếu không có
những nguồn thu nhập bền vững và có thể đoán trước được, việc bảo tồn và hỗ trợ cho các
cộng đồng và cá nhân sẽ không hiệu quả.
Khuyến nghị:
• Thiết lập thông tin nền và các mục đích để điều kiện sống, sức khỏe, giáo dục, và đời
sống tốt của các cư dân VQG được cải thiện như là kết quả của việc tham gia vào PES du
lịch.
• Theo dõi thành công của PES so với các mục đích này cũng như là kết quả về cảnh quan.
• Áp dụng những kinh nghiệm học được trong chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
đang được thí điểm ở DaSar, Da Chais, Da Nhim. Điều này bao gồm một kế hoạch toàn
diện, chi tiết, tổ chức để thu và giám sát chi trả (thí dụ phí vào cổng, phí cho thuê, v.v).

Sự sẵn lòng chi trả phí cho vườn sẽ
cao hơn đối với các dịch vụ chất
lượng cao hơn, nhưng, nhưng hiện tại
không có cách để khách hàng nhận
biết hướng dẫn viên nào có kiến thức
tốt hơn.
Nhân viên bảo vệ có thể mong muốn
có kiến thức nhiều hơn nhưng thiếu
sự tưởng thưởng và công nhận.
Các nhà quản lý và cán bộ VQG
thường được đào tạo về khoa học tự
nhiên hơn là khoa học xã hội. Du lịch
và quản lý du lịch đòi hỏi kiến thức
về khoa học xã hội và kinh doanh.

Động cơ cho
nhân viên bảo
vệ/hướng dẫn
viên

Các nổ lực của các tổ chức phi chính
phủ thường là không có điều phối và
thông thường là VQG chỉ có thể đáp
ứng một cách cơ hội chứ không có
chiến lược.

Các tổ chức phi
chính phủ

Quản lý VQG

Kiến trúc truyền Các nhà mới đang xây dựng làm
khuất tầm nhìn các kiến trúc truyền
thống
thống. Kiến trúc truyền thống có thể
không được duy tu.

Kiến thức sinh
thái truyền
thống

Kiến thức sinh thái truyền thống có
thể là “cấm kỵ” do các chương trình
bảo vệ rừng không khuyến khích sử
dụng các sản phẩm rừng theo kiểu
truyền thống. Đây là một thí dụ về
việc mất các dịch vụ hệ sinh thái văn
hóa.

Lập kế hoạch tổng thể có thể giúp cho các
tổ chức phi chính phủ hiểu về nhu cầu của
VQG và đảm bảo rằng lổ hổng trong các
nổ lực của các tổ chức phi chính phủ được
giải quyết. Có thể hợp tác với Birdlife,
PanNature,WWF, Winrock, v.v
Phân cấp hoặc cấp tỉnh chỉ cho nhân viên
bảo vệ hoặc hướng dẫn viên có thể là một
sự tưởng thưởng cho kỹ năng nâng cao
của họ. Một hướng dẫn viên cấp cao có
thể ra giá cao hơn đối với những người
xem chim, trong khi một hướng dẫn viên
ở tầm thấp hơn có thể đi theo các nhóm
lớn hoặc hướng dẫn ít chuyên ngành hơn.
Lồng ghép việc tập huấn về xã hội học,
nhân chủng học, kinh doanh và các tập
huấn khác vào việc quản lý và lập kế
hoạch của VQG. Đưa ra những chương
trình liên ngành và các dự án cho các
chương trình quản lý tài nguyên thiên
nhiên của trường Đại học Đà Lạt.
Tham vấn cộng đồng địa phương và xây
dựng chiến lược để lồng các kiến trúc địa
phương vào các chuyến tham quan làng.
Xem xét việc sử dụng các “nhà cổ” làm
một điểm trình diễn, trong khi các “nhà
mới” có thể là nơi riêng tư hơn nếu muốn.
Sử dụng doanh thu PES để ghi nhận kiến
thức về thuốc nhuộm, về thực vật bản địa,
thực phẩm, chuyện dân gian, các loài
rừng, nhịp sinh sống, và các quá trình. Sử
dụng các chuyến tham quan nhà để trình
diễn kiến thức sinh thái truyền thống.

Bảng 6. Tóm tắt các thách thức đối với VQG BDNB và các khuyến nghị

V. 05 MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU CỦA VIỆC QUẢN LÝ CẢNH
QUAN
Đoạn này đưa ra các mục đích và muc tiêu chính có thể lồng ghép vào Kế hoạch tổng thể phát
triển các VQG. Các khuyến nghị này có thể hỗ trợ Ban quản lý VQG trong việc lập kế hoạch và
thực hiện việc phát triển du lịch trong ngắn hạn.
Các tác giả thấy rằng các báo cáo trước (của Đại học Đà Lạt về Du lịch sinh thái (Trần Duy
Liên, 2005), Báo cáo về kết quả khảo sát kinh tế xã hội ở Da Sar, Da Chairs, và Da Nhim của
Ban quản lý dự án hành lang đa dạng sinh học Lâm Đồng và Báo cáo phân tích chi phí lợi ích
của du lịch bền vững cho tỉnh Lâm Đồng, một báo cáo của Tiến sĩ Paula Rogers của Công Ty

Tập huấn cho
ngành công
nghiệp dịch vụ

Du lịch tạo ra
các tác động
môi trường.

Giá nhiên liệu

Dân số du lịch
già cỗi.

Sự có mặt trên
mạng internet

Đầu tư tư nhân

Kế hoạch tổng thể về du lịch đề cập Xây dựng các lớp về cấp chứng chỉ/giấy
nu cầu đào tạo cho những người cung phép hướng dẫn.
cấp dịch vụ.
Tiến hành các khóa về hợp tác xã hoặc các
khóa vừa học vừa làm cùng với các trường
đại học.
Tạo ra những cơ hội hướng dẫn cho thanh
niên dân tộc thiểu số.
Thậm chí “du lịch sinh thái” cũng có Đưa ra nững cơ hội bù trừ carbon và kiểm
tác động môi trường.
soát các tác động, kinh nghiệm, và giáo
dục. Sử dụng các cơ hội du lịch và thăm
các hộ gia đình như là cơ hội để giáo dục,
khuyến khích hành vi có trách nhiệm và sự
thay đổi hành vi sau chuyến viếng thăm
(tiết kiệm nước hoặc năng lượng ở hộ, tham
gia trong các hoạt động tái tạo rừng, bảo
tồn,.v.v).
Giá của nhiên liệu hóa thạch được dự Khuyến khích và hỗ trợ phát triển du lịch
kiến là sẽ ở mức cao và leo cao hơn.
không phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
Các nguồn nhiên liệu thay thế có thể được
sử dụng và khuyến khích trong đội xe của
VQG và điều này có thể là cơ hội để giáo
dục người dân và du khách.
Tách các kinh nghiệm du lịch ra theo thời
gian hoặc không gian và đa dạng hóa sản
phẩm có thể giúp đáp ứng nhu cầu thị
trường.

Dân số ở nhiều thị trường nguồn du
lịch đang già cỗi. Mặc dù những
người này vẫn tìm kiếm kinh nghiệm
du lịch, nhưng họ có thể đòi hỏi tiện
nghi thoải mái hơn và điều kiện tiếp
cận dễ dàng hơn.
Du khách ngày càng sử dụng internet
để tìm tài liệu đọc trước khi đi để lập
kế hoạch cho chuyến đi của mình. Ở
Việt Nam, sự có mặt của các VQG
trên mạng là thấp, không có tổ chức,
và không cung cấp nguồn thông tin
đáng tin cậy.

Các tiểu chuẩn hợp đồng với các nhà
đầu tư tư nhân chưa được xây dựng
hoàn chỉnh. Sự không rõ ràng dẫn tới
khả năng khai thác quá mức VQG và
rủi ro đầu tư cho nhà đầu tư. Thiếu
động cơ cho việc thu hút sự tham gia
của cộng đồng dân tộc thiểu số vào
các liên doanh hợp tác.

Lật một trang web giàu thông tin cung cấp
thông tin chi tiết cho du khách tìm kiếm
thông tin du lịch thân thiện môi trường, con
người, và địa điểm. Cung cấp các đường
dẫn trực tiếp đến các hoạt động và
lấy ý kiến của những người đầu đàn về du
lịch sinh thái trong nướ để cải thiện trang
web.
Trang http://ecotourismlaos.com/,
Cung cấp thông tin về những việc nên và
không nên làm ở Lào.
Xây dựng các tiêu chuẩn hợp đồng mô tả
các lợi ích cụ thể cho cộng đồng địa
phương, việc này được đánh giá như thế
nào, và việc sử dụng vật liệu, lao động, và
thực phẩm địa phương. Nhấn mạnh và vận
động sự chia sẽ lợi ích với các cộng đồng
địa phương. Đưa ra những cột mốc về các
dịch vụ hệ sinh thái và theo dõi doanh thu
tái đầu tư. Làm rõ vai trò của các mối quan
hệ công-tư cho các liên doanh du lịch sinh
thái ở VQG BDNB.

ít đường mòn, và đường xá để tiếp cận đến Vườn và thiếu chổ lưu trú, và không có dịch vụ
hướng dẫn vào VQG. Hiện tại không có “điểm đến”.

Kế hoạch tổng
thể

Các thách thức
Kế hoạch tổng thể về du lịch tỉnh
Lâm Đồng đến 2020 không có đề cập
chi tiết đến VQG BDNB

Sự đa dạng nơi Các loại hình phát triển kiểu resort
giống nhau đang chiếm ưu thế ở vùng
lưu trú du lịch
cảnh quan xung quanh Đà Lạt. Tiềm
ẩn nguy cơ cung vượt cầu/thiếu đa
dạng (thí dụ các kế hoạch cho Hồ
Tuyền Lâm) có thể dẫn đến sự canh
tranh không mong muốn với một
lượng khách hàng hạn chế, làm giảm
giá và chất lượng dịch vụ, và mất khả
năng đáp ứng các tiêu chuẩn môi
trường cao.
Cường độ phát triển resort có thể làm
suy giảm tính hấp dẫn của cả vùng
đối với các phân đoạn thị trường nhạy
cảm với “sinh thái”, và cuối cùng là
thị trường nói chung.
Đánh giá cảnh
quan trong các
tài liệu chiến
lược

Kế hoạch tổng thể về du lịch của
Lâm Đồng dường như tập trung
vào các mục tiêu và các chiến lược
cho các điểm du lịch cụ thể.
Trong khi điều này là một khía
cạnh rất quan trọng của kế hoạch
tổng thể, có một nhu cầu cần phải
lồng các giá trị du lịch trong các
kế hoạch quản lý của môi trường
rừng nói chung ở các vùng xung
quanh Đà Lạt và VQG BDNP.
Không có sự lồng ghép này, thì sẽ
có khả năng là những cách quản lý
rừng được thiết kế kém chất lượng
như là chặt trắng và xây dựng
đường xá sẽ phá hủy đáng kể các
giá trị du lịch trong các vùng cảnh
quan ở các điểm du lịch và các
tuyến lữ hành đến một mức độ mà
danh tiếng về vẻ đẹp cảnh quan
của khu vực này sẽ bị phá hủy

Khuyến nghị
Kế hoạch tổng thể nên được điều chỉnh để
lồng VQG vào kế hoạch tổng thể của tỉnh.
Sự phát triển du lịch ở các vùng xung
quanh VQG BDNB nên nhất quán với các
mục tiêu du lịch sih thái và giúp lồng
ghép việc quản lý VQG BDNB với quy
hoạch phát triển kinh tế chung của tỉnh.
Kế hoạch tổng thể nên xem xét lại trọng
tâm của mình về việc khuyến khích các sự
phát triển resort giống nhau và nên xem
xét một trọng tâm lớn hơn trong việc cải
thiện thị trường của các resort và các hoạt
động hiện tại với sự mở rộng các hoạt
động. Nên tập trung mạnh vào phát triển
các cơ sở lưu trú du lịch sinh thái cho thị
trường cao cấp. Tập trung vào kéo dài
thời gian lưu trú của cả khách trong nước
và quốc tế trong tỉnh Lâm Đồng.

Sự điều phối giữa Bộ NN&PTNT và các
cán bộ du lịch nên công nhận giá trị này
và tìm cách điều phối các nổ lực tái
sinh/tái tạo rừng cùng với việc bảo vệ các
nơi ngắm cảnh. Các thí dụ tốt về việc
điều phối giữa các giá trị cảnh quan và
các hoạt động quản lý rừng có thể được
tìm thấy ở British Columbia, Hoa Kỳ, và
Scotland.

(New Zealand, Australia, Châu Âu, và
để kéo dài thời gian lưu trú trung
thị trường du
trong nước) thích các đường mòn và du
bình ở vùng Đà Lạt, và làm sâu thêm
lịch
lịch sinh thái thì đã đang đến Đà Lạt và
kinh nghiệm của khách du lịch. Có
những phân khúc thị trường này đang phát thể xem xét thu “phí đường mòn” để
triển. Đặc biệt là cộng đồng người ngoại
tạo doanh thu để duy tu các đường
quốc sinh sống ở VN rất quan tâm đến các mòn.
hoạt động này, là một thị trường ổn định,
và một số dữ liệu cho thấy thị trường này
dẫn dắt nhiều khuynh hướng du lịch ở
Châu Á.
Trường Đại Học Đà Lạt là một tài sản quý Xây dựng các khóa học và các
Giáo dục ở Đà
về giáo dục cung cấp lao động địa
chương trình về thiết kế môi trường,
Lạt
phương, các doanh nhân, hướng dẫn viên, kinh tế du lịch, đón tiếp du khách,
và nhà quản lý.
cho trường đại học. Các chương
trình vừa học vừa làm hợp tác với các
Sở như Sở NN&PTNT có thể khuyến
khích giáo dục và tập huấn cho du
lịch tương lai của tỉnh.
Chương trình về đánh giá tác động du
lịch và quản lý cũng có thể là cần
thiết.
Các cộng đồng thiểu số rất mong muốn
Các khoản tài trợ nhỏ cho các hợp tác
Các cộng đồng
thiểu số ở trong liên hệ với các nhóm du khách để bán sản xã phụ nữ có thể giúp thành lập các
phẩm, thăm viếng nhà, và trình diễn. Các
doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ.
VQG
sách hướng dẫn nói rằng cơ hội thăm
Thiết lập hệ thống hỗ trợ cho việc
viếng các cộng đồng thiểu số còn rất thấp. tham quan nhà, tổ chức, cho phép, và
kiểm soát tác động và đảm bảo ấn
tượng tốt cho du khách và chủ nhà.
Thiết lập các nhà kính trồng lan. Sử
Các loài hấp dẫn Hoa lan rất được du khách quan tâm và
nhấn mạnh sự đa dạng sinh học rất cao của dụng cơ hội để thu phí PES, giáo dục
VQG BDNB.
về các mối đe dọa lên đa dạng sinh
học, buôn bán trái phép và biến đổi
khí hậu.
Nhận thức quần chúng về các dịch vụ môi Thành lập Trung tâm giáo dục bảo
Các dịch vụ hệ
trường đang tăng, du khách đang đói
tồn.
sinh thái
thông tin chi tiết về vấn đề này.
VQG có thể đóng vai trò “chủ đề” để
giới thiệu với du khách về bảo tồn
thiên nhiên, dịch vụ môi trường và
PES

Bảng 5. Tóm tắt các thế mạnh của VQG BDNB và các khuyến nghị

CÁC THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VQG BIDOUP NÚI BÀ
Vườn thiếu một kế hoạch tổng thể để hướng dẫn việc phát triển và quản lý những tính chất đặc
thù và các giá trị du lịch sinh thái và đa dạng sinh học của mình. Vườn không được đề cập và
lồng vào kế hoạch tổng thể về du lịch của Tỉnh. Còn thiếu các cơ sở hạ tầng cho du lịch và cơ sở
hạ tầng cho hành chính vẫn còn kém. Khách du lịch ít tiếp cận được với Vườn vì thiếu thông tin,

Thế mạnh
Khuyến nghị
Chưa có sự phát Nhiều điểm du lịch thì bị “phát triển quá Xem xét khả năng VQG được tuyên
mức”, quá đông đúc, và đơn điệu. VQG bố là Khu hoang dã (không có nghĩa
triển quá mức
BDNB có những tính chất hoang dã độc là không có dân ở), xem xét xem việc
đáo
này sẽ giúp thế nào để VQG nổi trội
lên như là một điểm đến độc đáo và
định hướng phát triển thế nào.
Tiếp thị các hoạt động khác nhau của
Lộ 723
VQG đến du khách đi qua và du
khách đến VQG.
Đa dạng sinh
học

Giá trị cảnh
quan trên tuyến
723

Khí hậu

Kết nối các trung tâm du lịch lớn là Đà
Lạt và Nha Trang, có thể cung cấp dòng
du khách với chi phí thấp và tác động
carbon thấp.
Đường 723 đi qua một một sự đa dạng các
kiểu rừng cực kỳ đẹp (rừng mây, rừng rêu,
rừng thưa lá kim,…), khí hậu, và hình
thức sử dụng đất cũng như sự đa dạng
cảnh quan nông nghiệp. Nó là một trong 4
điểm nóng đa dạng sinh học của VN.
Các tính chất và đặc điểm cảnh quan có
thể nhìn thấy dọc theo tuyến này là rất hấp
dẫn đối với du khách, bao gồm việc thay
đổi độ cao, rừng hỗn giao, các đặc điểm về
nông nghiệp và cư trú, thác nước, rừng tự
nhiên, các khung cảnh nhìn xa, các vùng
thương mại, và các làng thiểu số.
Nhiệt độ mát của VQG BDNB có thể
được tiếp thị như là một phần thưởng bất
ngờ trong hành trình của du khách.

Các loại du khách hiện tại và tiềm năng

Các phân khúc

Một trong những khía cạnh xuất sắc và
độc đao của vùng Đà Lạt phía bắc VQG
BDNB là sự ưu thế của môi trường rừng.
Việc mầt cảnh quan rừng là một sự quan
ngại.

Cảnh quan đẹp

Đà Lạt, Lâm Đồng và VQG BDNB có
tiềm năng cho du lịch đi bộ đường dài rất
tốt. Công lao động cho việc xây dựng các
tuyến đường mòn không cao và có thể tạo
ra thu nhập địa phương cho thị trường lao
động phổ thông.

Các đường mòn

Tiếp thị sự đa dạng. Các đặc tính
cảnh quan được xác định và lập bản
đồ.
Xây dựng các tài liệu hướng dẫn thiết
kế nhằm nhấn mạnh tính đa dạng.
Xây dựng những điểm ngắm cảnh mà
xe có thể dừng, du khách có thể đứng
an toàn bên lề đường để ngắm và
chụp hình thắng cảnh.
Xây dựng thông tin về các dịch vụ hệ
sinh thái, các đặc tính sinh học và văn
hóa mà du khách có thể nhìn.
Hướng dẫn về các đặc điểm của
“rừng trong mây”, và mối quan hệ
giữa khí hậu và đa dạng sinh học.
Phổ biến thông tin về các nổ lực giảm
thải carbon của VQG và quản lý du
lịch.
Kế hoạch tổng thể nên bao gồm các
khuyến nghị về một hệ thống các
tuyến đường mòn tạo cơ hội đi bộ
cho du khách.
Các tuyến đường mòn có thể nối với
các đặc điểm đặc biệt. Các vùng
xung quanh Đà Lạ, Hồ Tuyền Lâm,
Núi Lang Biang và VQG BDNB đề
có những vùng phù hợp.
Sự điều phối giữa Bộ NN&PTNT và
các quan chức du lịch nên công nhận
giá trị này và tìm cách điều phối các
nổ lực tái sinh/tái tạo rừng tại những
điểm ngắm cảnh. Các thí dụ về sự
điều phối giữa các giá trị thẩm mỹ và
các hoạt động quản lý rừng có thể
được tìm thấy ở British Columbia,
Hoa Kỳ, và Scotland.
Xây dựng cơ sở hạ tầng đường mòn

đoạn đường di chuyển hàng không để giảm chi phí (như là tiếp thị trong phạm vi Châu Á, hoặc
với người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam).
Ở cấp tỉnh, báo cáo “Điều chỉnh Kế hoạch tổng thể du lịch Lâm Đồng cho giai đoạn 2004-2010
và Định hướng đến 2020”, đã mô tả bối cảnh và chiến lược của Lâm Đồng. Tuy nhiên báo cáo
này ít đề cập đến VQG BDNB, và có lẽ cũng không có chiến lược để gắn chiến lược du lịch của
Lâm Đồng với các ngành khác (cụ thể là lâm nghiệp, nông nghiệp, và các sản phẩm sản xuất tại
địa phương) đến một mức độ mà chiến lược này có thể đưa ra. Kế hoạch tổng thể về du lịch của
Lâm Đồng dường như tập trung vào các mục tiêu lớn và các chiến lược cho các điểm du lịch cụ
thể. Trong khi điều này là một khía cạnh rất quan trọng của kế hoạch tổng thể, có một nhu cầu
cần phải lồng các giá trị du lịch trong các kế hoạch quản lý của môi trường rừng nói chung ở các
vùng xung quanh Đà Lạt và VQG BDNP. Không có sự lồng ghép này, thì sẽ có khả năng là
những cách quản lý rừng được thiết kế kém chất lượng như là chặt trắng và xây dựng đường xá
sẽ phá hủy đáng kể các giá trị du lịch trong các vùng cảnh quan ở các điểm du lịch và các tuyến
lữ hành đến một mức độ mà danh tiếng về vẻ đẹp cảnh quan của khu vực này sẽ bị phá hủy. Một
trong những khía cạnh độc đáo của vùng Đà Lạt ở phía bắc VQG BDNB là cảnh quan môi
trường rừng. Cảnh quan có rừng này có giá trị rất lớn cho toàn tỉnh, và nên được nhìn nhận trong
Kế hoạch tổng thể.
Có một lượng thông tin đáng kể có sẵn liên quan đến các giá trị du lịch tiềm năng và các cơ hội
cho VQG BDNB, và các vấn đề và cơ hội cho du lịch Da Sar, và tầm quan trọng của VQG
BDNB đối với các giá trị địa lý sinh học của nó trong bối cảnh khu vực. Các báo cáo cung cấp
thông tin chất lượng cao, các ý kiến và các khuyến nghị nên áp dụng cho việc phát triển du lịch
sinh thái cho VQG BDNB trong tương lai.
Ở cấp địa phương, cấp thôn bên trong VQG, có rất ít thông tin được thu thập hoặc báo cáo.
Thông tin này là rất quan trọng để đảm bảo rằng hầu hết doanh thu PES sẽ được lưu lại bên trong
ranh giới VQG, vì vậy tối đa hóa được lợi ích của hệ thống chi trả đến mức cao nhất và cho
khỏang thời gian dài nhất.

CÁC THẾ MẠNH CỦA VQG BIDOUP NÚI BÀ
Thành công của việc phát triển và quản lý VQG trong tương lai tùy thuộc vào sự nhận ra những
giá trị nội tại của VQG, những cái làm cho VQG có giá trị đặc biệt đối với tỉnh và với cả nước.
Các giá trị nội tại của VQG có thể được kiểm kê, bảo vệ, phát triển, và khuyến khích để nâng cao
các giá trị du lịch, đa dạng sinh học, và văn hóa của VQG, tỉnh, và đất nước. Có rất nhiều thế
mạnh của VQG BDNB có thể được tối đa hóa thông qua phát triển PES như là bối cảnh địa lý
của VQG, cơ sở hạ tầng và các tài sản văn hóa và tự nhiên.
Các tính chất độc đáo của VQG BDNB nên được kiểm kê bao gồm, nhưng không phải chỉ là:
Không khí và nước sạch, môi trường tự nhiên đẹp; sự huyền bí của rừng trong mây; sự đa dạng
sinh học cao bao gồm thông, lan, và các loài hoang dã; sự kết nối sinh học với các vùng tự nhiên
gần đó; các thác nước và dòng sông đặc thù; các làng dân tộc và văn hóa thiểu số; thắng cảnh và
sự đa dạng cảnh quan; vị trí của VQG nằm trên đường nhựa nối hai trung tâm du lịch lớn là Đà
Lạt và Nha Trang. Bảng 5 và 6 tóm tắt các thế mạnh và các thách thức. Đây cũng chưa phải là
một danh mục đầy đủ.

Các phương án quan hệ đối tác công-tư

Phương pháp tiếp
cận
1) Nhà đầu tư tư nhân-kiểm
soát doanh nghiệp với tiềm
năng tạo việc làm như là một
lợi ích duy nhất trực tiếp cho
cộng đồng
2) Nhà đầu tư tư nhân chia sẽ
doanh thu với cộng đồng
3) Nhà đầu tư bên ngoài đầu
tư vào dự án chia sẽ lợi ích
với cộng đồng

4) Doanh nghiệp do cộng
đồng kiểm soát

Doanh nghiệp
Nhượng quyền săn bắn với các
thợ săn chuyên nghiệp
Các nhà nghỉ sang trọng để
ngắm động vật hoang dã ở các
vùng cộng đồng.
Nhà nghỉ sang trọng có thu phí
vào VQG
Nhà nghỉ sang trọng có thu phí
giường đóng góp cho cộng
đồng địa phương.
Nhà nghỉ sang trọng thiết lập
như là một liên doanh giữa
nhà đầu tư và cộng đồng, mỗi
bên nhận phần chia lợi nhuận.
Sự trùng lắp các doanh nghiệp
tư nhân và cộng đồng
Điểm cắm tại cộng đồng chất
lượng cao, thiết lập với sự hỗ
trợ của NGO.
Điểm cắm trại ít cơ sở hạ tầng,
nhưng có giao lưu văn hóa.
Làng kiểu mẫu.
Múa truyền thống
Bán quà lưu niệm
Tham quan làng và hộ gia
đình

Thí dụ hiện tại hoặc trong
kế hoạch
Việc săn bắt của Ông Phúc (Công Ty
Du lịch sinh thái Phương Nam).
Công ty tư nhân thuê xe đạp hoặc
xem chim bên trong VQG.
Các nhà nghỉ sinh thái tư nhân bên
trong VQG Cát Tiên
Nhà nghỉ sinh thái trên cây của Ông
Phúc.
Có thể tìm thấy ví dụ ở Namibia,
Kenya, India, Nepal, Bhutan, v.v.
Uniqueco.com (Kenya).

Thí dụ: Làng kiểu mẫu Hoonah
Alaska
Thí dụ: Nhóm múa hát dân tộc thiểu
số của khu du lịch sinh thái Đá Tiên
của Ông Phúc.
Các hợp tác xã đan đát.

Bảng 4. Các phương án quan hệ đối tác công-tư (theo Ashely và Garland 1994).

IV. CÁC LỢI THẾ VÀ THÁCH THỨC CỦA VQG BIDOUP NÚI BÀ
Phần này mô tả những lợi thế và thách thức đối với sản phẩm của VQG Bidoup Núi Bà, các
khuyến nghị kèm theo, công việc đã được tiến hành, và các kế hoạch hiện tại, v.v.
Xem xét vị thế độc đáo của VQG BDNB có nghĩa là sử dụng các báo cáo và thông tin ở các cấp
từ cấp thôn xã, lưu vực, vườn, tỉnh, quốc gia, khu vực, và toàn cầu.
Ở cấp toàn cầu, một số báo cáo từ các tổ chức du lịch (WTO, WTTC) và các tổ chức phi chính
phủ (WWF, Hội Du lịch sinh thái, the Nature Conservancy, v.v) đã ghi nhận những khuynh
hướng toàn cầu về du lịch, du lịch ở Châu Á, và du lịch thiên nhiên. Có tương đối ít báo cáo về
sản phẩm du lịch phụ thuộc vào dầu mỏ, nhưng cũng nên chú ý rằng (mặc cho các khuynh hướng
ngắn hạn) sản lượng dầu mỏ toàn thế giới được dự kiến là theo khuynh hướng đi xuống, tạo ra sự
tăng giá đáng kể của các sản phẩm du lịch. Với tình hình như vậy, điều quan trọng là việc lập kế
hoạch dài hạn cho cơ sở hạ tầng của VQG BDNB và kế hoạch du lịch cần chú ý đến vai trò đầu
vào của năng lượng trong sản phẩm du lịch và tính bất thường của thị trường. Một chiến lược để
giảm rủi ro trong lĩnh vực này là tiếp thị đến các phân khúc thị trường du lịch nào đó có thể giảm
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Bảng 5. So sách giữa các cơ chế chia sẻ doanh thu (theo Ashley và Garland 1994).
Thông thường thì tiền vào cổng không thể trang trãi cho chi phí quản lý của một khu nào đó. Hỗ
trợ từ quỹ công sẽ cần để trang trãi chi phí quản lý. Quỹ để quản lý một khu thường được quản
lý ở một tài khoản trung ương hoặc tỉnh, mặc dù có một vài bằng chứng cho thấy rằng cho phép
doanh thu quay lại kinh phí quản lý của một khu nào đó thì sẽ khuyến khích được tính chịu trách
nhiệm và sự thỏa mãn của du khách.

CÁC PHƯƠNG ÁN TRONG QUAN HỆ ĐỐI TÁC CÔNG-TƯ
Mục tiêu của PES là lưu tiền chi trả lại trong cộng đồng địa phương, vì vậy, về lý thuyết có thể
thay thế các hoạt động có thể làm suy giảm các dịch vụ hệ sinh thái. Các tổ chức tư nhân thường
rất nhiệt tình hợp tác với các khu bảo tồn, nhưng các điều khoản hợp đồng ít khi làm tối đa hóa
doanh thu được lưu giữ trong vùng. Rất nhiều thỏa thuận như vậy không dễ thực hiện, cụ thể là
vị không có ngôn ngữ pháp lý trước khi giấy phép kinh doanh được cấp bởi các cơ quan thẩm
quyền. Trong trường hợp quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam, việc xem xét các cách tổ chức
quản lý khác nhau và các thí dụ từ các nước khác có thể hữu ích trong việc hướng dẫn những
người quản lý các khu bảo tồn trước khi thỏa thuận được tiến hành. Sự trộn lẫn doanh nghiệp
công tư như vậy có thể được, nhưng các yêu cầu pháp lý là rất riêng đối với Việt Nam, làm giảm
sự quan trọng của việc tiên đoán các sự phát triển trong tương lai bằng các thí dụ nước ngoài, và
đề nghị sử dụng ngôn ngữ pháp lý riêng của Việt Nam. Các thỏa thuận cho thuê ở Việt Nam kéo
dài 30-50 năm, và việc đảm bảo rằng các điều khoản này là rõ ràng và có thể chấp nhận được cho
cả các tổ chức tư nhân và cơ quan công có thể đảm bảo không có bên nào vỡ nợ và lợi ích cho
cộng đồng và các hệ thống dịch vụ hệ sinh thái trong các khu bảo tồn không bị bỏ sót trong các
thoả thuận.

là không thể, hoặc không tốt, nhưng những quan hệ như vậy cần phải được xem xét cẩn thận về
lịch sử, tính phù hợp, tính dễ bị tổn thương, và các trường hợp đi trước.
Có rất nhiều thí dụ về các mối quan hệ đối tác công-tư hiệu quả. Bảng 4 tóm tắt các vai trò mà
khu vực công và khu vực tư có thể có lợi thế, ở các nước khác.

Khu vực Công
•
•
•
•
•
•
•
•

Bảo vệ môi trường
Xây dựng cơ sở hạ tầng như đường
xá, sân bay.
An ninh, thực thi pháp luật
Giám sát và kiểm soát tác động
Phân bổ sự tiếp cận
Cung cấp thông tin, như thông qua
các chương trình hướng dẫn
Giải quyết mâu thuẩn
Điều phối thị trường giữa nhiều người
cung cấp

Khu vực Tư
•
•
•
•
•
•

Cung cấp chổ ở và thực phẩm;
Cung cấp giao thông như xe buýt, máy bay.
Cung cấp thôngt in, như hướng dẫn và tờ rơi.
Quảng cáo địa điểm với khách
Cung cấp hàng tiêu dùng, hàng lưu niệm.
Tiếp thị địa điểm

Bảng 4. Các vai trò của quan hệ đối tác công/tư (theo Eagles 1995)
Doanh thu tạo ra có thể được nộp về cho một tài khoản trung tâm để giải ngân hoặc có thể tái
đầu tư trực tiếp bởi cơ quan thu. Mặt thuận lợi của một tài khoản trung tâm là doanh thu được
tạo ra có thể được tái đầu tư một cách có điều phối và đáp ứng được những nhu cầu chiến lược
hoặc dài hạn. Tuy nhiên việc để cho các cơ quan thu phân phối doanh thu cũng có những mặt
bất lợi. Việc giải ngân địa phương có thể là phù hợp hơn với nhu cầu trước mắt và chi trả trực
tiếp thì dễ thấy hơn và kết nối hơn với cộng đồng địa phương và có thể chi trả trực tiếp một cách
dễ thấy hơn và liên kết với cộng đồng địa phương. Việc có thể thấy trực tiếp như vậy rất quan
trọng cho việc hiểu và hỗ trợ cho các dịch vụ hệ sinh thái để khuyến khích việc thu doanh thu.
Bảng 5 tóm tắt một số đặc điểm có thể ảnh hưởng lên việc một tổ chức tư nhân hay là một cơ
quan công nên thu PES.

Các đề xuất hiện nay về chính sách cho khu vực tư nhân gồm:
• Các yêu cầu đối với các công ty liên doanh trong đó nhà nước nắm giữ ít nhất 51% cổ
phiếu (điều này có tiềm năng giúp kiểm soát sự phát triển tiêu cực, nếu có).
• Quy định rằng các công ty liên doanh hoạt động độc lập với các hoạt động khác của vườn
(điểm có vẻ mâu thuẩn với điểm kế tiếp).
Ban giám đốc VQG bổ nhiệm đại diện làm giám đốc của công ty liên doanh.
Nhà nước đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng như đường xá, trung tâm du khách, các cơ
sở giáo dục, các đường mòn du lịch, v.v..
•
•

Rõ ràng vẫn còn những thử thách bởi vì các nhu cầu cho bảo vệ rừng vẫn chưa được đáp ứng,
các hoạt động sử dụng và phát triển trong các vườn quốc gia là liên quan với nhau và không thể
được tách ra về mặt không gian và thời gian và các giá trị của vườn quốc gia là không được tính
toán rõ ràng.
Ở Việt Nam có ít mô hình quan hệ công-tư và có một số thí điểm đang được tiến hành đơn lẻ.
Hiện nay, có 03 hình thức kinh doanh du lịch được phép hoạt động trong các VQG ở Việt Nam:
1) VQG tự tiến hành du lịch (Cúc Phương, Cát Tiên, Ba Bể). Yếu điểm của phương pháp
này là việc kinh doanh du lịch không nhận được đầu tư cho các hoạt động du lịch. Cơ sở
hạ tầng, nguồn lực con người và trang thiết bị được được dùng từ các trang thiết bị dùng
cho mục đích bảo tồn trước đây và thường là không đủ đáp ứng nhu cầu du lịch. Các
VQG không có đủ kinh phí quảng bá, tiếp thị, giáo dục môi trường, và tập huấn cán bộ.
Doanh thu vẫn bị thu thuế như là doanh nghiệp tư nhân.
2) Liên doanh với các công ty cho mục đích du lịch. Việc này chưa phải là một phương án
được quan tâm nhiều vì chưa có những hướng dẫn cụ thể từ cơ quan thẩm quyền đối với
VQG. Các công ty không tin tưởng trong việc liên kết với các VQG bởi vì cơ sở pháp lý
chưa rõ ràng. Các thỏa thuận thường được thực hiện hời hợt, và việc đầu tư vì vậy chỉ
mang tính ngắn hạn, khai thác lợi nhuận, hơn là một sự đầu tư dài hạn.
3) Sự kết hợp 2 kiểu trên. Một số thí điểm đang được tiến hành nhưng vẫn chưa có khung
pháp lý.
Báo cáo này không phải là cổ vũ mạnh mẽ hoặc chống lại việc tham gia của công ty tư nhân vào
tất cả các thành phần của việc cung cấp du lịch ở vườn quốc gia, nhưng lưu ý rằng trong một số
trường hợp tồi tệ thì VQG quá thiếu nguồn lực so với nhu cầu của vườn, và ban quản lý vườn
buộc phải chấp nhận công ty tư nhân có tác động tiêu cực lên các dịch vụ hệ sinh thái của vườn,
hoặc làm xuống cấp các tính chất đặc thù hay cảnh quan của vườn. Về mặt này có thể kể đến
việc phá rừng thiếu kiểm soát ở bên trong ranh giới vườn, việc kinh doanh nuôi trồng các loài
không phải bản địa, như nuôi cá hồi. Nhiều công ty có thể tạo ra doanh thu cho vườn, nhưng
không nên chọn họ chỉ vì việc này. Quan hệ đối tác nên được chọn trên cơ sở là họ tạo ra được
doanh thu cho cộng đồng địa phương, khả năng của họ trong việc duy trì các dịch vụ hệ sinh thái
trong lâu dài, và nó có phù hợp với hình ảnh của vườn mà vườn mong muốn chuyển tải đến cho
những khách hàng ngày càng quan tâm đến môi trường không.
Cuối cùng là, tất cả các dịch vụ hệ sinh thái, và đất tạo ra chúng ở Việt Nam, là được xem là tài
sản công. Không có quyền tư nhân đi kèm với các tài sản này, hoặc là một cơ sở lịch sử cho việc
đối xử theo cách tư bản đối với các tài sản này. Điều này không có nghĩa là các quan hệ công-tư

dụng trong hoạt động du lịch). Tuy nhiên, các lợi ích này, đặc biệt là ở Châu Á, thường không
có thực, vì tỉ lệ “rò rỉ” cao. Một báo cáo về “rò rỉ” của UN ở Thái Lan cho thấy khoảng 70% tất
cả tiền du khách chi tiêu thì lại ra khỏi Thái Lan (thông qua các công ty lữ hành nước ngoài,
hãng hàng không, khách sạn, thức uống, thức ăn nhập khẩu). Con số này đối với các nước khác
là 80% ở vùng Caribê và 40% ở Ấn độ. Các điểm du lịch thiên nhiên cũng có tỉ lệ thất thoát cao
(đến 90%) (theo Linberd 1991, Linberg và Johnson 1997).
Sự thất thoát chỉ có thể được khắc phục nếu ngành công nghiệp du lịch được cấu trúc để sử dụng
vật liệu và lao động từ các doanh nghiệp địa phương, và tăngtính làm chủ của các tiện nghi. Mỗi
ngành đóng góp vào sản phẩm du lịch sẽ có định nghĩa khác nhau về “địa phương”. Cần phải có
cuộc thảo luận ở tầm chiến lược để tối đa hóa vốn ở tầm gần nhất với VQG. Thí dụ, điều này có
thể có nghĩa là “địa phương” là cấp thôn đối với sản phẩm thủ công hoặc các tour địa phương, ở
cấp tỉnh đối với các sản phẩm thực phẩm hoặc sinh viên được đào tạo về du lịch và đón tiếp,
hoặc ở cấp quốc gia đối với các mục đích xây dựng và đầu tư.
Yếu tố bộ số du lịch là một khái niệm khó dung hòa với các đánh giá thành công PES bởi vì các
chỉ dấu thành công của PES thường nói về chi tiêu du lịch ban đầu mà không phản ánh rằng chi
tiêu đó tiếp tục được luân chuyển trong nền kinh tế địa phương hay rò rỉ ra ngoài. Tuy nhiên,
chú ý vào yếu tố này trong giai đoạn đầu của việc lập kế hoạch có thể dẫn đến lợi ích đa dạng,
lâu dài và đáng kể của một chương trình PES.

VAI TRÒ CỦA CÁC THỰC THỂ CÔNG VÀ TƯ TRONG VIỆC BÁN
CÁC SẢN PHẨM DU LỊCH
Khi sự rò rỉ được kiểm soát, sự tăng du lịch sinh thái trong và xung quanh VQG BDNB có thể
làm tăng số người được hưởng lợi từ các chương trình PES. Khi lồng ghép vào chính sách du
lịch, chi trả cho dịch vụ hệ sinh thái có thể được tạo ra cả tại chổ và từ nơi khác, và có thể được
thu bởi các cơ quan quản lý công (thí dụ: vào cửa VQG), hoặc tư nhân. Có những chi phí và lợi
ích của việc hợp tác với khu vực tư nhân. Các sản phẩm và tiếp thị được cải thiện hoặc đa dạng
hóa và doanh thu tạo ra phải được đem lên bàn cân so sánh với sự mất kiểm soát có thể đối với
khu vực, và tăng nhu cầu quản lý, “đào mỏ” bởi những người thuê đất (thiên về đầu tư ngắn hạn
hoặc không muốn tham gia PES).
Cần chú ý là Việt Nam có những chính sách nghiêm ngặt liên quan đến đầu tư tư nhân trong các
VQG. Ban Quản lý VQG về cơ bản là một thực thể đầu tư vào du lịch. Bởi vì năng lực này hạn
chế, có thể hoặc là thu phí để tăng năng lực của Ban quản lý, hoặc thực hiện các thí điểm về các
mối quan hệ công-tư.
Mặc dù vậy, không nên cho rằng đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài,
là các đặc quyền đối với công ty tư nhân có thể được thực hiện bởi vì đôi khi họ ở các nước
khác. Các luật về bảo vệ rừng và quản lý vườn quốc gia trọn nhiều trường hợp là cấm việc liên
kết với các thực thể tư nhân. Các quy định này đòi hỏi phải thường xuyên cập nhật, với tầm nhìn
tương lai để tránh những hậu quả không mong muốn.

Giấy phép
Đậu xe
Buôn bán
Phí bù trừ

Theo ngày (câu cá) hoặc theo năm (săn
bắn)
Mỗi lầ vào, nhưng chỉ áp dụng khi xe
dừng hoặc đậu bên trong VQG
Tính phụ thu cho hàng lưu niệm, nơi lưu
trú, thức ăn, và thức uống trong VQG
Du khách tính toán dấu vết Carbon của
mình theo lịch trình đi lại của họ và
đóng góp vào quỹ để phục hồi rừng để
bù trừ carbon

Giấy phép tài Phần trăm của một vật có log hoặc nhãn
hiệu
sản
Bảng 3. Thí dụ về các cách khác nhau để thu phí

loại hướng dẫn viên sơ cấp, trung
cấp, chuyên gia
Có lẽ không phù hợp với VQG?
Phù hợp với các VQG có đường công
cộng chạy xuyên qua
Có lẽ đã được đề cập trong Quyết
định 380
Tính bổ sung và cơ hội cho du khách
thấy được nơi mà họ đóng góp bù trừ
carbon. Có những công thức tính
trên mạng internet có thể dùng để
tính toán dấu vết carbon của du
khách.
Có thể phù hợp với các sản phẩm lưu
niệm có tên của VQG

Độ sẵn lòng chi trả cho các phí của VQG sẽ cao hơn đối với các dịch vụ chất lượng cao. Thí dụ,
một người hướng dẫn có kinh nghiệm sẽ đòi giá cao hơn đối với những người đi xem chim, trong
khi một hướng dẫn ít kinh nghiệm có thể đi theo các nhóm lớn, hoặc hướng dẫn ít chuyên ngành
hơn. Khái niệm chi trả dịch vụ hệ sinh thái có thể được giải thích với du khách về mục đích sử
dụng cuối cùng của tiền phí, và tầm quan trọng của các mục tiêu bảo tồn, vì vậy phục vụ cho
mục đích giáo dục và động viên tinh thần.

KIỂM SOÁT THẤT THOÁT PES
Tổng giá trị của một hệ thống PES đối với một cộng đồng địa Yếu tố bội số du lịch là nói về
phương hay một tỉnh tùy thuộc vào ngành du lịch được lồng
mức độ mà nền kinh tế địa
ghép với phần còn lại của nền kinh tế như thế nào. Các
phương có thể giữ lại doanh
chương trình PES nhằm, bằng một cách nào đó, hỗ trợ thu
thu tạo ra bởi du lịch. Một
nhập hộ trong và xung quanh VQG, và vì vậy thay thế cac
yếu tố bội số du lịch cao
hoạt động của hộ có thể làm xuống cấp cảnh quan của VQG,
nghĩa là thất thoát thấp và
tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học. Thí dụ việc phá
ngược lại.
rừng để làm nông nghiệp, khai thác lâm sản quá mức cho
mục đích thương mại, săn bắt, các tác động của việc chăn thả, v.v. Vì vậy, một yếu tố quyết định
chính của tính hiệu quả của một chương trình PES liên quan đến du lịch là mức độ mà doanh thu
tạo ra từ du lịch được lưu lại trong nền kinh tế địa phương. Yếu tố bội số du lịch là nói về mức
độ mà nền kinh tế địa phương có thể giữ lại doanh thu tạo ra bởi du lịch. Một yếu tố bội số du
lịch cao nghĩa là thất thoát thấp và ngược lại.
Lập kế hoạch PES và du lịch có thể nhắm đến các hoạt
động ảnh hưởng đến cấu trúc của ngành công nghiệp du
lịch, và làm giảm đáng kể sự thất thoát. Các rò rỉ chính
thường là liên quan đến:
a) Nhập khẩu vật liệu và công cụ xây dựng.
b) Nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là thức ăn, nước uống.
c) Lợi nhuận của các nhà đầu tư nước ngoài.
d) Chi phí quãng cáo ở nước ngoài.
e) Nợ nước ngoài do việc xây dựng các công trình lớn
(cầu, đường), khách sạn, và khu du lịch

Du lịch là một công cụ mạnh mẽ để tăng
hoạt động kinh tế (GDP), và thường được
kỳ vọng là những các hộ sống trong và xung
quanh VQG sẽ được hưởng lợi từ việc làm
trực tiếp hoặc gián tiếp (như cung cấp thức
đồ lưu niệm, hoặc các vật liệu khác sử

III. CÁC HỆ THỐNG CHI TRẢ VÀ CÁC QUAN HỆ ĐỐI TÁC
CÔNG-TƯ
HÌNH THỨC CHI TRẢ
Chi trả cho dịch vụ hệ sinh thái (PES) là một nổ lực nhằm thích nghi các đặc tính của một loại
hàng hóa công cộng để nó trở thành một loại hàng hóa tư nhân và vì vậy được phân bổ một cách
có hiệu quả hơn thông qua các cơ chế thị trường. Chi trả cho dịch vụ hệ sinh thái một cách lý
tưởng là tạo ra động cơ cho việc tiếp tục bảo vệ các dịch vụ này. Tính hiệu quả của chiến lược
này phụ thuộc vào tầm nhìn và sự kiểm soát của người ra quyết định về thu phí, tái đầu tư, và các
quan hệ đối tác. Đoạn này xem xét một số hệ thống chi trả có thể, thông qua đó doanh thu PES
có thể được thu, một số phương án chọn lựa cho quan hệ công-tư trong việc tao ra doanh thu, và
một số chiến lược để giảm tổn thất của việc chi trả cho cộng đồng qua thời gian.
“Giá trị” của du lịch và nghỉ dưỡng tùy vào hoàn cảnh trong đó sản phẩm được phát triển, nó
được phát triển như thế nào, nó tồn tại qua thời gian như thế nào, và nó có tạo ra chi phí cần phải
giảm thiểu không. Giá trị này có thể ở các phạm vi khác nhau: hoặc chỉ giới hạn trong sự đóng
góp trực tiếp của thị trường (thông qua phí), hoặc có thể bao gồm sự đóng góp gián tiếp của thị
trường (thí dụ, các sản phẩm khác mà du khách chi trả). Khái quát hơn nữa thì có thể xem là sự
đóng góp “có ý nghĩa”.
Bởi vì VQG Bidoup Núi Bà đang ở trong giai đoạn đầu của chu trình du lịch, một đánh giá theo
phương pháp Đánh giá ngẫu nhiên để định mức phí cho thuê đất và phí vào cổng là chỉ là đánh
giá sơ bộ cho đến khi sản phẩm du lịch được hình thành cụ thể hơn. Cần phải xem xét các cơ
chế thu phí khác nhau, xác định các điểm thu hút du lịch về tự nhiên, văn hóa, thẩm mỹ và thực
hiện và theo dõi các cơ chế này để xác định hệ thống chi trả nào phù hợp nhất với PES.
Bảng 3 tóm tắt các phương pháp thu khác nhau:
Loại phí
Vào cửa
Phí giường
Phí vào từng nơi

Hình thức thu

Ghi chú về thí dụ

Phí một lần vào cửa VQG
Phí nhiều tầng (giá cao hơn đối với
khách nước ngoài) hiện đang áp dụng
ở các VQG khác (Cát Tiên)
Tính theo đêm ở VQG (cắm trại hay ở Nhà nghỉ sinh thái của Cát Tiên
nhà nghỉ)
không định rõ giá mỗi đêm
Phí mỗi lần vào một điểm cụ thể, một
Phù hợp cho các điểm có phòng vệ
đường mòn, hoặc trung tâm du khách
sinh, hoặc có các chổ ngắm cảnh đặc
biệt, và những nơi có hướng dẫn (bảo
tàng, vườn lan)
Thuê vớ chống vắt (VQG Cát Tiên)

Sử dụng các dụng cụ chuyên biệt (dây
Phí sử dụng
thừng, nón bảo hiểm, lều trại, vân vân).
Giấy
phép Phí của các hướng dẫn viên tư nhân chi
trả để được mang khách vào vườn
hướng dẫn
hướng dẫn.
Sử dụng hướng dẫn viên của vườn hoặc
xe cộ của vườn.

Phí dịch vụ

Phí hướng dẫn thường phụ thuộc vào
việc hoàn thành một khóa tập huấn
do vườn cung cấp
Du khách sẵn sàng chi trả cho người
có chuyên môn, theo hệ thống phân

•
•

•

Kinh tế

Văn hóa

phương.
Tiếp thị để chọn loại hình và thị
trường du lịch.
Quản lý hành vi của du khách, các
chương trình giáo dục, hướng dẫn du
khách (Rác, máy chụp ảnh, cho thú
ăn)
Các giới hạn của việc sử dụng, số du
khách tối đa/thời gian (năm, ngày)
cho một điểm
• Tăng thời gian lưu trú, đa dạng
hóa cơ hội tiêu tiền,
• Tăng chất lượng sản phẩm, hình
ảnh
• Giảm thất thoát
• Tăng tập huấn/sự tham gia của
thế hệ sau vào các doanh nghiệp
du lịch/hướng dẫn.
• Thành lập các hợp tác xã thủ
công của phụ nữ
• Thiết lập chương trình tín dụng
• Sử dụng vật liệu xây dựng/thức
uống/thức ăn địa phương
• Tiến hành kiểm kê “tài sản văn
hóa”
• Khuyến khích tạo ra động cơ cho
kiến trúc truyền thống.
• Tạo những diễn đàng văn hóa
cho các làng quyết định mức du
lịch mà họ muốn, loại hình văn
hóa nào họ muốn chia sẻ, và du
khách được phép đến nơi nào.
• Xem xét một loạt các phương án
chọn lựa tham gia của cộng đồng
(xem đoạn nói về quan hệ đối tác
công/tư)

Thí dụ về tín dụng nhỏ:
www.kiva.org,
Jamii Bora
Fonzoke

Dự án Khu bảo tồn Annapurna ở Nepal,
Hoonah, làng trình diễn Alaska

Bảng 2: Các chiến lược để kiểm soát tác động (theo Lindberg, Boo 1991, v.v).

Kinh tế (Liu và Var 1982,
Bruden và Farber 1971)

•

•

Tác động văn hóa
(Brandon
1996:17)

•
•

•

•

Mất kiến trúc và vẫt thể
truyền thống
Biến thành nền kinh tế
hàng hóa, trong đó các
biểu tượng văn hóa được
xem là hàng hóa bán mua.
Mất kiến thức bản địa về
các loài động thực vật,
ngôn ngữ y học

•
•

Du lịch có thể dẫn đến
nhập cư của lực lượng lao
động có kỹ năng.
Du lịch có thể thúc đẩy
nhu cầu nhập hàng hóa
nước ngoài, thậm chí kh
sản phẩm địa phương có
sẵn

•
•

Du lịch có thể gây ra lạm phát
Du lịch có thể không được lồng
ghép với các ngành khác của nền
kinh tế, tạo ra sự thất thoát PES
và các lợi ích khác

Thay đổi về cấu trúc xã hội, đời
sống
Thay đổi kiến thức văn hóa và
cách chia sẻ văn hóa.
Thay đổi cách nhìn và sử dụng tài
sản văn hóa

Bảng 1. Tóm tắt các tác động tiêu cực ủa du lịch
Các giới hạn của sự thay đổi chấp nhận được (LAC) (McCool 1994) là một khái niệm quản lý
xác định các tiêu chuẩn để duy trì những điều kiện kinh tế, xã hội, môi trường, và kinh nghiệm
mong muốn. Thiết lập các điểm tham chiếu là quan trọng, bởi vì những nhà quản lý, cư dân, và
du khách có thể quen dần với các tác động tích lũy và một địa điểm du lịch có thể bị hủy hoại
qua thời gian. Bởi vì Vườn Quốc Gia Bidoup Núi Bà có những đặc thù văn hóa tự nhiên độc
đáo, việc ghi nhận những tính chất và điều kiện này là một bước quan trọng trong việc định ra
sức tải du lịch và quản lý trong các giới hạn đó.
Để giảm thiểu tác động văn hóa, kinh tế, xã hội, và môi trường, một số chiến lược quản lý có thể
được tiến hành. Một vài thí dụ được đưa ra trong Bảng 2.
Loại
tác
động
Môi trường •
•

•
•
•

Xã hội

•
•

Phương pháp khắc phục
Làm cầu, lối đi
Xác định các tiêu chuẩn cho các hoạt
động tác động thấp (phân vùng/giới
hạn giao thông bằng động cơ)
Quản lý thời gian và vị trí của du
khách (trong năm, tháng, ngày)
Hạn chế sử dụng thông qua phân
vùng, các vùng đệm, các vùng cấm
Cấp chứng chỉ và tập huấn cho
hướng dẫn viên, công ty du lịch, các
doanh nghiệp lưu trú, lữ hành, và
thực phẩm.
Sử dụng vật liệu tái sinh
Đảm bảo sự tham gia và kiểm soát
phát triển du lịch của người địa

Thí dụ
www.uniqueco.com
(Kenya, sử dụng vật liệu du lịch tái sinh)

http://www.ecotourismlaos.com/dosdont.htm
(Một trang web toàn diện về các vấn đề nên và không nên
làm ở Lào)

KIỂM SOÁT SỰ XUỐNG CẤP CỦA DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI
Trong một số trường hợp, du lịch có thể dẫn đến các cơ hội bảo vệ môi trường và giao lưu xã hội
cho các cộng đồng xa xôi. Tuy nhiên, thách
Khách du lịch sinh thái có thể khác khách du lịch bình
thức của việc cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế
thường về
và bảo tồn văn hóa, và thách thức những thay
- Khoảng cách đi lại
- Thời gian lưu trú
đổi có ảnh hưởng đến các vùng nghèo nông
- Mức độ yêu cầu về tiện nghi và sự chịu khó
thôn, vẫn còn là thách thức. Hầu hết các hoạt
- tầm quan trọng của động cơ đi đến một vùng thiên
động du lịch đóng góp cho việc tao ra áp lực
nhiên.
- Mức độ mong muốn học hỏi
môi trường (Duffy 2001). Du lịch có thể dẫn
- Chi phí
đến các thay đổi tiêu cực về độ che phủ rừng, sử
- Các hoạt động mong muốn
dụng nước và năng lượng, và tăng trao đổi sinh
học (kể cả bệnh tật), và có thể có ảnh hưởng lên
hoạt động di cư và làm tổ, và thông thường là
thay đổi về cảm nhận và hiểu biết về môi trường (Gossling 2002).
Mặc dù du lịch sinh thái về lý thuyết thì không nên đưa đến những tác động này, nhưng nó thông
thường có bao gồm việc đi lại bằng đường hàng không, việc đó chiếm 80% lượng tác động môi
trường của một chuyến đi (Patterson và ctv, 2007). Một chiến luợc nhằm giảm tác động của thị
trường đến một phân khúc thị trường cụ thể, là kéo dài thời gian lưu trú, và tập trung vào thị
trường khách nội địa hơn là nhắm vào khách du lịch nước ngoài.
Tác động
Môi trường (Wall 1994,
McKercher 1993)

Trực tiếp hay tại chổ
•
•
•
•
•
•
•

Tác động xã hội (Lindberg và
Johnson 1997, McKercher
1993)

•
•
•

•

Gián tiếp hay nơi khác

Xói mòn hay làm nén đất • Thay đổi sử dụng đất cho việc xây
dựng cơ sở hạ tầng (phá rừng xây
Giẫm đạp thực vật
khách sạn)
Làm ảnh hưởng động vật
• Chất thải rắn, khí thải, tác động của
hoang dã
lửa.
Lấy đi hay thu thập thực
• Ô nhiễm nước và không khí (chất
vật (thí dụ thu củi)
thải không xử lý trong các dòng
Mang loài ngoại lai vào
sông, suối).
một cách vô tình.
• Các loài bị đe dọa tiệt chủng làm
Tăng tần suất lửa
hàng lưu niệm, bị buôn bán, hoặc
Rác và phá hoại
bị khai thác trái phép.
• Thải khí từ việc đi lại bằng đường
hàng không, trên đất, hay trên biển
Ùn tác giao thông, đông
• Quan hệ xã hội giữa những cư
đúc, tội phạm
dân, những người ra quyết định
và cấu trúc xã hội có thể bị phá
Các công trình xây dựng
vỡ.
không có giá trị thẩm mỹ
Mang rác plastic vào nông • Đưa các giá trị ngoại lai vào văn
hóa địa phương
thôn.
• Cộng đồng cũng có thể bị mất
Sự tương tác giữa du
quyền nếu các tổ chức hoặc diễn
khách và người địa
đàng truyền thống cho việc ra
phương, tích cực hay tiêu
quyết định là không hiệu
cực, khó kiểm soát
quả/mạnh so với các tác
động/vấn đề của du lịch

phương và hỗ trợ các mục tiêu phát triển và đa dạng sinh học. Các phần dưới đây mô tả những
khái niệm chính giúp phân tích, mô tả tính chất, và chiến lược hóa về mặt thời gian và bản chất
của các tác động tích cực và tiêu cực liên quan đến phát triển du lịch.

CHU TRÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH
Hiểu về chu trình phát triển du lịch có thể giúp cho những người ra quyết định trong việc lập kế
hoạch khi họ bỏ lên bàn cân cảm nhận về những lợi ích của cơ sở hạ tầng và các thỏa thuận đầu
tư tư nhân so với các tác động dự kiến như là nợ nần đối với các dự án công trình, chi phí duy tu,
và các hậu quả không mong muốn đến các dịch vụ hệ sinh thái và cộng đồng địa phương.
Du lịch quốc tế đã tăng trưởng với tốc độ từ 5 đến 8 phần trăm hằng năm lên đến 698 triệu lượt
du khách (WTO 2003). Như là một ngành công nghiệp lớn nhất thế giới, nền kinh tế du lịch
đóng góp 3500 tỉ USD vào năm 2000, chiếm 11% tổng GDP toàn cầu, sử dụng 1/12 tổng lực
lượng lao động, chiếm 9% tổng tất cả vốn đầu tư. Sự phát triển du lịch nhanh chóng có thể thúc
đẩy tăng trưởng kinh té, tăng ngoại tệ, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nhỏ, tạo thu nhập địa
phương, và (trong trường hợp PES), cung cấp nguồn quỹ cho bảo tồn. Tuy nhiên sự tăng trưởng
cành nhanh của một điểm đến, thì sự sụt giảm càng nhanh. Chu kỳ tiến hóa điểm đến du lịch
(Chu trình Butler) cho thấy sự tăng trưởng càng nhanh lượng khách ở các giai đoạn phát triển và
khám phá thì sự sụt giảm càng nhanh trong các giai đoạn suy tàn về sau (Butler 1980). Các tác
động của việc tăng trưởng du lịch trở nên rõ ràng (đông đúc, xói mòn đất, tiếng ồn, rác), và cuối
cùng là làm xói mòn tính hấp dẫn của nền văn hóa và môi trường của điểm đến. Trong giai đoạn
này, các dịch vụ hệ sinh thái suy giảm, làm giảm khả năng hỗ trợ cộng đồng.
Chu trình tăng-giảm này là đặc biệt nhanh chóng khi cơ sở hạ tầng (cầu, đường) được xây dựng
không có quy hoạch đầy đủ và duy tu hoặc cac biện pháp làm giảm các tác động xã hội và môi
trường, hoặc khi du lịch được tiến hành mà không có cơ sở hạ tầng (xử lý ô nhiễm nước, không
khí, vân vân...). Chu trình cũng xảy ra khi đầu vào (thi dụ xăng dầu) cho các sản phẩm du lịch bị
giao động mạnh bởi vì việc này sẽ làm giảm động cơ cho đầu tư lâu dài. Vì vậy một sản phẩm
du lịch bền vững thì thường có
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thời gian và vì vậy tạo nền tảng
cho duy trì du lịch lâu dài.
Hình dạng của đường biểu diễn
này sẽ ảnh hưởng đến giá trị
tổng thể của doanh thu PES.
Giống như những đầu
Hình 1: Chu kỳ của điểm đến,
theo Butler (1980)
tư phức hợp khác, thời gian là
yếu tố quyết định của tổng lợi
nhuận tạo ra.
Thời gian

II. SẢN PHẨM DU LỊCH VÀ CÁC DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI
CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC CỘT MỐC
Du lịch thường được xem là một ngành công nghiệp nhẹ và “không khói” mang lại sự tăng
trưởng cần thiết cho các vùng xa xôi, nhưng thực chất sự phát triển du lịch, qua thời gian, có thể
làm xuống cấp tính toàn vẹn về sinh thái và văn hóa của điểm đến, qua thời gian. Định nghĩa về
du lịch sinh thái vẫn còn đang được tranh cãi nhiều. Đối với báo cáo này, chúng tôi xem du lịch
sinh thái là du lịch tuân theo khái niệm du lịch bền vững như đã được đề nghị là một công cụ cho
bảo tồn trong Bản tuyên bố chung 1982 về Du lịch và Môi trường tại cuộc họp Thượng đỉnh trái
đất 1991, ISO 9000, 12,000, 14,000, và Chương trình nghị sự 21 và các chương trình cấp chứng
chỉ có liên quan khác (thí dụ Địa cầu xanh, AAA, hành tinh xanh, Hướng dẫn sinh thái). Muller
(1994) đề nghị rằng “du lịch bền vững là kết quả của việc kết hợp 05 mục tiêu: sức khỏe nền
kinh tế, đời sống tốt của người dân địa phương, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, nền văn hóa lành
mạnh, và sự thỏa mãn nhu cầu của khách”. Nếu du lịch bền vững phải “đáp ứng nhu cầu của thế
hệ hiện tại mà không làm giảm khả năng của các thế hệ tương lai trong việc đáp ứng nhu cầu của
họ” như vạch ra bởi Ủy hội Bruntland (WECD 1987), thì du lịch sinh thái phải giải quyết các tác
động của các sản phẩm du lịch lên các vùng khác thí dụ như việc thải khí từ việc sử dụng nguyên
liệu hóa thạch.
Để hỗ trợ việc lập kế hoạch và những kỳ vọng về chi trả dịch vụ hệ sinh thái được thực tế hơn,
phần này mô tả chu trình phát triển du lịch, các tác động có thể có lên các dịch vụ hệ sinh thái, và
các chiến lược để kiểm soát sự xuống cấp dịch vụ hệ sinh thái (thí dụ thông qua các quỹ tái đầu
tư PES).
Có lẽ khía cạnh quan trọng và hay bị bỏ qua nhất trong giai đoạn đầu của việc lập kế hoạch cho
một thị trường mới nổi về dịch vụ hệ sinh thái là khái niệm về tính bổ sung. Tính bổ sung là
mức độ mà một hành động, thị trường, và sự chi trả làm tăng việc cung cấp các dịch vụ hệ sinh
thái nói trên và vượt ngoài những gì sẽ được cung cấp
Tính bổ sung là mức độ mà một
trong tình huống như cũ. Nếu không có phương tiện thiết
hành động, thị trường, và sự chi
lập một nền thôn tin ban đầu và phương pháp đo định
trả làm tăng việc cung cấp các
lượng để đo sự thay đổi do sự chi trả hoặc sự buôn bán tín
dịch vụ hệ sinh thái nói trên và
chỉ tạo ra, thì một hệ thống chi trả dịch vụ hệ sinh thái
vượt ngoài những gì sẽ được cung không thể cho thấy được hiệu quả về mặt kinh tế. Vì vậy
cấp trong tình huống như cũ.
một bước quan trọng trong việc thiết lập bất cứ một hệ
thống chi trả dịch vụ hệ sinh thái nào là xác định nền hiện
tại, đường đi của nó, và định nghĩa thành công. Đối với
du lịch, các dữ liệu liên quan có thể là kinh tế xã hội như là doanh thu, thu nhập hộ, giáo dục, sự
tham gia du lịch, sức khỏe, hoặc các mục tiêu được đinh ra khác liên quan đến đời sống tốt, số
người tham gia, v.v...Thông tin nền có thể bao gồm các ước lượng về diện tích, cảnh quan (hình
ảnh hoặc số liệu định lượng), số loài, và độ che phủ, chất lượng nước, và các dạng thông tin khác
để có thể thiết lập thông tin nền và đường đi dự kiến về mặt đa dạng sinh học và sức khỏe hệ
sinh thái.
Một hệ thống PES hiệu quả không chỉ mang lại động cơ tích cực về lâu dài cho việc bảo vệ vườn
quốc gia ở cấp địa phương và cấp vùng, mà còn xác định được ở tầm chiến lược nguồn chi trả để
có thể đầu tư theo hướng tối đa hóa giá trị tương lai đối với các bên có liên quan ở cấp địa

sẽ tạo ra thu nhập địa phương, tạo động cơ bảo vệ các dịch vụ hệ sinh thái và có thể tạo ra động
cơ cho việc cung cấp dịch vụ hệ sinh thái liên quan đến nhiều ngành khác (nông nghiệp, giao
thông, năng lượng, xây dựng, cảnh quan, vân vân…). Để Chi trả dịch vụ hệ sinh thái từ du lịch
đóng được vai trò làm công cụ hiệu quả cho bảo tồn, thì các tác động lên dịch vụ hệ sinh thái của
du lịch phải được so sánh với kịch bản là mọi việc diễn ra như vốn có. Khái niệm hóa, đánh dấu
cột mốc, và theo dõi các tác động là hoàn toàn có thể và tạo cơ sở cho việc quản lý thích nghi
một cách hiệu quả. Hơn nữa, việc áp dụng các nguyên tắc hướng dẫn cho việc phát triển du lịch
có thể làm cho các sản phẩm du lịch có tác động tích cực hơn đối với các dịch vụ hệ sinh thái.
Thông tin này là đặc biệt phù hợp, bởi vì nhiều chỉ dấu của tác động lên dịch vụ hệ sinh thái (như
là thải các-bon) cũng có thể là đại diện cho các trở ngại khác (nnhư là sự phụ thuộc vào nguyên
liệu hóa thạch) đối với việc phát triển bền vững du lịch trong dài hạn. Rủi ro có thể được hạn
chế nếu có một kế hoạch chiến lược mang tính tập trung, và sự cam kết giảm thiểu tác động du
lịch lên cảnh quan, đa dạng sinh học, và văn hóa, và thông qua việc đảm bảo rằng các sản phẩm
du lịch hỗ trợ và được hỗ trợ bởi một nền kinh tế đa dạng của tỉnh.
TÓM TẮT VỀ CHUYẾN ĐI THỰC ĐỊA
Để đạt được các mục tiêu nói trên, một chuyên gia kinh tế của Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ và một
kiến trúc sư cảnh quan đã tiến hành một chuyến tham quan quan thực địa 10 ngày. Các cuộc
phỏng vấn và thăm viếng các điểm đã được tiến hành để đánh giá các yếu tố có ảnh hưởng về xã
hội, sinh thái và kinh tế lên việc chi trả dịch vụ hệ sinh thái, liên quan đến du lịch. Cụ thể, việc
này bao gồm cấu trúc của việc tái đầu tư vào các tài sản văn hóa và tư nhiên hỗ trợ cho du lịch,
tác động của du lịch lên môi trường, cấu trúc của việc hợp tác đầu tư công tư cho việc thuê đất và
xây dựng các cơ sở lưu trú, yếu tố bội số du lịch (các nổ lực nhằm ngăn chặn thát thoát lợi ích
kinh tế) và các chính sách ảnh hưởng đến sự phân bố các lợi ích chi trả. Quá trình thăm dò này
bao gồm rà soát tài liệu và quy trình, khảo sát không chính thức và phỏng vấn cá nhân, đánh giá
thực địa, và rà soát việc quy hoạch cảnh quan và cơ sở hạ tầng du lịch. Nghiên cứu mang tính
thống kê như là phân tích hành vi chiến lược hoặc lượng giá, và các kế hoạch phát triển du lịch
chi tiết không phải là trọng tâm của nghiên cứu này, do hạn chế về thời gian và kinh phí. Dữ liệu
thu thập được trong chuyến tham quan thực địa này sẽ được sử dụng để đánh giá tình hình phát
triển du lịch, để đưa ra kiến nghị giúp cho việc chi trả dịch vụ hệ sinh thái được thiết lập và được
hỗ trợ trong dài hạn, và để hỗ trợ các tài sản tự nhiên của vườn quốc gia và các cộng đồng một
cách vĩnh viễn. Xem Phụ Lục A mô tả đầy đủ về các cuộc thăm viếng các điểm thực địa.

TỔNG QUAN
Tiếp theo phần giới thiệu (Phần I), báo cáo này được chia làm 04 phần. Phần II mô tả sản phẩm
du lịch, chu trình phát triển du lịch, các tác động có thể có và các lợi ích đối với các dịch vụ hệ
sinh thái, và các chiến lược để tăng cường lợi ích và kiểm soát các tác động. Phần III mô tả các
cách khác nhau để thu chi trả cho các dịch vụ văn hóa/thẩm mỹ, vai trò của các thực thể công và
tư trong việc phát triển du lịch, và so sánh chi phí và lợi nhuận của các phương thức khác nhau
của mối quan hệ công-tư. Phần IV của báo cáo này mô tả các mặt thuận lợi và khó khăn của sản
phẩm Bidoup-Núi Bà cùng với các kiến nghị. Cuối cùng, trong Phần V, chúng tôi đưa ra 04 mục
tiêu chính cho việc quản lý ở cấp vườn và cấp tỉnh cho sự phát triển du lịch trong ngắn hạn.

I. GIỚI THIỆU
Bản báo cáo này là kết quả của quan hệ hợp tác nhằm hỗ trợ quyết định của Việt Nam trong việc
tạo ra các cơ chế chi trả dịch vụ mỗi trường để hỗ trợ quản lý rừng của Việt Nam một cách bền
vững và vĩnh viễn. Cụ thể, dự án này nhắm đến du lịch nghỉ dưỡng và cảnh quan như là lợi ích
của Chi trả dịch vụ môi trường (PES) và khách du lịch/tham quan đến rừng là những người chi
trả. Cuối cùng PES nhắm đến liên kết du lịch, rừng, và các ngành dân sự khác trong một hệ
thống và có cấu trúc để tạo ra động cơ và sự hỗ trợ cho các cách làm tốt nhất trong việc tạo ra
dịch vụ hệ sinh thái, tiêu thụ, quản trị, và quản lý.
Tài liệu này nhằm chia sẻ kinh nghiệm của
Mục tiêu của dự án là nhằm:
1. Hỗ trợ việc xây dựng những cơ chế và chính sách đầu
Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp Hoa kỳ
tư du lịch sinh thái cho VQG Bidoup Núi Bà như là một
về các dịch vụ hệ sinh thái và các hệ thống
phần của chương trình thí điểm quốc gia.
chi trả, nếu thành công, có thể hỗ trợ các
2. Đóng góp cho việc xây dựng một kế hoạch du lịch
khu rừng và các lưu vực quan trọng. Sự hỗ
sinh thái chi tiết cho VQG Bidoup Núi Bà và hướng dẫn
trợ của Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ là rất phù
cho việc quy hoạch du lịch trên toàn tỉnh.
3. Hỗ trợ Sở Du lịch và Chi cục Kiểm lam thiết lập
hợp với tinh thần của Quyết định 380/QDchính sách Chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES), cơ
TTg rằng ngành du lịch Lâm Đồng sẽ chi
chế thu phí và chi trả cho các giá trị theo Quyết định
trả từ 0.5 đến 2.0 của tổng doanh thu do các
380.
hoạt động du lịch tạo ra, với các giá trị
4. Khuyến khích thu thập dữ liệu chiến lược, cùng với
thẩm mỹ độc đáo của rừng Lâm Đồng có
các bên đối tác của Việt Nam để hỗ trợ các phân khúc
thị trường và các hoạt động có thể tối đa hóa các giá trị
ảnh hưởng tích cực lớn đến nhu cầu du lịch.
du lịch cho mạng lưới các khu bảo tồn/vườn quốc gia
Báo cá này tóm tắt lại kết quả của chuyến
của tỉnh Lâm Đồng.
khảo sát về hoạt động, cơ sở hạ tầng, tổ
chức, các hệ thống, các tiện nghi, thông tin
liên lạc, cơ hội, và rủi ro mà Lâm Đồng gặp phải trong việc cấu trúc việc chi trả dịch vụ hệ sinh
thái hiện tại và tương lai ở VQG Bidoup Núi Bà. Tài liệu này báo cáo về các mặt xã hội, sinh
thái, và kinh tế của việc chi trả dịch vụ hệ sinh thái, tập trung vào các hoạt động du lịch và nghỉ
dưỡng dựa trên giá trị cảnh quan tạo ra bởi cảnh quan rừng.

LIÊN KẾT CHI TRẢ DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI VỚI DU LỊCH
Chi trả dịch vụ hệ sinh thái (PES), và các chiến lược dựa trên thị trường cho việc quản lý tài
nugyên thiên nhiên đã được chú ý nhiều trong chính sách về rừng và các diễn đàng quản lý. Tuy
nhiên, các thị trường cho các dịc vụ hệ sinh thái thì không tiến bước đồng thời. Các cơ chế liên
quan đến các dịch vụ về đa dạng sinh học, nước, và các-bon đã được đổi mới nhanh chóng, trong
khi các dịch vụ như du lịch, nghỉ dưỡng, và các giá trị cảnh quan (mặc dù đôi khi được cung cấp
có thu phí), thì ít được thường xuyên khám phá qua lăng kính PES.
Trong việc cung cấp các khuyến nghị cho tỉnh Lâm Đồng về phát triển PES cho du lịch ở VQG
Bidoup Núi Bà, báo cáo này phân biệt giữa phát triển du lịch thông thường và PES dựa trên các
giá trị cảnh quan, văn hóa, và thẩm mỹ. Sự phân biệt này là rất quan trọng, bởi vì du lịch là
ngành công nghiệp tiêu thụ và dựa trên nhiên liệu, có thể có những tác động lâu dài và nghiêm
trọng lên các dịch vụ hệ sinh thái, cả tại chổ và ở nơi khác (như trong trường hợp thải các bon).
Nếu không có lập kế hoạch và kiểm soát các tác động này (thậm chí khi tạo ra sự chi trả đáng kể)
thì có thể dẫn đến tác động tiêu cực lên dịch vụ hệ sinh thái. Ngược lại, du lịch có kế hoạch tốt

05 cơ hội chính cho PES của VQG BDNB là:
1) Các nổ lực kiểm soát các tác động tiêu cực và sự thất thoát PES thông qua xem xét các
điểm kèm theo trong các kế hoạch tổng thể cấp vườn và tỉnh.
2) Sự giảm thất thoát PES, và hỗ trợ cộng đồng địa phương thông qua tín dụng nhỏ.
3) Biến các trách nhiệm của VQG thành tài sản quý thông qua các phương pháp tiếp cận
sáng tạo. Thí dụ, việc tuyên bố VQG BDNB là Vùng hoang dã đầu tiên của Châu Á lục
địa sẽ tạo ra sự chú ý lớn và giúp tăng cường các đặc điểm độc đáo của VQG BDNB.
4) Liên kết VQG BDNB với các kế hoạch cảnh quan để tạo sự kết nối sinh cảnh, việc quy
hoạch thắng cảnh của tỉnh, v.v..
5) Phát triển loại hình du lịch độc đáo (kiến trúc địa phương, các sản phẩm sản xuất ở địa
phương, lao động địa phương, không chất thải, năng lượng tái tạo).
Chúng tôi đánh giá cao các ý kiến phản hồi của các đồng nghiệp, và chúng tôi đã cố gắng hết sức
để đưa các ý kiến này vào bản cuối cùng. Chúng tôi mong mõi được thảo luận tiếp theo và mong
chờ một tương lai xán lạn cho VQG BDNB và cộng đồng địa phương.
T.S. Trista Patterson &
Bà Jennifer Burns, MLA

TÓM LƯỢC
LIÊN KẾT CHI TRẢ DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI VỚI
DU LỊCH
Chi trả dịch vụ hệ sinh thái (PES), một chiến luợc dựa vào thị trường để quản lý tài nguyên thiên
nhiên, đã được chú ý nhiều trong các diễn đàn về quản lý và chính sách về rừng. Báo cáo này
đưa ra những kiến nghị cho tỉnh Lâm Đồng về việc phát triển du lịch cho Vườn Quốc Gia
Bidoup-Núi Bà (VQG BDNB).
Các điểm chính:
1) Du lịch có thể có những tác động tiêu cực dài lâu, đa dạng, và nghiêm trọng lên các dịch
vụ hệ sinh thái, cả tại chổ và ở bên ngoài (thí dụ khí thải từ nhiên liệu hóa thạch). Vì vậy
cần phải cẩn trọng trong việc thiết kế hoạt động du lịch không dựa nhiều vào nhiên liệu
hóa thạch, giảm chất thải, kiểm soát được tác động lên cảnh quan và cộng đồng, và
khuyến khích các sản phẩm địa phương được sản xuất một cách bền vững, các hoạt động,
và các công trình đón khách.
2) Sự phát triển kinh tế đối với du lịch thường bao gồm việc sử dụng lao động, vật chất, đồ
lưu niệm, nhiên liệu, thực phẩm, và trang thiết bị từ nơi khác đến. Những nhà đầu tư du
lịch thường mang lợi nhuận ra ngoài các khu bảo tồn, tỉnh, vùng, và quốc gia. Mỗi một
yếu tố này góp phần cho sự thất thoát PES ra khỏi cộng đồng mà PES được thiết kế để hỗ
trợ.
3) Nếu thiếu kế hoạch cho 2 điều vừa nói ở trên, du lịch (thậm chí là khi tạo ra một hoạt
động kinh tế đáng kể và PES) có thể dẫn đến một tác động tiêu cực lên các dịch vụ hệ
sinh thái. Nếu được hiện tốt, du lịch có thể tạo ra thu nhập cho địa phương và động cơ để
bảo vệ các dịch vụ hệ sinh thái, và có thể tạo động cơ cho việc đa dạng hóa và ‘xanh hóa’
các ngành khác (nông nghiệp, giao thông, năng lượng, xây dựng, cảnh quan, v.v).
4) Để cho PES từ du lịch có thể chứng tỏ là một công cụ kinh tế cho bảo tồn, thì các tác
động dịch vụ hệ sinh thái của các sản phẩm du lịch phải được so sánh với tình huống hiện
trạng. Việc khái niệm hóa, đánh dấu cột mốc, và theo dõi những tác động này là cực kỳ
quan trọng.
5) Rủi ro có thể được giảm thiểu bằng một kế hoạch chiến lược tổng thể có trọng tâm cấp
vườn hoặc cấp tỉnh, sự cam kết thu hút các hộ nghèo tham gia trong việc phát triển kinh
tế, giảm thiểu tác động của du lịch lên cảnh quan, đa dạng sinh học, và văn hóa, và đảm
bảo rằng các sản phẩm du lịch được hỗ trợ bởi một nền kinh tế đa dạng của tỉnh, một sự
cam kết giảm chất thải và sử dụng các sản phẩm địa phương, bền vững.
Sau phần Giới thiệu (Phần I), báo cáo này được chia thành 4 phần. Phần II mô tả sản phẩm du
lịch, chu trình phát triển du lịch, các tác động có thể lên các dịch vụ hệ sinh thái. Phần III mô tả
các cách khác nhau trong việc thu tiền chi trả cho các dịch vụ văn hóa/thẩm mỹ, vai trò của các
thực thể công và tư trong việc phát triển sản phẩm du lịch, và một sự so sánh giữa chi phí và lợi
ích kèm theo của các phương án khác nhau đối với quan hệ đối tác công-tư. Phần IV của báo
cáo này mô tả các điểm thuận lợi và bất lợi của sản phẩm VQG BDNB, cùng với các kiến nghị.
Cuối cùng, trong Phần V, chúng tôi đưa ra những cơ hội chính cho quản lý cấp vườn và cấp tỉnh,
để tiến hành phát triển du lịch trong tương lai gần.
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LỜI CẢM TẠ
Chúng tôi chân thành bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc nhất và sự trân trọng đối với các đồng
nghiệp rất có năng lực ở rất nhiều cơ quan đã hỗ trợ, cung cấp thông tin, và tiếp đón
chúng tôi. Không có sự hỗ trợ to lớn của họ dưới nhiều dạng khác nhau một cách đầy đủ
như vậy thì chúng tôi không thể có được báo cáo này.
Cynthia Mackie (USFS), Jim Peters (Winrock), Nguyễn Thị Bích Thủy, (Winrock), Phạm
Thanh Nam (Winrock), Dione Cottrill Riedel (Winrock), Nguyễn Kiều Thu Trân
(Winrock), anh Sơn (Winrock), Hồ Quốc Thanh (Chi cục Lâm Nghiệp), Lê Văn Trung
(Chi cục Lâm Nghiệp), Trần Thanh Bình (Chi cục Kiểm lâm), Lê Quang Nghiệp (FPD),
Phạm Thế Hùng (Sở Văn hóa, Thể thao, và Du lịch), Đinh Thanh Thanh (Sở Văn hóa,
Thể thao, và Du lịch), Nguyễn Thị Bích Ngọc (Sở Văn hóa, Thể thao, và Du lịch),Trần
Thị Thùy Dương (Sở Tài nguyên & Môi trường), Nguyễn Trúc Bồng Sơn (Sở NN&PTNT),
Lê Tuấn Anh (VQG Bidoup Núi Bà), Phạm Xuân Nguyên (VQG Bidoup Núi Bà), Lê Văn
Hương (VQG Bidoup Núi Bà), Đỗ Văn Ngọc (VQG Bidoup Núi Bà), Trương Trọng An
Nhân (VQG Bidoup Núi Bà), Nguyễn Đức Phục (Công ty Du lịch Phương Nam), cô
Hương (WWF, Đà lạt), Tiến Sĩ Phạm Mạnh Cương (Cục Lâm nghiệp), Cô Thoa (Cục
Lâm Nghiệp), Tiến sĩ Nguyễn Bính Thìn (Văn phòng GCC, Bộ NN&PTNT), Tiến sĩ Phạm
Xuân Phương (Vụ Pháp chế, Bộ NN&PTNT), Nguyễn Hữu Dũng (Cục Kiểm lâm), Hiep
Nguyen, Ông Nguyễn Tuấn Phú (Văn phòng Chính phủ), Ông Ngô Út (Viện ĐTQHR),
Tiến sĩ Bùi Thế Đợi, Tiến sĩ Đỗ Anh Tuấn, John Wade (USDA), Barry Flaming (USAID),
Nguyễn Việt Dũng (PanNature), Lynn Mathrews (WWF), Sarah Brooks (WWF), Bùi Thi
Hương (USDA), những người tiếp đón chúng tôi ở VQG Cát Tiên và Bàu Sấu, Nhà nghỉ
sinh thái dưới tán rừng, cán bộ của Dao Tien, Trung tâm các loài linh trưởng bị đe dọa
tiệt chủng, Lâm Minh Thu (Evasion Ana Mandara Sixth Senses).
Chúng tôi cũng có lời cảm ơn đặc biệt đến các cộng đồng bên trong và bên ngoài VQG
Bidoup Núi Bà (như là ấp K’Long-K’Lanh, xã Đa Chais) , nơi chúng tôi được tiếp đón
nồng hậu bởi các gia đình mà chúng tôi phỏng vấn. Và Ông Phuc và cán bộ của ông ở
Khu du lịch sinh thái Đá Tiên, Công ty Du lịch Phương Nam vì đã bỏ ra nhiều thời gian
giúp chúng tôi và cho chúng tôi thấy những mô hình tiện nghi du lịch chất lượng tầm cỡ
thế giới và có tác động thấp mà vùng Đà Lạt và các vùng khác trên thế giới có thể thực
hiện theo.
Cuối cùng, chúng tôi cũng ghi nhận sự đóng góp thời gian và sự hỗ trợ của cơ quan
chúng tôi (PNW) và cơ quan Vùng 2 đã hỗ trợ cho các chương trình quốc tế của Cục
Lâm nghiệp Hoa kỳ trong một vùng có tầm quan trọng về kinh tế, văn hóa, và sinh thái.
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