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Lời tựa 

Các tiêu chí của Hội đồng Du lịch Toàn cầu (GSTC) được tạo ra để cung cấp một cách hiểu biết chung về du 
lịch bền vững. Tiêu chí về điểm đến của GSTC – được biết đến một cách phi chính thức như là “GSTC-D” –là 
những tiêu chí tối thiểu mà bất cứ điểm đến du lịch nào cũng cần phải hướng tới. Các tiêu chí này được sắp 
xếp thành 4 chủ điểm chính: Quản lý bền vững; các tác động về kinh tế xã hội; các tác động về văn hóa ;và 
các tác động về môi trường. Chúng có tính ứng dụng trong toàn bộ ngành du lịch.  

Các tiêu chí GSTC đã được xây dựng và được sửa đổi trong quá trình cố gắng để tuân thủ theo Bộ Quy tắc về 
Thiết lập Tiêu chuẩn của Liên minh ISEAL, một tổ chức được công nhận là tổ chức đưa ra những hướng dẫn 
theo chuẩn mực quốc tế trong việc phát triển các tiêu chuẩn về tính bền vững của tất cả các ….. Lần chỉnh 
sửa GSTC-D gần đây nhất diễn ra vào năm 2019, dựa trên 2 vòng tham vấn các bên liên quan.  Các thông tin 
về quá trình xây dựng các tiêu chí và kế hoạch để chỉnh sửa trong tương lai có thể truy cập trên trang web 
www.gstcouncil.org.  

Các tiêu chí này dùng để làm gì? 

Một số mục đích sử dụng của các tiêu chí về điểm của GSTC bao gồm:  
• Đóng vai trò làm nền tảng để cấp giấy chứng nhận thực hiện mục tiêu đảm bảo bền vững. 
• Đóng vai trò như những hướng dẫn cơ bản cho các điểm đến muốn trở nên bền vững hơn. 
• Giúp người tiêu dùng xác định những điểm đến du lịch bền vững một cách chắc chắn. 
• Đóng vai trò như một mẫu số chung/nền tảng chung để các cơ quan truyền thông cung cấp thông tin 

công nhận các điểm đến và thông tin cho công chúng về tính bền vững của các điểm đến đó. 
• Giúp cho các chương trình cấp chứng nhận hoặc các chương trình mang tính tự nguyện khác tại điểm 

đến đảm bảo rằng tiêu chuẩn của các chương trình đó tuân theo chuẩn mực được chấp nhận chung. 
• Đưa ra một xuất phát điểm chung cho các chương trình của khu vực Chính phủ, khu vực phi Chính phủ, 

khu vực tư nhân để xây dựng những yêu cầu về du lịch bền vững. 
• Đóng vai trò như là một hướng dẫn cơ bản cho các cơ quan giáo dục và đào tạo chẳng hạn như là các 

trường trung cấp, cao đẳng về du lịch và các trường đại học. 
• Thể hiện vai trò đi đầu, truyền cảm hứng cho các bên khác để hành động. 

Các tiêu chí chỉ ra những việc nên làm chứ không phải là chỉ ra cách thức để làm hoặc liệu rằng đã đạt được 
mục tiêu hay chưa. Vai trò này được hoàn thành thông qua các chỉ số về hiệu quả thực hiện, những tài liệu 
về giáo dục đi kèm, cũng như quyền truy cập các công cụ để triển khai thực hiện, tất cả những cái này là một 
phần bổ sung không thể thiếu của bộ tiêu chí của Hội đồng Du lịch Toàn cầu. 

Bộ Tiêu chí này áp dụng cho ai? 

Bộ Tiêu chí GSTC-D được thiết kế cho các điểm đến1. Bộ tiêu chí không liên quan đến một cơ quan nào duy 
nhất mà liên quan tới một địa danh có tên mà có thể được xác định là duy nhất. Các tiêu chí chỉ đưa ra yêu 
                                                            
1Một điểm đến đã được xác định bởi Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) làs: “một không gian vật chất có hoặc không có các địa giới 
hành chính/hoặc các địa giới được phân tích trong đó một du khách có thể dành thời gian qua đêm. Đây là một cụm (đồng vị trí) của 
các sản phẩm và dịch vụ, các hoạt động và trải nghiệm trong toàn bộ chuỗi giá trị về du lịch và là một đơn vị cơ bản để thực hiện 
phân tích trong du lịch. Một điểm đến có nhiều bên liên qua và có thê thiết lập mạng lưới quan hệ để tạo thành một điểm đến rộng 
lớn hơn”. 
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cầu rằng các điều kiện được nêu có liên quan tới điểm đến đó, không cần biết cơ quan nào chịu trách nhiệm 
hoặc bất cứ hành động nào liên quan sẽ được triển khai thực hiện như thế nào và bởi ai. 

Phạm vi của Bộ Tiêu chí GSTC-D và các tiêu chí có thể được áp dụng cho nhiều điểm đến khác nhau. Những 
điểm đến đó có thể ở bất cứ vùng nào trên thế giới và thuộc bất cứ loại nàp (ví dụ: đô thị, nông thôn, miền 
núi, khu vực ven biển hoặc hỗn hợp). Cáctiêu chí liên quan tới những điểm đến lớn (những thành phố và 
vùng có quy mô lớn)và liên quan tới những điểm đến nhỏ hơn (ví dụ: vườn quốc gia, các cụm cộng đồng địa 
phương, v.v). 

Mặc dù Bộ Tiêu chí GSTC-D liên quan tới một địa danh chứ không phải một cơ quan nhưng rất nhiều tiêu chí 
có thể được áp dụng bởi một cơ quan quản lý điểm đến mà chịu trách nhiệm thực hiện cách tiếp cận có sự 
phối kết hợp trong phát triển du lịch bền vững trong phạm vi điểm đến đó.  Sự tồn tại của một cơ quan/tổ 
chức như vậy là một yêu cầu trọng tâm trong Bộ Tiêu chí GSTC-D, như được quy định trongTiêu chí A1. Cần 
phải lưu ý rằng một cơ quan/tổ chức như vậy không nhất thiết phải là một cơ quan chức năng của địa 
phương hoặc là một cơ quan của khu vực công và yêu cầu phải có sự tham gia của cả khu vực công và cả khu 
vực tư nhân.  

Một số tiêu chí có liên quan đến các doanh nghiệp. Những doanh nghiệp này có thể là những doanh nghiệp 
cá thể hoặc cũng có thể là các doanh nghiệp thuộc các loại hình hình hoạt động khác.  Ví dụ: các viện bảo 
tàng, các lễ hội, các tòa nhà công cộng, các đài tưởng niệm, chứ không phải chỉ có những doanh nghiệp 
thương mại như khách sạn hoặc những điểm thu hút mà phải trả tiền.  

Chỉ số về hiệu quả thực hiện và các mục tiêu phát triển bền vững 

Chỉ số về hiệu quả thực hiện được trình bày ở đây được thiết kế nhằm đưa ra hướng dẫn về cách thức đo 
lường mức độ tuân thủ các tiêu chí. Các chỉ số này không nhằm mục đích làm một tập hợp hữu hạn hoặc là 
bao hàm tất cả, mà nhằm đưa ra một tập hợp mẫu có tính khoa học cho những người sử dụng của Bộ Tiêu 
chí GSTC C-D trong việc xây dựng Bộ Tiêu chí của chính họ.  Các chỉ số về hiệu quả thực hiện về bản chất 
cung cấp một danh sách gợi ý các hoàn cảnh, nhân tố, bằng chứng và hành động cần phải tìm kiếm ở một 
điểm đến trong quá trình đánh giá mức độ tuân thủ các Tiêu chí.   

Việc áp dụng cáctiêu chí sẽ giúp điểm đến có thể đóng góp cho chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển Bền 
vững và 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững.  Ở mỗi tiêu chí, có một hoặc hơn một mục tiêu trong số 17 Mục 
tiêu Phát triển Bền vững (SDGs)được xác định, mà tiêu chí đó có mối liên quan một cách mật thiết nhất. 

Ngôn ngữ và dịch thuật 

Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của Bộ Tiêu chí GSTC và hệ thống có liên quan.  

Dịch thuật sang ngôn ngữ khác xuất hiện trên trang web của GSTC là để sử dụng cho mục đích tập huấn và 
nâng cao nhận thức và không được phép sử dụng trong những chương trình mang tính chuyên môn kĩ thuật 
bao gồm các chương trình cấp chứng nhận và kiểm định trừ khi được quy định một cách cụ thể thông qua 
một thỏa thuận chính thức GSTC hoặc Cơ quan Kiểm định được ủy quyền của GTSC và bên chủ sở hữu của 
tiêu chuẩn và/hoặc Cơ quan cấp Chứng nhận. Trong trường hợp được sử dụng một ngôn ngữ khác ngoài 
Tiếng Anh theo sự cho phép thì nếu có bất cứ nghi ngờ nào về dịch thuật của Bộ Tiêu chí thì sẽ phải quay trở 
lại đọc bản ngôn ngữ chính thức bằng Tiếng Anh 

Giai đoạn chuyển tiếp 

Giai đoạn chuyển tiếp để thay thế về BỘ TIÊU CHÍ VỀ ĐIỂM ĐẾN CỦA GSTC v1.0 bằng v2.0 được dựa 
trên chức năng, như dưới đây: 

• Cho mục đích thiết lập chính sách, tập huấn và bất cứ mục đích nào khác không liên quan tới cấp 
chứng nhận, thì v2.0 nên được sử dụng và có hiệu ứng ngay lập tức. 
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• Những người chủ sở hữu của các Tiêu chuẩn về điểm đến/Tiêu chuẩn về cộng đồng được GSTC công 
nhận sẽ có giai đoạn hai năm để tuân thủ theo phiên bản v2.0 mới, đến ngày 31/12/2021. Những người 
chủ sở hữu có thể mong muốn là sẽ điều chỉnh tiêu chuẩn theo những sửa đổi trong bộ tiêu chí từ sớm 
hơn, nhưng không nên muộn hơn ngày 30/6/2021, để cho phép có đủ thời gian thực hiện bất cứ điều 
chỉnh nào cần thiết theo ý kiến rà soát của GTSC về việc tuân thủ những thay đổi đó 

• Các Cơ quan cấp Chứng nhận mà được kiểm định để cấp chứng nhận cho các điểm đến theo BỘ TIÊU 
CHÍ VỀ ĐIỂM ĐẾN CỦA GSTC phiên bản v1.0 phải tích hợp hoàn toàn phiên bản v2.0 đã được sửa 
đổi vào hệ thống cấp chứng nhận với những bằng chứng về việc áp dụng từ trước Bộ tiêu chí đó trước 
ngày 31/12/2021. Việc duy trì trạng thái đã được kiểm định một cách bình thường sẽ không được trì 
hoãn trong giai đoạn chuyển tiếp. Những bên nộp hồ sơ Kiểm định mới sau tháng 12 năm 2019 phải 
đảm bảo rằng họ sử dụng phiên bản v2.0 của Bộ Tiêu chí GSTC-D, hoặc một bộ tiêu chuẩn được GSTC 
công nhận mà tương đương với lại phiên bản v2.0, trước khi nộp hồ sơ để xin kiểm định.  

Những nội dung sửa đổi trong BộTiêu chí của GSTC  

Phiên bản v2.0 đã được chính thức thông qua bở hội đồng quản trị như là một phiên bản mang tính hữu hạn 
các tiêu chí về điểm đến của GSTC (GSTC-D), tính từ ngày 6/12/2019.   

Phiên bản này của BỘ TIÊU CHÍ VỀ ĐIỂM ĐẾN CỦA GSTC (v2.0) là lần chỉnh sửa đầu tiên kể từ lần công 
bố chính thức vào tháng 12/2013.  

GSTC sẽ thực hiện rà soát định kì không muộn hơn năm năm sau lần chỉnh sửa trước để xác định xem phiên 
bản hiện hành có còn phù hợp hay không và liệu có bắt đầu một quy trình sửa đổi chính thức hay không và 
khi nào thì bắt đầu. Đợt rà soát tiếp theo như vậy có khả năng sẽ diễn ra vào tháng 12/2024. GSTC hoan 
nghênh bất cứ ý kiến nhận xét nào về bộ tiêu chí ở bất cứ thời điểm nào thông qua phần về Tiêu chí của 
www.gstcouncil.org. Nếu những ý kiến bình luận cung cấp bằng chứng về sự cần thiết thực hiện rà soát sớm 
hơn tháng 12/2024, thì GSTC có thể thực hiện một lần rà soát vào một ngày sớm hơn. 

Cấu trúc của các tiêu chí  

Các tiêu chí được đưa vào bốn mục, mỗi phần có ba tiểu mục, như trong bảng dưới đây. Trình tự của các 
mục và tiểu mục không thể hiện tầm quan trọng tương đối của mỗi chủ đề.  

MỤC A: Quản lý bền vững 

   A(a) Cơ cấu và khung khổ về quản lý 

   A(b) Sự tham gia của các bên liên quan 

   A(c) Quản lý áp lực và quản lý thay đổi 

 

MỤC B: Tính bền vững về kinh tế-xã hội 

   B(a) Mang lại lợi ích về kinh tế 

   B(b)Đời sống xã hội và các tác động  

MỤC C: Tính bền vững về văn hóa 

   C(a) Bảo vệ di sản văn hóa  

   C(b) Thăm các điểm văn hóa 

 

 

MỤC D: Tính bền vững về môi trường 

   D(a) Bảo tồn di sản thiên nhiên 

   D(b) Quản lý tài nguyên 

   D(c) Quản lý chất thải và khí thải 
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  BỘ TIÊU CHÍ VỀ ĐIỂM ĐẾN CỦA GSTC v2.0 

Tiêu chí Chỉ số 
SDG 

MTPTBV  

MỤC A: Quản lý bền vững 

A(a) Cơ cấu và khung khổ về quản lý 

A1 Trách nhiệm quản lý điểm đến 

Điểm đến có một tổ chức/cơ quan, phòng, 
nhóm, hoặc ủy ban hoạt động hiệu quả chịu 
trách nhiệm thực hiện một cách tiếp cận có sự 
điều phối trong du lịch bền vững, có sự tham 
gia của khu vực tư nhân, khu vực công, và xã  
hội dân sự. Nhóm có các trách nhiệm được xác 
định, có năng lực giám sát và năng lực thực 
hiện quản lý các vấn đề về kinh tế-xã hội, văn 
hóa và môi trường. Nhóm được đảm bảo kinh 
phí  hoạt động ở mức thích đáng, làm việc với 
một loạt các cơ quan trong quản lý điểm đến, 
có nhân sự đầy đủ (bao gồm cả nhân sự có 
kinh nghiệm về thực hiện mục tiêu bền vững) 
và tuân thủ các nguyên tắc về bền vững và 
minh bạch trong hoạt động và giao dịch). 

 

a. Có bằng chứng dưới dạng tài liệu/văn bản thể 
hiện cơ cấu thành phần phù hợp và các trách 
nhiệm của nhóm. 

b. Có kế hoạch tài chính và dự toán ngân sách thể 
hiện các nguồn kinh phí hiện hành và trong tương 
lai.  

c. Có bằng chứng về mối liên kết hoặc hợp tác với 
các cơ quan khác. 

d. Có hồ sơ về đội ngũ nhân viên cơ hữu và nhân 
viên hợp đồng, với thông tin về kinh nghiệm phù 
hợp. 

e. Có các hướng dẫn và quy trình về quản lý, thể 
hiện nhận thức và sự tuân thủ các nguyên tắc về 
bền vững và đảm bảo minh bạch trong hoạt động 
và trong việc ký kết hợp đồng.  

 

A2 Chiến lược và kế hoạch hành động về quản 
lý điểm đến  

Điểm đến đưa ra và đang triển khai một chiến 
lược và kế hoạch hành động về quản lý điểm 
đến được công khai và phù hợp với quy mô 
của điểm đến, được xây dựng trên cơ sở có sự 
tham gia của các bên liên quan và dựa trên các 
nguyên tắc về đảm bảo bền vững. Chiến lược 
này có một phần xác định và đánh giá về các 
tài sản du lịch và cân nhắc về những vấn đề và 
rủi ro về kinh tế-xã hội, văn hóa và môi trường. 
Chiến lược có liên hệ tới và có sức ảnh hưởng 
tới chính sách và hành động tổng thể về phát 
triển bền vững tại điểm đến.  

 

a. Có một tài liệu được công bố trong đó đề ra chiến 
lược và hành động hiện thời cho điểm đến.  

b. Chiến lược/kế hoạch được đăng trên mạng và dễ 
thấy. 

c. Có bằng chứng về tham vấn các bên liên quan, các 
cuộc họp với các bên liên quan v..v.. trong quá 
trình xây dựng kế hoạch. 

d. Tham chiếu đến các nguyên tắc về đảm bảo bền 
vững và có một phần đánh giá về các tài sản, vấn 
đề và rủi ro trong chiến lược và kế hoạch hành 
động. 

e. Trong chiến lược/kế hoạch hành động có những 
dẫn chiếu cụ thể tới chính sách phát triển bền 
vững tổng thể (bao gồm việc theo đuổi các Mục 
tiêu Phát triển Bền vững (SDG), và ngược lại.   
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A3 Theo dõi và báo cáo 

Điểm đến đang triển khai một hệ thống để 
theo dõi theo dõi và phản ứng trước các 
vấn đề về kinh tế-xã hội, văn hóa và môi 
trường và những tác động từ du lịch. Các 
hành động và kết quả được theo dõi và 
đánh giá một cách thường xuyên, và được 
báo cáo công khai. Hệ thống theo dõi được 
rà soát một cách định kỳ 

 

 

a. Các chỉ số và chỉ tiêu cụ thể và có thể định lượng 
về kinh tế-xã hội, văn hóa và môi trường được xác 
định 

b. Việc đo lường theo các chỉ số này và các kết quả 
được ghi chép và công bố ít nhất mỗi năm một 
lần. 

c. Có bằng chứng dạng văn bản về việc theo dõi và 
báo cáo về các hành động và kết quả. 

d. Có tài liệu về các đợt rà soát hệ thống theo dõi 
trước đây và lịch biểu để thực hiện các đợt rà soát 
trong tương lai. 
 

 

 

A(b) Sự tham gia của các bên liên quan 

A4 Quản lý doanh nghiệp và các tiêu chuẩn về 
đảm bảo tính bền vững 

Điểm đến thường xuyên cung cấp thông tin 
cho các doanh nghiệp liên quan đến du lịch 
về các vấn đề về bền vững và khuyến 
khích, hỗ trợ họ để giúp cho hoạt động của 
họ trở nên bền vững hơn. Điểm đến thúc 
đẩy việc áp dụng các tiêu chuẩn về tính 
bền vững, thúc đẩy việc áp dụng Các Tiêu 
chuẩn ngành được Công nhận GSTC-I và 
các chương trình cấp chứng nhận dựa trên 
kiểm định cho các doanh nghiệp du lịch, 
trong trường hợp có  có doanh nghiệp đó. 
Điểm đến công bố công khai danh sách các 
doanh nghiệp được chứng nhận về thực 
hiện mục tiêu bền vững.  

 
 

a. Có bằng chứng về việc thực hiện truyền thông 
một cách đều đặn về các vấn đề liên quan tới tính 
bền vững cho các doanh nghiệp liên quan đến du 
lịch (qua các phương tiện thông tin đại chúng, các 
cuộc họp, liên hệ trực tiếp, v.v..). 

b. Có hỗ trợ và tư vấn cho các doanh nghiệp liên 
quan đến du lịch về đảm bảo tính bền vững – 
cũng như thúc đẩy việc hỗ trợ và tư vấn như vậy. 

c. Số lượng và tỉ lệ các doanh nghiệp được chứng 
nhận theo các tiêu chuẩn về đảm bảo bền vững 
trong du lịch (và các tiêu chuẩn đó có được công 
nhận/kiểm định bởi GSTC hay không), với các chỉ 
tiêu để có tầm vươn rộng hơn. 

d. Có bằng chứng về việc thúc đẩy các chương trình 
cấp chứng nhận. 

e. Có danh sách cập nhật về các doanh nghiệp liên 
quan đến du lịch được chứng nhận. 
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A5 Thu hút sự tham gia và lấy ý kiến phản hồi 
của người dân sở tại 

Điểm đến tạo điều kiện và thúc đẩy sự 
tham gia của người dân vào việc lập kế 
hoạch và quản lý điểm đến một cách bền 
vững.  Nguyện vọng, mối quan tâm và mức 
độ hài lòng của các cộng đồng địa phương 
với mức độ bền vững của du lịch và quản lý 
điểm đến được theo dõi một cách đều đặn 
và được báo cáo công khai, và có các hành 
động để ứng phó. Điểm đến có một hệ 
thống nhằm tăng cường hiểu biết của địa 
phương về các cơ hội và thách thức trong 
việc triển khai du lịch bền vững và xây 
dựng năng lực ứng phó cho cộng đồng. 

 

 

a. Có bằng chứng về việc thúc đẩy và tạo thuận lợi 
cho sự tham gia của người dân trong việc lập kế 
hoạch/quản lý điểm đến. 

b. Có thông tin về loại hình và mức độ tham gia. 
c. Có các cuộc khảo sát người dân sở tại và các cơ 

chế lấy ý kiến phản hồi mang tính hệ thống khác, 
bao quát các vấn đề về du lịch. 

d. Có bằng chứng về hành động được thực hiện dựa 
trên phản hồi của người dân sở tại.  

e. Có chương trình cung cấp thông tin, tuyên truyền 
giáo dục và tập huấn về du lịch cho người dân sở 
tại.  

 

 

A6  Thu hút sự tham gia và lấy ý kiến phản hồi 
của du khách  

Điểm đến có một hệ thống để theo dõi và 
báo cáo một cách công khai mức độ hài 
lòng của du khách với chất lượng và mức 
độ thực hiện mục tiêu bền vững của trải 
nghiệm tại điểm đến và, nếu cần, thì có 
biện pháp hành động theo đó. Du khách 
được cung cấp thông tin về những vấn đề 
liên quan tới tính bền vững của điểm đến 
và vai trò mà họ có thể thực hiện nhằm 
góp phần giải quyết những vấn đề đó.  

 

a. Các cuộc khảo sát ý kiến du khách (và các cơ chế 
lấy ý kiến phản hồi khác – được thực hiện và báo 
cáo. 

b. Các cuộc khảo sát và lấy ý kiến phản hồi bao gồm 
nội dung về ý kiến/phản ứng du khách đối với các 
vấn đề về tính bền vững. 

c. Có bằng chứng về các hành động được thực hiện 
dựa trên các phát hiện từ các cuộc khảo sát/lấy ý 
kiến phản hồi về du khách.  

d. Có ví dụ về thông tin liên quan đến du khách bao 
gồm các vấn đề về tính bền vững và cách thức 
ứng phó. 

 

A7 Quảng bá và cung cấp thông tin 

Các tài liệu quảng bá và cung cấp thông tin cho 
du khách về điểm đến đảm bảo tính chính xác 
của những tuyên bố về sản phẩm, dịch vụ và 
tính bền vững. Các thông điệp marketing (tiếp 
thị) và các thông điệp truyền thông khác phản 
ánh những giá trị và cách tiếp cận về đảm bảo 
bền vững và đối xử với cộng đồng địa phương 
và các tài sản tự nhiên và văn hóa của địa 
phương trên cơ sở có sự tôn trọng.  

 

 

a. Có tài liệu cung cấp thông tin và quảng bá cập 
nhật với nội dung phù hợp. 

b. Có một quy trình để kiểm tra mức độ chính xác và 
phù hợp của thông tin và nội dung quảng bá về 
điểm đến. 

c. Có bằng chứng về việc thực hiện tham vấn với 
cộng đồng địa phương và các cơ quan về môi 
trường và văn hóa về nội dung truyền thông và 
triển khai truyền thông.  

 

A(c) Quản lý áp lực và quản lý thay đổi 
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A8 Quản lý lượng du khách và các hoạt động 

Điểm đến có một hệ thống quản lý du 
khách được rà soát một cách đều đặn. Có 
biện pháp hành động được thực hiện 
nhằm theo dõi và quản lý lượng du khách 
và các hoạt động của du khách, và giảm 
hoặc tăng khi cần thiết ở những thời điểm 
nhất định và ở những vị trí nhất đinhk, 
nhằm cân bằng giữa nhu cầu của nền kinh 
tế địa phương, của cộng đồng, di sản văn 
hóa và môi trường. 

 

 

a. Chiến lược và kế hoạch hành động về quản l ý 
điểm đến giải quyết vấn đề về tính mùa vụ và 
phân bố khách du lịch. 

b. Sự biến thiên/thay đổi về lượng khách du lịch 
trong năm được theo dõi, bao gồm cả ở những 
nơi có nhiều du khách tới thăm nhất. 

c. Tác động do lượng du khách và hoạt động của du 
khách mang lại được xác định thông qua quan sát 
và ý kiến phản hồi của cộng đồng và các bên liên 
quan.  

d. Có các biện pháp hành động nhằm quản lý lưu 
lượng du khách và tác động. 

e. Chiến lược tiếp thị và việc lựa chọn các thị trường 
mục tiêu có tính đến các xu hướng về hoạt động 
thăm viếng của du khách, tác động của các hoạt 
động của du khách, và nhu cầu của điểm đến.  

 

MỤC B: Tính bền vững về kinh tế-xã hội 

B(a) Mang lại lợi ích về kinh tế 

B1 Đo lường mức độ đóng góp về kinh tế của 
du lịch 

Đóng góp trực tiếp và gián tiếp về mặt kinh tế 
của du lịch cho nền kinh tế tại điểm đến được 
theo dõi và báo cáo công khai. Các thước 
đo/chỉ số phù hợp có thể bao gồm lượng 
khách du lịch, mức chi tiêu của du khách, mức 
độ việc làm và đầu tư, và bằng chứng về việc 
phân phối lợi ích kinh tế.  

 

 
 

a. Có chương trình thu thập dữ liệu về kinh tế 
b. Có các báo cáo thường niên về đóng góp trực tiếp 

và gián tiếp của du lịch tại điểm đến. 
c. Dữ liệu bao gồm một loạt các thước đo về tác 

động kinh tế (ví dụ: lượng du khách, mức độ chi 
tiêu, việc làm, đầu tư, và phân bố lợi ích kinh tế tại 
điểm đến.).   

 



 
GSTC Destination Criteria v2.0 

 

9 
 

www.gstcouncil.org 

B2 Việc làm đàng hoàng/tử tế và cơ hội nghề 
nghiệp  

Điểm đến khuyến khích và hỗ trợ cho các cơ 
hội nghề nghiệp và đào tạo tập huấn trong 
lĩnh vực du lịch. Các doanh nghiệp liên quan 
đến du lịch tại điểm đến tạo ra cơ hội bình 
đẳng về việc làm cho tấ cả mọi người tại địa 
phương, đào tạo/tập huấn và thăng tiến, một 
môi trường làm việc an toàn và đảm bảo an 
ninh, và lương để sống.  

 

 

a. Có những chương trình /khóa tập huấn kĩ năng tại 
địa phương. 

b. Có các bản cam kết của các doanh nghiệp du lịch 
về việc cung cấp các cơ hội việc làm đàng hoàng 
và cơ hội nghề nghiệp. 

c. Các cơ hội tập huấn và việc làm được quảng bá và 
được nắm bắt bởi người dân địa phương, bao 
gồm phụ nữ, người thuộc các nhóm thiểu số, và 
người khuyết tật. 

d. Có các kênh để kiểm tra điều kiện làm việc và tiếp 
nhận/xử lý khiếu nại (ví dụ: sự tham gia của công 
đoàn).  

 

B3 Hỗ trợ cho các doanh nhân địa phương và 
thương mại công bằng 

Điểm đến khuyến khích việc giữ lại tiền chi 
tiêu của du khách trong nền kinh tế-xã hội địa 
phương thông qua việc hỗ trợ cho các doanh 
nghiệp, các chuỗi cung ứng và đầu tư bền 
vững. Điểm đến thúc đẩy việc phát triển và 
mua các sản phẩm có tính bền vững của địa 
phương dựa trên các nguyên tắc về thương 
mại công bằng và phải ánh thiên nhiên và văn 
hóa của địa bàn. Các sản phẩm đó có thể là đồ 
ăn thức uống, đồ mỹ nghệ, nghệ thuật biểu 
diễn, các sản phẩm nông nghiệp v.v..  

 

 

a. Có những ý kiến tư vấn, tài chính và những hỗ trợ 
khác – tại các điểm đến hoặc các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ liên quan đến du lịch. 

b. Có hỗ trợ về tiếp cận thị trường cho các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ liên quan đến du lịch. 

c.  Có hành động nhằm khuyến khích và hỗ trợ cho 
các doanh nghiệp du lịch tài địa phương mua hàng 
hóa và dịch vụ tại địa phương. 

d. Có các sáng kiến nhằm hỗ trợ cho nông dân tại địa 
phương, các nghệ nhân và các nhà sản xuất lương 
thực thực phẩm tham gia vào chuỗi giá trị du lịch.  

e. Các sản phẩm và đồ mỹ nghệ của địa phương 
được xác định, quảng bá và đảm bảo sẵn có để 
bán cho du khách tại điểm đến.  

 

 

 

B(b)Đời sống xã hội và các tác động  

B4 Hỗ trợ cho cộng đồng  

Điểm đến có hệ thống nhằm tạo điều kiện và 
khuyến khích các doanh nghiệp, du khách và 
người dân đóng góp cho các sáng kiến của 
cộng đồng và sáng kiến về đảm bảo bền vững 
một cách có trách nhiệm. 

 

a. Việc hỗ trợ cho cộng đồng địa phương và cho các 
sáng kiến về đảm bảo bền vững của các doanh 
nghiệp du lịch tại địa phương được khuyến khích 
và tạo điều kiện thuận lợi.  

b. Có các chương trình được quảng bá nhằm hỗ trợ 
cho cộng  đồng địa phương và cho các sáng kiến 
về đảm bảo bền vững.  

c. Sự tự nguyện và trao đổi, hợp tác với cộng đồng 
không kéo theo hành vi xâm phạm hoặc bóc lột.  
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B5 Ngăn ngừa tình trạng bóc lột và phân biệt 
đối xử 

Điểm đến thực hiện theo các chuẩn mực quốc 
tế về quyền con người. Điểm đến có luật pháp 
và phương cách thực hành và bộ quy tắc ứng 
xử nhằm ngăn ngừa và báo cáo về tình hình 
buôn người, tình trạng nô lệ thời hiện đại và 
các hình thức bóc lột về thương mại, tình dục, 
hoặc bất cứ hình thức bóc lột nào khác, tình 
trạng phân biệt đối xử và quấy rối một ai đó, 
đặc biệt là trẻ em, trẻ vị thành niên, phụ nữ, 
những người LGBT (người đồng tính, song tính 
và chuyển giới) và những nhóm thiểu số khác. 
Luật và các phương cách thực hành được 
truyền thông một cách công khai và được 
thực thi.  

 
 

a. Có dẫn chiếu tới các luật cụ thể (tiêu đề, ngày 
tháng) liên quan tới điểm đến về vấn đề quyền 
con người, tình trạng bóc lột, phân biệt đối xử và 
quấy rối.  

b. Có bằng chứng về việc tuyên truyền và thực thi 
các luật trên và những phương cách thực hành tốt  
(bao gồm việc tuyên truyền cho các doanh nghiệp 
du lịch và du khách). 

c. Có phân tích về rủi ro và tác động liên quan đến 
quyền con người, bao gồm  rủi ro và tác động liên 
quan đến tình hình buôn người, tình trạng nô lệ 
thời hiện đại và lao động trẻ em – được thực hiện 
một cách đều đặn.  

d. Điểm đến và những chủ thế chính trong lịch vực 
du lịch là các bên tham gia ký kết Bộ Quy tắc Ứng 
xử về Bảo vệ Trẻ em khỏi nạn Bóc lột Tình dục 
trong Lĩnh vực Lữ hành và Du lịch.  

  

 

 

 

B6 Tài sản đất đai và quyền sử dụng 

Các luật và quy định về quyền tài sản và việc 
trưng thu tài sản được đưa vào tài liệu và thực 
thi. Các luật và quy định đó phù hợp với quyền 
của cộng đồng và của người bản địa, đảm bảo 
có sự tham vấn với người dân, và không cho 
phép tái định cư mà không có sự đồng ý trước 
và dựa trên thông tin cũng như có được bồi 
thường công bằng và đảm bảo công lý. Các 
luật và quy định cũng bảo vệ quyền sử dụng 
và tiếp cận các tài nguyên chính.  

   

 

a. Có dẫn chiếu tới các luật cụ thể (tiêu đề, ngày 
tháng) liên quan tới điểm đến về quyền tài sản và 
việc trưng thu tài sản đất đai cũng như quyền sử 
dụng và tiếp cận tài nguyên. 

b. Có dẫn chiếu tới các luật nói trên về quyền của 
cộng đồng và quyền của người bản địa, tham vấn 
với người dân và tái định cư.  

c. Có bằng chứng về việc thực thi các luật trên trong 
bối cảnh phát triển du lịch và hoạt động du lịch.  

d. Có bằng chứng về việc thực hiện tham vấn với 
cộng đồng, có được sự đồng thuận của cộng đồng, 
và bồi thường cho cộng đồng.  

 

 

B7 An toàn và an ninh 

Điểm đến có hệ thống để theo dõi, ngăn ngừa, 
và báo cáo công khai cũng như ứng phó với tội 
phạm và các hiểm họa về an toàn và sức khỏe 
để đáp ứng nhu cầu của cả du khách và người 
dân sở tại.  

 

a. Có các  dịch vụ y tế và an ninh bài bản và hoạt 
động tích cực tại điểm đến.  

b.  Nhu cầu của du khách được xác định và giải quyết 
trong quá trình cung cấp các dịch vụ y tế và an 
ninh.  

c. Các cơ sở du lịch được kiểm tra về mức độ tuân 
thủ các tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn. 

d.   
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B8 Điều kiện tiếp cận cho tất cả mọi người 

Trong trường hợp có thể, các địa điểm, công 
trình và dịch vụ, bao gồm những địa 
điểm/công trình/dịch vụ có tầm quan trọng về 
tự nhiên và văn hóa, phải dễ dàng tiếp cận cho 
tất cả mọi người, bao gồm người khuyết tật và 
những người khác mà có nhu cầu đặc biệt về 
đi lại. Trong trường hợp các địa điểm và công 
trình không dễ dàng tiếp cận thì chi trả để 
đảm bảo khả năng tiếp cận thông qua thiết kế 
và triển khai các biện pháp nhằm tính đến cả 
tính toàn vẹn của địa điểm đó và đáp ứng một 
cách hợp lý nhu cầu của những người có 
những yêu cầu đặc biệt về đi lại. Có thông tin 
được cung cấp về điều kiện đi lại/mức độ dễ 
dàng tiếp cận của các địa điểm, công trình và 
dịch vụ. 

 

a. Có các quy định và tiêu chuẩn về mức độ dễ dàng 
tiếp cận/điều kiện đi lại ở các  những địa điểm 
dành cho du khách , cơ sở vật chất và dịch vụ. 

b. Áp dụng một cách nhất quán các tiêu chuẩn về  
mức độ dễ dàng tiếp cận/điều kiện i lại ở các công 
trình công cộng.  

c. Có dữ liệu về mức độ/tỉ lệ các điểm đến cho du 
khách và công trình mà đảm bảo điều kiện đi lại.  

d. Có bằng chứng về các chương trình nhằm cải thiện 
khả năng tiếp cận cho những người có nhiều nhu 
cầu về tiếp cận/đi lại.  

e. Có thông tin về  mức độ dễ dàng tiếp cận/điều 
kiện đi lại trong nội dung truyền đạt/truyền thông 
về điểm đến nói chung. 

f. Chi tiết về  mức độ dễ dàng tiếp cận/điều kiện đi 
lại được bao gồm trong thông tin dành cho khách 
du lịch về những địa điểm chính dành cho du 
khách 

 

 

A9 Các quy định về lập kế hoạch và kiểm soát 
phát triển  

Điểm đến có các hướng dẫn về lập kế 
hoạch, các quy định và/hoặc chính sách 
kiểm soát về vị trí và bản chất của sự phát 
triển, yêu cầu đánh giá tác động về môi 
trường, kinh tế, và văn hóa-xã hội và lồng 
ghép việc sử dụng đất, thiết kế, xây dựng 
theo hướng đảm bảo bền vững và và hoạt 
động phá dỡ. Các quy định cũng liên quan 
tới hoạt động, bao gồm thuê và nhượng 
quyền sử dụng bất động sản cho mục đích 
du lịch. Những hướng dẫn, quy định và 
chính sách được tạo ra với sự tham gia của 
người dân, được truyền thông thông tin 
rộng rãi và được thực thi.  

a.  Có các chính sách/quy định/hướng dẫn kiểm soát 
hoạt động phát triển – được tài liệu hóa và được 
nhận diện thông qua tiêu đề và ngày tháng. 

b. Những yêu cầu về đánh giá tác động được đề ra, 
bao gồm nội dung về các tác động về môi trường, 
kinh tế, và văn hóa-xã hội, ở quy mô đủ để giải 
quyết những vấn đề dài hạn cho điểm đến. 

c. Có những quy định cụ thể về thuê và vận hành bất 
động sản cho mục đích du lịch, với bằng chứng về 
việc áp dụng và thực thi các quy định đó.  

d. Có bằng chứng về sự tham gia của người dân 
trong việc xây dựng các chính sách/quy 
định/hướng dẫn. 

e. Có bằng chứng về việc thực hiện tham vấn với và 
có được sự đồng ý của người dân bản địa hoặc 
người dân tộc thiểu số khi phát triển du lịch được 
đề xuất hoặc xảy ra trong lãnh thổ của họ.  

f. Có bằng chứng về việc truyền thông về và thực thi 
các chính sách/quy định/hướng dẫn ở các giai 
đoạn lập kế hoạch, phát triển và thực hiện.  
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A10 Thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) 

Điểm đến xác định những rủi ro và cơ hội gắn 
liền với Biến đổi khí hậu. Các chiến lược thích 
ứng với BĐKH được theo đuổi trong quá trình 
xác định vị trí, thiết kế, xây dựng và quản lý các 
công trình du lịch. Thông tin về BĐKH theo dự 
báo, những rủi ro đi kèm và điều kiện trong 
tương lai được cung cấp cho người dân sở tại, 
cho các doanh nghiệp và du khách.  

a. Chiến lược và kế hoạch hành động về quản lý 
điểm đến xác định và giải quyết những vấn đề về 
khí hậu. 

b. Các quy định, hướng dẫn và việc phân vùng phát 
triển du lịch có thể đáp ứng yêu cầu trong điều 
kiện có những hệ quả của BĐKH. 

c. Có phần đánh giá về rủi ro khí hậu, bao gồm 
những rủi ro ở hiện tại và trong tương lai – được 
triển khai và công bố công khai. 

d. Có bằng chứng về việc cân nhắc tác động của 
BĐKH tới các hệ sinh thái địa phương và mức độ 
đóng góp của các hệ sinh thái địa phương cho 
mục tiêu thích ứng BĐKH  

e. Thông tin về BĐKH được công bố công khai. 
 

 

 

A11 Quản trị rủi ro và xử lý khủng hoảng 

Điểm đến có kế hoạch giảm rủi ro, xử lý 
khủng hoảng, và ứng phó với tình trạng 
khẩn cấp phù hợp với hoàn cảnh. Các nội 
dung chính được truyền đạt cho người dân 
sở tại, du khách và các doanh nghiệp. Có 
các quy trình và nguồn lực cho việc triển 
khai kế hoạch và kế hoạch được cập nhật 
một cách đều đặn. 

 

 

a. Có kế hoạch dưới dạng văn bản về giảm rủi ro, xử 
lý khủng hoảng, và ứng phó với tình trạng khẩn 
cấp cho lĩnh vực du lịch tại điểm đến. 

b. Kế hoạch đó nhận dạng một loạt các rủi ro khác 
nhau, bao gồm thiên tai, khủng bố, y tế, cạn kiệt 
tài nguyên, và những rủi ro khác liên quan đến địa 
bàn. 

c. Có quy trình thông tin truyền thông được xác định 
để sử dụng trong và sau một tình trạng khẩn cấp. 

d. Có một chương trình để cung cấp thông tin và tập 
huấn tại địa phương về quản trị rủi ro và xử lý 
khủng hoảng.  
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PHẦN C: Bền vững về văn hóa 

C (a) Bảo vệ di sản văn hóa 

C1 Bảo vệ tài sản văn hóa 

Các điểm đến có chính sách và hệ thống để 
đánh giá, phục hồi và bảo tồn tài sản văn hóa, 
bao gồm di sản và cảnh quan văn hóa đã được 
xây dựng. 

 

a. Có danh sách các tài sản văn hóa, bao gồm việc 
đánh giá và xác định mức độ dễ bị tổn thương. 

b. Có chương trình phục hồi và bảo tồn tài sản văn 
hóa.  

c. Có các cơ chế sử dụng thu nhập từ du lịch để hỗ 
trợ bảo tồn tài sản văn hóa. 

 

C2 Vật phẩm văn hóa 

Các điểm đến có luật điều chỉnh việc bán, kinh 
doanh, trưng bày, hoặc làm quà tặng các di 
vật/tạo tác khảo cổ và lịch sử một cách phù 
hợp. Các văn bản luật được thực thi và phổ 
biến công khai cho các đối tượng, bao gồm cả 
các doanh nghiệp du lịch và du khách. 

 

a. Tham chiếu đến các luật có liên quan đến các di 
vật/tạo tác lịch sử liên quan tới các điểm đến (tiêu 
đề, ngày). 

b. Có bằng chứng về việc phổ biến các luật liên có 
quan cho doanh nghiệp du lịch và du khách. 

c. Có bằng chứng về việc thực thi các luật có liên 
quan.  

 

C3 Di sản phi vật thể 

Điểm đến hỗ trợ việc tôn vinh/kỷ niệm và bảo 
vệ di sản văn hóa phi vật thể, bao gồm các 
truyền thống địa phương, nghệ thuật, âm 
nhạc, ngôn ngữ, ẩm thực và các khía cạnh 
khác của bản sắc và đặc thù của địa 
phương.Việc trình bày, sao chép và thuyết 
minh về văn hóa và truyền thống mang tính 
nhạy cảm và tôn trọng, tìm cách thu hút sự 
tham gia và đem lại lợi ích cho cộng đồng địa 
phương, và giúp du khách có trải nghiệm chân 
thực. 

 

a. Xác định và liệt kê các di sản văn hóa phi vật thể. 
b. Ví dụ về kỷ niệm và kinh nghiệm của du khách về 

di sản văn hóa phi vật thể (các sự kiện, các sản 
phẩm đặc thù vv). 

c. Có bằng chứng về sự tham gia của cộng đồng địa 
phương và bản địa trong việc tạo ra và đem lại 
những trải nghiệm cho du khách dựa trên di sản 
văn hóa phi vật thể.  

d. Phản hồi của du khách và cộng đồng địa phương 
về việc thực hiện những trải nghiệm di sản phi vật 
thể.  

 

 
 

C4 Tiếp cận truyền thống 

Các điểm đến theo dõi, bảo vệ và nếu cần 
thiết phục hồi hoặc khôi phục việc tiếp cận các 
địa danh văn hóa và thiên nhiên cho cộng 
đồng địa phương. 

 

a. Theo dõi khả năng tiếp cận với các địa điểm tự 
nhiên và văn hóa của cộng đồng địa phương. 

b. Có bằng chứng về việc thu hút sự tham gia của 
cộng đồng địa phương liên quan tới tiếp cận 
truyền thống.  

c. Có hành động cụ thể để bảo vệ và/hoặc phục hồi 
việc tiếp cận của cộng đồng địa phương. 
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C5 Sở hữu trí tuệ 

Các điểm đến có hệ thống góp phần bảo vệ và 
bảo tồn quyền sở hữu trí tuệ của các cộng 
đồng và cá nhân. 

 

a. Dẫn chiếu tới các văn bản quy phạm pháp luật về 
sở hữu trí tuệ liên quan đến điểm đến (tiêu đề, 
ngày).  

b. Phổ biến quyền sở hữu trí tuệ tới các bên liên 
quan trong ngành du lịch. 

c. Có bằng chứng cho thấy quyền sở hữu trí tuệ 
được bảo vệ trong quá trình tạo ra những trải 
nghiệm văn hóa cho du khách. 

 

C (b) Thăm quan các địa danh văn hóa 

C6 Quản lý du khách tại các địa danh văn hóa 

Các điểm đến có hệ thống quản lý du khách ở 
bên trong và xung quanh các địa danh văn 
hóa, có tính đến các đặc điểm, năng lực và 
mức độ nhạy cảm của họ và tìm cách phân 
luồng tối ưu du khách và giảm thiểu các tác 
động tiêu cực.Tài liệu hướng dẫn du khách 
cách ứng xử ở các địa điểm nhạy cảm và các 
sự kiện văn hóa được cung cấp cho du khách, 
các công ty du lịch và hướng dẫn viên du lịch 
trước và tại thời điểm đến thăm. 

 

a. Theo dõi lưu lượng khách và tác động đến các địa 
danh văn hóa, trong đó các kết quả theo dõi được 
chia sẻ với các điểm đến. 

b. Có bằng chứng về hành động để quản lý các tác 
động có liên quan đến du lịch ở trong hoặc xung 
quanh các địa danh văn hóa. 

c. Có sẵn và cung cấp các hướng dẫn đã được xuất 
bản về ứng xử của du khách ở các địa điểm nhạy 
cảm và sự kiện văn hóa và định kỳ theo dõi việc 
tuân thủ. 

d. Có bộ quy tắc thực hành dành cho các công ty du 
lịch và hướng dẫn viên du lịch và/hoặc các hình 
thức khác thu hút sự tham gia của họ về quản lý 
du khách ở các địa danh văn hóa.  

e. Đào tạo cho hướng dẫn viên du lịch. 

 

C7 Thuyết minh về địa điểm 

Tài liệu thuyết minh chính xác được cung cấp, 
giúp du khách thấy được tầm quan trọng của 
các khía cạnh văn hóa và tự nhiên của các địa 
điểm mà họ tới thăm.Thông tin phù hợp về 
văn hóa, được xây dựng trên cơ sở phối hợp 
với cộng đồng địa phương, và phổ biến rõ 
ràng bằng ngôn ngữ cần thiết cho du khách và 
người dân địa phương. 

 

a. Có các tư liệu thuyết minh cung cấp thông tin về 
địa điểm và theo định dạng dễ dàng truy cập cho 
du khách trước khi tới thăm.  

b. Có bằng chứng cho thấy tài liệu thuyết minh đã 
được nghiên cứu kỹ lưỡng và chính xác. 

c. Các tài liệu thuyết minh nêu rõ ý nghĩa và mức độ 
nhạy cảm/dễ bị tổn thương của các địa điểm. 

d. Có bằng chứng cho thấy cộng đồng địa phương 
phối hợp soạn thảo các tài liệu thuyết minh có liên 
quan. 

e. Các tài liệu thuyết minh có sẵn bằng các ngôn ngữ 
có liên quan. 
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PHẦN D: Bền vững về môi trường 

D (a) Bảo tồn di sản thiên nhiên 

D1 Bảo vệ những môi trường nhạy cảm 

Các điểm đến có hệ thống theo dõi, đo lường 
và ứng phó với các tác động của du lịch tới 
môi trường tự nhiên, bảo tồn hệ sinh thái, môi 
trường sống và các loài, đồng thời ngăn chặn 
việc phát tán và lây lan của các loài xâm lấn. 

 

a. Có danh sách các tài sản và di sản thiên nhiên, bao 
gồm phân loại, tình trạng bảo tồn và tính dễ tổn 
thương. 

b. Có các chương trình bảo tồn đa dạng sinh học và 
di sản thiên nhiên. 

c. Có các chương trình tiêu diệt và kiểm soát các loài 
xâm lấn. 

d. Có giải pháp xác định, theo dõi và giảm thiểu tác 
động của du lịch tới đa dạng sinh học và di sản 
thiên nhiên. 

e. Có các cơ chế sử dụng thu nhập từ du lịch để hỗ 
trợ bảo tồn tài sản văn hóa. 

f. Tuyên truyền phổ biến cho du khách và doanh 
nghiệp về việc giảm thiểu sự lây lan của các loài 
ngoại lai. 

 

D2 Quản lý du khách tại các địa điểm tự 
nhiên 

Các điểm đến có hệ thống quản lý du khách ở 
bên trong và xung quanh các địa điểm tự 
nhiên, có tính đến các đặc điểm, năng lực và 
mức độ nhạy cảm của họ và tìm cách phân 
luồng tối ưu du khách và giảm thiểu các tác 
động tiêu cực.Tài liệu hướng dẫn du khách 
cách ứng xử ở các địa điểm nhạy cảm được 
cung cấp cho du khách, các công ty du lịch và 
hướng dẫn viên du lịch trước và tại thời điểm 
đến thăm. 

 

a. Theo dõi lưu lượng khách và tác động đến các di 
sản tự nhiên, trong đó các kết quả theo dõi được 
chia sẻ với các điểm đến. 

b. Có bằng chứng về giải pháp quản lý các tác động 
có liên quan đến du lịch ở trong hoặc xung quanh 
các địa danh văn hóa. 

c. Có sẵn và cung cấp các hướng dẫn đã được xuất 
bản về ứng xử của du khách ở các địa điểm nhạy 
cảm và định kỳ theo dõi việc tuân thủ. 

d. Có bộ quy tắc thực hành dành cho các công ty du 
lịch và hướng dẫn viên du lịch và/hoặc các hình 
thức khác thu hút sự tham gia của họ về quản lý 
du khách ở các di sản tự nhiên. 

e. Phối hợp với các cơ quan bảo tồn địa phương để 
nhận diện những rủi ro môi trường gắn với du lịch 
và các biện pháp giảm thiểu rủi ro. 

f. Đào tạo cho hướng dẫn viên du lịch. 
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D3 Tương tác với động vật hoang dã 

Các điểm đến có hệ thống đảm bảo tuân thủ 
pháp luật và chuẩn mực của địa phương, quốc 
gia và quốc tế về tương tác với động vật 
hoang dã. Tương tác với động vật hoang dã di 
chuyển tự do, có tính đến tác động lũy kế, 
không xâm lấn và được quản lý có trách nhiệm 
để tránh những ảnh hưởng tiêu cực tới động 
vật có liên quan cũng như khả năng sinh tồn 
và hành vi của các quần thể trong tự nhiên. 

 

a. Dẫn chiếu (tiêu đề, ngày) tới các quy định của 
pháp luật quốc tế, quốc gia và địa phương được 
áp dụng với điểm đến liên quan đến việc tương 
tác với động vật hoang dã. 

b. Chứng thực các tiêu chuẩn quốc tế về việc ngắm 
các loài hoang dã dưới biển và trên mặt đất. 

c. Phổ biến bộ quy tắc thực hành về tương tác với 
động vật hoang dã, bao gồm việc chiêm ngưỡng, 
có phản ánh các tiêu chuẩn quốc tế. 

d. Có hệ thống kiểm tra việc tuân thủ các quy định và 
bộ quy tắc thực hành trong các hoạt động du lịch. 

e. Có các giải pháp theo dõi phúc lợi của động vật 
hoang dã và giảm thiểu gây xáo trộn ở những vị trí 
có hoạt động tương tác. 

f. Cung cấp thông tin cho du khách về những tương 
tác có hại với động vật hoang dã, ví dụ đụng chạm 
và cho ăn. 

 

 

 

D4 Khai thác các loài và phúc lợi động vật 

Các điểm đến có hệ thống đảm bảo tuân thủ 
luật pháp và tiêu chuẩn địa phương, quốc gia 
và quốc tế nhằm đảm bảo phúc lợi động vật 
và bảo tồn các loài (động vật, thực vật và tất 
cả các sinh vật). Các hoạt động này bao gồm 
thu hoạch hoặc đánh bắt, kinh doanh, trưng 
bày, và bán các loài động vật hoang dã và các 
sản phẩm từ động vật hoang dã. Không có loài 
động vật hoang dã nào được mua, nuôi hoặc 
nhốt, ngoại trừ các trường hợp được thực 
hiện bởi những người được ủy quyền và phù 
hợp với các hoạt động theo đúng quy định. 
Nơi ở, chăm sóc và xử lý tất cả các loài động 
vật hoang dã và vật nuôi đáp ứng các tiêu 
chuẩn cao nhất về phúc lợi động vật. 

 

a. Dẫn chiếu (tiêu đề, ngày) tới các quy định cụ thể 
của pháp luật trong nước, quốc tế và địa phương, 
các tiêu chuẩn và hướng dẫn về phúc lợi động vật 
và bảo tồn các loài được áp dụng tại điểm đến. 

b. Thông báo các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn 
và hướng dẫn cho doanh nghiệp du lịch và hướng 
dẫn viên du lịch. 

c. Hệ thống kiểm tra các điều kiện của động vật 
hoang dã và vật nuôi bị nhốt, bao gồm nơi ở và 
việc xử lý. 

d. Cấp phép và kiểm tra trình độ của đội ngũ phụ 
trách động vật hoang dã nuôi nhốt. 

e. Hành động để phổ biến Công ước về thương mại 
quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang 
dã nguy cấp (CITES) trong lĩnh vực du lịch và đảm 
bảo tuân thủ công ước. 

f. Cung cấp thông tin cho du khách về việc phòng 
chống mua bán các loài động thực vật nguy cấp, ví 
dụ mua quà lưu niệm có nguồn gốc từ các loài 
động vật hoang dã bị đe dọa nằm trong danh sách 
của IUCN hoặc CITES. 

g. Thực thi pháp luật để đảm bảo bất kỳ hoạt động 
săn bắn đều tuân thủ cách tiếp cận bảo tồn dựa 
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trên khoa học, quản lý chặt chẽ và thực thi nghiêm 
túc. 

 

 

 

 

D (b) Quản lý tài nguyên 

D5 Bảo tồn năng lượng 

Điểm đến có chỉ tiêu giảm tiêu thụ năng 
lượng, nâng cao hiệu suất năng lượng, cũng 
như tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo. 
Các điểm đến có hệ thống khuyến khích các 
doanh nghiệp đo lường, theo dõi, và công khai 
báo cáo đóng góp của họ để đạt các mục tiêu 
nêu trên. 

 

a. Các chỉ tiêu tiêu thụ năng lượng được công khai và 
phổ biến. 

b. Chương trình tăng cường sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả – ví dụ khuyến khích và hỗ trợ sử 
dụng vật liệu cách nhiệt. 

c. Đầu tư cho năng lượng tái tạo và tỷ lệ năng lượng 
tái tạo trong tổng lượng cung cấp/tiêu thụ. 

d. Hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp theo dõi và 
giảm mức sử dụng năng lượng.  

 

D6 Quản lý tài nguyên nước 

Điểm đến khuyến khích doanh nghiệp đo 
lường, theo dõi, báo cáo công khai và quản lý 
việc sử dụng nước. Rủi ro về tài nguyên nước 
ở điểm đến được đánh giá và lập hồ sơ.Trong 
trường hợp có rủi ro cao về tài nguyên nước, 
các mục tiêu quản lý tài nguyên nước cần phải 
được xác định và chủ động thực hiện cùng với 
các doanh nghiệp, đảm bảo việc sử dụng trong 
ngành du lịch không xung đột với nhu cầu của 
cộng đồng và hệ sinh thái ở địa phương. 

 

a. Cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp 
theo dõi và giảm việc sử dụng nước. 

b. Có chương trình đánh giá rủi ro về tài nguyên 
nước thường xuyên. 

c. Lập, công bố và thực hiện các mục tiêu quản lý 
nước, ở những nơi được đánh giá là có rủi ro cao 
về tài nguyên nước. 

d. Theo dõi và kiểm soát nguồn và khối lượng nước 
sử dụng cho mục đích du lịch và hiệu quả sử dụng 
đối với cộng đồng và hệ sinh thái địa phương. 
Thúc đẩy và kiểm tra việc tuân thủ các mục tiêu 
của doanh nghiệp du lịch.  

e. Thông tin cho du khách về rủi ro liên quan đến tài 
nguyên nước và giảm thiểu việc sử dụng nước.  
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D7 Chất lượng nước 

Các điểm đến theo dõi chất lượng nước phụ 
vụ mục tiêu sinh hoạt, giải trí và sinh thái trên 
cơ sở áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng. Các 
kết quả theo dõi có sẵn công khai, và các điểm 
đến có hệ thống ứng phó kịp thời với các vấn 
đề chất lượng nước.  

 

a. Có chương trình theo dõi chất lượng nước. 
b. Có sẵn dữ liệu và báo cáo chất lượng nước. 
c. Theo dõi nước tắm, có chứng nhận và xác định các 

địa điểm đạt chuẩn. 
d. Có bằng chứng về giải pháp cải thiện chất lượng 

nước.  
e. Thông tin cho du khách về chất lượng nước uống 

tại địa phương để khuyến khích sử dụng thay thế 
cho nước đóng chai. 

 

 

 

 

 

 

D (c) Quản lý chất thải và phát thải 

D8 Nước thải 

Điểm đến có hướng dẫn rõ ràng và được thực 
hiện cho các địa điểm, bảo trì và thử nghiệm 
chất thải từ bể tự hoại và hệ thống xử lý nước 
thải. Điểm đến đảm bảo chất thải được xử lý 
và tái sử dụng phù hợp hoặc xả an toàn mà 
không có tác động tiêu cực đến người dân và 
môi trường địa phương. 

 

a. Hướng dẫn và quy định bằng văn bản về xử lý 
nước thải. 

b. Hệ thống thực thi các hướng dẫn cho các doanh 
nghiệp. 

c. Theo dõi/kiểm tra nước thải. 
d. Hệ thống xử lý nước đô thị bền vững cho ngành 

du lịch sử dụng, nếu phù hợp và thực tiễn. 

 

D9 Chất thải rắn 

Các điểm đến đo lường và các báo cáo về 
lượng rác thải và đề ra mục tiêu giảm thải. 
Điểm đến đảm bảo chất thải rắn được xử lý 
phù hợp và không sử dụng biện pháp chôn 
lấp, có hệ thống thu gom và tái chế và phân 
loại chất thải một cách hiệu quảĐiểm đến 
khuyến khích các doanh nghiệp tránh, giảm 
thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải rắn, bao 
gồm cả chất thải thực phẩm.Các giải pháp 
được thực hiện để loại bỏ hoặc giảm các mục 
sử dụng đồ vật, đặc biệt là nhựa. Bất kỳ chất 
thải rắn còn sót lại chưa được tái sử dụng 
hoặc tái chế thì đều được được xử lý một cách 
an toàn và bền vững. 

 

a. Chương trình theo dõi chất thải, có công bố kết 
quả và chỉ tiêu cụ thể. 

b. Tổ chức các chiến dịch/tham mưu/hỗ trợ doanh 
nghiệp du lịch về quản lý chất thải, bao gồm chất 
thải thực phẩm.  

c. Chiến dịch giảm thiểu/loại bỏ các đồ vật sử dụng 
một lần, đặc biệt là nhựa. 

d. Chương trình quản lý chất thải cho các cơ quan và 
các cơ sở của nhà nước.  

e. Có hệ thống thu gom và tái chế, phân loại ít nhất 
thành bốn luồng (tức là hữu cơ, giấy, kim loại, 
thủy tinh và nhựa). 

f. Có hệ thống xử lý bền vững các chất thải còn tồn 
dư. 
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g. Chiến dịch xóa bỏ việc xả rác bừa bãi, kể cả việc xả 
rác của du khách, và giữ gìn sạch sẽ nơi công cộng.  

h. Có đầy đủ thùng chứa các chất thải đã phân loại. 

 

D10 Phát thải khí nhà kính và giảm nhẹ biến 
đổi khí hậu  

Điểm đến có chỉ tiêu giảm lượng phát thải khí 
nhà kính, đồng thời thực hiện và báo cáo các 
chính sách và hành động giảm thiểu cụ thể. 
Các doanh nghiệp được khuyến khích đo 
lường, theo dõi, giảm thiểu, báo cáo công khai 
và giảm phát thải khí nhà kính từ mọi khía 
cạnh hoạt động của họ (bao gồm việc phát 
thải từ các nhà cung ứng và cung cấp dịch 
vụ).Khuyến khích bù trừ bất kỳ lượng khí thải 
còn sót lại. 

 

a. Công bố các chỉ tiêu về tỷ lệ giảm phát thải theo 
mốc thời gian cụ thể. 

b. Báo cáo khí hậu hàng năm, bao gồm các hoạt 
động theo dõi và giảm nhẹ. 

c. Các chiến dịch được hỗ trợ hoặc phối hợp với các 
doanh nghiệp du lịch để giảm thiểu lượng khí thải. 

d. Hoạt động giảm phát thải từ hoạt động của khu 
vực công. 

e. Thông tin cho doanh nghiệp và du khách về các 
chương trình bù trừ, đáp ứng các tiêu chuẩn được 
công nhận. 

 

D11 Vận tải có tác động thấp 

Điểm đến có mục tiêu giảm phát thải từ hoạt 
vận chuyển du khách đến và ở trong các điểm 
đến.Tăng cường sử dụng các phương tiện vận 
chuyển bền vững, phát thải thấp và giao thông 
công cộng và du lịch tích cực (ví dụ, đi bộ và 
đạp xe) để giảm thiểu mức độ ô nhiễm không 
khí, tắc nghẽn và biến đổi khí hậu từ hoạt 
động du lịch. 

 

a. Đầu tư hạ tầng giao thông bền vững hơn, bao gồm 
giao thông công cộng và các phương tiện vận tải 
phát thải thấp. 

b. Phổ biến thông tin cho du khách truy về các 
phương án vận chuyển thay thế để đi tới và ở 
trong điểm đến 

c. Dữ liệu về việc sử dụng các phương thức vận 
chuyển thay thế của du khách. 

d. Cải thiện và tuyên truyền rộng rãi việc đi xe đạp và 
đi bộ. 

e. Ưu tiên các thị trường trong đó du khách dễ dàng 
tiếp cận bằng các phương thức vận chuyển ngắn 
và bền vững hơn.  

f. Khu vực công và các doanh nghiệp du lịch ưu tiên 
vận chuyển có tác động thấp trong các hoạt động 
của mình. 

 

 

 

D12 Ô nhiễm ánh sáng và tiếng ồn 

Điểm đến có hướng dẫn và quy định để giảm 
thiểu ô nhiễm ánh sáng và tiếng ồn. Điểm đến 
khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ các 
nguyên tắc và quy định này. 

 

a. Hướng dẫn về ô nhiễm ánh sáng và tiếng ồn-được 
biên soạn và phổ biến cho các doanh nghiệp du 
lịch. 

b. Xác định và theo dõi các nguồn gây ra tiếng ồn và 
ô nhiễm ánh sáng tiềm tàng có liên quan đến du 
lịch. 

c. Cơ chế cho phép người dân địa phương khiếu nại 
về tình trạng ô nhiễm tiếng ồn và ánh sáng, với 
hành động theo dõi xử lý. 
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	Ngôn ngữ và dịch thuật
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