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Lời mở đầu
Tiêu Chuẩn của Hội Đồng Du Lịch Bền Vững Tòan Cầu (GSTC) được thiết lập nhằm cung cấp
kiến thức chung về ‘du lịch bền vững’, và là chuẩn mực tối thiểu mà các doanh nghiệp du
lịch cần phải đạt được. Các tiêu chuẩn được xây dựng theo bốn chủ đề chính: kế hoạch cho
bền vững hiệu quả, tối đa hóa các lợi ích kinh tế xã hội cho cộng đồng, phát triển di sản văn
hóa, và giảm thiểu các tác động có hại tới môi trường. Các tiêu chuẩn này được áp dụng cho
toàn bộ ngành công nghiệp du lịch.
Tiêu Chuẩn GSTC đã được phát triển và sửa đổi đồng thời cố gắng tuân thủ theo Qui Chuẩn
Thiết Lập Bộ Tiêu Chuẩn của ISEAL Alliance, là tổ chức đưa ra những hướng dẫn về chuẩn
mực quốc tế cho việc thành lập các bộ tiêu chuẩn cho tất cả các ngành. Tiêu Chuẩn GSTC
được sửa đổi mỗi 3 đến 5 năm. Kế họach cho việc sửa đổi cũng như đăng ký trước cho việc
tham gia sửa đổi các phiên bản sau được trình bày tại www.gstcouncil.org. Trang này cũng
cung cấp thông tin về quá trình và lịch sử của việc phát triển Tiêu Chuẩn.
Ứng dụng của các tiêu chuẩn bao gồm những hạng mục sau:








Được sử dụng như nền tảng cho việc chứng nhận bền vững
Được sử dụng như hướng dẫn cơ bản cho các doanh nghiệp trở nên bền vững hơn,
và giúp các tổ chức này lựa chọn các chương trình du lịch bền vững đáp ứng các tiêu
chuẩn quốc tế
Mở rộng việc tiếp cận thị trường cho các sản phẩm bền vững, được sử dụng như
hướng dẫn cho khách du lịch và đại lý du lịch trong việc lựa chọn nhà cung cấp và các
chương trình du lịch bền vững
Giúp người tiêu dùng xác định các tổ chức kinh doanh và chương trình du lịch bền
vững thực sự
Được sử dụng như một định dạng chung giúp cho truyền thông xác định được nhà
cung cấp du lịch bền vững
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Hỗ trợ cấp giấy chứng nhận và các chương trình tự nguyện khác bằng cách đảm bảo
rằng tiêu chuẩn của họ đạt một mức giới hạn thấp nhất đã được chấp thuận rộng rãi
Cung cấp một khởi điểm về các yêu cầu trong phát triển du lịch bền vững cho các
chương trình du lịch của chính phủ, phi chính phủ và tư nhân
Được sử dụng như các hướng dẫn cơ bản cho các cơ sở giáo dục và đào tạo, chẳng
hạn đại học và trường nghề về khách sạn
Mang tính lãnh đạo tạo nguồn cảm hứng cho các bên cùng hành động

Tiêu Chuẩn GSTC chỉ đưa ra những yêu cầu cần phải được thực hiện nhưng không đưa ra
cách thức thực hiện hoặc xác định mục đích đã đạt được hay chưa. Vai trò này do các chỉ số
đánh giá hiệu quả công việc thể hiện, cùng với các tài liệu giáo dục, và việc tiếp cận các công
cụ cho việc thực hiện; tất cả những điều này là những yếu tố cần thiết cho Tiêu Chuẩn GSTC.

Áp dụng Tiêu Chuẩn
Tất cả các tiêu chuẩn cần phải được áp dụng đầy đủ và rộng rãi, trừ trường hợp cụ thể mà
một tiêu chuẩn không được áp dụng thì phải giải trình được lý do tại sao tiêu chuẩn đó
không được áp dụng. Có thể có trường hợp mà một tiêu chuẩn không áp dụng được cho
một sản phẩm du lịch cụ thể do luật pháp sở tại, các điều kiện môi trường, xã hội, kinh tế
hay văn hóa. Trong trường hợp doanh nghiệp du lịch cực nhỏ hoặc của cộng đồng và có ảnh
hưởng xã hội, kinh tế và môi trường mức độ nhỏ, nguồn lực hạn chế có thể ngăn cản việc áp
dụng tòan bộ các tiêu chuẩn. Hướng dẫn chi tiết thêm về các tiêu chuẩn này có thể được tìm
thấy trong các chỉ số hỗ trợ và bảng chú giải thuật ngữ, do GSTC ấn hành.
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Chỉ số đánh giá hiệu suất
Các chỉ số đánh giá hiệu suất trình bày trong tài liệu này được thiết kế nhằm hướng dẫn việc
đo lường sự tuân thủ theo tiêu chuẩn GSTC của các khách sạn.
Bản dự thảo chỉ số đánh giá này sẽ được cập nhật thường kỳ, khi có thông tin mới. Nếu quí
vị muốn khuyến nghị các chỉ số mới hay các cải tiến khác xin vui lòng gửi đến
accreditation@gstcouncil.org

Kết hợp chỉ số và tiêu chuẩn
Tài liệu này bao gồm các tiêu chuẩn và chỉ số đánh giá hiệu suất
Mục A: Thể hiện quản lý bền vững hiệu quả
Tiêu chuẩn GSTC

Chỉ số đánh giá cho khách sạn

A1. Hệ thống quản lý bền vững

a. Hệ thống quản lý bền vững (QLBV) được lưu
trữ rõ ràng.

Doanh nghiệp đã áp dụng một hệ thống quản trị
bền vững dài hạn và phù hợp với qui mô và thực
lực, chú trọng các vấn đề về quản lý môi trường,
xã hội, văn hóa, kinh tế, chất lượng, nhân quyền,
sức khỏe, an toàn, rủi ro va khủng hỏang, và
hướng tới liên tục cải tiến.

b. Hệ thống QLBV bao gồm các vấn đề về môi
trường, xã hội, văn hóa, kinh tế, chất lượng,
nhân quyền, sức khỏe và an tòan.
c. Hệ thống QLBV cũng bao gồm việc xem xét
quản lý rủi ro và thảm họa.
d. Có văn bản lưu trữ cho thấy việc thực hiện Hệ
thống QLBV.
e. Hệ thống QLBV phải có một quá trình giám sát
việc liên tục cải tiến trong các họat động bền
vững.

A2. Tuân thủ pháp luật
Doanh nghiệp tuân thủ luật lệ địa phương, quốc
gia và quốc tế, bao gồm các điều khoản về sức
khỏe, an toàn, lao động và môi trường - ngoài
những điều khoản khác.

a. Có danh sách cập nhật các yêu cầu theo luật
pháp cần được áp dụng tại doanh nghiệp.
b. Có các chứng chỉ hay các tài liệu cho thấy việc
tuân thủ các yêu cầu đó.

A3. Thông tin và báo cáo

a. Có các báo cáo thường kỳ về hiệu quả của các
họat động bền vững.

Doanh nghiệp đưa thông tin về chính sách và
họat động bền vững của mình đến các bên liên

b. Các chính sách và hoạt động về bền vững phải
được thông báo trên các kênh thông tin ra bên
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quan, bao gồm cả khách hàng, đồng thời tìm
kiếm sự hỗ trợ của họ.

ngoài và nội bộ.
c. Thông tin hàm chứa các nội dung khuyến khích
sự hỗ trợ của khách hàng và cổ đông.

A4. Gắn kết nhân viên

a. Có bằng chứng cho việc tham gia của nhân
viên trong hệ thống QLBV.

Nhân viên được kết nối với sự phát triển và thi
hành hệ thống quản lý bền vững đồng thời được
đào tạo hướng dẫn định kỳ để đảm đương vai
trò và trách nhiệm của họ.

b. Có thông tin lưu trữ về các khóa học và đào
tạo trong công việc với các cấp nhân viên khác
nhau
c. Tài liệu hướng dẫn và đào tạo nhân viên được
trình bày ở định dạng dễ hiểu và tiếp cận được
(bao gồm cả việc sử dụng các ngôn ngữ thiểu số
khi cần thiết)
d. Nhân viên có các chứng chỉ và bằng cấp với
các kỹ năng phù hợp.

A5. Phản hồi của khách hàng
Sự hài lòng của khách hàng, bao gồm các khía
cạnh bền vững, phải được giám sát đánh giá để
đưa ra được các hành động điều chỉnh phù hợp.

a. Có hệ thống phản hồi thông tin từ khách hàng,
cùng với việc phân tích các kết quả thu nhận
được.
b. Các thông tin phản hồi về sự tiêu cực phải
được lưu trữ.
c. Có bằng chứng về các hành động khắc phục đã
được thực hiện.

A6. Quảng cáo chính xác
Các tài liệu quảng cáo và thông tin tiếp thị phải
chính xác và trung thực với thực tế của sản phẩm
và dịch vụ du lịch, kể cả các cam kết về bền vững.
Doanh nghiệp không hứa hẹn nhiều hơn những
gì họ có thể thực hiện.
A7. Công trình xây dựng và cơ sở hạ tầng
Tất cả những việc lên kế họach, thiết kế, xây
dựng, cải tạo, họat động và phá hủy của các công
trình xây dựng và cơ sở hạ tầng
A7.1 Tuân thủ
... tuân thủ các qui định và luật pháp về phân
vùng đối với các khu vực nhạy cảm, được bảo vệ
và có giá trị di sản.

a. Hình ảnh sử dụng trong quảng cáo phải phản
ánh trung thực hiện trạng dịch vụ cung cấp.
b. Các tuyên cáo về bền vững phải dựa trên thực
trạng các họat động đã xảy ra.

Chỉ số cho tiêu chuẩn A7 liên quan đến công
trình xây dựng và cơ sở hạ tầng đối với cơ sở lưu
trú được chứng nhận

a. Nhận thức cũng như việc tuân thủ luật pháp
liên quan đến việc sử dụng đất và các họat động
trong khu vực phải được chứng minh.
b. Các giấy phép cần thiết phải còn giá trị lưu
hành.
c. Nhận thức và việc tuân thủ các hướng dẫn và
kế họach quản lý các khu vực không được luật
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pháp qui định (chẳng hạn các khu vực đặc biệt,
thiết kế, v.v.) phải được chứng minh.
A7.2 Tác động và sự tòan vẹn
... tôn trọng khả năng và sự tòan vẹn của môi
trường tự nhiên và văn hóa xung quanh

a. Việc chọn lựa điểm du lịch, thiết kế và tiếp cận
phải xem xét đến các đặc điểm nhìn thấy được,
cảnh quan, di sản văn hóa và tự nhiên.
b. Việc chọn lựa điểm du lịch, thiết kế và tiếp cận
phải xem xét đến việc bảo vệ các vùng nhạy cảm
sinh học cũng như khả năng hấp thụ của các hệ
sinh thái.
c. Sự toàn vẹn của các di sản văn hóa, khảo cổ và
các khu vực tâm linh phải được đảm bảo.
d. Sự toàn vẹn và sự kết nối của các khu vực tự
nhiên và các khu được bảo vệ phải được đảm
bảo.
e. Các loài có nguy cơ và được bảo vệ không bị
đưa đi và các tác động trên môi trường sống
hoang dã phải được giảm thiểu.
f. Các nguồn nước/lưu vực/đất ngập nước phải
không được thay đổi, các dòng xả thải phải được
giảm thiểu khi có thể và sau đó phải được giữ lại
hoặc định hướng dẫn lưu và lọc sạch.
g. Các nhân tố rủi ro (bao gồm biến đổi khí hậu,
các hiện tượng tự nhiên, và sự an toàn cho du
khách) phải được đánh giá và xử lý.
h. Đánh giá tác động (bao gồm các tác động tích
lũy) phải được tiến hành và lưu văn bản phù
hợp.

A7.3 Các kỹ thuật và vật liệu bền vững
... sử dụng các qui định và vật liệu theo nguyên
tắc bền vững, phù hợp với địa phương.

A7.4 Đảm bảo sự tiếp cận cho tất cả

a. Vật liệu, kỹ thuật và nghề thủ công địa phương
phải được sử dụng trong xây dựng và thiết kế khi
phù hợp và khả thi.
b. Thực vật bản địa và đặc hữu có nguồn gốc bền
vững được dùng trong trang trí và tạo cảnh
quan, tránh sử dụng loài ngoại lai và xâm hại.
c. Thực vật được chọn lựa dựa theo đặc tính
chống chịu với điều kiện sống, chẳng hạn các loài
có khả năng chịu hạn.
d. Các thiết kế, vật liệu và kỹ thuật xây dựng bền
vững được sử dụng trong xây dựng, với chứng
chỉ phù hợp khi có thể.
e. Rác thải xây dựng phải được phân lọai và xử lý
phù hợp với việc bảo vệ môi trường.
a. Các khu, các công trình và các hoạt động du
lịch phải dễ dàng tiếp cận cho người khuyết tật
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... đảm bảo quyền được tiếp cận và thông tin cho
những cá nhân có nhu cầu đặc biệt, khi phù hợp.

và người có nhu cầu đặc biệt, phù hợp bản chất
của hoạt động kinh doanh.
b. Thông tin rõ ràng và chính xác được cung cấp
và tiếp cận được.
c. Việc tiếp cận phải được chứng nhận hoặc kiểm
tra bởi các chuyên gia hay các tổ chức người tiêu
dùng thích hợp.

A8. Quyền sở hữu tài sản, đất và nước
Việc mua lại của doanh nghiệp với các quyền sở
hữu đất, nước và tài sản được thực hiện hợp
pháp, tuân thủ các quyền của các cộng đồng địa
phương và bản địa, bao gồm sự đồng thuận tự
do và được thông tin trước của họ, và không đòi
hỏi họ phải tái định cư không tự nguyện.

A9. Thông tin và diễn giải
Doanh nghiệp cung cấp thông tin và diễn giải về
môi trường xung quanh, văn hóa địa phương và
di sản văn hóa, cũng như giải thích về hành vi
ứng xử phù hợp khi tham quan các khu vực tự
nhiên, các họat động văn hóa và các di sản văn
hóa.
A10. Gắn kết với điểm đến du lịch
Doanh nghiệp tham gia vào việc lập kế họach và
quản trị du lịch bền vững tại điểm đến du lịch,
nếu có cơ hội

a. Quyền sử dụng đất và tài sản phải có văn bản.
b. Người sử dụng và quyền tiếp cận các tài
nguyên quan trọng, bao gồm đất và nước, phải
có văn bản theo qui định.
c. Có văn bản chứng thực việc trao đổi, tư vấn và
kết nối với các cộng đồng địa phương và bản địa.
d. Có văn bản về sự đồng thuận (tự nguyện,
được thông tin trước) của cộng đồng địa
phương, khi thích hợp (cho thấy không có sự
cưỡng chế di dời hoặc bán đất).
a. Tài liệu thông tin/diễn giải về di sản văn hóa và
tự nhiên ở địa phương phải có sẵn và cung cấp
cho khách hàng.
b. Nhân viên được thông tin và đào tạo về các di
sản văn hóa và tự nhiên ở địa phương.
c. Khách hàng phải được thông tin về các hành vi
phù hợp với địa phương.
a. Doanh nghiệp là thành viên của một tổ chức
quản lý điểm đến du lịch hoặc một tổ chức
tương đương, nếu các tổ chức này hiện diện.
b. Doanh nghiệp tham gia vào các liên kết với các
cộng đồng địa phương, tổ chức phi chính phủ và
các tổ chức địa phương khác nếu có.
c. Doanh nghiệp tham gia vào việc lập kế họach
và quản lý các cuộc họp và họat động liên quan
đến du lịch bền vững trong khu vực.
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B: Tối đa hóa các lợi ích kinh tế xã hội cho cộng đồng địa phương và tối thiểu hóa các tác
động có hại
Tiêu chuẩn GSTC
B1. Hỗ trợ cộng đồng
Doanh nghiệp tích cực hỗ trợ các sáng kiến phát
triển cơ sở hạ tầng địa phương và cộng đồng.
Chẳng hạn như giáo dục, đào tạo, y tế và vệ sinh,
và các dự án giảm thiểu tác động của biến đổi khí
hậu.

Chỉ số đánh giá cho khách sạn
a. Doanh nghiệp kết hợp với cộng đồng địa
phương xác định nhu cầu và cơ hội trong việc hỗ
trợ và đánh giá các lợi ích tiềm năng /tác động.
b. Có văn bản về mức độ và bản chất việc đóng
góp kiến tạo cộng đồng địa phương.
c. Cộng đồng địa phương được phép tiếp cận các
công trình và dịch vụ du lịch.

B2. Sử dụng lao động địa phương

a. Tỉ lệ nhân công địa phương được xác định và
quản lý.

Cư dân địa phương phải có các cơ hội bình đẳng
về việc làm và thăng tiến, bao gồm cả các vị trí
quản lý.

b. Tỉ lệ nhân công địa phương ở cấp quản lý
được xác định và quản lý.

B3. Thu mua địa phương

a. Doanh nghiệp thường xuyên thanh tra nguồn
cung cấp hàng hóa và dịch vụ.

Khi thu mua cũng như cung cấp hàng hóa và dịch
vụ, doanh nghiệp cần phải ưu tiên cho các nhà
cung cấp địa phương/tham gia thương mại bình
đẳng khi họ có sẵn và đủ số lượng hàng hóa.

b. Tỉ lệ hàng hóa và dịch vụ có nguồn gốc từ các
cơ sở kinh doanh địa phương được xác định và
quản lý.

B4. Cơ sở kinh doanh địa phương
Doanh nghiệp cần hỗ trợ các cơ sở kinh doanh
địa phương trong việc phát triển và bán các sản
phẩm và dịch vụ bền vững dựa trên đặc điểm tự
nhiên, lịch sử và văn hóa khu vực.

c. Có chương trình đào tạo cho cư dân địa
phương nhằm gia tăng cơ hội nghề nghiệp.

c. Tỉ lệ của các nhà cung cấp không phải địa
phương hoặc hoạt động theo hướng thương mại
bình đẳng được xác định và quản lý.
a. Cơ sở kinh doanh địa phương được cho quyền
tiếp cận khu du lịch và khách hàng để hoạt động
thương mại.
b. Khi cần thiết, doanh nghiệp tư vấn và hỗ trợ
các nhà cung cấp địa phương về chất lượng và sự
bền vững của dịch vụ của họ.
c. Các cơ hội liên doanh liên kết với các doanh
nghiệp địa phương được xem xét và tiến hành,
nếu phù hợp.

B5. Khai thác và lạm dụng
Doanh nghiệp thực hiện chính sách chống việc
khai thác hay lạm dụng thương mại, tình dục hay
các hình thức khác, đặc biệt đối với trẻ em, thiếu
niên, phụ nữ, người dân tộc thiểu số hoặc các
nhóm dễ bị tổn thương khác.

a. Doanh nghiệp có chính sách chống lại việc lạm
dụng và quấy rối đối với các nhóm dễ bị tổn
thương.
b. Chính sách này được thông tin rộng rãi và đưa
vào thực hiện.
c. Doanh nghiệp kết hợp với cộng đồng địa
phương cùng chống lại việc lạm dụng và quấy
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rối.
d. Có hồ sơ lưu trữ về tuổi của nhân viên và
không có lao động trẻ em dưới mọi hình thức
(theo qui định của ILO).
e. Doanh nghiệp hỗ trợ các hoạt động chống du
lịch tình dục trẻ em.
B6. Cơ hội bình đẳng

a. Doanh nghiệp xác định các nhóm có nguy cơ bị
phân biệt, bao gồm phụ nữ và dân tộc thiểu số.

Doanh nghiệp đưa ra các cơ hội việc làm, bao
gồm cả cấp quản lý, mà không có sự phân biệt về
giới tính, chủng tộc, tôn giáo, sự tàn tật hay các
hình thức khác.

b. Tỉ lệ nhân viên tuyển dụng từ các nhóm này
được theo dõi và tương xứng với nhân khẩu học
địa phương.

B7. Việc làm tử tế
Luật lao động được tôn trọng, một môi trường
làm việc an tòan được đảm bảo và nhân viên
được trả ít nhất một mức lương đủ sống. Nhân
viên được tạo đào tạo thường xuyên, có cơ hội
được thăng tiến.

c. Việc đề bạt thăng chức phải bao gồm nhân
viên thuộc các nhóm này.
a. Doanh nghiệp cho thấy có nhận thức về, và
tuân thủ theo, tiêu chuẩn và luật lao động quốc
tế.
b. Lương được giám sát và thường xuyên xem
xét đối chiếu với tiêu chuẩn quốc gia về mức
lương vừa đủ sống.
c. Hồ sơ đào tạo cho mọi nhân viên được lưu
giữ, thể hiện các mức độ và tần suất đào tạo.
d. Hợp đồng lao động thể hiện sự hỗ trợ bảo
hiểm y tế và bảo hiểm xã hội.
e. Các thiết bị cấp nước và vệ sinh được cung cấp
cho tất cả nhân viên.
f. Sự hài lòng của nhân viên được giám sát.
g. Có cơ chế tiếp nhận và xử lý khiếu nại hay
phàn nàn từ nhân viên.

B8. Dịch vụ cộng đồng
Họat động của doanh nghiệp không được ảnh
hưởng sự cung cấp các dịch vụ cơ bản chẳng hạn
thức ăn, nước, năng lượng, chăm sóc sức khỏe
và vệ sinh, cho các cộng đồng lân cận.

B9. Sinh kế dân địa phương
Các họat động của doanh nghiệp không được
ảnh hưởng xấu đến đời sống của người dân địa

a. Doanh nghiệp giám sát tác động của họ lên sự
sẵn sàng của các dịch vụ cơ bản địa phương.
b. Có cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin/phản
hồi ý kiến/khiếu nại từ các cộng đồng dân cư.
c. Bất cứ sự suy giảm nào về sự sẵn sàng của các
dịch vụ cơ bản cho cộng đồng địa phương mà do
hoạt động của doanh nghiệp gây ra thì phải được
xử lý.
a. Việc tiếp cận của dân địa phương tới các sinh
kế phải được xem xét trong các quyết định về sự
phát triển và họat động điều hành.
b. Có cơ chế dành cho cư dân địa phương báo
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phương, bao gồm việc sử dụng tài nguyên đất và
nước, giao thông và nhà ở.

cáo về các trường hợp sụt giảm việc tiếp cận sinh
kế ở địa phương.

C. Tối đa lợi ích cho di sản văn hóa và tối thiểu tác động có hại
Tiêu chuẩn GSTC
C1. Tương tác văn hóa
Doanh nghiệp tuân thủ các qui định quốc gia và
quốc tế cũng như các hướng dẫn đã được chấp
thuận tại địa phương về quản lý và quảng bá việc
tham quan các cộng đồng thiểu số và các khu
vực nhạy cảm về văn hóa hay lịch sử, nhằm giảm
thiểu các tác động có hại và tối đa các lợi ích cho
địa phương cũng như sự hài lòng của du khách.

Chỉ số đánh giá cho khách sạn
a. Doanh nghiệp thể hiện có nhận thức về, và
tuân thủ các qui định và hướng dẫn của địa
phương cũng như quốc gia cho việc tham quan
các điểm du lịch văn hóa và các cộng đồng thiểu
số.
b. Doanh nghiệp liên kết với cộng đồng/điểm du
lịch trong việc xem xét các qui định và tạo mới
cũng như đồng thuận về các hướng dẫn bổ sung
nếu cần thiết.
c. Các hướng dẫn phải được thông tin và sử dụng
hiệu quả.
d. Có các biện pháp cụ thể nhằm tránh những
tương tác không thích hợp đối với trẻ em.

C2. Bảo vệ di sản văn hóa
Doanh nghiệp tham gia vào việc bảo vệ, bảo tồn
và tôn tạo các di tích, khu vực và truyền thống có
giá trị lịch sử, khảo cổ, văn hóa và tinh thần,
đồng thời không cản trở sự tiếp cận của người
dân địa phương.
C3. Trình diễn văn hóa và di sản
Doanh nghiệp trân trọng và đưa các yếu tố văn
hóa địa phương cả truyền thống và hiện đại vào
các họat động, thiết kế, trang trí, ẩm thực hay
cửa hang của họ với sự tôn trọng quyền sở hữu
trí tuệ của cộng đồng địa phương.

a. Doanh nghiệp thực hiện và lưu trữ thông tin
về đóng góp tài chính cho việc bảo vệ di sản văn
hóa.
b. Doanh nghiệp đóng góp bằng hiện vật hoặc
các hình thức hỗ trợ khác cho di sản văn hóa.
c. Cư dân địa phương được tiếp cận các điểm du
lịch.
a. Thủ công/nghệ thuật địa phương được sử
dụng trong thiết kế và trang trí nội thất.
b. Các truyền thống và di sản văn hóa sống được
thể hiện qua ẩm thực, bán hàng, sự kiện và các
dịch vụ khác.
c. Quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền phải được
tôn trọng và có các giấy phép cần thiết.
d. Quan điểm của cộng đồng địa phương được
xem xét đến trong việc trưng bày di sản văn hóa
địa phương.

C4. Đồ tạo tác

a. Việc sử dụng đồ tạo tác phải minh bạch và có
hồ sơ lưu trữ và thông báo.

Các đồ tạo tác có tính lịch sử hay khảo cổ không
được bày, bán và trao đổi, trừ khi được luật

b. Khi sử dụng đồ tạo tác, phải xác định được các
luật và lệ cho phép việc sử dụng này.
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quốc tế và địa phương cho phép.

c. Ngăn chặn du khách lấy đi hoặc làm hư hỏng
đồ tạo tác.

D: Tối đa lợi ích cho môi trường và tối thiểu tác động có hại
Tiêu chuẩn GSTC

Chỉ số đánh giá cho khách sạn

D1. Bảo tồn tài nguyên
D1.1 Mua hàng có lợi cho môi trường

a. Có chính sách mua hàng có lợi cho môi
trường.

Chính sách mua hàng ưu tiên các nhà cung cấp
và hàng hóa bền vững về môi trường, bao gồm
tư liệu sản xuất, thực phẩm, thức uống, vật liệu
xây dựng và tiêu dùng.

b. Ưu tiên hàng hóa và nhà cung cấp có chứng
nhận môi trường – đặc biệt cho gỗ, giấy, cá, các
thực phẩm khác, và sản vật từ thiên nhiên.
c. Khi không có các sản phẩm và nhà cung cấp
được chứng nhận, phải xem xét đến nguồn gốc
và phương thức sản xuất hay nuôi trồng.
d. Không được sử dụng hay mua bán các loài bị
đe dọa.

D1.2 Mua hàng hiệu quả

a. Mua hàng ưu tiên các sản phẩm có thể tái sử
dụng, tái sinh và có thể trả lại được.

Doanh nghiệp quản lý cẩn thận việc thu mua các
hàng hóa tiêu dùng, bao gồm thực phẩm, để
tránh lãng phí.

b. Việc mua và sử dụng các sản phẩm tiêu dùng
và dùng một lần phải được giám sát và quản lý.

D1.3 Bảo tồn năng lượng

a. Tổng năng lượng sử dụng phải được giám sát
và quản lý.

Việc tiêu thụ năng lượng phải được kiểm sóat
bằng phân lọai và các bước cần thiết để giảm
việc tiêu thụ nói chung. Doanh nghiệp phải nỗ
lực gia tăng việc sử dụng năng lượng tái tạo
được.

c. Tránh dùng bao bì không cần thiết (đặc biệt từ
nhựa), và nên mua với lượng lớn phù hợp (để
giảm bao bì).

b. Năng lượng sử dụng cho mỗi du khách/đêm
cho từng loại năng lượng phải được giám sát và
quản lý.
c. Ưu tiên năng lượng tái tạo được và tỉ lệ năng
lượng tái tạo trong tòan bộ năng lượng cung cấp
phải được giám sát và quản lý.
d. Có các thiết bị và qui định để giảm thiểu năng
lượng sử dụng.
e. Đặt ra mục tiêu giảm thiểu năng lượng tiêu
thụ.
f. Nhân viên và khách hàng được cung cấp
hướng dẫn về giảm thiểu năng lượng sử dụng.

D1.4 Bảo tồn nước

a. Rủi ro về nước được đánh giá và lưu trữ.
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Những rủi ro về nước phải được đánh giá, việc
tiêu thụ nước phải được kiểm sóat bằng phân
lọai, và các bước cần thiết để giảm thiểu việc
tiêu thụ nói chung. Nguồn nước phải bền vững
và không có tác hại xấu đến các dòng chảy môi
trường. Ở những khu vực có nguy cơ cao về
nước, các mục tiêu dựa trên toàn cảnh quản lý
nước phải được xác định và theo đuổi.

b. Khi rủi ro về nước được đánh giá là cao, các
mục tiêu dựa trên tòan cảnh quản lý nước phải
được xác định.
c. Lượng nước sử dụng cho mỗi khách/đêm cho
mỗi nguồn nước phải được giám sát và quản lý.
d. Có các thiết bị và qui định về giảm thiểu sử
dụng nước.
e. Nước được lấy từ các nguồn hợp pháp và bền
vững, đã và sẽ không ảnh hưởng đến dòng chảy
môi trường.
f. Xem xét tác động tích lũy của du lịch lên địa
phương đối với nguồn nước.
g. Có xác định mục tiêu giảm thiểu sử dụng
nước.
h. Nhân viên và khách được cung cấp hướng dẫn
về giảm thiểu sử dụng nước.

D2 Giảm thiểu ô nhiễm
D2.1 Xả thải khí nhà kính
Các nguồn xả thải khí nhà kính quan trọng trong
doanh nghiệp phải được xác định, tính tóan khi
có thể và các qui trình được áp dụng để tránh
hoặc giảm thiểu việc phát thải. Sự đền bù cho
các nguồn xả thải còn lại của doanh nghiệp được
khuyến khích.

a. Tổng lượng khí thải nhà kính trực tiếp và gián
tiếp phải được giám sát và quản lý.
b. Dấu chân Carbon của mỗi du khách/đêm được
giám sát và quản lý.
c. Có các hoạt động để tránh hoặc giảm thiểu
đáng kể lượng khí thải hàng năm từ tất cả các
nguồn do doanh nghiệp kiểm sóat.
d. Cơ chế đền bù carbon được sử dụng nếu tiện
lợi.

D2.2 Vận tải
Doanh nghiệp tìm kiếm biện pháp giảm thiểu các
nhu cầu vận tải và khuyến khích việc sử dụng các
phương tiện thay thế sử dụng năng lượng hiệu
quả và sạch hơn tới khách hàng, nhân viên, nhà
cung cấp cũng như cho chính họat động của họ.

a. Thông tin được cung cấp và quảng bá đến
khách hàng về các lựa chọn vận chuyển thay thế
(thân thiện với khí hậu), cho việc đến, đi và trong
chuyến du lịch của họ.
b. Cung cấp hoặc tạo điều kiện cho các phương
thức vận chuyển thay thế (chẳng hạn thuê xe,
chia sẻ xe hơi, đưa đón) cho khách và nhân viên.
c. Ưu tiên việc tiếp cận thị trường cho các
phương thức vận chuyển ngắn và bền vững hơn.
d. Ưu tiên các nhà cung cấp địa phương và tìm
cách giảm thiểu việc vận chuyển trong các hoạt
động hàng ngày

D2.3 Nước thải

a. Nước thải được thải vào hệ thống xử lý nước
thải đô thị hoặc hệ thống xử lý đã được chính

Tiêu Chuẩn Du Lịch Bền Vững GSTC
Chỉ số đánh giá cho khách sạn
Nước thải, bao gồm nước thải sinh họat, phải
được xử lý hiệu quả và chỉ được tái sử dụng hay
xả một cách an tòan khi không có tác động xấu
tới cư dân địa phương và môi trường.

D2.4 Chất thải rắn
Chất thải, bao gồm chất thải từ thực phẩm, phải
được kiểm sóat và phải có cơ chế hiện hành để
giảm thải, và khi mà việc giảm thải không thể
thực hiện được thì phải chuyển sang tái sử dụng
và tái sinh. Tất cả các chất thải phải không được
có tác hại tới cư dân địa phương và môi trường.

quyền chấp thuận, nếu có.
b. Nếu hệ thống xử lý nước thải đô thị không có,
phải có một hệ thống xử lý trong khu du lịch để
xử lý nước thải (đạt yêu cầu quốc tế về chất
lượng nước thải) và đảm bảo không có tác hại
đến dân cư địa phương và môi trường.
a. Lượng chất thải rắn do mỗi du khách/đêm thải
ra phải được giám sát và quản lý.
b. Có kế họach quản lý chất thải rắn.
c. Kế họach quản lý chất thải rắn bao gồm các
họat động để giảm thiểu, phân lọai và tái chế
hoặc tái sử dụng rác thực phẩm.
d. Xử lý rác ở nhà máy rác được chính quyền
chấp thuận hoặc quản lý và phải có bằng chứng
là nhà máy này không gây tác hại đến môi
trường hay dân cư địa phương.
e. Xử lý chất thải rắn theo lọai và có đặt ra mục
tiêu nhằm giảm thiểu chất thải rắn phải chôn lấp.
f. Cung cấp hướng dẫn cho du khách và nhân
viên về giảm thiểu rác thải.

D2.5 Chất độc hại
Việc sử dụng chất độc hại, bao gồm thuốc trừ
sâu, sơn, chất khử trùng cho hồ bơi và các hóa
chất tẩy rửa, phải được giảm thiểu tối đa, và khi
có thể cần được thay thế bằng các sản phẩm hay
qui trình không độc hại.

a. Có thống kê về các chất độc hại và có bảng chỉ
dẫn an tòan hóa chất (MSDS).
b. Có các hoạt động nhằm tìm các chất thay thế
thân thiên với môi trường.
c. Hóa chất, đặc biệt với lượng lớn, phải được
lưu trữ và quản lý theo tiêu chuẩn phù hợp.
d. Du khách được thông báo về việc sử dụng cho
mục đích cá nhân các chất có thể gây hại cho môi
trường địa phương (chẳng hạn kem chống nắng
và thuốc chống côn trùng độc hại).

D2.6 Giảm thiểu ô nhiễm
Doanh nghiệp thực thi các biện pháp giảm thiểu
ô nhiễm từ tiếng ồn, ánh sáng, dòng nước xả,
xâm thực, hợp chất gây suy giảm tầng ozone, và
các chất làm ô nhiễm không khí, nước và đất.

a. Các nguồn có thể gây ra ô nhiễm được nêu
trong tiêu chuẩn này phải được xem xét và xác
định.
b. Các nguồn ô nhiễm này phải được giám sát.
c. Có các hoạt động nhằm giảm thiểu hoặc nếu
có thể loại bỏ hòan tòan các lọai ô nhiễm nêu ra
trong tiêu chuẩn này.

D3. Bảo tồn đa dạng sinh học, hệ sinh thái và cảnh quan
D3.1 Bảo tồn đa dạng sinh học

a. Doanh nghiệp cho thấy có nhận thức về các
khu bảo tồn thiên nhiên và các khu có giá trị đa
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Doanh nghiệp hỗ trợ và đóng góp cho bảo tồn đa
dạng sinh học, bao gồm qua việc quản lý phù
hợp cơ sở du lịch của họ. Chú ý đặc biệt tới các
khu bảo tồn thiên nhiên và khu vực có giá trị đa
dạng sinh học cao. Giảm thiểu hoặc di dời các tác
động xấu tới hệ sinh thái tự nhiên, và đóng góp
đền bù cho công tác quản lý bảo tồn.

dạng sinh học cao.
b. Doanh nghiệp đóng góp tài chính (có văn bản
lưu trữ) cho việc bảo tồn đa dạng sinh học tại địa
phương.
c. Doanh nghiệp đóng góp bằng hiện vật (có văn
bản lưu trữ) hay các hỗ trợ khác cho việc bảo tồn
đa dạng sinh học tại địa phương.
d. Khu du lịch được quản lý tích cực để hỗ trợ
bảo tồn đa dạng sinh học.
e. Doanh nghiệp có nhận thức về, và giảm thiểu,
các hoạt động có khả năng xáo trộn đời sống
hoang dã và môi trường sống.
f. Đền bù khi có sự xáo trộn xảy ra.
g. Có các hoạt động khuyến khích du khách ủng
hộ bảo tồn đa dạng sinh học.
h. Doanh nghiệp liên kết với các tổ chức bảo tồn
phi chính phủ tại địa phương.

D3.2 Các loài xâm hại
Doanh nghiệp thực hiện các biện pháp ngăn
chặn việc đưa các lòai xâm hại đến địa phương.
Các lòai bản địa phải được sử dụng cho cảnh
quan và bảo tồn – khi có thể, đặc biệt trong cảnh
quan tự nhiên.

a. Các khu du lịch phải được giám sát về sự hiện
diện của các loài xâm hại.
b. Có các hoạt động nhằm đảm bảo các loài xâm
hại không được đưa vào hoặc lây lan.
c. Có chương trình loại bỏ và kiểm soát các loài
xâm hại.
d. Việc tạo cảnh quan của khu du lịch phải xem
xét việc sử dụng các loài bản địa.

D3.3 Tham quan các khu vực tự nhiên
Doanh nghiệp tuân thủ các hướng dẫn phù hợp
về quản lý và quảng bá việc tham quan các khu
vực tự nhiên nhằm giảm thiểu tác động xấu và
gia tăng sự hài lòng của du khách.

D3.4 Tương tác với động vật trong tự nhiên
Việc tương tác với động vật sống tự do trong tự
nhiên phải xét đến các tác động tích lũy, phải là
không xâm hại và được quản lý có trách nhiệm
nhằm giảm thiểu tác động xấu đến các lòai động
vật này, cũng như khả năng sinh tồn và tập tính

a. Doanh nghiệp có nhận thức, và tuân thủ các
hướng dẫn sẵn có về hoạt động du lịch tại các
khu vực tự nhiên.
b. Các hướng dẫn phải được sử dụng khi tổ chức
hoạt động tham quan và thông tin đến du khách.
c. Doanh nghiệp kết nối với các tổ chức bảo tồn
địa phương để thiết lập/xác định các vấn đề liên
quan đến việc tham quan các khu vực cụ thể.
a. Doanh nghiệp có nhận thức về, và tuân thủ
các qui định và hướng dẫn địa phương, quốc gia
và quốc tế liên quan đến tương tác với các sinh
vật hoang dã, bao gồm việc xem chúng.
b. Doanh nghiệp tham gia vào việc phát triển và
thực hiện các tiêu chuẩn và hướng dẫn địa
phương cho việc tiếp xúc với sinh vật hoang dã,
bao gồm việc xem chúng, theo yêu cầu dựa trên
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của các loài này trong tự nhiên.

tư vấn của các chuyên gia sinh vật hoang dã.
c. Tiếp xúc trực tiếp, đặc biệt cho ăn, là không
được cho phép, trừ khi được sự đồng thuận của
các tiêu chuẩn quốc tế, hoặc khi không có tiêu
chuẩn thì được hướng dẫn tư vấn bởi các chuyên
gia sinh vật hoang dã độc lập.
d. Có các biện pháp giảm thiểu tác động tới sinh
vật hoang dã.
e. Các tác động đến sức khỏe của sinh vật hoang
dã phải được giám sát thường kỳ và xử lý.

D3.5 Quyền lợi cho động vật
Không bắt, nuôi giữ, cho sinh sản các lòai động
vật hoang dã, trừ khi được thực hiện bởi nhân
viên được ủy quyền và có các dụng cụ thích hợp
cho các hoạt động được quản lý phù hợp và tuân
theo luật lệ quốc tế và sở tại. Nơi ở, chăm sóc và
chăn dắt tất cả động vật hoang dã và thuần hóa
phải đạt các tiêu chuẩn cao nhất về phúc lợi cho
động vật.

a. Doanh nghiệp có nhận thức về và tuân thủ
theo luật định về nuôi nhốt sinh vật hoang dã.
b. Thực hiện theo các hướng dẫn hiện có cho các
họat động du lịch cụ thể có bao gồm nuôi nhốt
sinh vật hoang dã.
c. Cá nhân có trách nhiệm với các sinh vật hoang
dã được nuôi nhốt phải có các chứng chỉ và kinh
nghiệm phù hợp và được cấp giấy phép đầy đủ.
d. Doanh nghiệp có nhận thức về, và tuân thủ
các luật và qui định phù hợp về quyền lợi cho
động vật.
e. Thực hiện kiểm tra thường xuyên điều kiện
của các sinh vật bị nuôi nhốt và nơi ở của chúng.
f. Thực hiện kiểm tra thường xuyên điều kiện của
các loài đã được thuần hóa cũng như nơi ở và
điều kiện chăm sóc của chúng.

D3.6 Đánh bắt và trao đổi sinh vật hoang dã
Các lòai sinh vật hoang dã không được dùng để
thu hái, tiêu thụ, trưng bày, bán hay trao đổi, trừ
khi là một phần của một họat động có quản lý
nhằm đảm bảo việc sử dụng chúng là bền vững
và tuân theo luật quốc tế và sở tại.

a. Doanh nghiệp có nhận thức về, và tuân thủ
các luật và qui định phù hợp về đánh bắt và trao
đổi sinh vật hoang dã.
b. Du khách phải được thông tin về các qui định
liên quan đến đánh bắt/thu hái, tiêu thụ và trao
đổi và cần phải tránh mua những phẩm vật lưu
niệm phạm pháp do có nguồn gốc từ các loài bị
đe dọa, như IUCN hoặc CITES đã thông báo.
c. Khi hoạt động săn bắt là hợp pháp, nó phải là
một phần của một phương thức hướng tới bảo
tồn khoa học, được quản lý tốt và thực thi
nghiêm ngặt.

