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Bảo vệ môi trường với sự phát triển
bền vững

du lịch ở Hà Tây.

LỜI GIỚI THIỆU

N
gày nay khụng một Quốc gia nào trong quỏ trỡnh hoạch định chính sách và quản lý phỏt

triển kinh tế lại khụng cú nội dung phỏt triển bền vững. Trờn lý thuyết, phỏt triển bền

vững là nhằm đáp ứng các nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp

ứng các nhu cầu của các thế hệ mai sau. Nó liên quan đến phát triển và sử dụng có trách

nhiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Sự phát triển bền vững của một quốc gia nói chung phải được đảm bảo một cách thống

nhất và đồng thời trên ba mặt: Kinh tế, Xó hội và Môi trường. Trong đề tài này tôi chỉ đưa

ra những tác động của môi trường đến du lịch và ngược lại.

Trờn lĩnh vực du lịch, ở Việt Nam ta quỏ trỡnh phỏt triển phải được định hướng và quản lý

theo phương châm kết hợp hài hoà nhu cầu của trước mắt và lâu dài ở cả hai góc độ sản

xuất và tiêu dùng du lịch nhằm đạt tới một mục đích bảo tồn và tái tạo được tài nguyên

thiên nhiên, giữ gỡn và phỏt huy được bản sắc văn hoá dân tộc.

Cũng đó cú một số cụng trỡnh nghiờn cứu về vấn đề môi trường trong thời đại hiện nay có

liên quan trực tiếp đến du lịch. Việc phát triển du lịch không thể không chú ý đến môi

trường và do vậy trong đề tài này của tôi tôi sẽ chú trọng đưa ra những giải pháp góp phần

vào việc bảo vệ môi trường trong du lịch, cụ thể là ở Hà Tây.

Hà Tõy với nguồn tài nguyên du lịch phong phú và đa hệ, nhiều di tích lịch sử mà

chỉ Hà Tây mới có. Điều đó có thể nói Hà Tây là một điểm du lịch thăm quan, vui chơi,

giải trí hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Trong những năm vừa qua, du lịch

Hà Tây đó đạt được những kết quả cao trong du lịch cả nước như: Cơ sở hạ tầng được



nâng cao, các điểm du lịch, sản phẩm du lịch mới ra đời đáp ứng yêu cầu của khách. Tuy

nhiên bên cạnh đó, một vấn đề cấp thiết đang đặt ra đũi hỏi cỏc nghành, cỏc cấp của địa

phương quan tõm và tỡm ra biện phỏp để giải quyết. Đó là: môi trường và sự phát triển

bền vững của du lịch. Hiện nay, vấn đề môi trường của Hà Tây đang rất nhức nhối cần

phải có biện pháp để giải quyết ngay như: Không có hệ thống gom thu nước thải cho

khách sạn, nhà hàng có kiến trúc xấu xí, thô kệch... Do đó phát triển bền vững là giải pháp

duy nhất khắc phục được tỡnh trạng ụ nhiễm mụi trường, hạn chế việc sử dụng cạn kiệt

tài nguyên, làm suy thoái tài nguyên, duy trỡ tớnh đa dạng hoá sinh học cho Hà Tây.

Nhận thức rừ được những điều kiện thuận lợi về tự nhiên và xó hội. Trong những năm gần

đây Hà Tây đang cố gắng tự khẳng định mỡnh, đang cố gắng gỡn giữ mụi trường tự

nhiên – là điều kiện cốt lừi của du lịch Hà Tõy.

Do cỏc yếu tố nờu trờn, bắt buộc chỳng ta phải cú một cỏch nhỡn nhận đúng đắn hơn về

việc phát triển các hoạt động du lịch. Phát triển du lịch nhằm đạt hiệu quả cao nhưng phải

bền vững. Đồng thời qua đây chúng ta có thể giải quyết được những vấn đề đang bức súc

hiện nay ở Hà Tây. Vỡ vậy tụi đó chọn đề tài “ Bảo vệ môi trường với sự phát triển bền

vững ở Hà Tây” để làm đề tài nghiên cứu môn Kinh tế du lịch.

Câu hỏi nghiên cứu của đề tài là:

1) Môi trường và sự phát triển du lịch bền vững của Hà Tây hiện nay đang phát triển

như thế nào ?

2) Hà Tõy cần phải làm gỡ và làm như thế nào để phát triển du lịch bền vững?

Tóm lại khi nghiên cứu đề tài trên. Tầm quan trọng nhất, mục đích lớn nhất của tôi trong

đề tài này là: đưa ra được giải pháp đúng nhất, hiệu quả nhất. Góp một phần nhỏ vào việc

bảo vệ môi trường với phát triển du lịch bền vững ở Hà Tây nói riêng và môi trường chung

của toàn xó hội.

Tuy nhiên khi nghiên cứu đề tài này, do kiến thức cũn hạn chế để có được sự thành công

trong bài viết em xin chân thành cảm ơn cô: Trần Thị Hạnh đó giỳp đỡ em trong quá trỡnh

viết. Xin được cảm ơn cô rất là nhiều.



Chương 1: NHỮNG Lí LUẬN CƠ BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG

VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG .

1. Khái quát về môi trường và phát triển du lịch bền vững:

1.1.Các khái niệm về môi trường:

Chỳng ta biết rằng: Môi trường của một sự vật hoặc của một sự kiện là tổng thể các yếu tố

bên ngoài ảnh hưởng đến sự vật và sự kiện đó. Khi nói đến môi trường thỡ phải núi đến

môi trường của sự vật và sự kiện gỡ vỡ những đối tượng này chỉ tồn tại ở môi trường xác

định vỡ cỏc yếu tố bờn ngoài.

Chúng ta có những khái niệm về môi trường như sau:

- Định nghĩa về Môi trường của Kalesnick (): Môi trường là một bộ phận của Trái đất bao

quanh con người mà ở một thời điểm nhất định xó hội loài người có quan hệ trực tiếp

với nó.

- Định nghĩa về Môi trường của UNESCO (): Môi trường là bao gồm toàn bộ các hệ

thống tự nhiên và các hệ thống do con người tạo ra xung quanh mỡnh. Trong đó con

người sinh sống bằng lao động của mỡnh để khai thác các tài nguyên thiên nhiên và

nhân tạo nhằm mục đích thoả món nhu cầu của con người.

- Định nghĩa về Môi trường của Việt Nam (1993):

+ Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo có quan hệ mật

thiết với nhau do đó nó có ảnh hưởng đến đời sống sản xuất, sự tồn tại phát triển của con

người và tự nhiên.



+ Môi trường sống là tất cả các điều kiện tự nhiên bao quanh sinh vật có ảnh hưởng trực

tiếp hoặc gián tiếp đến sự tồn tại và phát triển của sinh vật.

1.2. Khỏi niệm về phỏt triển du lịch bền vững:

Hiện nay cú rất nhiều khỏi niệm về sự phát triển bền vững và phát triển du lịch bền vững,

trong đó tôi chỉ trích dẫn ra một số những khái niệm tiêu biểu sau:

- Khái niệm về phát triển bền vững của : Là sự phát triển của cá nhân này không ảnh

hưởng đến sự phát triển của cá nhân khác, cộng đồng này không ảnh hưởng đến cộng đồng

khác, quốc gia này không ảnh hưởng đến quốc gia khác. Và sự phát triển của thế giới hôm

nay không làm ảnh hưởng đến lợi ích của thế hệ mai sau.

- Khái niệm về du lịch bền vững của Tổ chức Du lịch Thế giới (WTO) đưa ra tại hội

nghị về Môi trường và Phát triển của Liên hiệp quốc tại Riode Janeriro năm 1992: Du lịch

bền vững là việc phát triển các hoạt động du lịch nhằm đáp ứng các nhu cầu hiện tại của

khách du lịch và quan tâm đến người dân bản địa trong khi vẫn quan tâm đến việc bảo tồn

và tôn tạo các nguồn tài nguyên cho phát triển du lịch trong tương lai. Du lịch bền vững sẽ

có kế hoạch quản lý cỏc nguồn tài nguyờn nhằm thoả món cỏc nhu cầu về kinh tế, xó hội,

thẩm mỹ của con người trong khi vẫn duy trỡ được sự toàn vẹn về văn hoá, đa dạng sinh

học, sự phát triển của hệ sinh thái và các hệ thống hỗ trợ cho cuộc sống con người.

- Khỏi niệm phỏt triển du lịch bền vững: Phỏt triển du lịch bền vững là loại hỡnh phỏt

triển mà sự phỏt triển của hiện tại khụng làm tổn hại đến sự phát triển ở trong tương lai.

Đó là bao gồm: Nguồn lực doanh nghiệp và tài nguyên, môi trường.

Trong thời đại hiện nay, phát triển du lịch bền vững là sự đáp ứng đầy đủ nhất, tiện nghi

nhất các nhu cầu của khách du lịch, tạo sức hút của khách đến các vùng du lịch... Điều cốt

lừi trong phỏt triển du lịch bền vững là bảo đảm sự cân bằng giữa cung và cầu; giữa số

lương và chất lượng; giữa phát triển du lịch quốc tế và du lịch nội địa; giữa khai thác và

bảo vệ nguồn tài nguyên du lịch; cân đối giữa yêu cầu phát triển và khả năng quản lý,

trong đó nguồn nhân lực du lịch đóng vai trũ then chốt.

Đối với ngành du lịch của chúng ta, thỡ phỏt triển bền vững cú nghĩa là việc quản lý toàn

bộ cỏc thành phần cấu thành ngành du lịch đảm bảo phát triển cân bằng để có thể mang lại

những kết quả có lợi về kinh tế, xó hội mang tớnh lõu dài mà khụng gõy ra những tổn hại

cho mụi trường tự nhiên và bản sắc văn hoá của điểm du lịch. Quá trỡnh phỏt triển du lịch

bền vững phải kết hợp hài hoà nhu cầu của hiện tại và tương lai trên cả hai góc độ sản xuất

và tiêu dùng du lịch, nhằm mục đích tái tạo, bảo tồn và phát triển tự nhiên, giữ gỡn và phỏt



huy được bản sắc văn hoá dân tộc. Theo đó, để đảm bảo sự bền vững của phát triển du lịch

thỡ yếu tố tài nguyờn được xem như là nhân tố quan trọng hàng đầu. Tài nguyên du lịch

được xem là quản lý bền vững nếu trong quỏ trỡnh khai thỏc, phục vụ du lịch đảm bảo

được hai tiêu chí sau:

+Hoạt động quản lý tài nguyên bền vững cần được thực hiện để xây dựng những sản

phẩm đạt hiệu quả kinh tế cao, trỏnh tổn thất, lóng phớ, đem lại lợi ích nhiều mặt cho xó

hội cả về vật chất và tinh thần.

+Quản lý tài nguyờn bền vững đảm bảo tài nguyên không chỉ được bảo vệ mà cũn

khụng ngừng được tôn tạo và phát triển cho mục tiêu sử dụng lâu dài.

1.3. Mục tiờu của Du lịch bền vững là:

Phát triển, gia tăng sự đóng góp của du lịch vào kinh tế và môi trường.

Cải thiện tớnh cụng bằng xó hội trong phỏt triển.

Cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng bản địa.

Đáp ứng cao độ các nhu cầu của du khách.

Duy trỡ chất lượng môi trường.

2.Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển du lịch bền vững:

2.1. Sự tác động của môi trường đối với du lịch:

Chúng ta biết rằng: Môi trường du lịch được hiểu là các điều kiện, các yếu tố tự nhiên,

kinh tế - xó hội và nhõn văn của từng lónh thổ cụ thể mà trong đó các hoạt động du lịch

tồn tại và phát triển.

Du lịch luôn luôn có mối quan hệ mật thiết với môi trường, đến sự khai thác tài nguyên.

Hay nói cách khác là có tài nguyên thỡ mới cú sự tồn tại của du lịch. Khi tài nguyờn và

môi trường được bảo vệ thỡ đồng nghĩa với nó là du lịch của chúng ta được bảo vệ. Điều

đó được nêu lên một cách rừ ràng trong bài bỏo: “Du lịch với nhiệm vụ bảo vệ mụi

trường” của TS.Phạm Văn Du, đó là: ông đó nờu ra được điều cốt lừi và vai trũ của mụi

trường trong phát triển du lịch. Muốn phát triển du lịch thỡ phải phỏt triển và bảo vệ mụi

trường. Ông nói rằng: “ Một quốc gia nào đó muốn có được một nền du lịch phát triển thỡ

chắc chắn quốc gia đó đó và đang coi trọng vấn đề môi trường”.

Qua đó chúng ta thấy rằng, mọi vấn đề của môi trường đều tác động rất lớn đối với sự phát

triển đặc biệt đối vời môi trường. Một ngành chủ yếu là “kinh doanh” các tài nguyên du

lịch. Nhưng con người cũng như mọi sinh vật khác không thể đỡnh chỉ sự tiến hoỏ và phỏt



triển được, chỉ có điều phải phát triển như thế nào đó để không làm hại đến môi trường.

Vỡ khi làm hại đến môi trường tức là làm hại đến chính mỡnh mà thụi.

2.2. Sự tác động của du lịch đối với môi trường:

Như chúng ta đó biết năm 2000 là mốc lịch sử đánh dấu một năm phát triển của ngành du

lịch Việt Nam. Chúng ta đó đón được người khách quốc tế thứ 2 triệu và hơn 11 triệu

khách nội địa, mang lại nguồn thu cho xó hội đạt trên 11 tỷ USD. Do vậy, hoạt động du

lịch nhỡn từ bất cứ gúc độ nào đều gắn với tự nhiên và chính các yếu tố tự nhiên như khí

hậu, địa hỡnh, động thực vật, tài nguyên nước...

2.2.1. Những tác động tích cực:

Ngành du lịch phát triển trong những năm gần đây đó gúp phần tạo cụng ăn việc làm cho

hang triệu lao động. Nếu như năm 1990, toàn ngành du lịch mới có hơn 17.000 lao động

trực tiếp, đến nay du lịch Việt Nam đó cú gần 150.000 cỏn bộ, nhõn viờn đang làm việc.

Du lịch là một hoạt động mà qua đó du khách cũng như người lao động trong lĩnh vực du

lịch và cư dân địa phương có điều kiện tăng thêm hiểu biết, mở mang kiến thức văn hoá

chung, có thêm kinh nghiệm và vốn sống.

Theo tính toán của Tổ chức Du lịch thế giới (WTO), tốc độ tăng thu nhập của du lịch vượt

xa nhịp độ tăng của nhiều ngành kinh tế khác. Du lịch phát triển làm sống lại nhiều làng

nghề truyền thống (nhất là các nghề thủ công truyền thống tạo ra các sản phẩm phục vụ

nhu cầu lưu niệm, tiêu dùng của khách như: dệt thổ cẩm, tranh dân gian, mây tre đan, mỹ

nghệ...) góp phần thúc đẩy toàn bộ xó hội tham gia vào sự nghiệp phỏt triển du lịch. Ngoài

ra, khi du lịch phỏt triển thỡ việc bảo tồn và phỏt huy nền văn hoá dân tộc, kích thích việc

tỡm kiếm cỏc hỡnh thức bảo vệ tự nhiờn, nõng cao lũng yờu nước, yêu thiên nhiên...

Đặc biệt hơn nữa, khi du lịch phát triển thỡ đối tượng đầu tiên “bị” tác động một cách trực

tiếp và gián tiếp là Môi trường. Những tác động tích cực của nó vào môi trường như sau:

ă Du lịch góp phần khẳng định giá trị và góp phần vào việc bảo tồn các diện tích tự

nhiên quan trọng, phát triển các khu bảo tồn và vườn quốc gia.

ă Du lịch có thể cung cấp những sáng kiến cho việc làm sạch môi trường thông qua

kiểm soát chất lượng không khí, nước, đất, ô nhiễm tiếng ồn, rác thải và các vấn đề

môi trường khác thông qua các chương trỡnh quy hoạch cảnh quan, thiết kế xõy

dựng, và tu dưỡng cỏc cụng trỡnh kiến trỳc.

ă Việc phát triển các cơ sở Du lịch được thiết kế tốt sẽ đề cao gía trị các cảnh quan.

ă Các cơ sở hạ tầng của địa phương như: Sân bay, đường xá, hệ thống cấp thoát nước,

xử lý chất thải, thụng tin liờn lạc được cải thiện thông qua hoạt động du lịch.



ă Sự hiểu biết về môi trường của cộng đồng địa phương cũng được tăng lên thông qua

việc trao đổi và học tập với du khách.

ă Đó là toàn bộ những mặt tích cực của phát triển du lịch vào môi trường. Dựa vào đó

để chúng ta tiếp tục phát huy và nâng cao chất lượng của du lịch mà không làm tổn

hại đến nguồn cung cấp chính cho chúng ta đó là du lịch.

2.2.2. Những tác động tiêu cực:

Bên cạnh những mặt tích cực của phát triển du lịch đối với môi trường. Bên cạnh

những mặt tích cực trên, du lịch phát triển cũng nảy sinh nhiều vấn đề bất cập, gây khó

khăn trong quản lý và bảo vệ môi trường. Nó bao gồm các vấn đề sau:

ă Du lịch là ngành công nghiệp tiêu thụ nước nhiều, thậm chí tiêu hao nguồn nước sinh

hoạt hơn cả nhu cầu nước sinh hoạt của địa phương.

ă Tuy được gọi là ngành “công nghiệp không khói”, nhưng du lịch có thể gây ô nhiễm

không khí thông qua phát xả khí thải, động cơ xe máy và tàu thuyền, đặc biệt là ở

các trọng điểm và trục giao thông chính, gây hại cho cây cối, động vật hoang dại và

cỏc cụng trỡnh xõy dựng bằng đá vôi và bê tông.

ă Việc tiêu thụ năng lượng trong khu du lịch thường không hiệu quả và lóng phớ.

ă Việc thiếu nước sinh hoạt cùng với hoạt động kém ý thức của một số đông du khách

đó làm cho cảnh quan mụi trường và hệ sinh thái tại khu vực lễ hội, điển hỡnh là ở

Chựa Hương, suy giảm, một số loài động thực vật hiếm đang dần bị huỷ diệt.

ă Tiếng ồn từ các phương tiện giao thông và du khách có thể gây phiền hà cho cư dân

địa phương và các du khách khác, kể cả các động vật hoang dó.

ă Ô nhiễm phong cảnh có thể được gây ra do khách sạn, nhà hàng có kiến trúc xấu xí,

thô kệch, bố trí các dịch vụ thiếu khoa học, bảo dưỡng kém đối với các công trỡnh

xõy dựng và cảnh quan. Phỏt triển du lịch hỗn độn, pha tạp, lộn xộn là một trong

những hoạt động gây suy thoái môi trường tệ hại nhất.

ă Việc phát triển hoạt động du lịch thiếu kiểm soát chặt chẽ sẽ làm loạn nhiều sinh thái

như: Tác động lên đất làm sói mũn, sạt lở, biến động nơi cư trú của các loài động

thực vật hoang dó do tiếng ồn, săn bắn,..

Do các kết quả đó nờu ở trờn, bắt buộc chỳng ta phải cú một cỏch nhỡn nhận đúng đắn

hơn về việc phát triển các hoạt động du lịch. Phát triển du lịch nhằm đạt hiệu quả cao là

phải phát triển toàn diện, đa dạng, nhưng phải bền vững. Điều đó có nghĩa là chỳng ta

phải quản lý tất cả cỏc dạng tài nguyờn theo cỏch nào đó để chúng ta có thể đáp ứng



các nhu cầu kinh tế, xó hội và thẩm mỹ trong khi vẫn duy trỡ được bản sắc văn hoá, các

quá trỡnh sinh thỏi cơ bản, đa dạng sinh học và các hệ đảm bảo sự sống.

Chương 2: THỰC TRẠNG CỦA MÔI TRƯƠNG ĐỐI VỚI

DU LỊCH HÀ TÂY.

1.Vài nột về lợi thế du lịch của Hà Tõy:

Hà Tây với dân số 2,3 triệu người, diện tích là 2.147km2, là một tỉnh nằm ở vùng đồng

bằng châu thổ sông Hồng, vốn là vùng đất cổ của nước Văn Lang xưa, liền kề với Thủ đô

Hà Nội và là khu vực chuyển tiếp giữa vùng núi Tây Bắc và Trung du Bắc Bộ qua một

mạng lưới giao thông thuận tiện: Hà Nội - Hải Phũng - Quảng Ninh.

Hà Tây có một hệ thống ao, hồ, sông, suối hết sức đa dạng và phong phú. Là nơi có truyền

thống lịch sử lâu đời. Nơi đây có nhiều di tích lịch sử, văn hoá nổi tiếng như: Chùa Hương

với “Nam Thiên Đệ Nhất Động”, chùa Thầy với tên tuổi thiên sư Từ Đạo Hạnh, chùa Bối

Khê, chùa Tây Phương... Phần lớn những di tích văn hoá nổi tiếng này là những cụng

trỡnh nghệ thuật đặc sắc, với kiến trúc cổ mang đậm nét của nền văn hoá dân tộc, lại được

xây dựng ở những nơi có cảnh quan thiên nhiên đẹp, cùng với những lễ hội truyền thống,

cổ truyền nổi tiếng mang đậm nét đặc sắc của văn hoá làng, đó tạo nờn nguồn hấp dẫn kỳ

thú đối với du khách thăm quan trong và ngoài nước. Bên cạnh đó Hà Tây cũn được coi là

quê hương của những làng nghề thủ công truyền thống tầm cỡ quốc gia, là “Đất trăm

nghề” như: Lụa vạn phúc, nón chuông, quạt Vác, khảm trai Chuyên Mỹ, tạc tượng Sơn

Đông ... Đây là những điều kiện thuận lợi để ngành du lịch Hà Tây phát triển loại hỡnh du

lịch làng nghề mang đậm bản sắc quê hương.

Với nguồn tài nguyên du lịch và đa dạng như vậy, có thể nói Hà Tây là một điểm du lịch

thăm quan, vui chơi, giải trí hấp dẫn đối với du khách.

Đặc biệt ngoài những hệ sinh thái rất điển hỡnh kể trờn, Hà Tõu cũn cú nhiều điểm vui

chơi giải trí nổi tiếng. Chỉ cách Thủ đô Hà Nội trong vũng bỏn kớnh 50 – 70 km chỳng ta

bắt gặp một Ao Vua với 9 thỏc nước hùng vĩ, một Khoang Xanh với suối nước tiên mát

lành, một Ba Vỡ đồi núi nhấp nhô bên cạnh con suối Hai hiền hoà, thơ mộng là những địa

danh thư gión tuyệt vời cho du khỏch vào những ngày nghỉ cuối tuần. Túm lại vị trớ địa lý,

điều kiện tự nhiên đặc biệt, lịch sử văn hoá lâu đời, con người tất cả đó làm nờn một Hà

Tõy nổi bật là tỉnh cú một tiềm năng lớn về nhiều loại hỡnh du lịch như: Du lịch văn hoá,

du lịch sinh thái, du lịch xó hội, du lịch thắng cảnh, du lịch làng nghề, du lịch làng Việt Cổ,

du lịch nghỉ ngơi, du lịch cuối tuần và du lịch thể thao, vui chơi giải trí. Tất cả các loại



hỡnh du lịch núi trờn đều làm nên một Hà Tây hoàn toàn thú vị và khác lạ cho khách du

lịch trong và ngoài nước.

2.Thực trạng kinh doanh của du lịch Hà Tõy:

2.1. Thực trạng kinh doanh của nhà cung cấp dịch vụ du lịch Hà Tây. Những mặt

được và chưa đạt được:

2.1.1. Những mặt đạt được:

Qua hơn 8 năm liên tục phấn đấu, đến nay, ngoài Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Hà

Tây giai đoạn 1996 – 2010, toàn ngành đó xõy dựng được 32 quy hoạch và dự án đầu tư

phát triển du lịch; trong đó có 9/12 quy hoạch đó phờ duyệt, 12/20 dự ỏn khả thi tại cỏc

điểm du lịch đó được phê duyệt. Nhiều dự án đó đi vào hoạt động có hiệu quả như: Khu

du lịch Ao Vua, Khoang Xanh, Thác Đa, sân golf...

Về mạng lưới kinh doanh, toàn ngành hiện có 54 doanh nghiệp, đơn vị hoạt động kinh

doanh du lịch, tăng 18 lần so với thời kỳ đầu (1994), với 32 khách sạn và nhà nghỉ ( trong

đó có khách sạn Sông Nhuệ đạt tiêu chuẩn 2 sao) gồm 520 buồng phũng.

Những điều này đó càng ngày thu hút được nhiều khách tới du lịch nhiều hơn. Và đó thu

được rất nhiều tiền cho Nhà nước.

2.1.2. Những mặt chưa đạt được:

Do điều kiện kinh tế chưa cao, nên hiện nay cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt là cơ sở hạ

tầng: giao thông, thông tin liên lạc, điện cũn nhiều hạn chế làm nản lũng khụng ớt nhà đầu

tư. Chất lượng các sản phẩm du lịch cũn chưa cao, chất lượng phục vụ tại các cơ sở kinh

doanh cũn thấp. Ngoài ra do mụi trường phục vụ sinh thái cũn chưa đồng đều nên việc

quản lý tụn tạo cỏc khu di tớch văn hoá lịch sử cũn yếu. Vỡ vậy việc khai thỏc để phục vụ

kinh doanh du lịch cũn hạn chế. Một số cấp uỷ Đảng, chính quyền chưa quan tâm chỉ đạo

đúng mức tới du lịch. Mặt khác đội ngũ cán bộ quản lý cỏc doanh nghiệp và lực lượng cũn

yếu về nghiệp vụ chuyờn môn và ngoại ngữ. Ngân sách hàng năm nhà nước dành cho du

lịch cũn quỏ ớt.

2.2.Thực trạng về Khỏch du lịch ở Hà Tõy:

Hà Tây với lợi thế về tài nguyên và thiên nhiên như vậy. Trong thực tế mấy năm gần đây,

lượng du khách đến thăm quan và du lịch tại Hà Tây đó tăng lên đáng kể. Theo con số

thống kê của ngành, số lượng khách du lịch, thăm quan là như sau:

Năm Số Khỏch Khỏch Khỏch Doanh



(Lượt người)

Nội Địa

(Lượt người)

Quốc Tế
(Lượt người)

Thu

(Tỷ đồng)

1996 766.828 739828 27.000 85

1999 1.182.720 1.134305 49.078 119
2000 1.232.000 74.360 1.157.454 138

2001

(6 tháng đầu năm)

890.729 840.729 50.000 >96.6

2002

(6 tháng đầu năm)

>1.000.000 986.000 51.900 >116.2

Theo bảng trờn ta cú thể nhận thấy là lượng khách tăng lên theo năm. Điều đó

thuận lợi cho du lịch Hà Tây rất nhiều. Nhưng mặt khác, khi khách tăng lên một cách đột

ngột như vậy có thể gây ra những tác động không tốt đến môi trường (nhất là những loại

dễ bị tổn thương) và đến cả du khách. Khi số lượng đủ lớn để nhóm du khách này có thể

cảm thấy khó chịu hay căng thẳng về sự có mặt của những nhóm khác. Điều đó có thể xảy

ra xung đột giữa các du khách và điều quan trọng hơn nữa là việc sử dụng các biện pháp

bảo tồn thiên nhiên hoang dó. Mặt khỏc khi lượng khách tăng lớn như vậy thỡ một vấn đề

lớn đặt ra cho nghành du lịch Hà Tây hiện nay là:để “câu” khách thỡ đó xảy ra tình trạng

phát triển bừa bãi các tụ điểm du lịch, miếu mạo đền chùa do 1 số cá nhân đứng ra dựa vào

các di tích để kiếm tiền, cũng nh tình trạng lộn xộn thiếu mỹ quan do quá nhiều hàng quán

bày bán tại hầu hết các địa danh để thu được nhiều tiền làm cho bộ mặt của nhiều khu du

lịch thiếu vẻ nguyên sơ và gây nên sự phiền lũng cho khỏch du lịch. Đây là điều cơ bản

trong việc bảo vệ môi trường của chính quyền sở tại, để có thể phát triển du lịch mà không

gây tổn hại đến môi trường du lịch nói riêng và của xó hội núi chung.

3.Thực trạng về tài nguyên, môi trường trong sự phát triển du lịch ở Hà Tây:

3.1. Thực trạng về tài nguyờn:

Một quốc gia muốn phỏt triển du lịch thỡ điều kiện quan trọng nhất là phải có tài nguyên

du lịch. Theo các tiêu chuẩn khoa học thỡ tài nguyờn du lịch là đa dạng, phong phú và có

cả những tài nguyên du lịch độc đáo .Tài nguyên du lịch được coi như điều kiện đầy đủ

nhất, quan trọng nhất. Nếu quốc gia hoặc địa phương nào đó thật sự quan tâm đến du lịch

thỡ điều trước tiên họ phải quan tâm và bảo vệ đó là tài nguyên du lịch. Không có tài



nguyên du lịch thỡ quốc gia đó khó có thể phát triển du lịch, nếu cú thỡ cũng chỉ là “sơ

đẳng” mà thôi.

Chúng ta thấy rằng, địa lý cảnh quan của Hà Tây với vườn quốc gia, khu bảo tồn tự nhiên,

với núi non, hang động, hồ, đầm, sông,...với đủ vẻ và sự đa dạng sinh học. Tất cả những

tài nguyên du lịch vật thể ấy đang hiện hữu bên cạnh những tài nguyên phi vật thể cũng rất

đậm nét như: các lễ hội, các trũ chơi dân gian, các loại hỡnh văn hoá văn nghệ có tự lâu và

được gỡn giữ lưu truyền đến hôm nay cùng với các tập quán được bảo tồn trong các làng

xó chớnh là điều kiện quan trọng cho phỏt triển du lịch ở Hà Tõy.

Chớnh vỡ vậy mà tài nguyờn du lịch này đó và đang được khai thác cho hoạt động du lịch.

Do đó việc đánh giá, phân loại, thẩm định khoa học, chi tiết tài nguyên du lịch để góp

phần bảo vệ lâu dài tài nguyên du lịch ấy, gỡn giữ mụi trường du lịch trong lành.

3.2. Những mặt cần phỏt huy và những mặt cần sửa chữa ngay:

3.2.1. Những mặt cần phỏt huy:

Hà Tây được thiên nhiên ban tặng cho nhiều cảnh quan đẹp và dựa trên bàn tay tôn tạo của

con người đó tạo ra nhiều cảnh quan đẹp như: Ba Vỡ cú nỳi cao với hàng trăm con suối có

độ dốc lớn, tạo nên nhiều đoạn suối, thác tuyệt đẹp và được gắn với truyền thuyết Sơn

Tinh Thuỷ Tinh. Ngoài ra cũn cú: Khoang Xanh, Ao Vua, Vườn Quốc Gia Ba Vỡ, Suối

Hai, Vườn Cũ Ngọc Nhị, K9, Đền Bác Hồ, Đền Thánh Tản Viên Sơn... và cách chân núi

không xa, Thuần Mỹ nơi phát hiện có suối ngầm nước khoáng nóng gần 400C, mở ra triển

vọng mới cho du lịch nghỉ ngơi điều dưỡng sắp tới.

Đặc biệt ở đây cũn cú “Nam Thiờn Đệ Nhất Động”, là nơi tổ chức lễ hội dài nhất trong

nước do đó thu hút được nhiều khách thập phương về dự.

Hàng năm điểm du lịch ở Ao Vua thu hút được nhiều khách, thu được nhiều ngân sách cho

địa phương. Theo số liệu thống kê của ngành du lịch Hà Tây ta có số liệu về khách du lịch

trong mấy năm gần đây khi đến du lịch tại Ao Vua và Chùa Hương như sau:

Năm Số Khỏch

(Lượt người)

Tổng doanh thu

(Tỷ đồng)



1995 98.800 >2

2000 240.000 5

Cũng theo số liệu thống kờ của ngành thỡ tốc độ phát triển hàng năm trên 30%. Năm 2000

có tốc độ tăng 51% so với năm 1995, thu nộp cho ngân sách nhà nước là 1,5 tỷ đồng. Tạo

việc làm cho gần 400 người lao động trong biên chế và hợp đồng và gần 1000 lao động xó

hội làm dịch vụ trong cỏc khu du lịch. Tiờu thụ hàng trăm tấn hoa quả, nông sản cho nhân

dân vùng đồng bào dân tộc, mức sống của nhân dân trong vùng ngày càng nâng lên rừ rệt.

Số liệu về khách du lịch đi lễ ở Chùa Hương trong những năm gần đây là:

Năm Số Khách ( Lượt người)
1999 340.000
2000 360.000
2001 350.000

Theo ông Nguyễn Minh Mận – Giám đốc Sở Khoa Học công nghệ và môi trường – thỡ:

hàng năm trong những ngày cao điểm, số khách có thể lên tới 20.000lượt người/ngày.

Điều này càng làm cho doanh thu vào ngân sách của địa phương và người dân ngày càng

cao một cỏch nhanh chúng.

Tất cả những điều trên đó đóng góp một phần rất lớn vào tổng Ngân sách của Nhà nước.

Đặc biệt hơn nữa cải thiện được chất lượng cuộc sống của cộng đồng bản địa. Giúp họ

tăng thêm thu nhập tức là giúp bảo vệ được tài nguyên một cách an toàn nhõt.

3.2.2. Những mặt cần sửa chữa ngay:

Do hàng năm lượng khách đến Hà Tây rất lớn nên việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và

bảo vệ môi trường là rất khó. Tính trong những ngày cao điểm, thỡ những điểm du lịch đó

xảy ra tỡnh trạng ỏch tắc. Mọi hoạt động trở nên quá tải, nhất là vấn đề môi trường. Nếu

tính bỡnh quõn mỗi du khỏch một ngày đêm thải ra 0,5kg chất thải thỡ lượng chất thải

trong khu vực lễ hội mỗi ngày đêm ở thời kỳ cao điểm sẽ là khoảng 15 – 20m3 rác thải.

Đây là một khối lượng không nhỏ, nhưng hiện nay mới chỉ có biện pháp sử lý cú tớnh chất

tỡnh thế như: thu gom, chôn lấp tại nơi có quy định. Tuy vậy vẫn cũn địa điểm du lịch do

việc thu gom không hết nên tỡnh trạng vứt rỏc bừa bói vẫn cũn rất nhiều. Những điều này

đang làm nhức nhối đối với du khỏch và chớnh quyền sở tại. Cần cú những biện phỏp xử

lý hợp lý cỏc rỏc thải núi trờn.



Ngoài ra do các khách sạn ở đây chưa được chú ý trong việc xây dựng để tồn tại và phát

triển lâu dài, nên họ chưa chú ý nhiều tới vấn đề xử lý rác thải. Nước thải sẽ ngấm xuống

bồn nước ngầm, làm lan truyền nhiều loại dịch bệnh ở các khu vực lân cận, do đó sẽ gây ra:

Giun sán, đường ruột, bệnh ngoài da, bệnh mắt hoặc làm ô nhiễm các thuỷ vực gây hại cho

cảnh quan và nuôi trồng thuỷ sản. Mặt khác do khách đến với Hà Tây ngày càng đông nên

họ chỉ quan tâm làm sao có chỗ cho khách nghỉ ngơi chứ họ chưa chú ý đến vấn đề lâu dài,

tức là họ chưa chú ý đến kiến trúc của khách sạn, nhà hàng. Do đó đó gõy ra vấn đề các

khách sạn, nhà hàng có kiến trúc xấu xí, thô kệch, bố trí các dịch vụ thiếu khoa học, bảo

dưỡng kém đối với các công trỡnh xõy dựng và cảnh quan. Phỏt triển du lịch hỗn độn, pha

tạp, lộn xộn là một trong những hoạt động gây ra suy thoái môi trường tệ hại nhất.

Điều quan trọng hơn nữa, vấn đề môi trường ở đây cũn bị tác động bởi sự phát triển

“không bền vững” của sự tiêu thụ nhiều nước của các khách sạn, nhà hàng ở đây. Việc tiêu

thụ nhiều nước đó gõy ra tỡnh trạng thiếu nước sinh hoạt của người dân địa phương. Gây

vấn đề thiếu nước nghiêm trọng trong công tác nông nghiệp và đời sống của người dân nơi

đây.

Tất cả những điều trên đều gây ra hiện tượng “thoái hoá” môi trường nghiêm trọng. Sự

phát triển bền vững của du lịch đũi hỏi phải cú sự phỏt triển bền vững của mụi trường.

Phát triển du lịch là thế mạnh của du lịch Hà Tây, để du lịch Hà Tây thực sự trở thành

ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, đảm bảo phát huy hiệu quả lâu dài,

nhất thiết phải coi phát triển bền vững, bảo vệ và tôn tạo môi trường là điều kiện không thể

thiếu được trong quy hoạch chiến lược phát triển lâu dài. Khi làm được những điều đó thỡ

trong tương lai Du lịch Hà Tây sẽ phát triển đa dạng, có hiệu quả và bền vững.

Chương 3:

CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI VIỆC

PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG Ở HÀ TÂY.

Để thực hiện tốt vấn đề bảo vệ môi trường trong phát triển du lịch thỡ Du lịch Hà Tõy cần

đưa ra được những giải pháp đúng đắn nhất, khả thi nhất trong việc “Làm cách nào để phát

triển du lịch Hà Tây nhanh, mạnh, hiệu quả và bền vững” thỡ cần thực hiện những giải

phỏp sau:

1.Giải pháp trước mắt:

ă Cần thiết phải: Thu gom, chôn lấp rác tại một nơi quy định.



ă Quản lý chặt chẽ việc sử dụng nước của các Khách sạn, nhà hàng như: tăng tiền

nước,...

2. Biện phỏp lõu dài:

2.1. Giải pháp về cơ chế chính sách:

Cần thiết phải có sự thống nhất trong quản lý các điểm tài nguyên phù hợp phát triển du

lịch sinh thái, có các cơ chế hoạt động phù hợp để khuyến khích phát triển du lịch mà

không gây tác hại nhiều đến môi trường. Chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ

với các ngành lâm nghiệp, du lịch, khoa học công nghệ môi trường trong việc khai thác

phát triển du lịch nhằm mục đích bảo tồn.

Cần có chính sách tài chính trợ cấp cho việc xây dựng cơ sở vật chất. Tu sửa đường xá,

bưu chính viễn thông thuận tiện để thu hút nhiều nhà đầu tư đến góp phần phát triển du

lịch.

Phát triển du lịch phải gắn liền với các mục tiêu của Du lịch bền vững trong đó việc bảo vệ

môi trường sinh thái, bao gồm các yếu tố môi trường tự nhiên cũng như các yếu tố môi

trường xó hội – nhõn văn phải là một yếu tố rất quan trọng, có tính chất điều kiện trong

phát triển bền vững.

Cần xây dựng các quy định, pháp chế, văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu

du lịch sinh thái. Và đặc biệt cần có những văn bản luật quy định rừ kiến trỳc của khách

sạn, nhà hàng. Tránh để xây dựng tràn lan, gây hiện tượng thiếu mỹ quan, thiếu thẩm mỹ

của những khách sạn, nhà hàng đó.

2.2. Giải pháp về thị trường:

Khu du lịch ở Hà Tây nói chung phải được định hướng theo cung hơn là theo cầu, bởi vỡ

khụng thể phỏt triển hoàn toàn theo ảnh hưởng của thị trường. Tức là phải được điều tiết

thích hợp, phù hợp với sức chứa của điểm du lịch. Khi lượng khách trên thị trường đông

thỡ cần thiết phải trỏnh hoặc giới hạn những xuồng thuyền gõy ảnh hưởng tới môi trường

như tiếng ồn, khúi, dầu.

Cần có định hướng phát triển thị trường khách phù hợp tránh việc phát triển ồ ạt về khách.

Khách du lịch quốc tế là phù hợp hơn trong việc phát triển du lịch sinh thái, vỡ khỏch du

lịch quốc tế cú ý thức cao hơn về bảo vệ môi trường, họ không gây ra những tác động xấu

đối với môi trường, đặc biệt thị trường khách Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc. Các thị

trường khách này có nhiều kinh nghiệm trong tham gia du lịch sinh thái, việc phát triển

các thị trường này sẽ là gương tốt cho các đối tượng tham gia tổ chức, hướng dẫn và điều

hành và thực hiện các Tour du lịch.



2.3. Giải phỏp về Xó hội:

Nõng cao nhận thức toàn dõn về ý thức của việc phỏt triển du lịch sinh thỏi và phỏt triển

bền vững mụi trường tự nhiên thông qua các chương trỡnh giỏo dục và tuyờn truyền mang

tớnh xó hội. Hỡnh thành phong trào du lịch xanh trong toàn dõn. Song song với việc phỏt

triển loại hỡnh du lịch sinh thỏi, cần tiến hành triển khai cỏc loại hỡnh du lịch khỏc dựa

trờn cơ sở tiềm năng sẵn có của địa phương như: Du lịch làng nghề, du lịch nhân văn...

Có biện pháp nâng cao mức sống của nhân dân, tạo điều kiện để cộng đồng dân cư có thể

tham gia vào các hoạt động du lịch, tạo việc làm và thu nhập cho người dân như các dịch

vụ hướng dẫn khách du lịch, cung cấp cả dịch vụ lưu trú, ăn uống cho du khách, có như

vậy mới khuyến khích họ trong việc bảo vệ môi trường chung.

Cần có kế hoạch đầu tư các công trỡnh xử lý mụi trường nước thải, rác thải, bảo tồn đa

dạng sinh học... với các công nghệ tiên tiến, phù hợp.

2.4. Giải phỏp về quy hoạch và quản lý tài nguyờn:

Quản lý tài nguyờn du lịch đũi hỏi sự quan tõm của cỏc cấp bộ ngành, địa phương và cộng

đồng để đảm bảo sự phát triển bền vững. Cần có sự phân cấp rừ ràng giữa cỏc bờn tham

gia quản lý tài nguyờn du lịch. Cần cú biện phỏp cụ thể để đảm bảo tài nguyên, môi

trường sinh thái được giữ gỡn và bảo tồn bền vững. Một số biện phỏp cần thiết được thực

hiện:

Phõn loại tài nguyờn, hỡnh thành sản phẩm đa dạng với từng loại khách khu Khoang Xanh

- Suối Tiên phục vụ nhu cầu du lịch dó ngoại, cuối tuần, Vườn Quốc Gia Ba Vỡ phục vụ

nghiờn cứu hệ sinh thỏi, tham quan và đi bộ trong rừng Hồ Suối Hai phục vụ du lịch sinh

thái theo nhóm nhỏ... để có kế hoạch đầu tư khai thác tốt.

Xác định sức chứa của từng điểm du lịch sinh thái trong tỉnh để có ngưỡng khống chế khai

thỏc.

Xây dựng các nguyên tắc tham quan, bảo vệ tài nguyên phù hợp với từng điểm du lịch

sinh thái, cung cấp đầy đủ thông tin cho các đơn vị lữ hành, tổ chức thăm quan du lịch

kèm theo những yêu cầu tuân thủ theo các nguyên tắc bảo vệ môi trường.

In các loại ấn phẩm có các thông tin liên quan đến các khu vực sinh thái, đặc biệt các khu

vực nhạy cảm với các hoạt động du lịch, đưa ra những hướng dẫn. Chỉ dẫn những nguyên

tắc cơ bản đối với du khách khi tham gia du lịch tại những khu vực này.

Xây dựng hệ thốn biển chỉ dẫn về môi trường, được in bằng tiếng Việt và tiếng Anh có các

kí hiệu phù hợp, dễ nhận thấy, có các quy định về thăm quan khu du lịch sinh thái mới.



Cú những hỡnh thức khuyến khớch cỏc Cụng ty du lịch đưa và tổ chức cho khách tham

quan đúng theo các nguyên tắc, đảm bảo phát triển song song với bảo tồn tài nguyên. Để

có sự học hỏi và phấn đấu giữa các Công ty này. Phát huy các sáng kiến bảo vệ môi

trường của các công ty, các hướng dẫn viên du lịch như khuyến cáo khách du lịch về bảo

vệ môi trường, không mua các đồ lưu niệm có nguồn gốc từ các loại động thực vật quý

hiếm, áp dụng đề tài bảo vệ môi trường trong các câu chuyện vui để nhắc nhở khách, thu

nhặt rác thải, đem theo và đề nghị khách thu nhặt rác vào các túi đựng riêng, phát mũ “Du

lịch xanh” cho khách, kết hợp các hoạt động như trồng thêm cây xanh trong chuyến du

lịch để khách được tham gia hưởng ứng...

2.5. Giải pháp về đào tạo:

Cần thiết phải có những lớp tập huấn về du lịch sinh thái đối với các cán bộ, những đối

tượng tham gia trong hoạt động du lịch sinh thái để nắm vững các nguyên tắc trong tổ

chức loại hỡnh du lịch sinh thỏi.

Hỡnh thành đội ngũ hướng dẫn viên du lịch sinh thái thông thạo địa hỡnh, cú kiến thức về

sự đa dạng của các loại động thực vật trong khu vực, biết về các phương pháp, các nguyên

tắc bảo vệ môi trường, tài nguyên.

Cần giáo dục cho dân biết để giữ gỡn văn hoá làng bản truyền thống làng nghề: Không bắt

trước, lai căng, đua đũi.

Phần kiến nghị:

1. Theo TS. Trương Quốc Bỡnh – Phú Cục Trưởng Cục Bảo tồn bảo tàng - Bộ Văn hoá

thông tin. Ông có những kiến nghị như sau:

Trong thời gian tới, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây kiên quyết và khẩn trương lập

lại trật tự trong quản lý cỏc khu du lịch tài nguyờn, cỏc thắng cảnh với những giải phỏp

đồng bộ về quy hoạch kiến trúc các khách sạn, nhà hàng. Kiện toàn tổ chức của các cơ

quan quản lý về mụi trường ở các điểm du lịch, triển khai những dự án đầu tư phát triển du

lịch có mục đích bảo vệ môi trường.

Ngoài ra phải đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục kết hợp với việc tăng cường xử lý cỏc

hành vi gõy ụ nhiễm mụi trường của dân cư sở tại. Đặc biệt là phải giáo dục được cho

người dân và khách du lịch biết được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong du

lịch: “Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của dân, do dân và vỡ dõn”.

2. Theo Ông Khuất Hữu Sơn, Chủ tịch UBND, Trưởng đoàn QH tỉnh Hà Tây nói:



Trong vài năm tới Tỉnh xác định phát triển Du lịch có tính chất liên vùng trong tam giác

phát triển kinh tế Hà Nôi - Quảng Ninh - Hải Phũng, tạo cơ sở gắn bó chặt chẽ với vựng

tam giỏc kinh tế cận kề hỡnh thành cỏc tour, tuyến du lịch khộp kớn, hỗ trợ phục vụ đa

dạng các sản phẩm du lịch cho du khách. Bằng những giải pháp lớn đó để ra; Lónh đạo

Tỉnh quyết tâm tạo điều kiện cho ngành Du lịch Hà Tây phát triển, góp phần nâng cánh

cho ngành Du lịch Việt Nam nói chung và Du lịch Hà Tây nói riêng bay cao hơn trong thế

kỷ 21. Để làm được điều đó, trước hết du lịch Hà Tây cần chú ý và quan tõm hơn nữa vấn

đề môi trường trong du lịch. Khi môi trường có “sạch” thỡ việc phỏt triển du lịch là khụng

cú gỡ khú khăn.

KẾT LUẬN

Ngành du lịch Việt Nam cũng như trên Thế giới đang trên con đường phát triển. Phát triển

hôm nay mà không làm tổn hại đến thế hệ mai sau mới là điều quan trọng. Hà Tây đang

từng bước chuyển mỡnh gúp phần vào quỏ trỡnh phỏt triển chung của đất nước. Trong đó

du lịch Hà Tây là một điển hỡnh quan trọng.

Trong những năm gần đây, ngành Du lịch Hà Tây đang “thay da đổi thịt” từng bước khẳng

định mỡnh với cỏc anh em cựng ngành khỏc.Với lợi thế của Hà Tõy là về tài nguyên thiên

nhiên, chúng ta có thể yên tâm rằng: Hà Tây sẽ vững bước đi lên bằng chính sức lực của

mỡnh. Nhưng điều chúng ta phải quan tâm ở đây là Du lịch Hà Tây đó phỏt triển bền vững

hay chưa ? Đó quan tõm đến vấn đề môi trường hay chưa ?

Nếu Du lịch Hà Tõy chỉ biết khai thỏc tài nguyờn thiờn nhiờn thụi thỡ chưa đủ, muốn tồn

tại lâu dài thỡ Hà Tõy cần quan tõm hơn nữa tới môi trường. Môi trường là điều kiện quan

trọng nhất trong sự phát triển du lịch ngày nay. Bảo vệ môi trường tức là bảo vệ sự sống

của Du lịch và của cư dân nơi đây. Với tất cả những điều mà tôi đó nờu ở trờn do đó điều

tất yếu là phải bảo vệ môi trường. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể phát triển du lịch

bền vững ở Hà Tây, bảo tồn được bản sắc văn hoá dân tộc ở Hà Tây.


