UBND HUYỆN
CON CUÔNG - TƯƠNG DƯƠNG

KẾT NỐI – THÚC ĐẨY
DU LỊCH CỘNG ĐỒNG
CON CUÔNG – TƯƠNG DƯƠNG

Dự án

Phát triển du lịch sinh thái cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng
đệm Vườn Quốc gia Pù Mát góp phần bảo tồn đa dạng sinh
học Khu dự trữ sinh quyền miền Tây Nghệ An gắn bảo vệ và
phát triển rừng bền vững.

Tổ chức
thực hiện

Hiệp hội Du lịch tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Sở Du lịch và UBND
huyện Con Cuông – Tương Dương

Thời gian
thực hiện

2019-2021

Địa điểm

Xã Môn Sơn huyện Con Cuông
và xã Tam Đình, huyện Tương Dương.

Nhà tài trợ

Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường toàn
cầu, Chương trình phát triển LHQ.

Miền Tây Nghệ An là KDTSQ thứ 5 của Việt Nam, được UNESCO công nhận là KDTSQ
Thế giới ngày 18/9/2007, có diện tích 1,3 triệu ha gồm có 9 huyện miền núi phía Tây
của tỉnh Nghệ An, có 182 xã và thị trấn, 2.125 xóm, bản. Độ che phủ của rừng trong
toàn khu vực là 62,15% với nhiều đỉnh núi cao như Pu Xai Lai Leng 2.711 mét, Pù Đen
Đinh, Pù Mát 1.841 mét.
Với đặc điểm tài nguyên rừng, ĐDSH phong phú, với nhiều khu rừng, cảnh quan đẹp
như rừng Săng Lẻ, Thác Kèm, Đập Phà Lài…với nhiều lễ hội như Môn Sơn, Đền Vạn, Cửa
Rào…, với nền văn hóa đồng bào DTTS đặc sắc như ẩm thực, dân ca, dân vũ, kiến trúc,
lễ hội, du lịch miền Tây Nghệ An được xác định là thế mạnh, một trong 3 vùng trọng
điểm để thực hiện chiến lược phát triển du lịch thành ngành kinh tế trọng điểm của
tỉnh Nghệ An.
Thời gian qua việc phát triển du lịch sinh thái dựa vào hệ sinh thái rừng của đồng bào
DTTS trong khu DTSQ miền Tây Nghệ An đã đạt được một số kết quả quan trọng bước
đầu. Tuy nhiên yêu cầu phát triển bền vững đang đặt ra những thách thức:
Tài nguyên rừng, tài nguyên thiên nhiên, ĐDSH, tri thức văn hóa bản địa độc đáo,
phong phú là nền tảng, lợi thế để phát triển du lịch sinh thái vùng đồng bào DTTS Khu
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Kinh phí thực hiện dự án
1.107.804.000 đ

Kinh phí do GEF SGP tài trợ
Kính phí đóng góp:
UBND tỉnh Nghệ An (NSNN)

300.000.000 đ

UBND huyện Tương Dương (NSNN)

100.000.000 đ

UBND huyện Con Cuông (NSNN)

50.000.000 đ

Hiệp hội Du lịch Nghệ An

36.000.000 đ

Sở Du lịch Nghệ An

150.000.000 đ

Lồng ghép chi phí BVR của huyện Tương Dương
và Công ty Lâm nghiệp Tương Dương

243.600.000 đ

Lồng ghép kinh phí BVR của VQG Pù Mát
và huyện Con Cuông

300.000.000 đ

Các hộ gia đình, cộng đồng

1.051.000.000 đ
Tổng cộng: 3.338.404.000 đ

DTSQ Miền Tây Nghệ An nhưng du lịch sinh thái chưa phát triển ngang tầm, chưa tạo
sinh kế, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho đồng bào DTTS để giảm sự lệ thuộc và
xâm hại tài nguyên rừng.
Nguyên nhân của thực trạng trên là do kiến thức năng lực phát triển du lịch dựa
trên hệ sinh thái rừng của đồng bào DTTS còn nhiều bất cập và hạn chế. Việc tuyên
truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết cho đồng bào DTTS về phát triển du lịch sinh
thái trong vùng còn manh mún, đơn lẻ, thiếu kết nối giữa ngành Du lịch với ngành
Nông nghiệp và PTNT, giữa cơ quan, doanh nghiệp du lịch với cộng đồng. Việc phối
hợp, kết nối để tuyên truyền các giá trị của Khu DTSQ, kiến thức pháp luật về BVR,
bảo tồn ĐDSH, Bảo vệ TNTN, tài nguyên du lịch và phát triển du lịch chưa được các
ngành, địa phương kết nối, phối hợp để nâng cao nhận thức cho cộng đồng. Phát
triển du lịch sinh thái của đồng bào DTTS tại vùng đệm VQG Pù Mát, Khu DTSQ miền
Tây Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn, mang tính tự phát, nguồn lực tài chính để phát
triển du lịch sinh thái của các hộ gia đình khó khăn, chưa xây dựng được các Mô
hình “Phát triển Du lịch sinh thái gắn kết với Bảo vệ và phát triển rừng bền vững cho
đồng bào DTTS” để phổ cập và nhân rộng.
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MỤC TIÊU DỰ ÁN
Mục tiêu lâu dài

Bảo tồn ĐDSH Khu DTSQ miền Tây Nghệ An
trên cơ sở phát triển du lịch sinh thái gắn
bảo vệ và phát triển rừng bền vững cho
đồng bào DTTS vùng đệm VQG Pù Mát.

Mục tiêu trước mắt

Thực hiện được 3 mục tiêu sau đây:

a

Nâng cao kiến thức, năng lực BV&PTR bền vững gắn với phát triển du lịch sinh
thái cho đồng bào DTTS vùng đệm VQG Pù Mát.

b

Xây dựng thành công 3 Mô hình Phát triển Du lịch sinh thái gắn kết với Bảo vệ
và phát triển rừng bền vững cho đồng bào DTTS tại vùng đệm VQG Pù Mát
để phổ cập và nhân rộng tại khu rừng Săng Lẻ, bản Quang Thịnh; Khu Khe Cớ
bản Quang Phúc xã Tam Đình, Bản Xiềng xã Môn Sơn.

c

Các kiến thức kinh nghiệm về phát triển du lịch sinh thái dựa vào hệ sinh thái
rừng, gắn kết BVR, bảo tồn ĐDSH, Bảo vệ TNTN cho đồng bào DTTS khu DTSQ
miền Tây Nghệ An được sẻ chia trong cộng đồng, các bên liên quan, tư liệu
hóa và đề xuất kiến nghị lên chính quyền các huyện Tương Dương, Con Cuông
để phát triển bền vững.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI
Kiến thức năng lực BV&PTR bền
vững gắn với phát triển du lịch sinh
thái cho đồng bào DTTS vùng đệm VQG
Pù Mát khu DTSQ miền Tây Nghệ An được
nâng cao.

1

Xây dựng thành công 3 Mô hình
“Phát triển Du lịch sinh thái gắn kết
với Bảo vệ và phát triển rừng bền vững
cho đồng đồng bào DTTS tại vùng đệm
VQG Pù Mát khu DTSQ miền Tây Nghệ
An” để phổ cập và nhân rộng.

2

Các kiến thức kinh nghiệm của dự án về phát triển du lịch sinh thái dựa vào hệ
sinh thái rừng cho đồng bào DTTS gắn kết BV&PTR bền vững tại vùng đệm VQG
Pù Mát khu DTSQ miền Tây Nghệ An được sẻ chia trong cộng đồng, các bên liên quan,
tư liệu hóa và đề xuất kiến nghị lên chính quyền các cấp để phát triển bền vững.

3
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CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN
Hoạt động thực hiện kết quả 1
Hoạt động 1.1

Hoạt động 1.6

Tổ chức Tọa đàm Phát triển du lịch sinh
thái cho đồng bào DTTS dựa vào hệ sinh
thái rừng.

Xây dựng bảng truyền thông giới thiệu
về dự án, nhà tài trợ và tuyên truyền BVR,
phát triển du lịch sinh thái dựa vào hệ
sinh thái rừng.

Hoạt động 1.2
Tổ chức 2 lớp tập huấn về BV&PTR bền
vững, giới thiệu Luật Lâm nghiệp 2017,
Luật Du lịch 2017 và phát triển du lịch
sinh thái, giới thiệu các mô hình du lịch
cộng đồng gắn với bảo vệ rừng của một
số tỉnh cho cán bộ cấp xã, thôn bản của
xã Môn Sơn huyện Con Cuông và xã Tam
Đình, huyện Tương Dương.
Hoạt động 1.3
Tổ chức Tọa đàm về du lịch sinh thái,
cộng đồng kết hợp tổ chức FAM TRIP để
giới thiệu, đánh giá, liên kết khai thác
du lịch gắn với BVR giữa cộng đồng với
doanh nghiệp nhằm thúc đẩy trực tiếp
khả năng làm du lịch sinh thái gắn với
BVR của cộng đồng.
Hoạt động 1.4
Biên soạn, in ấn 2.000 Tờ rơi, 1.000 quyển
Sổ tay hỏi đáp về BV&PTR bền vững, phát
triển du lịch sinh thái cho đồng bào DTTS.

Hoạt động 1.7
Truyền thông quảng bá, xây dựng
fanpage, xây dựng các câu chuyện, tin
bài, lễ hội. Thi văn nghệ, ẩm thực…giao
lưu 3 bản để thu hút khách du lịch.
Hoạt động 1.8
Tham quan thực tiễn, học hỏi cho cộng
đồng 2 xã nâng cao năng lực phát triển
du lịch cộng đồng.
Hoạt động 1.9
Xây dựng phương án tổ chức, kế hoạch
thực hiện các hoạt động phục vụ tham
quan của du khách tại tại cộng đồng và
quản lý vệ sinh môi trường cảnh quan tại
điểm du lịch.
Hoạt động 1.10
Tổ chức đào tạo tập huấn hướng dẫn
viên cộng đồng làm du lịch cộng đồng
cho 3 thôn bản tham gia dự án.

Hoạt động 1.5
Tổ chức quầy truyền thông phát các ấn
phẩm Tờ rơi, Sổ tay tại Lễ hội du lịch Môn
Sơn (huyện Con Cuông), Đền Vạn - Cửa
Rào (huyện Tương Dương).
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Hoạt động thực hiện kết quả 2
Hoạt động 2.1

Hoạt động 2.3

Xây dựng Mô hình phát triển du lịch sinh
thái gắn với BV& PTR bền vững khu rừng
đặc dụng Rừng Săng Lẻở bản Quang
Thịnh xã Tam Đình huyện Tương Dương.

Xây dựng Mô hình phát triển du lịch sinh
thái gắn với BVR và phát triển rừng bền
vững tại Khe Cớ, Bản Quang Phúc, xã
Tam Đình, huyện Tương Dương.

Hoạt động 2.2

Hoạt động 2.4

Xây dựng Mô hình Phát triển du lịch sinh
thái, làng nghề dệt thổ cẩm gắn với
BV&PTR bền vững tại Bản Xiềng xã Môn
Sơn, huyện Con Cuông.

Thiết lập quỹ vay vốn quay vòng phát
triển du lịch sinh thái cộng đồng.

Hoạt động thực hiện kết quả 3
Hoạt động 3.1

Hoạt động 3.3

Tổ chức 01 cuộc tọa đàm với các doanh
nghiệp du lịch, các hộ gia đình tham gia
làm du lịch cộng đồng và chính quyền
địa phương tìm giải pháp thúc đẩy du
lịch cộng đồng vùng miền Tây Nghệ An.

UBND huyện Tương Dương, Con Cuông
xây dựng và ban hành các quy định về
Phát triển du lịch sinh thái dựa vào hệ
sinh thái rừng, gắn kết BVR cho đồng bào
DTTS trên địa bàn.

Hoạt động 3.2

Hoạt động 3.4

Biên soạn tư liệu hóa, đúc kết các kết
quả, bài học, kinh nghiệm về phát triển
du lịch sinh thái dựa vào hệ sinh thái
rừng, gắn kết BVR cho đồng bào DTTS
vùng đệm VQG Pù Mát.

Đa dạng hóa sản phẩm, kết nối tiêu thụ
các sản phẩm dệt thổ cẩm khu DTSQ
Miền Tây Nghệ An với các vùng trọng
điểm du lịch của tỉnh.
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Chương trình tài trợ các dự án nhỏ (SGP) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ
và do Chương trình Phát triển LHQ thực hiện từ năm 1992 tại 125 nước nhằm hỗ trợ
các hành động cấp cơ sở góp phần giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu.
SGP hỗ trợ kỹ thuật và tài chính trực tiếp cho các Tổ chức xã hội, Tổ chức quần
chúng với khoản tài trợ tối đa 50.000 USD. Các lĩnh vực tài trợ bao gồm bảo tồn đa
dạng sinh học và sử dụng bền vững, thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu, bảo
vệ các vùng nước quốc tế, quản lý chất thải và hoá chất khó phân huỷ và quản lý
đất bền vững. SGP đã triển khai ở Việt Nam từ năm 1999 với hơn 150 dự án trên 40
tỉnh thành của các nước.

HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH NGHỆ AN
Địa chỉ thư tín: Hiệp hội du lịch tỉnh Nghệ An,
Số 06 đường Đào Tấn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
ĐT/Fax: 0238.3588.343 | Email: ngheangef@gmail.com
Người đại diện: Ông Dương Hoàng Vũ
Chức vụ: Phó chủ tịch Hiệp hội
ĐT: 091 9548 910 | Email: ngheangef@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ CÁC DỰ ÁN NHỎ
CỦA QUỸ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU
304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: (+84) 24 3850 0150 | Email: gef-sgp-vietnam@undp.org
Website: www.undp.org | www.sgp.undp.org

