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1. Chiến luọc phát triển du lịch cộng đồng ờ Nhật Bản
Trong nhũng năm qua, du lịch cộng đồng (DLCĐ) luôn thể hiện sự tăng trưởng 

mạnh mẽ bơi nhưng dặc thu riêng, hâp dân. Hiện nay, có nhiều định nghĩa khác nhau về 
DLCĐ nhưng tựu trung lại deu the hiẹn đây là loại hình du lịch do cộng dồng tổ chức dựa 
vào thien nhien va van hoa đìa phương với mục tiêu bào vệ môi trường và phát triển du 
lịch bền vững. Theo như tiến sĩ RW (Bill) Carter thì DLCĐ là hoạt động du lịch do cộng 
đông sở hữu, vạn hanh, và quàn lý hoặc điêu phôi ở câp cộng đồng, góp phần mang lại sự 
thịnh vượng cho cộng đồng thông qua hỗ trợ sinh kế bền vừng và bao tồn các giá trị truyền 
thống văn hóa xã hội và tài nguyên di sản văn hóa và thiên nhiên (RW (Bill) Carter, 2015).

ở  Nhật Bản, sau những thcành công cùa Giải vô địch bóng đá thế giới - World Cup 
2002, chính quyên cùa Thủ tướng Koizumi đã xác định du lịch là một trong những công cụ 
quan trọng đê phát triên kinh tê Nhật Bàn, đặc biệt là trong vấn đề kích càu tiêu dùng cùa 
người dân trong bối cảnh kinh tế thể giới nói chung và kinh tế Nhật Bàn nói riêng đang 
tăng trưởng chậm. Do vậy, từ đầu năm 2003, chính phù Nhật Bản đã thông qua nhiều chiến 
lược để thúc đẩy tăng trưởng du lịch.

• Chính sách outbound: Nhật Bản là một trong những quốc gia có lượng khách 
outbound lớn nhất thế giới và liên tục tăng trưởng hàng năm do kinh tế phát triên, người 
dân có thu nhập cao và chính sách khuyến khích cùa Chính phù. Từ năm 1992, Chính phủ 
Nhật Bàn đã thành lập Quỹ khuyến khích du lịch dài ngày tại nước ngoàụjapan Long-staỵ 
Foundation). Trong thời kì cầm quyền cùa mình, Thủ tướng Koizumi vân tiêp tục duy trì 
nguồn quỹ này để hỗ trợ người dân Nhật Bàn, dặc biệt là những ngựời cạo tuôi đi du hch 
dài ngàv ờ nước ngoài. Trong bổi cành đó, Cơ quan Du lịch Nhật Ban đay mạnh hơn nưa 
chính sách outbound thông qua “Chiến dịch đi thăm thê giới’ - Visit World Campaign - 
với mục tiêu đến năm 2010 sẽ có 20 triệu người Nhật Bản đi du lịch nước ngoài và xây 
dưng mối uuan hê kinh doanh chăt chẽ hơn với các đôi tác nước ngoai).

:s Nhặn bài ngày 21/7/2019, phản biện và chấp nhận đãng bài ngay 19/8 -



Cánh đồng hoa Furano, Hokkaido, N hật Bản
Trong khoảng thời gian từ 2003 đến 2012, liên quan đến chiến lược phát triển 

DLCĐ, chính quyền Trung ương nắm giữ vai trò là cơ quan đưa ra các quy hoạch cụ thể và 
địa phươne thực hiện. Đặc biệt, đên năm 2008, Nhật Bàn tiêp tục công bô Sách Trắng vê 
du lịch, đưa ra những chuẩn mực cụ thể về phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vê môi 
trường và phát huy những diêm đên có giá trị trong các cộng dồng dân cư. Theo đó "môi 
trườn2" và "phát triển" cùng tôn tại trong sự hài hòa, chứ không phải là loại trừ lẫn nhau, 
do đó, để "phát triển bền vững" thì cần phải bảo vệ môi trường. Đặc biệt trong các hoat 
động thúc đẩy du lịch quốc gia cần phải chú ý đến vấn đề bảo vệ môi trường và vẻ đẹp của 
các danh lam thắng cảnh tại địa phương: “nỗ lực bào vệ môi trường khôn« chỉ cần thiết 
cho sự tăng trưởng bên vững của du lịch, mà còn đóng vai trò quan trọng tronư việc cải 
thiện sức hấp dẫn cùa các địa điểm du lịch” và “du lịch lệ thuộc rất nhiều vào nguồn tài 
nguyên địa phương cho nên chúng ta cần đây mạnh hơn nữa nhận thức về môi trương như 
một cơ hội hoàn hảo dể gia tăng giá trị, tăng cường hợp tác giữa các bên liên quan và cổ 
gắng tạo ra nhũng địa điểm du lịch hấp dẫn, bền vững theo phương châm “la nơi đán« đe 
sống và đáng để tham quan” (Bộ Đẩt đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhat Bản 2008) 
Từ quan điểm này, Nhật Bản đã tích cực phát huy sức mạnh cộng đồng tron« phat ỉrten du 
lịch qua phương châm “Thương hiệu của lối sống”, qua đó đưa ra một khai niem mơi “nơi 
khách du lịch muốn ghé thăm” là “nơi mà người dân địa phương đang tích cức sống” xay 
dựng các điểm đến độc đáo (lĩnh vực nông nghiệp -  nông thôn), va khai thác mot cách 
sáng tạo những nét văn hóa của mình (lĩnh vực ẩm thực). Đặc biệt với các chinh sách cho



'1 rong văn họa âm thực: âm thực truyên thống Nhật Bàn (ÍPÍC - Washoku) vốn nổi 
tiếng bậc nhât thệ giới bởi sự câu kỳ trong cách chế biến lẫn bài trí mỗi món ăn. Hương vị 
món ăn Nhật thuỳng thanh tao. nhẹ nhàng, hợp với không khí thiên nhiên của mỗi mùa vã 
mang đậm bản sắc riêng.

Khn ă sau khi được UNESCO chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thế 
thế giới (tháng 12/2013), Washoku đã dược JNTO sử dụng như là một công cụ hữu hiệu dể 
quảng bá và phát triển du lịch Nhật Bản thông qua các chương trình xúc tiến du lịch. Sau 
quá trình lựa chọn các món ăn tiêu biểu đại diện cho từng vùng miền, họ tổ chức các hoạt 
động tuần lễ văn hóa du lịch tại nưóc ngoài -  trong dó chú trọng các hoạt dộng biểu diễn 
chế biên món ăn đặc trung và có sự trải nghiệm cùa khách hàng, giới thiệu vê văn hóa ám 
thực truyền thống Nhật Bản qua việc trình chiếu các phim phóng sự, băng hình và sử dụng 
các hình ảnh tĩnh về văn hóa ẩm thực.

Ngương trình quược UNESCO chính thức công nhận là di sản văn hóa 
phmgươngnternet đươngnternetquược UNESCO chính thức công nhận là di sản vãn hóa 
phi vật the thế giới (tháng 12/2013), Washoku đã được JNTO sử dụng như là một công cụ 
hữu hiệu để quảng bá và phát triên du lịch Nhật Bản thông qua cac chương trinh XIIC tien 
du lịch' Si địa phương, giưongnternetquược UNESCO chính thức công nhận là di sản văn 
hóa phi vật thể thê giới (tháng 12/2013), Washoku đã được JNTO sử dụng như là một công 
cụ hữu hiệu để quảng bá

Tóm Ignternetquược UNESCO chính thức công nhận là di sản văn hóa phi g dông 
để phát trien ngành du lịch trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4 0.

~  „ „ h ỉ / i m  n h ú t  triển du lích cộng đồng ở Việt Nam

huyện Sa Pa và Băc Hà như xa a a i , /QỦảná Nam) cũng là một trong những địa 
HẨl Taciiai (huyên B ịc  HàV. M c  Hội A N™> ™ * “6 câc

thu hút số lượng lớn khách du lịc 1 j ^ n Kày ơ Viẹt Nam đa phàn máng tinh tự 
homeslay độc đáo. 1 uy nhiên loại in nhò' |ẻ của một số hộ gia đình và chưa được
phát từ một vài hoạt động kinh doan 1 u ỊC " °cảnh quan thiên nhiên sẵn có để phục vụ
tò chức bải bản. chù yếu mang ý ng ìĩa 31 ^  ^ ¿t <jăc sắc trong vãn hóa bàn địa, thậm
cho mục đích tham quan, chưa khai thác tốt những nct oạc



kiện cho người dân hiểu và phát triền đúng hướng hình thức DLCĐ qua VIÇC y tiư c  uyc 
sâu sắc về giá trị dặc sắc cùa văn hóa địa phương, lừ dó có ý thức bao ton net ẹp trụyen 
thống, phong tục tập quán cùa địa phương và cỏ cách truyền tải đên du khách những gia tri 
này bằng tình yêu, sự tôn trọng và niềm tự hào. Ở Nhật Bàn, người dân địa phương, không 
chi naười lớn mà ngay cà trẻ em cũng dược trực tiếp dào tạo tạo hướng dân du lích và ‘ tmh 
thần omotenashi30” đối với du khách. Trong lĩnh vực du lịch, omotenashi được xem là sự 
tiếp đón, chăm sóc khách hàng với tất cà những hành vi tận tụy và tinh tê nhât. Nó tạo ra 
bầu khôna khí yên bình và thư giãn, nơi khách hàng sẽ có dược những trải nghiệm khó
quen.

Mặt khác, trong quá trình phát triển mô hình DLCĐ chính phủ Nhật Bản đã mạnh 
dạn trao quyền cho các địa phương trong việc đề xuất và phát triển mô hình này, qua đó 
phát huy sự tham gia và làm chù cùa cộng đồng địa phương với các mục tiêu cụ thể như: 
bảo tôn các nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn văn hóa địa phương; cải thiện sinh kế 
cho cộng đông địa phương thông qua cơ chê phân phôi lợi ích đồng đều, bảo đảm người 
dân và doanh nghiệp đêu được hưởng lợi; du khách cũng được thụ hưởng đầy đù các sản 
phâm du lịch từ chi phí họ bỏ ra. Trước khi nghiên cứu vả áp dụng phương cách này, Việt 
Nam cần xây dựng cơ chế quản lý và giám sát hợp lý, và có những biện pháp để huy động 
được nguôn lực trong việc tái đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thường 
xuyên tổ chức đào tạo cho các bên liên quan tham gia DLCĐ, đặc biẹt là ngươi dân đĩa 
phương ở các điểm đén.

Tóm lại, để cỏ thể phát triển DLCĐ như một mô hỉnh phát triển bền vữn«r và 
mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, Việt Nam cần phải có những thay đổi mạnh me 
trong chiến lược phát triển du lịch quốc gia. chú trọng việc gia tăng giá trị tư các hoat đong 
du lịch tại mọi địa phương, có sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan quàn lý, các ban ngành 
địa phương và ý thức từ chính mỗi người dân trong nâng cao nhận thức, đa dang các hóat 
động du lịch, chú trọng chất lượng dịch vụ, có chính sách bảo ton hợp lý va tôn trong dỉ
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