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 PHẦN MỞ ĐẦU 

1.Lí do lựa chọn đề tài 

 Cùng với sự phát triển của đất nước sau hơn 20 năm đổi mới, ngành Du lịch của 

nước ta đã có rất nhiều tiến bộ và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Bên cạnh 

sự gia tăng liên tục về số lượng khách du lịch hay doanh thu tăng đều theo hàng năm, 

rất nhiều loại hình du lịch mới lạ và hấp dẫn cũng đã hình thành và phát triển thỏa mãn, 

đáp ứng nhu cầu du lịch đa dạng, luôn đổi mới của du khách. Trong số các loại hình du 

lịch mới hình thành đó, du lịch mạo hiểm là một loại hình không những được ưa 

chuộng với du khách trên thế giới mà còn rất có tiềm năng để phát triển tại Việt Nam, 

một đất nước có đầy đủ các yếu tố tự nhiên, nhân lực có thể đáp ứng được các yêu cầu 

của loại hình du lịch này.  

Bắt đầu từ những năm 90, Du lịch mạo hiểm đã được biết đến với mọi người, 

tuy nhiên nó vẫn chưa có được một chỗ đứng riêng, vẫn chỉ được hiểu như một dạng 

của tour sinh thái, hay các chuyến du lịch về nguồn mang tính tự phát. Năm 2002, một 

công ty du lịch nước ngoài đã tổ chức một chương trình du lịch lớn, với hơn 600 người 

tham gia, hành trình từ Lào Cai đến vịnh Hạ Long trong vòng nửa tháng. Tiếp đó là 

cuộc chinh phục đỉnh Phan- xi- păng năm 2003. Chỉ từ đây, du lịch mạo hiểm mới thực 

sự được đông đảo mọi người biết đến. Tuy vậy việc khai thác loại hình du lịch này của 

các hãng lữ hành, các công ty du lịch mới chỉ ở mức độ “cầm chừng”, chưa thực sự có 

những chương trình đặc sắc, riêng biệt do cần nguồn đầu tư lớn, chi phí cao trong khi 

lại dễ bị các đối thủ cạnh tranh ăn cắp bản quyền. 

Từ phía du khách, vẫn còn rất nhiều người cho rằng du lịch mạo hiểm sẽ mang 

lại nhiều nguy hiểm như tên gọi của nó. Khoảng cách giữa du khách, công ty du lịch và 

loại hình du lịch mạo hiểm này ngày càng trở nên xa hơn.  

Tuy nhiên trong thời gian gần đây, xu hướng du lịch “bụi”, du lịch “phượt” đang 

rất được ưa chuộng, đặc biệt đối giới giới trẻ, đã mở lại một hướng đi mới phù hợp với 

du lịch mạo hiểm.  
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Và một điều quan trọng nhất, chính là phát triển du lịch mạo hiểm phải dựa trên 

quan điểm, định hướng, chiến lược phát triển du lịch của các ban ngành lãnh đạo, vì du 

lịch mạo hiểm là một bộ phận thuộc ngành kinh tế du lịch nói chung. Theo bản phê 

duyệt “ Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ, có đề cập “Phát triển du lịch theo hướng chuyên 

nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng phát triển theo chiều sâu đảm bảo 

chất lượng và hiệu quả, khẳng định thương hiệu và khả năng cạnh tranh” và “Khai thác 

sản phẩm đặc trưng”. Du lịch mạo hiểm đã bước đầu được đề cập và chú trọng trong 

việc khai thác và phát triển bên cạnh các loại hình du lịch khác. Đây là tín hiệu tốt cho 

việc xây dựng các chương trình du lịch mạo hiểm vốn còn là một khái niệm xa lạ ở 

Việt Nam. 

Điều cần làm hiện nay là định hình một cách cụ thể, rõ nét về loại hình Du lịch 

mạo hiểm ở Việt Nam, từ đó tạo ra những bước đột phá để thu hút khách du lịch, 

không chỉ trong nước mà đặc biệt là du khách nước ngoài, hoàn thiện các cơ chế, chính 

sách Nhà nước về phát triển du lịch mạo hiểm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 

nghiệp lữ hành sáng tạo, thiết kế và khai thác một cách có hiệu quả loại hình du lịch 

đầy tiềm năng này. 

Chính vì lí do đó, tôi chọn đề tài : “ Phát triển loại hình du lịch mạo hiểm ở Việt 

Nam” nhằm tìm hiểu, đóng góp những ý kiến, giải pháp dù là nhỏ nhất để có thể khiến 

cho một loại hình du lịch tiềm năng và nhiều ý nghĩa này được sử dụng, khai thác một 

cách phổ biến, mạnh mẽ và có hiệu quả hơn. 

2. Tình hình nghiên cứu: 

- Sự nghiên cứu về loại hình du lịch mạo hiểm ở Việt Nam còn rất sơ sài. Chiến 

lược phát triển sản phẩm du lịch mới của quốc gia chưa tập trung mũi nhọn vào loại 

hình này. Các dự án phát triển du lịch mạo hiểm mới chỉ hình thành ở một số điểm 

riêng lẻ như SaPa; Đà Lạt; Mũi Né…và ở một số ít các doanh nghiệp hoạt động theo 

hướng chuyên môn hoá.  
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- Tại trường Đại học Văn hoá, Khoa Văn hoá du lịch , đã có một đề tài nghiên 

cứu “ Du lịch mạo hiểm ở Lâm Đồng- thực trạng và định hướng phát triển” của sinh 

viên Phạm Thị Thương Hiền lớp VHDL 16B. Đề tài nghiên cứu này mang tính cụ thể, 

tập trung vào việc phát triển du lịch mạo hiểm ở một địa phương xác định. Chưa có 

một sự đánh giá tổng quát chung về tình hình phát triển và khai thác loại hình du lịch 

này trong phạm vi cả nước. 

3.Mục đích nghiên cứu:  

- Khái quát các vấn đề lý luận liên quan đến loại hình du lịch mạo hiểm. 

- Đánh giá tình hình khai thác, phát triển du lịch mạo hiểm trong phạm vi quốc gia. 

- Đưa ra đề xuất, ý kiến cho việc phát triển và khai thác hiệu quả loại hình du lịch mạo 

hiểm ở Việt Nam. 

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu: 

- Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu lí thuyết, khái niệm, sự phát triển và cách khai 

thác loại hình du lịch mạo hiểm. 

- Phạm vi nghiên cứu: 

 + Thời gian: Thời điểm nền kinh tế của đất nước gặp nhiều khó khăn do ảnh 

hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, dẫn đến những khó khăn chung cho ngành Du 

lịch. Trong hoàn cảnh đó, việc nghiên cứu, khai thác các loại hình du lịch một cách hợp 

lí và đúng cách sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

 + Không gian: nghiên cứu về loại hình du lịch mạo hiểm trên phạm vi cả nước, 

nơi có nguồn tài nguyên thiên nhiên phù hợp để phát triển việc khai thác loại hình du 

lịch này. 

+ Lĩnh vực: Du lịch mạo hiểm, một loại hình du lịch nhiều tiềm năng của nước ta. 

5.Phương pháp nghiên cứu:  

Đề tài có sử dụng một số phương pháp nghiên cứu: 
- Khảo sát thực tế, điền dã. 

- Nghiên cứu  thông tin thứ cấp từ nhiều nguồn khác nhau. 

- Sử dụng  phương pháp tổng hợp, so sánh; nghiên cứu liên ngành. 
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 -Từ thực trạng nghiên cứu, đưa ra đánh giá, nhận xét và đề xuất, kiến nghị. 

6. Bố cục đề tài: 

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, nội dung  đề tài được chia thành 3 chương 

Chương 1: Khái quát về loại hình du lịch mạo hiểm  

Chương 2: Thực trạng việc phát triển và kinh doanh loại hình du lịch mạo hiểm ở 

Việt Nam 

Chương 3: Đề xuất nhằm khai thác hiệu quả loại hình du lịch mạo hiểm ở VN 
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