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Tóm tắt: 

Bài báo này trình bày khung lý thuyết về phát triển du lịch bền vững, nêu rõ các tiêu chí cụ thể 
đánh giá phát triển du lịch bền vững. Từ đó, đề xuất các phương thức đánh giá để biết rõ hoạt 
động phát triển du lịch có thực sự bền vững hay không, bao gồm phương thức xac định sức chứa, 
phương thức đánh giá dựa vào bộ chỉ tiêu môi trường của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), 
phương pháp PRA – đánh giá nhanh tính bền vững của phát triển du lịch dựa vào các chỉ tiêu 
môi trường. Trên cơ sở khung lý thuyết này đánh giá thực tiễn phát triển du lịch tại Đà Nẵng và 
nêu rõ những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch theo hướng bền vững tại Đà Nẵng thời 
gian qua, làm tiền đề để đưa ra những giải pháp hữu hiệu phát triển du lịch trong thời gian đến, 
bao gồm: bền vững về kinh tế, bền vững về xã hội, bền vững về môi trường. 

         Từ khóa: Tiêu chí đánh giá du lịch bền vững; Nhân tố ảnh hưởng du lịch bền vững;Phát 
triển du lịch bền vững ở Đà Nẵng; Bền vững về kinh tế; Bền vững về xã hội; Bền vững về môi 
trường.  

Abstract: 

 This article presents a theoretical framework for sustainable tourism development, outlining the 
specific criteria to evaluate the development of sustainable tourism. And then, the article 
proposes methods of evaluation to know whether the tourism development activities are 
sustainable or not. They are the method for determining capacity, method of assessment based on 
the environmental indicators of the World Tourism Organization (UNWTO) and PRA 
(Participatory Rapid appraisal) method. Based on this framework, the article assesses the 
situation of sustainable tourism development in Da Nang city in the past as the basis for 
suggesting effective measures for the future sustainable tourism: economic sustainability; social 
sustainability; environmental sustainability. 
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