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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Tháng 12-1994, vịnh Hạ Long được công nhận là Di sản thiên nhiên
thế giới lần thứ nhất về giá trị thẩm mỹ. Đến tháng 11-2000, vịnh Hạ Long
tiếp tục được công nhận là Di sản thế giới lần thứ hai về giá trị địa chất, địa
mạo; và đặc biệt, vào đầu năm 2012, ngoài hai danh hiệu trên, vịnh Hạ
Long tiếp tục được công nhận là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới
của thế giới... Với những danh hiệu này, vịnh Hạ Long ngày càng xứng
danh là điểm đến hấp dẫn với du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài.
Do vậy, vị thế của vịnh Hạ Long trên bản đồ du lịch thế giới ngày càng
được khẳng định [6,tr12].
Tỉnh Quảng Ninh và đặc biệt là thành phố Hạ Long đã tiến hành các
hoạt động liên kết trên lĩnh vực quảng bá, xúc tiến du lịch ngày càng,
chuyên nghiệp hơn, trong đó phải kể đến vai trò của truyền thông trong
việc đẩy mạnh quảng bá di sản vịnh Hạ Long, thu hút khách du lịch đến với
tỉnh Quảng Ninh ngày một tăng. Thành quả đó là do tỉnh Quảng Ninh,
thành phố Hạ Long đã có những quyết sách kịp thời, đúng đắn, cộng với sự
nỗ lực vươn lên của các doanh nghiệp du lịch v.v. trong việc cải thiện môi
trường kinh doanh du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ. Bên cạnh đó,
không thể không kể đến hiệu ứng tích cực từ các hoạt động truyền thông
trên địa bàn trong việc thông tin, tuyên truyền, quảng bá v.v.. thu hút khách
du lịch đến với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.
Với vai trò là đơn vị chủ quản vịnh Hạ Long, từ khi thành lập đến nay,
BQL vịnh Hạ Long đã thực hiện tốt chức năng quản lý, bảo tồn và phát huy
giá trị của vịnh Hạ Long mà trọng tâm là khu vực di sản thiên nhiên thế
giới đã được UNESCO công nhận. Trong đó có việc tổ chức tuyên truyền
giới thiệu các giá trị vịnh Hạ Long, góp phần nâng cao nhận thức, trách
nhiệm cộng đồng tham gia bảo vệ và phát huy di sản vịnh Hạ Long.
Nhiều hoạt động truyền thông về di sản vịnh Hạ Long đã được thực
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hiện như: sản xuất các sản phẩm truyền thông về di sản vịnh Hạ Long, in
các băng zôn, biển quảng cáo tấm lớn quảng bá hình ảnh di sản Hạ Long,
truyền thông qua đội ngũ thuyết minh viên, phối hợp cùng các cơ quan
truyền thông để quảng bá hình ảnh di sản vịnh Hạ Long, tổ chức các hội
nghị, hội thảo để giới thiệu về vịnh Hạ Long hay thông qua các công trình
nghiên cứu khoa học để giới nghiên cứu tìm hiểu được nhiều hơn vệ vịnh
Hạ Long...
Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng về quản lý hoạt động truyền
thông đối với di sản vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, TP Hạ Long đã quan
tâm chỉ đạo kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ, trong đó có sự đầu tư cho
hoạt động này. Từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về du
lịch, bảo tồn, phát huy giá trị di sản - kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ
Long, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ di sản; Thúc đẩy sự liên
kết, hợp tác với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, quốc tế trong
công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị vịnh Hạ Long.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác quản lý hoạt động truyền thông về di
sản vịnh Hạ Long vẫn còn một số hạn chế, xuất phát từ việc chưa được coi
trọng đúng mức, chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển.
Với lý do nói trên, tác giả lựa chọn đề tài “Quản lý hoạt động truyền
thông về di sản vịnh Hạ Long” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học
chuyên ngành Quản lý Văn hóa. Tác giả muốn phân tích, đánh giá về công
tác quản lý hoạt động truyền thông về di sản vịnh Hạ Long để từ đó có
những đề xuất để nâng cao chất lượng công tác này, góp phần trong việc
bảo tồn và phát huy giá trị của di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.
2. Tình hình nghiên cứu
2.1. Một số công trình lý luận về quản lý hoạt động truyền thông về di
sản vịnh Hạ Long
Từ trước đến nay, nhất là sau khi được công nhận là di sản thế giới,
nghiên cứu vịnh Hạ Long để bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử, phát triển
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du lịch, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh được nhiều nhà nghiên
cứu, nhà khoa học quan tâm. Trong đó, có một số ít nghiên cứu về công tác
truyền thông. Vịnh Hạ Long cũng là đề tài của nhiều hội nghị, hội thảo
quốc tế, trong nước để chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác quản lý di
sản với các địa phương trong cả nước, các quốc gia trên thế giới.
Địa chí Quảng Ninh tập 1, Địa chí Quảng Ninh tập 2, Địa chí Quảng
Ninh tập 3 của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xuất bản năm
2003 được coi là bộ tài liệu quan trọng, có giá trị của địa phương. Trên cơ
sở nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá tiềm năng về văn hóa, lịch sử, con
người, các ngành kinh tế: nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản, du lịch... đã
đưa ra những định hướng, dự báo để góp phần thực hiện tốt công tác quản
lý xã hội, phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh [36].
Sách Vịnh Hạ Long Di sản thiên nhiên thế giới của BQL vịnh Hạ
Long, do Nhà xuất bản Thế giới năm 2003 (tái bản năm 2012) giới thiệu
toàn bộ giá trị đặc sắc di sản vịnh Hạ Long, tuyến điểm tham quan, hướng
dẫn du lịch, quy định, những điều cần biết đối với khách tham quan, các
văn bản pháp lý liên quan công tác quản lý hoạt động truyền thông để phát
huy giá trị di sản của quốc tế và trong nước [9].
Bộ nội dung thuyết minh vịnh Hạ Long - Tài liệu dành cho hướng dẫn
viên do BQL vịnh Hạ Long biên soạn, nhà xuất bản Công ty In Công nghệ
Cao in ấn. Với mong muốn từng bước chuẩn hóa thông tin tuyên truyền,
quảng bá về di sản - kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long cho đội ngũ
hướng dẫn viên; trên cơ sở tham khảo và tổng hợp thông tin từ các nguồn
tài liệu, sách đã xuất bản và những thông tin được cung cấp từ các đơn vị
có liên quan, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã hoàn thiện Bộ nội dung thuyết
minh này. Bộ thuyết minh có tương đối đầy đủ thông tin tổng quan về di
sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, trong đó đặc biệt quan tâm đến các
nội dung tuyên truyền, quảng bá thông qua đội ngũ hướng dẫn viên - những
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sứ giả “thổi hồn vào đá Hạ Long” [11].
Hội thảo quốc tế với chủ đề “Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản
thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - Tầm nhìn mới” do Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức ngày
24/7/2012, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đã tập trung vào thảo
luận các vấn đề: Làm rõ những cơ hội và thách thức trong giai đoạn mới và
tìm ra những giải pháp, thống nhất chương trình hành động đối với vịnh Hạ
Long trong thời gian tới; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật dành riêng
cho vịnh Hạ Long để điều chỉnh những vấn đề, hoạt động và hành vi liên
quan đến vịnh Hạ Long, trong đó có đề cập đến việc đẩy mạnh công tác
truyền thông như: tuyên truyền, giáo dục đội ngũ làm du lịch, cộng đồng
dân cư và du khách, đưa nội dung truyền thông giáo dục vào tất cả các cấp
học ở địa phương. Đây là dịp để tiếp tục đưa ra những đường hướng, quan
điểm chiến lược, giải pháp quản lý nhằm chuyển từ phát triển diện rộng
sang phát triển chiều sâu, coi trọng chất lượng, hiệu quả trong việc nâng
tầm giá trị di sản vịnh Hạ Long.
Hội thảo quốc tế “Bảo tồn, phát huy bền vững giá trị Di sản thiên
nhiên thế giới vịnh Hạ Long” do UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức ngày
01/11/2014 tại Hạ Long với các báo cáo của các học giả trong và ngoài
nước đã tổng kết, đánh giá cố gắng của các cấp ngành, địa phương trong
công tác quản lý, bảo tồn giá trị di sản vịnh Hạ Long, đồng thời đưa ra các
giải pháp, kinh nghiệm trong công tác quản lý di sản thế giới với các nội
dung: Quản lý một tương lai bền vững cho di sản thế giới vịnh Hạ Long;
Xây dựng và định vị Hạ Long trở thành thương hiệu du lịch Quốc gia;
Những nỗ lực trong công tác nghiên cứu khoa học nhằm bảo tồn các giá trị
tự nhiên của di sản; Một số vấn đề quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản
văn hóa và thiên nhiên thế giới tại Việt Nam.
Hội nghị “Hợp tác phát triển du lịch gắn kết di sản thế giới giữa ba
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tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam)-Luang Prabang (Lào) và Udon Thani (Thái
Lan) giai đoạn 2016-2017" được tỉnh Quảng Ninh tổ chức váo tháng
7/2016. Tại hội nghị, lãnh đạo ba tỉnh đã ký kết kế hoạch hành động giai
đoạn 2016-2017, hướng tới phát triển du lịch bền vững, nâng tầm vị thế về
điểm đến du lịch trong khu vực. Trong đó có nội dung quảng bá, truyền
thông về các di sản tại ba địa phương. Đây là hội nghị được tổ chức hai
năm/lần, luân phiên giữa ba địa phương của các nước.
Đài Truyền hình của ba tỉnh Quảng Ninh, Luang Prabang và Udon
Thani sẽ tăng cường kết nối, tuyên truyền thông tin quảng bá du lịch của
các địa phương. Qua hợp tác truyền thông, hình ảnh của Hạ Long sẽ được
và quảng bá trên các kênh truyền hình của Lào và Thái Lan.
Các bên đã và sẽ tăng cường trao đổi, cập nhật thông tin du lịch qua
các phương tiện thông tin đại chúng; chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo nguồn
nhân lực; đẩy mạnh việc quảng bá, xúc tiến tổ chức các tuyến tham quan,
nghiên cứu học tập, về quản lý và phát triển sản phẩm du lịch; thiết lập
nhóm công tác của dự án Tam giác Di sản tại mỗi địa phương.
Với đặc thù của từng di sản nếu tạo được sự liên kết bền vững và chặt
chẽ hơn nữa sẽ góp phần tạo lập được mạng lưới du lịch hấp dẫn. Các sản
phẩm du lịch của mỗi địa phương đều có nét độc đáo riêng, vịnh Hạ Long
là di sản thiên nhiên, Ban Chiang và Luang Prabang là di sản văn hoá. Đây
đều là là các di sản được UNESCO công nhận.
Việc kết nối, hợp tác giữa các địa phương trong tam giác di sản không
những đáp ứng nhu cầu của khách du lịch mà còn góp phần tạo điều kiện
cho việc quảng bá hình ảnh di sản tới bạn bè quốc tế, đồng thời đóng góp
hiệu quả vào việc phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương.
2.2. Một số bài viết, luận văn về di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long
Luận văn thạc sỹ “Quản lý di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long”
của tác giả Phạm Thùy Dương, năm 2015, tại trường Đại học Sư phạm
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Nghệ thuật Trung ương đã đi sâu phân tích hạn chế, tồn tại chất lượng dịch
vụ, hạ tầng du lịch vịnh Hạ Long, từ đó đề xuất tập trung về cơ chế, chính
sách bảo tồn, quản lý di sản vịnh Hạ Long như: Đổi mới mô hình quản lý
nhà nước, điều chỉnh chức năng quản lý BQL vịnh Hạ Long; Tăng cường
vai trò của người đứng đầu các cơ quan quản lý trên Vịnh; Rà soát, bổ
sung, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản pháp quy, quy hoạch quản lý, bảo tồn
khai thác vịnh Hạ Long [20].
Luận văn thạc sỹ “Quản lý di sản vịnh Hạ Long, Quảng Ninh từ góc
nhìn du lịch văn hóa” của tác giả Vũ Đức Minh, năm 2016, tại trường Đại
học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đã đánh giá, phân tích thực trạng vịnh
Hạ Long, Quảng Ninh từ đó đề xuất các giả pháp nhằm nâng cao chất
lượng du lịch vịnh Hạ Long, quảng bá hình ảnh vịnh Hạ Long, nhằm phát
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng tỉnh Quảng Ninh; đồng
thời góp phần xây dựng các giải pháp bảo tồn các giá trị di sản vịnh Hạ
Long [28].
Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có công trình nào trực tiếp nghiên cứu
về quản lý hoạt động truyền thông về di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ
Long. Vì vậy, nghiên cứu thực trạng và tìm giải pháp để việc hoạt động
truyền thông đáp ứng tốt hơn nữa trong việc quảng bá hình ảnh di sản thiên
nhiên thế giới vịnh Hạ Long có thể là hướng đi hứa hẹn có những đóng góp
cho sự nghiệp thông tin truyền thông trên địa bàn, góp phần nâng cao chất
lượng công tác tuyên truyền, quảng bá cho di sản - tài sản quý giá của
Quảng Ninh, của Việt Nam và cả nhân loại.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Mục đích của luận văn là nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động
truyền thông về di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, từ đó đề xuất giải
pháp để nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động truyền thông về di
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sản vịnh Hạ Long trong những năm tiếp theo.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Từ mục đích nêu trên, luận văn sẽ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu như sau:
- Xác định cơ sở nhận thức chung về quản lý truyền thông di sản
thiên nhiên thế giới
- Nghiên cứu hệ thống văn bản pháp lý, tài liệu về quản lý truyền
thông di sản vịnh Hạ Long
- Nghiên cứu quản lý hoạt động truyền thông về di sản vịnh Hạ Long
diễn ra trong 2 năm 2016 và 2017.
- Đưa ra các giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu lực quản lý hoạt động
truyền thông về di sản vịnh Hạ Long.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động truyền
thông về di sản vịnh Hạ Long. Hoạt động này được tiếp cận theo hướng các
sản phẩm truyền thông nhằm quảng bá hình ảnh di sản vịnh Hạ Long do
BQL vịnh Hạ Long thực hiện.
Hoạt động truyền thông về vịnh Hạ Long có thể do nhiều đơn vị,
nhiều cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện, song trong khuôn khổ luận văn
này, tác giả chỉ tập trung nghiên cứu công tác quản lý hoạt động truyền
thông được thực hiện bởi chủ thể là BQL vịnh Hạ Long. Các hoạt động
truyền thông của các đơn vị khác có thể được đề cập nhưng chỉ để so sánh,
minh họa thêm.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi không gian: hoạt động quản lý truyền thông do BQL vịnh Hạ
Long (đơn vị quản lý nhà nước về di sản vịnh Hạ Long) thực hiện.
- Phạm vi thời gian: Nghiên cứu hoạt động quản lý truyền thông về toàn
bộ di sản vịnh Hạ Long trong 2 năm 2016 và 2017. Cuối tháng 12 năm
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2015 là thời điểm UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định chuyển
chức năng quản lý nhà nước đối với vịnh Hạ Long từ BQL vịnh Hạ Long
về UBND TP Hạ Long.
5. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu chính như:
- Phương pháp khảo sát điền dã: Phương pháp này thực hiện các quan
sát, ghi chép, phát phiếu thăm dò ý kiến của du khách, tiếp xúc phỏng vấn
sâu các chủ thể quản lý, công việc quản lý cụ thể về hoạt động truyền
thông về di sản vịnh Hạ Long. Thông qua đó, tác giả khai thác các thông
tin cần thiết để có được những góc nhìn toàn diện hơn về vấn đề mình đang
nghiên cứu.
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Phương pháp này, giúp cho người
nghiên cứu nắm vững cơ sở lý luận, thực tiễn tổng hợp các tư liệu để phân
tích thực trạng quản lý hoạt động truyền thông về di sản vịnh Hạ Long.
- Phương pháp thống kê, phân tích: Phương pháp này luận văn sử
dụng để xử lý số liệu, đánh giá thực trạng hoạt động truyền thông qua các
phương tiện loại hình thông tin
- Phương pháp tiếp cận nghiên cứu liên ngành: văn hóa học, du lịch
học, quản lý xã hội học, nhân học văn hóa. Bởi lẽ, với đề tài quản lý hoạt
động truyền thông về di sản vịnh Hạ Long đòi hỏi phải có sự tiếp cận từ
nhiều phía bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học khác nhau. Từ đó,
luận văn mới có thể triển khai các vấn đề một cách triệt để, thấu đáo.
6. Những đóng góp của luận văn
Luận văn là công trình nghiên cứu, điều tra thực trạng công tác quản
lý hoạt động truyền thông về việc quảng bá di sản vịnh Hạ Long, từ đó đề
ra những giải pháp nhằm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động
này đáp ứng với yêu cầu đổi mới hiện nay.
Luận văn cũng góp phần định hướng hoạt động truyền thông về vịnh Hạ
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Long trong thời gian tới phù hợp với xu thế chung trong tiến trình hội nhập.
Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các học viên khi
nghiên cứu cùng chuyên ngành.
7. Bố cục của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận văn
gồm 3 chương:
Chương 1: Một số vấn đề chung về quản lý truyền thông và hoạt
động quản lý truyền thông di sản vịnh Hạ Long
Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động truyền thông về di sản vịnh
Hạ Long
Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động truyền
thông về di sản vịnh Hạ Long
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Chương 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG VÀ
HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG VỀ
DI SẢN VỊNH HẠ LONG
1.1. Khái niệm
1.1.1. Truyền thông
Thuật ngữ truyền thông có nguồn gốc từ tiếng La tinh “Commune”
với nghĩa là “chung” hay “cộng đồng”. Theo đó:
Nội hàm của nó là nội dung, cách thức, con đường, phương tiện để
đạt đến sự hiểu biết lẫn nhau giữa những cá nhân với cá nhân, cá nhân với
cộng đồng xã hội. Nhờ truyền thông - giao tiếp mà con người tự nhiên trở
thành con người xã hội [13, tr5].
Truyền thông, truyền thông đại chúng hay phương tiện thông tin đại
chúng là những thuật ngữ rất phổ biến trong thời đại khoa học kỹ thuật
ngày càng phát triển. Nó có vai trò của thông tin và có ý nghĩa to lớn trong
một xã hội mở, sự hội nhập, tương tác, liên thông giữa lĩnh vực, các ngành,
các mặt trong đời sống diễn ra rất đa dạng, phức tạp, chặt chẽ [19, tr7].
Truyền thông là một lĩnh vực rất rộng, các hoạt động của truyền
thông bao gồm các hoạt động truyền đạt, thông báo, tuyên truyền, quảng bá
thông tin. Đó là quá trình trao đổi thông điệp giữa các thành viên hay các
nhóm người trong xã hội nhằm đạt được sự hiểu biết lẫn nhau, để từ đó
chia sẻ ý tưởng hay hành động vì một mục đích nhất định [13, tr12].
Truyền thông theo định nghĩa hẹp là “sự trao đổi tin tức hoặc thông
báo”, còn nghĩa rộng, theo UNESCO là hoạt động của cá nhân hoặc tập thể
bao gồm toàn bộ những chuyển giao và trao đổi ý niệm, sự việc, dữ kiện.
Xuất phát từ những hình thức truyền thông đơn giản, rồi dần dần con
người phát minh ra những hình thức truyền thông phức tạp và hiện đại hơn
như truyền hình, Internet, vệ tinh nhân tạo... Và chính những phương tiện
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thông tin hiện đại đó dần trở thành những công cụ không thể thiếu được để
đảm bảo sự hoạt động ổn định của mỗi nền kinh tế cũng như mỗi chế độ xã
hội.
Không những thế, truyền thông còn đáp ứng nhu cầu nhận thức của
con người. Con người không chỉ nắm bắt được những gì liên quan giữa bản
thân mình và cuộc sống phong phú xung quanh mà còn đánh giá được khả
năng, xác định đúng cách thức, phương hướng cho những hành vi và hoạt
động tiếp theo từ quá trình truyền thông.
Dẫu vậy, chúng ta cũng cần nhắc đến một khái niệm đó là “truyền
thông mới”. Truyền thông với các di sản văn hóa là hai phạm trù song hành
để tạo nên hiệu quả xã hội mà ở các nước phát triển người ta đã thực hành
từ lâu. Theo đó, những giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đã đến
được với công chúng, với những nhà quản lý, khiến cho di sản phát huy
được tác dụng, khắc phục được những bất cập, tránh được những nguy cơ
hủy hoại di sản từ thiên nhiên và con người.
1.1.2. Hoạt động truyền thông
Hoạt động truyền thông có vai trò quan trọng, phản ánh trung thực
mọi hoạt động của đời sống xã hội đến công chúng và là cầu nối để công
chúng tiếp nhận, phản hồi thông tin.
Càng ngày, mức độ công khai của hoạt động truyền thông đến công
chúng ngày càng được mở rộng. Ngoài những ấn phẩm như sách, báo, tờ
gấp... các phương tiện truyền thông đại chúng khác như phát thanh, truyền
hình, báo điện tử, báo in cùng với các hội nghị, hội thảo đã và đang góp
phần thúc đẩy hoạt động truyền thông mạnh mẽ.
Hoạt động truyền thông có thể tác động vào ý thức xã hội để xác lập
và củng cố hệ thống tư tưởng chính trị thống nhất, qua đó, liên kết các
thành viên rời rạc thành một khối đoàn kết. Trong định hướng dư luận xã
hội, việc lựa chọn góc độ thông tin và hàm lượng thông tin phân tích và
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bình luận trong mỗi sản phẩm truyền thông có ý nghĩa quan trọng. Với mỗi
sự kiện, vấn đề, khi được hoạt động truyền thông đề cập cấp đến sẽ tạo ra
sự ảnh hưởng tới dư luận xã hội về sự kiện, vấn đề đó. Do đó, hoạt động
truyền thông tại Việt Nam cần nắm chắc nội dung của dự thảo văn bản
pháp luật, lường trước được những tác động của văn bản pháp luật khi đi
vào đời sống, từ đó, lựa chọn góc độ tiếp cận để định hướng dư luận xã hội.
1.1.3. Quản lý
Có nhiều những định nghĩa khác nhau về quản lý. Mỗi trường phái
quản lý học khác nhau đưa ra những định nghĩa khác nhau. Nhiều các học
giả trong và ngoài nước cũng đưa ra các định nghĩa riêng về quản lý.
Khái niệm của F.W Taylor và của Henry Fayol được trích dẫn trong
cuốn giáo trình Khoa học quản lý 1, tác giả Phạm Quang Lê, xuất bản năm
2007, của trường Đại học Kinh doanh Công nghệ: “Quản lý là hoàn thành
công việc của mình thông qua người khác và biết được một cách chính xác
học đã hoàn thành công việc một cách tốt nhất và rẻ nhất” [25, tr18].
Theo Henry Fayol (1886-1925), người đã có công đầu tiên tiên tìm
tòi, nghiên cứu, tiếp cận quản lý theo quy trình, cũng là người có tầm nhìn,
có sự ảnh hưởng lớn từ thời cận hiện đại cho đến nay, ông đã nghiên cứu và
định nghĩa về quản lý thì: Quản lý là một tiến trình bao gồm tất cả các
khâu: Lập kế hoạch, tổ chức, phân công điều khiển và kiểm soát các nỗ lực
của cá nhân, bộ phận và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực vật chất khác
của tổ chức để đạt được mục tiêu đề ra [25, tr21].
Chúng ta có thể hiểu quản lý là hoạt động của chủ thể quản lý, tác
động vào một đối tượng nhất định một cách có mục đích để duy trì tính ổn
định và phát triển của đối tượng đó theo những mục tiêu đã định. Từ đó có
thể thấy bản chất của quản lý và hoạt động quản lý bắt nguồn từ sự phân
công, hợp tác lao động, do đó quản lý là một hoạt động khách quan để đảm
bảo mục tiêu chung.
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Khái niệm về quản lý rất phong phú, đa dạng nhưng chủ yếu đều có
các yếu tố cơ bản là đối tượng quản lý, chủ thể quản lý, khách thể quản lý,
mục tiêu quản lý và cơ sở của hoạt động quản lý. Khái niệm quản lý với nội
hàm rộng đồng thời bao hàm nhiều lĩnh vực. Mặt pháp lý của quản lý bao
gồm hệ thống pháp luật điều chỉnh nền kinh tế xã hội, mặt tâm lý xã hội của
quản lý là điều chỉnh hành vi của con người. Vì vậy, không có quản lý chung
mà bao giờ cũng gắn với từng ngành nhất định, từng lĩnh vực nhất định.
Quá trình quản lý bao gồm ba lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội là
kinh tế, quan hệ xã hội chính trị và văn hóa tinh thần. Văn hóa được đề cập
trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII bao quát đời sống tinh thần, xã
hội nói chung, tập trung vào lĩnh vực lớn: tư tưởng, đạo đức, lối sống,
phong tục, tập quán, giáo dục và khoa học, văn hóa nghệ thuật, thông tin
đại chúng, giao lưu văn hóa với thế giới. Nếu kinh tế là nền tảng vật chất
của đời sống thì văn hóa là nền tảng tinh thần của đời sống xã hội. Chính
vì vậy, văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh
tế - xã hội.
Trong lĩnh vực di sản văn hóa và truyền thông di sản văn hóa, công
tác quản lý đóng vai trò vô cùng quan trọng. Quản lý di sản văn hóa là quá
trình tác động của nhà nước, các cơ quan quản lý đối với di sản văn hóa,
phương tiện truyền thông
1.1.4. Quản lý hoạt động truyền thông
Quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông cũng như
bất kỳ dạng quản lý công vụ của bộ máy hành pháp, mang tính quyền lực,
tính tổ chức cao, được điều chỉnh bằng pháp luật, vừa mang tính phổ biến,
vừa mang tính đặc thù quản lý ngành.
Nội dung quản lý hoạt động truyền thông được thể hiện qua nguyên
tắc lãnh đạo của Đảng về truyền thông.
Đảng lãnh đạo về định hướng thông tin truyền thông và vạch ra chiến
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lược phát triển. Đảng lãnh đạo về công tác tổ chức cán bộ. Đây là mặt quan
trọng trong các mặt mà Đảng lãnh đạo truyền thông đại chúng. Vì xuất phát
từ tầm quan trọng của truyền thông đại chúng, nên việc lãnh đạo về công
tác tổ chức cán bộ của Đảng để nhằm mục đích lựa chọn, đào tạo, bố trí
hợp lý đội ngũ cán bộ để họ phát huy hết trình độ, phẩm chất, năng lực của
mình. Đảng lãnh đạo thông qua công tác kiểm tra. Thông qua công tác
kiểm tra, Đảng kịp thời phát hiện và sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm;
khuyến khích và phát huy những mặt tích cực của hệ thống truyền thông
đại chúng.
Quản lý hoạt động truyền thông là các biện pháp do chủ thể quản lý
đưa ra nhằm tối ưu hóa các loại hình hoạt động của đơn vị, đảm bảo giới
thiệu một cách đầy đủ, nhanh nhất, rộng khắp nhất những giá trị hiện hữu
của đơn vị để nhiều có thể biết đến, tạo sự hiểu biết và thân thiện.
1.1.5. Di sản
Theo Luật Di sản Văn hóa quy định: “Di sản văn hóa Việt Nam là tài
sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là bộ phận của di sản
văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dưng nước và giữ nước
của nhân dân ta” [34, tr26]. Di sản văn hóa quy định tại Luật Di sản văn
hóa bao gồm di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể, là sản
phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu
truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam.
Di sản văn hóa phi vật thể: “Là sản phẩm tinh thần gắn với cộng
đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn hóa liên quan, có giá trị lịch
sử, văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng, không ngừng được
tái tạo và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền
miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức khác [34, tr26]. Di sản văn
hóa vật thể: “Là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học bao
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gồm di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật
quốc gia” [34, tr26].
Từ đó có thể thấy vai trò rất lớn của di sản văn hóa đối với sự phát
triển đối với xã hội và con người. Di sản văn hóa không chỉ có ý nghĩa giáo
dục các thế hệ mà còn phục vụ đời sống sinh hoạt của mỗi chúng ta. Nhiều
tổ chức quốc tế đã làm nhiệm vụ phát huy vai trò quan trọng của các di sản
văn hóa, vượt qua khỏi biên giới, lãnh thổ của từng quốc gia riêng biệt. Bởi
lẽ, mỗi di sản lại có một giá trị riêng xuyên quốc gia trở thành tài sản chung
của nhân loại chứ không còn là tài sản của một quốc gia nào. Tại kỳ họp
thứ 17 của Đại hội đồng UNESCO từ ngày 17/10/1972 đến ngày
21/11/1972 tại Paris đã đề cấp đến vấn đề di sản và bảo vệ di sản. Đây
được xem là sự lên tiếng của quốc tế về các di sản thông qua các văn bản
cụ thể. Trong đó thể hiện nội dung:
Một số tài sản của di sản văn hóa và di sản thiên nhiên có một ý nghĩa
đặc biệt cần phải bảo tồn như là một yếu tố của di sản thế giới của toàn thể
nhân loại.
Các Công ước, khuyến nghị và quyết định tế hiện có với các tài sản
văn hóa và thiên nhiên chứng minh tầm quan trọng đối với tất cả các dân
tộc trên thế giới, của việc bảo tồn các tài sản độc nhất và không thể thay thế
được, mặc dù chúng thuộc về dân tộc nào.
Di sản văn hóa và di sản thiên nhiên ngàng càng có nguy cơ bị phá
hoại không những nguyên nhân cổ truyền là xuống cấp mà còn bởi sự tiến
triển của đời sống xã hội và kinh tế làm cho các nguyên nhân cổ truyền
trầm trọng thêm do các hiện tượng làm hư hỏng hoặc phá hoại ghê gớm
hơn nữa.
Việc bảo vệ di sản đó ở các cấp quốc gia thường không được hoàn
chỉnh vì việc bảo vệ đó đòi hỏi rất nhiều phương tiện và nước có tài sản
phải bảo tồn đó trên lãnh thổ của mình thì lại không có đủ các nguồn lực
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kinh tế, khoa học và kỹ thuật (Công ước về bảo vệ di sản văn hóa và tự
nhiên thế giới).
Theo Công ước quốc tế về bảo vệ di sản văn hóa và tự nhiên của thế
giới (Công ước), thì di sản văn hóa là:
Các di tích, các công trình kiến trúc, điêu khắc hoặc hội họa hoành
tráng, các yếu tố hay kết cấu có tính chất khảo cổ, các văn bản, các hang
động và các nhóm yếu tố có giá trị quốc tế đặc biệt về phương diện lịch sử,
nghệ thuật hay kho học.
Các quần thể, các nhóm công trình xây dựng đứng một mình hoặc
quần tụ có giá trị quốc tế đặc biệt về phương diện lịch sử, nghệ thuật hay
khoa học, do kiến trúc, sự thống nhất của chúng hoặc sự nhất thể hóa của
chúng vào cảnh quan.
Các thắng cảnh, các công trình của con người hoặc những công trình
của con người kết hợp với các công trình của tự nhiên, cũng như các khu
vực, kể cả các di chỉ khảo cổ học, có giá trị quốc tế đặc biệt về phương diện
lịch sử, thẩm mỹ, dân tộc học hoặc nhân chủng học [38].
Theo Công ước, di sản tự nhiên là:
Các di tích tự nhiên được tạo thành bởi những cấu trúc hình thể và
sinh vật học hoặc bởi các nhóm cấu trúc như vậy, có một giá trị đặc biệt về
phương diện thẩm mỹ hoặc khoa học.
1.2. Nội dung quản lý nhà nước về truyền thông
Văn bản quy phạm pháp luật gồm có: Hiến pháp; Luật; Pháp lệnh;
Lệnh; Nghị quyết; Nghị định; Thông tư hướng dẫn; Thông tư liên tịch.
Luật Báo chí năm 2016 có quy định về nội dung quản lý nhà nước về
báo chí tại điều 6, chương 1 gồm có: Xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực
hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển báo chí; Ban hành và tổ
chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về báo chí; xây dựng chế
độ, chính sách về báo chí; Tổ chức thông tin cho báo chí; quản lý thông tin

17
của báo chí; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, đạo
đức nghề nghiệp cho đội ngũ người làm báo của các cơ quan báo chí và cán
bộ quản lý báo chí; Tổ chức quản lý hoạt động khoa học, công nghệ trong
lĩnh vực báo chí; Cấp, thu hồi các loại giấy phép trong hoạt động báo chí và
thẻ nhà báo; Quản lý hợp tác quốc tế về báo chí, quản lý hoạt động của cơ
quan báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài và hoạt động của báo chí
nước ngoài tại Việt Nam; Kiểm tra báo chí lưu chiểu; quản lý hệ thống lưu
chiểu báo chí quốc gia; Chỉ đạo, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống
kê và công tác khen thưởng, kỷ luật trong hoạt động báo chí; Thanh tra,
kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về báo chí.
1.3. Nội dung quản lý hoạt động truyền thông về di sản vịnh Hạ Long
1.3.1 Mục đích quản lý truyền thông về di sản Hạ Long
Quản lý hoạt động động truyền thông nhằm mục đích tăng cường
tuyên truyền quảng bá hình ảnh, giá trị di sản - kỳ quan thiên nhiên thế giới
vịnh Hạ Long, các sản phẩm, mô hình phát triển du lịch trên vịnh… từ đó
nâng cao nhận thức của cộng đồng về du lịch và công tác bảo tồn, phát huy
giá trị di sản, kêu gọi cùng chung tay bảo vệ di sản, đặc biệt là công tác bảo
vệ môi trường.
Cùng với đó công tác tuyên truyền, quảng bá về cảnh quan thiên
nhiên, về con người, về những giá trị văn hóa lịch sử truyền thống của các
dân tộc tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long, nhất là những điều kiện, giá
trị tự nhiên và nhân văn đặc sắc, độc đáo - cơ sở để xây dựng, phát triển các
loại hình, sản phẩm du lịch; xây dựng môi trường du lịch văn minh, thu hút
mạnh đối với du khách và các nhà đầu tư.
Cũng từ việc quản lý tốt công tác truyền thông về di sản vịnh Hạ Long
sẽ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng cùng chung tay bảo vệ và phát
huy bền vững các giá trị di sản vịnh Hạ Long. Không những thế, hoạt đông
này còn thúc đẩy sự liên kết, hợp tác với các cơ quan, tổ chức, cá nhân
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trong nước, quốc tế trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị vịnh
Hạ Long.
1.3.2. Các hình thức truyền thông về di sản vịnh Hạ Long cần được quản lý
Truyền thông quảng bá trên website chính thức của BQL vịnh Hạ
Long. Website có địa chỉ tên miền: halongbay.com.vn. Đây cũng được coi
là hình thức truyền thông cơ bản nhất của BQL vịnh Hạ Long. Trang
website không chỉ giới thiệu tổng quan về di sản vịnh Hạ Long mà còn có
nhiều thông tin về hệ thống các dịch vụ phục vụ du lịch tại vịnh Hạ Long
và TP Hạ Long. Cùng với đó website cũng có đầy đủ thông tin về nội vụ
BQL vịnh Hạ Long.
Truyền thông quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng. Để
quảng bá hình ảnh di sản vịnh Hạ Long, BQL vịnh Hạ Long không thể
không phối kết hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí. Và ở chiều ngược
lại, các cơ quan này cũng rất cần những thông tin chính thống từ đơn vị chủ
quản vịnh Hạ Long để có những sản phẩm truyền thông chính xác, đa dạng,
hấp dẫn.
Truyền thông quảng bá qua ấn phẩm, pano, biển quảng cáo, băng zôn,
khẩu hiệu… Đây là hình thức truyền thông tác động trực tiếp đến trực quan
của cộng đồng. Hình thức này đã có từ lâu và cho đến nay vẫn phát huy
được những hiệu quả nhất định.
Truyền thông qua đội ngũ thuyết minh viên, hướng dẫn viên, cộng tác
viên và CBVCNLĐ của BQL vịnh Hạ Long trong quá trình công tác. Được
trực tiếp nghe đội ngũ thuyết minh viên, hướng dẫn viên truyền đạt sẽ có
tác động mạnh đối với du khách. Bởi vẫn thường có câu “tai nghe, mắt
thấy”. Khi du khách đang được nhìn thấy cảnh quan thiên nhiên thế giới
trước mắt cũng là lúc họ được nghe những bài thuyết minh cung cấp đầy đủ
thông tin về di sản.
Truyền thông qua các sự kiện như tham gia hội chợ, tham gia các
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chiến dịch vệ sinh môi trường hay các chiến dịch kêu gọi bảo tồn, phát huy
giá trị di sản vịnh Hạ Long…
1.3.3. Nội dung truyền thông về di sản vịnh Hạ Long
Các nội dung chủ yếu truyền thông về di sản vịnh Hạ Long gồm có:
Các giá trị di sản vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ
Long; thành tựu, kết quả đạt được trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị
vịnh Hạ Long; Một số văn bản pháp luật liên quan (Luật Di sản văn hóa,
Luật Bảo vệ môi trường, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Thủy
sản, Quy chế quản lý vịnh Hạ Long…); Quan điểm, chủ trương chỉ đạo của
trung ương, của tỉnh Quảng Ninh, của thành phố Hạ Long, của BQL vịnh
Hạ Long; các sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội của quốc gia, tỉnh, thành
phố có liên quan; Các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường;
đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, giữ gìn cảnh quan vịnh Hạ Long; Truyền
thông, vận động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn
tham gia xây dựng môi trường du lịch văn minh, lịch sự, đảm bảo an ninh an
toàn cho khách tham quan; Tham gia giám sát các tổ chức doanh nghiệp, cá
nhân có hoạt động kinh tế xã hội trong khu vực di sản vịnh Hạ Long thực hiện
nghiêm các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan đến quản lý vịnh Hạ
Long; Giới thiệu các dịch vụ du lịch trên vịnh Hạ Long; Đưa giáo dục, nâng
cao nhận thức về bảo vệ di sản tới cộng đồng nhân dân địa phương.
1.3.4. Quản lý hoạt động truyền thông về di sản vịnh Hạ Long
Từ những nội dung truyền thông về di sản vịnh Hạ Long đã được xác
định, trong luận văn này, chúng tôi tiếp cận việc quản lý hoạt động truyền
thông về di sản vịnh Hạ Long gồm 5 nội dung sau: Ban hành văn bản thực
hiện quản lý; Tập huấn cán bộ; Tổ chức giao ban, chỉ đạo, đánh giá, định
hướng; Tổ chức các hoạt động truyền thông; Thanh tra, kiểm tra.
1.4. Các văn bản của Đảng, Nhà nước về quản lý hoạt động truyền thông
1.4.1. Văn bản định hướng của Đảng
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X đã ban
hành Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 01/8/2007 về công tác tư tưởng, lý
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luận và báo chí trước yêu cầu mới. Nghị quyết khẳng định: “Trong những
năm tới, trên thế giới, hoà bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng
chiến tranh, xung đột dân tộc, tôn giáo, tranh chấp về biên giới lãnh thổ,
hoạt động khủng bố... tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi với tính chất rất phức tạp.
Các mâu thuẫn lớn của thời đại và cuộc đấu tranh tư tưởng vẫn rất gay gắt.
Sự phát triển của khoa học - công nghệ, toàn cầu hoá kinh tế và thông tin
quốc tế tạo ra những cơ hội phát triển nhưng cũng tạo ra không ít khó khăn,
thách thức cho các nước, nhất là các nước đang phát triển. Ở trong nước, sự
nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiếp tục
được đẩy mạnh; thế và lực, uy tín quốc tế của đất nước ngày một cao tạo ra
những thời cơ, thuận lợi mới, nhưng những biến đổi mạnh mẽ của cơ cấu
giai cấp, xã hội, sự đa dạng về lợi ích kinh tế, sự chênh lệch về trình độ
phát triển giữa các vùng, phân hoá giàu, nghèo giữa các tầng lớp dân cư,
các tiêu cực và tệ nạn xã hội (quan liêu, tham nhũng, lãng phí...) tạo ra
những khó khăn và thách thức lớn đối với sự ổn định, phát triển đất nước,
đối với công tác tư tưởng, lí luận, báo chí”.
Ngày 05-9-2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt
Nam khóa XII đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW về đẩy mạnh công tác
thông tin cơ sở trong tình hình mới. Trong đó khẳng định: “Công tác thông
tin cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị từ
Trung ương đến cơ sở. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính
trị, kết hợp chặt chẽ các phương tiện truyền thông hiện đại với cơ sở vật
chất kỹ thuật, thiết chế văn hóa - thông tin ở cơ sở hiện có và chương trình
nông thôn mới để làm tốt công tác thông tin ở cơ sở; bảo đảm cung cấp
đầy đủ, kịp thời những thông tin, kiến thức cần thiết cho cuộc sống lao
động, sản xuất kinh doanh của người dân trên địa bàn dân cư xã, phường,
thị trấn; đồng thời chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xấu
độc, xuyên tạc, góp phần củng cố sự đoàn kết và đồng thuận xã hội ở cơ sở
và từ cơ sở” [4].
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1.4.2. Văn bản quản lý của Nhà nước
Luật Báo chí ra đời năm 1989 (Sửa đổi năm 1999 và 2016). Luật Báo
chí có từ năm 1989 và đã được sửa đổi, bổ sung một số lần để phù hợp với
những quy định của pháp luật cũng như sự thay đổi của đời sống báo chí
trong nước. Trong những năm qua Luật Báo chí đã góp phần tác động tích
cực đến các bước quy trình sản xuất của cơ quan báo chí đồng thời cũng có
tác động không nhỏ trong việc định hướng, điều chỉnh hành vi của nhà báo
trong quá trình tác nghiệp; từ đó góp phần tạo ra những sản phẩm báo chí,
truyền thông có chất lượng cao, có ích cho sự đổi mới của đất nước.
Luật Báo chí 2016 được đánh giá là sát với thực tế đời sống báo chí
trong nước, nhất là các quy định về nội dung quản lý nhà nước về báo chí.
Đây là nền tảng, cơ sở pháp lý quan trọng, giúp những người làm báo dựa
vào để phục vụ xã hội và người dân tốt hơn. Những người làm việc trong
lĩnh vực báo chí, truyền thông cần phải nghiên cứu, học tập để nắm vững
các điều luật của Luật nhằm phục vụ tốt hơn công việc của mình, tránh sai
sót trong quá trình tác nghiệp.
Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định
về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện
tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Theo đó, cổng TTĐT
Chính phủ đóng vai trò làm đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính
điện tử của Chính phủ trên Internet, tích hợp thông tin từ cổng TTĐT của
các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng
thời, cổng TTĐT của bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương phải được liên kết, tích hợp thông tin với cổng TTĐT của các
cơ quan trực thuộc để bảo đảm tổ chức và cá nhân có thể tìm kiếm và khai
thác mọi thông tin thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, lĩnh vực
kinh tế - xã hội của địa phương.
Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/05/2013 của Thủ tướng
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Chính phủ về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo
chí. Theo đó, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ
quan hành chính nhà nước gồm: Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà
nước; Người được người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước giao
nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên (sau
đây gọi là người phát ngôn); Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ email
của người phát ngôn phải được công bố bằng văn bản cho các cơ quan báo
chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và phải được đăng tải trên cổng
thông tin điện tử hoặc trang tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước;
Trong trường hợp cần thiết, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước
có thể ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc cơ quan mình phát ngôn
(sau đây gọi chung là người được ủy quyền phát ngôn) hoặc phối hợp cùng
người phát ngôn để phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về
những vấn đề cụ thể được giao; Người phát ngôn quy định tại Điểm b
Khoản 1 Điều này nếu đi vắng mà không thể thực hiện phát ngôn và cung
cấp thông tin cho báo chí thì phải báo cáo để người đứng đầu cơ quan hành
chính ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc cơ quan mình thực hiện
việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Việc ủy quyền phát ngôn
được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn
nhất định; Khi thực hiện ủy quyền thì họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa
chỉ email của người được ủy quyền phát ngôn, văn bản ủy quyền phải được
đăng tải trên cổng thông tin điện tử hoặc trang tin điện tử của cơ quan hành
chính nhà nước trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền.
Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản
lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Nghị định
này quy định chi tiết việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet,
thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng; bảo đảm an toàn thông tin
và an ninh thông tin; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia việc
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quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi
điện tử trên mạng, bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin. Nghị
định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân
nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến việc quản lý, cung cấp,
sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng,
bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.
Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính
phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng
Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu tổng quát
là: Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ,
công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế, là một trong những đầu tàu
kinh tế của miền Bắc và cả nước với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã
hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, hiện đại, giảm nghèo bền vững, không
ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đảm bảo giữ gìn
và bảo vệ môi trường bền vững. Giữ gìn và phát huy tốt bản sắc dân tộc,
bảo tồn và phát huy bền vững Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh
Hạ Long và những khác biệt, đặc sắc của vịnh Bái Tử Long; phấn đấu trở
thành khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng, an ninh và phòng
tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự
an toàn xã hội.
Thông tư số 18/2016/TT-BTTTT ngày 28/06/2016 của bộ Thông tin
và Truyền thông Quy định về danh mục kênh chương trình truyền hình
phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia
và của địa phương. Thông tư này quy định về danh mục kênh chương trình
truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của
quốc gia và của địa phương, bao gồm: tiêu chí xác định; danh mục kênh
chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên
truyền thiết yếu; trách nhiệm thi hành. Thông tư này áp dụng đối với các cơ
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quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình; các đơn vị cung cấp dịch
vụ phát thanh, truyền hình.
1.5. Tổng quan di sản vịnh Hạ Long
1.5.1. Đặc điểm di sản vịnh Hạ Long
1.5.1.1. Vị trí địa lý, diện tích
Vịnh Hạ Long nằm ở phía đông bắc của Việt Nam, thuộc địa phận
tỉnh Quảng Ninh, cách thủ đô Hà Nội 165 km. Phía bắc và tây bắc kéo dài
từ thị xã Quảng Yên, qua thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả đến hết
phần biển đảo huyện Vân Đồn; phía đông và phía nam giáp vịnh Bắc Bộ,
phía tây nam giáp đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng).Theo quyết định số
4216/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng
Ninh “v/v ban hành quy chế quản lý, bảo vệ, phát huy di sản vịnh Hạ
Long”, vịnh Hạ Long có tổng diện tích 1553km2, bao gồm 1969 hòn đảo,
trong đó 980 hòn đảo đã có tên. Phần diện tích này bao gồm vịnh Hạ Long
và vịnh Bái Tử Long (trừ phạm vi của rừng quốc gia Bái Tử Long) [9,tr13].
Khu di sản thế giới được UNESCO công nhận có diện tích 434km2,
bao gồm 775 hòn đảo, trong đó có 411 hòn đảo đã được đặt tên. Đây là nơi
tập trung rất nhiều đảo đá, hang động và bãi tắm đẹp nổi tiếng, được giới
hạn bởi ba điểm: đảo Đầu Gỗ (phía tây), đảo Đầu Bê (phía nam), đảo Cống
Tây (phía đông) [9, tr23].
1.5.1.2. Nguồn gốc tên gọi
Tên gọi “Hạ Long” có nghĩa là “Rồng xuống”. Từ trước thế kỷ XIX,
tên vịnh Hạ Long chưa được ghi chép trong thư tịch cổ của Việt Nam, mà
vùng biển này được biết đến với những tên Lục Châu, Lục Thủy, An Bang,
An Quảng, Hải Đông, Hoa Phong, Nghiêu Phong… Mãi đến cuối thế kỷ
XIX, tên vịnh Hạ Long mới xuất hiện trên bản đồ hàng hải của Pháp vẽ về
vịnh Bắc Bộ và trên một số bài báo bằng chữ tiếng Pháp, chữ tiếng Việt.
Trên tờ “Tin tức Hải Phòng” xuất bản bằng tiếng Pháp đã đưa tin:
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“Rồng xuất hiện trên vịnh Hạ Long”. Câu chuyện được tóm tắt như sau:
Năm 1898, viên thiếu úy La-gơ-rê-din, thuyền trưởng tàu A-va-lăng-sơ đã
gặp một đôi rắn biển khổng lồ ba lần trên vịnh Hạ Long. Không chỉ viên
thiếu úy mà có rất nhiều thủy thủ khác trên tàu cùng chứng kiến. Người
Châu Âu liên tưởng con vật này giống con Rồng trong trí tưởng tượng của
người Châu Á (Rồng là loài vật huyền thoại được tôn sùng trong văn hóa
Việt Nam nói riêng và văn hóa các nước châu Á nói chung). Chính vì sự
xuất hiện con vật lạ được mệnh danh là Rồng mà vùng biển này được mang
tên là vịnh Hạ Long [11, tr.6].
Tuy nhiên, trong tiềm thức của người dân vùng đông bắc, Việt Nam,
tên Hạ Long được bắt nguồn với câu chuyện về đàn Rồng hạ giới giúp
người dân Việt đánh giặc ngoại xâm. Ngày xưa, khi người Việt mới lập
nước, trong một lần nước Việt bị giặc ngoại xâm, Trời sai Rồng mẹ mang
theo một đàn Rồng con xuống giúp người Việt đánh giặc. Khi thuyền giặc
từ biển cả ồ ạt tấn công vào bờ thì đàn Rồng cũng hạ giới. Đàn Rồng lập
tức phun ra vô số châu ngọc, những châu ngọc ấy thoắt biến thành muôn
vàn đảo đá sừng sững, liên kết lại như bức tường thành vững chãi, bất ngờ
chặn bước tiến quân giặc. Thuyền giặc đang lao nhanh bị chặn lại đột ngột
đâm vào các đảo đá, đâm vào nhau vỡ tan tành. Sau khi giặc tan, Rồng mẹ
và Rồng con không trở về trời, mà ở lại hạ giới - nơi vừa diễn ra trận chiến
đấu. Chỗ Rồng mẹ xuống là Hạ Long, nơi Rồng con xuống là Bái Tử Long.
Đuôi của đàn Rồng quẫy lên trắng xóa là Long Vĩ (tức bán đảo Trà Cổ,
Móng Cái ngày nay).
Câu chuyện dân gian về tên gọi “Hạ Long” gắn liền với quan niệm về
nguồn gốc của dân tộc Việt là “Con Rồng, cháu Tiên”. Ngày nay, nhiều
đảo, núi trong vùng vịnh Hạ Long vẫn mang tên Rồng như: Đầu Rồng, Mắt
Rồng, Hòn Rồng, Cái Rồng, ngoài xa có đảo Long Châu, đảo Bạch Long
Vĩ [11, tr7].
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1.5.1.3. Địa hình, khí hậu, thủy văn
Địa hình vịnh Hạ Long là dạng địa hình đảo xen lẫn các trũng biển,
các vùng bãi triều có sú vẹt mọc và các đảo đá vôi vách dựng đứng rất
tương phản nhau. Một số đảo đất của vịnh Hạ Long có người và động vật
sinh sống, có thảm thực vật trù phú.
Địa hình đáy biển vịnh Hạ Long tương đối bằng phẳng với độ sâu
trung bình 5 - 10m, một số luồng lạch có độ sâu trung bình từ 15 - 29m
như: vùng trũng Cửa Lục sâu 20m, lạch Thẻ Vàng sâu 22 - 27m, các lạch
có độ sâu trung bình 9 - 10m [11, tr7].
Khí hậu vịnh Hạ Long có khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm, chia làm 2 mùa
chính và 2 mùa chuyển tiếp: mùa đông từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau,
nhiệt độ trung bình 15oC - 20oC; mùa hè từ tháng 5 đến tháng 9, nhiệt độ
trung bình 26oC - 27oC. Hai mùa chuyển tiếp: mùa xuân vào tháng 4 và
mùa thu vào tháng 10 có khí hậu mát mẻ ôn hòa. Nhiệt độ trung bình năm
18oC - 19oC. Vịnh Hạ Long có lượng mưa trung bình năm từ 2.000mm 2.200mm [11, tr7].
Thủy văn sông và biển: Các sông có ảnh hưởng đến vịnh Hạ Long là
sông Trới, sông Mỹ, sông Mãn, sông Diễn Vọng, sông Vũ Oai và một phần
sông Lạch Huyện. Các sông này đổ vào vịnh Hạ Long qua Cửa Lục[11,
tr7].
1.5.2. Những giá trị tiêu biểu của di sản vịnh Hạ Long
1.5.2.1. Giá trị nổi bật toàn cầu về thẩm mỹ
Phong cảnh biển Hạ Long được đánh giá là cảnh quan độc nhất vô nhị
trên trái đất. Cảnh đẹp của vịnh Hạ Long từ góc độ tổng thể: Là sự kết hợp
hài hòa giữa dáng núi, biển trời với sắc nước, màu mây… Là một tác phẩm
nghệ thuật tạo hình kỳ thú của tạo hóa, có sự kết hợp tinh tế giữa điêu khắc
và hội họa, bố cục và màu sắc, giữa tính hoành, tráng khoẻ khoắn với sự
duyên dáng, thơ mộng mà không một ngôn từ nào có thể tả xiết [12, tr11].
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Vẻ đẹp của sự tạo dáng muôn hình vạn trạng: Lướt thuyền len lỏi vào
trong các rừng đảo huyền bí của vịnh Hạ Long, đây đó ta lại bắt gặp những
đảo đá mang những hình dáng vô cùng quen thuộc: đảo thì giống ông già
ngồi câu cá (hòn Lã Vọng); đảo lại giống như nhà Sư đang chắp tay
niệm Phật (hòn ông Sư); có những đảo lại mang dáng dấp của đôi Gà
đang chụm đầu vào nhau tình tự (hòn Trống Mái)... Chính sự phong phú
từ các đảo, núi đá với những hình khối, quy mô khác nhau mang lại cho
ta có cảm giác đó không phải là những đảo đá, mà là những sinh linh vô
cùng sống động…
Sẽ vô cùng thú vị và bất ngờ nếu ta được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của
vịnh Hạ Long cả bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Biển Hạ Long không giống
như những vùng biển khác chỉ đón khách vào mùa hè mà nơi đây suốt bốn
mùa đều rộn rã bước chân du khách.
Cảnh đẹp vịnh Hạ Long không chỉ thể hiện ở bên ngoài dáng núi, sắc
nước, màu trời… mà đến với vịnh Hạ Long, ta còn được đắm chìm vào thế
giới đầy ắp những câu chuyện cổ tích khi vào tham quan các hang động.
Vịnh Hạ Long có nhiều hang động đẹp, mỗi hang động đều mang những
nét riêng khác nhau, tạo nên sức hấp dẫn lôi cuốn đến lạ lùng: động Thiên
Cung trau chuốt, lộng lẫy như một cung điện; động Đầu Gỗ uy nghiêm, cổ
kính như một lâu đài cổ; động Sửng Sốt với vẻ đẹp hoành tráng, luôn tạo
cảm giác bất ngờ cho du khách tới thăm...
Cảnh đẹp từ sự đa dạng của các hệ sinh thái: vịnh Hạ Long được ví
như một bức tranh thủy mặc khổng lồ, sống động với hàng nghìn đảo đá
nhô lên từ mặt nước trong xanh cùng hệ thống hang động phong phú và kỳ
bí. Giữa sắc biếc sâu thẳm của biển và sắc xanh phớt nhẹ của bầu trời là sắc
xanh mát của vô số loài thực vật hiện hữu trên núi đá vôi. Bức tranh ấy
càng đẹp và lộng lẫy hơn bởi được điểm xuyết những sắc màu rực rỡ của
rất nhiều loài hoa như: Cầy ri Hạ Long, Khổ cử đài tím, Nhài Hạ Long, Lan
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Hài, Bông mộc, Thu Hải Đường...
Cảnh đẹp của vịnh Hạ Long là nguồn cảm hứng vô tận cho những nhà
sáng tạo nghệ thuật, đặc biệt là trong nghệ thuật nhiếp ảnh và thi ca. Hàng
nghìn bức ảnh, hàng trăm áng thơ bất hủ về vịnh Hạ Long còn lưu giữ cho
đến ngày hôm nay [12, tr13].
1.5.2.2. Giá trị nổi bật toàn cầu về địa chất - địa mạo
Giá trị nổi bật toàn cầu về địa chất - địa mạo của vịnh Hạ Long (bao
gồm cả vịnh Bái Tử Long và vùng bờ biển giáp kề) được khẳng định bởi đó
là một cảnh quan karst trưởng thành trong điều kiện nhiệt đới nóng ẩm bị
biển xâm lấn và biến cải nhiều lần và hiện vẫn đang ngập chìm một phần
trong nước với hàng ngàn đảo cực kỳ đa dạng. Các đảo đá nổi lên từ đáy
biển, có khi cao tới hàng trăm mét, khi thì đứng riêng lẻ, khi tập trung
thành dãy, thành chùm, rải rác khắp mặt vịnh. Bằng trí tưởng tượng phong
phú kết hợp sự liên tưởng đến các hình ảnh thân quen, gần gũi với đời sống
thường nhật, những ngư dân Hạ Long đã khéo léo đặt tên cho nhiều hòn
đảo, dãy đảo trên Vịnh: nào là hòn Trống Mái - mang hình đôi gà đang âu
yếm vờn nhau trên mặt nước; hòn Lã Vọng - mang hình ông già ngồi câu
cá; hòn Đầu Người - mang hình đầu người đang nhìn về đất liền; hòn Bút,
hòn Nến, rồi đảo Tuần Châu, vịnh Bái Tử Long, vịnh Hạ Long… Nhiều
đảo có những hang động tuyệt đẹp như: động Đầu Gỗ, động Thiên Cung,
động Sửng Sốt, động Tam Cung, động Mê Cung, động Hoa Cương, hang
Bồ Nâu, hang Trinh Nữ, hang Tiên Ông, hang Kim Quy… Thiên nhiên đã
tạo nên một bức tranh thủy mặc khổng lồ, sống động vươn lên từ biển. Và
bức tranh ấy được nhận định là nơi quy tụ gần như đầy đủ các dạng cơ bản
của địa hình karst trên thế giới [11, tr14].
Tại đây cũng có nhiều biểu hiện địa chất hấp dẫn, có giá trị khoa học
cao như các ranh giới địa tầng, các điểm hóa thạch, là những di sản địa chất
cần được nghiên cứu và bảo vệ.
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Trong hang động đá vôi thường có những thể thạch nhũ đẹp mắt, đó
là kết quả của hoạt động nước ngầm trong hang. Hệ thống thạch nhũ trong
hang động cũng cực kỳ phong phú, đa dạng, đa sắc và tạo nên những kiệt
tác của thiên nhiên long lanh, kỳ ảo, làm say đắm lòng người. Trong vùng
vịnh Hạ Long có rất nhiều hang với hệ thạch nhũ đẹp, như động Thiên
Cung, động Sửng Sốt, động Đầu Gỗ, hang Hồ Động Tiên ... [11, tr16].
1.5.2.3. Giá trị đa dạng sinh học, đa dạng nguồn gen
Giá trị đa dạng sinh học của vịnh Hạ Long thể hiện ở sự đa dạng về
các hệ sinh thái, đa dạng về nguồn gen quí hiếm và đa dạng về thành phần
giống loài. Trong vùng vịnh Hạ Long tồn tại 10 kiểu hệ sinh thái rất đặc thù
của quần đảo đá vôi vùng nhiệt đới, bao gồm: Hệ sinh thái thảm thực vật
trên các đảo; Hệ sinh thái tùng-áng; Hệ sinh thái hang động; Hệ sinh thái
vùng triều đáy cứng; Hệ sinh thái vùng triều đáy mềm; Hệ sinh thái bãi
triều cát; Hệ sinh thái rừng ngập mặn; Hệ sinh thái cỏ biển; Hệ sinh thái
vùng ngập nước thường xuyên ven bờ; Hệ sinh thái rạn san hô [11, tr19].
Có thể nói, vịnh Hạ Long là một trong số ít khu vực có địa hình tự
nhiên đa dạng và tồn tại nhiều kiểu hệ sinh thái khác nhau mang đặc trưng
của vùng đá vôi phát triển trong môi trường biển. Một số hệ sinh thái điển
hình như: hệ sinh thái tùng - áng, hệ sinh thái hang động, hệ sinh thái thảm
thực vật trên đảo, hệ sinh thái rạn san hô, hệ sinh thái rừng ngập mặn.
Chính sự đa dạng về các hệ sinh thái đã tạo nên các nơi sinh cư khác biệt
trong cùng một khu vực địa lý, đây là điều kiện lý tưởng để hình thành nên
một số lượng loài sinh vật và các giá trị nguồn gen đặc hữu, quý hiếm.
Thế giới sinh vật tại vịnh Hạ Long rất đa dạng và phong phú, ở đây
tập trung đầy đủ thành phần các loài sinh vật trên cạn, dưới nước, bậc thấp,
bậc cao cùng sinh sống trong 10 hệ sinh thái biển và rừng khác nhau. Đến
nay đã thống kê được gần 3.000 loài động, thực vật sống trong khu vực,
trong số đó có 507 loài thực vật trên cạn, 278 loài thực vật phù du, 141 loài
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động vật phù du, 110 loài san hô, 156 loài cá biển, 71 loài chim, 53 loài
thú... Sự đa dạng về thành phần loài trên cạn, dưới nước đã nói lên bức
tranh đa dạng sinh học của vịnh Hạ Long, đưa vịnh Hạ Long trở thành một
trong những khu vực có số lượng loài nhiều nhất đã biết ở Việt Nam. Vịnh
Hạ Long không chỉ có số lượng thành phần loài đa dạng, phong phú mà rất
nhiều loài còn mang những giá trị về nguồn gen có nguy cơ tuyệt chủng
được ghi trong sách đỏ Việt Nam xuất bản năm 2007 và nguồn gen quí
hiếm, đặc hữu còn ít được biết đến. Dựa trên tài liệu thu thập được và đối
chiếu với sách đỏ Việt Nam xuất bản năm 2007 đã xác định được 102 loài
đang bị đe dọa ở các cấp độ khác nhau bao gồm 64 loài động vật và 38 loài
thực vật. Những loài động vật tiêu biểu như: Bào ngư chín lỗ, ốc Đụn cái,
cá Song vân giun, cá Bống bớp, Trăn đất, rắn Hổ chúa, Quản đồng, Rùa da,
Voọc mũi hếch, Voọc đầu trắng, cá Cúi... Những loài thực vật tiêu biểu
như: Rong chân vịt nhăn, Rong sừng ngắn, Rong mơ mềm... sống dưới
nước và 21 loài thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng đã được ghi
trong sách đỏ Việt Nam sống trên các đảo đá vôi [11, tr24].
Một số giá trị nguồn gen của các loài động, thực vật trên vịnh Hạ
Long:
Nguồn gen làm dược liệu: có thể nói rằng cả khu vực vịnh Hạ Long Bái Tử Long - Cát Bà là một kho dược liệu tự nhiên, sơ bộ ước tính khoảng
357 loài cây cỏ và gần 100 động vật có thể làm thuốc được. Nguồn gen
động vật làm thuốc có tại vịnh Hạ Long như: Ong đen, Hải mã, Bìm bịp,
Xuyên sơn giáp... Nguồn gen thực vật làm thuốc: Rong cải biển nhăn, Rong
đại bò, Rong mơ, Cốt toái bổ, Kinh giới đất, Rong đen...
Nguồn gen là sinh vật có giá trị kinh tế cao: vịnh Hạ Long có môi
trường phú dưỡng và có nhiều sinh cư độc đáo nên có nhiều điều kiện cho
các loài đặc sản sinh sôi và phát triển. Nguồn gen quý hiếm là đặc sản để
làm thực phẩm, mỹ nghệ xuất khẩu: Bào ngư, ốc Đụn, ốc Hương, ốc Nhảy,
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Sò, Tu hài, tôm He, Cua, Hải sâm, Trai ngọc, cá Song [11, tr24]...
1.5.2.4. Giá trị văn hóa - lịch sử
Khu vực vịnh Hạ Long là một trong những cái nôi cư trú của người
Việt cổ: Dựa vào các tài liệu khảo cổ học, thì dấu tích sớm nhất của con
người có mặt trong khu vực vịnh Hạ Long thuộc về chủ nhân nền văn hóa
Soi Nhụ. Kế tiếp là chủ nhân văn hoá Cái Bèo với mối liên hệ với biển đầu
tiên và sau cùng là văn hoá Hạ Long. Văn hoá Hạ Long là một nền văn hoá
có vai trò rất quan trọng trong nền văn minh Việt cổ, đánh dấu sự tiếp xúc
khá phổ biến của cư dân Việt cổ với nền kinh tế biển, tạo ra nền văn hóa
biển đặc sắc ở Việt Nam [11, tr24].
Văn hóa Soi Nhụ: cách ngày nay 18000 - 7000 năm. Cho tới nay, ít
nhất 26 hang động, mái đá loại này đã được phát hiện tại khu vực vịnh Hạ
Long và các vùng lân cận. Một số di chỉ tiêu biểu như: Soi Nhụ, Mê Cung,
Tiên Ông, Thiên Long…Các di vật còn lại chủ yếu là công cụ đá, những di
tích xương răng động vật và vỏ ốc núi, ốc suối bị chặt đuôi cùng một số
nhuyễn thể nước ngọt khác. Chúng là tàn tích thức ăn của người nguyên
thủy xưa [11, tr25].
Văn hóa Cái Bèo: cách ngày nay 7000 - 5000 năm. Đây là giai đoạn
gạch nối giữa văn hóa Soi Nhụ và văn hóa Hạ Long [11, tr25].
Văn hóa Hạ Long: 5000 - 3500 năm cách ngày nay và được chia ra
làm 2 giai đoạn: sớm và muộn. Giai đoạn sớm có các di chỉ như: Thoi
Giếng, Gò Mừng, xóm Chùa, thôn Namtập trung chủ yếu ở các xã Vạn
Ninh, Hải Đông, Hải Tiến thuộc thành phố Móng Cái hiện nay; Các di vật
được tìm thấy như: Công cụ chặt đập thô, công cụ nạo hình đĩa, rìu, bôn,
chày, bàn mài, vòng đeo tay, khuyên tai, khánh đeo cổ…Thời kỳ này phát
triển kỹ nghệ mài và nghề thủ công làm gốm nên cư dân văn hóa Hạ Long
giai đoạn sớm đã tạo ra những chiếc rìu mài lưỡi, mài lan thân, một bộ sưu
tập rìu, cuốc đá và bàn xoay và chế tác công cụ đá. Giai đoạn muộn: có các
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di chỉ : Hang động (di chỉ hang Bái Tử Long, di chỉ hang Soi Nhụ dưới).
Ngoài trời (di chỉ Ngọc Vừng, di chỉ Đồng Mang, Xích Thổ). Di vật : Bao
gồm các công cụ đá, chủ yếu là những chiếc rìu, bôn mài có vai có nấc đi
liền với một khối lượng lớn các bàn mài, hay còn gọi là “dấu Hạ Long”.
Bên cạnh kỹ thuật ghè đẽo và mài còn có sự tham gia chủ yếu của kỹ thuật
cưa, chuốt bóng và kỹ thuật tạo nấc rất độc đáo đã tạo ra được một bộ công
cụ rất phong phú, gồm rìu có vai, bôn có vai có nấc, công cụ xoè lệch, bôn
xoè cân, rìu xoè cân, bàn kê, chày nghiền, bàn mài chì lưới, đục mũi nhọn,
vòng đá. Những công cụ này không chỉ đơn giản để làm nông mà chúng
còn có thể dùng để xây dựng nhà cửa, chế tạo thuyền bè và vô số loại vật
dụng khác. Ngoài ra, trong các di tích văn hóa Hạ Long còn phát hiện được
những loại hình đồ gốm rất đặc trưng về cả loại hình, chất liệu lẫn hoa văn.
Đó là loại gốm pha vỏ nhuyễn thể nên khá xốp và có độ hút nước cao,
thường có màu đỏ hoặc trắng mốc. Đặc trưng hoa văn gốm Hạ Long là loại
văn chắp thêm, văn trổ lỗ… Phương thức kiếm sống: Phương thức kiếm
sống của cư dân văn hóa Hạ Long giai đoạn muộn đã cơ bản gắn với môi
trường biển cả, kết hợp duy trì phương thức kiếm sống trên cạn [12.tr.26].
Vịnh Hạ Long còn là nơi ghi dấu những chiến công hào hùng của dân
tộc: Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán (năm 938), Lê Hoàn đánh
thắng quân Tống (năm 981), Trần Hưng Đạo đánh thắng quân Nguyên
Mông (năm 1288) [11, tr.27].
Hiện nay, trong khu vực vịnh Hạ Long còn có nhiều di tích lịch sử văn hóa quan trọng như: đền Bà Men, đền Đầu Mối, miếu Cậu Vàng…
Vùng vịnh Hạ Long còn đẹp hơn bởi nó chứa đựng trong lòng những giá trị
văn hóa phi vật thể độc đáo. Từ đầu thế kỷ 19, người ta đã thấy sự xuất
hiện của những ngư dân Giang Võng, Trúc Võng trên vịnh Hạ Long mà
hậu duệ của họ là những ngư dân sinh sống trên vịnh Hạ Long sau này. Với
cuộc sống đời nối đời gắn bó với biển, những người dân chài chất phác đã
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tự thích nghi và tìm ra cách ứng xử hài hòa với thiên nhiên bằng vốn tri
thức dân gian phong phú của mình. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn và
thiếu thốn nhưng nét văn hóa truyền thống vẫn được người dân lưu giữ và
truyền từ đời này sang đời khác. Đó là những phong tục tập quán, nghi thức
tang ma, cưới hỏi, tri thức dân gian… Đặc biệt, những ngư dân luôn giữ
cho riêng mình những cảm xúc phong phú, làm đa dạng cuộc sống tinh
thần ở nơi sóng nước mênh mang bằng những làn điệu giao duyên, hò
biển… Đây thực sự là nét sinh hoạt độc đáo, phản ánh được tâm tư, tình
cảm và ước vọng của những người dân vùng biển Hạ Long. Hiện nay, mặc
dù những ngư dân Hạ Long đã được chuyển lên đất liền sinh sống nhưng
những nét văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ và bảo tồn qua năm tháng
thông qua hình thức tái dựng, khôi phục [11, tr28].
1.5.2.5. Tiềm năng, thế mạnh về du lịch, đánh bắt nuôi trồng hải sản, giao
thông cảng biển
Tiềm năng du lịch: Với những giá trị ngoại hạng nổi bật toàn cầu về
mặt thẩm mỹ, địa chất - địa mạo; sự phong phú, giàu có về các hệ sinh thái
và chiều sâu lịch sử - văn hóa, vịnh Hạ Long là nơi có điều kiện thuận lợi
để phát triển du lịch. Hiện nay trên vịnh Hạ Long có nhiều loại hình du lịch
cho du khách lựa chọn: Du lịch tham quan; Du lịch văn hóa; Du lịch sinh
thái; Du lịch thể thao; Du lịch giải trí, mua sắm; Nghỉ đêm trên vịnh Hạ
Long - Di sản, Kỳ quan mà thiên nhiên ban tặng cho nhân loại với những
giá trị ngoại hạng toàn cầu cũng là nơi được chọn làm bối cảnh cho nhiều
bộ phim nổi tiếng thế giới như: Indochine, Người cộng sự, Kong Skull
Island ...
Bên cạnh đó, các dịch vụ du lịch tại vịnh Hạ Long, thành phố Hạ
Long đang được quan tâm phát triển phong phú, đa dạng với hệ thống
khách sạn, nhà hàng từ cao cấp đến bình dân, các khu vui chơi, dịch vụ giải
trí, các sản phẩm đồ lưu niệm, ẩm thực địa phương đã và đang đáp ứng tốt
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nhu cầu phục vụ khách du lịch [11, tr8].
Tiềm năng giao thông cảng biển: Vịnh Hạ Long là một trong những
cửa ngõ giao thông chính của miền Bắc Việt Nam. Đây là vùng vịnh kín, ít
sóng. Hệ thống luồng lạch tự nhiên dầy đặc và cửa sông ít bị bồi lắng là
điều kiện lý tưởng để xây dựng hệ thống cảng biển, đặc biệt là cảng nước
sâu, trong đó phải kể đến cảng Cái Lân. Ngoài ra, với những thuận lợi về
hệ thống luồng lạch, vịnh Hạ Long có đủ điều kiện để đón khách du lịch
qua hệ thống tàu biển quốc tế. Thông thường, mùa du lịch tàu biển quốc tế
thường kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau, cao điểm là
vào tháng 11 và tháng 12. Các hãng tàu biển thường đưa khách vào vịnh
Hạ Long như: Genting Dream, Dream Cruise Line, Silver Shadow, Seven
Seas Voyager, Norwegian Star... Sự có mặt của các hãng tàu biển quốc tế
đưa du khách đến tham quan vịnh Hạ Long không chỉ mang lại cho du lịch
Hạ Long một diện mạo mới đầy khởi sắc mà còn khẳng định sức hấp dẫn
và tiềm năng to lớn của vùng biển này đối với loại hình du lịch tàu biển
[11,tr8].
Tiềm năng đánh bắt, nuôi trồng hải sản: Với điều kiện thuận lợi về
địa hình, khí hậu, thủy văn, vịnh Hạ Long có nguồn lợi thủy sản rất phong
phú. Đây là nơi quần tụ sinh sống và phát triển của nhiều loại hải sản có giá
trị cao như: Cá Song, cá Thu, cá Nhụ, Mực, Tôm, Cua, Bào ngư, Hải sâm...
Cùng với điều kiện lý tưởng: nguồn nước giàu chất dinh dưỡng, biển lặng
sóng, những bãi triều rộng đã tạo thuận lợi cho việc phát triển nghề nuôi
thủy hải sản trên vịnh, đặc biệt là những loài vừa có giá trị kinh tế cao vừa
có khả năng làm sạch môi trường như: Tu hài, Ngọc trai, Vẹm xanh, Sò,
Ngán [11, tr9]...
1.5.2.6. Các danh hiệu của vịnh Hạ Long
Các danh hiệu quốc tế:
Di sản Thiên nhiên thế giới: vịnh Hạ Long 02 lần được Tổ chức Giáo
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dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là Di
sản thiên nhiên thế giới:
Lần thứ nhất: Ngày 17/12/1994, Kỳ họp thứ 18 tại Phuket, Thái Lan,
Ủy ban Di sản Thế giới đã công nhận vịnh Hạ Long vào danh mục Di sản
Thiên nhiên thế giới với giá trị nổi bật toàn cầu về mặt thẩm mỹ theo tiêu
chí VII (chứa đựng các hiện tượng thiên nhiên siêu việt hay các khu vực có
vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú và tầm quan trọng thẩm mỹ) của Công ước Quốc
tế về bảo vệ di sản tự nhiên và văn hóa của thế giới.
Lần thứ hai: Ngày 02/12/2000, tại Kỳ họp toàn thể lần thứ 24 ở thành
phố Cairns, Queensland, Australia, Ủy ban Di sản Thế giới đã công nhận
vịnh Hạ Long là Di sản Thiên nhiên Thế giới lần thứ 2 với giá trị nổi bật
toàn cầu về giá trị địa chất - địa mạo theo tiêu chí VIII (là những ví dụ nổi
bật đại diện cho những giai đoạn lớn của lịch sử trái đất, bao gồm cả việc
ghi chép lại cuộc sống, các quá trình địa chất lớn đang tiếp diễn trong sự
phát triển của các địa mạo, hay những đặc điểm địa chấn và địa hình lớn).
Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới: Ngày 27/4/2012, tại sân vận
động Mỹ Đình (Hà Nội, Việt Nam), tổ chức New Open World đã trao tặng
danh hiệu kỳ quan thiên nhiên thế giới mới cho vịnh Hạ Long.
Các danh hiệu quốc gia: Di tích danh thắng cấp quốc gia (năm 1962);
Di tích quốc gia đặc biệt (năm 2009); Khu du lịch hàng đầu Việt Nam năm
2017.
1.6. Vai trò của quản lý hoạt động truyền thông đối với việc bảo tồn và
phát huy giá trị di sản vịnh Hạ Long
Từ những đặc điểm và giá trị của vịnh Hạ Long có thể thấy việc bảo
tồn và phát huy giá trị của Hạ Long là việc làm vô cùng cần thiết, là trách
nhiệm không chỉ của các cơ quan quản lý mà của cả cộng đồng. Trong đó
việc quản lý hoạt động truyền thông đối với công tác này đóng vai trò hết
sức quan trọng.
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Đặc biệt, trong bối cảnh như hiện nay khi chúng ta phải bảo tồn và
phát huy giá trị của di sản cũng như thực hiện mọi hoạt động của đời sống
xã hội dưới sự tác động toàn diện và sâu sắc của nền kinh tế thị trường, của
sự hội nhập và phát triển. Điều đó vừa đem lại những ảnh hưởng tích cực
vừa có những tác động khó khăn. Thuận lợi, đó là: Đảng và Nhà nước rất
quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Các di sản có giá
trị được coi như những nguồn lực đồng hành cùng dân tộc trong quá trình
xây dựng và phát triển đất nước. Vai trò của quản lý hoạt động truyền
thông về di sản xã hội, các tổ chức và cá nhân đối với di sản văn hóa ngày
càng được tăng cường. Cùng với đó, luật pháp về di sản ngày càng được
hoàn thiện và dần có sự hòa nhập với xu hướng chung toàn cầu. Cũng
trong điều kiện hội nhập, việc quản lý hoạt động truyền thông về di sản
được tiếp thu từ cộng đồng quốc tế. Và đặc biệt công tác truyền thông
không thể thiếu sự phối hợp để quảng bá sâu rộng tới nhiều quốc gia
lãnh thổ trên thế giới.
Cùng với đó, truyền thông để bảo vệ và phát huy giá trị di sản trong
giai đoạn hội nhập và phát triển cũng gặp những khó khăn. Chủ yếu nhất là
giải quyết mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, khai thác như thế nào để
vẫn phát huy giá trị di sản mà không hủy hoại, không thương mại hóa,
không phá hoại môi trường…
Hoạt động truyền thông là cầu nối để lan tỏa những giá trị của Di sản
- Kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đến bạn bè trong nước và
quốc tế. Việc quản lý hoạt động truyền thông về di sản vịnh Hạ Long sao
cho hiệu quả là rất cần thiết. Để từ đó bạn bè trong nước và quốc tế biết đến
nơi đây nhiều hơn, hiểu hơn về những giá trị ngoại hạng của một di sản tầm
cỡ. Cũng từ đó có những tác động tích cực trở lại góp phần cho việc bảo
tồn và phát huy giá trị di sản.
Hoạt động truyền thông phát huy vai trò của cộng động trong việc gìn
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giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị của Di sản. Qua hệ thống truyền thông,
bạn đọc, các nhà khoa học, nghiên cứu đưa ra những góp ý xác đáng, góp
phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Cùng với phát đi các thông tin về
các sự kiện liên quan đến di sản vịnh Hạ Long, truyền thông còn phản
ánh những giá trị đã và vẫn đang được khai thác. Cũng từ đó phát huy
vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát triển các giá trị
di sản nói chung.
Bên cạnh đó cũng phải kể đến việc, qua truyền thông sẽ có những
thông tin về những mặt trái, đe dọa hủy hoại di sản như việc người ta lần
biển, lấn vịnh, xả thải ra vịnh... Từ đó yêu cầu các nhà quản lý có động thái
kịp thời, kêu gọi cộng đồng cùng lên tiếng bảo vệ, giữ gìn giá trị của di sản;
Kịp thời phát hiện, phản ánh những việc chưa tốt, những hành vi chưa phù
hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị di sản.
Tuy nhiên, việc truyền thông đối với di sản vịnh Hạ Long vẫn còn cần
phảo tăng thêm cả dung lượng và thời lượng, chất lượng. Nhận thức, kiến
thức của một số đơn vị truyền thông về lĩnh vực này còn hạn chế, phiến
diện nên việc biểu dương hay phê phán đều hời hợt, công thức, ít hiệu quả,
tính chiến đấu chưa cao.
Tiểu kết
Có thể khẳng định rằng, công tác quản lý hoạt động truyền thông về di
sản vịnh Hạ Long là việc làm có ý nghĩa rất quan trọng. Việc làm đó vừa có
ý nghĩ quảng bá hình ảnh của một di sản, vừa để kêu gọi sự chung tay giữ
gìn, bảo tồn, phát huy giá trị của di sản quý giá đó. Không những vậy, việc
truyền thông quảng bá hình ảnh của di sản được thực hiện tốt sẽ góp phần
cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nơi có di sản.
Đặc biệt trong thời đại hiện nay, khi mọi khoảng cách về không gian,
thời gian dường như đều được rút ngắn lại nhờ các phơng tiện khoa học kỹ
thuật, nhờ thông tin đại chúng, việc truyền thông quảng bá di sản càng có ý
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nghĩa quan trọng.
Trên cơ sở làm rõ các khái niệm về truyền thông, quản lý hoạt động
truyền thông, truyền thông về di sản vịnh Hạ Long… tác giả mong mốn từ
những lý luận đó sẽ có thể được áp dụng hiệu quả đối với công tác quản lý
và khai thác giá trị di sản vịnh Hạ Long, nơi vẫn còn không ít tiềm năng
chưa được khai thác và phát huy đúng mức. Khẳng định những giá trị quý
giá của Hạ Long để một lần nữa chúng ta có thể thấy sự cần thiết trong việc
truyền thông để giữ gìn và phát huy những giá trị đó.
Có được một di sản quý như vịnh Hạ Long ở mảnh đất Quảng Ninh, ở
Việt Nam là sự tự hào song cũng là trách nhiệm của chính quyền và người
dân nơi đây.
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Chương 2
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG
VỀ DI SẢN VỊNH HẠ LONG
2.1. Chủ thể quản lý
Chủ thể quản lý của hoạt động truyền thông về di sản vịnh Hạ Long là
BQL vịnh Hạ Long.
2.1.1. Cơ cấu tổ chức, bộ máy và biên chế
2.1.1.1. Lãnh đạo BQL vịnh Hạ Long
Lãnh đạo Ban có Trưởng Ban và không quá 03 Phó trưởng Ban.
Trưởng Ban là Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long kiêm nhiệm, là
người đứng đầu BQL vịnh Hạ Long, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch
UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban.
Các Phó trưởng Ban giúp việc cho Trưởng Ban, phụ trách một số lĩnh
vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban do Trưởng Ban phân
công. Phó trưởng Ban chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về lĩnh vực công
tác được phân công.
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, quy hoạch, đào
tạo đối với Trưởng Ban và các Phó trưởng Ban do UBND tỉnh quyết định
theo quy chế làm việc của Tỉnh ủy và theo đúng các quy định hiện hành về
công tác quản lý cán bộ.
2.1.1.2. Các đơn vị thuộc BQL vịnh Hạ Long
Gồm có: Văn phòng; Phòng Kế hoạch; Tài chính; Phòng Nghiệp vụ Nghiên cứu; Phòng Kỹ thuật và tu bổ, tôn tạo cảnh quan; Trung tâm Cứu
nạn, cứu hộ vịnh Hạ Long; Đội Kiểm tra, xử lý vi phạm trên vịnh Hạ Long;
Trung tâm Bảo tồn I; Trung tâm Bảo tồn II; Trung tâm Bảo tồn III; Trung
tâm Hướng dẫn và điều hành du lịch vịnh Hạ Long;
Trưởng ban BQL vịnh Hạ Long có trách nhiệm quy định cụ thể chức
năng, nhiệm vụ, mối quan hệ phối hợp của các phòng chuyên môn, đơn vị
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trực thuộc Ban; quy chế làm việc và trách nhiệm, quyền hạn của Trưởng
Ban, các Phó trưởng Ban; ban hành quy chế phối hợp của BQL vịnh Hạ
Long với các đơn vị, phòng ban của thành phố Hạ Long và các phường.
2.1.1.3. Số lượng người làm việc
Số lượng người làm việc (biên chế viên chức, hợp đồng 68) của BQL
vịnh Hạ Long được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng,
nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số, số lượng người làm
việc được UBND tỉnh giao, phê duyệt hàng năm. Căn cứ chức năng, nhiệm
vụ, cơ cấu tổ chức và vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt,
hàng năm BQL vịnh Hạ Long chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ điều chỉnh
Danh mục vị trí việc làm và xác định số lượng người làm việc để phù hợp
tình hình thực tiễn công việc với nguyên tắc đúng với các nội dung chỉ đạo
của Tỉnh về tinh giản bộ máy, biên chế và đảm bảo đúng theo quy định của
pháp luật, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao với yêu cầu phát triển và
đổi mới công tác quản lý, trình UBND tỉnh phê duyệt.
Đánh giá về cơ cấu tổ chức bộ máy của BQL vịnh Hạ Long, ông
Phạm Hồng Hà - Chủ tịch UBND TP Hạ Long kiêm trưởng BQL Vịnh cho
biết:“Đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của Ban ngày càng trẻ hóa.
Các đồng chí Phó Trưởng Ban là những lãnh đạo trẻ, có năng lực và kinh
nghiệm; phần đông cán bộ, viên chức của Ban hiện nay cũng là những
người trẻ, có trình độ, có tinh thần cầu tiến, thường xuyên cập nhật các kiến
thức liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ. Các chế độ, chính sách cho
CBVCLĐ được thực hiện đúng quy định, đời sống, thu nhập cán bộ, viên
chức, người lao động được nâng cao, tâm tư người lao động ổn định, phấn
khởi, yên tâm lao động, làm việc" [Phụ lục 2.1, tr116]. Như vậy, có thể thấy
với cơ cấu tổ chức bộ máy như hiện tại là tương đối ổn định và phù hợp. Với
cơ cấu tổ chức bộ máy đó, mọi hoạt động đang được duy trì khá hiệu quả.
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2.1.2. Chức năng
BQL vịnh Hạ Long là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng tham
mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý, bảo về; nghiên cứu khoa học; tu bổ di
sản; tôn tạo cảnh quan và kiểm soát môi trường, giám sát nguồn nước; bảo
vệ tài nguyên rừng, thủy sản, địa chất, địa mạo; cứu hộ, bảo tồn và phát
triển sinh vật; thuyết minh, giáo dục; truyền thông, đối ngoại; tư vấn bảo
tồn, quản lý dự án hợp tác cộng đồng; tham gia phát triển du lịch bền vững,
dịch vụ và xúc tiến du lịch... phát huy giá trị vịnh Hạ Long mà trọng tâm là
khu vực di sản thiên nhiên thế giới đã được UNESCO công nhận.
BQL vịnh Hạ Long chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động
của UBND tỉnh, đồng thời thực hiện hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ
của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Ủy ban UNESCO của Việt Nam. Ban
có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản theo quy định. Trụ sở của Ban
đặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
2.1.3. Nhiệm vụ và quyền hạn
Lập phương án và tổ chức triển khai thực hiện phương án bảo vệ và
quản lý di sản thế giới ngắn hạn, trung hạn và dài hạn sau khi được cấp có
thẩm quyền phê duyệt.
Tổ chức giám sát định kỳ tình trạng bảo tồn của di sản thế giới theo
quy định, kịp thời ngăn chặn hành vi xâm hại di sản thế giới và báo cáo
tới cơ quan có thẩm quyền những nguy cơ gây ảnh hưởng xấu tới di sản
thế giới.
Triển khai chương trình, kế hoạch, dự án đầu tư trong lĩnh vực bảo
quản, tu bổ, bảo tồn, phát huy giá trị của di sản thế giới.
Tổ chức hoặc liên kết tổ chức hoạt động tuyên truyền, quảng bá, trưng
bày, giới thiệu về di sản thế giới; nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hóa, lưu trữ
tài liệu về di sản và các giá trị của di sản phục vụ công tác bảo quản, tu bổ,
phục hồi, tôn tạo di sản thế giới thế giới; bảo quản, nghiên cứu, sưu tầm

42
mẫu vật địa chất, động vật, thực vật tại di sản thế giới và trưng bày, triển
lãm lưu động bên ngoài phạm vi di sản thế giới; tổ chức trình diễn, giới
thiệu di sản văn hóa phi vật thể gắn với di sản thế giới.
Ứng dụng KHCN vào việc bảo vệ, bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo
di sản thế giới; bảo tồn giá trị địa chất, địa mạo, giá trị thẩm mỹ; bảo tồn và
phát triển hệ động, thực vật để duy trì giá trị đa dạng sinh học của di sản
thế giới; tổ chức hoạt động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thu
gom, xử lý chất thải, bảo vệ, ngăn chặn tác nhân gây nguy hại tới môi
trường và nguồn nước tại di sản thế giới; góp phần nâng cao đời sống cộng
đồng; tham gia nghiên cứu đề xuất quy trình, quy phạm bảo quản, tu bổ,
phục hồi và phát huy giá trị di sản thế giới.
Tổng hợp, tạo lập các nội dung về giá trị lịch sử, văn hóa của vịnh Hạ
Long để xây dựng chương trình, nội dung thuyết minh về giá trị văn hóa
của di sản thiên nhiên thế giới để hướng dẫn, thuyết minh phục vụ khách
thăm quan du lịch tại di sản thế giới; tổ chức hoặc liên kết tổ chức hoạt
động du lịch dịch vụ phục vụ công chúng thăm quan, nghiên cứu, học tập,
giải trí tại di sản thế giới; đánh giá tác động của hoạt động du lịch đối với
di sản thế giới và đề xuất phương án giảm thiểu tác động làm suy giảm giá
trị nổi bật toàn cầu của di sản thế giới.
Tổ chức bán vé, thu phí thăm quan và dịch vụ; quản lý, sử dụng nguồn
thu theo quy định của pháp luật; đồng thời căn cứ tình hình thực tiễn của
từng thời điểm để điều chỉnh mức thu phí cho phù hợp với thực tiễn nhưng
phải đúng theo quy định của pháp luật; Tuyên truyền nâng cao nhận thức
và sự tham gia của cộng đồng vào việc bảo vệ và quản lý di sản thế giới.
Tham gia quản lý, liên kết và giám sát các hoạt động đầu tư, bảo vệ
môi trường, bảo tồn và phát triển sinh vật trong khu vực di sản thế giới và
vùng đệm của khu vực di sản thế giới; phối hợp với các cấp, các ngành có
liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực di sản
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thế giới và vùng đệm của khu vực di sản thế giới.
Phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan thẩm định và trình cơ
quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, dự án, chương trình phát triển
kinh tế - xã hội trong khu vực di sản thế giới và vùng ven bờ của khu vực
di sản thế giới theo quy định hiện hành; tổ chức thông tin, thảo luận, thu
thập ý kiến của cộng đồng về quy hoạch, dự án, chương trình phát triển
kinh tế - xã hội liên quan đến di sản thế giới; Tổ chức thực hiện các chương
trình hợp tác quốc tế; Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất
theo quy định.
Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, viên chức, người lao
động theo quy định pháp luật và phân cấp; xây dựng và triển khai kế hoạch
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ viên
chức, người lao động thuộc quyền quản lý. Quản lý tài chính, tài sản của
đơn vị theo quy định hiện hành.
2.2. Quản lý hoạt động truyền thông về di sản vịnh Hạ Long (2016-2017)
2.2.1. Ban hành văn bản thực hiện quản lý
Sau khi UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3736/QĐUBND ngày 01/12/2015 về việc chuyển chức năng quản lý nhà nước đối
với vịnh Hạ Long từ BQL vịnh Hạ Long sang UBND TP Hạ Long, Thành
ủy, UBND TP Hạ Long đã chỉ đạo, yêu cầu BQL vịnh Hạ Long và các đơn
vị, phòng ban liên quan tham mưu giải quyết công việc theo đúng chức
năng, nhiệm vụ và đảm bảo quy định hiện hành.
Hàng tháng, hàng quý và 6 tháng đầu năm, lãnh đạo UBND TP tổ
chức họp giao ban để triển khai công việc và kịp thời tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ nói chung, trong đó có cả nhiệm vụ
quản lý hoạt động truyền thông về di sản vịnh Hạ Long. Chỉ đạo rà soát, đề
xuất chỉnh sửa chức năng, nhiệm vụ kiện toàn nhân sự tổ chức bộ máy
BQL vịnh Hạ Long; sửa đổi quy chế quản lý vịnh Hạ Long; xây dựng các
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quy chế phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan trong công
tác quản lý di sản vịnh Hạ Long; rà soát, kiểm kê tài sản để cớ kế hoạch
đầu tư, trang sắm bổ sung đảm bảo yêu cầu công tác; đầu tư cơ sở vật chất
tại các điểm tham quan, tăng cường kiểm, giám sát các hoạt động kinh tế xã hội, xử lý vi phạm; bảo vệ môi trường sinh thái, tăng cường quản lý môi
trường kinh doanh du lịch; phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, đảm bảo
an toàn cho khách tham quan; công tác bán, kiểm soát vé tham quan vịnh
Hạ Long; chỉ đạo hoạt động của tổ chức Đảng và các đoàn thể; làm tốt
công tác tuyên truyền ổn định tư tưởng, quan tâm chăm lo đời sống, thu
nhập cho CBVCNLĐ BQL vịnh Hạ Long.
2.2.1.1. Văn bản chỉ đạo của tỉnh liên quan đến công tác quản lý hoạt động
truyền thông về di sản vịnh Hạ Long:
Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 05/02/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh
về phát triển dịch vụ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020, định hướng
đến năm 2030. Theo đó, một trong những quan điểm chỉ đạo của tỉnh ủy
Quảng Ninh về phương hướng phát triển dịch vụ giai đoạn này là: “Ưu tiên
phát triển các ngành dịch vụ có tiểm năng và lợi thế cạnh tranh, trong đó ưu
tiên hàng đầu là phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị di sản - kỳ quan
thế giới vịnh Hạ Long và các khu danh thắng, di tích lịch sử”.
Nghị quyết cũng định hướng về công tác truyền thông đó là: Tăng
cường hoạt động thông tin quảng bá, xúc tiến đầu tư gắn với thương mại,
du lịch theo hướng chuyên nghiệp nhằm vào thị trường mục tiêu, lấy sản
phẩm và thương hiệu du lịch, thương mại làm trọng tâm. Phối hợp chặt chẽ
với các cơ quan đại diện ngoại giao, các hang truyền thông, các hang hàng
không và các hãng lữ hành lớn ở trong và ngoài nước để tuyên truyền,
quảng bá hình ảnh Quảng Ninh nói chung và di sản vịnh Hạ Long nói riêng
phù hợp với các mục tiêu đã xác định. Cùng với đó, xây dựng các website
chính thức của tỉnh với thông tin được cập nhật thường xuyên để quảng bá
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về các ngành dịch vụ; phát hành ấn phẩm quảng bá hấp dẫn về du lịch,
trước mắt tập trung xây dựng bản đồ du lịch cho các trung tâm du lịch của
tỉnh; xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình chuyên về du lịch
bằng tiếng nước ngoài. Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại,
du lịch bằng nhiều hình thức theo hướng chuyên nghiệp, thiết thực và hiệu
quả. Chủ động các cơ hội khai thác, phát triển dịch vụ nhất là dịch vụ
thương mại, dịch vụ cảng biển, du lịch… trong bối cảnh nước ta đã ký kết
nhiều hiệp định thương mại tự do, cộng đồng ASEAN… Không những
vậy, Quảng Ninh còn đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các
cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của phát triển dịch vụ đối với
phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự đồng thuận và phát huy vai trò chủ thể của
người dân trong phát triển dịch vụ. Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh
đối với mỗi người dân gắn với chương trình “Nụ cười Hạ Long”.
Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/06/2016 của Tỉnh ủy Quảng Ninh
về phát triển thành phố Hạ Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Kết luận số 26-KL/TU ngày 25/04/2016 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về
kết luận của BTV Tỉnh ủy tại buổi làm việc với BTV Thành ủy Hạ Long.
Thông báo số 236-TB/TU ngày 15/6/2016 của BTV Tỉnh ủy về ý
kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm
việc với tập thể Ban thường vụ Thành ủy Hạ Long.
2.2.1.2. Văn bản chỉ đạo của thành phố Hạ Long liên quan đến công tác
quản lý hoạt động truyền thông về di sản vịnh Hạ Long
Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 25/02/2016 của Ban thường vụ Thành
ủy về xây dựng Hạ Long là thành phố du lịch văn minh, thân thiện. Trong
đó có 8 giải pháp. Một trong số 8 giải pháp đó là: nâng cao hiệu lực, hiệu
quả quản lý nhà nước gắn với bảo vệ, phát huy giá trị di sản vịnh Hạ Long.
Ban hành Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 04/7/2016 của Thành ủy Hạ
Long, Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 21/7/2016 của UBND thành phố
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Hạ Long về triển khai Chỉ thị 08-CT/TU ngày 17/6/2016 của BTV Tỉnh ủy.
Chương trình hành động số 08-Ctr/TU ngày 10/5/2016 của Thành ủy
Hạ Long, Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 12/7/2016 về triển khai Nghị
quyết số 02-NQ/TU ngày 05/02/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về
phát triển dịch vụ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến
năm 2030.
Báo cáo số 178/BC-UBND ngày 16/5/2017 của UBND TP Hạ Long
về kết quả công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản thiên nhiên
thế giới vịnh Hạ Long gửi Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam. Theo đó,
để phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá di sản, ngày từ năm 1999, đã
thiết lập trang web riêng về vịnh Hạ Long, mở chuyên mục về di sản trên
báo, đài địa phương; xuất bản gần 40 đầu ấn phẩm tuyên truyền, VCD,
phim tài liệu nghệ thuật về vịnh Hạ Long; xây dựng đĩa CD để hướng dẫn
khách du lịch tham quan tại các tuyến, điểm, tàu du lịch trên vịnh Hạ Long;
tổ chức thuyết minh, giới thiệu vịnh Hạ Long thông qua đội ngũ hướng dẫn
viên; lắp dựng 04 biển quảng bá tấm lớn tại các điểm nút giao thông quan
trọng; tuyên truyền, quảng bá thông qua các hoạt động của cuộc vận động
bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Trong đó, đặc biệt chú
trọng đến hoạt động quảng bá hình ảnh vịnh Hạ Long ra nước ngoài thông
qua các kênh truyền hình quốc tế, tạp chí Heritage của hãng hàng không
Việt Nam, mạng lưới các di sản biển trên thế giới… Thường xuyên đổi
mới, hiện đại hóa hình thức thông tin, tuyên truyền như thành lập fanpage
facebook vịnh Hạ Long… để cung cấp thông tin và kịp thời tiếp nhận
những ý kiến phản ánh của du khách, từ đó có những biện pháp để quản lý
hiệu quả di sản.
Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Công ước quốc tế 1972 về
bảo vệ Di sản văn hóa và đưa thiên nhiên thế giới cho các sở, ban, ngành,
địa phương, doanh nghiệp có liên quan. Đưa chương trình giáo dục bảo vệ
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di sản vào trường học từ năm học 2001; biên soạn sách giáo dục di sản để
triển khai giảng dạy cho học sinh bậc tiểu học, trung học cơ sở trên toàn địa
bàn thành phố Hạ Long từ năm học 2017-2018; phát triển mạng lưới công
tác viên bảo vệ di sản; triển khai con thuyền sinh thái Ecoboat từ năm 2005
- một hoạt động ngoại khóa về bảo vệ môi trường trên vịnh Hạ Long. Các
hoạt động này đã có hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao ý thức trách
nhiệm của người dân tham gia bảo vệ di sản.
Công văn số 3755/UBND ngày 14/7/2016 về triển khai Chỉ thị số
12/CT-UBND ngày 29/6/2016.
Rà soát, bổ sung các quy hoạch, quy chế, quy định quản lý vịnh Hạ
Long và các hoạt động kinh tế - xã hội trên vịnh nhằm tăng cường công tác
quản lý nhà nước đối với di sản. Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để
kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh các hoạt động trên vịnh như: Kiểm tra
hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, kiểm tra, xử lý tình trạng
đeo bám tàu du lịch, kiểm tra công tác bán, kiểm soát vé tham quan và việc
chấp hành các quy định về thuế của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản
xuất kinh doanh trên vịnh Hạ Long, kiểm tra vi phạm lĩnh vực an ninh trật
tự, an toàn giao thông thủy nội địa và thương mại. Điều chỉnh Quy hoạch
nuôi trồng thủy sản trên vịnh Hạ Long.
Về công tác quy hoạch các điểm dịch vụ du lịch trên vịnh: Đã đề
xuất và được UBND tỉnh đồng ý ban hành quyết định bổ sung điểm dừng
chân, dịch vụ tham quan du lịch kết hợp mua bán hải sản, giới thiệu sản
phẩm trên vịnh Hạ Long tại vụng Cặp Táo, vịnh Hạ Long vào Quy hoạch
chi tiết bảo tồn và phát huy giá trị di sản vịnh Hạ Long đến năm 2020.
Về công tác xây dựng các tuyến, điểm, sản phẩm du lịch: Đã tham
mưu phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, rà soát làm
cơ sở đề nghị mở thêm các tuyến du lịch trên vịnh Hạ Long, xây dựng Đề
án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa làng chài trên vịnh Hạ Long…

48
Ngoài ra, Thành ủy, UBND thành phố còn ban hành nhiều văn bản
khác để chỉ đạo BQL vịnh Hạ Long và các đơn vị, phòng, ban của thành
phố triển khai thực hiện nhiệm vụ nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối
với vịnh Hạ Long.
2.2.2. Tập huấn đào tạo nguồn nhân lực
Trước yêu cầu nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tạo bước
chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ đó
tăng cường hiệu quả công tác quảng bá hình ảnh di sản vịnh Hạ Long đang
đặt ra là một trong nhiệm vụ quan trọng. UBND tỉnh cũng như UBND TP
Hạ Long cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo, các kế hoạch đào tạo, như Đề
án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn
nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, Quy hoạch phát triển nguồn nhân
lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Nghị quyết 01-NQ/TV
ngày 12/11/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh xây dựng xã
hội học tập thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2010-2015,
định hướng đến 2020”. Từ định hướng, chính sách đó, các cơ quan chuyên
môn xây dựng các chương trình đào tạo, tập huấn, liên danh với các tổ chức
quốc tế, trường đại học tổ chức đào tạo nguồn nhân lực.
Theo nguồn của BQL vịnh Hạ Long cung cấp, trong các năm từ
2013-2017, Ban đã cử 713 lượt CBVC-LĐ tham gia các khóa đào tạo, bồi
dưỡng, tập huấn về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về lý luận chính trị, quản
lý nhà nước, kỹ năng quản lý hành chính, tin học, ngoại ngữ. Từ nguồn vận
động tài trợ của Trung tâm Di sản thế giới UNESCO và Tổ chức bảo tồn
thiên nhiên quốc tế IUCN, Ban đã triển khai Dự án “Nâng cao năng lực
BQL vịnh Hạ Long” để nâng cao năng lực cho cán bộ Ban tiếp cận thông
tin, thích ứng hướng phát triển bền vững, quản lý có hiệu quả những vấn
đề nảy sinh trên Vịnh trong quá trình phát triển du lịch.
Từ năm 2013 đến nay, BQL vịnh Hạ Long cũng đã thu hút tài trợ của
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tổ chức JICA Nhật Bản thông qua Dự án thiết lập hệ thống thu gom, vận
chuyển rác thải trên vịnh Hạ Long về bờ xử lý sử dụng nhiên liệu sinh học
và xây dựng mô hình giáo dục môi trường, nâng cao nhận thức cho cộng
đồng bảo vệ di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và sáng kiến liên
minh vịnh Hạ Long, Cát Bà do Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID
tài trợ. Thông qua hai dự án này, đội ngũ CBVCNLĐ của Ban đã được
tham gia tập huấn, đào tạo về quản lý môi trường, nâng cao năng lực để
quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên…
Thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TV ngày 12/11/2010 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về “đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập thời kỳ công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đến năm 2020”, năm 2016 BQL vịnh Hạ Long có 321
CBVCNLĐ, trong đó thạc sỹ 8 người, đại học và cao đẳng là 113 người,
trung cấp 34 người, 166 người là lao động phổ thông. Đến tháng 12/2017,
Ban có 371 người, trong đó 13 người có trình độ thạc sỹ, 142 người có
trình độ đại học, 20 người có trình độ cao đẳng, 44 người có trình độ trung
cấp, 93 người có trình độ sơ cấp nghề và 60 người là lao động phổ thông.
TT

Năm

Số CBVC-LĐ tham gia các khóa Số đào tạo
ĐTBD chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ thạc
tin học, ngoại ngữ...
sỹ
90
03

1.

2013

2.

2014

156

3.

2015

132

01

4.

2016

126

07

5.

2017

175

Tổng số

713

13

Biểu 2.1: Bảng thống kê đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của BQL vịnh Hạ
Long giai đoạn 2010-2015
[Nguồn: BQL vịnh Hạ Long]
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Cùng với đó, BQL vịnh Hạ Long cũng đã triển khai kế hoạch học
tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ năm 2016 cho đội ngũ hướng
dẫn viên của BQL vịnh Hạ Long. Tổ chức các lớp đào tạo chuyên môn
nghiệp vụ về kỹ năng giao tiếp, ứng xử. Không những vậy, việc tăng cường
giáo dục pháp luật gắn với xử lý vi phạm pháp luật, qua đó góp phần nâng
cao hiểu biết nhận thức, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành pháp
luật, tăng cường kỷ cương, kỷ luật cơ quan, góp phần thực hiện tốt nhiệm
vụ quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản vịnh Hạ Long cũng được quan
tâm, chú trọng.
Trong các năm 2016, 2017, BQL vịnh Hạ Long cũng thường xuyên có
kế hoạch bồi dưỡng, kiểm tra để nâng cao trình độ đội ngũ trực tiếp đón
tiếp khách du lịch. Để nâng cao thêm trình độ nghiệp vụ của đội ngũ hướng
dẫn viên, trong 2 năm này, ban cũng đã dần dần chuẩn hóa bộ nội dung
thuyết minh vịnh Hạ Long dùng cho hướng dẫn viên. Đó là tài liệu rất quý
và bổ ích để mỗi thuyết minh viên có thể học tập và trau dồi kiến thức.
Việc kiểm tra trình độ nghiệp vụ của hướng dẫn viên cũng được căn cứ
theo bộ thuyết minh này.
Mỗi phòng ban, đơn vị trực thuộc BQL vịnh Hạ Long cũng đều có vai
trò, trách nhiệm trong công tác đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho
cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực liên quan đến hoạt động truyền
thông về di sản vịnh Hạ Long. Phòng Nghiệp vụ Nghiên cứu xây dựng kế
hoạch đào tạo, bồi dưỡng và tài liệu cho đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết
minh viên; Thường xuyên nghiên cứu, tham gia các nội dung tuyên truyền,
quảng bá các giá trị vịnh Hạ Long, phối hợp với các đơn vị thuộc Ban để
đăng tải nội dung trên các phương tiện thông tin đại chúng; Xây dựng nội
dung phối hợp với một số công ty tư vấn quảng bá, truyền thông hình ảnh
vịnh Hạ Long; Tham gia xây dựng bộ tài liệu “Giáo dục bảo tồn di sản
thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long” để đưa vào giảng dạy tại tất cả các
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trường Trung học và Trung học cơ sở trên địa bàn.
Văn phòng BQL vịnh có nhiệm vụ tham mưu đồng thời là đầu mối
liên lạc với các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện công tác truyền
thông, quảng bá vịnh Hạ Long. Phối hợp cùng phòng Nghiệp vụ Nghiên
cứu và các đơn vị trực thuộc Ban viết tin, bài, cung cấp nội dung, hình ảnh
vịnh Hạ Long và làm các thủ tục liên quan đăng tải trên các phương tiện
thông tin đại chúng. Văn phòng cũng là đơn vị chủ trì phối hợp với phòng
Nghiệp vụ Nghiên cứu và các đơn vị trực thuộc Ban tham mưu đề xuất lãnh
đạo Ban xuất bản, tái bản một số ấn phẩm phục vụ công tác tuyên truyền;
chủ trì quản lý website halongbay.com.vn. Phòng Quản lý Dự án: Tham
mưu đề xuất lãnh đạo Ban trong công tác xây dựng, sửa chữa các biển
quảng cáo tấm lớn cho hoạt động tuyên truyền hiệu quả; dựng mới, sửa
chữa, cải tạo hệ thống biển chỉ dẫn trên và ven bờ Vịnh. Phòng Quản lý
Môi trường chủ trì tham mưu và triển khai công tác truyền thông cộng
đồng bảo vệ môi trường thông qua các bảng biển, ấn phẩm tuyên truyền;
kịp thời chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân hoạt động trên vịnh trong công tác
môi trường.
Nhiều khóa tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, hội thảo khoa học đã
được tổ chức ngay tại vịnh Hạ Long với sự tham gia của các chuyên gia
thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau (lịch sử, địa lý, văn hóa học, khảo cổ
học...) ở trong và ngoài nước đã góp phần làm tăng chất lượng của đội ngũ
cán bộ của các đơn vị quản lý di sản thế giới. Cùng với đó, không ít cán bộ
quản lý và nghiệp vụ tại di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long được cử
đi học tập, tập huấn tại nhiều nước có di sản trên thế giới. Đồng thời tham
gia các cuộc hội thảo liên quan trực tiếp đến những vấn đề thiết yếu của các
di sản thế giới. Chính vì vậy, nhận thức của đội ngũ cán bộ, chuyên viên
đang công tác tại di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long không chỉ tăng
thêm về kiến thức, về kinh nghiệm, mà còn có dịp tiếp cận trực tiếp với
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cách thức nghiên cứu, cách làm việc của chuyên gia, cách quản lý hiện đại,
khoa học và các nước tiên tiến. Nhờ vậy, đội ngũ này có những đổi mới
trong cách nghĩ, cách làm của mình và của cơ quan, đơn vị mình. Từ đó
hoạt động truyền thông về di sản vịnh Hạ Long do đội ngũ này thực hiện
cũng sẽ đạt hiệu quả hơn.
2.2.3. Phương thức tổ chức quản lý
Việc giao ban, đánh giá về công tác quản lý hoạt động truyền thông
đối với di sản vịnh Hạ Long được BQL vịnh Hạ Long thực hiện theo định
kỳ, từng năm, từng quý và từng tháng trong các hội nghị giao ban cơ quan
và trong chương trình công tác năm gắn với các hoạt động khác.
2.2.3.1. Đánh giá, định hướng để đề xuất nội dung đưa vào chương trình
công tác của UBND tỉnh:
Chương trình công tác năm: Chậm nhất vào ngày 01/11 hàng năm, căn
cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Trưởng các đơn vị tham mưu đề xuất
cho Ban (gửi về Văn phòng Ban tổng hợp) danh mục những đề án, dự thảo
văn bản cần trình UBND tỉnh trong năm tới. Danh mục phải thể hiện rõ:
Tên đề án, văn bản dự thảo, cơ quan chủ trì soạn thảo, cấp quyết định, cơ
quan phối hợp soạn thảo, thời gian trình. Văn phòng Ban tổng hợp, báo cáo
lãnh đạo Ban thống nhất, gửi về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất ngày
15/11 hàng năm.
Chương trình công tác tháng: Hàng tháng, căn cứ vào tiến độ chuẩn bị
đề án, văn bản dự thảo đã ghi trong chương trình công tác năm, những vấn
đề tồn đọng, những vấn đề phát sinh mới, nếu cần báo cáo, trình UBND
tỉnh đưa vào chương trình công tác tháng, trưởng các đơn vị tham mưu, đề
xuất lãnh đạo Ban (gửi qua Văn phòng Ban) chậm nhất vào ngày 18 tháng
trước. Văn phòng Ban tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Ban thống nhất, gửi về
Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 20 tháng trước.
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2.2.3.2. Đánh giá, định hướng để đề xuất nội dung đưa vào chương trình
công tác của Ban
Chương trình công tác năm: Những đề án, công việc đăng ký trong
chương trình công tác năm của Ban luôn được yêu cầu phải thể hiện rõ sự
kết hợp giữa các nhiệm vụ trong các văn bản, ý kiến chỉ đạo của cấp trên,
các định hướng chủ trương lớn hàng năm của Ban và sự chủ động đề xuất
của các đơn vị bộ phận. Mỗi công việc cần xác định rõ nội dung chính, đơn
vị chủ trì, đơn vị phối hợp, người phụ trách, cơ sở đề xuất, thời gian, kinh
phí thực hiện, kết quả dự kiến. Đề án, công việc phải là các nhiệm vụ lớn,
trọng tâm và đảm bảo khả thi về nội dung, tiến độ.
Các đơn vị phải chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả thực hiện công
việc đã kiến nghị đưa vào chương trình công tác của Ban. Văn phòng chủ
trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng chương trình
công tác năm của Ban.
Chậm nhất vào ngày 05/12 năm trước, các đơn vị trực thuộc Ban phải
gửi về Văn phòng dự thảo chương trình công tác năm tiếp theo của đơn vị.
Văn phòng có trách nhiệm tổng hợp và xây dựng dự thảo chương trình
công tác năm của Ban gửi các đơn vị trực thuộc Ban để tham gia ý kiến.
Các đơn vị phải có ý kiến chính thức bằng văn bản gửi Văn phòng
đảm bảo yêu cầu, tiến độ. Sau khi tập hợp các ý kiến tham gia, Văn phòng
tổng hợp báo cáo, lãnh đạo Ban xem xét, thống nhất, trình Trưởng ban ký
ban hành và gửi các đơn vị để thực hiện.
Chương trình công tác tháng: Thể hiện trong kết luận chỉ đạo cuộc
họp giao ban tháng và phần phương hướng của báo cáo kết quả công tác
thang trên cơ sở cụ thể hóa các chỉ đạo của tỉnh, chương trình công tác năm
của Ban, những vấn đề tồn đọng, những vấn đề phát sinh mới.
Hàng tháng, các đơn vị trực thuộc Ban xây dựng báo cáo kết quả công
tác tháng, phương hướng nhiệm vụ tháng tiếp theo gửi về Văn phòng Ban
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tổng hợp; Văn phòng có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng báo cáo tháng của
Ban để phục vụ họp giao ban và báo cáo UBND tỉnh theo yêu cầu.
2.2.3.3. Đánh giá, định hướng để đề xuất nội dung đưa vào chương trình
công tác của đơn vị trực thuộc Ban:
Căn cứ chương trình công tác của Ban và chức năng, nhiệm vụ được
giao, các đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm của đơn vị.
Chương trình này phải xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện và
phân công trách nhiệm cụ thể.
Trưởng đơn vị có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện và thường
xuyên báo cáo lãnh đạo Ban phụ trách.
2.2.4. Tổ chức các hoạt động truyền thông
2.2.4.1. Truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng
Trang website chính thức của BQL vịnh Hạ Long tại địa chỉ:
halongbay.com.vn là phương tiện truyền thông chính được sử dụng nhiều
trong công tác truyền thông về di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.
Tại địa chỉ này, người truy cập có thể tìm được tương đối đầy đủ thông
tin về di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Cổng thành phần “VỊNH
HẠ LONG” trên website halongbay.com.vn có các nội dung như: Các
giá trị của vịnh Hạ Long; Các điểm tham quan; Tàu du lịch; Công tác
bảo tồn; Vé tham quan; các dịch vụ du lịch; Sự kiện văn hóa du lịch; BQL
vịnh Hạ Long.
Ngoài ra, người xem còn có thể tìm thấy các thông tin về di sản vịnh
Hạ Long tại các mục như: Địa danh nổi tiếng (các đảo, hang, địa điểm đẹp
trên vịnh Hạ Long); Bản đồ; Hướng dẫn (một số thông tin cần thiết, visa,
hướng dẫn viên, sức khỏe, giá dịch vụ, hệ thống thông tin); Dịch vụ du lịch
(dịch vụ thủy phi cơ, dịch vụ trải nghiệm làm ngư dân, xuồng cao tốc, tắm
biển, dịch vụ chèo đò, chèo kayak); Khám phá Hạ Long; Bài viết (gồm cả
những bài viết đã được đăng tải tại các trang báo mạng khác); Ẩm thực Hạ
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Long (nhà hàng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, các quán cà phê giải
khát, phố ẩm thực, các món ăn)…
Theo kết quả khảo sát của tác giả trong quá trình nghiên cứu đề tài,
trong số 100 người nhận xét về hình thức thể hiện các thông tin trên các
website quảng bá hình ảnh di sản vịnh Hạ Long, chỉ có 2% đánh giá “rất
hấp dẫn”; “tạm được” chiếm tới 80% và 18% trả lời “không hấp dẫn và
không thu hút” [Phụ lục 1]. Do vậy, việc cải tiến hình thực thể hiện của
website halongbay.com.vn nói riêng cũng như của các website quảng bá về
hình ảnh di sản vịnh Hạ Long cũng cần được nâng cấp hơn nữa để hấp dẫn
người xem hơn.
Trong các năm 2016, 2017, website này cũng đã được chỉnh sửa,
nâng cấp. Đặc biệt có thêm các nút tương tác như chia sẻ bài lên các trang
mạng xã hội như: facebook, twitter, youtube, instagram…Website
halongbay.com.vn còn được thể hiện qua 5 loại ngôn ngữ nước ngoài: tiếng
Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Trung.
Bên cạnh đó, việc quản lý website này còn có một khó khăn như chị
Nguyễn Thị Thu Hiền - Chuyên viên phụ trách website halongbay.com.vn
BQL vịnh Hạ Long chia sẻ đó là: “Cũng như nhiều website khác một trong
những khó khăn trong công tác quản lý website hiện nay là máy chủ đang
đặt tại địa chỉ ban nên chưa đảm bảo được”. Để khắc phục được hạn chế này,
chị Hiền cũng đề xuất phương án: “Chuyển lưu trữ lại hệ thống của nhà cung
cấp VNPT để được hỗ trợ an toàn, bảo mật, toàn vẹn dữ liệu tốt hơn và có
khả năng kết nối tốc độ cao trong nước và quốc tế” [Phụ lục 2.3].
Fanpage chính thức do BQL vịnh Hạ Long thành lập: “Vịnh Hạ
Long - di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới”. Fanpage này được thành lập
từ tháng 3 năm 2017, đến nay mới chỉ có 638 lượt người thích và 8.294
lượt người xem. Những con số quá khiêm tốn cho một fanpage quảng bá
cho một di sản tầm cỡ như vịnh Hạ Long, mỗi năm đón hàng triệu lượt khách
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trong nước và quốc tế. Đặc biệt trong xu thế hiện nay, thông tin trên các trang
mạng xã hội được sử dụng nhiều thì đây thực sự là một sự lãng phí.
Kể từ khi fanpage được lập, cũng chỉ có một vài bức ảnh và clip về
vịnh Hạ Long được đăng tải. Trong khi các thông tin này, từng ngày xuất
hiện rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng thậm chí cả những
trang cá nhân của nhiều du khách. Dù rằng những bức ảnh được đăng tải
trên fanpage khá đẹp và chuyên nghiệp nhưng do nội dung fanpage nghèo
nàn, ít ỏi nên không thể thu hút được người xem. Đặc biệt sự tương tác là
rất hạn chế. Điều đó thể hiện rõ nhất qua số lượng lượt người xem cũng
như lượt người thích cũng như bình luận các bức ảnh, clip được đăng tải rất
ít (thường dưới con số 10). Sau 9 tháng được thành lập fanpage chỉ đăng
hai clip về Vịnh. Trong đó, một clip có 434 lượt người xem và một clip là
136 lượt người xem.
Có thể tạm so sánh với một fanpage khác cũng về di sản vịnh Hạ
Long, được lập từ năm 2014, fanpage Halong Bay trên mạng xã hội
Facebook cho đến hết năm 2017 đã có gần 20.000 lượt người nhấn “thích”
để theo dõi fanpage, 100.0045 lượt người xem, 982 lượt người bình chọn
đánh giá trang đạt xếp hạng 4,4*. Đây là số lượng khá lớn đối với một
fanpage để quảng bá cho một di sản.
Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí để truyền thông về di
sản vịnh Hạ Long: Trong đó phải kể đến sự phối hợp tích cực của cơ quan
báo chí địa phương, tiêu biểu là Báo Quảng Ninh với ấn phẩm báo in và
Báo Quảng Ninh điện tử; Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh với các
loại hình: Phát thanh, truyền hình, báo điện tử. Cùng với đó, BQL vịnh Hạ
Long cũng đã phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa TP Hạ
Long (trực thuộc UBND thành phố Hạ Long) sản xuất nhiều chương trình
tuyên truyền, quảng bá hình ảnh vịnh Hạ Long trong chương trình Truyền
hình Hạ Long phát sóng vào 20h15 ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần trên kênh
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QTV1, chương trình Phát thanh Hạ Long phát trên sóng FM tần số 91,4
Mhz, cổng thông tin điện tử của thành phố Hạ Long: halongcity.gov.vn
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Biểu 2.2: Bảng thống kê tin, bài truyền thông về di sản vịnh Hạ Long
trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh Quảng Ninh
[Nguồn BQL vịnh Hạ Long]
Khi được hỏi về nội dung trong số các hoạt động về di sản vịnh Hạ
Long thì hoạt động nào đem lại nhiều hiệu quả tích cực nhất, ông Phạm
Hồng Hà - Chủ tịch UBND TP Hạ Long kiêm trưởng BQL vịnh Hạ Long đã
cho biết: “Những năm qua, các hoạt động tuyên truyền quảng bá hình ảnh
vịnh Hạ Long trên website của Ban, ấn phẩm và một số đơn vị báo chí trong
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và ngoài tỉnh đã đem lại hiệu quả đáng kể góp phần đưa hình ảnh Di sản vịnh
Hạ Long đến đông đảo du khách trong và ngoài nước” [Phụ lục 2, tr118].
Việc hình ảnh vịnh Hạ Long được đang tải trên các phương tiện
thông tin đại chúng đem lại hiệu quả không nhỏ để góp phần quảng bá hình
ảnh di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Trong đó có những thông tin
quảng bá tích cực và có cả những thông tin phản ảnh về những tồn tại, hạn
chế còn có trong quá trình thực hiện hiện công tác khai thác, bảo tồn và
phát huy giá trị di sản vịnh Hạ Long. Ví dụ như vào tháng 4 năm 2016,
ngay khi thông tin về tàu du lịch Minh Hương 58 hoạt động trên vịnh Hạ
Long có biểu hiện “chặt chém” du khách được đăng tải trên báo Quảng
Ninh và website halongcity.gov.vn, các lực lượng chức năng của UBND
TP Hạ Long đã phối hợp với BQL vịnh Hạ Long tổ chức kiểm tra xác minh
tình hình. Ngay sau khi xác minh, thông tin đó là đúng sự thật, các cơ quan
chức năng đã xử phạt tàu khách nói trên bằng biên bản hành chính; yêu cầu
hoàn trả lại phần tiền đã tính sai cho khách, đồng thời tạm đình chỉ hoạt
động của tàu để phục vụ cho công tác kiểm tra và xử lý vi phạm.
Qua vụ việc đó, UBND TP Hạ Long cũng cam kết, tất cả các hành vi
vi phạm trật tự môi trường kinh doanh du lịch trên vịnh Hạ Long nếu bị
phát giác đều sẽ bị xử lý nghiêm minh, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch
Hạ Long ngày càng đẹp hơn trong lòng du khách.
Như vậy, có thể thấy những mặt tích cực, sự hỗ trợ đắc lực của truyền
thông về di sản vịnh Hạ Long trên các phương tiện thông tin đại chúng.
2.2.4.2 Truyền thông qua các ấn phẩm
Trong hai năm 2016 và 2017, BQL vịnh Hạ Long đã xuất bản gần 40
đầu ấn phẩm tuyên truyền, VCD, phim tài liệu nghệ thuật về vịnh Hạ Long;
xây dựng đĩa CD để hướng dẫn khách du lịch tham quan tại các tuyến,
điểm, tàu du lịch trên vịnh Hạ Long; lắp dựng 04 biển quảng bá tấm lớn tại
các điểm nút giao thông quan trọng; in 5.000 tờ gấp "Vịnh Hạ Long - Di
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sản thiên nhiên thế giới" đặt mua 400 quyển sách ảnh vịnh Hạ Long phục
vụ công tác tuyên truyền, quảng bá vịnh Hạ Long. Trong đó, đặc biệt chú
trọng đến quảng bá hình ảnh vịnh Hạ Long ra nước ngoài thông qua các
kênh truyền hình quốc tế, tạp chí Heritage của hàng không Việt Nam [12,
tr5]...
Tại cảng tàu du lịch Tuần Châu và Hòn Gai Vinashin, đã cung cấp
thông tin cho 3.780 đoàn với 9.504 lượt khách; Bổ sung ấn phẩm tuyên
truyền, lắp đặt bảng sơ đồ tuyến điểm du lịch trên vịnh Hạ Long [12. Tr6]...
Anh Trần Thanh Tuấn - du khách từ Hà Tĩnh đến thăm quan vịnh Hạ
Long đã cho biết: “Ngay tại Cảng tầu khách, nơi du khách chuẩn bị xuất
phát để bắt đầu hành trình tham Vịnh thì có nhiều trang ảnh, treo khắp nơi
rất đẹp. Phía trong kia có màn hình cho khách xem các clip đẹp, rất bắt
mắt. Còn từ đầu TP Hạ Long dẫn đến đây cũng có một số điểm tôi thấy
treo những bức ảnh lớn cảnh Vịnh” [Phụ lục 2.4, tr130]. Như vậy, những
ấn phẩm, băng zôn, biển quảng cáo tấm lớn về di sản vịnh Hạ Long đang
phát huy được những tác dụng nhất định, tác đông tới trực quan của du
khách và phần nào cung cấp những thông tin, thông điệp ngắn gọn về di
sản.
Các ấn phẩm mà cụ thể là tờ gấp về vịnh Hạ Long đã được in nhiều,
phát đến tận tay du khách với nội dung chủ yếu tuyên truyền về vẻ đẹp của
Hạ Long đồng thời kêu gọi ý thức chung tay bảo vệ di sản… Tuy nhiên bên
cạnh đó, về hình thức các ấn phẩm chưa thực sự bắt mắt. Cách trang trí
theo mô típ cũ. Phần chữ chiếm dung lượng lớn và dầy nên khó thu hút
người xem.
Cũng theo kết quả khảo sát tác giả đã thực hiện trong quá trình
nghiên cứu đề tài, những nội dung thông tin về di sản thiên nhiên thế giới
vịnh Hạ Long được công chúng quan tâm [Phụ lục 1, tr107] qua biểu đồ
sau:
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Giá trị toàn cầu nổi bật,
thông tin cơ bản
Thực trạng bảo tồn di sản

24%

25%

Các sự kiện tại di sản

Ẩm thực

15%

11%
11%

Các thông tin về du lịch

14%

Biểu 2.3: Biểu đồ tỷ lệ các nội dung thông

Các hoạt động quảng bá
cho vinh Hạ Long diễn ra
khác
tin ởvềcácdinơi
sản
vịnh Hạ Long

được công chúng quan tâm
[Nguồn: tác giả]
2.2.4.3 Truyền thông qua đội ngũ hướng dẫn viên
Khi đến tham quan vịnh Hạ Long, du khách sẽ được thuyết minh
viên của BQL vịnh Hạ Long cung cấp các thông tin cụ thể, chính xác về
các giá trị nổi bật của Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long;
hướng dẫn du khách phương thức tốt nhất để tận hưởng phong cảnh tuyệt
mỹ, khám phá giá trị riêng biệt của các hang, động, hệ sinh thái đa dạng trên
các đảo và văn hóa, lịch sử từng điểm tham quan; hướng dẫn cho khách cách
tốt nhất để sử dụng các dịch vụ du lịch trên vịnh Hạ Long, thành phố Hạ Long
đảm bảo đúng các quy định của pháp luật; Giải đáp, tư vấn các thắc mắc của du
khách khi tham quan vịnh Hạ Long, thành phố Hạ Long.
Hiện nay, BQL vịnh Hạ Long không thu phí dịch vụ thuyết minh
viên. Tại Cảng tàu Quốc tế Tuần Châu, khi có nhu cầu, du khách sẽ được
bố trí thuyết minh viên theo các tuyến du lịch (có 05 tuyến); tại một số
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điểm tham quan trên vịnh Hạ Long, khi có nhu cầu, du khách sẽ được bố trí
thuyết minh viên tại điểm tham quan.
Số lượt khách
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Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng
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Năm 2015
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Biểu 2.4: Biểu đồ số lượt khách được hướng dẫn, nhận thông tin của
BQL vịnh Hạ Long trong các năm 2015, 2016, 2107
[Nguồn: BQL vịnh Hạ Long]
Từ biểu đồ trên có thể thấy, từ cuối tháng 4 đến cuối tháng 7 hàng
năm, vào mùa cao điểm du lịch, khi số du khách về thăm di sản thiên nhiên
thế giới vịnh Hạ Long tăng hơn so với các tháng khác trong năm, số lượng
được nhận thông tin, hướng dẫn từ đội ngũ hướng dẫn viên của BQL vịnh
Hạ Long cũng tăng theo. Cao nhất là vào tháng 7 năm 2017, số lượng
khách du lịch được hướng dẫn và nhận thông tin chính thống tăng cao, gần
10.000 lượt. Đó cũng trùng với thời điểm BQL vịnh Hạ Long bắt đầu triển
khai chương trình đưa hướng dẫn viên đi theo đoàn thăm quan từ cảng và
suốt cả hành trình, thay vì hướng dẫn viên chỉ xuất hiện tại các điểm tham
quan cố định trên Vịnh. Thêm nữa, việc hướng dẫn này là hoàn toàn miễn
phí. Đây là một sáng kiến rất hiệu quả của BQL vịnh Hạ Long trong công
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tác truyền thông về di sản vịnh Hạ Long. Bởi những thông tin do đội ngũ
hướng dẫn viên của BQL vịnh cung cấp cho du khách là những thông tin
chính thống, đã qua kiểm duyệt, tránh tình trạng du khách sau khi đi tham
quan Vịnh mà không nhận được thông tin về Vịnh hay có nhận nhưng từ
những nguồn sai lệch, không chính thống, gâu ảnh hưởng xấu.
BQL vịnh Hạ Long cũng đã xây dựng một số điều khoản quy định
đối với khách du lịch và các hướng dẫn viên (dẫn các đoàn khách đến Hạ
Long, không phải đội ngũ hướng dẫn viên của BQL vịnh Hạ Long):
Một là: Thực hiện nghiêm Luật Du lịch, trong đó tất cả các đoàn khách
tham quan du lịch vịnh Hạ Long cần phải có hướng dẫn viên Việt Nam.
Hai là: Hướng dẫn viên, không vì mục đích lợi nhuận mà đánh đổi
lợi ích của cả dân tộc, không núp bóng các công ty lữ hành để hoạt động
phi pháp và thuyết minh sai về địa lý, lịch sử, hình ảnh vịnh Hạ Long,
thành phố Hạ Long nói riêng và đất nước con người Việt Nam nói chung.
Ba là: Tăng cường sự đoàn kết, gắn kết giữa các doanh nghiệp lữ
hành với nhau, tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh.
Bốn là: Nâng cao vai trò của các tổ chức hội, câu lạc bộ, là cầu nối
giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp lữ hành.
Năm là: Được bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các hướng dẫn viên,
đồng thời mỗi hướng dẫn viên cần nâng cao nhận thức, cách ứng xử văn
minh tại các điểm du lịch cũng như đối với di sản - kỳ quan thiên nhiên thế
giới vịnh Hạ Long.
Sáu là: Tăng cường công tác thanh, kiểm tra hướng dẫn viên du lịch,
đặc biệt là sự góp ý, phản ánh, giám sát của khách du lịch [11, tr89].
Khi được hỏi về ý kiến đánh giá của cá nhân đối với thuyết minh
viên của BQL vịnh Hạ Long, một du khách nước ngoài, ông Arrignon - Du
khách đến từ nước Pháp đã nói: “Cô ấy rất nhiệt tình, mọi thắc mắc của
chúng tôi đều được giải đáp. Cô ấy thực sự giúp cho hành trình của chúng
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tôi thú vị lên nhiều. Những điều cô ấy nói về Hạ Long rất hay. Chúng tôi
thực sự thấy vô cùng hấp dẫn, thích thú. Tiếng Anh của cô ấy cũng tốt nên
tôi đã tìm hiểu được nhiều điều về Hạ Long từ cô ấy” [Phụ lục 2.5, tr132].
Đó có thể xem là phản hồi tích cực của du khách đối với hoạt động thuyết
minh truyền thông về di sản vịnh Hạ Long.
Có thể thấy qua số lượng khách đến với vịnh Hạ Long ngày càng đông.
Năm

Khách Việt Nam

Khách nước ngoài

Tổng khách

1996

191.248

45.000

236.248

1997

122.294

94.014

216.308

1998

214.433

113.140

327.573

1999

464.768

129.327

594.095

2000

554.870

297.562

852.432

2001

457.514

536.676

994.190

2002

576.970

704.721

1.281.691

2003

611.728

695.192

1.306.920

2004

734.602

817.156

1.551.758

2005

608.775

809.361

1.418.136

2006

734.084

728.016

1.462.100

2007

764.521

1.023.808

1.788.329

2008

1.693.671

928.519

2.622.190

2009

1.381.124

1.037.307

2.418.431

2010

1.436.393

1.356.215

2.792.608

2011

1.350.096

789.340

2.139.436

2012

1.074.737

1.493.467

2.568.204

2013

893.162

1.652.025

2.545.187

2014

874.473

1.525.742

2.400.215

2015

834.197

1.741.330

2.575.527

2016

1.000.832

2.143.488

3.144.320

2017

1.214.390

2.709.653

3.924.043

Biểu 2.5: Tổng hợp số liệu khách tham quan vịnh Hạ Long
từ năm 1996 - 2017
Đơn vị tính: lượt khách
[Nguồn: BQL vịnh Hạ Long]
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Để thấy rõ hơn sự ra tăng lượng khách đến với vịnh Hạ Long qua
từng năm có thể nhìn tại biểu đồ về tổng lượng khách trong các năm từ
1997 đến 2017 (20 năm). Lượng khách tăng qua từng năm, tuy nhiên có
những thời điểm do bị ảnh hưởng bởi biến động khủng hoảng kinh tế thế
giới nên quy luật tăng dần đều có sai lệch đôi chút. Như trong khoảng thời
gian từ năm 2011 đến 2014, do dư chấn khủng hoảng kinh tế thế giới,
lượng khách có giảm đi. Nhưng ngay sau đó, cùng sự hồi phục của nền
kinh tế thế giới, lượng khách đến với Hạ Long lại trở về với quy luật tăng
dần đều qua các năm. Đặc biệt 2016 và 2017 là những năm có lượng khách
đến tham vịnh Hạ Long cao nhất từ trước đến nay.
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Biểu 2.6: So sánh số khách đến thăm vịnh Hạ Long qua từng năm trong
vòng 20 năm, từ 1997 đến 2017
Đơn vị tính: lượt khách
[Nguồn: BQL vịnh Hạ Long]
Đến năm 2016, nguồn tiền từ hoạt động thu phí tham quan vịnh Hạ
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Long đã tăng cao, đạt 728 tỷ đồng, tăng 190 tỷ đồng so với năm 2015. Năm
2017, tổng thu phí tham quan Vịnh đạt trên 1.000 tỷ đồng, nộp ngân sách
trên 700 tỷ đồng, bằng 150,9% so cùng kỳ năm 2016, đạt 102% kế hoạch
phấn đấu. Cũng nhờ làm tốt công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh nên
không chỉ có du khách khắp nơi trên toàn cầu tìm đến với Hạ Long mà
nhiều những tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước cũng đến Hạ Long
để tìm cơ hội làm ăn. Đặc biệt là các lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí.
Các hoạt động này đều được khai thác gắn với hình ảnh di sản vịnh Hạ
Long. Ví dụ như tập đoàn Sun Group xây dựng khu tổ hợp giải trí cao cấp
Sun World Hạ Long Park bên bờ di sản gắn với hình ảnh huyền thoại rồng
vịnh Hạ Long; tập đoạn FLC xây dựng siêu quần thể nghỉ dưỡng, sân golf
với slogan: “Kỳ quan đứng giữa kỳ quan”. Hệ thống shophouses của HD
Mon thuộc tập đoàn My Way tự quảng cáo là “Bừng sáng Vịnh tiên”…
Nhiều khách sạn đẳng cấp 5 sao quốc tế cũng đã được các tập đoàn lớn trên
thế giới triển khai xây dựng như: Sheraton, Hilton…
Điều đó phần nào cho thấy những hiệu quả từ công tác quản lý hoạt
động truyền thông về di sản vịnh Hạ Long cũng như sự quan tâm đầu tư
của tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long về cơ chế chính sách, nhân lực, vật
lực, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và đặc biệt tạo điều
kiện thuận lợi cho các cơ quan truyền thông cũng như cơ quan chuyên trách
quản lý nhà nước về vịnh Hạ Long thực hiện các hoạt động quảng bá, xúc tiến
đồng bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng cả trong và ngoài nước.
2.2.4.4. Truyền thông sự kiện
Một sự kiện được truyền thông nhắc đến rất nhiều đó là Canaval Hạ
Long, sản phẩm đã được xem là thương hiệu đặc sắc của du lịch Quảng
Ninh kể từ năm 2007. Trong các lễ hội này, hình ảnh di sản thiên nhiên thế
giới vịnh Hạ Long luôn chiếm phần lớn dung lượng chương trình.
Năm 2016, với mong muốn kéo dài không gian du lịch Hạ Long giữa
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bờ tây và bờ đông của di sản thiên nhiên thế giới thơ mộng, tại quảng
trường trung tâm thành phố Hạ Long, quảng trường 30/10 đã diễn ra
Canaval Hạ Long 2016 với chủ đề “Hội tụ và Lan tỏa”. Canaval gồm 2
phần chính: Carnaval Hạ Long và Vũ điệu của biển. Cả 2 phần đều mang
đậm màu sắc di sản thiên nhiên huyền thoại trong lòng thành phố Hạ Long
trẻ trung, năng động và đang từng ngày đổi mới. Trong đó, phần Carnaval
Hạ Long gồm 3 màn trình diễn theo các chủ đề: Về với Hạ Long, Hạ Long
ngày mới và Hạ Long hội nhập quốc tế. Bằng các ca khúc nổi tiếng về Hạ
Long, mà chủ yếu về vịnh Hạ Long cùng các vũ điệu đan xen từ truyền
thống đến quốc tế, hiện đại, khán giả đã được nghe một câu chuyện âm
nhạc về một di sản lung linh sắc màu. Đó là câu chuyện kể từ những thời
khắc sơ khai với những huyền thoại, truyền thuyết cho đến những chặng
dài bồi đắp của thiên nhiên và con người để có được Hạ Long hôm nay:
Một Hạ Long hội nhập cùng bạn bè các nước Asian cho đến một Hạ Long
hội nhập cùng bạn bè quốc tế khắp 5 châu. 1.600 diễn viên chuyên nghiệp
và không chuyên đã tham gia chương trình nghệ thuật ca-múa-nhạc đặc
biệt. Trong số đó có sự tham gia biểu diễn các diễn viên múa, ca sỹ, người
mẫu, hoa hậu, á hậu của Việt Nam và ca sỹ, vũ công một số nước bạn như
Ucraina, Philippin, cùng diễn viên của các đoàn nghệ thuật của tỉnh Quảng
Ninh đến từ một số huyện, thị thành phố như: Vân Đồn, Hoành Bồ, Bình
Liêu Quảng Yên,... Đặc biệt, chương trình có sự góp mặt của nhiều ca sỹ
thành danh từ mảnh đất của di sản và khắp toàn quốc: Ngọc Anh, Tuấn
Anh, Hoàng Tùng, Tân Nhàn, Hà Hoài Thu, Tô Minh Thắng, Hồng Chinh,
Đinh Mạnh Ninh và nhóm Oplus...
Còn vào năm 2017, sau tròn 10 năm Carnaval được đều đặn tổ chức,
UBND tỉnh Quảng Ninh đã thay đổi Carnaval thành chương trình nhạc hội
“Rực rỡ Hạ Long 2017”. Đây vẫn được xem là chương trình điểm nhấn của
Tuần Du lịch Hạ Long được tổ chức thường niên. Phát biểu chào mừng tại
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đêm nhạc hội “Rực rỡ Hạ Long 2017”, bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Quảng Ninh đã nhấn mạnh: “Quảng Ninh được ví như là “một
Việt Nam thu nhỏ”, nơi đây hội tụ vẻ đẹp của non nước, đất trời hòa quyện
với truyền thống văn hóa, lịch sử độc đáo của người dân miền biển. Được
sự quan tâm, của các cấp, các ngành, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của
tỉnh Quảng Ninh ngày càng được tăng cường đầu tư, diện mạo đô thị từng
ngày thay đổi nhanh chóng để trở thành một trong những trung tâm du lịch
quốc tế hàng đầu của cả nước. Với chủ trương “Đồng hành cùng doanh
nghiệp” của Đảng bộ, Chính quyền địa phương, Quảng Ninh ngày càng
thu hút được các nhà đầu tư chiến lược tạo ra các sản phẩm du lịch mới,
đẳng cấp và khác biệt. Điều đó đã góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du
lịch mà trong đó nhiều sản phẩm đã trở thành thương hiệu, hấp dẫn, níu
kéo bước chân du khách”.
Chương trình được chia làm 3 phần nội dung chính, tái hiện hình ảnh
Hạ Long, năng động, hội nhập những vẫn giữ vẻ đẹp thanh bình của vùng
di sản. Phần 1 của chương trình là các tiết mục ca nhạc sôi động, tái hiện
một Hạ Long trẻ trung, hiện đại. Phần 2 là các màn biểu diễn giới thiệu
hình ảnh Hạ Long tươi đẹp và trữ tình, lãng mạn nhưng không kém phần
độc đáo. Phần 3 của chương trình khép lại trong các tiết mục nghệ thuật
giới thiệu về một Hạ Long rực rỡ, đa sắc màu, một thành phố trẻ trên hành
trình hội nhập quốc tế. Nhiều ca khúc nổi tiếng ca ngợi vẻ đẹp của di sản
thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đã được thể hiện như: Hạ Long biển nhớ,
Hò biển, Mái đình làng biển, Tình ta biển bạc đồng xanh... Đây cũng là
chương trình quy tụ nhiều ca sỹ hàng đầu Việt Nam cũng như những người
con của Hạ Long đã thành danh như: Trọng Tấn, Đăng Dương, Tùng
Dương, Tân Nhàn, Anh Tuấn, Ngọc Anh, Sơn Tùng M-TP, Hồ Ngọc Hà,
Hoàng Thùy Linh... cùng các nghệ sỹ đến từ các nước trên thế giới. Những
tiết mục đó đã gây tượng tốt đẹp cho người xem.
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Điều đặc biệt ấn tượng trong chương trình “Rực rỡ Hạ Long 2017”
đó là sân khấu chương trình được dàn dựng hoành tráng, quy mô thiết kế
hiện đại. Các hiệu ứng sân khấu được thể hiện trên nền công nghệ led
matrix tạo nên không gian lung linh kỳ ảo, rực rỡ sắc màu, cũng như sự
mới mẻ, sức hấp dẫn khó quên đối với đông đảo nhân dân, du khách trong
và ngoài nước khi tham dự chương trình. Chương trình cũng được tổ chức
bền bờ di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, công viên Hạ Long Sun
World Park.
Chủ trì tổ chức Canaval là UBND tỉnh Quảng Ninh. BQL vịnh Hạ
Long tham gia thực hiện các nhiệm vụ: trong các tiểu ban: Hậu cần, Lễ tân
(Phân công, thực hiện đưa đón các đại biểu của UNESCO, các tổ chức
quốc tế tham dự sự kiện này. Hướng dẫn đưa đón các vị khách quý thăm
quan vịnh Hạ Long); đề xuất nội dung của Canaval với trọng tâm để quảng
bá hình ảnh di sản vịnh Hạ Long. BQL vịnh Hạ Long mà chủ yếu là các
phòng nghiệp vụ của Ban sẽ tham gia đóng góp ý kiến vào nội dung này.
Ví dụ như trong Canaval 2016, gồm 2 phần chính: Carnaval Hạ Long và
Vũ điệu của biển. Cả 2 phần đều mang đậm màu sắc di sản thiên nhiên
huyền thoại trong lòng thành phố Hạ Long trẻ trung, năng động và đang
từng ngày đổi mới.
Bằng nhiều hoạt động sự kiện, hàng năm BQL vịnh Hạ Long thông
qua đó thực hiện công tác truyền thông quảng bá hình ảnh di sản vịnh Hạ
Long cũng như tuyên truyền giáo dục ý thức, trách nhiệm của cộng đồng
trong việc chung tay bảo tồn, phát huy giá trị di sản.
Trong hai năm 2016, 2017, BQL vịnh Hạ Long đã tham gia nhiều
các hoạt động truyền thông sự kiện như mở các gian hàng quảng bá tại hội
chợ OCOP Quảng Ninh, truyền thông về bảo vệ môi trường… Những hoạt
động này có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục cộng đồng rất lớn bởi những tác
động trực quan. Đặc biệt, một số chương trình có ý nghĩa thiết thực như:
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“Ngày Chủ nhật xanh”, “Thanh niên tình nguyện bảo tồn di sản thiên nhiên
thế giới vịnh Hạ Long”, các buổi ngoại khóa thu gom rác thải… đã thu hút
rất đông các bạn trẻ tham gia hưởng ứng.
Ngoài ra qua một số hoạt động tiếp xúc, hỗ trợ doanh nghiệp được tổ
chức cũng góp phần truyền thông quảng bá về di sản vịnh Hạ Long. UBND
TP Hạ Long đã chủ trì phối hợp các ngành: Du lịch, Giao thông vận tải,
Chi cục Quản lý Thị trường, Cảng vụ đường thủy nội địa, đại diện lãnh đạo
các cảng tàu khách Tuần Châu, Hiệp hội du lịch Quảng Ninh, Chi hội tàu
du lịch Hạ Long, chi hội thuyền Hạ Long tổ chức các hội nghị, hội thảo để
trao đổi, đối thoại với doanh nghiệp kinh doanh các dịch vụ trên vịnh Hạ
Long. Qua đó đã tiếp nhận một số ý kiến phản ánh về khó khăn, vướng mắc
và đề xuất, kiến nghị về hoạt động trên vịnh như: thủ tục hành chính, vào ra
cảng bến, xử lý vi phạm, lường tuyến giao thông thủy nội địa, mở rộng
tuyến, điểm du lịch trên vịnh Hạ Long… Chính từ những hoạt động như
thế, có tác động tới ý thức của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tại
vịnh Hạ Long trong việc tăng cường phối hợp không chỉ nâng cao hiệu quả
kinh doanh mà còn cùng đề ra các giải pháp chung tay quảng bá hình ảnh
di sản hiệu quả. Từ đó đem lại nhiều tác động tích cực trở lại cho công việc
kinh doanh của chính họ.
2.2.4.5 Nghiên cứu khoa học
Các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học về di sản vịnh Hạ Long cũng
chính là một phần của hoạt động truyền thông về di sản vịnh Hạ Long.
Một số đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh đã được triển khai, như:
“Nghiên cứu giá trị của các hang ngầm và hồ nước mặn trên vịnh Hạ
Long”; “Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng sạt lở, đổ lở và xói lở hệ thống
đảo làm cơ sở cho việc quản lý, bảo tồn và khai thác hợp lý giá trị di sản
phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội khu vực vịnh Hạ Long và Bái
Tử Long”; Triển khai lập hồ sơ nhiệm vụ khoa học “Nghiên cứu, đánh giá,
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dự báo sự phát triển của thực vật và sự biến đổi của nhũ đá dưới sự tác động
của hệ thống chiếu sáng nhân tạo trong các hang động tại vịnh Hạ Long, Bái
Tử Long và đề xuất những giải pháp quản lý nhằm bảo tồn, khai thác phát
huy hiệu quả giá trị hang động phục vụ phát triển du lịch bền vững”.
Cùng với đó là các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng phục vụ quản lý,
bảo tồn, phát huy các giá trị về đa dạng sinh học, lịch sử văn hóa của Di
sản: nhân rộng mô hình trồng bảo tồn Lan Hài tại khu vực Cửa Vạn, Cống
Đầm trên vịnh Hạ Long (đã trồng được 500 gốc); lập hồ sơ quản lý đối với
các điểm tham quan thuộc tuyến du lịch 4 trên vịnh Hạ Long; phối hợp với
Viện khảo cổ học Việt Nam, Bảo tàng Quảng Ninh, Trường Đại học Hạ
Long khảo sát, nghiên cứu sưu tầm tài liệu hiện vật và triển khai trưng bày
bảo tàng di tích khảo cổ hang Tiên Ông giai đoạn 1; phối hợp với Ban quản
lý Di sản thiên nhiên quần đảo Cát Bà trong quá trình triển khai lập hồ sơ
đề cử Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà.
2.2.5. Thanh tra, kiểm tra
Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động truyền thông về di sản vịnh
Hạ Long cũng đã được quan tâm hơn những năm trước đây. Đặc biệt là
phát huy vai trò của đội Thanh tra, xử lý vi phạm của BQL vịnh Hạ Long.
Trong quá trình làm tuần tra nhiệm vụ, đội đã phát hiện một số trường hợp
hướng dẫn viên từ nơi khác đến, tuyên truyền, hướng dẫn nhiều nội dung
sai lệch về vịnh Hạ Long. Thậm chí có những nội dung xuyên tạc lịch sử,
sự hình thành của vịnh Hạ Long.
Cùng với đó đội Thanh tra xử lý vi phạm của BQL vịnh Hạ
Longcùng phối hợp với các lực lượng chức năng của UBND thành phố Hạ
Long thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát các hoạt động
trên vịnh cũng như các hoạt động truyền thông liên quan đến quảng bá hình
ảnh vịnh Hạ Long. Công tác này được duy trì đều đặn hàng tuần.
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Song song với đó, Đội cũng thường có các cuộc kiểm tra đột xuất đối
với các tàu, các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động khu vực vùng vịnh Hạ
Long để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.
Tuy nhiên, công tác này vẫn cần phải quan tâm nhiều hơn. Đặc biệt
cần có sự phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Ninh có chức
năng quản lý nhà nước về hoạt động truyền thông và văn hóa.
2.3. Đánh giá chung
2.3.1. Những mặt tích cực
Công tác truyền thông để quảng bá hình ảnh của di sản thiên nhiên
thế giới vịnh Hạ Long đã được triển khai tích cực và hiệu quả, góp phần
không nhỏ trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản.
Từ những kết quả như vậy có thể đánh giá những ưu điểm qua từng mặt:
Thứ nhất, về cơ chế chính sách: Nhiều những văn bản pháp lý đã tạo
nên những cơ chế chính sách từ trung ương đến địa phương thuận lợi cho
hoạt động quản lý di sản. Trong đó phải kể đến, cấp trung ương có: Luật
Báo chí, Luật Di sản văn hóa. Ở địa phương có các quy hoạch dài hạn
mang tình tổng thể như: Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng
Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch Tổng thể Phát
triển du lịch Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quy
hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hạ Long, định hướng đến năm
2030; Quy hoạch chi tiết bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới vịnh Hạ
Long đến năm 2020…
Thứ hai, về cơ quan tham gia thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà
nước về vịnh Hạ Long: BQL vịnh Hạ Long được thành lập ngày 9/12/1995
theo Quyết định số 2796 QĐ/UB của UBND tỉnh Quảng Ninh, với chức
năng là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về bảo
tồn, khai thác và phát huy giá trị Di sản vịnh Hạ Long, trọng tâm là khu
vực Di sản thiên nhiên thế giới. BQL vịnh Hạ Long chịu sự quản lý về tổ
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chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh Quảng Ninh, đồng thời chịu
sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
và Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam. Theo QĐ số 3736/QĐ - UBND
ngày 25 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh, vịnh Hạ Long được chuyển
chức năng quản lý nhà nước về UBND thành phố Hạ Long với các mục
đích chính nhằm tạo sự chủ động, trách nhiệm, hiệu quả trong công tác đảm
bảo môi trường kinh doanh du lịch, dịch vụ, an toàn cho du khách. Nhiệm
vụ quản lý nhà nước về hoạt động truyên thông đối với di sản vịnh Hạ
Long vẫn được BQL vịnh Hạ Long duy trì và phát huy.
Thứ ba, các hoạt động truyền thông về di sản vịnh Hạ Long luôn
được phát huy hiệu quả cả trong và ngoài nước. Thực hiện tốt công tác
tuyên truyền, giới thiệu về di sản như mở chuyên mục về di sản trên báo,
đài địa phương, phát hành hàng chục ngàn ấn phẩm tuyên truyền vịnh Hạ
Long, in ấn CD, VCD, DVD, phim tài liệu nghệ thuật về vịnh Hạ Long,
thiết lập website vịnh Hạ Long, lắp dựng biển quảng bá tấm lớn tại các
điểm nút giao thông quan trọng, tổ chức thuyết minh, giới thiệu vịnh Hạ
Long cho hàng ngàn du khách về vịnh Hạ Long. Trong đó, đặc biệt lưu tâm
đến hoạt động quảng bá hình ảnh vịnh Hạ Long ra nước ngoài thông qua
các kênh truyền hình quốc tế nổi tiếng, tạp chí Heritage của hãng hàng
không Việt Nam, mạng lưới các Di sản... Hàng năm, Ban phối hợp với các
ngành, đơn vị liên quan tham gia các sự kiện chính trị văn hóa của tỉnh: Lễ
hội du lịch Hạ Long, Hội nghị xúc tiến đầu tư, các Hội nghị xúc tiến du lịch
để tuyên truyền, quảng bá vịnh Hạ Long ở trong và ngoài nước.
Thứ tư, công tác truyền thông tại cộng đồng cũng được BQL vịnh
quan tâm triển khai. Vịnh Hạ Long là Di sản thế giới tại Việt Nam đầu tiên
tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Công ước quốc tế 1972 về bảo vệ
Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới cho các sở, ban, ngành, địa phương,
doanh nghiệp có liên quan. Đồng thời, duy trì việc tổ chức kết nối, tổ chức
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chuyến đi giáo dục môi trường Ecoboat. Trước khi làng chài được di dời
lên bờ, hoạt động tuyên truyền, giáo dục cộng đồng được quan tâm, đẩy
mạnh: tổ chức ký cam kết bảo vệ, gìn giữ an ninh- trật tự, cảnh quan môi
trường di sản cho 1.022 hộ ngư dân; hàng tháng tổ chức các buổi tuyên
truyền trực tiếp và qua hệ thống loa phát thanh nhằm giáo dục nâng cao
nhận thức cho dân cư làng chài về di sản…Thông qua những việc làm thiết
thực, cụ thể đã tạo sự chuyển biến rõ nét về tư duy, nhận thức, ý thức và
hành động của cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản
thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.
Thứ năm, công tác quản lý hoạt động truyền thông di sản vịnh Hạ
Long đã có nhiều đổi mới. Phương thức tuyên truyền, quảng bá cho hoạt
động du lịch vịnh Hạ Long bằng các kênh thông tin hiệu quả: nâng cấp và
tận dụng tối đa các chức năng của website halongbay.com.vn, xây dựng đĩa
CD để hướng dẫn khách du lịch tham quan các tuyến, điểm du lịch trên
vịnh Hạ Long; xây dựng sơ đồ chỉ dẫn, thuyết minh các tuyến điểm tham
quan trên vịnh, bảng niêm yết để thông báo công khai tại cảng tầu khách
quốc tế Tuần Châu, cảng tàu khách du lịch Vinashin và đặt tại một số điểm
tham quan trên; lắp đặt mới một số hộp thư góp ý tại cảng tầu khách quốc
tế Tuần Châu, cảng tàu khách du lịch Vinashin và một số điểm tham quan
trên Vịnh.
Thứ sáu, ý thức, trách nhiệm, chất lượng của đội ngũ cán bộ viên
chức, nhất là đội ngũ hướng dẫn viên trên Vịnh, nhân viên đón tiếp, phục
vụ khách du lịch ngày càng được nâng cao. Mỗi CBVCNLĐ của BQL vịnh
Hạ Long đều được xem như một “sứ giả” của di sản thiên nhiên thế giới
vịnh Hạ Long. Mỗi người được đào tạo bài bản và tự trang bị cho mình
những kiến thức đầy đủ về chính công việc mình đang làm đều có thể làm
tốt vai trò là một tuyên truyền viên, quảng bá hình ảnh về vịnh Hạ Long.
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2.3.2. Hạn chế
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý hoạt động
truyền thông về di sản vịnh Hạ Long vẫn còn một số những khó khăn
không nhỏ, do lĩnh vực truyền thông thực sự quan trọng nhưng chưa thực
sự được coi trọng khi đặt trong mối tương quan với các nhiệm vụ bảo tồn
và phát huy giá trị của di sản vịnh Hạ Long.
Chưa xây dựng hệ thống văn bản cụ thể để định hướng công tác
truyền thông, thường chỉ lồng ghép trong các hoạt động chuyên môn khác.
Do vậy, tính định hướng của hoạt động quản lý truyền thông về di sản vịnh
Hạ Long chưa được thể hiện rõ.
Hệ thống chuyển tải thông tin, quảng bá, giới thiệu về vịnh Hạ Long
đã có và được quan tâm đầu tư nhưng có nơi chưa đáp ứng yêu cầu, chưa
đồng bộ, đặc biệt là các hệ thống bảng biển.
Số lượng, chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên có lúc chưa đáp ứng
được nhu cầu của khách tham quan. Nhất là như hiện nay, khi lượng du khách
đến với Hạ Long ngày một đông. Có những ngày cao điểm, một hướng dẫn
viên phải đi đến 3 tour trên vịnh một ngày, gây ra tình trạng quá tải.
Chất lượng hoạt động thanh, kiểm tra về quản lý hoạt động truyền
thông di sản vịnh Hạ Long còn lỏng lẻo, chưa thực sự được kiểm soát chặt.
Chất lượng và số lượng đội ngũ trực tiếp quản lý website và nội dung
tuyên truyền của Ban còn thiếu và yếu.
Nguyên nhân của hạn chế:
Thứ nhất, nhận thức về vai trò của hoạt động truyền thông chưa thực
sự được coi trong khi đặt cạnh các nhiệm vụ khác.
Thứ hai, do sự chồng chéo trong quản lý dẫn tới việc phối hợp giữa cơ
quan trực tiếp quản lý di sản (BQL vịnh Hạ Long) và cơ quan quản lý hoạt
động truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông) chưa thực sự gắn kết.
Thứ ba, kinh phí dành cho công tác quản lý hoạt động truyền thông về
di sản vịnh Hạ Long chưa được thỏa đáng, dù rằng nguồn phí tham quan
vịnh ngày càng lớn.
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Tiểu kết
Cùng với rất nhiều những nỗ lực trong công tác quản lý nhà nước đối
với vịnh Hạ Long nói chung, trong những năm qua, công tác quản lý hoạt
động truyền thông về di sản vịnh Hạ Long đã có nhiều chuyển biến rất tích
cực, đem lại hiệu quả không hề nhỏ đối với việc quảng bá hình ảnh di sản
thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Những nỗ lực trong công tác quản lý
hoạt động truyền thông có thể thấy từ khâu lãnh đạo, chỉ đạo điều hành cho
đến các sản phẩm truyền thông về vịnh Hạ Long. Các sản phẩm này ngày
một phong phú hơn, đáp ứng nhiều hơn đối với yêu cầu của thời đại. Chính
nhờ những sản phẩm ấy, du khách khắp mọi miền tổ quốc, khắp các quốc
gia trên thế giới đều có thể tìm hiểu về di sản vịnh Hạ Long một cách chi
tiết và chân thực.
Công tác truyền thông cũng ngày được mở rộng phong phú, đa dạng
hơn không chỉ dừng lại ở các tin bài phản ánh mà bằng nhiều hình thức
như: bảng biển tấm lớn, thông qua các sự kiện… đã thu hút ngày một đông
lượng người xem và tham gia.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác quản lý hoạt động truyền thông về di
sản vịnh Hạ Long vẫn còn không ít những hạn chế. Hoạt động truyền thông
dẫu đã được quan tâm hơn song vẫn còn là chưa đủ. Đặc biệt, đối với một
di sản tầm cỡ như vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên thế giới, 2 lần được
UNESCO công nhận.
Trên cơ sở tìm hiểu, phân tích thực trạng công tác quản lý hoạt động
truyền thông về di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, đồng thời phỏng
vấn các chủ thể tham gia quản lý hoạt động truyền thông đối với di sản
thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và các đối tượng tham gia hoạt động này,
tác giả luận văn có điều kiện tìm hiểu rõ hơn về thực trạng công tác quản lý
hoạt động truyền thông đối với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.
Đó là tiền đề để luận văn có thể đề ra một số giải pháp góp phần nâng cao
chất lượng truyền thông nhằm quảng bá hình ảnh di sản thiên nhiên thế giới
vịnh Hạ Long.
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Chương 3
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
TRUYỀN THÔNG VỀ DI SẢN VỊNH HẠ LONG
3.1. Định hướng, nhiệm vụ quản lý hoạt động truyền thông về di sản
vịnh Hạ Long
3.1.1. Định hướng
Các hoạt động truyền thông quảng bá giá trị các di sản trong khu vực
và trên thế giới; kinh nghiệm và thực tiễn của các nước trên thế giới trong
việc khai thác danh hiệu di sản là bài học quý để Việt Nam học hỏi nhằm
quảng bá, nâng cao hình ảnh quốc gia; phát huy giá trị của các di sản vịnh
Hạ Long nói riêng và các di sản được UNESCO công nhận nói chung nhằm
quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam. Với trách nhiệm của những người
làm công tác quản lý di sản, chúng ta sẽ phải cùng chung tay bảo tồn,
quảng bá các di sản đã được UNESCO công nhận, giúp các thế hệ trẻ Việt
Nam và cộng đồng thêm yêu quý, trân trọng những di sản vô giá của thiên
nhiên ban tặng, đồng thời tăng cường quảng bá, phát huy giá trị, góp phần
nâng cao hình ảnh, vị thế của đất nước, con người và văn hóa Việt Nam
trên trường quốc tế. Các cơ quan quản lý di sản trao đổi kinh nghiệm hay,
từ đó vận dụng vào điều kiện thực tế của Việt Nam, nhằm thực hiện tốt hơn
công tác lưu trữ, bảo vệ di sản tư liệu gắn với quảng bá và nâng cao hình
ảnh của quốc gia.
3.1.2. Nhiệm vụ
Theo quan điểm của UNESCO cũng như nhiều nước trên thế giới, di
sản văn hóa vật thể và phi vật thể được nhìn nhận như một loại “tài sản đặc
biệt” với các giá trị không hề bị suy giảm, ngược lại còn được gia tăng theo
thời gian. Nhưng điều đó chỉ có thể thành hiện thực khi di sản được quảng
bá tốt và khai thác hiệu quả. Đây sẽ là loại tài sản không thể tái sinh, không
thể thay thế và có thể khai thác nhiều lần, qua nhiều thế hệ kế tiếp. Do vậy,

77
để bảo tồn và phát huy giá trị di sản cần có lộ trình, có sự phối hợp, liên kết
phù hợp với từng giai đoạn cụ thể của quốc gia.
Thứ nhất, chúng ta cần tăng cường phổ biến, vận động, tuyên truyền
đưa Luật Di sản văn hóa vào cuộc sống. Từ đó tăng cường bảo vệ hiện
trạng di sản, tránh hiện tượng xâm phạm di sản xuống cấp.
Thứ hai, đẩy mạnh và đổi mới phương thức tuyên truyền, quảng bá hoạt
động du lịch di sản vịnh Hạ Long; nâng cao chất lượng và hoàn thiện cơ sở vật
chất các điểm đến, sản phẩm du lịch hiện có nhằm phát huy tài nguyên du lịch
khu vực vịnh Hạ Long. Phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc, độc đáo, riêng
có của di sản, các loại hình du lịch chất lượng cao. Huy động sự tham gia của
các doanh nghiệp để khai thác, phát triển dịch vụ.
Thứ ba, nâng cao ý thức trách nhiệm, văn hóa ứng xử và trình độ chuyên
môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác quản lý di sản.
Thứ tư, tiếp tục tham mưu với tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long duy
trì và mở rộng mối quan hệ với các tổ chức quốc tế, các quốc gia trong khu vực,
trên thế giới phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản vịnh
Hạ Long, như: trung tâm Di sản thế giới, tổ chức IUCN, mạng lưới các khu bảo
tồn biển, mạng lưới các Di sản thiên nhiên thế giới khu vực Châu Á- Thái Bình
Dương, mạng lưới các khu dự trữ sinh quyển thế giới; mạng lưới các nhà quản
lý Di sản thế giới biển, văn phòng UNESCO tại Hà Nội, văn phòng IUCN tại
Hà Nội.
Cũng theo như ý kiến của một cán bộ làm công tác quản lý hoạt động
truyền thông có kinh nghiệm lâu năm của tỉnh Quảng Ninh đề xuất: “Một
trong những nhiệm vụ quan trọng, theo tôi chính là xây dựng một chiến
lược truyền thông xã hội hiệu quả về di sản. Đó là việc trả lời cho được các
câu hỏi: Mục tiêu ta nhắm tới là ai? Họ sử dụng nền tàng nào? Sẽ lấy hình
ảnh nào, nội dung gì làm đại diện? Sẽ sử dụng giọng điệu nào khi có phản
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ứng từ du khách? Thứ nhất, cần xác định thị trường chiến lược mà Quảng
Ninh đang nhắm tới, cần quảng bá chính, là các quốc gia có khả năng đi
du lịch lớn, chẳng hạn như các nước châu Âu (như Úc, Mỹ), châu Á, Đông
Bắc Á, và đặc biệt là Trung Quốc. Thứ hai, ngoài truyền thông trên các
kênh báo chí, cần đặc biệt chú trọng đến những hình thức truyền thông xã
hội, chính là website và mạng xã hội vì chi phí ít, nhưng hiệu quả lại rất
cao. Nền tảng truyền thông phải hiện đại, thông dụng và xác định thứ tự ưu
tiên như: instegram, twitter, snapchat, facebook, youtube… Thứ ba, cần
quan tâm đến liên kết chuỗi trong truyền thông, quảng bá với các doanh
nghiệp như: các hãng lữ hành, các hãng máy bay, nhà hàng, khách sạn,
đoàn nghệ thuật… để có sản phẩm truyền thông hoàn hảo. Cuối cùng, cần
quan tâm tới việc xử lý khủng hoảng truyền thông (nếu có) hoặc những
phàn nàn, phản hồi của du khách sau khi trải nghiệm tới di sản. Cần có
những nghiên cứu, đánh giá trung thực về hiệu quả truyền thông và quản lý
từng giai đoạn, để có định hướng cho thời gian tiếp theo” [Phụ lục 2.3,
tr127].
3.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động truyền
thông về di sản vịnh Hạ Long những năm tới
3.2.1. Nâng cao nhận thức về truyền thông di sản
Mặc dù công tác truyền thông về di sản vịnh Hạ Long có ý nghĩa rất
quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh di sản, tuyên truyền cộng đồng
nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản nhưng cho đến nay việc
nhận thức về hoạt động chưa thực sự được quan tâm đúng mức từ cơ quan
trực tiếp đảm nhận việc quản lý nhà nước đối với vịnh Hạ Long cho đến
các cấp cao hơn. Do vậy, việc nâng cao nhận thức về truyền thông quảng
bá hình ảnh di sản vịnh Hạ Long cần phải nâng cao hơn nữa. Công tác quản
lý hoạt động truyền thông về di sản cần bắt đầu từ hệ thống văn bản quy cụ,
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cụ thể hơn cho đến việc thực hiện. Việc nâng cao nhận thức về quản lý hoạt
động truyền thông về di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long là việc làm đầu
tiên và đặt nền móng cho sự thành công của công tác công tác này. Không
những vây, đây còn là việc phải được thực hiện thường xuyên, liên tục…
Xác định di sản thiên nhiên thế giới là tài sản quý không chỉ của
quốc gia mà của nhân loại. Là địa phương được sở hữu và khai thác tài sản
đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể các
cấp, các ngành của tỉnh Quảng Ninh cần quán triệt sâu sắc, thấm nhuần
quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về
công tác truyền thông cùng như công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản;
tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, viên chức và nhân
dân nhận thức về vị trí, vai trò tầm quan trọng của hoạt động truyền thông,
quảng bá hình ảnh vịnh Hạ Long.
Cùng với đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến
các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật về truyền
thông đến các cơ quan thông tấn, báo chí, tuyên truyền, các cơ quan có liên
quan, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, đơn vị và nhân dân;
thực hiện hiệu quả quy chế phát ngôn, cung cấp, đăng phát và xử lý thông
tin trên phương tiện thông tin đại chúng, kể cả trên mạng Internet.
Một việc làm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ nâng
cao nhận thức về quản lý hoạt động truyền thông di sản vịnh Hạ Long đó là
tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ
tuyên truyền viên, hướng dẫn viên du lịch, phóng viên, biên tập viên, góp
phần nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, kiến thức về di sản
vịnh Hạ Long. Các sản phẩm truyền thông về di sản vịnh Hạ Long phản
ánh giá trị, đời sống của di sản. Các sản phẩm này có chất lượng cao cả về
tư tưởng và nghệ thuật, nội dung và hình thức, tạo nên sức hấp dẫn và có
sức thuyết phục; góp phần quảng bá hình ảnh của di sản thiên nhiên thế

80
giới vịnh Hạ Long.
Không ít người vẫn cho rằng truyền thông về di sản không thực sự cần
thiết và quan trọng. Đó là quan niệm sai lầm, bởi lẽ trên thế giới việc quảng
bá để lôi kéo đông đảo công chúng đã được thực hiện rất lâu. Họ còn hình
thành bộ môn Marketing từ sớm để tìm kiếm và giữ chân khách hàng. Đó
được xem là mục đích bất di bất dịch của Marketing. Tương tự trong kinh
doanh, những người làm văn hóa cũng rất cần đến công chúng, cần được
lựa chọn công chúng. Từ đó biết họ cần gì, mong muốn ra sao và cách thức
để đáp ứng những mong muốn đó khiến công chúng hài lòng.
Theo kết quả khảo sát của tác giả trong quá trình nghiên cứu đề tài,
trong số 100 người được hỏi về mức độ quan tâm của công chúng đối với
thông tin về di sản vịnh Hạ Long, chỉ có 11% cho biết rất quan tâm và có
hiểu biết; Số người rất quan tâm nhưng chưa có hiểu biết nhiều chiếm số
lượng nhiều nhất: 44%; tiếp đó là những người thỉnh thoảng có tìm hiểu,
chiếm 40%; số ít là không quan tâm, chỉ có 5%. Như vậy, việc nâng cao
của công chúng về hoạt động di sản vịnh Hạ Long cũng cần quan tâm hơn.
Để từ đó có thêm nhiều người coi đây là mối quan tâm của họ, từ đó mới
đạt hiệu quả cao trong truyền thông quảng bá di sản [Phụ lục 1].
Không chỉ với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long mà với các di
sản thế giới được UNESCO công nhận của Việt Nam đã và đang đóng góp
ngày càng tích cực cho sự phát triển kinh tế trên nhiều mặt: Công tác quản
lý, tu bổ tôn tạo các di sản thế giới ngày càng được ổn định và cải thiện.
Ngày càng có nhiều hoạt động dịch vụ phục vụ tham quan, du lịch được mở
ra tại các khu di sản thế giới. Cũng nhờ đó, không ít bộ phận trong di sản
được phục hồi với các điểm tham quan du lịch mới được mở ra quanh khu
di sản,.
Những con số thống kê tại di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đã
phản ánh rõ ràng lượng khách du lịch hàng năm đều tăng nhanh, thường là
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năm sau nhiều hơn năm trước (có một số ít trường hợp cá biệt). Lượng
khách tham quan di sản tăng nhanh kéo theo sự phát triển nhanh chóng trực
tiếp của ngành du lịch tại địa phương có di sản thế giới và gián tiếp là
ngành du lịch trong phạm vi cả nước.
Khi di sản trở thành di sản thế giới được UNESCO công nhận, nói
theo cách của ngành Kinh tế, điều đó giống như di sản được gắn một
“thương hiệu” hấp dẫn, đặc biệt, xứng tầm toàn cầu. Di sản thế giới vịnh
Hạ Long cũng vậy. Đây đã trở thành tài sản chung của nhân lọai, do đó
nghiễm nhiên trở thành một điểm không thể bỏ qua của du khách ngoài
nước khi tới Việt Nam, của du khách trong nước khi đến với Quảng Ninh.
Có nhiều hướng dẫn viên du lịch đã thể hiện trong bài giới thiệu của mình
rằng: “Đến Việt Nam mà không đến thăm vịnh Hạ Long thì chưa phải đã
đến Việt Nam”...
Trong những năm vừa qua, ở Việt Nam, với công tác bảo tồn phát
huy giá trị di sản luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành cả ở
Trung ương và địa phương, và không chỉ trong nước mà còn với quốc tế.
Các di sản này đều được triển khai lập dự án quy hoạch bảo tồn và phát huy
giá trị. Và đặc biệt công tác truyền thông để góp phần quảng bá hình ảnh di
sản, kêu gọi sự chung tay cùng phát huy, bảo tồn giá trị rất được coi trọng.
Việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới chính là một định
hướng quan trọng nhằm hỗ trợ phát triển du lịch. Nghị định số
109/2017/NĐ-CP quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên
nhiên thế giới ở Việt Nam với 4 chương, 24 điều, Nghị định này thực sự là
khung pháp lý quan trọng để bảo vệ, quản lý và phát huy giá trị các Di sản
thế giới của Việt Nam đã được UNESCO vinh danh. Chúng ta có thể thấy,
nếu chúng ta làm tốt công tác truyền thông về di sản chính là góp phần bảo
tồn và phát huy giá trị di sản đồng thời, góp phần bảo tồn và phát huy giá
trị nguồn tài nguyên du lịch của nước ta.
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Việc nâng cao nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác
quản lý hoạt động truyền thông đối với di sản vịnh Hạ Long không chỉ
nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, học tập đơn thuần, mà còn có khả năng
đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương và cả nước, nên ngoài sự
quan tâm của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương. Cũng từ
đó, di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long còn nhận được sự tham gia
ngày càng tích cực của cộng đồng vào quá trình bảo tồn và phát huy giá trị
di sản. Ngay bản thân những người dân của TP Hạ Long cũng chia sẻ, họ
muốn được tham gia trực tiếp vào hoạt động này. Bà Đỗ Thị Lâm, phường
Hà Phong, TP Hạ Long đã nói: “Tôi thấy rằng, để tuyên truyền, quảng bá
nhiều hơn, tốt hơn cho di sản vịnh Hạ Long thì rất cần quan tâm đến cả
những người dân của Hạ Long như chúng tôi. Như hiện tại, đa phần chúng
tôi tự tìm hiểu thông tin về vịnh Hạ Long, không đảm bảo chắc chắn rằng
mọi thông tin đó là chính xác hoàn toàn, dù rằng chúng tôi sống ngay tại
đây. Do vậy, tôi thiết nghĩ, chính quyền địa phương nên tuyên truyền sâu
rộng đến ngay chính từng người dân về ý thức giữ gìn di sản quý giá, về sự
tự hào của những công dân vùng di sản. Đồng thời, có những định hướng
về việc tìm hiểu các thông tin chính thống, các nguồn thông tin đáng tin
cậy cho người dân chúng tôi” [Phụ lục 2.6, tr137].
Tuy nhiên, tuỳ theo cách hiểu và cách tiếp cận của mỗi đối tượng mà
hoạt động truyền thông về di sản vịnh Hạ Long được khai thác theo những
chiều hướng khác nhau. Cũng có những tác động tích cực đối với sự phát
triển bền vững của di sản đồng thời cũng có những tác động tiêu cực đối
với di sản. Do vậy việc nâng cao nhận thức về quản lý hoạt động truyền
thông phải được thực hiện ngay đối với những tổ chức, cá nhân làm công
tác quản lý liên quan đến di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Từ đó,
có thể quản lý tốt, phát huy những nội dung truyền thông mang yếu tố tích
cực, giảm thiểu và kiểm soát tốt những tác động tiêu cực đối với di sản thế
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giới vịnh Hạ Long, nhằm tạo sự ổn định, bền vững cho di sản thế giới.
Chính nhờ có những nhận thức đúng đắn về công tác quản lý hoạt
đông truyền thông nên ngay sau khi được UNESCO công nhận là kỳ quan
thiên nhiên thế giới lần thứ nhất, để tạo tiền đề cho việc bảo tồn và phát
huy giá trị di sản, BQL vịnh Hạ Long đã được thành lập. Song song với sự
thành lập đơn vị quản lý di sản thế giới, đội ngũ cán bộ chuyên môn nghiệp
vụ của BQL vịnh Hạ Long cũng dần được tăng cường để đáp ứng nhiệm vụ
bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới. Cho đến nay, BQL vịnh Hạ Long
vẫn hoạt động ổn định, có đội ngũ cán bộ chuyên môn nghiệp vụ tốt, đáp
ứng được những yêu cầu hoạt động, quản lý di sản thế giới trên các mặt đối
nội và đối ngoại.
Việc nhận thức đúng về công tác quản lý hoạt động truyền thông về
di sản vịnh Hạ Long sẽ góp phần kêu gọi sự đầu tư, hỗ trợ nhiều hơn về kỹ
thuật, tài chính từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thông các dự án
quy hoạch, dự án về phát huy và bảo tồn giá trị di sản vịnh Hạ Long. Hàng
trăm tỷ đồng đã được dành để sửa chữa, cải tạo một số hang động trên vịnh
Hạ Long với mục tiêu đảm bảo bền vững, phù hợp với cảnh quan, môi
trường trong hang cũng như giữ nguyên hiện trạng, vẻ đẹp tự nhiên của di
sản và đảm bảo an toàn cho du khách. Nhờ những nỗ lực đó, bộ mặt của di
sản vịnh Hạ Long ngày càng được cải thiện, nhiều bộ phận của di sản thế
giới đã được bảo quản, tu bổ và phục hồi, vịnh Hạ Long ngày càng trở nên
hấp dẫn hơn. Trong quá trình phát triển du lịch, các nguồn thu thông qua
phí tham quan vịnh tăng lên hàng năm đã trở thành động lực quan trọng để
chúng ta tái đầu tư cho bảo tồn, phát huy giá trị di sản, để lại tiếp tục phát
triển các hoạt động du lịch.
3.2.2. Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý hoạt động truyền thông di
sản vịnh Hạ Long
Những năm gần đây, công tác truyền thông về di sản vịnh Hạ Long
càng lúc càng phát triển mạnh mẽ, góp phần khẳng định vị thế của Hạ
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Long, một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước. Số khách thăm
quan vịnh Hạ Long nói riêng và các điểm du lịch trên địa bàn tăng theo
từng năm. Điều đó cũng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác
quản lý hoạt động truyền thông về di sản vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, để quản
lý hoạt động truyền thông về di sản vịnh Hạ Long tiếp tục phát triển hơn,
đạt hiệu quả hơn, vẫn cần các giải pháp đồng bộ về cơ chế, chính sách:
Thứ nhất, cần xây dựng chiến lược truyền thông về di sản vịnh Hạ
Long một cách đồng bộ.
Tháng 10/2014, tại Hà Nội, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phối
hợp với Cục Di sản Văn hóa, Bộ VHTTDL đã tổ chức hội thảo: “Quảng bá
Di sản Thế giới”. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm, tham gia của các chuyên
gia, các nhà quản lý hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và các cơ
quan thông tấn, báo chí. Các đại biểu tham gia hội thảo đã nhấn mạnh: Việt
Nam là một trong những quốc gia có số lượng di sản được công nhận nhiều
trong khu vực. Với mỗi di sản được công nhận, Việt Nam lại có thêm một
cơ hội để được bạn bè thế giới biết đến, có thêm cơ hội để phát triển du lịch
từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội. Để đạt được thành quả như vậy,
phải kể đến sự cố gắng, nỗ lực của các nhà quản lý, các chuyên gia về trong
lĩnh vực văn hóa, lịch sử. Dẫu vậy, cùng với những lợi ích có được thì việc
di sản được vinh danh cũng đạt ra nhiều vấn đề cần được quan tâm. Không
chỉ việc bảo tồn, tôn tạo di sản mà còn phải quan tâm đến cách thức quản
lý, tổ chức hoạt động và xây dựng chiến lược quảng bá di sản làm sao để di
sản có thể phát huy đầy đủ giá trị vốn có là điều không đơn giản. Đặc biệt
là công tác truyền thông quảng bá hình ảnh di sản.
Như với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đã góp phần thúc
đẩy sự phát triển du lịch, kinh tế, xã hội tại Quảng Ninh, đồng thời quảng
bá hình ảnh Việt Nam trên toàn thế giới. Không thể phủ nhận rằng nhờ có
vịnh Hạ Long, số lượng khách du lịch tới Việt Nam ngày càng tăng. Mặc
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dù vậy, việc công nhận di sản không phải chỉ để phục vụ mục đích khai
thác du lịch mà trách nhiệm của chúng ta là cần cân bằng mục tiêu bảo tồn
với phát huy giá trị của di sản. Công tác truyền thông quảng bá phát huy
giá trị di sản cần vịnh Hạ Long phải được gắn liền với các mục tiêu bảo
tồn, tôn tạo di sản và giúp du khách hiểu rõ giá trị của khu di tích, di sản
thế giới, từ đó cùng chung tay vào việc bảo vệ di sản.
Để có thể xây dựng phương pháp bảo vệ kết hợp với quản lý, phát
huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long cần xây dựng chiến
lược dài hơi trong khoảng thời gian 20 năm với lộ trình cụ thể theo từng
dấu mốc.
Có thể thấy một ví dụ về cách quảng bá di sản đã được thực hiện rất
tốt nhờ có chiến lược cụ thể trong công tác quản lý hoạt động truyền thông
về di sản. Đó là di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, đại diện
Ban quản lý vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết: “Khi hang động
kỳ vĩ tại Phong Nha - Kẻ Bàng được phát hiện, Ban quản lý đã được nhiều
nhà khoa học ở hội Hang động Hoàng gia Anh tư vấn cách quảng bá và họ
đã thực hiện theo những lời khuyên này. Cụ thể, ban quản lý đã mời những
hãng thông tấn, kênh truyền hình nước ngoài như BBC, CNN, CHK đến
đưa tin. Không chỉ có vậy, Ban quản lý còn mời nhiều nhà thám hiểm nước
ngoài tới thám hiểm và viết bài. Giờ đây, tour thám hiểm hang động Phong
Nha - Kẻ Bàng đặc biệt nhất là hang Sơn Đoòng đã kín chỗ đến hết với giá
mỗi tour trung bình là 3.000 USD” [51].
Việc xây dựng chiến lược về truyền thông cho di sản vịnh Hạ Long
cũng cần tạo sức hút bằng bản sắc riêng của di sản. Theo đó, di sản cần có
slogan riêng. Slogan này sẽ được quảng bá rộng rãi. Đây là cách để nhận
diện di sản vịnh Hạ Long trên các kênh thông tin hình ảnh, công chúng sẽ
nhớ tới di sản, muốn đi thăm di sản nhiều hơn. Như di sản thiên nhiên thế
giới vịnh Hạ Long đã được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới được
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hơm 20 năm nhưng đến nay vẫn chưa xây dựng được slogan. Đã từng có
một số cuộc thi được tổ chức với những ý tưởng về slogan cho vịnh Hạ
Long như: “Ha Long - An emerald of Asia” (Hạ Long - viên ngọc bích của
châu Á).
Du lịch Quảng Ninh chưa từng có slogan, tuy nhiên cũng đã có logo in
Gà Chọi, hình ảnh quen thuộc gắn với vịnh Hạ Long, di sản - kỳ quan thiên
nhiên thế giới, cũng là điểm nhấn lớn nhất trên bản đồ du lịch Quảng Ninh.
Hình ảnh này đã đồng hành cùng du lịch Quảng Ninh suốt từ năm 2003 đến
nay, xuất hiện như hình ảnh của Quảng Ninh trong nhiều sự kiện lớn trong
nước và quốc tế. Đặc biệt, trong cuộc bình chọn kỳ quan thiên nhiên mới
của thế giới do Tổ chức New7 Wonders tổ chức hình ảnh đó đã là biểu
trưng cho vịnh Hạ Long.
Việc xây dựng slogan cũng cần chú ý đến đối tượng khách chiến lược
của mình. Ví dụ: Phong Nha, Kẻ Bàng sẽ phù hợp với tuổi trẻ, người ưa du
lịch mạo hiểm cần xây dựng những chương trình du lịch mạo hiểm, khám
phá; TP Hồ Chí Minh năng động phù hợp cho người thích nhịp sống sôi
động; Huế trầm lặng, yên bình sẽ thu hút đối tượng khách là người đi làm,
người lớn tuổi…cần phát triển những khu nghỉ dưỡng, du lịch.
Thứ hai, tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI đã nêu lên yêu cầu: “Chủ động
đón nhận cơ hội phát triển, vượt qua các thách thức để giữ gìn, hoàn thiện
bản sắc văn hóa dân tộc; hạn chế, khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực,
mặt trái của toàn cầu hóa về văn hóa” [32].
Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, nhất là với sự phát triển ngày
một nhanh và mạnh của Internet cũng như các phương tiện truyền thông đại
chúng phong phú, đa dạng, thì cả thế giới ngày càng trở nên nhỏ bé, thu
hẹp. Chỉ bằng một cú nhấp “chuột” người ta cũng có thể biết được tin tức
mới mẻ nhất ở tất cả các ngóc ngách trên hành tinh. Chính bởi vậy khoảng
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cách giữa các quốc gia dường như được rút ngắn lại. Điều đó vừa là cơ hội
vưa là thách thức cho công tác truyền thông về di sản.
Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền quảng bá, thu hút đầu
tư du lịch có hiệu quả, các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh Quảng
Ninh cần đẩy mạnh liên kết với các cơ quan báo chí truyền thông của các
địa phương khác trong nước cũng như ngoài nước. Cùng với đó là, tham
gia các chương trình tọa đàm, hội thảo, giao lưu về công tác tuyên tuyền về
du lịch của mỗi địa phương. Thông qua đó, những cách làm hay, những
kinh nghiệm tuyên truyền đem lại hiệu quả cao trong việc quảng bá hình
ảnh di sản của địa phương được các cơ quan báo chí cùng chia sẻ. Chính
bằng sức mạnh của truyền thông mà việc đẩy mạnh liên kết hỗ trợ thông tin
quảng bá sự kiện văn hóa, quảng bá hình ảnh di sản được thúc đẩy.
Như trong những năm gần đây, việc liên kết hỗ trợ thông tin với các
cơ quan báo chí trong và ngoài nước, được các cơ quan báo chí, truyền
thông của tỉnh Quảng Ninh (tiêu biểu là báo Quảng Ninh, đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh) thực hiện khá tốt. Đặc biệt, các cơ quan này còn
mở rộng hợp tác với các tập đoàn báo chí nước ngoài như Hàn Quốc,Trung
Quốc, Đức, Thái Lan, Thụy Điển, Newzealand.... để tăng diện phủ sóng
thông tin, trong đó chủ yếu là quảng bá hình ảnh di sản thiên nhiên thế giới
vịnh Hạ Long. Điển hình như Báo Quảng Ninh đã đặt đường link tới Báo
Quảng Tây điện tử trên trang Báo Quảng Ninh điện tử. Từ năm 2011 đến
nay, Báo Quảng Ninh đã mở chuyên trang Quảng Tây, định kỳ 1 tháng 2
chuyên đề vào tuần thứ 2 và tuần thứ 4 trong tháng trên trang 8 Báo Quảng
Ninh, in mầu để đăng tải những bài viết, hình ảnh do phóng viên Quảng
Tây Nhật báo thực hiện về tình hình kinh tế - xã hội của Khu tự trị dân tộc
Choang Quảng Tây. Đồng thời, chuyển bài của phóng viên Báo Quảng
Ninh giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là lĩnh
vực du lịch; cũng như các chủ trương, chính sách của tỉnh Quảng Ninh
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trong chuyển đổi mô hình kinh tế; xây dựng Khu kinh tế - hành chính đặc
biệt Vân Đồn; kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và Trung Quốc
nói riêng đến đầu tư tại Quảng Ninh để đăng tải trên Quảng Tây Nhật báo.
Khi có các sự kiện lớn về du lịch, như: Lễ hội du lịch, Carnaval Hạ Long...,
Báo Quảng Ninh đều mời Quảng Tây Nhật báo cử đoàn công tác sang tham
dự, tác nghiệp, tuyên truyền quảng bá cho sự kiện.
Như vậy, có thể thấy việc liên kết giữa các cơ quan truyền thông ở
nhưng địa phương có di sản trong và ngoài nước sẽ góp phần không nhỏ
cho hoạt động về di sản.
3.2.3. Xây dựng lực lượng
Thực chất công tác truyền thông về di sản văn hóa nói chung và di sản
thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long không phải là việc của các cơ quan
chuyên trách. Đó là trách nhiệm chung của từng người dân Việt Nam, của cả
cộng đồng. Với đội ngũ cán bộ nhà nước chuyên trách về truyền thông quảng
bá di sản vịnh Hạ Long thì càng cần được bồi dưỡng, tập huấn đầy đủ.
Trước tiên để có nguồn nhân lực cho công tác truyền thông, quảng bá
hình ảnh di sản vịnh Hạ Long cần xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp.
Ở tầm quốc gia, cần có đội ngũ chuyên nghiệp về ngoại giao và ngoại giao
văn hóa đáp ứng được yêu cầu thời đại. Do vậy cần bồi dưỡng kiến thức
đầy đủ cho đội ngũ này để góp phần quảng bá hình ảnh di sản Hạ Long với
bạn bè quốc tế.
Đối với tỉnh Quảng Ninh, địa phương được sở hữu một kỳ quan
thiên nhiên đẳng cấp quốc tế như vịnh Hạ Long cũng cần thường xuyên
bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về ngoại giao văn hóa, về truyền thông di
sản cho đội ngũ cán bộ làm công tác ngoại vụ và truyền thông, cùng với
đó là kiến thức để tổ chức các sự kiện có sự tham gia của bạn bè quốc tế
tại địa phương.
Cùng với tỉnh Quảng Ninh, các trường Đại học có chuyên ngành Báo
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chí, Truyền thông hay Ngoại giao như: Học viện Báo chí Tuyên truyền, Đại
học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Học viện Ngoại giao, Đại học Văn hóa,
Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương cần có sự phối hợp với địa
phương để đưa các nội dung về quảng bá di sản, về ngoại giao văn hóa vào
giảng dạy. Song song với đó, sinh viên các chuyên ngành này tại các
trường của Việt Nam cũng cần được giao lưu, học hỏi sinh viên các quốc
gia khác trên thế giới có những di sản tương đồng.
Tỉnh Quảng Ninh cũng cần thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ
lãnh đạo các cơ quan truyền thông. Tăng cường những cán bộ có đủ phẩm
chất, năng lực và đủ về số lượng cho các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh
và cấp huyện. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực
chuyên môn, phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị.
Không chỉ được đào tạo bài bản về chuyên môn, nghiệp vụ, đội ngũ
những người làm công tác truyền thông cũng cần được chú trọng đào tạo,
bồi dưỡng toàn diện lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học đảm bảo đáp ứng
nhiệm vụ được giao. Từ đó mới có thể có được đội ngũ những người làm
truyền thông có chuyên môn nghiệp vụ giỏi lại vừa có bản lĩnh chính trị,
đồng thời có khả năng sáng tạo, chủ động.
Quảng Ninh cũng là một trong những đại phương có cơ chế thu hút
nhân tài khá tốt, do vậy các sở ban ngành thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà
nước về công tác truyền thông di sản vịnh Hạ Long như: Sở Thông tin
Truyền thông, BQL vịnh Hạ Long cần tận dụng cơ chế ưu đãi của tỉnh,
chính sách thu hút, hỗ trợ đội ngũ là truyền thông quảng bá hình ảnh di sản
vịnh Hạ Long để đội ngũ này có thể cống hiến cho sự nghiệp phát triển
thông tin, không để tình trạng các phóng viên, biên tập viên vì hoàn cảnh
khó khăn dẫn đến hành động vi phạm đạo đức người làm báo, vi phạm
pháp luật, ảnh hưởng không tốt đến dư luận và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
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Trong công tác quản lý hoạt động truyền thông cũng cần xem xét quy
định lại các tiêu chí, quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt phù hợp với
quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế nhu cầu của tỉnh, của cơ quan
truyền thông, đơn vị nhằm lựa chọn được nguồn nhân lực chất lượng cao
cho các vị trí quan trọng tại BQL vịnh Hạ Long, các cơ quan báo chí và cơ
quan quản lý cấp tỉnh, huyện.
Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực về truyền
thông di sản vịnh Hạ Long, song song với việc đào tạo các cán bộ chuyên
môn, cần có kế hoạch bồi dưỡng kiến thức cũng như thái độ ứng xử đối với
di sản cho khách tham quan và đặc biệt là cán bộ và nhân dân sống tại Hạ
Long và các địa phương khác trong tỉnh Quảng Ninh. Đó có thể là những
người bán hàng, những lái xe taxi, người chèo đò chở khách du lịch, lái “xe
ôm”, hướng dẫn du lịch tự do... Chính họ có thể trong nhiều trường hợp là
những hướng dẫn viên du lịch thực thu góp phần tạo ra những hoạt động du
lịch bền vững tại khu vực di sản vịnh Hạ Long.
Để bảo đảm cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đạt hiệu quả, cần
phải có sự đầu tư về tài chính, vật chất. Những năm gần đây, công tác khai
thác nguồn thu từ vịnh Hạ Long được thực hiện rất tốt. Hàng trăm tỷ đồng
đã được trích từ đây để đầu tư nhiều công trình phúc lợi xã hội, giao thông
Hạ tầng thiết yếu cho thành phố Hạ Long. Do vậy, cũng có thể trích từ
nguồn phí bán vé tham quan vịnh để phục vụ cho công tác đào tạo và phối
hợp đào tạo có được nguồn nhân lực tốt phục vụ cho công tác truyền thông
về di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.
Cùng với đó, do vịnh Hạ Long là một kỳ quan thiên nhiên thế giới
được nhiều tổ chức trên thế giới đặc biệt quan tâm. Do vậy, chúng ta hoàn
toàn có thể kêu gọi sự ủng hộ, chung tay giúp sức của tổ chức, doanh
nghiệp trong và ngoài nước. Điều đó cũng phần nào cụ thể hóa Nghị quyết
số 36/NQ-TW ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Bộ Chính trị về Công tác đối

91
với người Việt Nam ở nước ngoài trong việc hỗ trợ cộng đồng Việt Nam
duy trì và quảng bá bản sắc dân tộc tại nước sở tại.
Bên cạnh sự quan tâm đến công tác tổ chức, xây dựng bộ máy, tuyển
chọn đội ngũ cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, các di sản thế giới còn nhận
được sự hỗ trợ về chuyên môn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài
nước. Nhiều khóa tập huấn, chuyên môn nghiệp vụ, hội thảo khoa học được
tổ chức tại các di sản thế giới với sự tham gia của các chuyên gia thuộc
nhiều chuyên ngành khác nhau ở trong và ngoài nước đã góp phần làm tăng
chất lượng của đội ngũ cán bộ của các đơn vị quản lý di sản thế giới. Trong
quá trình đó, không ít cán bộ quản lý và nghiệp vụ tại các di sản thế giới
được cử ra nước ngoài học tập, tham gia các cuộc hội thảo liên quan trực
tiếp đến những vấn đề thiết yếu của các di sản thế giới, càng làm cho nhận
thức của đội ngũ cán bộ chuyên đang công tác tại các di sản thế giới không
chỉ tăng thêm kinh nghiệm, kiến thức, mà còn có dịp tiếp cận trực tiếp với
cách thức nghiên cứu, quản lý hiện đại, khoa học và cách làm việc của
chuyên gia các nước bạn. Từ đó dần dần đổi mới cách nghĩ và làm việc của
mình và của cơ quan, đơn vị mình.
3.2.4. Coi trọng chất lượng văn bản quản lý
Việc ban hành văn bản đóng vai trò to lớn trong việc góp phần nâng
cao chất lượng công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản vịnh Hạ
Long nói chung, công tác truyền thông về vịnh Hạ Long nói riêng. Văn bản
được ban hành chất lượng cao đồng nghĩa với việc thúc đẩy công tác truyền
thông và ngược lại, sẽ là nhân tố tiêu cực tác động đến chất lượng công tác
truyền thông.
Văn bản là cầu nối giữa đối tượng truyền tin và đối tượng thực hiện
bởi văn bản thể hiện ý tưởng, mục đích của đối tượng truyền tin. Căn cứ
vào tình hình thực tế công tác truyền thông của vịnh Hạ Long, cá nhân (tổ
chức) tham mưu văn bản cần tập trung một số văn bản sau:
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- Hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác
truyền thông.
- Hệ thống văn bản đôn đốc việc triển khai thực hiện.
Chất lượng ban hành văn bản có ý nghĩa rất lớn trong việc góp phần
nâng cao được chất lượng công tác quản lý hoạt động di sản vịnh Hạ Long.
Ngược lại, khi chất lượng của các văn bản được ban hành thấp thì không
chỉ hoạt động này bị ảnh hưởng, mà nó còn tác động không tốt đến việc
quảng bá hình ảnh di sản vịnh Hạ Long.
Cho đến nay, việc ban hành những văn bản cụ thể để chị đạo định
hướng hoạt động truyền thông về di sản vịnh Hạ Long gần như không có.
Điều đó phần nào thể hiện sự thiếu quan tâm, đầu tư đúng mức cho công
tác quản lý hoạt động truyền thông về di sản vịnh Hạ Long.
Để việc ban hành văn bản về quản lý hoạt động truyền thông về di sản
thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đạt hiểu quả tốt cần phải thực hiện một
số nhiệm vụ như sau: nguồn lực ban hành văn bản; cách thức xây dựng quy
chuẩn văn bản; nội dung văn bản.
3.2.5. Đổi mới theo phương châm hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa, đa
dạng hóa hoạt động truyền thông di sản vịnh Hạ Long
Những vấn đề đã được đề cập trong chương 2 của luận văn đang đặt
ra cho những người làm công tác quản lý nhà nước về di sản vịnh Hạ Long
nói riêng và cả những người nghiên cứu về hoạt động truyền thông đối với
di sản nhiều câu hỏi: Làm thế nào để khai thác tốt lợi thế "Trời ban" cho du
lịch Quảng Ninh, cho Hạ Long? Làm thế nào để giữ chân du khách ở lại
vùng di sản Hạ Long được lâu hơn? Hoặc làm thế nào để khách du lịch khi
rời xa Hạ Long vẫn, lưu luyến nơi này? Để làm được điều này các cấp lãnh
đạo thuộc ban ngành trong tỉnh cần phải có chiến lược phát triển lâu dài
cho hoạt động truyền thông về di sản vịnh Hạ Long. Đồng thời, chú trọng
tăng cường các hoạt động thông tin phục vụ quảng bá mang tính chuyên
nghiệp hơn như sau:
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Một là: Ngành du lịch Quảng Ninh, các đơn vị kinh doanh du lịch
thuộc khu vùng vịnh Hạ Long nên tăng cường nguồn kinh phí đầu tư nâng
cao chất lượng các sản phẩm và dịch vụ du lịch, công tác tổ chức, lưu trữ
và phát triển nguồn lực thông tin phục vụ hoạt động du lịch, chú trọng
thông tin tuyên truyền quảng bá tới du khách. Hình thành Trung tâm quảng
bá hình ảnh di sản vịnh Hạ Long với vai trò là cơ quan chủ quản điều hành
quản lí và kết nối thông tin du lịch, liên kết, chia sẻ thông tin giữa các đơn
vị, xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch dùng chung, kiểm tra giám sát thông tin
tuyên truyền, quảng bá của các doanh nghiệp du lịch vùng vịnh Hạ Long.
Hai là: Phát huy tối đa vốn tài liệu hiện có tại các thư viện tới người
dùng tin du lịch bằng việc liên kết phối hợp giữa ngành du lịch và ngành
thư viện trong việc xây dựng kho cơ sở dữ liệu du lịch về di sản vịnh Hạ
Long, lựa chọn các thông tin quảng cáo và phổ biến thông tin trên các
phương tiện thông tin đại chúng, tại khách sạn - nhà hàng và các điểm du
lịch. Các thư viện có chính sách ưu tiên bổ sung nguồn lực thông tin du lịch
vịnh Hạ Long một cách hợp lí; xây dựng kho dữ liệu toàn văn về du lịch;
hoàn thiện các sản phẩm và dịch vụ thông tin hiện có, phát triển các dịch vụ
hỏi đáp, tư vấn thông tin du lịch qua mạng… với tiêu chí “Đưa thông tin
đến đúng người dùng tin một cách đầy đủ - chính xác - kịp thời”.
Ba là: Trang web của BQL vịnh Hạ Long (halongbay.com.vn) phải
được cập nhật thường xuyên, đảm bảo sự đa dạng phong phú về nội dung,
hình thức mang tính mỹ thuật. Thông tin phải đầy đủ, chính xác, hình ảnh,
ngôn ngữ dễ hiểu, dễ gây ấn tượng. Tiêu đề thông tin về sản phẩm và dịch
vụ du lịch nên sắp xếp theo chủ đề, và được tối ưu hóa bằng các từ khóa,
các từ khóa được sắp xếp theo thứ tự vần chữ cái. Việc tăng cường hoạt
động trực tuyến trên mạng đang là xu thế chung của mọi lĩnh vực do vậy,
không chỉ với trang web chính thức của BQL vịnh Hạ Long thực hiện
nhiệm vụ quảng bá di sản trên Internet. Fanpage hiện nay là công cụ được
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sử dung rất hiệu quả trong nhiều hoạt động thông tin, quảng bá. Rất tiếc
cho đến nay công cụ này chưa được phát huy đối với di sản vịnh Hạ Long.
Việc vận hành fanpage này cần có chuyên viên theo dõi thường xuyên, cập
nhật thông tin hàng ngày, thậm chí hàng giờ. Bởi lẽ bất kể lúc nào cũng có
thể có người muốn tương tác, tìm hiểu, trao đổi thông tin về di sản vịnh Hạ
Long qua fanpage. Việc học được trả lời nhanh chóng, chính xác sẽ tạo uy
tín rất lớn. Thêm nữa, các thông tin, hình ảnh trên fanpage phải thật hấp
dẫn, thật mới. Cùng với đó, cần có sự trao đổi, kết nối các trang web trong
cùng lĩnh vực.
Bốn là: “Thông tin về di sản vịnh Hạ Long cần tạo niềm hứng khởi,
sức hút cho mọi người đến với di sản vịnh Hạ Long” bằng việc tuyên
truyền sâu hơn nữa về các điểm di tích, hang động, bản sắc văn hóa độc
đáo cũng như các chương trình du lịch của vịnh Hạ Long. Tăng cường công
tác thông tin tuyên truyền quảng bá du lịch trên báo điện tử, phát thanh
truyền hình bằng những thông tin mang đậm nét văn hóa, ngoài việc giới
thiệu các điểm du lịch nổi tiếng như Ti tốp, Thiên Cung, Đầu Gỗ cũng nên
đi sâu giới thiệu một số điểm khác như: đền bà Men, miếu Cậu Vàng, hồ
Ba Đầm… đồng thời giới thiệu cả các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng
cảnh của địa phương lên mạng để du khách trong và ngoài nước biết đến
Quảng Ninh không chỉ có vịnh Hạ Long mà còn có hàng trăm di tích lịch
sử, cách mạng, di tích thiên nhiên v.v... mà họ nên đến, có như vậy du lịch
nơi đây mới trở thành điểm du lịch hấp dẫn và bền vững.
Năm là: Bên cạnh việc tăng cường các hoạt động tuyên truyền quảng
bá du lịch hướng tới khách du lịch, BQL vịnh Hạ Long cần có sự phối kết
hợp giữa các sở, ngành, tổ chức xã hội tuyên truyền nâng cao nhận thức
cho người dân địa phương về giá trị các điểm du lịch, giá trị phong tục tập
quán, tôn giáo, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa địa phương… trên các phương
tiện thông tin đại chúng. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, nói chuyện chuyên
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đề, tìm hiểu về di sản vịnh Hạ Long, bồi dưỡng kiến thức văn hóa du lịch,
tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, quyền lợi và trách nhiệm của
người dân từ hoạt động du lịch… Từ đó người dân có ý thức hơn trong
việc bảo tồn, giữ gìn tài nguyên du lịch, giữ gìn cảnh quan môi trường,
tích cực tham gia công tác xã hội hóa du lịch, phát triển du lịch theo
hướng bền vững.
3.2.6. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh
vực truyền thông vịnh Hạ Long
Mục đích của công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động truyền thông về
vịnh Hạ Long nhằm phát huy các mặt tích cực, khắc phục, ngăn chặn tồn tại.
Từ đó giúp cho bộ máy quản lý năm bắt đầy đủ, kịp thời thông tin để có được
biện phá, phương hướng điều chỉnh hoạt động cho phù hợp, đem lại hiệu quat
cao, góp phần quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị di sản vịnh Hạ Long.
Thanh tra, kiểm tra hoạt động truyền thông về di sản vịnh Hạ Long
phải thể hiện ở hai khía cạnh: Một là, chỉ ra các sai sót, tìm được nguyên
nhân của những sai sót đó, gồm cả nguyên nhân chủ quan cũng như khách
quan. Cùng với đó đưa được các biện pháp để khắc phục các sai sót đã được
chỉ ra. Hai là, đi sâu vào thực tế hoạt động truyền thông về di sản vịnh Hạ
Long để khai thác, phát huy những đổi mới, sáng tạo, cách làm hay để có thể
quảng bá hình ảnh di sản vịnh Hạ Long một cách tốt nhất, phù hợp nhất.
Từ việc đánh giá chất lượng của hoạt động truyền thông về di sản vịnh
Hạ Long qua từng công việc cụ thể, có thể đưa ra những nhận xét để khẳng
định tính hiệu quả và lợi ích quảng bá đối với di sản vịnh Hạ Long.
Dẫu vậy việc đánh giá, thanh tra, kiểm tra hiệu quả hoạt động truyền
thông về di sản vịnh Hạ Long là hết sức khó khăn vì đây là lĩnh vực nhạy
cảm, có tác động trực tiếp tới nhiều người.
Tiểu kết
Với xu thế phát triển chung của thời đại, công tác truyền thông ngày
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càng được quan tâm, chú trọng. Không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà ngay
cả với lĩnh vực văn hóa - xã hội nếu công tác truyền thông không được
quan tâm đúng mức cũng sẽ là chở ngại, rào cản cho sự phát triển. Đối với
di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, một tài sản qúy giá không chỉ của
quốc gia mà còn của cả nhân loại, công tác quản lý để phát huy thế mạnh
của truyền thông về di sản này cũng đòi hỏi nhiều yêu cầu kỹ lưỡng. Với sự
quan tâm của UNESCO, của Đảng và Nhà nước, những năm qua, tỉnh
Quảng Ninh cũng đã có những chỉ đạo, định hướng đối với công tác quản
lý hoạt động truyền thông nói chung, trong đó truyền thông về di sản vịnh
Hạ Long giữ vị trí không hề nhỏ. UBND thành phố Hạ Long, BQL vịnh Hạ
Longbằng nhiều hình thức, cách làm đổi mới để đáp ứng yêu cầu quản lý
tốt hoạt động truyền thông về di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Tuy
nhiên, cùng với đó, vẫn còn những tồn tại hạn chế cần khắc phục để công
tác này đạt hiệu quả cao hơn, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu truyền thông để
quảng bá về một di sản tầm cỡ.
Từ thực tế nghiên cứu thực trạng công tác quản lý hoạt động truyền
thông về di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, tác giả luận văn cũng
mạnh dạn đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt
động truyền thông quảng bá hình ảnh di sản, góp phần bảo tồn và phát huy
giá trị di sản vịnh Hạ Long. Các giải pháp về cao nhận thức về quản lý hoạt
động truyền thông di sản vịnh Hạ Long; Cơ chế, chính sách quản lý; Tập
huấn, đào tạo nguồn nhân lực; Chất lượng ban hành văn bản; Đẩy mạnh
công tác thanh tra, kiểm tra… được đề xuất với hy vọng góp phần tạo
chuyển biến tích cực cho công tác quản lý hoạt động truyền thông về di sản
vịnh Hạ Long.
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KẾT LUẬN
1. Nơi biển trời Đông Bắc của Tổ quốc, vịnh Hạ Long với nhiều danh
hiệu cao quý được trao tặng như: Di sản thiên nhiên thế giới, Kỳ quan thiên
nhiên thế giới, Khu du lịch hàng đầu Việt Nam, Di tích quốc gia đăc biệt,
đang ngày càng tỏa sáng trên bản đồ du lịch quốc gia và bản đồ du lịch thế
giới. Với những giá trị nổi bật toàn cầu, cảnh quan lãng mạn, quyến rũ với
không gian yên ả, thanh bình, cùng những hoạt động du lịch biển độc đáo, Hạ
Long đã và đang là lựa chọn số một của nhiều du khách trong nước và quốc
tế. Để truyền thông thực sự phát huy vai trò quảng bá hình ảnh vịnh Hạ Long
với bạn bè trong nước và quốc tế đồng thời giữ vững vai trò định hướng thông
tin, công tác quản lý truyền thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
2. Hoạt động truyền thông đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý
của Nhà nước và tuân thủ các quy định của pháp luật; vừa góp phần mở
rộng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, vừa đề cao kỷ cương, kỷ luật và
pháp luật. Công tác quản lý hoạt đông truyền thông về di sản thiên nhiên
thế giới vịnh Hạ Long phần nào đã đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh,
mạnh, vững chắc hệ thống thông tin, đảm bảo phát triển đi đôi với quản lý
tốt; Bảo đảm tính chân thật, tính giáo dục, đa dạng hoá.
Trước những yêu cầu mới, bối cảnh mới của thời đại, với những đòi
hỏi khắt khe hơn, công tác quản lý truyền thông về di sản thiên nhiên thế
giới vịnh Hạ Long cũng cần tiếp tục được nâng cao. Phát triển truyền thông
về di sản vịnh Hạ Long cũng cần theo hướng chuyên nghiệp hơn, hiện đại
hơn, chất lượng, hiệu quả hơn; phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát
triển kinh tế xã hội của tỉnh, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, đảm bảo
thống nhất với quy hoạch ngành, lĩnh vực của cả nước, không chạy theo lợi
nhuận thuần túy, không để nhóm lợi ích chi phối truyền thông.
3. Chính bởi những lẽ đó, luận văn: “Quản lý hoạt động truyền thông
về di sản vịnh Hạ Long” có thể sẽ đóng góp những giải pháp hữu hiệu để
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góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động truyền thông về
di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, có những định hướng sát thực với
tình hình thực tế. Trên cơ sở đó, kết quả cơ bản mà đề tài nghiên cứu đạt
được bao gồm:
Thứ nhất, ngoài nội dung phân tích các cơ sở lý luận về truyền thông,
di sản, tác giả nêu rõ vai trò của quản lý hoạt động truyền thông đối với di
sản vịnh Hạ Long.
Thứ hai, đánh giá thực trạng công tác quản lý di sản vịnh Hạ Long,
phân tích những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân để từ đó đưa ra các quan
điểm, ý kiến nhằm khai thác, phát huy thế mạnh của truyền thông đối với di
sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.
Thứ ba, việc đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản
lý hoạt động truyền thông dựa vào các vấn đề nghiên cứu thực tiễn nhằm
góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá hiệu quả cho di sản
thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.
4. Vịnh Hạ Long là tài sản vô giá không chỉ đối với người dân Hạ
Long, không chỉ riêng của Quảng Ninh hay Việt Nam mà là của nhân loại.
Phát huy tốt giá trị di sản vịnh Hạ Long không chỉ đem lại lợi ích về kinh tế
mà còn đem lại nhiều giá trị văn hóa. Đó là lợi ích và cũng là trách nhiệm
của cộng đồng. Thông qua đề tài “Quản lý hoạt động truyền thông di sản
vịnh Hạ Long” tác giả mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé cùng cơ
quan chức năng nghiên cứu, xem xét triển khai góp phần nâng cao hiệu quả
công tác quản lý hoạt động truyền thông về di sản vịnh Hạ Long. Đó cũng
là góp phần cho sự phát triển du lịch trong cơ cấu chuyển dịch nền kinh tế
từ “nâu” sang “xanh” gắn với bảo tồn phát huy giá trị di sản vịnh Hạ Long.

99
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài liệu tiếng Việt
1. Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam (2007), Nghị quyết Hội nghị
Trung ương 5 (Khoá X) ngày 14/7/2007 về công tác tư tưởng, lý luận
và báo chí trước yêu cầu mới.
2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X (2007),
Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 01/8/2007 về công tác tư tưởng, lý
luận và báo chí trước yêu cầu mới.
3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI (2014),
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khóa XI (Nghị quyết số 33-NQ/TW) ngày 9 tháng 6 năm 2014 về xây
dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu
phát triển bền vững đất nước.
4. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII (2016),
Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 05 tháng 9 năm 2016 về đẩy mạnh công
tác thông tin cơ sở trong tình hình mới.
5. Ban quản lý vịnh Hạ Long (1998), Bản đồ quản lý vịnh Hạ Long, Nxb
Bản đồ, Hà Nội.
6. Ban quản lý vịnh Hạ Long (2000), Hạ Long những lời đánh giá và ngợi
ca, Nxb Thế giới, Hà Nội.
7. Ban quản lý vịnh Hạ Long (2003), Kỷ yếu hội thảo đa dạng sinh học khu
Di sản Thiên nhiên Thế giới vịnh Hạ Long (2005), Nxb Công ty in
Quảng Ninh, Quảng Ninh.
8. Ban quản lý vịnh Hạ Long (2010), BQL vịnh Hạ Long15 năm sự kiện và
hình ảnh, Nxb Công ty in Quảng Ninh, Quảng Ninh.
9. Ban quản lý vịnh Hạ Long (2014), Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên
thế giới, Nxb Công ty TNHH TM & QC Thăng Long,Hà Nội.
10. Ban quản lý vịnh Hạ Long (2017), Báo cáo kết quả công tác quản lý,

100
bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long
sau khi chuyển chức năng nhà nước đối với vịnh Hạ Long từ BQL
vịnh Hạ Long sang UBND thành phố Hạ Long.
11. Ban quản lý vịnh Hạ Long (2017), Bộ nội dung thuyết minh vịnh Hạ Long Tài liệu dành cho hướng dẫn viên, Nxb Công ty In Công nghệ Cao, Hà
Nội.
12. Ban quản lý vịnh Hạ Long (2018), Báo cáo kết quả công tác quản lý,
bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long
năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018
13. Lê Thanh Bình (2008), Truyền thông Đại chúng và phát triển xã hội,
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
14. Bộ Chính trị (2007) Thông báo kết luận số 68-TB/TW tiếp tục tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với báo
chí Ngày 30-3-2007, Hội nghị lần thứ năm (khóa X), đã thảo luận và
ra Nghị quyết ''Về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu
mới”.
15. Bộ Chính trị (2013), Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 25/12/2013 của Bộ
Chính trị về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng
xã hội và các loại hình truyền thông khác trên internet.
16. Bộ Chính trị (2013), Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ chính trị về “mua và
đọc báo, tạp chí của Đảng”.
17. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (2009), Chiến lược phát triển văn hóa
đến năm 2020.
18. Nguyễn Văn Dững (2011), Báo chí và dư luận xã hội, Nxb Lao động.
19. Nguyễn Văn Dững (2012), Truyền thông lý thuyết và kỹ năng cơ
bản, Nxb Chính trị Quốc gia; Hà Nội.

101
20. Phạm Thùy Dương (2015), “Quản lý di sản thiên nhiên thế giới vịnh
Hạ Long”, Luận văn thạc sỹ Quản lý Văn hóa, Đại học Sư phạm
Nghệ thuật Trung ương.
21. Đỗ Khánh Giang (2014), Vịnh Hạ Long, Nxb Thanh niên, Hà Nội.
22. Đinh Thị Thúy Hằng (2008), Báo chí thế giới & Xu hướng phát
triển, Nxb Thông tấn, Hà Nội.
23. Vũ Đình Hòe (2000), Truyền thông đại chúng trong công tác lãnh đạo
quản lý, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
24. Đinh Văn Hường (2006), Các thể loại báo chí thông tấn, Nxb ĐHQG
Hà Nội.
25. Phạm Quang Lê (2007), Giáo trình Khoa học Quản lý I, Trường Đại
học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
26. Phan Văn Linh (chủ biên), Ngô Đình Xây, Phạm Ngọc Linh, (2016),
Một số vấn đề đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo
trong tình hình mới, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
27. Nguyễn Thành Lợi (2014), Tác nghiệp trong môi trường truyền thông
hiện đại, Nxb Thông tin và Truyền thông, Hà Nội.
28. Vũ Đức Minh (2016), “Quản lý di sản vịnh Hạ Long, Quảng Ninh từ
góc nhìn du lịch văn hóa”, Luận văn thạc sỹ Quản lý Văn hóa, Đại
học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương
29. Nguyên Ngọc (2002), Hạ Long đá và nước, Nxb Công ty in Khoa học
Kỹ thuật, Hà Nội.
30. Thi Sảnh (2012), Hành trình đến với vịnh Hạ Long, Nxb Hội nhà văn.
31. Dương Xuân Sơn (2011), Cở sở lý luận báo chí truyền thông, Nxb Đại
học Quốc gia Hà Nội.
32. Hoàng Phê (chủ biên) (2000), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, Trung
tâm Từ điển học, Hà Nội -Đà Nẵng.
33. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1999), Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí , Nxb Chính trị
quốc gia, Hà Nội.

102
34. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2011), Luật Di
sản Văn hóa, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
35. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (2016), Nghị định số
06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung
cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.
36. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (2003) Địa chí Quảng Ninh
tập 1, tập 2, tập 3, Nxb Thế giới.
37. Tỉnh ủy Quảng Ninh (2015), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng
Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020;
38. Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên hợp Quốc (1972), Công
ước về bảo vệ di sản văn hóa và tự nhiên thế giới.
39. Đào Duy Tùng (2015) Công tác tư tưởng trong thời kỳ đổi mới, Nxb
Chính trị quốc gia.
40. UBND thành phố Hạ Long (2017), Báo cáo kết quả công tác quản lý,
bảo vệ và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long
gửi Ủy ban UNESCO Việt Nam
41. UBND tỉnh Quảng Ninh (2013), Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày
16/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt đề cương
và dự toán kinh phí lập quy hoạch phát triển Báo chí, xuất bản tỉnh
Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
42. UBND tỉnh Quảng Ninh (2007), Quyết định số 974/2007/QĐ-UBND về
việc phê duyệt quy hoạch phát triển sự nghiệp truyền thanh, phát
thanh, truyền hình tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2007-2010, định
hướng đến năm 2020;
43. Viện QHPT Nông thôn(2002), Quy hoạch tổng thể Bảo tồn phát huy giá
trị vịnh Hạ Long đến năm 2020.
Websites
1. Hoạt động báo chí, xuất bản và công tác quản lý nhà nước về báo chí,
xuất bản hiện nay. http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Tieudiem/2008/858/Hoat-dong-bao-chi-xuat-ban-va-cong-tac-quan-ly-

103
nha.aspx. Truy cập 14h 05 ngày 23/11/2016
2. Hãng Kyodo sẽ tuyên truyền về Di sản Vịnh Hạ Long,
http://baoquocte.vn/hang-kyodo-se-tuyen-truyen-ve-di-san-vinh-halong-6071.html. Truy cập 11h22 ngày 22/10/2016
3. Làm lành

mạnh

môi

trường báo chí, xuất

bản, Internet.

http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/2015-lam-lanh-manh-moi-truongbao-chi-xuat-ban-internet-221121.html. Truy cập 14h 15 ngày
23/11/2016
4. Phát

huy

giá

trị

di

sản

Vịnh

Hạ

Long,

http://www.baodulich.net.vn/Phat-huy-gia-tri-di-san-Vinh-Ha-Long10-5744.html. Truy cập 11h25 ngày 22/10/2016
5. Quản

lý

nhà

nước

về

báo

chí

trong

thời

kì

đổi

mới

http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/1010070/0/33671/Quan_ly_n
ha_nuoc_ve_bao_chi_trong_thoi_ki_doi_moi. Truy cập 14h ngày
23/11/2016.
6. Truyền thông thúc đẩy bảo tồn bền vững vịnh Hạ Long,
http://nature.org.vn/vn/2015/10/truyen-thong-thuc-day-bao-ton-benvung-vinh-ha-long/. Truy cập 8h ngày 20/10/2016
7. Truyền

thông

xã

hội

với

cơ

quan

quản

lý

nhà

nước

http://www.nhandan.com.vn/cuoituan/item/29076102-truyen-thongxa-hoi-voi-co-quan-quan-ly-nha-nuoc.html. Truy cập vào 8h30 phút
ngày 21/11/2016
8. Xây dựng chiến lược quảng bá Di sản Thế giới ở Việt Nam
http://mysonsanctuary.com.vn/tin-tuc/1/704/xay-dung-chien-luocquang-ba-di-san-the-gioi-o-viet-nam. Truy cập vào 21h ngày
12/12/2017
9. Xem xét đưa "quản lý truyền thông xã hội" vào Luật Báo chí
http://infonet.vn/xem-xet-dua-quan-ly-truyen-thong-xa-hoi-vao-luatbao-chi-post166046.info. Truy cập vào 9h ngày 21/11/2016

104

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

ĐỖ LAN HƯƠNG

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG
VỀ DI SẢN VỊNH HẠ LONG

PHỤ LỤC LUẬN VĂN

Hà Nội, 2018

105
MỤC LỤC
Phụ lục 1: Phiếu thăm dò ý kiến ................................................................. 106
Phụ lục 2: Phỏng vấn sâu ............................................................................ 113
2.1. Phiếu phỏng vấn sâu số 1: Ông Phạm Hồng Hà - Chủ tịch UBND
TP Hạ Long kiêm Trưởng BQL vịnh Hạ Long........................................... 113
2.2. Phiếu phỏng vấn số 2: Chuyên viên phụ trách website
halongbay.com.vn BQL vịnh Hạ Long ....................................................... 118
2.3. Phỏng vấn sâu số 3: Cán bộ quản lý truyền thông ............................... 122
2.4. Phỏng vấn sâu số 4: Du khách trong nước ........................................... 127
2.5. Phỏng vấn sâu số 5: Du khách nước ngoài .......................................... 129
2.6. Phỏng vấn sâu số 6: Người dân thành phố Hạ Long ........................... 134
Phụ lục 3: Một số văn bản ........................................................................... 136
3.1. Quyết định về việc chuyển chức năng quản lý nhà nước đối với vịnh
Hạ Long từ BQL vịnh Hạ Longsang UBND TP Hạ Long ......................... 136
3.2. Kế hoạch Tuyên truyền quảng bá di sản - kỳ quan thiên nhiên thế
giới vịnh Hạ Long năm 2017 ...................................................................... 138
3.3. Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL vịnh Hạ Long ............... 143
Phụ lục 4: Các sơ đồ tổ chức quản lý nhà nước đối với vịnh Hạ Long ...... 148
4.1. Tổ chức quản lý nhà nước đối với vịnh Hạ Long hiện nay ................. 148
4.2. Tổ chức bộ máy của BQL vịnh Hạ Long ............................................ 149
4.3. Các tổ chức quốc tế hỗ trợ trong công tác bảo tồn VHL ..................... 150
Phụ lục 5: Ảnh ............................................... Error! Bookmark not defined.

106
PHỤ LỤC 1: PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN
Bảng hỏi về hiệu quả công tác truyền thông quảng bá hình ảnh di sản
vịnh Hạ Long
Để có cơ sở khoa học cho việc xem xét, đánh giá thực trạng công tác
quản lý hoạt động truyền thông đối với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ
Long, từ đó đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này, góp
phần tăng cường quảng bá hình ảnh di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ
Long, chúng tôi tiến hành khảo sát, lấy ý kiến về một số vấn đề liên quan
tới đề tài này. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh (chị) bằng cách
tham gia trả lời một số câu hỏi dưới đây.
Đề nghị anh (chị) đánh dấu X vào ô

tương ứng với câu hỏi

có phương án trả lời phù hợp với ý kiến của anh (chị) hoặc ghi cụ thể ý
kiến của anh (chị) vào dòng để trống ở dưới mỗi câu hỏi
Câu 1. Anh (chị) cho biết một số thông tin về bản thân?
Giới tính: Nam

□

Nữ

□

Độ tuổi:
Dưới 17 tuổi

□

;

Từ 17 - 24

□

; Từ 24 - 40

□

;

Trên 40

□

Câu 2. Anh (chị) đang sống tại khu vực nào?
Miền Bắc

□

;

Miền Trung

□

;

Miền Nam

□

Câu 3: Xin cho biết công việc hiện tại anh (chị) đang làm?
Sinh viên

□

; Nhân viên văn phòng

□

; Công chức nhà nước

□

Khác (ghi rõ) ………………………..
Câu 4: Mức độ quan tâm của anh (chị) tới thông tin về di sản thiên
nhiên thế giới vịnh Hạ Long?
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Rất quan tâm và có hiểu biết
Rất quan tâm nhưng chưa hiểu biết nhiều
Thỉnh thoảng có tìm hiểu
Không quan tâm

□
□
□
□

Câu 5. Hãy xếp hạng các phương tiện thông tin mà anh (chị) tiếp cận
để có thông tin về di sản vịnh Hạ Long?
Mức độ truy cập

Thường
xuyên tiếp

Phương tiện

cận

Thỉnh

Ít tiếp cận

thoảng tiếp
cận

Các website
Facebook
Phat thanh - Truyền hình
Báo in
Tờ rơi, băng zôn, quảng
cáo tấm lớn
Câu 6. Hãy xếp hạng các thông tin về di sản thiên nhiên thế giới vịnh
Hạ Long mà anh (chị) quan tâm?
Nội dung thông tin
1 2 3 4 5 6
Giá trị toàn cầu nổi bật, thông tin cơ bản
Thực trạng bảo tồn di sản
Các sự kiện tại di sản
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Ẩm thực
Các thông tin về du lịch
Các hoạt động quảng bá cho vịnh Hạ
Long diễn ra ở nơi khác
Câu 7: Anh (chị) nhận xét ra sao về hình thức thể hiện các thông tin
trên các website quảng bá hình ảnh di sản vịnh Hạ Long?
Rất hấp dẫn (có âm thanh, hình ảnh, có tính tương tác cao như chia sẻ, bình
luận)

□

Tạm được (có âm thanh, hình ảnh và tính tương tác nhưng chưa thu hút
người xem)
Không hấp dẫn và không thu hút (ít âm thanh)

□
□

Câu 8. Anh chị thấy hiệu quả việc truyền thông về di sản thiên nhiên
thế giới vịnh Hạ Long hiện nay ra sao? Vui lòng nêu rõ nguyên nhân
cho câu trả lời của mình.
Rất hiệu quả
Cũng có hiệu quả nhưng chưa nhiều
Hiệu quả nhưng tác dụng ngược

□
□
□

Nguyên nhân:
……………….……..………………………………………………………
……………………………………………………………………………...

109
Câu 9. Anh (chị) thường làm gì sau khi tiếp nhận thông tin về di sản
thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long?
Mong muốn tìm hiểu thêm thông tin
Chia sẻ trực tiếp với người thân và bạn bè
Chia sẻ trên các trang mạng xã hội
Không làm gì

□
□
□
□

Câu 10. Anh (chị) vui lòng đóng góp ý kiến để việc truyền thông về di
sản vịnh Hạ Long để đạt hiệu quả hơn?
Về nội dung:
......................………………………………………..………………………
……………………………………………………..………………………..
….. ………………………………………………………………………..…
Về hình thức:
.......................................................................................................................
.…………………………………...…………………………………………
………………………………………………………………………………
Trân trọng cảm ơn anh (chị)!
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Tổng hợp kết quả phiếu thăm dò ý kiến từ bảng hỏi
Số phiếu phát ra: 100

Số phiếu hợp lệ: 100

Số phiếu thu về: 100

Số phiếu không hợp lệ: 0

Tiêu chí

tuổi

50

50

Dưới 17

0

0

được Từ 17- 24

30

30.0

Từ 24-40

68

68.0

Trên 40

2

2.0

67

67.0

Miền Trung

24

24.0

Miền Nam

9

9.0

21

21.0

Nhân viên văn phòng

55

55.0

Công chức nhà nước

16

16.0

Khác

8

8.0

11

11.0

được khảo sát

Công việc của Sinh viên
công chúng được

tâm

của

%

Nữ

của công chúng

độ

Người
50

Khu vực sống Miền Bắc

Mức

Tỷ lệ

50

khảo sát

khảo sát

Số lượng

Nam
Giới tính

Độ

Đáp án lựa chọn

quan Rất quan tâm và có hiểu
công biết
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chúng

đối

với Rất quan tâm nhưng chưa

44

44.0

Thỉnh thoảng có tìm hiểu

40

40.0

Không quan tâm

5

5.0

thông tin về di có hiểu biết nhiều
sản

vịnh

Hạ

Long

Nhận xét về hình Rất hấp dẫn

2

thức thể hiện các
thông tin trên các Tạm được

80

website quảng bá
hình ảnh di sản Không hấp dẫn và không
vịnh Hạ Long
Hiệu quả

di
nhiên
vịnh

sản
thế
Hạ

hiện nay

thu hút

việc Rất hiệu quả

truyền thông về
thiên

18

Cũng có hiệu quả nhưng

3

3.0

89

89.0

8

8.0

23

23.0

30

30.0

chưa nhiều

giới
Long Hiệu quả nhưng tác dụng
ngược

Việc thường làm Mong muốn tìm hiểu thêm
sau khi tiếp nhận thông tin
thông tin về di
sản thiên nhiên
thế giới vịnh Hạ
Long

Chia sẻ trực tiếp với người
thân và bạn bè

Chia sẻ trên các trang mạng 7

7.0

xã hội
Không làm gì

40

40.0
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Xếp hạng các phương tiện thông tin công chúng được khảo sát tiếp cận
để có thông tin về di sản vịnh Hạ Long
Thường xuyên
tiếp cận
Số
lượng
(người)

Tỷ lệ
(%)

Ít tiếp cận

Thỉnh thoảng
tiếp cận
Số
lượng
(người)

Tỷ lệ
(%)

Số
lượng
(người)

Tỷ lệ
(%)

Các website
20
20.0
5
5.0
2
2.0
Facebook
27
27.0
6
6.0
1
1.0
Phát thanh 8
8.0
12
12.0
0
0.0
Truyền hình
Báo in
6
6.0
3
3.0
3
3.0
Tờ rơi, băng zôn,
5
5.0
2
3.0
0
0.0
quảng cáo tấm
lớn
Xếp hạng nội dung thông tin về di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ
Long được công chúng quan tâm
Nội dung thông tin

Tổng số
1

Giá trị toàn cầu nổi bật,

2

3

4

5

24

6

Số lượng
(người)

Tỷ lệ
(%)

24

24.0

15

15.0

14

14.0

thông tin cơ bản
Thực trạng bảo tồn di sản
Các sự kiện tại di sản

15
14

Ẩm thực

11

11

11.0

Các thông tin về du lịch

11

11

11.0

25

25.0

Các hoạt động quảng bá cho 25
vịnh Hạ Long diễn ra ở nơi
khác
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PHỤ LỤC 2: PHỎNG VẤN SÂU
2.1. Phiếu phỏng vấn sâu số 1: Ông Phạm Hồng Hà - Chủ tịch UBND
TP Hạ Long kiêm Trưởng BQL vịnh Hạ Long.
Người phỏng vấn: Đỗ Lan Hương
Địa điểm: Trụ sở BQL vịnh Hạ Long
Thời gian: 8h30 ngày 10/01/2018
Xin chào ông! Thưa ông, chúng tôi đang thực hiện một cuộc khảo sát điều
tra công tác quản lý hoạt động truyền thông về di sản vịnh Hạ Long, trên
cơ sở đó nhằm phát triển hơn nữa hoạt động này, góp phần quảng bá rộng
rãi hình ảnh của di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Vì vậy, rất mong
nhận được sự hợp tác, giúp đỡ nhiệt tình từ phía cá nhân ông, người có vai
trò đặc biệt quan trọng trong công tác điều hành, lãnh đạo mọi hoạt động
của BQL vịnh Hạ Long.
Câu hỏi 1: Xin ông cho biết ông đảm nhận chức vụ Giám đốc BQL
vịnh Hạ Longtừ bao giờ?
Trả lời: Tôi đảm nhận chức vụ Trưởng BQL vịnh Hạ Longtừ tháng
12/2015.
Câu hỏi 2: Trong quá trình đó, công tác điều hành và lãnh đạo BQL
vịnh Hạ Longcó những thuận lợi và khó khăn gì?
Trả lời: Về mặt thuận lợi, trước hết, bản thân tôi cũng như các đồng chí
Lãnh đạo Ban đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy,
HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc phối hợp giúp đỡ của các ngành, đơn vị,
địa phương của tỉnh cũng như sự đồng lòng nhất trí của tập thể CBVCLĐ
BQL vịnh Hạ Long, do đó, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di
sản đã đạt được những kết quả nhất định.
Thứ hai, công tác phối hợp giữa các ngành, đơn vị trong công tác
kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh tế - xã hội trên vịnh Hạ Long được
quan tâm sát sao thực hiện, các vi phạm được phát hiện và xử lý nghiêm,
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nhất là vi phạm về môi trường kinh doanh du lịch, vi phạm hoạt động tàu du
lịch, về an toàn, an ninh trật tự, về phí tham quan, thủy sản được chú trọng
triển khai và đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
đối với Di sản, tạo môi trường du lịch văn minh, lành mạnh, đem lại ấn
tượng tốt đối với du khách, đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách nhà
nước. Một số hiện tượng vi phạm phức tạp diễn ra trong nhiều năm trên vịnh
Hạ Long như: đeo bám tàu du lịch để ăn xin, bán hàng rong, tàu du lịch Hải
Phòng đưa khách tham quan trái phép, kinh doanh hải sản trái phép, đánh
bắt hải sản bằng các phương pháp hủy diệt, cò mồi, “chặt chém” khách du
lịch ... đã được xử lý kịp thời, quyết liệt, trong đó một số vi phạm đã được xử
lý triệt để.
Thứ ba, đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của Ban ngày càng
trẻ hóa. Các đồng chí Phó Trưởng Ban là những lãnh đạo trẻ, có năng lực
và kinh nghiệm; phần đông cán bộ, viên chức của Ban hiện nay cũng là
những người trẻ, có trình độ, có tinh thần cầu tiến, thường xuyên cập nhật
các kiến thức liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ. Đội ngũ hướng dẫn viên
được rà soát, tăng cường đào tạo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ,
ngoại ngữ, ưu tiên lực lượng hướng dẫn viên tại cảng tàu du lịch Tuần Châu
để hướng dẫn cho các đoàn khách tham quan vịnh Hạ Long theo hành trình
cả tuyến. Các chế độ, chính sách cho CBVCLĐ được thực hiện đúng quy
định, đời sống, thu nhập cán bộ, viên chức, người lao động được nâng cao,
tâm tư người lao động ổn định, phấn khởi, yên tâm lao động, làm việc.
Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, công tác điều hành và lãnh đạo
trong thời gian qua vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế. Trước hết, Vịnh
Hạ Long là một khu vực có địa hình biển đảo rộng lớn, phân tán, nên điều
kiện đi lại, làm việc tại một số nơi chưa thuận lợi đã tạo ra những khó
khăn, hạn chế nhất định trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực
hiện các nhiệm vụ, công tác kiểm tra, giám sát, nhất là những nhiệm vụ đòi
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hỏi tính chất thường xuyên, liên tục.
Thứ hai, hành lang pháp lý chưa đủ sức răn đe; cơ chế, mô hình phối
hợp liên ngành, địa phương để giải quyết các vấn đề trên vịnh hiệu quả
chưa cao.
Thứ ba, bên cạnh đội ngũ nhân viên trẻ, có trình độ, năng lực của
đội ngũ cán bộ của Ban nói chung vẫn còn có những hạn chế nhất định.
Đội ngũ hướng dẫn viên chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, nhất là về
trình độ ngoại ngữ.
Thứ tư, nhận thức của doanh nghiệp, cộng đồng tham gia bảo vệ Di
sản và phát triển du lịch còn hạn chế. Do đó, đôi lúc còn tình trạng tàu du
lịch vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; tệ
nạn đeo bám tàu du lịch bán hàng rong, ăn xin tuy đã được xử lý quyết liệt,
nhưng vẫn có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Việc chấp hành các quy định về
niêm yết giá, bán hàng hóa dịch vụ theo giá niêm yết, an toàn vệ sinh thực
phẩm ở một số tàu còn chưa nghiêm túc. Ý thức, trách nhiệm của một số
chủ doanh nghiệp, thuyền trưởng, thuyền viên, người làm việc trên tàu
trong việc chấp hành các quy định đảm bảo an toàn, phòng chống thiên tai,
cháy nổ, văn minh thương mại còn chưa cao dẫn đến còn xảy ra sự cố,
cháy nổ tàu du lịch.
Câu hỏi 3: Trong các hoạt động của BQL vịnh Hạ Long, công tác quản
lý hoạt động truyền thông có vai trò như thế nào?
Trả lời: Có vai trò rất tích cực cụ thể:
Công tác tuyên truyền hình ảnh di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới
vịnh Hạ Long đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Công tác quản lý bảo tồn phát huy giá trị di sản vịnh Hạ Long:
Thông qua truyền thông ý thức, nhận thức của cộng đồng trong bảo vệ môi
trường cảnh quan Di sản ngày một nâng cao góp phần tạo nên một Hạ
Long ngày càng xanh sạch đẹp; Các hoạt động kinh tế- xã hội trên vịnh Hạ
Long ngày càng đảm bảo an ninh trật tự tạo nên một môi trường du lịch
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lành mạnh.
Câu hỏi 4: Ban đã tổ chức được các hoạt động truyền thông nào để góp
phần quảng bá hình ảnh vịnh Hạ Long?
Trả lời: Các hoạt động truyền thông đã được Ban tổ chức thực hiện để góp
phần quảng bá hình ảnh vịnh Hạ Long đó là:
-Tuyên truyền quảng bá hình ảnh vịnh Hạ Long, công tác bảo tồn
phát huy giá trị vịnh Hạ Long trên website: halongbay.com.vn của Ban.
- Tuyên truyền quảng bá hình ảnh vịnh Hạ Long trên các phương
tiện thông tin đại chúng: Báo Quảng Ninh, truyền hình Quảng Ninh, truyền
hình TP Hạ Long, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Tạp chí Du lịch, Đài
tiếng nói Việt Nam, Truyền hình nhân dân...
- In ấn xuất bản các ẩn phẩm: Sách Di sản thiên nhiên thế giới vịnh
Hạ Long; Thực vật đặc hữu vịnh Hạ Long; Logo vịnh Hạ Long; Đặt mua
sách ảnh vịnh Hạ Long.
- Quảng bá hình ảnh vịnh Hạ Long trên những tấm lớn trên trục
đường quốc lộ.
Câu hỏi 5: Trong các hoạt động đó, thì hoạt động nào đem lại nhiều
hiệu quả tích cực, quảng bá hình ảnh vịnh Hạ Long?
Trả lời: Những năm qua, các hoạt động tuyên truyền quảng bá hình ảnh
vịnh Hạ Long trên website của Ban, ấn phẩm và một số đơn vị báo chí
trong và ngoài tỉnh đã đem lại hiệu quả đáng kể góp phần đưa hình ảnh Di
sản vịnh Hạ Long đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Câu hỏi 6: Nếu tự đánh giá thì ông thấy hoạt động truyền thông về di
sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đang ở mức độ như thế nào?
Trả lời: Có thể thấy rằng công tác truyền thông về Di sản thiên nhiên thế
giới vịnh Hạ Long đang ở mức độ tốt, những năm qua truyền thông luôn
đồng hành với Ban trong công tác tuyên truyền quảng bá Di sản thiên
nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Bên cạnh những bài viết đánh giá tốt về công
tác quản lý, bảo tồn phát huy các giá trị Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế
giới vịnh Hạ Long thì truyền thông cũng chỉ ra những mặt chưa được. Để
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từ đó, Ban có phương hướng khắc phục những mặt hạn chế. Thông qua đó
công tác quản lý bảo tồn phát huy các giá trị Di sản - Kỳ quan thiên nhiên
thế giới vịnh Hạ Long ngày càng tốt hơn.
Câu hỏi 7: Có thể thấy, ngoài những việc đã làm được thì vẫn còn
những tồn tại, hạn chế trong công tác truyền thông quảng bá hình ảnh
di sản vịnh Hạ Long, theo ông đâu là những nguyên nhân của những
hạn chế này?
Trả lời: Do kinh phí còn hạn chế, công tác truyền thông mới chỉ ở phạm vi
trong và ngoài tỉnh. Công tác tuyên truyền quảng bá di sản vịnh Hạ Long
đối trên các phương tiện thông tin đại chúng nước ngoài còn ít...
Câu hỏi 8: Vậy trong thời gian tới, Ban có kế hoạch gì để đẩy mạnh
hơn nữa công tác quản lý hoạt động truyền thông về di sản thiên nhiên
thế giới vịnh Hạ Long?
Trả lời: Để đảm bảo môi trường du lịch an toàn, sạch đẹp cho du khách,
BQL vịnh Hạ Long đã làm tốt công tác tuyên truyền tới các tổ chức cá
nhân hoạt động trên vịnh thực hiện các quy định về bảo vệ cảnh quan, môi
trường Di sản...; phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường công tác
tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các vi phạm trên vịnh; tăng cường phương
tiện, nhân lực thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ cảnh quan môi trường các
điểm tham quan trên vịnh....; Phối hợp với các cơ quan báo chí trong và
ngoài tỉnh tiếp tục tuyên truyền công tác quản lý, bảo tồn phát huy giá trị
Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long cũng như hình ảnh Di
sản vịnh Hạ Long tới đông đảo du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt,
thời gian tới Ban tiếp tục phối hợp với các tổ chức nước ngoài: Tổ chức
Jica, IUCN... trông công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh vịnh Hạ
Long.
Xin cảm ơn ông!
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2.2. Phiếu phỏng vấn số 2: Chuyên viên phụ trách website
halongbay.com.vn BQL vịnh Hạ Long
Người phỏng vấn: Đỗ Lan Hương
Người trả lời phỏng vấn: Chị Nguyễn Thị Thu Hiền - Chuyên viên
phụ trách website halongbay.com.vn BQL vịnh Hạ Long.
Tuổi: 32
Địa điểm: Trụ sở BQL vịnh Hạ Long
Thời gian: 13h30 ngày 10/01/2018
Xin chào chị! Thưa chị, chúng tôi đang thực hiện một cuộc khảo sát
điều tra công tác quản lý hoạt động truyền thông về di sản vịnh Hạ Long,
trên cơ sở đó nhằm phát triển hơn nữa hoạt động này, góp phần quảng bá
rộng rãi hình ảnh của di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Vì vậy, rất
mong nhận được sự hợp tác, giúp đỡ nhiệt tình từ phía cá nhân chị, người
đang trực tiếp thực hiện một trong các hoạt động truyền thông về di sản
thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long của BQL vịnh Hạ Long.
Câu hỏi 1: Chị cho biết chị đảm nhận nhiệm vụ này được bao lâu rồi?
Trả lời: Tôi nhận nhiệm vụ này đã10 năm từ năm 2008 đến nay.
Câu hỏi 2: Nội dung công việc chính của chị đối với website
halongbay.com.vn là gì?
Trả lời: Tôi làm nhiệm vụ đưa tin lên website; chỉnh sửa (xóa) tin bài, ảnh,
văn bản pháp quy, bộ sưu tập (ảnh, nhạc, video); link liên kết các trang di
sản; quản trị thêm, sửa, xóa, tắt, bật menu đa cấp các banner.
Câu hỏi 3: Ngoài ra chị có phải kiêm nhiệm công việc gì của đơn vị
không ạ?
Trả lời: Có
Câu hỏi 4: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý website
halongbay.com.vn chị thấy có những khó khăn, thuận lợi như thế nào?
Trả lời: Tôi nhận thấy có những thuận lợi đó là: vịnh Hạ Long là địa chỉ
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du lịch nổi tiếng trong nước và quốc tế; là Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế
giới với cảnh quan tự nhiên đẹp... do vậy giúp website halongbay.com.vn
có thêm nhiều hình ảnh đẹp, sinh động, nhiều thông tin đa dạng... mà nhiều
người muốn tìm kiếm.
Tuy nhiên, cũng như nhiều website khác một trong những khó khăn
trong công tác quản lý website hiện nay là máy chủ đang đặt tại địa chỉ
ban nên chưa đảm bảo được.
Câu hỏi 5: Về website halongbay.com.vn, theo đánh giá của chị, các nội
dung trên website này có phong phú, đa dạng và đầy đủ về di sản thiên
nhiên thế giới vịnh Hạ Long?
Trả lời: Theo đánh giá của cá nhân tôi cũng như của nhiều người,mà tôi
được biết, website halongbay.com.vn là trang web có nội dung phong phú,
đa dạng và đầy đủ về các thông tin của di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế
giới vịnh Hạ Long. Không chỉ thế, truy cập website, còn có thể thấy được
nhiều thông tin liên quan về thành phố Hạ Long, du lịch Hạ Long và các
điểm lân cận.
Câu hỏi 6: Những nội dung thông tin như thế nào được ưu tiên đăng
tải trên website?
Trả lời: Các thứ tự ưu tiên dựa trên chức năng, nhiệm vụ của website đã
được quy định như sau:
Thứ nhất, lập phương án và tổ chức triển khai thực hiện phương án
bảo vệ và quản lý di sản thế giới ngắn hạn, trung hạn và dài hạn sau khi
được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
Thứ hai, tổ chức giám sát định kỳ tình trạng bảo tồn của di sản thế
giới theo quy định, kịp thời ngăn chặn hành vi xâm hại di sản thế giới và
báo cáo tới cơ quan có thẩm quyền những nguy cơ gây ảnh hưởng xấu tới
di sản thế giới;
Thứ ba, triển khai chương trình, kế hoạch, dự án đầu tư trong lĩnh vực
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bảo quản, tu bổ, bảo tồn, phát huy giá trị của di sản thế giới.
Thứ tư, tổ chức hoặc liên kết tổ chức hoạt động tuyên truyền, quảng
bá, trưng bày, giới thiệu về di sản thế giới; nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu
hóa, lưu trữ tài liệu về di sản và các giá trị của di sản phục vụ công tác bảo
quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo di sản thế giới; bảo quản, nghiên cứu, sưu
tầm mẫu vật địa chất, động vật, thực vật tại di sản thế giới và trưng bày,
triển lãm lưu động bên ngoài phạm vi di sản thế giới; tổ chức trình diễn,
giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể gắn liền với di sản thế giới.
Thứ năm, ứng dụng khoa học công nghệ vào việc bảo vệ, bảo quản, tu
bổ, phục hồi tôn tạo di sản thế giới; bảo tồn giá trị địa chất, địa mạo, giá
trị thẩm mỹ; bảo tồn và phát triển hệ động, thực vật để duy trì giá trị đa
dạng sinh học của di sản thế giới; tổ chức hoạt động phòng, chống thiên
tai, tìm kiếm cứu nạn, thu gom xử lý rác thải, bảo vệ, ngăn chặn tác nhân
gây nguy hại tới môi trường và nguồn nước tại di sản thế giới; góp phần
nâng cao đời sống cộng đồng; tham gia nghiên cứu đề xuất quy trình, quy
phạm bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di sản thế giới;
Thứ sáu, tổng hợp, tạo lập các nội dung về giá trị lịch sử, văn hóa của
vịnh Hạ Long để xây dựng chương trình, nội dung thuyết minh về giá trị
Văn hóa của di sản thiên nhiên thế giới để hướng dẫn, thuyết minh phục vụ
khách tham quan du lịch tại di sản thế giới; tổ chức hoặc liên kết tổ chức
hoạt động du lịch dịch vụ phục vụ công chứng tham quan, nghiên cứu, học
tập, giải trí tại di sản thế giới; đánh giá tác động của hoạt động du lịch đối
với di sản thế giới và đề xuất phương án giảm thiểu tac động làm suy giảm
giá trị nổi bật toàn cầu của di sản thế giới.
Thứ bảy, tổ chức bán vé, thu phí tham quan và dịch vụ; quản lý, sử
dụng nguồn thu theo quy định của pháp luật; đồng thời căn cứ tình hình
thực tiễn của từng thời điểm điều chỉnh mức thu phí cho phù hợp với thực
tiễn nhưng phải đúng theo quy định của pháp luật;
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Thứ tám, tuyên truyền nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng
đồng vào việc bảo vệ và quản lý di sản thế giới;
Thứ chín, tham gia quản lý, liên kết và giám sát các hoạt động đầu tư,
bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát triển sinh vật trong khu vực di sản thế
giới và vùng đệm của khu vực di sản thế giới; phới hợp với các cấp, các
ngành có liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động kinh tế - xã hội trong khu
vực di sản thế giới và vùng đệm của khu vực di sản thế giới;
Thứ mười, phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan thẩm định và
trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, dự án, chương trình
phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực di sản thế giới và vùng ven bờ của
khu vực di sản thế giới theo quy định hiện hành; tổ chức thông tin, thảo
luận, thu thập ý kiến của cộng đồng về quy hoạch, dự án, chương trình
phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến di sản thế.
Mười một, tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế.
Mười hai, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột quất theo
quy định.
Mười ba, quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, viên chức,
người lao động theo quy định pháp luật và phân cấp; xây dựng và triển
khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ đối
với cán bộ viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý.
Mười bốn, quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định hiện hành.
Câu hỏi 7: Từ quá trình thực hiện nhiệm vụ, chị có đề xuất gì để nâng
cao chất lượng hoạt động của website halongbay.com.vn nói riêng cũng
như hoạt động truyền thông quảng bá di sản vịnh Hạ Long?
Trả lời: Chuyển lưu trữ lại hệ thống của nhà cung cấp VNPT để được hỗ
trợ an toàn, bảo mật, toàn vẹn dữ liệu tốt hơn và có khả năng kết nối tốc độ
cao trong nước và quốc tế.
Xin cảm ơn chị!
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2.3. Phỏng vấn sâu số 3: Cán bộ quản lý truyền thông
Người phỏng vấn: Đỗ Lan Hương
Người trả lời phỏng vấn: Bà Nguyễn Thị Minh Lương - Trưởng phòng
Báo chí - Xuất bản - sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.
Tuổi: 45
Địa điểm: Trụ sở sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Thời gian:11h30 ngày 15/06/2018
Xin chào bà! Thưa bà, chúng tôi đang thực hiện một cuộc khảo sát
điều tra công tác quản lý hoạt động truyền thông về di sản vịnh Hạ Long,
trên cơ sở đó nhằm phát triển hơn nữa hoạt động này, góp phần quảng bá
rộng rãi hình ảnh của di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Vì vậy, rất
mong nhận được sự hợp tác, giúp đỡ nhiệt tình từ phía cá nhân bà, một cán
bộ đã có nhiều năm kinh nghiệm công tác trong ngành Truyền thông của
tỉnh Quảng Ninh.
Câu hỏi 1: Bà đánh giá như thế nào về việc quản lý hoạt động truyền
thông đối với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long trong thời gian
qua?
Trả lời: Không thể phủ nhận vai trò to lớn của truyền thông trong việc
quảng bá hình ảnh di sản vịnh Hạ Long tới người dân và du khách trong và
ngoài nước. Là Di sản thiên nhiên thế giới, vịnh Hạ Long nhận được sự
quan tâm lớn từ tổ chức UNESCO, đặc biệt là của Tổng cục Du lịch Việt
Nam và tỉnh Quảng Ninh trong công tác truyền thông và quản lý truyền
thông điểm đến.
Hằng năm, UNESCO tổ chức từ 8-10 cuộc Hội thảo tại các quốc gia
có di sản. Trong các cuộc hội thảo này, UNESCO đã bình đẳng trong
quảng bá, giới thiệu vịnh Hạ Long của Việt Nam bênh cạnh những di sản,
những vịnh đẹp nhất thế giới. Trong chương trình xúc tiến du lịch của Việt
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Nam, Tổng cục Du lịch đã xây dựng và triển khai chiến lược truyền thông
xúc tiến du lịch Việt Nam, trong đó giành thời lượng lớn do Vịnh Hạ Long.
Tham dự những cuộc hội thảo do UNESCO tổ chức nói trên, hay trong các
diễn đàn APEC, APF, Tổng cục Du lịch Việt Nam tận dụng mọi cơ hội để
quảng bá điểm đến vịnh Hạ Long bằng video với những giá trị toàn cầu,
nổi bật, đặc sắc.
Tỉnh Quảng Ninh thì coi việc quảng bá, truyền thông cho di sản Vịnh
Hạ Long là một nhiệm vụ quan trọng để phát triển du lịch. Tỉnh đã mời
chuyên gia đầu ngành, tập đoàn chuyên nghiệp về truyền thông, quảng bá
như ông Lê Quốc Vinh và Tập đoàn Le Invest (Holdings) Corporation, để
tư vấn xây dựng kế hoạch truyền thông. Đồng thời tỉnh chỉ đạo cơ quan
chức năng xây dựng thương hiệu điểm đến, mà khởi đầu là phát động
chương trình “Nụ cười Hạ Long” từ 2014. Nhiều hoạt động quảng bá di
sản được tổ chức thường niên như carnaval, hội chợ du lịch… Trong
những chương trình xúc tiến đầu tư, hay ký kết hợp tác với đối tác nước
ngoài, hay cử các đoàn ra nước ngoài họp tập, tỉnh luôn lấy mô hình
nghiên cứu thực tiễn là quảng bá về Di sản vịnh Hạ Long là ví dụ. Đặc
biệt, thông qua sự kiện Năm Du lịch Quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng
Ninh với chủ đề “Hạ Long - Di sản, Kỳ quan - Điểm đến thân thiện”,
Quảng Ninh đã tận dụng để tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến và khai thác
hiệu quả những tiềm năng, lợi thế du lịch của địa phương, thu hút khách du
lịch trong nước và quốc tế.
Một số thị trường trọng điểm mà Quảng Ninh đã quảng bá trong thời
gian qua là các nước châu Á, Đông Bắc Á, đặc biệt là Trung Quốc, Đài
Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Nga, Séc. Và thực tế cho thấy, những
năm qua Quảng Ninh đã làm khá tốt công tác quản lý hoạt động truyền
thông đối với Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.
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Câu hỏi 2: Cụ thể với Ban Quản lý vịnh Hạ Long, bà nhận xét đơn vị
này đã tiến hành các hoạt động quản lý hoạt động truyền thông như
thế nào?
Trả lời: Đối với Ban quản lý VHL, đơn vị trực tiếp quản lý hoạt động
truyền thông về di sản, nhưng đồng thời cũng là đơn vị triển khai các hoạt
động truyền thông tại đơn vị, phải nỏi rằng trong những năm qua, Ban đã
có những nỗ lực đáng kể trong hoạt động này. Từ việc nâng cấp website
halongbay.com.vn với 5 ngôn ngữ, đưa vào hoạt động Fanpage chính thức
của Ban, đến việc đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp, hướng
dẫn miễn phí cho du khách… là những nét mới trong hoạt động quản lý
truyền thông về Di sản. Đặc biệt, trong những năm gần đây, Ban Ban quản
lý VHL đã cử nhiều đợt cán bộ lãnh đạo, hướng dẫn viên đi học tập tại Úc,
Niu-di-lan… về truyền thông điểm đến, nhằm nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực trong chỉ đạo, điều hành, thực thi công tác quản lý truyền thông
của đơn vị.
Tuy nhiên, do nguồn lực (cả nhân lực và kinh phí) dành cho truyền
thông còn eo hẹp, nên công tác triển khai của Ban quản lý VHL còn nhiều
hạn chế. Chẳng hạn, website halongbay.com.vn tuy được nâng cấp, nhưng
vẫn chưa đáp ứng được là kênh truyền thông chính, hấp dẫn, cung cấp đầy
đủ thông tin về điểm đến, chưa dễ thấy, dễ tiếp cận; chưa tạo được sứ
mệnh là mời gọi, thôi thúc, lôi kéo bằng được được du khách đặt ngay tour
ngay khi họ đã truy cập. Việc theo dõi, quản lý thông tin về môi trường
vịnh, môi trường du lịch, dịch vụ kém chất lượng khu vực di sản… chưa
được chặt chẽ, chưa kịp thời, đặc biệt là thông tin trên mạng xã hội, làm
ảnh hưởng rất lớn đến nguồn du khách. Việc chưa triệt để tận dụng mạng
xã hội để quảng bá một cách hữu hiệu nhất về di sản, chính là một hạn chế
rất lớn của các nhà quản lý truyền thông.
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Câu hỏi 3: Theo bà, làm thế nào để tăng cường hiệu quả quản lý hoạt
động truyền thông về di sản vịnh Hạ Long?
Trả lời: Theo tôi, để tăng hiệu quả quản lý hoạt động truyền thông về di
sản vịnh Hạ Long, thì cần phải có sự nỗ lực hơn nữa trong công tác chỉ
đạo, điều hành và thực thi của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa
phương có di sản. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh cần dành một nguồn kinh
phí nhất định cho công tác truyền thông về di sản.
Một trọng nhiệm vụ quan trọng, theo tôi chính là xây dựng một chiến
lược truyền thông xã hội hiệu quả về di sản. Đó là việc trả lời cho được các
câu hỏi: Mục tiêu ta nhắm tới là ai? Họ sử dụng nền tàng nào? Sẽ lấy hình
ảnh nào, nội dung gì làm đại diện? Sẽ sử dụng giọng điệu nào khi có phản
ứng từ du khách?
Thứ nhất, cần xác định thị trường chiến lược mà Quảng Ninh đang
nhắm tới, cần quảng bá chính, là các quốc gia có khả năng đi du lịch lớn,
chẳng hạn như các nước châu Âu (như Úc, Mỹ), châu Á, Đông Bắc Á, và
đặc biệt là Trung Quốc. Từ đó có những chiến lược truyền thông cụ thể đối
với từng khu vực, quốc gia, phù hợp với thị hiếu, cơ chế tiếp nhận thông tin
của mỗi vùng, quốc gia.
Thứ hai, ngoài truyền thông trên các kênh báo chí, cần đặc biệt chú
trọng đến những hình thức truyền thông xã hội, chính là website và mạng
xã hội vì chi phí ít, nhưng hiệu quả lại rất cao. Nền tảng truyền thông phải
hiện đại, thông dụng và xác định thứ tự ưu tiên như: instegram, twitter,
snapchat, facbook, loustube… Loại hình thông tin chủ yếu để truyền thông
hiện nay, các nhà quản lý phải xác định cho được, đó chính là video và
hình ảnh. Việc đăng ký xác lập các cụm từ khóa đại diện cho di sản vịnh
Hạ Long trên Goole là cực kỳ cần thiết, mà việc này thì Quảng Ninh chưa
làm được.
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Một nguyên tắc mà theo tôi, các nhà quản lý truyền thông bắt buộc
phải ghi nhớ, chính là tính chân thực và giá trị cốt lõi của di sản. Mọi
thông tin quảng bá về di sản phải được kiểm duyệt chặt chẽ trước khi phát
hành, theo nguyên tắc hình ảnh quảng cáo phải sống động, đúng với giá trị
thật của nó, nhất là dịch vụ du lịch, việc giữ gìn cảnh quan, môi trường
vịnh.
Thứ ba, cần quan tâm đến liên kết chuỗi trong truyền thông, quảng bá
với các doanh nghiệp như: các hãng lữ hành, các hãng máy bay, nhà hàng,
khách sạn, đoàn nghệ thuật… để có sản phẩm truyền thông hoàn hảo.
Cuối cùng, cần quan tâm tới việc xử lý khủng hoảng truyền thông (nếu
có) hoặc những phàn nàn, phản hồi của du khách sau khi trải nghiệm tới di
sản. Cần có những nghiên cứu, đánh giá trung thực về hiệu quả truyền
thông và quản lý từng giai đoạn, để có định hướng cho thời gian tiếp
theo./.
Xin cảm ơn bà!
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2.4. Phỏng vấn sâu số 4: Du khách trong nước
Người phỏng vấn: Đỗ Lan Hương
Người trả lời phỏng vấn: Anh Trần Thanh Tuấn - du khách từ Hà Tĩnh
đến thăm quan vịnh Hạ Long.
Tuổi: 42
Địa điểm: Cảng tầu Du lịch Quốc tế Tuần Châu
Thời gian:11h30 ngày 31/12/2017
Xin chào anh! Thưa anh, chúng tôi đang thực hiện một cuộc khảo sát
điều tra công tác quản lý hoạt động truyền thông về di sản vịnh Hạ Long,
trên cơ sở đó nhằm phát triển hơn nữa hoạt động này, góp phần quảng bá
rộng rãi hình ảnh của di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Vì vậy, rất
mong nhận được sự hợp tác, giúp đỡ nhiệt tình từ phía cá nhân anh, một du
khách đến tham quan vịnh Hạ Long.
Câu hỏi 1: Xin anh cho biết trước khi đến với Hạ Long anh đã tìm hiểu
trước thông tin về nơi đây chưa ạ?
Trả lời: Tôi có tìm hiểu rất kỹ rồi.
Câu hỏi 2: Vậy anh tìm hiểu trên những kênh thông tin nào ạ?
Trả lời: Tôi chủ yếu tìm trên Internet, tôi seach trên google xem có trang
web nào giới thiệu về vịnh Hạ Long thì tôi đọc. Ngoài ra, tôi xem truyền
hình, trên các kênh của VTV cũng thường đưa các hình ảnh về vịnh Hạ
Long rất đẹp, tôi rất thích.
Câu hỏi 3: Như anh vừa nói, anh tìm hiểu chủ yếu qua Internet, vậy
trang web nào cung cấp cho anh nhiều thông tin mà anh thấy là hữu
ích nhất.
Trả lời: À, tôi tìm hiểu thấy có trang halongbay.com.vn. Trang đấy là
trang chính thống, của chính BQL vịnh Hạ Long luôn. Vậy nên tôi nghĩ là
có thể tin tưởng được.
Câu hỏi 4: Vậy anh tìm được những thông tin gì từ trang web này?
Trả lời: Nhiều chứ, các tuor tuyến trên Vịnh này, hang động nào đẹp, được
tham quan, bãi tắm nào được phép tắm… Kể cả thông tin nhà hàng, khách
sạn, ăn uống, mua sắm tôi cũng tham khảo ở đó. Ngoài ra, tôi tham khảo
thêm trên Facebook và kinh nghiệm của bạn bè đã đi du lịch Hạ Long.
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Câu hỏi 5: Khi đến với vịnh Hạ Long, ngay tại đây, anh có nhận được
những thông tin giới thiệu, quảng bá về di sản vịnh Hạ Long không ạ?
Trả lời: Có đấy, ngay tại Cảng tầu khách này, nơi du khách chuẩn bị xuất
phát để bắt đầu hành trình tham Vịnh thì có nhiều trang ảnh, treo khắp nơi
rất đẹp. Phía trong kia hình như có màn hình cho khách xem các clip đẹp,
rất bắt mắt. Còn từ đầu TP Hạ Long dẫn đến đây cũng có một số điểm tôi
thấy treo những bức ảnh lớn cảnh Vịnh.
Câu hỏi 6: Anh có biết là BQL vịnh Hạ Long có cung cấp dịch vụ
hướng dẫn viên tham quan Vịnh hoàn toàn miễn phí cho du khách
không?
Trả lời: Tôi có, gia đình tôi cũng đã đăng ký để có hướng dẫn viên của
Ban Quản lý vịnh đi cùng hành trình tham vịnh.
Câu hỏi 7: Tại sao anh biết về dịch vụ này?
Trả lời: Tôi tìm hiểu từ trước khi đến đây. Tôi xem nhiều bài báo đã khen
ngợi về dịch vụ này. Rất hay, các hướng dẫn viên chính thống sẽ cung cấp
nhiều thông tin chính xác, đầy đủ và rất hay về Vịnh.
Câu hỏi 8: Theo anh đánh giá, việc truyền thông, quảng bá về di sản
vịnh Hạ Long đã tốt hay chưa?
Trả lời: Theo tôi thế là tương đối tốt đấy. Tuy nhiên tôi vẫn thấy cần có
nhiều thông tin hơn nữa. Nhất là trên trang web chính thức của Ban Quản
lý vịnh, càng nhiều thông tin càng tốt.
Câu hỏi 9: Vậy anh nghĩ cần bổ sung những thông tin gì?
Trả lời: Tôi thích có thêm những thông tin về kinh nghiệm đi du lịch trên
vịnh Hạ Long cho du khách. Như khi đi Hạ Long cần mang theo vật dụng
cần thiết gì, làm sao để tránh bị cò mồi, chặt chém, khi gặp trường hợp đó
thì báo cho ai, xử lý như thế nào… Ngoài ra thì nên có những thông tin về
việc giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ di sản quý giá này.
Xin cảm ơn anh!
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2.5. Phỏng vấn sâu số 5: Du khách nước ngoài
Người phỏng vấn: Đỗ Lan Hương
Người trả lời phỏng vấn: Mr. Arrignon - Du khách Pháp đến thăm quan
vịnh Hạ Long.
Tuổi: 56
Địa điểm: vịnh Hạ Long
Thời gian:9h30 ngày 12/06/2018
(Bản tiếng Việt)
Xin chào ông! Thưa ông, chúng tôi đang thực hiện một cuộc khảo sát điều
tra công tác quản lý hoạt động truyền thông về di sản vịnh Hạ Long, trên
cơ sở đó nhằm phát triển hơn nữa hoạt động này, góp phần quảng bá rộng
rãi hình ảnh của di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Vì vậy, rất mong
nhận được sự hợp tác, giúp đỡ nhiệt tình từ phía cá nhân ông, một du
khách nước ngoài đến tham quan vịnh Hạ Long.
Câu hỏi 1: Ông có thể cho biết ông đã đến thăm vịnh Hạ Long bao
nhiêu lần rồi ạ?
Trả lời: Đây là lần đầu tiên tôi đến vịnh Hạ Long. Tôi đã rất mong chờ
điều này.
Câu hỏi 2: Ông cảm nhận ra sao về vịnh Hạ Long?
Trả lời: Rất tuyệt! Hơn cả những gì tôi đã từng nghĩ.
Câu hỏi 3: Trước chuyến tham quan đến với vịnh Hạ Long chắc hẳn
ông đã tìm hiểu thông tin về nơi đây chưa ạ?
Trả lời: Có, tất nhiên rồi.
Câu hỏi 4: Những thông tin đó ông tìm từ các nguồn nào?
Trả lời: Internet, báo chí, truyền hình và cả những người bạn của tôi. Rất
nhiều người đã đến Hạ Long và kể những câu chuyện về Hạ Long cho tôi nghe.
Câu hỏi 5: Trong số những nguồn thông tin ông vừa kể thì đâu là
nguồn chính?
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Trả lời: Chủ yếu là từ Internet. Tôi tìm đọc trên các trang tiếng Anh và
tiếng Pháp.
Câu hỏi 6: Có nhiều các trang viết về Hạ Long không ạ?
Trả lời: Nhiều chứ, tôi thậm chí không thể đọc được hết.
Câu hỏi 7: Trong số các trang ông tìm đọc có trang nào của Việt Nam
không?
Trả lời: Vì sẽ đến Việt Nam nên tôi cũng chủ động tìm đọc một số trang
của Việt Nam, chủ yếu các trang có ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp.
Câu hỏi 8: Ông có thể ví dụ một vài trang của Việt Nam mà ông đã
từng ghé qua xem?
Trả lời: Ồ rất tiếc tôi không thể nhớ chính xác, hình như halongbay.com
hay halong.com.vn thì phải.
Câu hỏi 9: Vậy ông tìm được những thông tin gì từ trang web này?
Trả lời: Tôi quan tâm nhiều đến những thông tin về di sản thiên nhiên thế
giới vịnh Hạ Long, về lịch sử hình thành và đặc biệt những câu chuyện
truyền thuyết về di sản này đặc biệt lôi cuốn tôi. Ngoài ra, trong quá trình
tìm hiểu thông tin về Hạ Long tôi cũng thấy bị hấp dẫn bởi những giá trị
văn hóa tại một kỳ quan thiên nhiên thế này, ví dụ như: văn hóa của những
người ngư dân. Họ có cả những lễ hội ngay trên vịnh đấy, thật tuyệt!
Câu hỏi 10: Khi đặt chân đến Hạ Long, ngay tại đây, ông có nhận được
những thông tin giới thiệu, quảng bá về di sản vịnh Hạ Long không ạ?
Trả lời: Có, như bạn thấy đấy, đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình
này có một hướng dẫn viên. Ồ thật tuyệt, ở đây người ta cung cấp hướng
dẫn viên hoàn toàn miễn phí cho cả du khách Việt Nam và nước ngoài.
Câu hỏi 11: Ông đánh giá thế nào về hướng dẫn viên đó?
Trả lời: Cô ấy rất nhiệt tình, mọi thắc mắc của chúng tôi đều được giải
đáp. Cô ấy thực sự giúp cho hành trình của chúng tôi thú vị lên nhiều.
Những điều cô ấy nói về Hạ Long rất hay. Chúng tôi thực sự thấy vô cùng
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hấp dẫn, thích thú. Tiếng Anh của cô ấy cũng tốt nên tôi đã tìm hiểu được
nhiều điều về Hạ Long từ cô ấy.
Câu hỏi 12: Theo ông đánh giá, việc truyền thông, thông tin về di sản
vịnh Hạ Long đã đáp ứng được yêu cầu hay chưa, đặc biệt với các du
khách nước ngoài như ông?
Trả lời: Tôi cũng đã từng đi du lịch nhiều nơi, trước khi đến bất kỳ đâu, tôi
đều tìm hiểu thông tin. Với một địa danh nổi tiếng khắp toàn cầu như Hạ
Long thì không khó tìm hiểu thông tin. Tuy nhiên những nguồn thông tin
mà tôi có được vẫn chủ yếu từ các trang báo của nước ngoài. Tôi thấy vẫn
cần nhiều hơn những thông tin từ Việt Nam. Muốn vậy, các bạn phải có
nhiều các trang báo điện tử bằng tiếng nước ngoài để phục vụ người nước
ngoài.
Xin cảm ơn ông!
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(Bản tiếng Anh)
Good morning! We are conducting a survey to assess the
management of media activities on Ha Long Bay in order to broaden the
image

this world’s natural heritage. Therefore, we look forward to

receiving the cooperationHello sir! Sir, we are conducting a survey to
assess the management of media activities on Ha Long Bay in order to
broaden the image

this world’s natural heritage. Therefore, we look

forward to receiving the cooperation and assistance from you as a
foreigner visiting Halong Bay.
Question 1: Could you tell me how many times have you visited Ha
Long Bay?
Answer: This is my first time I have been to Ha Long Bay. I am very
excited.
Question 2: How do you feel about Ha Long Bay?
Answer: Very cool! It is more beautiful than what i have thought.
Question 3: Before the visit to Ha Long Bay, have you looked up the
information about it?
Answer: Yes, of course.
Question 4: Which sources did you find these information?
Answer: Internet, newspapers, television and even from my friends. Many
people have come to Ha Long and tell stories about Halong to me.
Question 5: Among the sources you have just mentioned, what was the
main source?
Answer: Mainly from the Internet. I found useful information mostly from
English and French websites.
Question 6: Were there many pages about Ha Long?
Answer: Many, I could not even read all of them.
Question 7: Amone those pages, did you find any pages of Vietnam?
Answer: To prepare for the visit to Vietnam,I also read some Vietnamese
pages, especially those provided English and French.
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Question 8: Could you please list some of the pages of Vietnam you
have visited?
Answer: Oh, i’m sorry I can not remember correctly, they are
halongbay.com or halong.com.vn.
Question 9: Which information did you find from this website?
Answer: I was very interested in the information about the Ha Long Bay,
the history of formation and legends about this heritage was particularly
appealing to me. In addition, in the process of finding out information
about Ha Long I was also attracted by the cultural values of a natural
wonder, such as the culture of the fishermen. They had festivals right on the
bay, that's great!
Question 10: When you arrived in Ha Long Bay, right here, did you
receive information about Ha Long Bay?
Answer: Yes, as you see, there is a tour guide in our journey with us. Oh,
that's great, there's a free guide for both Vietnamese and foreign visitors.
Question 11: How do you rate the guide?
Answer: She is very enthusiastic, all our questions are answered. She
really made our journey more enjoyable. The things she said about Halong
are very good. We are really fascinated, excited. Her English is also good
so I learned a lot about Ha Long from her.
Question 12: As a foreigner, what do you think about media activities
in promoting the beauty of Halong Bay and proving the useful
information about it?
Answer: I have traveled to many countries, i always look up information
before i go. With a famous place around the world such as Ha Long, it is
not difficult to find information. However, the sources of information I
obtained were mainly from foreign newspapers. I still need more
information from Vietnamese pages. To do this, you need to provide many
electronic newspapers in foreign languages to meet foreigners’ needs.
Thank you very much!
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2.6. Phỏng vấn sâu số 6: Người dân thành phố Hạ Long
Người phỏng vấn: Đỗ Lan Hương
Người trả lời phỏng vấn: Bà Đỗ Thị Lâm
Nghề nghiệp: Nhân viên Kinh doanh
Địa chỉ: Khu phố 4 - phường Hà Phong - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng
Ninh
Tuổi: 55
Địa điểm: phường Hồng Gai - thành phố Hạ Long
Thời gian: 9h ngày 25/12/2017
Xin chào bà! Thưa bà, chúng tôi đang thực hiện một cuộc khảo sát điều tra
công tác quản lý hoạt động truyền thông về di sản vịnh Hạ Long, trên cơ sở
đó nhằm phát triển hơn nữa hoạt động này, góp phần quảng bá rộng rãi
hình ảnh của di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Vì vậy, rất mong
nhận được sự hợp tác, giúp đỡ nhiệt tình từ phía cá nhân bà, một người
dân của thành phố Hạ Long.
Câu hỏi 1: Là một người dân của thành phố Hạ Long, bà có quan tâm
đến các thông tin về di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long không ạ?
Trả lời: Có chứ, tôi rất quan tâm. Không chỉ tôi mà mọi người trong gia
đình tôi, đồng nghiệp của tôi cũng thế đều rất quan tâm.
Câu hỏi 2: Vậy bà thường tìm các thông tin này ở đâu?
Trả lời: Trên ti vi, đài báo, facebook v..v…
Câu hỏi 3: Cụ thể, bà muốn tìm hiểu những thông tin gì về vịnh Hạ
Long?
Trả lời: Hầu hết thông tin chúng tôi đều muốn biết. Nhưng chủ yếu nhất
vẫn là việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản ra sao. Như việc vịnh Hạ Long
năm nay đạt được những danh hiệu gì? Hay là các hoạt động trên vịnh Hạ
Long có hoạt động nào vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến di sản không?...
Câu hỏi 4: Bà đánh giá các nội dung thông tin này như thế nào?
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Trả lời: Không chỉ về vịnh Hạ Long đâu, thời đại hiện nay thì bất cứ vẫn
đề gì cũng đều có thể tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng,
nhất là Internet. Về những thông tin về vịnh Hạ Long nhiều, phong phú, đa
dạng, cập nhật nhanh. Nhất là các sự kiện lớn diễn ra tại đây thì được rất
nhiều cơ quan truyền thông phản ánh, đưa tin.
Câu hỏi 5: Theo bà công tác truyền thông về vịnh Hạ Long còn cần
phải làm những gì để đạt hiệu quả cao hơn?
Trả lời: Tôi thấy rằng, để tuyên truyền, quảng bá nhiều hơn, tốt hơn cho di
sản vịnh Hạ Long thì rất cần quan tâm đến cả những người dân của Hạ
Long như chúng tôi. Như hiện tại, đa phần chúng tôi tự tìm hiểu thông tin
về vịnh Hạ Long, không đảm bảo chắc chắn rằng mọi thông tin đó là chính
xác hoàn toàn, dù rằng chúng tôi sống ngay tại đây. Do vậy, tôi thiết nghĩ,
chính quyền địa phương nên tuyên truyền sâu rộng đến ngay chính từng
người dân về ý thức giữ gìn di sản quý giá, về sự tự hào của những công
dân vùng di sản. Đồng thời, có những định hướng về việc tìm hiểu các
thông tin chính thống, các nguồn thông tin đáng tin cậy cho người dân
chúng tôi.
Xin cảm ơn bà!
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PHỤ LỤC 3: MỘT SỐ VĂN BẢN
3.1. Quyết định về việc chuyển chức năng quản lý nhà nước đối với
vịnh Hạ Long từ BQL vịnh Hạ Longsang UBND TP Hạ Long
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3.2. Kế hoạch Tuyên truyền quảng bá di sản - kỳ quan thiên nhiên thế
giới vịnh Hạ Long năm 2017
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3.3. Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL vịnh Hạ Long
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PHỤ LỤC 4: CÁC SƠ ĐỒ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
ĐỐI VỚI VỊNH HẠ LONG
[Nguồn: BQL vịnh Hạ Long]
4.1. Tổ chức quản lý nhà nước đối với vịnh Hạ Long hiện nay

CHÍNH PHỦ

Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch

UNESCO

UBND tỉnh
Quảng Ninh – UBND
TP Hạ Long

Ủy ban quốc gia
Unesco Việt Nam

Các sở, ngành, địa
phương có liên quan
trong tỉnh Quảng Ninh

Ban Quản lý vịnh Hạ
Long

VỊNH HẠ LONG
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4.2. Tổ chức bộ máy của BQL vịnh Hạ Long
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4.3. Các tổ chức quốc tế hỗ trợ trong công tác bảo tồn VHL

TỔ CHỨC QUỐC TẾ

TỔ CHỨC N7W

TỔ CHỨC
UNESCO

TỔ CHỨC
IUCN

DI SẢN TNTG VỊNH HẠ LONG
Hoạt động kinh tế, xã hội: Dân
cư; đánh bắt, nuôi trồng hải sản;
du lịch, dịch vụ; giao thông, cảng
Bảo vệ 4 giá trị tài nguyên mục tiêu:
Cảnh quan,
biển...địa chất, địa mạo; Đa dạng sinh học;
Văn hóa - lịch sử; Môi trường nước

TỔ CHỨC FFI

TỔ CHỨC JICA

USAID
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PHỤ LỤC 5: ẢNH

5.1. Đồng chí Trần Đức Lâm - Bí thư Thành ủy Hạ Long kiểm tra hoạt
động quản lý vịnh Hạ Long
[Nguồn: Tác giả chụp ngày 02 tháng 02 năm 2017]

5.2. Giao diện trang chủ website halongbay.com.vn
[Nguồn: Tác giả chụp ngày 12 tháng 12 năm 2017]
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5.3. Hướng dẫn viên của BQL vịnh Hạ Longthuyết minh về di sản vịnh
Hạ Long cho du khách
[Nguồn: Tác giả chụp ngày 17 tháng 7 năm 2017]
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5.4. Gian trưng bày của BQL vịnh Hạ Longtại Hội chợ OCOP Quảng
Ninh
[Nguồn: Tác giả chụp ngày 20 tháng 01 năm 2017]

5.5. Trồng lan hài trên vịnh Hạ Long vừa để bảo vệ nguồn gen quý vừa
tuyên truyền ý thức giữ gìn môi trường Vịnh
[Ảnh tác giả chụp ngày 27 tháng 5 năm 2017]

