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TÀI LIỆU THAM KHẢO TUẦN 10 (KẾT THÚC) 

CUỘC THI “TÌM HIỂU CÁC GIÁ TRỊ NỔI BẬT TOÀN CẦU CỦA QUẦN ĐẢO 

CÁT BÀ VÀ HÀNH TRÌNH ĐỀ CỬ DI SẢN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI VỊNH 

HẠO LONG – QUẦN ĐẢO CÁT BÀ 

Từ 16-22/12/2021 

 

1. Quần đảo Cát Bà là trọng điểm du lịch của thành phố Hải Phòng, năm 2019 quần 

đảo Cát Bà đón trên 2,8 triệu lượt du khách (trong đó khách Quốc tế ước đạt 0,72 

triệu lượt). Theo bạn đến cuối năm 2019, Du lịch dịch vụ, thương mại đã chiếm bao 

nhiêu % tỷ trọng các ngành kinh tế của huyện Cát Hải? * Quần đảo Cát Bà là trọng 

điểm du lịch của thành phố Hải Phòng, năm 2019 quần đảo Cát Bà đón trên 2,8 triệu 

lượt du khách (trong đó khách Quốc tế ước đạt 0,72 triệu lượt). Đến cuối năm 2019, 

Du lịch dịch vụ, thương mại đã đạt 77,3% tỷ trọng các ngành kinh tế của huyện Cát 

Hải. 

 

2. Du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế trọng điểm của huyện Cát Hải. Năm 2019, lượng 

khách du lịch đạt trên 2,8 triệu lượt, tăng 10% so với năm 2018; trong đó khách quốc 

tế ước đạt 720.500 lượt (năm 2020 do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, 

lượng khách du lịch giảm mạnh, ước đạt 196.178 lượt khách, giảm 87% so với năm 

2019). Năm 2019, tổng doanh thu từ du lịch, dịch vụ ước đạt 1.805 tỷ đồng, tăng 

16% so với năm 2018. 

 

3. Quần đảo Cát Bà đã có những cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 5 sao như: M’Gallery 

Cát Bà, Tổ hợp nghỉ dưỡng Flamingo; ngoài ra còn có hàng trăm khách sạn, nhà 

nghỉ, homestay, bungalow… Đến năm 2021, tại quần đảo Cát Bà có khoảng 314 cơ 

sở lưu trú trên bờ và 80 tàu nghỉ đêm trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà. 

 

4. Vào tháng 2/2008, Đại hội toàn cầu các Khu dự trữ sinh quyển thế giới lần thứ 3 

và Kỳ họp thứ 20 Hội đồng điều phối quốc tế (ICC) của Chương trình MAB tại 

Madrid (Tây Ban Nha), Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà đã được 

đại biểu của 105 quốc gia có Khu dự trữ sinh quyển thế giới đánh giá hạng quần đảo 

là quần đảo Vàng. 
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5. Hệ sinh thái Tùng - Áng là một kiểu hệ sinh thái đặc trưng, độc đáo của vùng biển 

có các đảo đá vôi tại Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà. Các đặc điểm của Tùng, Áng 

gồm: 

- “Áng” là các hồ chứa nước karst vùng núi đá vôi, nằm giữa các đảo không có cửa 

thông với biển, nước được lưu thông qua các khe nhỏ hoặc qua hệ thống hang ngầm. 

- “Tùng” là các vụng nước có một cửa tương đối lớn thông với vịnh, nước được lưu 

thông, nhưng tương đối kín, độ trong cao, sóng ít. 

- Áng, Tùng là những giếng (hoặc phễu) karst. Cả hai dạng Tùng và Áng thực chất 

đều là hồ karst trên đảo đá vôi. Hồ bị ngập nước biển, với hình thái khép kín hoặc 

thông với biển qua hang ngầm, được hình thành do quá trình bào mòn, phong hoá 

của tự nhiên. 

 

6. Hệ sinh thái Tùng - Áng là một kiểu hệ sinh thái đặc trưng, độc đáo của vùng biển 

có các đảo đá vôi tại Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà. Các hồ nước mặn Tùng - 

Áng có những giá trị khoa học và thực tiễn, gồm: 

- Thể hiện sự tiến hoá mạnh mẽ của quần thể, thường tạo ra các loài mới, loài bản 

địa. 

- Hệ sinh thái hồ nước mặn là bằng chứng về sự thích nghi tiến hoá của sinh vật với 

sự hình thành các loài mới trong điều kiện môi trường mới. 

- Là một hệ sinh thái đặc thù của biển, nhưng ít nhiều bị tách biệt với vùng biển bao 

quanh, nên chúng thể hiện rất rõ tác động của thời tiết, khí hậu đến môi trường 

- Sự tồn tại quá ít của các hồ nước mặn trên toàn thế giới là một trong những đặc 

điểm quý hiếm cần được bảo vệ. 

 

7. Hệ sinh thái các bãi triều của Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà gồm có những 

loại bãi triều:  

- Bãi triều cát với hàng trăm bãi cát tự nhiên, phân bố tập trung ở Đông Nam đảo 

Cát Bà và trung tâm Vịnh Hạ Long. Các bãi cát thường nằm trên thềm san hô cao 

từ 1m - 4 m so với mực thước đo, chiều rộng các bãi cát khoảng 20m - 200 m. 

- Bãi triều bùn, tập trung ở Gia Luận, Phù Long, có bãi triều rộng lớn như: Đượng 

Gianh, Áng Kê.. 

- Bãi triều rạn đá, chiếm phần lớn diện tích bãi triều xung quanh các đảo. 
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8. Di sản thiên nhiên thế giới đề cử Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà được bảo vệ 

hiệu quả thông qua các Luật có liên quan của Nhà nước và các văn bản dưới Luật, 

gồm: 

- Luật Di sản văn hóa, Luật Đa dạng sinh học, Luật Lâm nghiệp 

- Luật Lâm nghiệp, Luật Du lịch, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Thủy sản 

- Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

 

9. Các biện pháp cần thiết, cấp bách để bảo vệ Di sản thiên nhiên thế giới đề cử Vịnh 

Hạ Long - Quần đảo Cát Bà, gồm: 

- Tăng cường hệ thống quản lý nhà nước, quy hoạch các hoạt động kinh tế phù hợp 

với bảo vệ các giá trị của khu Di sản. 

- Các hoạt động về giáo dục bảo tồn, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ 

Di sản. 

- Mở rộng các hoạt động kinh tế ở khu vực liền kề nhằm ổn định đời sống cho người 

dân địa phương, thắt chặt công tác quản lý đầu tư trên vùng Di sản và tăng cường 

hoạt động nghiên cứu khoa học. 

 

10. Những giá trị, lợi ích cộng đồng khi quần đảo Cát Bà trở thành một phần Di sản 

thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long – quần đảo Cát Bà:  

- Góp phần làm nâng cao giá trị về thiên nhiên, địa chất vùng Cát Bà – vịnh Hạ 

Long, phát huy các giá trị hiện hữu cần được bảo tồn, Thu hút sự chú ý, quan tâm 

của các tổ chức bảo tồn thiên nhiên, môi trường trong nước và quốc tế, Cát Bà có 

tên trong 8 Di sản thế giới tại Việt Nam đã được UNESCO công nhận. 

- Góp phần tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong việc bảo vệ, tôn tạo, phát 

huy, khai thác những giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh 

Hạ Long – Quần đảo Cát Bà. 

- Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và du lịch của 2 địa phương Hải Phòng và 

Quảng Ninh. Mở rộng liên kết, phối hợp các tuyến, điểm tham quan du lịch để nhân 

dân, du khách thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp nổi bật toàn cầu của khu vực di sản thiên 

nhiên thế giới ở các địa phương khác nhau. Nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ môi 

trường Di sản của cộng đồng dân cư trong và ngoài huyện, du khách trong và ngoài 

nước. 
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- Du khách trong nước và quốc tế sẽ biết nhiều hơn đến quần đảo Cát Bà, là đòn 

bẩy đối với tập đoàn lớn trong nước và quốc tế quan tâm, đầu tư vào tương lai phát 

triển bền vững của khu du lịch Quốc gia và Quốc tế - Quần đảo Cát Bà. 

- Tạo ra nhiều việc làm, thu nhập cho nhân dân địa phương, từ việc trực tiếp lao sản 

xuất hoặc tham gia cung cấp các sản phẩm du lịch, dịch vụ trực tiếp, gián tiếp cho 

du khách đến tham quan, du lịch quần đảo Cát Bà. 

Cảm ơn các bạn đã xem tài liệu này, hẹn gặp lại vào các chương trình sau./. 


