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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

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 HẠ LONG-QUẦN ĐẢO CÁT BÀ” 

Tuần 4, từ 04/11/2021 - 10/11/2021 

1. Nét đặc trưng nổi bật của Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà, gồm: 

- 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 (tiêu chí vii). 

Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà đều là một mẫu hình tuyệt vời về Karst trưởng 

thành trong điều kiện nhiệt đới ẩm. Giá trị nổi bật của khu di sản này là dạng địa 

hình đá vôi karst bị biển làm ngập chìm với vô số tháp đá vôi hùng vĩ và những 

nét đặc trưng của quá trình xói mòn ven bờ như các mái vòm, hang động, tạo nên 

cảnh quan thiên nhiên hết sức kỳ thú. Ngày 17/12/1994, trong Kỳ họp lần thứ 18 

của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO tổ chức tại Thái Lan, Vịnh Hạ Long chính 

thức được công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới với giá trị ngoại hạng về mặt 

thẩm mĩ, theo tiêu chuẩn của Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên 

Thế giới. Sự tương đồng về giá trị thẩm mỹ của Quần đảo Cát Bà so với Vịnh Hạ 

Long được thể hiện qua các dạng địa hình đá vôi Karst bị biển làm ngập chìm với 

hàng trăm tháp đá vôi hùng vĩ bao phủ bởi rừng mưa nhiệt đới nguyên sinh trên 

đảo đá vôi rộng lớn nổi bật trên nền nước trong xanh tạo nên cảnh quan thiên 

nhiên hết sức kỳ vĩ tương tự vịnh  Hạ Long. Vì vậy việc mở rộng Di sản Thiên 

nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long bao gồm cả Quần đảo Cát Bà  theo tiêu chí vii (tiêu 

chí thẩm mỹ) là đảm bảo tính toàn vẹn lâu dài của khu di sản này.. 

-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 (tiêu chí viii). 

Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà còn là mẫu hình nổi bật nhất và rộng lớn nhất 

về địa hình karst dạng tháp (Phong Lĩnh) và dạng chóp (Phong tùng) bị biển xâm 

thực và là một trong những khu vực quan trọng nhất trên thế giới về địa hình 

karstPhong Lĩnh và Phong tùng. Một trong những nét đặc trưng của địa hình karst 

Phong tùng là các hồ kín rộng lớn, các áng bị ngập chìm, một số hồ chỉ xuất hiện 

khi thủy triều lên. Hang động cũng là một trong những nét đặc trưng nổi bật về 

địa chất của khu di sản với ba loại hang động chính: hang ngầm cổ, hang nền 

karstcổ và hang hàm ếch. Đây cũng là khu vực thể hiện đầy đủ các quá trình hình 

thành karsttrên quy mô lớn và minh chứng cho một giai đoạn dài về quá trình tiến 

hóa địa chất.Quần đảo Cát Bà cũng là mẫu hình nổi bật về địa hình karstdạng tháp 

bị biển xâm thực và là một trong những khu vực quan trọng về địa hình karstPhong 

Lĩnh và Phong tùng với nét đặc trưng của địa hình karst Phong tùng là các hồ kín 

rộng lớn như Áng Vẹm, các áng bị ngập chìm (Áng Thảm), một số hồ chỉ xuất 
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hiện khi thủy triều  xuống (Áng tối, Áng Sáng). Một trong những nét đặc trưng 

nổi bật về địa chất của Quần đảo Cát Bà với 20 hang động như các hang ngầm cổ, 

hang nền karst cổ và hang hàm ếch. Đây cũng là khu vực thể hiện đầy đủ các quá 

trình hình thành karsttrên quy mô lớn và minh chứng cho một giai đoạn dài về 

quá trình tiến hóa địa chất, địa mạo. Chính sự tương đồng về địa chất, địa mạo 

của Cát Bà so với Hạ Long mở ra khả năng to lớn trong mục tiêu mở rộng Di sản 

Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long về địa chất, địa mạo (tiêu chí viii) bao gồm 

cả Quần đảo Cát Bà.  

-Là những ví dụ nổi bật đại diện cho các quá trình sinh thái và sinh vật trong sự 

tiến hoá và phát triển của các hệ sinh thái trên mặt đất, trong nước ngọt, nước 

biển và ven biển và các cộng đồng thực vật và động vật (tiêu chí ix). 

Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà là mẫu hình tốt nhất về tập trung cao của các hệ 

sinh thái đảo đá vôi Nhiệt đới, Cận nhiệt đới điển hình như rừng mưa nhiệt đới 

nguyên sinh rộng lớn trên đảo đá vôi, rừng ngập mặn, các hang động, hồ nước 

mặn,  vùng triều , san hô... Tại đây diễn tả quá trình biển tiến làm ngập chìm các 

trũng karst , hình thành trong một khung cảnh rộng lớn, tính phức tạp và với mức 

độ giao thoa giữa  đảo karst và biển. Đại diện là các trũng fengcong của karstVịnh 

Hạ Long -Quần đảo Cát Bà, từ các trũng karst dốc đứng với các cánh  rừng gió 

mùa nguyên sinh cho tới các hồ biển đang dần dần hòa nhập vào biển khơi. Không 

nơi nào trên thế giới có  được quá trình như vậy. Một quá trình minh họa cực rõ 

nét toàn bộ các giai đoạn biển tiến lặp đi lặp lại ở khắp khu vực karstVịnh Hạ 

Long - Quần đảo Cát Bà và sự biến đổi môi trường khác nhau liên quan tới quá 

trình biển tiến này thể hiện giá trị nổi bật toàn cầu  theo tiêu chí ix. Trong rất nhiều 

mẫu hình ở đây, thể hiện sinh động một quá trình từ khi bắt đầu cho tới khi kết 

thúc quá trình biển tiến và các quá trình tạo sơn. Sự đa dạng cao của các hệ sinh 

thái, đặc biệt 1/3 số hồ nước mặn của thế giới tập trung ở Vịnh Hạ Long - Quần 

đảo Cát Bà cùng với đảo karst lớn nhất Châu Á (đảo Cát Bà) là giá trị nổi bật toàn 

cầu và cũng là nơi dự trữ, hình thành các loài mới di nhập vào các vùng biển bao 

quanh. Các điều kiện này thỏa mãn tiêu chí ix của Di sản Thiên nhiên Thế giới. 

-Chứa đựng các sinh vật tự nhiên quan trọng và có ý nghĩa nhất đối với việc bảo 

tồn tại chỗ đa sạng sinh học, kể cả những nơi chứa đựng các giống loài bị đe doạ 

có giá trị nổi bật toàn cầu xét dưới góc độ khoa học hoặc bảo tồn(tiêu chí x). 

Cho đến nay đã phát hiện được 4.910 loài thực vật, động vật, kể cả trên cạn và 

dưới biển sống trong khu vực đề cử di sản thế giới. Trong số này, khu hệ sinh vật 

trên cạn 2.752 loài chiếm 56% tổng số loài, khu hệ sinh vật thủy sinh 2.158 loài 

(có 11 loài cá nước ngọt), chiếm 44%. Trong đó có tới 251 loài nằm trong Danh 

mục sách Đỏ của Việt Nam và IUCN (198loài nằm trong Danh mục Đỏ của 

IUCN). Đặc biệt loài Voọc Cát Bà được đưa vào danh sách 1 trong số 25  loài 

Linh trưởng bị đe dọa cao nhất thế giới, cần bảo vệ khẩn cấp và là loài có giá trị 

toàn cầu về bảo tồn. Cùng với trên 51 loài đặc hữu và có tiềm năng đặc hữuchứng 
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minh khả năng đáp ứng của di sản Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà theo tiêu chí 

đa dạng sinh học (tiêu chí x).  

2. Các hê ̣sinh thái điển hiǹh 

Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà có đầy đủ 7 hệ sinh thái điển hình cho đảo đá 

vôi trên biển của vùng Nhiệt đới, gồm (1) hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, (2) hệ 

sinh thái hang động, (3) hệ sinh thái rừng ngập mặn, (4) hệ sinh thái vùng triều, 

(5) hệ sinh thái rạn san hô, (6) hệ sinh thái đáy mềm, (7) hệ sinh thái hồ nước mặn.   

3. Đặc điểm hải văn 

Thủy triều và mực nước: Chế độ thuỷ triều mang đặc điểm chung của thuỷ triều 

vịnh Bắc Bộ, thuộc loại nhật triều đều biên độ cực đại gần 4m nhưng thường chậm 

pha hơn ở Hòn Dáu từ 20 - 30 phút do ảnh hưởng điều kiện địa hình khu vực. 

Thủy triều khu vực mang tính nhật triều đều điển hình với hầu hết số ngày trong 

tháng là nhật triều (trong một ngày đêm có 1 lần nước lớn và một lần nước ròng). 

Mỗi tháng có 2 kỳ nước cường, mỗi kỳ 11 - 13 ngày, biên độ dao động 2,6m - 

3,6m, xen kẽ là 2 kỳ nước kém, mỗi kỳ 3 - 4 ngày có biên độ 0,5 - 1m. Trong năm, 

biên độ triều lớn vào các tháng 6, 7 và 11, 12; nhỏ vào các tháng 3, 4 và 8, 9. Kết 

quả thống kê số liệu quan trắc mực nước nhiều năm cho thấy: 

 +  Mực nước trung bình nhiều năm:   1,90m 

 +  Mực biển cao nhất:    4,21m 

 + Mực biển thấp nhất:    - 0,07m 

 + Độ lớn triều lớn nhất:       3,94m 

Sóng: Chế độ sóng phụ thuộc vào chế độ gió thay đổi theo mùa và hình dạng 

đường bờ. Sóng ven biển Hải Phòng chủ yếu là sóng truyền từ ngoài khơi đã bị 

khúc xạ và phân tán năng lượng do ma sát đáy. Khu vực ven bờ, vào mùa đông 

(từ tháng 9 đến tháng 2) thịnh hành sóng hướng Đông với tần suất 34% và Đông 

Bắc tần suất 14%, độ cao trung bình 0,5m - 0, 75m. Mùa hè (từ tháng 3 đến tháng 

8) thịnh hành sóng Đông Nam, tần suất 22%, độ cao 0,7 m - 0, 9m. Trong năm, 

độ cao sóng cực đại xấp xỉ 2m, nhưng có thể đạt 4 - 5m trong bão. Trong các 

tháng chuyển tiếp (tháng 4, 10), sóng hướng Đông và Đông Nam chiếm ưu thế, 

tần suất 25%-32%, độ cao trung bình 0,75m. 

Dòng chảy: Chế độ dòng chảy trong khu vực vừa chịu ảnh hưởng của hệ thống 

hoàn lưu vịnh Bắc Bộ, vừa mang những đặc trưng riêng của vùng biển kín ven 

bờ. Do đặc điểm địa hình và hình thái đường bờ rất phức tạp, gồm nhiều vịnh nhỏ 

và các đảo, phân bố độ sâu rất khác nhau đã làm cho hệ thống dòng chảy trong 

khu vực biến đổi mạnh và khác nhau ngay cả trong một vùng nước nhỏ. Dòng 

chảy quanh đảo chủ yếu do dòng triều, dòng chảy gió thay đổi theo mùa và dòng 

ven bờ. Vào mùa gió Tây Nam, dòng chảy hướng Đông Bắc có vận tốc trung bình 

10cm/s -20cm/s. Vào mùa gió Đông Bắc, dòng chảy hướng Tây Nam đạt vận tốc 

trung bình 20-30cm/s. 

 



4 

 

4. TỔNG QUAN VỊNH LAN HẠ 

Vịnh Lan Hạ là một vùng vịnh nước lặng hình vòng cung với 388 hòn đảo 

lớn nhỏ phủ đầy cây xanh trải rộng trên diện tích 70 km2, một dáng dấp mĩ miều 

mà thiên nhiên ban trời và biển Việt Nam. Nằm kể vịnh Hạ Long và bao quanh 

quần đảo Cát Bà, vịnh Lan Hạ như một bức tranh khổng lồ huyền ảo, vừa sinh động 

vừa hoang sơ. Sở hữu 139 bãi tắm với những dải cát mịn trài dài, nước trong xanh 

và yên lành như: Vạn Bội, Ba Trái Đào ... Những vùng biển lặng nước như ở đảo 

Sến, đảo Cù, đảo Khỉ... là nơi khám phá những điều bí ẩn của thiên nhiên và tận 

hưởng những phút giây thực sự thư thái. Sự kết hợp đầy kỳ thú giữa biển trời và hệ 

thống hang động phong phú cũng là một trong những điểm hấp dẫn của Lan Hạ. 

Trong đó phải kể đến hang Sáng hang Tối với những vách đá bao quanh hang dựng 

đứng kỳ vĩ, nước trong hang bốn mùa trong xanh, êm đểm, phẳng lặng. 

Tháng 5/2020 Vịnh Lan Hạ được Hiệp hội Câu lạc bộ những vịnh đẹp nhất 

thế giới trao giấy chứng nhận là thành viên chính thức các Vịnh đẹp nhất thế giới. 

Vịnh Lan Hạ được nhiều du khách biết đến và lựa chọn điểm đến lý tưởng 

bởi thiên nhiên hoang sơ, yên lành mà tĩnh lặng. Du khách có thể hòa mình với 

thiên nhiên mây trời, sóng nước của một vùng biển thanh bình với những làng 

chài nhỏ sống như tách biệt với phần còn lại của thế giới. Vùng biển ở đây khá 

hiền hòa, không có sóng to, thuận lợi cho du khách có thể chèo thuyền kayak vòng 

quanh các đảo nhỏ, xuyên qua các hang nước ngầm xuyên núi, thỏa thích lặn biển, 

ngắm các rạn san hô, khám phá những vùng nước lặng như ở đảo Sến, đảo Cù, 

hang Dơi, hang Tối.v.v.. Bên cạnh đó, du khách có thể cùng gia đình, người thân 

tự do vui chơi, tắm biển hay đá bóng mini, bóng chuyền bãi biển ở một số hòn 

đảo nhỏ như đảo Nam Cát, đảo Tháp Nghiêng, đảo Ba Cát Bằng …. 

Vẻ đẹp quyến rũ của vịnh Lan Hạ còn được làm nên bởi hàng trăm đảo đá 

muôn hình như Hòn Guốc, Hòn Bút, Hòn Con Rùa, Hòn Dơi, Hòn Hai Cổ, Hòn Bù 

Nâu, Hòn Tai Kéo, Bụt đầy…Có tới hàng trăm ngọn núi với nhiều dáng vẻ tùy theo 

sự tưởng tượng của du khách. Mỗi một hòn đảo nhỏ trên vịnh mang trong mình 

một câu chuyện riêng về sự ra đời của nó. Và một điều kỳ diệu, may mắn hơn là du 

khách có thể có cơ hội được nhìn thấy loài linh trưởng đặc hữu chỉ ở đảo Cát Bà 

mới có, đó chính là loài Voọc đầu trắng (hay còn gọi là Voọc Cát Bà). 

Một trong những điểm khác biệt so với các vịnh lân cận đó là của Vịnh Lan 

Hạ có 139 bãi cát tự nhiên nằm tại chân các vách núi, nơi có sóng hoặc các dòng 

hải lưu mạnh. Qua hàng nghìn năm bồi trúc của đại dương mang những mảnh vỏ 

sò, ốc, san hô, đá phong hóa....tạo nên các bãi tắm tuyệt đẹp...... Bãi tắm trên vịnh 

Lan Hạ thường nhỏ nhưng chất lượng cát rất mịn, một số bãi sẽ bị ngập khi thủy 

triều lên cao. Các rạn san hô thường nằm trải dài xuôi theo các bãi tắm xuống đến 

phần thềm của vịnh là nơi nhiều loài sinh vật biển trú ngụ: ngao, sò, cá, tôm, 

cua...được nhìn thấy tại các bãi biển với làn nước trong vắt. Quý khách lên mang 
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theo kính lặn để ngắm các rạn san hô với các loài sinh vật biển nhiều màu sắc tại 

các bãi tắm này. 

Bãi tắm tự nhiên trên vịnh Lan Hạ là địa điểm tuyệt đẹp để cặp thuyền nhỏ, thuyền 

kayak, tắm biển, phơi nắng, cắm trại, tổ chức các hoạt động tập thể…… trên bãi 

biển. Một số bãi biển kín khi thủy triều thấp phải chui qua hang mới vào được bên 

trong, mật độ bãi tắm tự nhiên tập trung nhiều nhất ở khu vực Ba Trái Đào, Ba 

Cát Bằng, Đảo Khỉ, Vạn Bội, lối ngoài phía Đông vịnh Lan Hạ hướng sang quần 

đảo Đầu Bê.Các bãi cát phân bổ chủ yếu ở những khu vực Phía Đông, Đông Nam 

thuộc Vịnh Lan Hạ, thị trấn Cát Bà. 

5. Các rạn san hô:  

Ở hầu hết các cung lõm của các đảo đá trong khu di sản, đều có các rạn san hô 

phân bố ở các độ sâu 3, 6, 9 và 11m, 25m (Long Châu). Hình thái của các rạn san 

hô được xác định chủ yếu bởi hình thái của vùng sườn ngầm và phần nào bởi các 

trầm tích cácbonat có nguồn gốc sinh vật rạn san hô. Rạn san hô phân bố chủ yếu 

ở Đông Nam Cát Bà và quần đảo Long Châu và khu vực Vạn Hà, Hang Trai, Đầu 

Bê, Cống Đỏ với diện tích phân bố trên 3000ha (Hình 6). Nơi đây được ví như 

những khu rừng dưới đáy biển, các rạn san hô có tính đa dạng sinh học cao đặc 

biệt. Khu vực này là nơi tập trung cực kỳ đông đúc của các nhóm sinh vật biển. 

Bên cạnh các loài san hô tạo rạn còn có vô số các loài sinh vật khác như hải miên, 

cầu gai, thân mềm, giáp xác, cá biển, bò sát biển, thú biển...Chúng chọn rạn san 

hô làm nơi sinh sống lâu dài (các sinh vật rạn), hay là nơi kiếm ăn, trú ẩn, sinh 

sản. Do đó, các rạn san hô tại Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà là nơi lưu giữ và 

phát tán nguồn gen cho toàn vịnh Bắc Bộ. Sự tồn tại của hệ sinh thái rạn san hô 

là cơ sở để bảo tồn nguồn gen và bảo vệ tính đa dạng sinh học biển. Rạn san hô 

còn là địa điểm lý tưởng cho nghiên cứu khoa học cũng như giáo dục cộng đồng 

về ý thức bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.  

 

Hình 6. San hô tại khu vực Ba Trái Đào (1); Long Châu (2) 
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6. Đất ngập triều có rừng ngập mặn bao phủ 

Gồm hai khu vực chính là Cái Viềng và Phù Long và một phần nhỏ nằm ở bãi 

triều Gia Luận - Cát Bà, Cửa Lục, ven bờ Bãi Cháy tổng diện tích khoảng trên 

1.000 ha (Hình 4).  

- Rừng ngập mặn có giá trị to lớn trong việc bảo vệ môi trường và là nơi sống của 

nhiều loài sinh vật biển và nơi cư trú của chim di cư. 

- Rừng ngập mặn là nguồn tài nguyên quý giá của vùng ven biển nhiệt đới, năng 

suất sinh học của vùng có thực vật ngập mặn phân bố cao hơn tất cả các hệ sinh 

thái tự nhiên khác. 

- Rừng ngập mặn là lá chắn che cho đới bờ khỏi bị sóng, gió thuỷ triều bào mòn. 

Chính vì vậy sự phát triển của rừng ngập mặn gắn liền với sự tồn tại của đới bờ 

biển. 

- Rừng ngập mặn còn là lá phổi điều hoà vi khí hậu cho khu vực. 

 

 

Rừng ngập mặn Phù Long - Cát Bà 

 

7. Giới thiệu tổng quan Di sản 

Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà nằm ở phía Đông Bắc Việt Nam, cách thủ đô 

Hà Nội 165km có tổng diện tích khu vực đề cử di sản thế giới là 65.650 ha với 

1133  hòn đảo, gồm 02 khu vực chính là: 

- Vịnh Hạ Long thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh được UNESCO 

công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới năm 1994 và năm 2000 (tiêu chí vii và 

viii) có diện tích khu vực di sản thế giới là 43.400 ha với 775 hòn đảo.  

- Quần đảo Cát Bà thuộc huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng bao gồm Khu dự 

trữ sinh quyển Cát Bà, Vườn quốc gia Cát Bà có diện tích khu vực đề cử di sản 

thế giới là 22.250 ha với 358 hòn đảo, trong đó có đảo Cát Bà (còn gọi là đảo 

Ngọc) là phần diện tích quan trọng nhất của huyện Cát Hải.  

Khu vực đề cử di sản thế giới được bao quanh bởi vùng đệm có diện tích 34.140 

ha. Phía Bắc giáp thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), phía Nam giáp Vịnh 



7 

 

Bắc Bộ, phía Đông giáp Giáp huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) (Quảng Ninh) 

và vịnh Bắc Bộ và phía Tây giáp đảo Cát Hải qua Lạch Huyện. Vịnh Hạ Long - 

Quần đảo Cát Bà nằm trong khoảng toạ độ: 

Khu vực đề cử di sản thế giới:  

- Vĩ độ Bắc: 20° 56' 8.4876" N (điểm C11) -  20° 36' 35.2224" N (điểm C17). 

- Kinh độ Đông:  106° 56' 38.0796" E (điểm C5) -   107° 20' 37.8132" E (điểm 

C13). 

Vùng đệm: 

- Vĩ độ Bắc: 20° 57' 14.382"N (điểm B7) -  20° 36' 3.7404" N (điểm B15). 

- Kinh độ Đông: 106° 55' 28.0704" E ( điểm B5) -  107° 23' 12.7464" E (điểm 

B13). 

Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà thuộc ven bờ Đông Bắc Việt Nam có khí hậu 

vừa mang đặc điểm chung của đồng bằng Bắc Bộ, vừa có những đặc điểm vi khí 

hậu của một đảo đá vôi ven biển. Chất lượng nước biển VịnhHạ Long -  Quần đảo 

Cát Bà thuộc loại tốt. Nhiệt độ nước biển thay đổi trong khoảng 15oC đến 31oC, 

oxy hòa tan  từ 5,12mg/l - 7,27 mg/l. pH của nước biển biến đổi trong một khoảng 

khá hẹp, từ 7,9 đến 8,3. Độ muối dao động từ 19 ‰  đến 34 ‰. Hàm lượng kim 

loại nặng trong nước nằm trong giới hạn cho phép. Duy nhất dầu trong nước biển 

dao động từ 0,01 mg/l đến 0,24 mg/l, cần kiểm soát giảm thiểu nồng độ nhằm đảm 

bảo môi trường sống.  

 

8. Công tác bảo vệ Di sản 

- Tăng cường hệ thống quản lý nhà nước:  

Ban Quản lý Di sản là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp khu di sản, thực 

hiện công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản, chịu trách nhiệm điều 

phối chung và giám sát việc triển khai các hoạt động liên quan trong khu vực Di 

sản đề cử. Ban Quản lý Di sản của các Tỉnh, thành phố có liên quan sẽ chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan liên quan ở Trung ương và địa phương để thực hiện các 

nhiệm vụ được giao.  

- Hoàn thiện hệ thống pháp lý, quy định quản lý Di sản: 

 Các cơ quan có thẩm quyền cần phải điều chỉnh và bổ sung về các lĩnh vực như: 

bảo tồn và phát triển các loài động, thực vật quý hiếm; nuôi trồng thủy, hải sản; 

môi trường; dịch vụ du lịch; chăn nuôi động vật; bảo vệ và phát triển rừng v.v… 

vẫn cần được bổ sung, điều chỉnh nhằm bảo vệ được những giá trị nổi bật toàn 

cầu, cũng như tính toàn vẹn của Di sản đề cử.  
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- Quy hoạch các hoạt động kinh tế phù hợp với việc bảo vệ các giá trị nổi bật toàn 

cầu của khu Di sản: 

Các quy định pháp lý về bảo vệ nghiêm ngặt vùng di sản đề cử phải được tôn 

trọng tuyệt đối. Vì vậy việc nuôi hải sản tại vịnh Lan Hạ sẽ được thu hẹp lại, tránh 

vi phạm đến phạm vi mặt nước vùng lõi của di sản. Quy hoạch xây dựng các cơ 

sở phục vụ hoạt động du lịch phù hợp, đảm bảo không ảnh hưởng đến các giá trị 

di sản. Quy hoạch số lượng tàu, các bãi đỗ tàu du lịch, tàu cá cho phù hợp. Tổ 

chức trồng rừng, chăn nuôi, nuôi hải sản vùng đệm theo định hướng ít ảnh hưởng 

đến môi trường sinh thái.  

- Các hoạt động du lịch và dịch vụ du lịch sinh thái 

Tổ chức các hoạt động du lịch trong khu vực di sản đề cử nhằm hỗ trợ cho việc 

bảo tồn tại đây; kích thích sự phát triển du lịch ở vùng chuyển tiếp theo quy hoạch. 

Phát triển du lịch không phải lúc nào cũng đồng hành với việc bảo tồn, nhưng là 

ngành hỗ trợ cho bảo tồn có hiệu quả lớn nhất, đem lại lợi ích kinh tế cho chính 

quyền địa phương, cộng đồng dân cư dựa trên sự phát triển du lịch. Phân chia lợi 

ích đó cho các đối tượng trên cơ sở bình đẳng sẽ góp phần bảo tồn, phát triển khu 

di sản. Tuy nhiên xây dựng cơ sở du lịch phải không xâm phạm đến vùng lõi của 

di sản. Lựa chọn các hình thức du lịch phù hợp, không ảnh hưởng đến môi trường 

sống là rất quan trọng. Số lượng khách du lịch đến thăm cũng cần được tính toán 

phù hợp với sức tải của di sản. 

- Sự tham gia của khu vực nông thôn để hình thành kế hoạch hoạt động: 

Việc vận động cư dân địa phương, đặc biệt là khu vực nông thôn tham gia vào 

việc bảo vệ, phát triển tài nguyên sinh thái là hết sức quan trọng. Cần có những 

hoạt động tuyên truyền, quảng bá về vai trò và lợi ích của bảo tồn đối với cộng 

đồng địa phương. Thành lập các nhóm công tác, xác định nhu cầu và những vấn 

đề liên quan đến người dân địa phương. Trên cơ sở điều tra đó sẽ thiết lập kế 

hoạch hoạt động của từng xã để hỗ trợ địa phương nhằm tập trung tài trợ để phát 

triển kinh tế, đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương và giảm các sức ép đối 

với các nguồn tài nguyên trong khu vực mà họ đang sống. Trong chương trình 

hoạt động này, Dự án bảo tồn Voọc Cát Bà cần được duy trì và triển khai mở rộng 

tới toàn bộ 6 xã khác nhau thuộc khu vực trọng điểm của Khu Dự trữ sinh quyển. 

- Kế hoạch tái định cư và đào tạo nghề nghiệp: 

Một số người dân định cư tại khu vực trọng điểm như làng Việt Hải, thôn Hải Sơn 

thuộc xã Trân Châu, khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao (do ở đây hoạt động 

kinh tế của làng bị giới hạn), nên cần có kế hoạch chuyển bớt dân số ra nơi tái 

định cư mới, chuyển đổi nghề nghiệp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế hộ gia đình. Điều 

này giúp cho người dân nơi đây nâng cao việc phát triển kinh tế của họ. Quá trình 

này sẽ được diễn ra thuận lợi khi có sự phối hợp nhịp nhàng giữa dân cư địa 

phương với cơ quan quản lý Di sản, các chuyên gia tư vấn quốc tế trong Dự án 

bảo tồn Voọc Cát Bà và các hoạt động bảo tồn các loài quý hiếm khác. Các làng 
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chài trên vịnh  Hạ Long cần được tăng cường quản lý và ngăn chặn việc tái định 

cư của dân trên vịnh. 

- Các hoạt động về giáo dục bảo tồn: 

Việc giáo dục bảo tồn, phát triển, giữ gìn môi trường cần tập trung hướng tới các 

trường học trong phạm vi khu Di sản, nhằm mục đích nâng cao nhận thức của 

người dân địa phương về sự đa dạng địa chất, địa mạo, sinh học của Vịnh Hạ Long 

- Quần đảo Cát Bà. Lợi ích được thụ hưởng, trách nhiệm và nghĩa vụ, sẽ có tác 

dụng giảm thiểu sức ép của con người tại khu vực trọng điểm đặc biệt tại vùng lõi 

của di sản. 

- Đào tạo nhân viên tại di sản:  

Tập trung đào tạo nguồn nhân lực cho cán bộ làm công tác quản lý, nghiên cứu 

tại khu di sản, nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về khu 

di sản. Ưu tiên tuyển dụng nguồn lao động địa phương để đào tạo phục vụ tại chỗ. 

Những lao động người địa phương làm việc trực tiếp tại khu di sản sẽ là cầu nối, 

hạt nhân để tuyên truyền giáo dục cộng đồng. Một số chuyên ngành phải đào tạo 

là địa chất, sinh học,quản lý quy hoạch, quản lý môi trường, nhân viên hướng dẫn, 

cán bộ nghiên cứu, nhân viên phát triển cộng đồng. 

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

người dân địa phương: 

Cần tạo ra nhiều loại ngành nghề như đánh cá xa bờ, nuôi trồng hải sản ở phạm 

vi ngoài vùng di sản đề cử. Đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực hoạt động du 

lịch sinh thái cho cộng đồng địa phuơng liền kề như Đồ Sơn, Bái Tử Long. Nếu 

có thể nên đào tạo thêm các nghề thủ công my ̃nghệ nhằm tạo thêm thu nhập cho 

người dân sinh sống trong khu vực này. Mở rộng phát triển du lịch các vùng liền 

kề sẽ giảm thiểu đến tác động tiêu cực của du lịch trên Vịnh Hạ Long - Cát Bà. 

- Tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học 

Các hoạt động quan trắc môi trường, phục hồi các giá trị sinh thái cần thường 

xuyên được thực hiện. Phối hợp với các cơ quan, chuyên gia quốc tế có liên quan 

trong việc nghiên cứu về giá trị di sản, bao gồm các tổ chức quốc tế như Quỹ 

Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên (WWF), Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế 

(IUCN), Tổ chức Giáo duc̣, Khoa hoc̣ và Văn hóa Liên Hiêp̣ quốc (UNESCO); 

các quốc gia như Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Cộng hòa Pháp, Hà Lan, Canada, Đức, 

Anh, Trung Quốc, Nga, Ba Lan, và các nước thuộc khối ASEAN.  

- Thắt chặt công tác quản lý đầu tư trên vùng Di sản 

Các cơ quan quản lý nhà nước tại các địa phương có Di sản thuộc địa bàn quản lý 

tích cực phối hợp trong công tác quản lý chương trình, dự án đầu tư theo đúng các 

quy định của pháp luật Việt Nam (Luật Đầu tư, Luật đầu tư công, Luật Di sản Văn 

hóa, Luật Bảo vệ môi trường…) và các quy định của pháp luật liên quan. 
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- Nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ Di sản 

Ngoài ra, để có thể đưa các quy định luật pháp vào đời sống thực tế, để từng người 

dân sẽ cùng sát cánh với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc bảo vệ di sản, 

thì công tác phổ biến pháp luật, tuyên truyền về công tác quản lý, bảo tồn và phát 

huy di sản đến với người dân địa phương là rất quan trọng, cần được tiến hành 

thường xuyên, liên tục. 

 

9. Môi trường vật lý của Di sản đề cử 

Di sản đề cử bao gồm phần lớn diện tích đảo đá vôi Hạ Long - Cát Bà với tổng 

diện tích vùng lõi 65.650 ha, bao gồm 775 hòn đảo thuộc Vịnh Hạ Long và 358 

hòn đảo thuộc Quần đảo Cát Bà và vùng đệm 34.140 ha.Địa hình đặc trưng ở đây 

là các vách dốc đứng lởm chởm tai mèo, các đỉnh, chóp của các khối núi đá vôi 

hiểm trở với các hang động trong các khối núi đá vôi. Các thung lũng và đồng 

bằng karst bị ngập chìm. Trong khu vực Hạ Long, các luồng lạch lớn có phương 

Tây Bắc - Đông Nam có độ sâu từ 10-20m, trong đó bề mặt dưới của những hố 

sụt theo phương Tây Bắc - Đông Nam gồ ghề tạo nhiều bậc địa hình 1-4m, 6-11m, 

12-20m. Những bậc địa hình đó bị phủ bởi các trầm tích Đệ Tứ. Tại Quần đảo Cát 

Bà các vùng sụt lún hẹp bị bao quanh bởi dãy núi kéo dài chủ yếu theo phương 

Tây Bắc - Đông Nam (Thung lũng Trung Trang, Việt Hải...). Các tùng, áng ăn 

sâu vào bờ đảo (Tùng Giỏ, Tùng Gấu, Tùng Chàng, Áng Vẹm, Thảm, Áng Dù, 

Áng Đầu Bê...). Các bãi triều bùn rộng lớn và khá bằng phẳng, trên bề mặt bãi 

phát triển rừng ngập mặn tươi tốt (bãi Phù Long, bãi Cái Viềng, Vịnh Cửa Lục). 

Các bãi cát vỏ vôi sinh vật và mảnh cành san hô (Cát Dứa, Cát Tiên, Titop ...). 

Các ngấn mài mòn, ăn mòn của nước biển viền quanh chân đảo. Hệ thống kênh 

lạch triều, thềm san hô viền quanh chân đảo khu vực Vạn Bội, Vạn Hà, Hang Trai, 

Đầu Bê, Cống Đỏ .v.v. 

Nơi cao nhất là đỉnh Cao Vọng (cao 322m), nằm phía bắc đảo Cát Bà, thuộc xã 

Gia Luận. 

Nơi thấp nhất có độ sâu - 39m, nằm trên luồng lạch Vạn, thuộc Vườn Quốc gia 

Cát Bà. 

 

10. Phiến đá ghi dấu nơi Bác Hồ Đặt chân lên đảo Cát Bà 

Công trình phiến đá nguyên khối đánh dấu nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu 

đặt chân lên đảo Cát Bà vào ngày 31/3/1959, phiến đá như một minh chứng lịch 

sử cho người dân đảo và du khách thế hệ ngày nay về sự kiện lịch sử này. Trong 

chuyến hành trình thị sát vùng biển đảo Đông Bắc của Tổ quốc, từ hướng Bắc 

thuộc tỉnh Quảng Ninh, tàu đưa Chủ tịch Hồ Chí Minh đến hai huyện đảo là huyện 

Cát Bà và huyện Cát Hải. Tàu cặp bến Phố Hàn (khu vực cầu tàu thị trấn Cát Bà 

hiện nay-ngày đó thuộc huyện Cát Bà), trên giá đặt máy xay nước đá, Chủ tịch 
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Hồ Chí Minh đã động viên nhân dân đẩy mạnh tăng gia sản xuất…để đời sống 

nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn….đồng thời Người cũng căn dặn 

“Rừng vàng, biển bạc của ta, do nhân dân ta làm chủ”.  

Tiếp tục hành trình, tàu đưa Chủ tịch Hồ Chí Minh về Bến Gót, thuộc xã Cao 

Minh (trước đây là một xã thuộc huyện Cát Hải, giữa năm 1978 xã Cao Minh đã 

di chuyển cả xã ra Cát Bà), do tàu không cặp sát bến Gót, Bác đã dùng thuyền nhỏ 

chuyển tải vào bờ. Bác có thăm, gặp gỡ một số gia đình ngư dân, nói chuyện với 

một số đại biểu cán bộ, chiến sỹ, nhân dân huyện Cát Hải ngày đó trong căn nhà 

tập thể của Tập đoàn đánh cá Quảng Phú. Sau đó tàu đưa Bác Hồ trở về đất liền 

thuộc thành phố Hải Phòng trong cùng ngày. 

Tháng 3/2009, nhân dịp lễ kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm Làng cá Cát Bà, 

ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam và khai mạc du lịch Cát Bà 2009, sau 

một thời gian lựa chọn kỹ càng, có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu lĩnh 

vực lịch sử, văn hóa của Việt Nam, khối đá tự nhiên có tuổi đời hàng trăm triệu 

năm ở quên hương Hà Sen anh dũng (xã Trân Châu ngày nay, đoạn giữa Tùng Gốm 

và xóm Bến) đã được đưa về quảng trường trung tâm du lịch Cát Bà, đặt đúng ở vị 

trí Bác đặt chân lên đảo năm sưa. Khối đá tự nhiên nặng 86 tấn (phần nổi cao-rộng-

dày: 3,5m-5m-2m), ở hai mặt có trạm bia đồng, mặt phía Tây Bắc ghi: “Nơi đây, 

ngày 31-3-1959 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm Làng cá Cát Bà”; mặt Đông 

Nam ghi lời căn dặn của Người: “Rừng vàng, biển bạc của ta do nhân dân ta làm 

chủ”. 

Sự kiện Bác Hồ về thăm huyện Cát Bà năm xưa được chọn là ngày truyền thống 

của huyện, ngày 31/3 hàng năm là ngày tổ chức lễ hội kỷ niệm ngày Bác Hồ về 

thăm Làng cá Cát Bà, ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam và khai mạc 

du lịch Cát Bà. Nơi Bác Hồ về thăm đảo Cát Bà đã được Bộ Văn hóa-Thể thao và 

Du lịch công nhận là khu Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia năm 2009./. 

 

 

 

 

 

 

 


