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1. ðẶT VẤN ðỀ
Du lịch là nhu cầu tất yếu của con người trong cuộc sống. Chính vì hiệu quả kinh doanh của du lịch
mà nhiều tỉnh ñã ñặt du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, trong ñó có tỉnh An Giang. Tuy nhiên, do quản lý
và kiểm soát chưa chặt chẽ của nhà nước trong ngành du lịch ñã làm cho ngành du lịch sẽ phát sinh nhiều
vấn ñề tiêu cực. ðó là tệ nạn xã hội, vấn ñề an ninh trật tự, vấn ñề suy thoái môi trường tự nhiên…. ðiều
này ñã ảnh hưởng trực tiếp ñến kinh tế, truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, mỹ quan hệ sinh thái tự
nhiên khu du lịch.
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
- ðánh giá tác ñộng tích cực và tiêu cực của hoạt ñộng du lịch lên môi trường xã hội nhân văn.
- Tìm ra những giải pháp thích hợp nhằm kịp thời ngăn chặn những tác ñộng tiêu cực do hoạt ñộng du
lịch tạo nên.
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
- Thu thập số liệu thứ cấp ở các cơ quan ñịa phương
- Quan sát, ñánh giá nhanh và ghi nhận các hoạt ñộng của con người nơi khảo sát.
- Phỏng vấn nhiều thành phần khác nhau (người bán hàng rong, người bán hàng cố ñịnh, khách du
lịch, Ban Quản lý khu du lịch….)
- Các thông tin, số liệu sau khi thu thập ñược tổng hợp, phân tích và thống kê lại.
4. KẾT QUẢ THẢO LUẬN
4.1. Sơ lược về ñiểm
Núi Sam có diện tích khoảng 280 ha, với ñộ cao vừa phải 241 m, là một quả núi thấp nổi lên giữa
vùng ñồng bằng xung quanh, cách Thành Phố Long Xuyên khoảng 60 km. Trong ñịa bàn khu Văn hóa–
lịch sử Núi Sam có nhiều ñền, chùa, am cốc. ðặc biệt có Miếu Bà Chúa Xứ là công trình kiến trúc rất ñẹp
và tôn nghiêm. Hằng năm lễ Vía vào tháng 4 từ sau tết Nguyên ðán, ñông ñảo khách trong và ngoài nước
ñến hành hương và chiêm ngưỡng.
Niềm tin ñã thôi thúc khách hành hương ñến với lế hội Vía Bà Chúa Xứ rất ñông. Nếu mỗi nén hương
dâng lên, người ta rủ bỏ ñược bao nhiêu phiền toái ñể hy vọng vào những ñiều tốt lành, xóa ñi mọi khổ
ñau ñể phấn ñấu cao hơn nhằm xây dựng một cuộc sống bình yên, hạnh phúc, tránh xa cạm bẫy của tội
lỗi, thì ñó há chẳng phải là phúc lành ñể hỗ trợ cho luật pháp hoàn thiện hơn về mặt nhân bản? Và, từ sự
bình an về tâm linh, người ta bước vào cuộc sống bằng thái ñộ phấn chấn hơn, làm việc tích cực hơn, ñể
cùng với những chính sách phù hợp thúc ñẩy kinh tế-xã hội phát triển con người sẽ có cuộc sống ngày
càng sung túc hơn, thịnh vượng hơn. Qua ñó, chúng ta có thể thấy, vai trò của lễ hội văn hóa chính là sự
cần thiết nuôi dưỡng tinh thần, mà nếu thiếu nó, con người sẽ rơi vào những trò lừa bịp, mê tính dị ñoan.
Do số lượng du lịch ñến với lễ hội một năm khoảng 2,7 triệu lượt khách. Năm 2001, tỉnh An Giang ñã
tiến hành nâng cấp lễ hội “Vía Bà Chúa Xứ-Núi Sam” và ñây cũng là 01 trong 15 lễ hội ñược Tổng Cục
Du Lịch xét nâng cấp thành sản phẩm du lịch cấp quốc gia.
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4.2. Những tác ñộng của du lịch Núi Sam - Châu ðốc ñến môi trường xã hội nhân văn
Du lịch Núi Sam-Châu ðốc là khu vui chơi giải trí lành mạnh, góp phần rất lớn trong việc cải thiện
ñời sống con người và phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của khu du lịch.Trong ñiều kiện hiện tại chỉ có
thể ñánh giá những ảnh hưởng của du lịch ñến môi trường theo các mặt chủ yếu nhằm cung cấp ñược
những thông tin cần thiết và từ ñó ñề ra những biện pháp hạn chế mức thấp nhất yếu tố tác ñộng tiêu cực
ñến môi trường tại ñịa ñiểm khảo sát cũng như môi trường chung của khu vực.
4.2.1. Tác ñộng tích cực của du lịch hay lợi ích của du lịch
a. Tạo việc làm và tăng thu nhập.
Bán hàng rong và các sản phẩm mang sắc thái dân tộc cho khách du lịch là loại hình khá phổ biến tại
khu du lịch Núi Sam, thu ñược nhiều lợi ích kinh tế, thu hút sự tham gia của nhiều phụ nữ và trẻ em lang
thang. Theo kết quả ñiều tra những mặt hàng: kèn, sáo, ñồ trang sức mỹ nghệ, các loại thức ăn, thức uống
khác,…Thu nhập bình quân của họ khoảng 2.000.000-3.000.000ñ.tháng-1. Số tiền thu ñược này ñược sử
dụng trước hết cho những nhu cầu thiết yếu của gia ñình. Theo số liệu ñiều tra phỏng vấn 10 người bán
hàng cho thấy họ dùng tiền kiếm ñược từ mua bán ñể sử dụng cho việc tiêu xài trong sinh hoạt gia ñình
như mua: gạo, cá, nuôi con ñi học…
Theo ý kiến chung của Ban Quản lý thì mức sống của những người bán hàng rong ñược cải thiện do
việc họ tìm ñược khá nhiều tiền hơn so mức thu nhập chung ở ñịa phương. Hơn nữa vai trò của phụ nữ
trong gia ñình ñược nâng lên khá rõ rệt do những người phụ nữ bận làm các mặt hàng thủ công mỹ nghệ,
mua bán,...Do ñó, sự phân công lao ñộng trong gia ñình có những thay ñổi nhất ñịnh. Một số nam giới ñã
gánh vác thay vợ làm các công việc ñồng áng án và nội trợ.
Ngoài ra, dịch vụ khách sạn nhà trọ quanh nội thị Châu ðốc và khu vực Núi Sam có khoảng 130
khách sạn, nhà trọ với sức chứa khoảng 3.000 người. Nhà trọ bình dân giá 50.000 ñồng/2 người/phòng
quạt. Khách sạn máy lạnh giá từ 100.000 ñồng ñến 250.000 ñồng.phòng-1. Việc thu hút khách qua ñêm
cũng là biện pháp tăng lợi ích kinh tế.
Sự phát triển xây dựng, nâng cấp nhà cửa, nhà nghỉ, khách sạn, và các cơ sở vật chất kỹ thuật, tạo
thêm và mở rộng cơ hội việc làm cho người dân ñịa phương. Hằng năm thu hút khoảng 200-300 lao ñộng.
b. Sự hòa nhập vào nền kinh tế thị trường
Sự tăng ồ ạt của lượng du khách kéo theo sự phát triển nhanh chóng của các nhà hàng khách sạn và
các dịch vụ khác, sự mở rộng các cơ hội ñể tiếp xúc với những con người mới không những trong nước
mà cả quốc tế. Sự tăng các nguồn lượng thông tin trao ñổi mới ñã thổi một luồng sinh khí cho những dân
cư bản ñịa, làm cho họ bừng tỉnh và phải thừa nhận về sự tồn tại của thế giới bên ngoài hoàn toàn khác
biệt với những gì mà họ biết trước ñây. Những nhận thức và quan niệm về hiện tượng sự việc và xã hội
của người dân ñịa phương ñã và ñang có những biến ñổi sâu sắc mà trong chừng mực nào ñó những
người bên ngoài cho rằng họ và văn hóa của họ ñang bị thương mại hóa.
Trên thực tế, chính sự thương mại hóa này là nhân tố thúc ñẩy người dân ñịa phương vượt ra khỏi bức
rào chắn của nền kinh tế “tự cấp, tự túc”, kích thích và khích lệ họ nắm bắt và tận dụng các cơ hội làm ăn
mới hiệu quả hơn, hình thành nên những nhận thức và phương pháp tư duy kinh tế mới ñể thỏa mãn
những nhu cầu về vật chất, tinh thần hiện tại của họ, mà những nhu cầu này sẽ biến ñổi trong tương lai ñể
thích nghi, hòa nhập vào cuộc sống lớn hơn rất nhiều so với xã hội mà họ ñang sống.
Nhờ trao ñổi thông tin qua thị trường mà người dân có thể có khả năng ñáp ứng ñược nhiều hơn so với
những nhu cầu cá nhân của mình. Họ bắt ñầu chú ý ñến những nhu cầu thay ñổi của thị trường ñể từ ñó
ñịnh hướng hay ñiều chỉnh hệ thống sản suất của mình, nhằm tạo ra những sản phẩm hàng hóa cung cấp
cho thị trường, tham gia vào quá trình phân công lao ñộng và xã hội nói chung.
Trước nhu cầu của khách du lịch, người dân nhận thấy rằng họ có thể sản xuất nhiều loại sản phẩm
dân tộc truyền thống ñể bán cho khách trên thị trường. ðiều này ñã kích thích nghề sản xuất thủ công,
dịch vụ….Ngoài ra, nhu cầu tiêu thụ rau quả ñã khuyến khích một số hộ gia ñình thay ñổi thành phần cơ
cấu sản xuất của họ và không những người dân chỉ ñổi mới tư duy trong sản xuất, tham gia trao ñổi trên
thị trường những sản phẩm của mình làm ra mà dân ở ñây còn nhận biết ñược rằng việc buôn bán thuần
túy trên thị trường cũng là một lĩnh vực ñể có thu nhập và cơ hội việc làm, ñỡ vất vả hơn các công việc
khác nhưng thu lợi nhuận nhanh hơn và cao hơn. Chính vì thế càng ngày có nhiều người dân tham gia
mua bán, trao ñổi hàng hóa, và người dân ñã biết tính lỗ lãi, hạch toán trong các hoạt ñộng kinh tế của
mình, thích nghi dần với ñiều kiện kinh tế thị trường.
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c. Mở rộng giao lưu hiểu biết
Sự phát triển du lịch ñã mang lại cơ hội giao tiếp, tăng thêm sự hiểu biết của người dân ñịa phương và
thúc ñẩy sự hình thành ở họ những nhu cầu mới về văn hóa tinh thần lẫn vật chất. Qua kết quả ñiều tra và
thảo luận cho thấy nhu cầu giao tiếp của người dân ñịa phương với khách du lịch ñã kích thích mong
muốn của họ biết thêm ngoại ngữ, ñể có thể trao ñổi trò chuyện và giới thiệu với khách nước ngoài về
cuộc sống và văn hóa dân tộc mình và qua ñó hiểu biết ñược nhiều hơn về con người và ñất nước của họ.
d. Tăng cường ñầu tư
Sự bùng nổ du lịch ñã thúc ñẩy nhà nước và chính quyền ñịa phương nhận thấy rõ và ñánh giá ñược
tiềm năng và tài nguyên du lịch ở ñây. Mới ñây, Ủy Ban tỉnh An Giang ñã ñầu tư khu vui chơi giải trí Thi
xã Châu ðốc, tổng mức ñầu tư dự kiến: 189.912 triệu ñồng.
Sự cải thiện hệ thống giao thông Châu ðốc - Núi Sam cũng sẽ ñược khởi công xây dựng với tổng kinh
phí 180 tỷ ñồng. ðây là trục ñường xương sống thúc ñẩy du lịch và kinh tế biên giới phát triển. Sự cải
thiện hệ thống giao thông ñã tác ñộng tích cực thúc ñẩy giao lưu hàng hóa liên vùng và nội ñịa, hàng hóa
ñến Châu ðốc nhiều hơn, phong phú hơn và rẻ hơn. Trong khi ñó, những sản phẩm làm ra dễ vận chuyển
và dễ tiêu thụ hơn.
Khu du lịch Núi Sam Châu ðốc còn có thể cung cấp những sáng kiến cho việc làm sạch môi trường
thông qua kiểm soát chất lượng không khí, nước, ñất, ô nhiễm tiếng ồn, thải rác và các vấn ñề môi trường
khác thông qua các chương trình quy hoạch cảnh quan, thiết kế xây dựng và duy tu bảo dưỡng các công
trình kiến trúc và di tích lịch sử. Nhờ có Khu du lịch Núi Sam Châu ðốc mà kiến thức của người dân ñịa
phương ñược tăng cường hiểu biết về lĩnh vực môi trường thông qua việc trao ñổi và học tập với du
khách
Hiện tại, Thị xã Châu ðốc ñược cộng ñồng châu Âu tài trợ một dự án cải thiện vệ sinh môi trường ñô
thị, ưu tiên cho việc dọn sạch rác thải ở khu vực Núi Sam. Dự án ñã ñược triển khai kể từ tháng 1–2007
ñến hết tháng 12–2008, với nguồn kinh phí tài trợ là 280.000 Euro.
4.2.2. Những tác ñộng tiêu cực của du lịch
a. Vấn ñề bán hàng rong.
Bán hàng rong không phải là ñiều mới lạ, nó tồn tại từ lâu và hình thức bán hàng rong rất phổ biến.
Tuy nhiên hiện tượng bán hàng rong ñến nay mang sắc thái mới có tính tiêu cực và ñiều quan trọng ñang
có chiều hướng ngày càng mở rộng.
Thực tế cho thấy khu du lịch Núi Sam vẫn còn nhiều ñiều ñáng nói: nạn cò mồi, mời chào: nào gửi xe,
dùng cơm, mua chim phóng sinh, mua nhang ñèn, bánh, trái cây hoặc mời về nhà trọ, mời chụp ảnh, mời
coi bói, mời mướn heo quay và mời cả massage. Trước các sân chùa và ñường lên Núi Sam, lúc nào cũng
có người ăn xin, thật cũng có, giả cũng có, thậm chí còn có những người ñạo sĩ vừa giảng ñạo vừa nhận
bố thí. Cách thức bán hàng rong chạy theo khách và nài nỉ họ mua hàng ñã gây phiền hà cho khách. Nhiều
khách du lịch ñã phàn nàn và mong muốn hiện tượng này ñược chấm dứt.
ða phần những người này là những người nghèo khó, ñiều kiện sinh hoạt ăn uống, nơi ở của họ không
ñảm bảo vệ sinh, họ ít chú ý ñến việc bảo vệ sức khỏe của chính mình. Chính ñiều này ñã gây ảnh hưởng
ñến mỹ quan, sắc thái khu du lịch nó ñã và ñang là mối quan tâm lo ngại của nhiều du khách và chính
quyền ñịa phương.
b. Nguy cơ thương mại hóa
Một trong những vấn ñề môi trường kinh tế xã hội hiện nay là hậu quả của du lịch ñược nhiều người lo
ngại là hiện tượng thương mại hóa.
Thật vậy, không chỉ cái ñói cái nghèo khiến người dân ñịa phương và trẻ em phải bán hàng rong lang
thang trên ñường phố mà còn cả sự hấp dẫn của phương thức kiếm tiền dễ dàng hơn ít nặng nhọc hơn
ñang khiến người dân ñịa phương ñỗ xô ñến Núi Sam ngày một ñông, khó có thể kiểm soát ñược. ðiều
này dường như ñang ảnh hưởng tiêu cực ñến sự hấp dẫn khách du lịch. Vấn ñề biểu hiện của bán hàng
rong nói dối khách về nguồn gốc chất lượng hàng, ñể bán với giá cao hơn hay hiện tượng tranh giành
khách. Những hình ảnh này là những mầm móng ñe dọa ảnh hưởng ñến truyền thống văn hóa nếp sống
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văn minh của dân tộc có thể gây tổn hại ñến sự ñoàn kết trong cộng ñồng, làm giảm sức hút ñối với khách
du lịch.
Hiện tượng lợi dụng lòng tín ngưỡng của khách hành hương khi ñến vía Bà nên những người chim
phóng sinh la cà mời gọi với chiêu thức mời mua. Khách du lịch chỉ thả khoảng 10 con nhưng khi trả tiền
ñến 50 con, nếu tranh cãi thì bị hành hung.
c. Những tác ñộng tiêu cực khác
Một trong những hiện tượng tiêu cực cần hết sức quan tâm ñể có giải pháp chủ ñộng ñề phòng ñó là
nếu chuẩn bị không ñồng bộ, việc gia tăng khách du lịch ñại trà có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng ñến
nền văn hóa bản ñịa, ñó là sự xâm lấn của lối sống lai căng, du lịch sex, nạn ma túy, trộm cướp lừa gạt…
lấn át dần lối sống thuần phong mỹ tục của ñịa phương hay của một quốc gia. Ngoài ra còn phải ñề phòng
bọn buôn lậu ma túy, ñồ cổ, khoáng sản, ñộng vật quý hiếm, kể cả những tên gián ñiệp lợi dụng con
ñường du lịch ñể thực hiện các mục ñích chính trị, kinh tế ảnh hưởng ñến trật tự an toàn xã hội và an ninh
của quốc gia.
Mấy năm gần ñây, nhất là khi Lễ hội Vía Bà Chúa xứ ñược nâng lên thành lễ hội văn hóa cấp quốc
gia, lực lượng Công an và Dân phòng ñã có nhiều nỗ lực trong việc duy trì trật tự trị an và nâng cao chất
lượng văn hóa lễ hội. Tuy nhiên, một thực trạng ñáng lo ngại trong mùa lễ Vía Bà Chúa xứ Núi Sam là
tình hình tai nạn giao thông trên tuyến QL91. Bởi, trên tuyến quốc lộ này nhiều nơi chưa ñược nâng cấp
mở rộng và tu sửa, trong khi ñó lưu lượng xe trong những ngày bình thường ñã quá tải thì trong những
ngày lễ lượng khách ở các tỉnh từ Miền ðông Nam bộ, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh trong khu vực
ðBSCL ñổ về Núi Sam rất ñông. ða phần các du khách ñi bằng xe ôtô nên càng làm cho tình hình giao
thông trên tuyến QL91 càng trở nên phức tạp. Chưa kể trên tuyến này nổi tiếng buôn lậu thuốc lá với
những chiếc xe chở thuốc lá lậu chạy bạt mạng, rồi tình trạng mua bán hàng rong, bói toán, cò bắt khách
ở các nhà nghỉ cũng tràn ra ñường.
5. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
Nhìn chung, hoạt ñộng du lịch Núi Sam Châu ðốc góp phần tạo cơ hội việc làm và gia tăng thu nhập
cho người dân ñịa phương, làm thay ñổi bộ mặt ñô thị, ñịa phương góp phần thúc ñẩy phát triển kinh tế
của tỉnh nhà.
Du lịch Núi Sam Châu ðốc ñã góp phần tăng khả năng nhận thức, thúc ñẩy tư duy kinh tế mới, giúp
người dân ñịa phương từng bước hòa nhập vào sự phát triển chung của ñất nước và nền kinh tế thị trường.
Du lịch còn là cầu nối của các nền văn hóa, của tình hữu nghị, là sứ giả của hòa bình.
Bên cạnh ñó, du lịch phát sinh nhiều vấn ñề tiêu cực.Vì vậy ñể khắc phục tình trạng lộn xộn, yếu kém
trong quản lý các mặt nêu trên, làm trong sạch và lành mạnh môi trường du lịch, ñảm bảo phát triển bền
vững. Chúng tôi có một số kiến nghị sau ñây:
- Mọi hoạt ñộng kinh doanh, dịch vụ phải theo ñúng luật pháp và quy chế hoạt ñộng của ñiểm tham
quan, chấm dứt tình trạng dựng quán bán hàng trái phép, tình trạng bán hàng rong, tình trạng ăn xin, tranh
giành khách, ép giá gây mất trật tự trị an không ñúng thuần phong mỹ tục của dân tộc.
- Tăng cường kiểm tra và có biện pháp quản lý thích ñáng ñối các hoạt ñộng gây ô nhiễm môi trường,
ảnh hưởng cảnh quan du lịch và sức sức khỏe của nhân dân.
- Nhà nước cần phải giúp ñỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, những người tàn tật cơ nhỡ, ñang
bám vào ñiểm du lịch ñể kiếm sống. Tập trung lực lượng giải quyết dứt ñiểm không ñể tình trạng ăn xin
ñeo bám khách du lịch.
- Tăng cường công tác quản lý, duy tu, tôn tạo các chùa, ñình, miếu, nhằm thu hút khách du lịch.
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