
 

 Thống kê sơ lược về ETHOS. 

•  Xây dựng trên tiêu chí mang tính bền vững, đạo đức và sở hữu 100% nhân lực tại địa 
phương. 

• Các hình thức du lịch được thiết kế dựa trên văn hoá địa phương, tôn trọng văn hoá truyền 
thống. 

• Hiện nay đang là nhà cung cấp tour được xếp hạng hàng đầu tại Sapa kể từ khi thành lập. 

• Phạm vi hoạt động tại các tỉnh Lào Cai và Lai Châu. 

• Được giới thiệu bởi tất cả các sách hướng dẫn quốc tế hàng đầu. 

• Có ảnh hưởng tích cực tối đa đến cộng đồng địa phương. 

 

 Hồ sơ công ty 

ETHOS bắt đầu với tư cách là một INGO, cung cấp đào tạo nghề cho trẻ em dân tộc thiểu số 
ở Sapa vào đầu thế kỷ. 

Xuất phát từ lòng trắc ẩn, chúng tôi thành lập và phát triển thành một doanh nghiệp xã hội 
có trách nhiệm. Hiện tại chúng tôi cung cấp các tour du lịch trải nghiệm cho khách du lịch có 
mục đích tìm kiếm và trao đổi văn hóa đích thực. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các trải 
nghiệm cơ hội du lịch tìm hiểu văn hoá địa phương, từ đó tìm kiếm tài trợ cho một loạt các 
dự án phát triển xã hội mở rộng. 

Điểm đặc biệt của ETHOS chính là tập trung và chú trọng vào sự phong phú, đa dạng văn hóa 
của miền Bắc Việt Nam. Chúng tôi tránh các chuyến tham quan đơn thuần mà tập trung vào 
việc khuyến khích, ủng hộ trao đổi văn hóa và tương tác sâu sắc giữa khách du lịch với người 
dân địa phương hơn. 

ETHOS hiện hoạt động như một doanh nghiệp xã hội có sự hợp tác ngày càng gia tăng với 
người dân tộc H’Mong, người Dao ở vùng núi phía Bắc Việt Nam.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Mục đích và mục tiêu của chúng tôi là: 

• Bảo tồn, phát huy và nâng cao văn hoá, tập quán truyền thống. 

• Giảm thiểu bệnh tật và đau khổ không cần thiết. 

• Xoá đói nghèo bằng cách xóa bỏ các rào cản mang tính hệ thống. 

• Bắt đầu các dự án phát triển bền vững quy mô nhỏ nhằm nâng cao năng lực. 

• Trao quyền cho phụ nữ thông qua việc học chữ và tăng cơ hội tham gia cộng đồng.  

• Giảm thiểu chất thải, hỗ trợ các dự án bảo tồn và bảo vệ môi trường. 

Chúng tôi chào đón khách du lịch muốn khám phá vùng núi phía bắc Việt Nam một cách có 
đạo đức, trên tinh thần tôn trọng văn hoá địa phương, mang tính bền vững và xác thực. 

Chúng tôi cung cấp trải nghiệm du lịch thực sự cho du khách, những người muốn tìm hiểu 
văn hoá địa phương của dân tộc thiểu số theo cách hỗ trợ và hoà nhập.  

ETHOS hiện có các dịch vụ như tham quan bằng xe máy hoặc đi bộ, mô hình nhà nghỉ 
homestay, các tour du lịch văn hóa, cắm trại, tham quan xưởng dệt và nhiều hơn nữa. 

Phạm vi hoạt động của chúng tôi bao gồm tại các tỉnh Lào Cai và Lao Châu với các dân tộc 
thiểu số Dao, H'Mông, Lào, Lu, Xa Phó, Hà Nhi, La Hu, Tày, Thái, Giáy và Cống.  

Tổ chức của chúng tôi luôn giữ vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng những công ty du lịch 
xuất sắc nhất Sapa trong năm năm qua, với những đánh giá tuyệt vời của khách du lịch cho 
dịch vụ và cách tổ chức của chúng tôi. Đặc trưng của ETHOS là sách hướng dẫn bằng tiếng 
Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Hà Lan và các ngôn ngữ khác.  

Các bạn có thể thấy công việc cũng như dự án của chúng tôi trên truyền hình VTV, TV Hà Nội 
và các kênh tin tức khác. 


