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Bản tin Tháng 2, 2013

VĂN PHÒNG DỰ ÁN ILO TẠI QUẢNG NAM
DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
TẠI CÁC HUYỆN SÂU TRONG ĐẤT LIỀN Ở TỈNH QUẢNG NAM

Chuyến tham quan và học tập
của chị em Catu
Nhóm Dệt thổ cẩm của phụ nữ Catu ở
làng Bhohoong và Dhroong được đến
thăm Hội An và Đà Nẵng từ ngày 21-22/1
vừa qua để tìm hiểu việc kinh doanh sản
phẩm dệt thổ cẩm và tìm nơi tốt nhất để
mua vật liệu dệt may. Được hỗ trợ bởi
Phòng Kinh tế và Hạ tầng của huyện
Đông Giang, chuyến đi còn là cơ hội để
chị em người Catu tham quan thị trường
bán lẻ ở Hội An và Đà Nẵng, tuy chỉ cách
làng của họ khoảng 80km nhưng chưa
bao giờ họ từng đi tìm hiểu những điều
này.

Lớp dệt mẫu mã mới và hướng dẫn tính giá thành sản phẩm

Từ ngày 18-19/1 vừa qua, một lớp tập huấn dệt 9 mẫu sản phẩm thổ cẩm được tổ
chức với sự hỗ trợ của Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện Đông Giang cho chị em phụ
nữ hai làng Dhroong và Bhohoong. Các chị em được hướng dẫn dệt các mẫu mã mới
kết hợp giữa kỹ thuật dệt thổ cẩm truyền thống với cách phối màu và trang trí hạt
cườm để tạo nên các sản phẩm hiện đại. Cùng thời gian này, một nhóm chị em được
chọn để học cách tính giá sản xuất và giá thành cho sản phẩm. Đây là đợt hướng dẫn
thứ 3 về cách tính chi phí và giá cả theo phương pháp Tiếp cận theo hướng phát triển
doanh nghiệp dựa vào cộng đồng, với kỹ năng tự học và học theo nhóm, phù hợp với
sự tiếp thu của chị em dân tộc thiểu số.

Lớp may sản phẩm dệt thổ cẩm

Tại Hội An, đoàn tới thăm quan các cửa
hàng lưu niệm trưng bày và bán sản
phẩm dệt thổ cẩm của rất nhiều dân tộc
thiểu số. Tại Đà Nẵng, các chị em được
chuyên gia thiết kế may mặc Aldegonde
Van Alsenoy hướng dẫn việc mua
nguyên liệu. Họ được hướng dẫn cách
chọn nguyên liệu phù hợp, lên kế hoạch
mua hàng, cách kiểm tra chất lượng
nguyên liệu và kiểm tra chứng từ thanh
toán. Thông tin phản hồi sau chuyến đi
của nhóm rất tích cực, và chị em đã trở
nên chủ động hơn sau chuyến thăm
quan.

Huyện Đông Giang đầu tư vào
nhà tiếp đón khách du lịch

Cùng với việc học cách dệt các sản phẩm thổ cẩm hiện đại, nhóm các chị em phụ nữ
Catu ở Bhohoong và Dhroong cũng được tập huấn cách may các mẫu vải đã dệt
thành các sản phẩm lưu niệm độc đáo. Một số lớp tập huấn đã được huyện tổ chức
vào năm ngoái. Sau các khoá này, một số chị em may tốt nhất đã được chọn để tham
gia khoá học 7 ngày từ ngày 28/1 đến 3/2 vừa qua. Nhóm này được học và thực hành
kỹ thuật may 9 thiết kế ví và túi từ đơn giản đến phức tạp.
Mặc dù đã qua nhiều lần tập huấn, các chị em vẫn gặp khó khăn khi may được các sản
phẩm hoàn thiện với đường may đẹp. Vì thế, dự án đang tính đến các phương án
khác như thiết kế mẫu mã sản phẩm chỉ yêu cầu may ít hoặc không cần may để đảm
bảo việc sản xuất mang tính bền vững.
Huyện Đông Giang thể hiện cam kết với
dự án bằng việc đầu tư cho nhà tiếp
đón khách du lịch tại hai làng du lịch
Bhohoong và Dhroong. Huy động
nguồn lực địa phương là một trong các
phương pháp tiếp cận của dự án, cam

kết này của huyện thể hiện tính bền
vững của các hoạt động của dự án. Dự
án sẽ hỗ trợ thêm cho hai nhà tiếp đón
này bàn ghế và các tài liệu quảng cáo
làng du lịch như bảng thông tin và tờ rơi
và các sản phẩm sản xuất ở địa phương.

Đánh giá chất lượng dịch vụ
và cung-cầu về lao động
lành nghề trong ngành du lịch
Đánh giá thực địa đã được Sở Lao động
Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
triển khai với sự hỗ trợ của Phòng
Thương mại và Công nghiệp (VCCI)
trong việc xây dựng bảng hỏi và phân
tích dữ liệu. Hội thảo chia sẻ kết quả
đánh giá dự kiến sẽ được tổ chức vào
tháng Ba tới.

Sự kiện sắp tới
Tập huấn sơ cấp cứu
Hai lớp tập huấn sơ cấp cứu sẽ được tổ
chức vào ngày 23-24/2 tại Đông Giang
và 27-28/2 tại Mỹ Sơn, nhằm cung cấp
kiến thức và kỹ năng cơ bản để đối phó
với rủi ro có thể xảy ra cho khách du
lịch. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam
sẽ điều phối tập huấn này với sự tham
gia của Trạm xá và người dân cung cấp
dịch vụ du lịch cộng đồng.

Khai trương làng du lịch Mỹ
Sơn và họp Ban chỉ đạo dự án
Công tác chuẩn bị cho lễ ra mắt của
làng du lịch cộng đồng Mỹ Sơn vào
ngày 14/3 và cuộc họp giữa kỳ của Ban
Chỉ đạo dự án đang được triển khai. Hy
vọng rằng, mô hình du lịch cộng đồng
đầu tiên và sắp tới tại Quảng Nam sẽ
nhận được sự hỗ trợ phù hợp từ các cấp
chính quyền trong tỉnh để tạo điều kiện
phát triển và xúc tiến du lịch nông thôn
góp phần giảm nghèo.

Cán bộ tỉnh tham quan mô hình
du lịch cộng đồng ở Thái Lan
Dự án phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh
Quảng Nam tổ chức một chuyến tham
quan 5 ngày từ ngày 26/2 để giúp quan
chức tỉnh có kinh nghiệm trong việc xây
dựng chiến lược quảng bá và phát triển
du lịch hướng đến giảm nghèo. Đoàn
thăm quan sẽ học hỏi kinh nghiệm từ
các mô hình du lịch dựa vào cộng đồng
thành công ở Thái Lan.

Đào tạo về thiết kế sản phẩm dựa trên thị hiếu của khách hàng
Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác với UNESCO, dự án đã gửi một vài cơ sở sản xuất,
làng nghề tham gia khoá đào tạo được tổ chức từ ngày 14-15/1, nhằm nâng cao kiến
thức của các cơ sở sản xuất địa phương về tầm quan trọng của việc sản xuất sản phẩm
để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.
Bà Trần Thị Minh Nguyệt, Chủ cơ sở mây tre đan ở huyện
Duy Xuyên là người tham gia lớp đào tạo chia sẻ: “Tôi đã
học được rất nhiều điều hữu ích từ việc xây dựng kế hoạch
sản xuất, kinh doanh, thiết kế sản phẩm đến xử lý đơn đặt
hàng."
“Trước đây, tôi thường tự thiết kế sản phẩm nhưng không
phải lúc nào cũng bán được hết các sản phẩm đó. Qua lớp
này tôi mới biết đó không phải là cách kinh doanh tốt. Giờ
thì tôi biết sẽ phải xem thị trường cần gì trước đã rồi mới
cho ra sản phẩm phù hợp với thị hiếu của khách hàng.”

Đánh giá
dự án giữa kỳ

Đánh giá giữa kỳ đang được tiến hành từ 5/2 đến 10/3 để xem
xét tiến độ thực hiện dự án cũng như khả năng đạt được các
mục tiêu mà dự án đã đề ra.

Tập huấn về quản lý vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch
Vừa qua từ ngày 22-31/1, tập huấn vệ sinh môi trường đã được tổ chức tại ba làng dự
án Bhohoong, Dhroong và Mỹ Sơn. Sau khi được tập huấn, người dân đã nhận thức
được về tầm quan trọng của việc giữ môi trường sống sạch sẽ nhằm thu hút khách du
lịch. Người dân cũng có thể tự tổ chức để thu nhặt và xử lý rác thải đảm bảo yêu cầu
cơ bản về vệ sinh môi trường. Với sự hỗ trợ của dự án cả ba làng cũng đưa ra Quy chế
về Quản lý vệ sinh môi trường.
Việc nhân rộng mô hình này cũng đã bước đầu nhận được sự quan tâm của địa
phương. Theo ông Thắng, Phó trưởng công an Huyện Duy Phú là người tham gia tập
huấn ở Mỹ Sơn cho biết: "Mỹ Sơn có thể là mô hình thí điểm. Nếu triển khai tốt, chúng
tôi sẽ nhân rộng mô hình này tới các làng khác trong toàn xã để đảm bảo môi trường
sạch đẹp."

Đan sản phẩm mây tre dựa theo sản phẩm mẫu
Sau khóa tập huấn phát triển sản phẩm mây tre, dự án đã thấy được những điểm mạnh
và điểm yếu của người dân khi bắt đầu làm quen với việc sản xuất những sản phẩm
phù hợp với thị trường khách du lịch. Một trong những điểm mạnh là khả năng bắt
chước mẫu sản phẩm. Nếu yêu cầu nhóm nam giới đan mây tre làm theo bản thiết kế
thì họ thấy rất khó. Nhưng họ hoàn toàn có thể sao chép các thiết kế từ một mẫu sản
phẩm được đan bởi giảng viên vì họ có thể cầm và nhìn tận mắt. Những sản phẩm này
sẽ được bày bán trong cửa hàng của làng cho du khách đến thăm.
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