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Bản tin Tháng 3, 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

Lễ Khai trương
Làng du lịch cộng đồng Mỹ Sơn

Học hỏi kinh nghiệm
Du lịch cộng đồng
ở Thái Lan

Sáng ngày 14/3, Làng du lịch cộng đồng Mỹ Sơn đã khai trương đón
khách du lịch. Đây là điểm đầu tiên trong ba mô hình du lịch cộng
đồng của dự án được chính thức đưa vào hoạt động.

Một nhóm quan chức cao cấp của
tỉnh Quảng Nam đã có một chuyến
đi thú vị để tìm hiểu kinh nghiệm
của hai làng du lịch cộng đồng đặc
trưng ở tỉnh Chiang Mai là Mae
Kampong và Pha Mon, Thái Lan.
Du lịch cộng đồng đã giúp những
ngôi làng không tên này trở thành
điểm đến hấp dẫn của du khách, góp
phần giữ gìn văn hóa và môi trường
cũng như tạo việc làm, thu nhập
thêm cho những người nông dân.
Bài học kinh nghiệm, đặc biệt trong
việc tổ chức và tính cộng đồng bền
vững từ hai làng này sẽ được áp

dụng vào mô hình du lịch cộng đồng
đang được xây dựng ở Mỹ Sơn và ở
huyện Đông Giang của tỉnh Quảng
Nam.
Ngoài việc trao đổi kinh nghiệm với
Viện du lịch Cộng đồng của Thái
Lan, trong chuyến đi đoàn còn gặp
gỡ Hiệp hội du lịch Bắc Thái Lan để
thấy vai trò của những doanh nghiệp
làm du lịch đóng góp quan trọng cho
phát triển du lịch của địa phương. Hy
vọng Hiệp hội du lịch Quảng
Nam cũng sẽ phát huy vai trò của
mình trong quá trình phát triển của
du lịch tỉnh.
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Hội thảo chuẩn bị cho
Hội chợ Thương mại
Du lịch Quảng Nam 2013
Ngày 8/3 vừa qua, tại Khách sạn Golf
Hội An, đại diện các ban, ngành đóng
vai trò then chốt trong phát triển du
lịch Quảng Nam đã bàn bạc thống
nhất cách thức tổ chức, nội dung, thời
gian và địa điểm cho Hội chợ thương
mại du lịch Quảng Nam năm 2013,
dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới. Hội
thảo này là một hoạt động trong
khuôn khổ Chiến lược xúc tiến và
phát triển du lịch nông thôn Quảng

Nam được dự án hỗ trợ.
Hội chợ thương mại sẽ là cơ hội để tăng
số lượng doanh nghiệp du lịch và du
khách đến với Quảng Nam; cung cấp
một diễn đàn để trao đổi
nhằm tìm kiếm cơ hội
hợp tác mua-bán giữa các
doanh nghiệp, nhằm
quảng bá các điểm du
lịch, sản phẩm du lịch.

nhận sản phẩm địa phương và một số
gợi ý về hướng xây dựng cơ chế quản
lý sản phẩm địa phương của tỉnh
Quảng Nam.

Hội thảo cũng đã đề cập
đến nghiên cứu tiến hành
bởi Ông Randy Durband,
chuyên gia về Du lịch bền
vững, về quy trình chứng

T ậ p h u ấ n sắ p tớ i
Kỹ năng thành lập và điều hành nhóm kinh doanh
Từ ngày 20 đến 22/3, 30 nông dân của thôn Mỹ Sơn, xã Duy
Phú, huyện Duy Xuyên sẽ tham dự khoá tập huấn do dự án phối
hợp với Liên Minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Quảng Nam tổ chức.
Đợt tập huấn này sẽ góp phần bồi dưỡng các kỹ năng và kiến
thức cơ bản về việc thành lập, tổ chức hoạt động và điều hành
một nhóm kinh doanh. Từ đó giúp cho người dân áp dụng vào
quá trình làm du lịch cộng đồng tại địa phương mình để cải thiện
và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tập huấn về Kinh tế tập thể
và một số kỹ năng hoạt động nhóm
Dự kiến vào ngày 28/3, dự án sẽ phối hợp với Liên
minh HTX tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình
tuyên truyền cho nhóm dệt thổ cẩm thôn Dhroong,
huyện Đông Giang về kinh tế tập thể, quyền lợi khi
tham gia tổ hợp tác. Sau tập huấn này, dự án sẽ tiếp
tục phối hợp với Liên minh HTX tập huấn cho các
chị em có nguyện vọng tham gia tổ hợp tác.

Dệt bộ sản phẩm mẫu thứ hai
Dự án sẽ phối hợp với Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Đông
Giang tổ chức khóa tập huấn về phát triển bộ sản phẩm mẫu thứ
hai. Với mong muốn giúp cho khả năng sản xuất bền vững, khóa
học này sẽ tập trung vào những sản phẩm đơn giản nhưng không
kém phần hấp dẫn với các sản phẩm cách điệu như khăn choàng,
dây nịt, khăn trải bàn với các màu sắc và mẫu mã khác nhau.
Hai đợt tập huấn này dự kiến được tổ chức từ ngày 1 đến 2/4 và
từ ngày 12 đến 14/ 4.

Đào tạo giảng viên nguồn quản lý lưu trú
tại nhà dân
Dự kiến từ ngày 8 đến 12/4, dự án sẽ phối hợp cùng Sở Văn hoá,
Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức lớp tập huấn cho giảng
viên nguồn (TOT) về quản lý lưu trú tại nhà dân - homestay. Đối
tượng học viên gồm cán bộ Sở VHTTDL, cán bộ phụ trách du
lịch và phát triển sản phẩm của huyện, giáo viên các trường đào
tạo nghề du lịch, cán bộ phụ trách phát triển sản phẩm của các
doanh nghiệp du lịch/lữ hành đã và đang phát triển dịch vụ du
lịch home-stay. Nhóm giảng viên nguồn này sẽ tập huấn nâng
cao năng lực cho người dân cung cấp dịch vụ lưu trú homestay
trong thời gian tới.

Dự kiến từ ngày 9 đến 11/4, tập huấn về các kỹ
năng tổ chức và hoạt động nhóm giúp cho các
thành viên của nhóm có thể đề ra cơ cấu, quy chế
hoạt động của nhóm mình.
Dự kiến từ ngày 16 đến 19/4, tập huấn cách lập kế
hoạch kinh doanh dựa trên tình hình thực tế và giới
thiệu cách tiếp cận với các tổ chức tín dụng trên địa
bàn tỉnh.
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