
 

   Bản tin Tháng 5, 2013 

VĂN PHÒNG DỰ ÁN SIT/ILO TẠI QUẢNG NAM 

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

Họp định kỳ nhóm điều phối chuỗi giá trị 
Nhóm điều phối gồm các thành viên từ các ban ngành trong tỉnh và dự án đã 
họp định kỳ hàng tháng vào ngày 26/4 vừa qua để đánh giá tiến độ và kết quả 
mà dự án đã đạt được trong tháng 3 và tháng 4/2013. Cuộc họp cũng định 
hướng và thảo luận cách tháo gỡ khó khăn cho các hoạt động trong thời gian 
tới.  

Chiến dịch này đã được chính thức phát động từ 1/5 đến 
hết tháng 6/2013 với sự chủ trì của Hiệp hội Du Lịch QN 
và sự tham gia của Liên đoàn Lao Đông, các ban ngành 
chức năng liên quan và các cơ quan báo chí, truyền 
thông. Hoạt động chính là cuộc thi “Tìm kiếm doanh 
nghiệp (trong ngành du lịch) thực hiện tốt trách nhiệm 
với người lao động”. Các hoạt động truyền thông tuyên 
truyền và lễ trao giải nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, 
nâng cao nhận thức và khuyến khích các mô hình thực 
hiện trách nhiệm xã hội và thúc đẩy bình đẳng giới. 

Hoàn thành báo cáo khảo sát kỹ năng nghề 
Báo cáo khảo sát về kỹ năng nghề du lịch vừa được hoàn thành với sự 
phối hợp giữa VCCI và Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Nam. Nhiều phát hiện 
và khuyến nghị của báo cáo mang tính ứng dụng cao sẽ đóng góp cho 
việc cải thiện điều kiện, môi trường kinh doanh, làm việc của lao động 
ngành du lịch, đặc biệt là lao động nữ và thúc đẩy đào tạo, phát triển kỹ 
năng nghề của lao động du lịch nói chung. 

Vợ chồng cùng tìm hiểu bình đẳng giới  
trong phát triển du lịch 
Tiếp sau khóa tập huấn Giới ở Mỹ Sơn với phản hồi rất tích cực, 
hai đợt tập huấn nữa về Giới trong phát triển du lịch đã được tổ 
chức vào ngày 20-21/4 và 4-5/5 vừa qua cho 20 cặp vợ chồng đang 
tham gia vào hoạt động phát triển du lịch cộng đồng tại mỗi thôn 
Bho Hoong và Dhroong.  

Mục đích của tập 
huấn là nhằm trang bị 
kiến thức, nâng cao 
nhận thức, thay đổi 
thái độ và hành vi của 
nam giới và phụ nữ về 
bình đẳng giới, định 
kiến giới, vai trò của 
phụ nữ và nam giới 
trong phát triển du lịch 
cộng đồng.  

Hoạt động nhóm hiệu quả 
Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam, lớp tập huấn thành 
lập nhóm và tăng cường kỹ năng hoạt động nhóm đã diễn ra từ ngày 
15-17/4. Chị Hôn, thành viên của nhóm chia sẻ: “Sau ba ngày tập 
huấn các chị em trong nhóm đoàn kết hơn, một số hiểu lầm trước 
đây đã được giải quyết, chị em biết giúp đỡ lẫn nhau.” Chị Hôn cũng 
cho biết tháng 4 vừa qua, cả nhóm thống nhất cử chị Tiếp và chị 
Kén đại diện nhóm tham dự Hội chợ các làng nghề tại Huế từ ngày 
26/4 –1/5. Để tạo điều kiện cho các chị tham gia tốt hội chợ,các 
chị trong nhóm đã hỗ trợ chị Kén hoàn thành việc gặt lúa của 
gia đình sớm và cùng hoàn thiện sản phẩm hai chị đang dệt dở. 
Đây là điểm mới trong tinh thần hợp tác của nhóm Thổ cẩm.  

Từ ngày 18-19/4 vừa qua, lớp tập 
huấn dệt bộ sản phẩm mẫu thứ hai 
được tổ chức với sự hỗ trợ của 
Phòng Kinh tế và Hạ tầng (KTHT) 
huyện Đông Giang. Trong lớp tập 
huấn này, các chị đã thể hiện sự 
thuần thục hơn trong việc dệt sản 
phẩm theo bản vẽ thiết kế và thường 
xuyên sử dụng thước dây để sản 
phẩm theo đúng kích thước yêu cầu. 
Đây là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi 
nhanh trong thói quen chỉ dệt sản 
phẩm theo sở thích mà không theo 
bất cứ kích thước quy định nào, 
điều này gióp phần quan trọng  để 
phát triển kỹ năng tạo ra các sản 
phẩm mới, phong phú thêm cho các 
sản phẩm dệt thổ cẩm truyền thống. 

Tập huấn tính giá thành sản phẩm 
Được sự hỗ trợ của Phòng KTHT huyện Đông Giang, lớp tập 
huấn tính giá thành sản phẩm được tổ chức từ ngày 8-9/5. Đây 
vốn là thách thức của dự án vì khả năng tính toán của các chị 
hạn chế. Tuy nhiên, sau khi khóa học kết thúc, chị Hên, một 
trong hai đại diện nhóm tham gia tập huấn chia sẻ “Vì đã có 
bảng số lượng nguyên liệu tương ứng cho mỗi kích thước sản 
phẩm và cách tính vải lót dựa trên tấm vải thật nên bọn em dễ 
hiểu và làm theo được”. Vào cuối khóa học, các chị đã có thể tự 
tin trình bày giá của tất cả bộ sản phẩm mẫu trước cả nhóm. 

Tin Đông Giang 
 

Chiến dịch Tiếp thị xã hội  
về thúc đẩy trách nhiệm  

của doanh nghiệp với người lao động  
và bình đẳng giới 

Thêm kỹ năng tạo ra  
sản phẩm mới 
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Cung cấp thông tin về khả năng tiếp cận với tín dụng vi mô  
Tiếp sau hoạt động đánh giá về khả năng tiếp cận vốn tín dụng của các hộ 
và nhóm hộ được thực hiện tháng 9/2012, ngày 14/5, dự án phối hợp với 
Liên minh HTX Quảng Nam tổ chức buổi chia sẻ thông tin, kết nối dịch 
vụ tín dụng vi mô cho người dân thôn Mỹ Sơn với 5 ngân hàng và quỹ tín 
dụng hiện đang cung cấp dịch vụ này tại địa phương. Người dân đã có dịp 
được hướng dẫn chi tiết về điều kiện, quy trình, thủ tục vay vốn, các biểu 
mẫu cần thiết và thông tin liên lạc để được hỗ trợ và tư vấn thêm. 

Sẵn sàng ra mắt Tổ Hợp tác  
Dịch vụ Du lịch Cộng đồng Mỹ Sơn 

 
Sau một chuỗi các hoạt động tập huấn kỹ năng kinh doanh 
du lịch cộng đồng và thành lập tổ nhóm cho 32 hộ dân tại 
thôn Mỹ Sơn, đến nay cơ bản đã có 8 nhóm dịch vụ được 
hình thành (trong đó có 1 nhóm sẽ đưa vào hoạt động 
sau). Họ được trang bị đủ kỹ năng và kiến thức cơ bản để 
có thể tự điều hành một Tổ Hợp tác Dịch vụ Du lịch Cộng 
đồng (THT DVDL CĐ). Hội Nghị chính thức thành lập 
THT DVDL CĐ Mỹ Sơn sẽ được tổ chức vào ngày 17/5. 
Đây sẽ là THT DVDL CĐ đầu tiên ra đời trên địa bàn và 
do chính người dân nơi đây điều hành, điều tiên quyết cho 
sự thành công trong tương lai. 

Tìm hiểu cách tiếp cận  
khách hàng hiệu quả 
Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác với 
UNESCO, sau khóa tập huấn về thiết kế sản 
phẩm theo thị hiếu thị trường, dự án tiếp tục 
gửi một số cơ sở sản xuất hàng thủ công, 
tham gia khoá tập huấn được tổ chức nhằm 
nâng cao kiến thức của các cơ sở sản xuất địa 
phương về cách thức tiếp cận khách hàng 
mục tiêu một cách hiệu quả từ ngày 6-7/5.  

Bà Trần Thị Minh Nguyệt, Chủ cơ sở mây tre 
đan ở huyện Duy Xuyên là người tham gia 
lớp tập huấn chia sẻ: “Tôi đã học đươc rất 
nhiều điều hữu ích từ việc chăm sóc khách 
hàng đến việc trình bày sản phẩm. Qua nhiều 
ví dụ thực tế, tôi nhận thấy những khuyết 
điểm mà cơ sở tôi đã và đang gặp phải. Điều 
tôi thấy hữu ích nhất là sau buổi học này tôi 
biết cách chăm sóc khách hàng, làm thế nào 
để khách hàng mua sản phẩm và tiếp tục mua 
sản phẩm trong tương lai.” 
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Khai trương du lịch cộng đồng 
tại Dhroong và Bho Hoong 

Dhroong và Bho Hoong sẽ chính thức 
khai trương các sản phẩm du lịch cộng 
đồng vào ngày 23/6. Sự kiện này sẽ mở 
ra tour du lịch mới lên miền Tây của tỉnh 
Quảng Nam cho du khách ưa khám phá 
mạo hiểm và tìm hiểu các nét văn hóa 
truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu 
số trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động 
nhằm mang lại những lợi ích nhất định 
như tạo thu nhập, công ăn việc làm và 
đặc biệt là giúp đồng bào vùng dự án 

Từ ngày 21-26/6, dự án phối hợp với Sở 
VH-TT-DL, Trung tâm Thông tin xúc 

tiến du lịch Quảng Nam và Hiệp hội Du lịch Quảng Nam tổ chức Hội chợ thương mại 
du lịch tại khu vườn tượng An Hội trong phố cổ Hội An. Hội chợ nhằm mục đích giới 
thiệu, quảng bá các sản phẩm dịch vụ, du lịch mới của tỉnh với du khách trong và ngoài 
nước nhân dịp Festival Di sản Quảng Nam 2013. Đây cũng là cơ hội để cho các đơn vị 
kinh doanh dịch vụ du lịch trong và ngoài tỉnh trao đổi kinh nghiệm, tổ chức giới thiệu, 
mua bán sản phẩm, dịch vụ du lịch.  

Hiện nay, bộ tài liệu giảng dạy về kỹ năng lái xe phục vụ 
khách du lịch đang được Dự án phối hợp với dự án 
HITT/SNV phát triển cùng Viện du lịch bền vững (ART). 
Lớp giảng viên nguồn về kỹ năng  lái xe phục vụ khách 
du lịch sẽ được dự kiến tổ chức vào đầu tháng 6 tới. 

Việc quay video làm tư liệu minh họa cho tài 
liệu đào tạo, hướng dẫn nâng cao kỹ năng lễ 
tân, buồng phòng và phục vụ bữa ăn sáng cho 
các khách sạn nhỏ và nhà nghỉ được diễn ra 
từ ngày 9-14/5 tại Tam Kỳ. Bộ tài liệu được 
xây dựng với mục đích nâng cao kỹ năng 
nghề cho lao động đang làm việc ở các khách 
sạn nhỏ và nhà nghỉ. 

Hội chợ Thương mại Du lịch 

…………………………………………………………………. 
Văn phòng Dự án SIT/ILO tại Quảng Nam 

Địa chỉ: 08 Trần Hưng Đạo, Tam Kỳ, Quảng Nam 
ĐT: (0510) 383 3079/381 4079; Fax: (0510) 381 4089; Email: sitqn@ilo.org 

Tập huấn  
giảng viên nguồn 
cho kỹ năng lái xe 
phục vụ du lịch  

Tin Mỹ Sơn 
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thực hiện việc xóa đói giảm nghèo 
thông qua hoạt động du lịch. 

Công việc chuẩn bị cho lễ khai trương 
và kế hoạch hoạt động tại hai làng đã 
được thảo luận hôm 17/4 vừa qua với 
các bên liên quan gồm dự án, Sở VH-
TT-DL Quảng Nam, Công ty Du lịch 
mạo hiểm Việt  Nam (hiện đang đầu tư 
nâng cấp sửa chữa các nhà Moong ở 
Bho Hoong), lãnh đạo UBND và ban 
ngành huyện Đông Giang, UBND xã 
Sông Kôn và Tà Lu, và đại diện BQL 
DLCĐ hai thôn Dhroong và Bho 
Hoong.  

Sự kiện sắp tới 
 Làm video minh họa  

tài liệu đào tạo  


