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ngày 11/11 với chủ đề: “Nâng cao trách nhiệm trong Phát triển 

Du lịch: Cơ hội và thách thức đối với phát triển Du lịch có Trách 

nhiệm ở Việt Nam”, được tổ chức bởi Dự án ESRT-EU. Các đại 

biểu tham gia Hội nghị đã thảo luận các phương pháp tiếp cận 

nhằm phát huy những tác động tiềm năng tích cực và hạn chế 

những tác động tiêu cực. Các cuộc thảo luận đã được chia nhóm 

trên ba chủ đề: môi trường, văn hóa và kinh tế xã hội. ILO đã tham 

gia thảo luận tại nhóm kinh tế xã hội và trình bày kinh nghiệm từ 

Dự án SIT và tác động của việc khuyến khích sự tham gia từ địa 

phương và mô hình Du lịch dựa vào Cộng đồng (CBT), bài tham 

luận đã thu hút nhiều sự quan tâm từ phía Hội nghị. Cũng trong 

khuôn khổ của Hội nghị, bản dịch Tiếng Việt của Bộ công cụ ILO 

về Giảm nghèo thông qua Du lịch đã được chia sẻ. Theo Dự kiến, 

những hoạt động hỗ trợ xây dựng một chính sách về Du lịch có 

Trách nhiệm tại Việt Nam sẽ được triển khai sau Hội nghị này. 

 

Hội nghị thường niên về Du lịch có Trách nhiệm  

 

 Bộ công cụ Giảm nghèo thông qua Du lịch của ILO 

 

Hợp tác giữa FAO và ILO - Cầu nối giữa những sản 

phẩm Nông nghiệp Thủ công và Thị trường Du lịch 

 

Trong hợp phần các Sản phẩm Địa phương của Dự án 

SIT, ILO tập trung cải thiện sinh kế của nghệ nhân và các 

làng nghề thông qua việc làm cầu nối giữa liên kết thị 

trường và phát triển các sản phẩm hiện nay còn chưa đa 

dạng. Một Dự án khác của FAO với sự tham gia của các 

hộ sản xuất nhỏ trong vùng đã tạo cơ hội cho hai tổ chức 

Liên Hợp Quốc hợp tác và giới thiệu đến thị trường 

những sản phẩm độc đáo mang đậm dấu ấn Quảng Nam. 

Những gói gia vị kết hợp với bao bì dệt thủ công cùng 

với các sản phẩm nông nghiệp khác như quế, hạt tiêu và 

nghệ sẽ được trưng bày trong hội thảo sắp tới với sự 

tham gia của các đối tác chủ chốt. Hội thảo cũng sẽ thảo 

luận kế hoạch phát triển thương hiệu cho các sản phẩm 

trên cũng như các sản phẩm địa phương khác. Hội thảo 

này là một phần trong nỗ lực hợp tác chung giữa ILO, 

UNESCO và FAO nhằm tiếp cận thị trường Du lịch với 

chiến lược truyền thông thống nhất. 

 
Triển khai xây dựng chiến lược Phát triển và 

Quảng bá Du lịch nông thôn Quảng Nam 

(DLNTQN) 

ILO và Sở VHTTDL đã thống nhất về quá trình 

soạn thảo và hoàn thành chiến lược Phát triển 

và Quảng bá DLNTQN. Trung Tâm Thông tin và 

Xúc tiến Du lịch Quảng Nam đang điều phối quá 

trình này với sự tham gia của các doanh nghiệp 

tư nhân và sự hỗ trợ từ các chuyên gia trong 

ngành. Dự kiến, bản chiến lược cuối cùng sẽ 

được trình để UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 

3/2013. 

 

Bộ công cụ Giảm nghèo thông qua Du lịch 

của ILO đã được dịch ra Tiếng Việt nhờ 

sự trợ giúp từ dự án ESRT-EU. Bộ công 

cụ đã được giới thiệu và thảo luận đầu 

tiên tại Hội thảo Giảm nghèo thông qua 

Du lịch được tổ chức tại Hội An vào tháng 

5/2012.  Trong thời gian tới, Dự án SIT 

sẽ giới thiệu bộ công cụ này tới các đối 

tác trong tỉnh. Bộ công cụ cũng sẽ được  

 

 
trình bày tại cuộc Họp nhóm Điều phối Chuỗi giá trị sắp tới. Vui lòng 

liên hệ với Dự án SIT nếu Quí vị muốn nhận được bộ tài liệu này. 

 

VĂN PHÒNG DỰ ÁN ILO TẠI QUẢNG NAM 

 Tháng 11/2012 
Tổ Chức Lao Động 

Quốc Tế  
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Khảo sát thị trường du lịch Quảng Nam năm 2012 

  

sát thị trường du lịch Quảng Nam. Mục đích của bản khảo sát này là 

điều tra xu hướng du lịch, phân đoạn thị trường và phát hiện những 

cơ hội tiềm năng cho phát triển du lịch trong tương lai của tỉnh, đồng 

thời giúp nâng cao năng lực của Sở VHTTDL trong những hoạt động 

khảo sát tương tự. Những phát hiện từ bản khảo sát này đã được đánh 

giá rất cao tại cuộc Họp nhóm Điều phối Chuỗi giá trị. Một trong 

những phát hiện của bản khảo sát là phần lớn khách du lịch tới Quảng 

Nam là du khách tự do. Phát hiện này rất quan trọng trong việc xây 

dựng một phương pháp tiếp cận hiệu quả nhất để xúc tiến du lịch các 

điểm đến sâu trong đất liền. Bản khảo sát sẽ được sớm xuất bản trong 

thời gian tới. Nhận ra tầm quan trọng của bản khảo sát, ông Đinh Hài, 

giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam đã cam kết rằng Sở sẽ xây dựng 

ngân sách cho khảo sát thị trường thường niên từ năm 2013. 

 

81%

19%

Hình thức Du lịch

Du khách tự 
do

Du khách đi 
theo tour

 81% du khách được phỏng vấn là du 

khách tự do 

 19% là du khách đi theo tour 

 66%-77% bày tỏ thích thú tham quan 

đường mòn Hồ Chí Minh, các Cộng 

đồng Dân tộc Thiểu số và tham gia vào 

các hoạt động ngoài trời 

 79% sẽ mua mặt hàng lưu niệm thủ 

công có thể mang theo  

 17% sẽ mua mặt hàng lưu niệm thủ 

công gửi về theo đường bưu điện 

 

 

Ngày 17/10 tại Mỹ Sơn và ngày 23-24/10 tại Bho Hoong và Dho 

Roong 

Dự án SIT đã tổ chức cuộc hội thảo một ngày tại các các thôn thí điểm 

mô hình CBT để thảo luận và phát triển một mô hình quản lý CBT phù 

hợp với cơ chế chia sẻ lợi ích minh bạch cũng như hoàn thiện bộ Qui 

tắc Ứng xử. Ban Quản lý Du lịch Cộng đồng đã được thành lập tại từng 

thôn thí điểm và điều hành những hoạt động ở địa phương. 

Ngày 07/11: Cuộc họp giữa công ty Du lịch Mạo Hiểm (AAC) và 

Ban Quản lý Du lịch Cộng đồng thôn Bho Hoong 

  

 và bày tỏ cam kết cao với quá trình phát triển du lịch trong huyện. 

Các bên tham gia đã gần đi đến thống nhất thỏa thuận hợp tác chung. 

Hợp đồng giữa Hội đồng CBT và công ty sẽ được ký vào giữa tháng 11. 

 

 Ngày 18-20/11 tại Đông Giang và 28-

30/11 tại Mỹ Sơn: Tập huấn kỹ năng giao 

tiếp 

 Ngày 22-23/11: Hội thảo phát triển sản 

phẩm địa phương tại Hội An 

 Đầu tháng 12:  

 Đánh giá Dự án giữa kỳ 

 Hội thảo đăng ký tổ hợp tác và kiến 

thức thành lập Hợp tác xã 

 Tập huấn kỹ năng nấu ăn và lưu trú 

home-stay/ở nhà cộng đồng ở Đông 

Giang 
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Một cuộc họp khác 

để thảo luận hợp 

đồng giữa công ty 

AAC và thôn Bho 

Hoong đã được tổ 

chức với sự ủng hộ 

từ phía chính 

quyền địa phương. 

Ông Đỗ Tài, chủ 

tịch huyện Đông 

Giang đã tham dự  

 

Ngày 09/11: Hội thảo với các đơn vị cung 

cấp dịch vụ đào tạo tại Hội An 

Sở VHTTDL và Dự án đã mời các cơ sở đào 

tạo nghề và các tổ chức liên quan tới hoạt 

động đào tạo trong ngành du lịch tham gia 

hội thảo thảo luận những hạn chế trong hoạt 

động cung cấp đào tạo hiện nay. Hội thảo đã 

thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót và tất 

cả các đại biểu tham dự đều thừa nhận rằng 

giải quyết sự thiếu cân đối giữa cung và cầu 

của nguồn lao động là một thách thức lớn 

trong ngành du lịch. Vì vậy, Dự án đã đồng ý 

hỗ trợ quan hệ đối tác mới và đối thoại giữa 

các cở sở đào tạo và các doanh nghiệp sử 

dụng lao động để thu hẹp khoảng cách này. 

Sở Lao động sẽ tiến hành một bản khảo sát 

phân tích sâu hơn thực trạng trên. Dự án 

cũng đã giới thiệu và nhận được nhiều ý kiến 

phản hồi về bộ tài liệu "Hướng dẫn Kinh 

nghiệm hay cho các Nhà nghỉ và Khách sạn 

nhỏ”, sẽ được hoàn thiện vào đầu năm 2013. 

 

Từ tháng 8 

đến tháng 

10/2012, các 

chuyên gia 

của Dự án 

SIT đã phối 

hợp với Sở 

VHTTDL tiến 

hành khảo 

 


