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Hội thảo Xúc Tiến Sản phẩm địa phương và các Sáng kiến Hỗ 

trợ Phát triển Du lịch bền vững 

UBND tỉnh 

Quảng Nam 

và ba tổ 

chức của 

Liên Hợp 

Quốc là 

UNESCO, 

ILO và 

FAO đã tổ 

chức một 

cuộc hội thảo hai ngày vào ngày 22-23/11.  Ngày hội thảo đầu tiên 

được hỗ trợ bởi QUO, một công ty danh tiếng trên thế giới về 

chiến lược xây dựng thương thiệu và truyền thông, đặc biệt là 

trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và nghỉ dưỡng. QUO sẽ hỗ trợ các 

bên liên quan của tỉnh trong việc phát triển các hướng dẫn về xây 

dựng thương hiệu chiến lược cho sản phẩm địa phương, nhắm đến 

thị trường du lịch. Ngày thứ hai của hội thảo hướng đến các cuộc 

thảo luận tham vấn ý kiến chuyên sâu của các đại diện đến từ các 

làng nghề thủ công và nông nghiệp tại địa phương. Các thảo luận 

tập trung vào việc phát triển sản phẩm, marketing và chiến lược 

bán hàng, vé thăm quan và trung tâm cung cấp thông tin cho du 

khách. Các trung tâm này có thể đóng vai trò như điểm bán hàng 

cho các sản phẩm địa phương. 

Hội thảo về điều kiện làm việc của người lao động trong ngành 

du lịch tại Liên đoàn Lao động Tỉnh (LĐLĐ 

LĐLĐ Tỉnh, phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam 

(CNTM) và ILO đã hoàn thành khảo sát về điều kiện làm việc của 

người lao động trong ngành du lịch. LĐLĐ đã tổ chức một cuộc 

hội thảo tại Tam Kỳ vào ngày 11/12 nhằm thảo luận những kết quả 

của khảo sát. Báo cáo và những thảo luận sau báo cáo này đã nêu 

ra những tồn tại trong ngành du lịch hiện nay như tỷ lệ bỏ việc 

cao, còn thiếu các cuộc hội đàm trao đổi ý kiến cũng như sự hiểu 

biết đôi bên giữa người lao động và nhà tuyển dụng còn rất hạn  

chế. Các đại biểu đã thảo luận về việc làm thế nào để mối quan hệ 

chặt chẽ hơn giữa người lao động và đơn vị sử dụng lao động có 

thể cải thiện chất lượng dịch vụ và tính cạnh tranh của các doanh 

nghiệp trong ngành và phương cách để Dự án có thể hỗ trợ cải 

thiện điều 

kiện làm 

việc của 

người lao 

động. Ông 

Phùng 

Quang 

Huy, 

Giám đốc 

phòng CNTM Việt Nam phụ trách mảng liên quan đến người sử 

dụng lao động đã thực hiện khảo sát và trình bày những kết quả 

của bản khảo sát. Ông cũng chia sẻ rằng ông rất vui khi có cơ hội 

làm việc chặt chẽ với Tỉnh và một trong những ưu tiên hàng đầu 

của các doanh nghiệp là nên trau dồi kiến thức về Luật Lao động 

và duy trì mối quan hệ chặt chẽ giữa người lao động và nhà tuyển 

dụng, cũng như về quản trị nhân sự. Kế hoạch hành động của Dự 

án trong năm 2013 đang được phác thảo và sẽ ghi nhận các ý kiến 

đóng góp từ những kết quả của bản khảo sát này. 

Hội thảo thu thập thông tin xây dựng chiến lược Phát triển và 

Xúc Tiến Du lịch Quảng Nam (PTXTDL) 

Vào ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến Du lịch (TTXTDL), với hỗ trợ 

từ phía Dự án SIT, đã tổ chức một hội thảo tại Tam Kỳ để thu thập 

thông tin về các chiến lược phát triển du lịch tại tất cả các huyện 

của Quảng Nam nhằm đảm bảo sự chủ động tham gia và đóng góp 

ý kiến của họ cho quá trình xây dựng chiến lược PTXTDL Quảng 

Nam. Trong suốt cuộc hội thảo, các huyện với điều kiện phát triển 

du lịch tương tự được phân theo nhóm để thảo luận về những 

thách thức cũng như giải pháp trong nhiều lĩnh vực liên quan đến 

phát triển du lịch như nhân sự, cơ sở hạ tầng, sản phẩm du lịch và 

công tác xúc tiến du lịch. Những thảo luận trong hội thảo sẽ là cơ  
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sở giúp TTXTDL trong việc xây dựng Chiến lược PTXTDL 

Quảng Nam hiệu quả và mang tính thực tiễn cao. 
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Hội thảo định hướng về thành lập tổ Hợp tác và Hợp tác xã 

Vào ngày 6/12, Liên minh Hợp tác xã Tỉnh (LMHTX) cùng với 

Dự án SIT đã tổ chức một hội thảo định hướng về hướng tiếp cận 

và các chính sách của nhà nước liên quan đến việc thành lập tổ 

Hợp tác và Hợp tác xã, cũng như vai trò của LMHTX Tỉnh trong 

việc hỗ trợ cho sự thành lập, hoạt động của nhóm. Thông qua hội 

thảo, người dân địa phương đã có thêm thông tin về thủ tục thành 

lập nhóm kinh doanh, hợp tác xã để khởi sự kinh doanh nhằm tăng 

thu nhập từ các cơ hội do các hoạt động du lịch mang lại.  

Chuyến đi thực tế tới Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang và 

Mỹ Sơn để phát triển các sản phẩm và dịch vụ du lịch 

Cố vấn trưởng của dự án SIT và một chuyên gia tư vấn quốc tế 

trong lĩnh vực du lịch đã đến thăm mô hình làng CBT tại những 

điểm đến tiềm năng sâu trong đất liền. Theo yêu cầu của sở 

VHTTDL, đoàn đã đi thăm một phân đoạn của đường mòn Hồ Chí 

Minh tại Nam Giang, theo dự kiến sẽ được khôi phục bởi sở 

VHTTDL, cùng với đường hầm Asờ  tại làng Anong thuộc huyện 

Tây Giang. Đoàn cũng đi thăm hai thôn xây dựng thí điểm mô 

hình CBT tại Đông Giang và một thôn gần Mỹ Sơn. Chuyến đi với 

mục đích giúp ban quản trị và các đối tác xây dựng một sản phẩm 

du lịch tốt hơn, xác định các yếu tố thu hút khách của thôn cũng 

như các hoạt động khách có thể tham quan. Dự án sẽ làm việc với 

các đối tác địa phương để phát triển các tài liệu quảng bá cho các 

cộng đồng nói trên dựa vào những số liệu thu thập được trong 

chuyến đi. 

Đào tạo giảng viên Tiếng Anh nguồn cho người dân làm mô 

hình CBT 

Dự án SIT đã tiến hành khóa đào tạo giảng viên Tiếng Anh nguồn 

tại Tam Kỳ vào hai ngày 26-28/11 cho bốn cá nhân địa phương có 

khả năng Tiếng Anh tốt được chọn từ các thôn. Sau khóa tập huấn, 

họ có thể dạy lại những người dân địa phương Tiếng Anh đơn giản 

để giao tiếp với khách du lịch. Khóa tập huấn được giảng dạy dựa 

trên bộ giáo trình đơn giản dành cho Tiếng Anh Cơ bản được Dự 

án soạn. 

Tập huấn phát triển sản phẩm mây tre thủ công 

 

 

 

 

 

hai làng trao đổi kỹ năng. Thông qua việc phát triển các sản phẩm 

thủ công kết hợp với các điểm đến du lịch sâu trong đất liền, Dự 

án hy vọng sẽ giúp người dân địa phương cải thiện sinh kế đồng 

thời góp phần bảo tồn những giá trị truyền thống độc đáo. 

Tập huấn tại Đông Giang và Mỹ Sơn 

Trong khuôn khổ các khóa tập huấn để phát triển mô hình CBT, 

Dự án SIT đã tổ chức một vài khóa tập huấn về kỹ năng giao tiếp, 

nấu ăn và dọn phòng cho người dân thôn Dho Roong và Bho 

Hoong tại Đông Giang. Sau khóa tập huấn, Dự án SIT nhận được 

rất nhiều phản hồi tích cực từ các cá nhân tham gia tại địa phương. 

Họ đã nhận ra tầm quan trọng của việc giữ gìn vệ sinh nhà cửa và 

biết cách đón khách chuyên nghiệp hơn. Dự án SIT cũng tiến hành 

các khóa tập huấn về các kỹ năng căn bản để điều hành một mô 

hình home-stay, bao gồm chào hỏi khách và chuẩn bị phòng trước 

khi khách nhận phòng. 

Trong giai đoạn từ ngày 6-9/12 và từ ngày 12-15/12, các khóa tập 

huấn về marketing, định giá sản phẩm và kế toán đã được tổ chức 

tại Mỹ Sơn và Đông Giang với mục đích giúp người dân địa 

phương phát triển kỹ năng tổ chức kinh doanh. Khóa tập huấn đã 

giúp người dân địa phương ước lượng giá cả cho các sản phẩm hay 

dịch vụ. 

 

 

HẸN GẶP LẠI... 

Thân gửi Đối tác, Đồng nghiệp và Bè bạn 

Sau 3 năm làm việc tại Quảng Nam (và 5 năm tại Việt 

Nam), hợp đồng hiện tại của tôi với ILO sắp kết thúc 

và lúc này tôi phải nói lời chào tạm biệt. Tôi đã có 

một trải nghiệm thú vị khi làm việc với các bạn và 

sống tại Quảng Nam và nó sẽ đọng lại trong tôi mãi 

mãi. Chúng ta đã sẻ chia với nhau những khoảnh khắc 

tuyệt vời, những kỷ niệm khó quên, ngọt ngào và ấm 

cúng. Phần lớn các bạn đã trở thành những ngưởi bạn 

thân thiết và gia đình của tôi. Tôi sẽ nhớ các bạn rất 

nhiều nhưng tôi cũng hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm có 

cơ hội tiếp tục làm việc với nhau. Những nỗ lực của 

chúng ta đang cho thấy kết quả và tôi tin tưởng 

chúng ta sẽ chứng kiến những phát triển không ngừng 

với nhiều thành quả tốt đẹp hơn trong thời gian tới. 

Tôi gửi đến các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất và 

cảm ơn vì tất cả.                                           MIMI 

Tái bút: Mời các bạn tham dự bữa tiệc chia tay thân 

mật tại nhà tôi vào lúc 5h chiều thứ 5 ngày 20/12. 

(Để có thêm thông tin chi tiết, vui lòng gọi văn phòng 

ILO).                                                                                               

                                        

 

SỰ KIỆN 

 Ngày 26/12: Họp Nhóm Điều phối Chuỗi giá trị 

 

Từ ngày 30/11 đến ngày 4/12, hai 

nhóm thanh niên tại thôn Bho 

Hoong và Dho Roong đã hoàn 

thành khóa tập huấn phát triển bộ 

sản phẩm mây tre mới phản ánh 

phong tục truyền thống của người 

Catu. Trong 5 ngày tập huấn, 

nhóm đã học những mẫu thiết kế 

mới nhắm đến thị hiếu của du 

khách. Các mẫu sản phẩm mới với 

thiết kế nhỏ gọn có thể xếp vừa 

trong hành lý của khách du lịch. 

Khóa tập huấn cũng là cơ hội để  


