
Vào ngày 4 tháng 5 năm 
2012, với sự hỗ trợ của dự 
án LED, buổi lễ công bố 
chứng nhận VietGAP đã 
được tổ chức tại nhà sơ 
chế VietGAP mới được 
hoàn tất tại xã Duy Phước, 
huyện Duy Xuyên. Dưới sự 
chủ trì của lãnh đạo UBND 
huyện Duy Xuyên, Sở 
NN&PTNT và văn phòng 
dự án ILO tại Quảng Nam, 
hội thảo đã chính thức 

công bố chứng nhận VietGAP đầu tiên tại Quảng Nam trước sự có mặt 
của gần 100 đại biểu đến từ các cơ quan ban ngành của tỉnh, huyện và 
các xã cùng với một số cơ quan báo chí địa phương. Đặc biệt, gần 50 đại 
diện từ các siêu thị, khách sạn, nhà hàng và nhà phân phối rau quả tại Đà 
Nẵng và Hội An đã tham dự và chứng kiến sản phẩm rau Duy Phước đạt 
tiêu chuẩn an toàn VietGAP được Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thủy 
sản vùng 2 Đà Nẵng cấp chứng nhận. Sau buổi hội thảo, các khách hàng 
tiềm năng từ Đà Nẵng và Hội An đã thống nhất ký kết hợp đồng tiêu thụ 
sản phẩm rau VietGAP của Duy Phước, bước đầu mang lại nhiều cơ hội 
tiềm năng giúp nông dân Duy Phước nâng cao thu nhập và góp phần 
phát triển kinh tế địa phương một cách bền vững.

Giai đoạn I của dự án LED sẽ kết 
thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 
2012. Các đối tác của dự án đã 
hoàn tất hồ sơ cho Giai đoạn II 
trong khi chờ dự án được cấp 
vốn. Trước tình hình này, văn 
phòng dự án LED và Ban QLDA 
sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết Giai 
đoạn I vào ngày 29 tháng 6  năm 
2012. Ngoài thành viên Ban 
QLDA, đến tham dự Hội nghị còn 
có đại diện của Ban Cố vấn Dự án 
cấp Trung ương, văn phòng khu 
vực của ILO từ Bangkok và toàn 
thể các ban ngành liên quan cấp 
tỉnh và huyện. Hội nghị sẽ tổng kết 
những thành tựu, cũng như 
những bài học rút ra trong suốt 2 
năm dự án được triển khai tại 
Quảng Nam. Sự kiện quan trọng 
này nhằm giới thiệu dự án LED 
như một mô hình điển hình có thể 
được áp dụng rộng rãi tại các tỉnh 
thành khác trên toàn quốc. Hội 
nghị cũng hy vọng có thể tiếp cận 
nguồn quỹ cho giai đoạn tiếp theo 
của dự án.

Lễ công bố chứng nhận VietGAP và thiết lập kênh tiêu thụ 
sản phẩm tại Duy Xuyên

Hội nghị tổng kết giai đoạn 1 
dự án LED tại Quảng Nam

Phát triển việc làm trong 
lĩnh vực du lịch không chỉ 
tập trung vào tạo công ăn 
việc làm mà còn tập trung 
vào tạo cơ hội việc làm bền 
vững và đạt năng suất cao. 
Đây là thông điệp xuyên 
suốt trong hai ngày diễn ra 
Hội thảo “Giảm nghèo và 
tạo việc làm bền vững 
thông qua phát triển du 
lịch” do ILO tổ chức tại Hội 

An vào ngày 7 và 8 tháng 5, với chủ đề về thúc đẩy du lịch giảm nghèo, 
đồng thời mang đến cơ hội cho các nhà hoạch định chính sách, các bên 
liên quan, chủ lao động và người lao động tham gia thảo luận và đưa ra 
một kế hoạch hành động nhằm phát triển bền vững ngành du lịch Việt 
Nam. Hội thảo đã giới thiệu Hiệp định 172 về điều kiện làm việc trong 
ngành du lịch, theo đó các đại biểu tham dự đề xuất việc Việt Nam phê 
chuẩn hiệp định 172 sẽ giúp tăng cường chế độ an sinh xã hội và góp 
phần cho sự phát triển của ngành. Tuy nhiên, Việt Nam cần phải nâng 
cao hệ thống pháp lý, đặc biệt là luật lao động để đảm bảo một sân chơi 
bình đẳng cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Hội thảo ‘Giảm nghèo và tạo việc làm bền vững thông qua 
phát triển du lịch’

“Tạo việc làm cho thanh niên thông qua phát triển kinh tế địa phương” (LED) 
và “Tăng cường hoạt động du lịch tại các huyện sâu trong đất liền ở tỉnh Quảng Nam” (SIT)
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12/06/2012 – Hội thảo về vai trò của các Hiệp 
hội Doanh nghiệp trong cải thiện môi 
trường kinh doanh và phát triển kinh tế địa 
phương
Với sự hỗ trợ của dự án, Ban Xúc tiến Đầu tư 
và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh sẽ tổ chức Hội 
thảo đào tạo và Diễn đàn về Vai trò của các 
Hiệp hội doanh nghiệp trong cải thiện môi 
trường kinh doanh và phát triển kinh tế địa 
phương. Tham dự diễn đàn sẽ là các thành viên 
của Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và 
các chuyên gia của VCCI. 

11 đến 13/06/2012 – Triển khai lớp tập huấn 
nâng cao kỹ năng lập qui hoạch để mở rộng 
vùng sản xuất rau VietGAP
Sở NN&PTNT sẽ tổ chức lớp tập huấn kéo dài 
3 ngày về nâng cao năng lực cho các cán bộ 
chủ chốt cấp tỉnh và huyện về qui hoạch và sử 
dụng đất. Các cán bộ sẽ được học về kĩ năng 
qui hoạch tổng thể và định hướng mở rộng các 
vùng tiềm năng sản xuất rau theo tiêu chuẩn 
VietGAP tại Quảng  Nam dưới sự hỗ trợ từ dự 
án LED. Đây cũng là một trong những hoạt 
động quan trọng để định hướng cho việc nhân 
rộng và phát triển bền vững của mô hình Viet-
GAP, qua đó giúp nông dân có thêm nhiều cơ 
hội nâng cao thu nhập và tạo thêm việc làm.

5 đến 15/06/2012 – Giới thiệu chương trình 
Thương mại hóa về Khởi sự doanh nghiệp 
(SYB)
Với sự hợp tác chặc chẽ và hỗ trợ từ dự án 
LED, trường Cao đẳng nghề Bách khoa sẽ phối 
hợp tổ chức hội thảo, chiến dịch tuyên truyền 
và tiếp thị về giảng dạy môn học Khởi sự doanh 
nghiệp cho khoảng 100 bạn thanh niên, đặc 
biệt là học sinh đang học tại các trường nghề 
trên địa bàn tỉnh. Chiến dịch tiếp thị này sẽ giúp 
các đối tượng mong muốn tìm hiểu rõ hơn các 
lợi ích sau khi được học các kỹ năng về Khởi 
sự doanh nghiệp và cách thức đăng ký tham 
gia. Tùy thuộc vào số lượng học sinh đăng ký 
học, trường Bách khoa sẽ ưu tiên miễn giảm 
học phí cho những học sinh đăng ký vào 2 khóa 
học đầu tiên. Dự kiến 2 khóa học này sẽ do 
giảng viên cao cấp của ILO trực tiếp giảng dạy 
trong tháng 6 năm 2012. Đây là nỗ lực đầu tiên 
trong việc khởi xướng khóa học như một cách 
định hướng thị trường tại Việt Nam, từ đó đem 
lại cơ hội được đào tạo cho các nhà doanh 
nghiệp tương lai đầy tiềm năng.

LED 5 đến 6/06/2012 – Tổ chức các hội thảo tuyên 
truyền sử dụng sổ tay hướng dẫn cải thiện 
điều kiện làm việc và năng suất cho lao động 
đan mây tre tại gia
Sổ tay hướng dẫn đã được hoàn thiện và sẽ 
được đưa vào sử dụng rộng rãi. Hai buổi hội 
thảo sẽ được tổ chức vào đầu tháng 6 với sự 
góp mặt của 70 đại diện đến từ các nhóm đan 
mây và 30 làng nghề đan mây trên địa bàn tỉnh. 
Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về cải thiện 
điều kiện làm việc, tăng thu nhập và năng suất 
lao động cho lao động đan mây.

27/05 đến 1/06/2012 – Chuyến tham quan học 
tập tại Hàn Quốc

Được sự thống nhất và hỗ trợ của văn phòng dự 
án LED, Sở LĐTB&XH đã tổ chức chuyến tham 
quan học tập tại Hàn Quốc từ ngày 27 tháng 5 
đến 1 tháng 6 năm 2012, nhằm hỗ trợ phát triển 
chiến lược thị trường lao động tỉnh Quảng Nam. 
Tham dự chuyến đi có ông Trần Minh Cả - Phó 
Chủ tịch UBND Tỉnh, lãnh đạo Sở LĐTB&XH, đại 
diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động và Chủ tịch 
Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam. Mục đích 
của chuyến tham quan nhằm học hỏi và chia sẽ 
kinh nghiệm về quản lý và triển khai chiến lược 
thị trường lao động của Hàn Quốc, cũng như các 
kinh nghiệm về tổ chức tốt hơn các cuộc đối 
thoại theo cơ chế ba bên và cách kết nối giữa 
cung và cầu lao động để áp dụng vào việc triển 
khai phát triển thị trường lao động tại Quảng 
Nam từ năm 2012 trở đi.  

23 đến 25/05/2012 – Tổ chức lớp tập huấn về 
kỹ năng lãnh đạo tại huyện Duy Xuyên
Được sự hỗ trợ của dự án, Ban triển khai dự án 
huyện Duy Xuyên tiến hành tổ chức lớp tập huấn 
về kỹ năng lãnh đạo cho 30 trưởng nhóm đan 
mây tre tại các làng nghề của huyện. Mục tiêu 
của hoạt động này nhằm trang bị các kiến thức, 
kỹ năng cần thiết cho các trưởng nhóm, giúp họ 
góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất của các 
nhóm đan mây. 

Văn phòng dự án tại Quảng Nam
08 phố Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Tel: (0510) 625 1599  -  (0510) 381 4079
Email: ledvn@ilo.org  -  sitvn@ilo.org

21 tháng 5 năm 2012 – Hội thảo thể chế hóa môn 
học Nhận thức về kinh doanh (KAB) vào các 
trường nghề tỉnh Quảng Nam

Với sự hợp tác chặc chẽ và hỗ trợ từ dự án LED, 
Sở LĐTB&XH đã tổ chức Hội thảo về Thể chế hóa 
môn học Nhận thức về kinh doanh (KAB) tại các 
trường nghề trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo các trường 
nghề đã tham dự để cùng học hỏi kinh nghiệm từ 
trường Cao đẳng nghề Hoàng Diệu tại Đà Nẵng, 
nơi đã áp dụng thành công môn học KAB. Qua đó 
môn học KAB sẽ chính thức được thể chế hóa tại 
các trường nghề Quảng Nam từ năm 2012 trở đi.   

15 đến 17/05/2012 – Tổ chức lớp tập huấn về lập 
kế hoạch kinh doanh cho nhóm hộ nông dân 
trồng và ươm mây ở thôn Trung Lương, xã Tam 
Mỹ Tây và nhóm thanh niên đan thuyền thúng 
xã Tam Quan, huyện Núi Thành
Ban thực hiện dự án huyện Núi Thành đã tiến hành 
tổ chức lớp tập huấn về lập kế hoạch kinh doanh 
cho nhóm hộ nông dân trồng và ươm mây ở thôn 
Trung Lương, xã Tam Mỹ Tây và nhóm thanh niên 
đan thuyền thúng xã Tam Quan, huyện Núi Thành 
với sự hỗ trợ của dự án LED. Lớp tập huấn trang bị 
các kiến thức cơ bản trong xây dựng một kế hoạch 
kinh doanh cụ thể cho nhóm hộ nông dân trồng và 
ươm mây cũng như nhóm thanh niên làm nghề đan 
thuyền thúng bằng tre để nâng cao thu nhập, tiếp 
cận các nguồn vay để mở rộng quy mô sản xuất và 
tiếp cận thị trường, với mục tiêu tạo thêm việc làm 
và thu nhập cho cộng đồng cũng như giải quyết 
khâu vướng mắc – thiếu mây ươm – trong chuỗi giá 
trị mây tre.  

11 đến 31/05/2012 – Đánh giá tính tác động về 
hoạt động dự án để xây dựng kế hoạch mở 
rộng,  nhân rộng và bền vững
Dự án LED, phối hợp chặc chẽ với các đối tác chính 
và các bên liên quan của dự án, đã tiến hành đánh 
giá toàn bộ các kết quả của dự án đạt được nhằm 
xây dựng kế hoạch mở rộng, nhận rộng và bền 
vững  tại các huyện mục tiêu của dự án trong thời 
gian sắp tới. Nỗ lực chung từ các cán bộ điều phối 
cấu phần, cán bộ dự án LED và tư vấn quốc gia sẽ 
giúp tăng cường hiểu biết về các bài học rút ra cũng 
như các mô hình được xây dựng trong thời gian 

triển khai dự án. Trên cở sở này, các đối tác chính 
sẽ xây dựng được một kế hoạch chi tiết về nhân 
rộng và bền vững dựa trên những thành quả dự án 
đã đạt được nhằm đảm bảo khả năng tiếp tục hoạt 
động của tỉnh. 

7 đến 12/05/2012 – Tổ chức lớp tập huấn về kỹ 
năng thương lượng và mặc cả cho tổ hợp tác 
sản xuất rau VietGAP của Bình Triều và Duy 
Phước và nhóm luộc mây Phước Xuân
Để phát huy tốt hiệu quả kinh doanh và sản xuất rau 
VietGAP cũng như mô hình luộc mây, với sự hợp 
tác của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, dự án LED đã tổ 
chức lớp tập huấn về kỹ năng thương lượng và 
mặc cả cho 42 thành viên nòng cốt của các tổ hợp 
tác sản xuất. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ 
nắm rõ các nguyên tắc cơ bản về thương lượng và 
mặc cả trong kinh doanh. Từ đó, họ có thể tự tin 
hơn trong việc tự tìm kiếm và hợp tác tốt với những 
khách hàng tiềm năng để phát huy hiệu quả trong 
hoạt động kinh doanh của mình.  

21/04 đến 31/05/2012 – Cấp chứng nhận giảng 
viên Khởi sự doanh nghiệp cho các giảng viên 
nguồn của ngành mây tre, rau và trường đào 
tạo nghề Quảng Nam

Với sự hợp tác chặc chẽ của các giảng viên Khởi 
sự doanh nghiệp cao cấp của ILO, trong tháng 4 và 
5, dự án LED đã hỗ trợ các Sở Công thương, Sở 
NN&PTNT và Sở LĐTB&XH lựa chọn các học viên 
ưu tú đã qua lớp đào tạo Giảng viên nguồn tham 
gia giảng dạy môn Khởi sự doanh nghiệp (SYB) 
cho các nhà doanh nghiệp tương lai. Hoạt động này 
được thực hiện dưới sự hỗ trợ và kiến nghị của các 
giảng viên Khởi sự doanh nghiệp cao cấp của ILO, 
để cấp chứng nhận giảng viên SYB chính thức cho 
các học viên này. Đội ngũ giảng viên Khởi sự doanh 
nghiệp chính là lực lượng nòng cốt nhằm tăng 
cường sức mạnh thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp 
của thanh niên Quảng Nam và hy vọng góp phần 
tăng số lượng doanh nghiệp địa phương nói chung.
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5 đến 6/06/2012 – Tổ chức các hội thảo tuyên 
truyền sử dụng sổ tay hướng dẫn cải thiện 
điều kiện làm việc và năng suất cho lao động 
đan mây tre tại gia
Sổ tay hướng dẫn đã được hoàn thiện và sẽ 
được đưa vào sử dụng rộng rãi. Hai buổi hội 
thảo sẽ được tổ chức vào đầu tháng 6 với sự 
góp mặt của 70 đại diện đến từ các nhóm đan 
mây và 30 làng nghề đan mây trên địa bàn tỉnh. 
Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về cải thiện 
điều kiện làm việc, tăng thu nhập và năng suất 
lao động cho lao động đan mây.

27/05 đến 1/06/2012 – Chuyến tham quan học 
tập tại Hàn Quốc

Được sự thống nhất và hỗ trợ của văn phòng dự 
án LED, Sở LĐTB&XH đã tổ chức chuyến tham 
quan học tập tại Hàn Quốc từ ngày 27 tháng 5 
đến 1 tháng 6 năm 2012, nhằm hỗ trợ phát triển 
chiến lược thị trường lao động tỉnh Quảng Nam. 
Tham dự chuyến đi có ông Trần Minh Cả - Phó 
Chủ tịch UBND Tỉnh, lãnh đạo Sở LĐTB&XH, đại 
diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động và Chủ tịch 
Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam. Mục đích 
của chuyến tham quan nhằm học hỏi và chia sẽ 
kinh nghiệm về quản lý và triển khai chiến lược 
thị trường lao động của Hàn Quốc, cũng như các 
kinh nghiệm về tổ chức tốt hơn các cuộc đối 
thoại theo cơ chế ba bên và cách kết nối giữa 
cung và cầu lao động để áp dụng vào việc triển 
khai phát triển thị trường lao động tại Quảng 
Nam từ năm 2012 trở đi.  

23 đến 25/05/2012 – Tổ chức lớp tập huấn về 
kỹ năng lãnh đạo tại huyện Duy Xuyên
Được sự hỗ trợ của dự án, Ban triển khai dự án 
huyện Duy Xuyên tiến hành tổ chức lớp tập huấn 
về kỹ năng lãnh đạo cho 30 trưởng nhóm đan 
mây tre tại các làng nghề của huyện. Mục tiêu 
của hoạt động này nhằm trang bị các kiến thức, 
kỹ năng cần thiết cho các trưởng nhóm, giúp họ 
góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất của các 
nhóm đan mây. 

Văn phòng dự án tại Quảng Nam
08 phố Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Tel: (0510) 625 1599  -  (0510) 381 4079
Email: ledvn@ilo.org  -  sitvn@ilo.org

21 tháng 5 năm 2012 – Hội thảo thể chế hóa môn 
học Nhận thức về kinh doanh (KAB) vào các 
trường nghề tỉnh Quảng Nam

Với sự hợp tác chặc chẽ và hỗ trợ từ dự án LED, 
Sở LĐTB&XH đã tổ chức Hội thảo về Thể chế hóa 
môn học Nhận thức về kinh doanh (KAB) tại các 
trường nghề trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo các trường 
nghề đã tham dự để cùng học hỏi kinh nghiệm từ 
trường Cao đẳng nghề Hoàng Diệu tại Đà Nẵng, 
nơi đã áp dụng thành công môn học KAB. Qua đó 
môn học KAB sẽ chính thức được thể chế hóa tại 
các trường nghề Quảng Nam từ năm 2012 trở đi.   

15 đến 17/05/2012 – Tổ chức lớp tập huấn về lập 
kế hoạch kinh doanh cho nhóm hộ nông dân 
trồng và ươm mây ở thôn Trung Lương, xã Tam 
Mỹ Tây và nhóm thanh niên đan thuyền thúng 
xã Tam Quan, huyện Núi Thành
Ban thực hiện dự án huyện Núi Thành đã tiến hành 
tổ chức lớp tập huấn về lập kế hoạch kinh doanh 
cho nhóm hộ nông dân trồng và ươm mây ở thôn 
Trung Lương, xã Tam Mỹ Tây và nhóm thanh niên 
đan thuyền thúng xã Tam Quan, huyện Núi Thành 
với sự hỗ trợ của dự án LED. Lớp tập huấn trang bị 
các kiến thức cơ bản trong xây dựng một kế hoạch 
kinh doanh cụ thể cho nhóm hộ nông dân trồng và 
ươm mây cũng như nhóm thanh niên làm nghề đan 
thuyền thúng bằng tre để nâng cao thu nhập, tiếp 
cận các nguồn vay để mở rộng quy mô sản xuất và 
tiếp cận thị trường, với mục tiêu tạo thêm việc làm 
và thu nhập cho cộng đồng cũng như giải quyết 
khâu vướng mắc – thiếu mây ươm – trong chuỗi giá 
trị mây tre.  

11 đến 31/05/2012 – Đánh giá tính tác động về 
hoạt động dự án để xây dựng kế hoạch mở 
rộng,  nhân rộng và bền vững
Dự án LED, phối hợp chặc chẽ với các đối tác chính 
và các bên liên quan của dự án, đã tiến hành đánh 
giá toàn bộ các kết quả của dự án đạt được nhằm 
xây dựng kế hoạch mở rộng, nhận rộng và bền 
vững  tại các huyện mục tiêu của dự án trong thời 
gian sắp tới. Nỗ lực chung từ các cán bộ điều phối 
cấu phần, cán bộ dự án LED và tư vấn quốc gia sẽ 
giúp tăng cường hiểu biết về các bài học rút ra cũng 
như các mô hình được xây dựng trong thời gian 

triển khai dự án. Trên cở sở này, các đối tác chính 
sẽ xây dựng được một kế hoạch chi tiết về nhân 
rộng và bền vững dựa trên những thành quả dự án 
đã đạt được nhằm đảm bảo khả năng tiếp tục hoạt 
động của tỉnh. 

7 đến 12/05/2012 – Tổ chức lớp tập huấn về kỹ 
năng thương lượng và mặc cả cho tổ hợp tác 
sản xuất rau VietGAP của Bình Triều và Duy 
Phước và nhóm luộc mây Phước Xuân
Để phát huy tốt hiệu quả kinh doanh và sản xuất rau 
VietGAP cũng như mô hình luộc mây, với sự hợp 
tác của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, dự án LED đã tổ 
chức lớp tập huấn về kỹ năng thương lượng và 
mặc cả cho 42 thành viên nòng cốt của các tổ hợp 
tác sản xuất. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ 
nắm rõ các nguyên tắc cơ bản về thương lượng và 
mặc cả trong kinh doanh. Từ đó, họ có thể tự tin 
hơn trong việc tự tìm kiếm và hợp tác tốt với những 
khách hàng tiềm năng để phát huy hiệu quả trong 
hoạt động kinh doanh của mình.  

21/04 đến 31/05/2012 – Cấp chứng nhận giảng 
viên Khởi sự doanh nghiệp cho các giảng viên 
nguồn của ngành mây tre, rau và trường đào 
tạo nghề Quảng Nam

Với sự hợp tác chặc chẽ của các giảng viên Khởi 
sự doanh nghiệp cao cấp của ILO, trong tháng 4 và 
5, dự án LED đã hỗ trợ các Sở Công thương, Sở 
NN&PTNT và Sở LĐTB&XH lựa chọn các học viên 
ưu tú đã qua lớp đào tạo Giảng viên nguồn tham 
gia giảng dạy môn Khởi sự doanh nghiệp (SYB) 
cho các nhà doanh nghiệp tương lai. Hoạt động này 
được thực hiện dưới sự hỗ trợ và kiến nghị của các 
giảng viên Khởi sự doanh nghiệp cao cấp của ILO, 
để cấp chứng nhận giảng viên SYB chính thức cho 
các học viên này. Đội ngũ giảng viên Khởi sự doanh 
nghiệp chính là lực lượng nòng cốt nhằm tăng 
cường sức mạnh thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp 
của thanh niên Quảng Nam và hy vọng góp phần 
tăng số lượng doanh nghiệp địa phương nói chung.
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12 đến 14/06/2012 – Tập huấn về điều hành tour cho 
các đơn vị liên quan
Khóa tập huấn về điều hành tour sẽ được tiến hành trong 
3 ngày với định hướng phát triển du lịch tại các khu vực 
sâu trong đất liền cho các doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ 
tại Quảng Nam cũng như các hướng dẫn viên du lịch từ 
các trường đào tạo nghề và nhân viên Sở VHTT&DL, qua 
đó nâng cao khả năng điều hành tour nói chung và phát 
triển du lịch nội địa nói riêng.

06/2012 – Đào tạo Khởi sự doanh nghiệp (SYB)
Khóa tập huấn Khởi sự doanh nghiệp sẽ được tiến hành 
tại Đông Giang. Khởi sự doanh nghiệp sẽ giúp người dân 
địa phương phát triển tư duy làm chủ, xây dựng kế hoạch 
kinh doanh. Khóa tập huấn cũng hy vọng sẽ trang bị cho 
người dân những công cụ cần thiết để tiến hành hoạt động 
kinh doanh thực sự.

06/2012 – Đại hội nhiệm kỳ II của Hiệp hội Du lịch tỉnh 
Quảng Nam
Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành nhiệm kỳ 
thứ nhất 2008-2012, và Đại hội lần này là cơ hội để nhìn lại 
những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ I, cũng như 
xác định phương hướng cho hoạt động của nhiệm kỳ II. 
Để phát triển du lịch bền vững thì việc hợp tác công và tư 
là cần thiết, trong đó, các hiệp hội doanh nghiệp đóng vai 
trò chủ chốt. Theo đó, dự án SIT sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho 
Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam trong quá trình xác định 
phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ II. Bên cạnh đó,  
hai bên sẽ cùng triển khai một số khóa đào tạo xây dựng 
kỹ năng cho các thành viên và các thành viên tiềm năng 
của Hiệp hội trong thời gian tới, bao gồm kỹ năng quản lý 
và phát triển một hiệp hội doanh nghiệp ở qui mô nhỏ. 

06/2012 – Lựa chọn hộ gia đình và doanh nghiệp tham 
gia mô hình lưu trú tại nhà dân ở Mỹ Sơn
Sau khi kêu gọi các doanh nghiệp lữ hành và công ty du 
lịch tham gia cùng dự án SIT trong việc triển khai dự án lưu 
trú tại nhà dân, dự án đã nhận được sự ủng hộ ban đầu 
của bốn doanh nghiệp có văn phòng tại Hội An. Bốn doanh 
nghiệp này có một tháng để chuẩn bị đề xuất và gửi cho 
dự án SIT duyệt, đề xuất nào đạt được nhiều tiêu chí đặt 
ra nhất sẽ được chọn cùng hợp tác với dự án SIT trong mô 
hình lưu trú tại nhà dân ở Mỹ Sơn. Kết quả sẽ được thông 
báo vào ngày 15 tháng 6 năm 2012.
Cùng thời gian này, các tiêu chí chọn 5 hộ tham gia cùng 
dự án đã được xây dựng và thông báo tới các hộ dân ở xã 
Duy Phú, theo đó, hộ dân nào quan tâm và có khả năng 
nhận được sự hỗ trợ để xây dựng địa điểm lưu trú có thể 
đăng ký. Hội đồng lựa chọn sẽ bao gồm đại diện đến từ 
Sở VHTT&DL, huyện Duy Xuyên, xã Duy Phú, Ban quản 
lý Khu di tích Mỹ Sơn và dự án SIT. Kết quả sẽ được thông 
báo vào giữa tháng 6 năm 2012.

Tháng 05 đến 06/2012 – Đánh giá các nguồn tín dụng 
theo nhóm ngành và khả năng tiếp cận các nguồn vốn đó 
của các doanh nghiệp nhỏ và các cộng đồng nông thôn
Dự án SIT và Liên minh hợp tác xã kết hợp thực hiện việc 
đánh giá về khả năng tiếp cận các nguồn tín dụng tại 
Quảng Nam nói chung, và trong lĩnh vực du lịch nói riêng. 
Việc làm này sẽ mang lại các đề xuất về việc làm thế nào 
để nâng cao hiệu quả tiếp cận các nguồn tín dụng và đa 
dạng hóa các dịch vụ tài chính, dành cho các doanh 
nghiệp nhỏ và hộ gia đình.

SIT
1/06/2012 – Cuộc họp thứ hai của nhóm điều phối chuỗi 
giá trị tại Văn phòng dự án ILO, Tam Kỳ, Quảng Nam
Cuộc họp thứ hai của nhóm điều phối chuỗi giá trị đã diễn ra 
tại Văn phòng dự án ILO, Tam Kỳ, Quảng Nam vào ngày 1 
tháng 6 vừa qua. Mục đích của cuộc họp là báo cáo lại các 
hoạt động đã thực hiện cho đến thời điểm này, chia sẻ kinh 
nghiệm về việc lập kế hoạch và triển khai thực hiện. Các 
thành viên trong nhóm cũng đã đề xuất kế hoạch cho các 
hoạt động cụ thể trong tháng 6 và tháng 7. 

30/05/2012 – Khảo sát làng Bhơ Hoong về phát triển 
nghề dệt thổ cẩm
Các cán bộ dự án đã có buổi gặp gỡ với người dân địa 
phương đến từ các làng nghề và trao đổi với họ về việc hỗ trợ 
của dự án trên phương diện kĩ thuật cũng như cách tiếp cận 
phát triển sản phẩm địa phương, đặc biệt là nghề dệt thổ 
cẩm. Các phụ nữ Cơ Tu bày tỏ mong muốn có thể tiếp tục 
phát triển các sản phẩm dệt thổ cẩm và có nhiều cơ hội tiếp 
cận thị trường hơn. Họ đồng ý với đề xuất của dự án về việc 
hợp tác với một nhà thiết kế mẫu mã và chuyên viên tiếp thị. 
Đồng thời, họ cũng cam kết dành thời gian làm việc cùng 
AvAna, một  đối tác tư nhân tại Hội An chuyên thiết kế sản 
phẩm, nhằm giúp người dân địa phương phát triển nhiều sản 
phẩm phù hợp với thị trường.

10/05/2012 – Khảo sát và làm việc với người dân ở xã 
Duy Phú, huyện Duy Xuyên về phát triển mô hình làng 
du lịch với điểm lưu trú tại nhà dân
Cuộc họp giữa đại diện Sở VHTT&DL, huyện Duy Xuyên, 
khu di tích Mỹ Sơn, xã Duy Phú và dự án SIT đã diễn ra tại 
Ủy ban xã Duy Phú. Tại buổi gặp, 15 hộ dân đã được mời 
đến để tìm hiểu về dự án với mục đích nhằm khảo sát và tìm 
hiểu mối quan tâm của người dân địa phương về mô hình 
làng du lịch với điểm lưu trú tại nhà dân. Kết quả của buổi làm 
việc đầy khả quan với sự ủng hộ nhiệt tình của đại diện các 
hộ dân cũng như chính quyền địa phương.

05/2012 – Nâng cao nhận thức của người dân địa 
phương về du lịch
Hai buổi hội thảo tại Nam Giang vào ngày 23-24 tháng 5 và 
Đông Giang ngày 30-31 tháng 5 đã được tiến hành nhằm 
nâng cao nhận thức của người dân địa phương về du lịch. 
Họ đã thể hiện sự quan tâm bằng việc tích cực tham gia trao 
đổi. Sau buổi hội thảo, nhiều đại diện từ các làng xã đã chia 
sẻ rằng đây là lần đầu tiên họ hiểu được ý nghĩa của du lịch 
và làm thế nào để họ có thể tham gia vào lĩnh vực này. Buổi 
hội thảo đã thu được những phản hồi tích cực từ người dân 
địa phương, đồng thời giúp các cán bộ dự án và các cơ quan 
ban ngành liên quan thấy được rõ hơn nhu cầu và mối quan 
tâm của cộng đồng địa phương.

25/04/2012 – Nhóm điều phối chuỗi giá trị du lịch họp lần 
thứ nhất
Cuộc họp lần thứ nhất của nhóm điều phối chuỗi giá trị du lịch 
đã diễn ra nhằm thống nhất vai trò của các thành viên trong 
việc triển khai kế hoạch hành động của chuỗi giá trị. Ông Hồ 
Tấn Cường, phó giám đốc sở VHTT&DL được bầu là trưởng 
nhóm điều phối. Các thành viên đã cùng thảo luận và đề xuất 
hoạt động cho thời gian tiếp theo như sau: nâng cao nhận 
thức về cơ hội từ hoạt động du lịch cho người dân địa 
phương, phân tích nhu cầu đào tạo hướng dẫn viên và lái xe 
du lịch, đánh giá các nguồn tín dụng theo nhóm ngành và khả 
năng tiếp cận các nguồn vốn đó của nhóm đối tượng mục 
tiêu cũng như việc triển khai khóa đào tạo Khởi sự doanh 
nghiệp tại huyện Đông Giang.

Văn phòng dự án tại Quảng Nam
08 phố Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Tel: (0510) 625 1599  -  (0510) 381 4079
Email: ledvn@ilo.org  -  sitvn@ilo.org


