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Chẳng mấy mà đã hơn một năm sống và làm 
việc ở Quảng Nam, tôi có cơ hội để hiểu thêm 
những con người đất Quảng ân tình, “không 
ngại mưa, ngại nắng”. Càng hiểu họ hơn, tôi 
càng tin tưởng vào thành công của những việc 
chúng tôi đang làm.  

Niềm tin đó được tạo ra từ những thay đổi 
cảm nhận được trong quá trình triển khai dự 
án. Ví dụ như việc người dân CaTu, người 
dân ở Mỹ Sơn đã làm chúng tôi an lòng sau 
chuyến đi học tập kinh nghiệm làm du lịch 
cộng đồng ở Huế và Quảng Bình. Họ bảo 
“Người Quảng Bình và Huế làm được, thì 
chúng tôi cũng làm được!”  

Dự án đã triển khai rất nhiều hoạt động tập 
huấn cho bà con, nhưng chúng tôi vẫn lo - liệu bà con nông dân hiền lành chất phác, chỉ quen với nương rẫy, ruộng 
vườn, có thể trở thành nông dân làm du lịch được không. Đúng là Trăm nghe không bằng một thấy! Và chính họ đã thể 
hiện quyết tâm đó bằng những hành động rất thiết thực: đóng góp công sức vào làm homestay, bỏ thời gian để tham gia 
các hoạt động chuẩn bị đón khách.  

Năm Quý Tỵ đang đến, chúng tôi hy vọng bà con có một năm mới an lành, hạnh phúc, và với sự hỗ trợ của 
chính quyền, bà con sẽ có thêm nguồn thu từ du lịch. Xin chúc tất cả mọi người một năm mới hạnh phúc và 
thịnh vượng!  
 

Trăm nghe không bằng một thấy! 

!  

Tin tức 

Nguyễn Thị Huyền, Điều phối viên dự án 

Hợp tác với dự án “Đào tạo nghề du lịch 
nhằm gia tăng việc làm và thu nhập cho 
nhóm lao động tự do (HITT) của SNV 

SIT vừa triển khai hợp tác với Dự án HITT 
do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ và 
được thực hiện bởi tổ chức SNV. HITT 
nhằm cải thiện khả năng tiếp cận với việc 
làm có chất lượng trong ngành du lịch cho 
những người không có điều kiện học nghề. 

Theo thỏa thuận hợp tác này, SIT sẽ tài trợ 
cho một số cán bộ, giáo viên du lịch của 
tỉnh tham dự các khoá đào tạo giảng viên 
nguồn (TOT) của HITT về Cung cấp dịch 
vụ Homestay và Hướng dẫn viên địa 
phương từ ngày 16 đến 24/1, cũng như xây 
dựng chương trình đào tạo và tổ chức  
khoá  đào tạo giảng viên nguồn dành cho 
đối tượng lái xe du lịch trong các tháng tới.  

Họp cuối năm của nhóm Điều phối Chuỗi giá trị  

Cuộc họp được tổ chức vào ngày 26/12 tại VP Dự án SIT là dịp quan 
trọng để dự án và đối tác đánh giá việc triển khai dự án và thảo luận về 
các kế hoạch hoạt động cho năm 2013. Các đối tác đã cùng thảo luận về 
các vấn đề vướng mắc cũng như chia sẻ quyết tâm hoàn thành mục tiêu 
của dự án năm 2013 thông qua việc tăng cường hợp tác và tập trung hơn 
vào hoạt động giám sát và đánh giá. 

Phản hồi tích cực về hoạt động đào tạo  

Tập huấn Kỹ năng thương lượng và Đàm phán cho người dân tham gia 
vào hoạt động du lịch cộng đồng tại huyện Đông Giang đã được tổ chức 
từ ngày 11 đến 14/1. Là người tham gia tập huấn này và một vài khoá 
khác, ông Blo, một cựu chiến binh ở Làng Bhoong cho biết: "Qua các tập 
huấn này, chúng tôi không chỉ học được những kỹ năng mới và kiến thức 
để làm du lịch mà còn học được một số thuật ngữ, và cách trình bày ý 
tưởng rõ ràng hơn". Theo ông người dân cũng học thêm từ nhau khi làm 
việc nhóm, “Có điều gì một người không biết những người khác biết thì 
chia sẻ. Vì thế các kiến thức mới được chia sẻ giữa các thành viên." 
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Từ ngày 22 đến 31/1 - Tập huấn Vệ sinh môi trường,  

Người dân tại ba làng du lịch cộng đồng thuộc dự án sẽ 
tham gia vào một tập huấn ba ngày về vệ sinh môi trường 
với sự hỗ trợ của dự án. Tập huấn này nhằm mục đích nâng 
cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc 
giữ gìn vệ sinh môi trường trong làng, và làm đẹp làng bản 
để thu hút khách du lịch.  

Từ ngày 28/1 đến 3/2 – Dạy khâu may cho nhóm dệt 
thổ cẩm 

Khâu may vải thổ cẩm thành sản phẩm hoàn chỉnh như ví 
hay túi là một kỹ thuật mà phụ nữ Catu chưa được tập 
huấn. Chính vì thế tập huấn tới sẽ giúp hai nhóm 7 phụ 
nữ ở Dhoong và Bhoong học cách may bốn bộ sản phẩm 
mẫu, mỗi bộ gồm bảy sản phẩm. Những sản phẩm này sẽ 
được bày bán tại làng Bhoong và Droong, và hai Trung 
tâm thông tin du lịch tại Hội An. 

Ngày 29/1 - Hội thảo tham vấn Chiến lược phát triển và 
quảng bá du lịch nông thôn tỉnh Quảng Nam, Hội An 

Tỉnh Quảng Nam hiện đang xây dựng Chiến lược phát triển 
và quảng bá du lịch nông thôn nhằm thúc đẩy phát triển du 
lịch hướng đến giảm nghèo cho các huyện sâu trong đất liền 
dưới sự hỗ trợ của Dự án. Hội thảo tới nhằm thu thập ý kiến 
đóng góp của các chuyên gia, đại diện các huyện trong tỉnh, 
và các doanh nghiệp du lịch về dự thảo chiến lược sẽ được 
trình bày trong hội thảo này, và hy vọng Chiến lược sẽ sớm 
được hoàn thành.  

Ngày 17/1 - Hội thảo Đánh giá chất lượng dịch vụ cũng 
như cung - cầu về lao động lành nghề trong ngành du 
lịch  

Sở LĐTBXH Quảng Nam sẽ đánh giá hiện trạng chất lượng 
dịch vụ, cũng như xem xét cung và cầu về lao động lành 
nghề trong ngành với sự hỗ trợ của Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Với kinh nghiệm làm việc 
với các trường dạy nghề và các doanh nghiệp trong ngành 
khắp cả nước, VCCI sẽ hỗ trợ Sở về phương pháp đánh giá 
để đưa ra các khuyến nghị thiết thực nhằm tận dụng hiệu 
quả nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh. 

Ngày 4/1 vừa qua đánh dấu một dấu mốc đặc biệt cho nhóm phụ 
nữ dệt thổ cẩm ở làng Droong. Họ đã hoàn thành đơn hàng đầu 
tiên và giao hàng đúng thời hạn cho Craft Link, một tổ chức phi 
lợi nhuận hỗ trợ các nghệ nhân truyền thống. 

Đơn hàng đầu tiên này khá khiêm tốn gồm 25 tấm trải bàn, sau khi trừ chi phí nguyên liệu 
mỗi tấm các chị thu được 150.000 đồng. Khoản thu nhập này khá nhỏ nhưng đã đủ đem 
lại niềm vui cho chị em trong nhóm. Đây cũng là lần đầu tiên họ được trải nghiệm toàn bộ 
quá trình sản xuất sản phẩm - từ việc đặt mua nguyên liệu, phân chia công việc giữa các 
thành viên, đến khâu hoàn thiện sản phẩm.   

Cả nhóm mong ngày càng nhận được nhiều đơn hàng thường xuyên, thu nhập từ các đơn 
hàng này sẽ giúp họ nuôi con ăn học để thoát khỏi cảnh nghèo khổ. 
 
 

 

………………………………………………………………………. 
ILO in Quang Nam 

Address: 08 Tran Hung Dao St. Tam Ky, Quang Nam 
Tel: (0510) 383 3079/381 4079; Fax: (0510) 381 4089; Email: sitqn@ilo.org 

Sự kiện sắp tới Từ ngày 18 đến 19/1 – Tập huấn chuyển giao kỹ thuật 
dệt thổ cẩm 

Cho tới gần đây, phụ nữ Catu ở làng Droong chỉ dệt thổ 
cẩm để dùng trong gia đình. Sau khi được dự án tập 
huấn, họ đã biết dệt ra các sản phẩm dựa trên thị hiếu của 
khách hàng. Tập huấn tới sẽ là cơ hội để phụ nữ Droong 
“truyền” lại kỹ thuật cho chị em ở Bhoong. Kỹ thuật dệt 
mới này cần tiếp tục được phát triển để phụ nữ Catu có 
thể dệt thêm nhiều mẫu mã thu hút khách hàng.  

Hoàn thành đơn hàng đầu tiên  

Ảnh © ILO 


