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Quảng Nam 2013
Hội chợ Du lịch Quảng Nam 2013 do dự án phối 
hợp cùng đã diễn ra từ 21- Sở VH-TT-DL, Trung 
tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Nam và Hiệp 
hội Du lịch Quảng Nam 22/6 với sự tham gia của 16 
đơn vị lữ hành cùng nhiều du khách. Được đặt trong 
khu Không gian văn hóa Việt Nam – ASIAN, Hội 
chợ trưng bày nhiều thông tin về các điểm đến mới 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam dưới hình thức tờ rơi, 
sách thông tin, trình chiếu nên thu hút được nhiều 
du khách thăm quan. Hy vọng đây sẽ là tiền đề tốt 
để các đơn vị tham gia có thể tổ chức các hoạt động 
hội chợ thường niên nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát 
triển của du lịch Quảng Nam. 

Hội chợ cũng là cơ hội để quảng bá các sản phẩm 
du lịch được hỗ trợ bởi dự án. Chị Dịu, đại diện 
nhóm dệt thổ cẩm Dhrôồng tham gia Hội chợ tâm 
sự: “chúng tôi rất vui vì lần đầu được tham dự 
hội chợ, được gặp rất nhiều khách du lịch đến từ 
nhiều nước”. Các chị thấy hội chợ là một cơ hội 
tốt để quảng bá sản phẩm thổ cẩm Cơ Tu cũng 
như các làng du lịch cộng đồng.

Du lịch cộng đồng  
Bhơ Hôồng và Đhrôồng 
chính thức đón khách
Hai làng du lịch cộng đồng thuộc huyện Đông 
Giang đã chính thức khai trương vào ngày 23/6 và 
sẵn sàng tiếp đón du khách với nhiều loại hình dịch 
vụ du lịch mang đậm nét văn hoá và trải nghiệm đặc 
sắc. Theo ông Hồ Tấn Cường, Phó Giám đốc Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, đây là 
những sản phẩm du lịch mới thu hút khách đến với 
làng, góp phần tăng doanh thu cho ngành du lịch và 
tạo điều kiện để người dân tăng thu nhập. 

Trung tâm Thông tin  
Du khách Hội An 
ĐỊA ĐIỂM QUẢNG BÁ SẢN PHẨM

Được tham gia lễ khai trương 
Trung tâm Thông tin Du khách tại 
số 10 Nguyễn Huệ, Hội An ngày 
22/6 vừa qua, nỗi lo lắng của chị 
em nhóm dệt thổ cẩm Dhrôồng về việc quảng bá 
sản phẩm khi dự án kết thúc đã có phần vơi đi. 
Chị Treng, Trưởng nhóm dệt thổ cẩm Dhrôồng 
chia sẻ: “Hôm nay được tận mắt biết địa điểm 
giới thiệu sản phẩm đến với khách du lịch, chúng 
tôi phần nào đã bớt lo lắng và hy vọng sản phẩm 
của mình sẽ có cơ hội tiếp cận với khách du lịch.”
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DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH  
TẠI CÁC HUYỆN SÂU TRONG ĐẤT LIỀN Ở TỈNH QUẢNG NAM

Được tài trợ bởi chính phủ Luxembourg 

 Ban tin
Chuỗi hoạt động nhân Festival Di sản 



Đối thoại Công - Tư 
xúc tiến du lịch tại các 
huyện vùng cao
Đối thoại Công-Tư giữa chính quyền địa 
phương và doanh nghiệp kinh doanh trong 
lĩnh vực du lịch tại tỉnh Quảng Nam được tổ 
chức lần đầu tiên tại Huyện Đông Giang từ 
10-12/7 nhằm thúc đẩy môi trường kinh doanh 
du lịch tại các huyện vùng cao. 

Ngoài chia sẻ về thuận lợi và cơ hội, những 
khó khăn và thách thức trước mắt cũng như 
chiến lược lâu dài trong việc phát triển các 
điểm đến du lịch ở Đông Giang nói riêng và 
các huyện vùng cao nói chung của tỉnh đã 
được trao đổi và cam kết tháo gỡ. 

Một chuyến khảo sát thực tế cho các công ty 
kinh doanh du lịch cũng được tổ chức nhân 
dịp này. Các doanh nghiệp đều đánh giá rất 

cao tiềm năng du lịch vùng cao phía Tây. Tuy 
nhiên, để khai thác được hết các tiềm năng 
này, cần có sự nỗ lực rất lớn của tất cả các bên 
liên quan, trong đó, vai trò của dự án là rất 
quan trọng trong việc kết nối, và tạo ra các sản 
phẩm du lịch đầu tiên ở đây.

Trong khuôn khổ dự án, ILO đã kết hợp 
với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức một 
hội thảo cấp vùng vào ngày 5/7 nhằm mục 
đích chia sẻ kinh nghiệm và cách làm 
hay của dự án, và giới thiệu mô hình có 
khả năng áp dụng ra các tỉnh khác ở miền 
Trung từ Huế đến Khánh Hòa và các nước 
láng giềng. Các bộ công cụ, tài liệu đào tạo 
do dự án xây dựng và những kinh nghiệm 
thực tiễn hoạt động từ năm 2011 đến nay 
đã được chia sẻ trong hội thảo.  Ngoài việc 
tìm hiểu khả năng nhân rộng mô hình và 
cách tiếp cận của dự án ra, hội thảo cũng 
xem xét các kinh nghiệm hay từ các địa 
phương khác cho các hoạt động tiếp theo 
của dự án. 
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Hội thảo chia sẻ các sáng kiến  
phát triển và quảng bá du lịch  
các huyện sâu trong đất liền 



Nhóm dệt thổ cẩm 
Dhrôồng có thêm  
kỹ năng hoạt động 
Dự án phối hợp với Liên minh Hợp tác xã 
(LMHTX) tỉnh Quảng Nam tổ chức lớp tập 
huấn Lập kế hoạch kinh doanh cho nhóm từ 
ngày 2-4/7. Khi được hỏi về khóa học, chị 
Hôn, thành viên nhóm, chia sẻ: “Sau khóa 

học, tụi em hình dung cụ thể hơn về việc kinh 
doanh của nhóm, từ thị trường tiêu thụ đến 
cách thức hoạt động và chia lợi nhuận, chị em 
thấy có niềm tin hơn khi cùng tham gia vào 
Tổ hợp tác”.

Từ ngày 10-12/7, dự án cũng phối hợp với 
LMHTX tập huấn cho 3 thành viên của nhóm 
về cách thức ghi chép sổ sách kế toán theo các 
biểu mẫu được xây dựng theo đúng quy định 
hiện hành.

Tập huấn  
giảng viên nguồn  
cho lái xe du lịch 
18 học viên là những người có kinh nghiệm đến 
từ các cơ quan quản lý ngành du lịch, các trường 
nghề, và các công ty lữ hành, điều hành xe du lịch 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã tham gia lớp tập 
huấn TOT cho Lái xe Du lịch từ ngày 4-7/7.

Theo phương pháp đào tạo “tác động cao”, các 
học viên được thực hành đóng vai giảng dạy, 
nhận xét từng điểm mạnh yếu của các “đào tạo 
viên” tương lai. Họ còn tích cực nhận xét, góp 
ý cho bộ tài liệu giảng dạy giúp các chuyên gia 
hoàn thiện bộ tài liệu này một cách chi tiết hơn 
và mang tính ứng dụng cao hơn. Sau khoá tập 
huấn, đa số học viên đều tự tin họ có thể áp dụng 
phương pháp giảng dạy và sử dụng bộ tài liệu để 
tập huấn lại cho các lái xe khác. 
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Thu thập câu chuyện về 
văn hoá đặc sắc Cơ Tu và 
Lớp đào tạo hướng dẫn 
viên du lịch địa phương 
Từ ngày 18-20/7, dự án sẽ phối hợp với Phòng 
Văn hóa - Thông tin Huyện Đông Giang tổ chức 
thu thập các câu chuyện về tập tục, lịch sử, các 
truyền thuyết cũng như ý nghĩa các nhạc cụ truyền 
thống từ những vị cao niên người Cơ Tu có kiến 
thức cũng như am hiểu về văn hóa Cơ Tu. Những 
câu chuyện này sẽ được ghi âm trực tiếp rồi biên 
soạn lại để in ra thành tài liệu. 

Hoạt động này nhằm giúp lưu giữ và bảo tồn các 
giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Cơ Tu sống 

trên địa bàn huyện Đông Giang nói riêng và trên 
toàn tỉnh Quảng Nam nói chung. 

Bộ tài liệu này là một phần trong chương trình tập 
huấn Hướng dẫn viên địa phương dự kiến được tổ 
chức vào tuần thứ 2 của tháng 8 tới. Dự án sẽ phối 
hợp với Sở VH-TT-DL Quảng Nam tổ chức khóa 
tập huấn nhằm đào tạo và cung cấp các kỹ năng cần 
thiết cho 11 hướng dẫn viên được chọn từ 3 làng du 
lịch cộng đồng Mỹ Sơn, Bhơ Hôồng và Đhrôồng.

Học hỏi kinh nghiệm  
tổ chức dịch vụ du lịch 
Thành viên các nhóm dịch vụ của Tổ hợp tác 
(THT) Dịch vụ Du lịch Cộng đồng Mỹ Sơn sẽ 
tham quan học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình 
du lịch nông nghiệp, sinh thái của các công ty du 
lịch khá thành công ở Hội An, dự kiến từ 21-22/7 
sắp tới. Hoạt động này do dự án phối hợp với 
Phòng VH-TT Huyện Duy Xuyên tổ chức nhằm 
giúp các thành viên của THT tự tin hơn trong việc 
tổ chức các hoạt động cho du khách và tạo danh 
tiếng là một điểm dừng chân lý tưởng ngay cạnh 
Khu di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn. 

Tập huấn bình đẳng giới  
Xây dựng gia đình hạnh phúc
Ba lớp tập huấn về “xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc” sẽ được Hội Phụ nữ 
tỉnh Quảng Nam lần lượt tổ chức tại ba thôn: Mỹ Sơn, Bhơ Hôồng và Đhrôồng vào cuối tháng 7, đầu 
tháng 8 tới đây. Mục tiêu của lớp tập huấn là nhằm bổ sung kiến thức bình đẳng giới và nâng cao trách 
nhiệm chăm lo xây dựng gia đình của mọi thành viên trong gia đình. 

Thêm kỹ năng  
cung cấp dịch vụ  
du lịch cộng đồng 
Khóa tập huấn 2 ngày về các kỹ năng tiếp nhận, xử 
lý và phản hồi thông tin sẽ được tổ chức cho các 
thành viên Ban quản lý du lịch cộng đồng và các 
tổ dịch vụ của hai làng Bhơ Hôồng và Đhrôồng. 
Các kỹ năng cần thiết này sẽ đáp ứng nhu cầu thực 
tế khi họ cung cấp dịch vụ du lịch cộng đồng – từ 
khâu tiếp nhận yêu cầu đặt phòng và dịch vụ du lịch 
của du khách hay các công ty lữ hành, đến việc xác 
nhận, chuẩn bị, đón tiếp du khách, và cho đến khâu 
cuối cùng là trả khách và thanh lý hợp đồng.

 Sự kiện sắp tới
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