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Kỷ niệm Ngày Du lịch
Thế giới 2014 - Chủ đề
Du lịch và Sự Phát triển
Cộng đồng

C

ác màn biểu diễn nghệ thuật múa hát và Cồng
Chiêng đẹp mắt của Xóm Ải, tỉnh Hòa Bình đã
diễn ra tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Hà
Nội nhân dịp kỷ niệm ngày Du lịch Thế giới 2014.
Ngày Du lịch Thế giới do Tổ chức Du lịch Thế giới
(UNWTO) khởi xướng, được kỷ niệm trên toàn cầu vào
ngày 27/9 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về vai
trò của du lịch trong cộng đồng quốc tế và cho thấy rõ
du lịch mang lại các giá trị xã hội, văn hóa, chính trị và
kinh thế cho toàn thế giới.
Dự án EU hỗ trợ Tổng cục Du lịch Việt Nam tổ chức sự
kiện kéo dài một ngày với mục đích nhấn mạnh Du
lịch Cộng đồng, hưởng ứng chủ đề UNWTO đã đề ra:
“Du lịch và Sự Phát triển Cộng đồng”.
Du lịch Cộng đồng là một xu hướng mới ở Việt Nam và
đang gặp nhiều khó khăn, như việc thiếu một khung
pháp lý chính thức, thiếu sự hợp tác của các bên liên
quan, chia sẻ lợi ích trong cộng đồng vẫn chưa đồng
đều. Chưa có hướng dẫn toàn diện về cách xây dựng,
phát triển và vận hành doanh nghiệp Du lịch cộng
đồng với tiêu chuẩn quốc tế. Nhận ra vấn đề cấp thiết
này Dự án EU phối hợp với Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên
nhiên tại Việt Nam (WWF) xây dựng cuốn “Sổ tay Du lịch
Cộng đồng Việt Nam”. Tài liệu có hướng tiếp cận dựa
vào thị trường, nhằm cung cấp cho các cộng đồng
phương pháp đơn giản dễ áp dụng, bao gồm các cách
thức, thủ thuật và những thực hành hữu ích. Bên cạnh
đó Bộ tài liệu “Hướng dẫn vận hành Du lịch lưu trú tại
nhà dân” cũng đã được xây dựng cung cấp cho cộng
đồng vùng sâu vùng xa những kiến thức cần thiết để
nâng cao chất lượng hoạt động du lịch lưu trú tại nhà

dân, gia tăng việc làm và
tăng thêm thu nhập.
Điểm nổi bật của Ngành
Du lịch Thế giới năm nay
là khai mạc chào mừng
của Tổng cục trưởng Tổng
cục Du lịch Việt Nam
Nguyễn Văn Tuấn và lễ trao tặng các sản phẩm của Dự
án EU cho các lãnh đạo cộng đồng địa phương, cụ thể
là: Tài liệu hướng dẫn vận hành Du lịch lưu trú tại nhà
dân và Sổ tay du lịch cộng đồng Việt Nam. Các đại
biểu đã nghe trình bày về phương thức biến Du lịch
Cộng đồng trở thành chất xúc tác cho sự gắn kết xã
hội và tạo cơ hội việc làm cho người dân địa phương.
Hội thảo tập huấn về Du lịch Có trách nhiệm cũng đã
được tổ chức dành cho 30 đại diện đến từ các nhà văn
hóa xã để trao đổi kinh nghiệm và bài học trong phát
triển du lịch cộng đồng.
Du lịch cộng đồng là một trong những hoạt động được
dự án EU hỗ trợ mạnh mẽ với mục tiêu tăng cường thể
chế, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm và thúc
đẩy hợp tác công-tư. Cùng với việc bàn giao các bộ
công cụ hỗ trợ cộng đồng, dự án EU còn cung cấp các
khóa đào tạo Du lịch lưu trú tại nhà dân, các Hội thảo
Du lịch Có trách nhiệm cũng như cung cấp trang thiết
bị cho 10 nhà văn hóa xã ở các khu vực khó khăn.
Dự án EU sẽ tiếp tục hỗ trợ cộng đồng với việc khai
giảng các khóa tập huấn thiết kế riêng dựa trên các
thực hành Du lịch Có trách nhiệm.
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HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
DU LỊCH THÚC ĐẨY
CHÍNH SÁCH
MIỄN THỊ THỰC
NHẬP CẢNH
Hawkins Pham, Tư vấn viên
Hội đồng Tư vấn Du lịch, Dự án EU

H

ội đồng Tư vấn Du lịch (HĐTVDL) được sự hỗ
trợ của Dự án EU đã tổ chức phiên họp lần
thứ 4 tại Hà Nội vào ngày 10/7 vừa qua.
Điểm nhấn của phiên họp lần này là sự thành lập ba
tổ giúp việc chuyên trách giải quyết các vấn đề chính
của ngành Du lịch, bao gồm Chất lượng Dịch vụ Du
lịch và Nguồn Nhân lực, Xây dựng thương hiệu và
Marketing điểm đến, và Chính sách Thị thực Nhập
cảnh. Các thành viên HĐTVDL cùng cán bộ Tổng cục
Du lịch sẽ chỉ đạo các tổ giúp việc này.
Ông Ken Atkinson, Phó chủ tịch HĐTVDL cho biết
“Chúng tôi xác định những vấn đề khó khăn nhất mà
ngành Du lịch Việt Nam đang phải đối mặt đồng thời
thành lập các ban trực tiếp chuyên trách giải quyết trong
từng lĩnh vực. Mỗi ban sẽ xây dựng chương trình hoạt
động dài hạn và mở rộng hơn nữa sự tham gia trong
ngành”.
Hoạt động chính đầu tiên của tổ giúp việc là từ Ban
Chính sách Thị thực nhập cảnh. Vào Tháng Tám tổ
giúp việc cho biết đã có sự ủng hộ chính thức của Bộ
Giao thông vận tải (Bộ GTVT) đối với Đề xuất Mở rộng
miễn thị thực nhập cảnh cho một số quốc gia.
Sau khi khách du lịch từ thị trường Trung Quốc tới Việt
Nam giảm mạnh, Bộ GTVT đã đệ trình đề xuất lên văn
phòng Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng miễn thị
thực nhập cảnh cho một số thị trường trọng điểm. Hệ
thống miễn thị thực nhập cảnh của Việt Nam hiện nay
được áp dụng cho khách du lịch đến từ các quốc gia
thành viên ASEAN, theo đó họ sẽ được miễn thị thực
trong vòng 30 ngày, còn khách du lịch đến từ các quốc
gia Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Nhật Bản,
Hàn Quốc và Nga sẽ được miễn thị thực 15 ngày.

Theo báo cáo của Tổ chức Du lịch Thế giới và Hội đồng
Du lịch và Lữ hành Thế giới, các quốc gia ASEAN có thể
sẽ tăng lượng khách du lịch quốc tế từ 6 đến 10 tỉ lượt
mỗi năm bằng việc tiến hành áp dụng hệ thống miễn
thị thực nhập cảnh và cấp thị thực tại cửa khẩu một
cách hiệu quả. Lượt khách quốc tế tăng thêm này sẽ
tạo ra từ 7 - 12 tỉ Đô la Mỹ bổ sung vào nguồn thu từ
du lịch và tạo ra từ 33.000 đến 654.000 việc làm mới
tính đến năm 2016. Báo cáo này cũng nêu bật rằng
Việt Nam đã có thể tăng lượng khách du lịch tới mức
18% nếu cấp thị thực tại cửa khẩu được thực hiện hiệu
quả hơn.
Mặc dù chính phủ Việt Nam vẫn chưa chính thức đưa
ra phản hồi về đề xuất miễn thị thực, Bộ trưởng Bộ
GTVT ông Đinh La Thăng đã công bố chính sách miễn
thị thực sẽ được mở rộng cho khách du lịch đến từ
một số thị trường trọng điểm bao gồm Pháp, Đức,
Vương Quốc Anh, Úc và Ấn Độ. Bộ trưởng không đưa
ra ngày chính thức bắt đầu áp dụng chính sách này
tuy nhiên cho biết Bộ GTVT sẽ tăng cường các tuyến
giao thông với Pháp, Đức và Vương Quốc Anh.
Cuộc họp Hội đồng Tư vấn Du lịch tiếp theo dự tính sẽ
diễn ra vào tháng Mười Một sắp tới.
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Giới thiệu Hướng dẫn về
Thương hiệu Việt Nam Vẻ đẹp Bất tận
TS. Lê Tuấn Anh,
Phó Vụ trưởng Vụ Thị Trường Du lịch, Tổng cục Du lịch

T

iếp nối các hoạt động xây dựng khẩu hiệu/biểu
trưng và Chiến lược Xây dựng thương hiệu/
Marketing Du lịch, Tổng cục Du lịch đã tiến
hành giới thiệu Tài liệu hướng dẫn Thương hiệu Việt
Nam Vẻ đẹp bất tận vào tháng 8/2014 với sự hỗ trợ
của Dự án EU.

quản lý nhận diện thương hiệu du lịch một cách có hệ
thống và thống nhất với mục đích nhằm giúp ngành
Du lịch Việt Nam xây dựng các tài liệu xúc tiến và
quảng bá một cách thống nhất về nội dung và thông
điệp, từ đó hấp dẫn và lôi cuốn các đối tượng mục tiêu
của du lịch Việt Nam.

Tài liệu Hướng dẫn này là kết quả của các phân tích và
nghiên cứu chuyên sâu do nhiều chuyên gia, nhà khoa
học, nhà quản lý du lịch và các cá nhân thực hiện. Nội

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục Trưởng Tổng cục Du
lịch cho biết, “những hướng dẫn này là vô cùng hữu ích
cho các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương;

dung chính của tài liệu tập trung vào nhận diện
thương hiệu Du lịch Việt Nam - Vẻ đẹp Bất tận với các
đặc trưng thương hiệu du lịch và 4 dòng sản phẩm
chính: Du lịch Biển, đảo, Du lịch văn hóa, Du lịch sinh
thái và Du lịch thành phố.

các trung tâm xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch; các
doanh nghiệp du lịch; các hiệp hội du lịch, các tổ chức có
liên quan tới du lịch và các cá nhân trực tiếp hoặc gián

Bên cạnh đó cuốn hướng dẫn cung cấp phương
hướng và đề xuất giúp cho việc áp dụng thương hiệu
một cách linh hoạt và sáng tạo mà vẫn bám sát các
thiết kế ban đầu đảm bảo sự hài hòa với bản chất của
thương hiệu. Chính vì vậy, tài liệu còn là một công cụ

tiếp tham gia vào hoạt động quảng bá du lịch”.
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Vụ Thị trường
Du lịch là đơn vị chịu trách nhiệm về quản lý thương
hiệu và giám sát các hoạt động truyền thông bên
ngoài bao gồm in ấn, thư tín, thuyết trình và
quảng cáo.

Tổng cục Du lịch Việt Nam
Vụ Thị trường Du lịch
80 Quán Sứ, Hà Nội
Tel: (04) 3942 3760 - máy lẻ 171
Fax: (04) 3942 4115
Email: tmd@vietnamtourism.gov.vn
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Chương trình Cấp nhãn
Bông Sen Xanh sẵn sàng
với Doanh nghiệp

H

oạt động 24 giờ/ 7 ngày trong tuần, ngành
kinh doanh lưu trú đặt gánh nặng lên nguồn
nước và nguồn năng lượng của địa phương,
tạo ra một lượng rác thải đáng kể, và có thể gây ra ô
nhiễm nguồn đất và dòng nước gây ra bởi các doanh
nghiệp thiếu trách nhiệm. Vì vậy trách nhiệm ở đây là
chung cho toàn bộ những doanh nghiệp kinh doanh
lưu trú, mỗi doanh nghiệp cần “góp phần của mình” để
bảo vệ, thận trọng thúc đẩy môi trường cũng như
người dân địa phương, đóng góp vào việc xây dựng
những điểm đến hấp dẫn, mạnh mẽ hơn với một sức
sống dài lâu cho ngành Du
lịch và sự sung túc của người
dân.
Nhằm ứng phó với những
khó khăn trong phát triển
bền vững, Nhãn sinh thái
Bông Sen Xanh đã ra đời với
hy vọng giúp nâng cao năng
lực môi trường và tính cạnh
tranh của ngành khách sạn
Việt Nam thông qua thúc
đẩy và áp dụng hệ thống
quản lý môi trường cũng
như hoạt động kinh doanh
một cách có trách nhiệm
với môi trường và
xã hội.
Bông Sen Xanh là Chương
trình cấp nhãn sinh thái quốc
gia duy nhất dành cho ngành
kinh doanh lưu trú của Việt Nam được Dự án EU hỗ
trợ với một loạt các hoạt động đã được diễn ra. Gần
đây nhất là hoạt động xây dựng trang web chuyên
nghiệp có đầy đủ thông tin về chương trình. Chính
thức hoạt động vào tháng 10/2014, trang web được
xây dựng dựa trên những điển hình tốt nhất với mục
đích giới thiệu và giải thích về chương trình cấp nhãn
sinh thái cho các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú
đồng thời khuyến khích thành viên mới tham gia với
việc đưa ra một hệ thống đăng ký xin cấp nhãn đơn
giản và rõ ràng.
Trang web Bông Sen Xanh chỉ là một phần nhỏ trong
chiến lược lớn hơn mà Dự án EU đang tiến hành nhằm
hỗ trợ phát triển lĩnh vực hoạt động du lịch có trách

nhiệm. Sau khi giai đoạn thử nghiệm chương trình
Bông Sen Xanh kết thúc, Dự án EU sẽ tiếp tục hỗ trợ
Vụ Khách sạn, TCDL tiến hành sáu sự kiện giới thiệu
nhằm chuyển giao kiến thức về những điển hình tốt
trong môi trường, nâng cao hiểu biết và tạo nền tảng
cho các thành viên Bông Sen Xanh tham gia chương
trình này.
Bà Nguyễn Thanh Bình, Phó vụ trưởng Vụ Khách Sạn
cho biết “Chứng chỉ Bông Sen Xanh, danh hiệu bền vững
duy nhất được công nhận cấp quốc gia trong ngành Du
lịch Việt Nam, là một công cụ mà doanh nghiệp lưu trú
Việt Nam có thể dùng để được ghi nhận là điển hình tốt
nhất trong hoạt động chuyên nghiệp và thân thiện với
môi trường”.
Bà cho biết thêm “Trải qua quá trình cấp chứng chỉ sẽ
giúp doanh nghiệp tăng cường tính bền vững đồng thời
khuyến khích doanh nghiệp tiến hành và duy trì hoạt
động có chuẩn mực cao, giúp những nhà quản lý, đội ngũ
nhân viên của họ và điểm đến có thể lên kế hoạch dài
hạn”.
Được trao tặng nhãn hiệu Bông
Sen Xanh các thành viên cũng sẽ
được hưởng một loạt các quyền
lợi khác nhau bao gồm:
♦ Tên khách sạn sẽ được liệt kê
trên trang Web Bông Sen Xanh;
♦ Đường dẫn trực tiếp tới trang
web của khách sạn;
♦ Cơ hội kết nối với các doanh
nghiệp trong ngành tại các
sự kiện Bông Sen Xanh,
được các thành viên Bông
Sen Xanh đề cao;
♦ Giới thiệu tại các triển lãm
xanh, sự kiện thương mại, được
báo chí và phương tiện đại chúng
quan tâm, đủ điều kiện để được
liệt vào danh sách ứng cử viên cho Giải thưởng Khách
Sạn Xanh ASEAN cao quý;
♦ Cơ hội quảng bá trên trang web Bông Sen Xanh,
hơn nữa;
♦ Khách sạn được cấp nhãn còn có thể sử dụng lô gô
Bông Sen Xanh trên cách vật phẩm marketing của
doanh nghiệp mình chẳng hạn như trên trang web
của công ty, tờ rơi và quảng cáo.
Để biết thêm về nhãn sinh thái Bông Sen Xanh của
Việt Nam xin vui lòng liên hệ bà Bình (Vụ Khách sạn ,
Tổng cục Du lịch, 0903 200 932) hoặc ghé thăm trang
web mới của Bông Sen Xanh tại:
www.khachsanxanh.com
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Đại diện các tỉnh
Tây Bắc Tham quan
học tập về Du lịch
có trách nhiệm tại
các tỉnh Miền Trung
Đỗ Đình Cương, Điều Phối viên Đoàn khảo sát
học tập về Du lịch Có trách nhiệm Dự án EU

M

ục tiêu cuối cùng của
các bài học Du lịch Có
trách nhiệm là những
người tham gia hiểu và trực tiếp trải
nghiệm Du lịch có trách nhiệm. Có
nhiều cách để đạt được điều này,
một trong số đó là đưa các cá nhân
hoặc một nhóm nhỏ tới tham quan
các điểm du lịch và các tổ chức để
tìm hiểu những khó khăn trong vấn
đề phát triển bền vững môi trường,
kinh tế và xã hội mà doanh nghiệp
đang phải đối mặt, các ví dụ điển
hình giúp giảm thiểu những nguy
cơ và tối đa hóa các cơ hội.
Triển khai hoạt động này, Dự án EU
đã tổ chức các chuyến khảo sát học
tập Du lịch có Trách nhiệm cấp
quốc gia tới các điểm đến trọng yếu
ở Miền Trung Việt Nam, Đồng Bằng
Sông Cửu Long và Khu vực Miền
Bắc nhằm tạo kiện cho những

Huế và Lăng Khải Định, Làng cổ
Phước Tích ở Huế, thăm Phố cổ Hội
An với các Điểm Du lịch Cộng đồng
như Làng Rau Trà Quế, Làng lụa Hội
An và Du lịch Lưu trú tại nhà dân
Cam Thanh, Bảo tàng Chăm và
Chùa Linh Ứng ở Đà Nẵng. Đi đến
đâu Đoàn khảo sát cũng được
chính quyền, các doanh nghiệp và
cộng đồng cư dân địa phương đón
tiếp nồng nhiệt và có cơ hội trao đổi
kinh nghiệm về phát triển Du lịch
Có trách nhiệm cũng như về phát
triển dịch vụ và sản phẩm du lịch.
Trước, trong khi và sau các chuyến
thăm và bài thuyết trình, điều phối
viên dự án EU khuyến khích các
thành viên tham gia thảo luận về
Du lịch Có trách nhiệm. Mục đích
của việc này là để cân bằng kiến
thức thực tế học được từ các
chuyến tham quan và thảo luận với

các kiến thức lý thuyết bác học. Bộ
công cụ Du lịch có Trách nhiệm của
Dự án EU được các điều phối viên
sử dụng làm nền tảng cho các chủ
đề thảo luận.
Điểm nổi bật của chuyến khảo sát
là cuộc thi “Khám phá Hội An.” Mặc
dù yêu cầu của cuộc thi là nghiêm
ngặt nhưng cuộc thi vẫn là thử
thách thực sự và thú vị đối với các
thành viên tham gia.
Phát biểu tại hội thảo kết thúc đợt
khảo sát học tập, các thành viên
đánh giá cao hỗ trợ của dự án EU
trong việc tổ chức chuyến khảo sát
và tăng cường mối liên kết giữ các
bên tham gia ngành Du lịch để
cùng nhau chia sẻ một mục đích là
truyền tải Du lịch Có trách nhiệm
vào các công việc và lĩnh vực ảnh
hưởng của mình.

người tham gia quan sát và thảo
luận về các vấn đề liên quan tới sự
bền vững trong du lịch cũng như
học tập các điển hình tốt đang
thành công ở Việt Nam.
Chuyến khảo sát học tập đầu tiên
được tổ chức từ ngày mùng 9 –
13/9/2014 cho 21 thành viên đến
từ các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện
Biên, Lai Châu và Làng Du lịch Văn
hóa Các dân tộc Việt Nam. Đoàn
khảo sát đã tới thăm Kinh thành
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Kết quả
điều tra
khách du lịch
của Dự án EU
tại một số
điểm du lịch
Kai Partale và TS. Hoàng Gia Thư,
Chuyên gia Nghiên cứu Thị trường, Dự án EU

T

ầm quan trọng của công tác thu thập phản hồi
từ du khách thường bị đánh giá thấp. Tuy
nhiên, đây chính là một công cụ hữu ích và
quan trọng giúp đánh giá sự thay đổi trong sở thích
của khách du lịch do sự thay đổi về xã hội, chính trị
kinh tế và môi trường phong cảnh.

nhật hơn về lai lịch, nhu cầu và mức độ hài lòng của
khách du lịch đối với các sản phẩm du lịch do Việt
Nam cung cấp.
Những kết quả chính thu được bao gồm:
•

Dựa vào phản hồi của khách chúng ta có thể điều
chỉnh các sản phẩm cung cấp và phối hợp các chiến
lược marketing khác nhau để đảm bảo sản phẩm sẽ
tiếp tục đáp ứng nhu cầu của họ. Bằng việc khuyến
khích khách đưa quan điểm của họ về sản phẩm, dịch
vụ hoặc trải nghiệm du lịch, không những chúng ta có
cơ hội hoàn thiện việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ
của mình mà còn giảm thiểu được các vấn đề (và phàn
nàn của khách) ngay từ ban đầu, cuối cùng là sẽ giúp
nâng cao chất lượng chuyến đi của khách và tăng thu
nhập/lượng sản phẩm bán ra.
Để hỗ trợ nâng cao chất lượng ngành Du lịch Việt Nam
và phạm vi cung cấp các sản phẩm dịch vụ, Dự án EU
đã tiến hành một cuộc khảo sát với khoảng 3.000
khách du lịch nội địa và khách quốc tế nói tiếng Anh ở
năm điểm du lịch chính: Sa Pa, Hạ Long, Huế, Đà Nẵng
và Hội An với mục đích thu thập những thông tin cập

Tự tổ chức các chuyến đi là hình thức du lịch
được cả khách nội địa và quốc tế yêu thích
nhất. Có khoảng gần hai phần ba (62%) khách du
lịch quốc tế và ba phần tư (73%) khách du lịch nội
địa muốn tự tổ chức chuyến đi của mình,
(34%: 24%) còn lại là khách du lịch yêu thích hình
thức du lịch trọn gói.

•

Thời gian lưu trú của khách du lịch ở Hội An và
Đà Nẵng dài hơn gần như gấp hai lần so với ở
Huế, Sapa và Vịnh Hạ Long. Trung bình, khách ở
lại Hội An và Đà Nẵng gần 4.5 đêm trong khi chỉ ở
lại từ 1.5 đến 2.5 đêm ở Huế, Sapa và Hạ Long. So
với khách du lịch quốc tế, khách du lịch nội địa ở
lại Hội An ngắn hơn (1.8 đêm: 5.6 đêm) và Đà Nẵng
(3.3 đêm: 6.0 đêm) và ở lại Hạ Long dài hơn
(2.1 đêm - 1.4 đêm).

•

Các điểm du lịch của Việt Nam hầu như thu
hút khách du lịch quốc tế mới đến thăm lần
đầu. Khoảng 90% là khách lần đầu tiên đến thăm
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các điểm du lịch được khảo sát. Tuy nhiên lượng
khách quốc tế quay lại các điểm du lịch này rất
thấp, chỉ chiếm khoảng 6%. Khách du lịch nội địa
trong khi đó cho thấy một tỉ lệ ít chênh lệch hơn với
39% là khách du lịch đến thăm lần đầu, 24% đến
thăm lần thứ 2 và 13% đến thăm lần thứ 3.
•

Phần lớn Khách du lịch thường đi theo nhóm.
Cả khách du lịch quốc tế và nội địa thường thích đi
du lịch cùng với gia đình (26.7% : 17.4%), với bạn đời
(14.8% : 33.8%), hoặc với bạn
(23.7% : 20.5%).

•

Cho tới nay thì internet vẫn là
nguồn thông tin du lịch quan
trọng nhất. Gần 60% khách du
lịch quốc tế và 45% khách du lịch
nội địa sử dụng internet là nguồn
thông tin chính cho việc đưa ra
quyết định đi du lịch của mình,
tiếp theo là “truyền miệng” (33.7%
: 32.3%). Hơn 25% khách du lịch
quốc tế tìm kiếm thông tin từ các
doanh nghiệp lữ hành/điều hành
du lịch, và 16% từ các tài liệu in.
Trong khi đó, khá nhiều khách du
lịch trong nước lại tìm kiếm
thông tin du lịch qua ti vi (27.4%)

•

•

•

Tự nhiên/phong cảnh và bầu không khí là các
nhân tố quan trọng nhất cho sự hài lòng của
khách du lịch tại các điểm du lịch. Cả khách du
lịch quốc tế và nội địa đều coi tự nhiên/phong cảnh
(68%:47.8%) và không khí (58.8%:29.1%) là các yếu tố
quan trọng nhất quyết định việc lưu lại của họ tại
các điểm đến, theo sau là ăn uống (51.5%:28.4%),
thời tiết/khí hậu (45%:28.9%), và dịch vụ lưu trú
(48.8% s: 21.6%).

Sự hài lòng của khách
(6 là mức độ lớn nhất, 1 là mức độ thấp nhất)
6,00

5,00

4,00

3,00

Phần lớn khách du lịch ưa
chuộng các khách sạn 3 sao.
Gần một phần tư (22.8 %) khách
du lịch quốc tế và một phần ba khách du lịch trong
nước (31.3%) ưa thích lưu trú tại khách sạn 3 sao.
Hình thức lưu trú được ưa chuộng tiếp theo đó là
Lưu trú tại nhà dân (22.2%) và khách sạn 4 sao
(13.9%). Khách du lịch trong nước tiếp đó thích lưu
trú tại nhà nghỉ/hostel (18.9%) và khách sạn 1 hoặc
2 sao (17.4%). Chỉ có 12.4% khách du lịch quốc tế
và 6.1% khách du lịch nội địa lưu trú tại khách sạn
hoặc khu nghỉ dưỡng 5 sao.
Mạng internet, hướng dẫn viên du lịch và
phương tiện vận chuyển là ba loại dịch vụ được
khách du lịch dùng nhiều nhất. Các dịch vụ được
khách du lịch quốc tế dùng nhiều nhất so với khách
du lịch nội địa là internet (55%:33%). Hướng dẫn
viên du lịch (48%:26%), tiếp đó là dịch vụ vận
chuyển (32%:28%). Các dịch vụ khác thường xuyên
được du khách dùng là thông tin du lịch (22%:25%),
dịch vụ chăm sóc sức khỏe mát xa và spa
(22%:22%), và phương tiện giao thông công cộng
(20:22%).
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Khách trong nước

Khách quốc tế

Ngoài ra, khách du lịch quốc tế và khách du lịch nội địa
đều có độ hài lòng cao đối với các nhân tố này, trung
bình từ 4.3 tới 5.2 trên 6, với 6 là mức hài lòng cao nhất.
•

Du khách quốc tế và trong nước đều phát biểu
sẽ sẵn sàng quay lại đồng thời giới thiệu các
điểm du lịch này cho người khác. Khách du lịch
nội địa có vẻ chắc chắn hơn trong việc quay lại cả
năm điểm du lịch. Cả hai nhóm đều sẵn lòng giới
thiệu các điểm đến này cho người khác, tuy nhiên
nhóm khách du lịch nội địa có vẻ thể hiện quyết
tâm này mạnh mẽ hơn.

Để đảm bảo kết quả điều tra sẽ được sử dụng rộng rãi
và hỗ trợ việc đưa ra quyết định, Dự án EU lên kế hoạch
xây dựng và phổ biến những báo cáo về hồ sơ các điểm
đến và triển khai hội thảo kỹ thuật với sự tham gia của
các điểm du lịch để phổ biến kết quả, thách thức và
những bài học. Dự tính các điểm đến sẽ có khả năng
tiến hành điều tra khách du lịch trong tương lai và hiện
nay đã có một tiêu chuẩn để đánh giá kết quả hoạt
động du lịch.
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V

ấn đề về tương lai quản lý điểm đến của Đà
Nẵng, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam đã đạt
được sự đồng thuận từ phía cả công lẫn tư tại
diễn đàn ngành Du lịch tổ chức vào ngày 18/6/2014 tại
Đà Nẵng. Mô hình hợp tác quản lý điểm đến theo hai
cấp đã được đưa ra thảo luận với việc các hoạt động
thực tế hầu hết sẽ được tiến hành ở cấp tỉnh và do cấp
tỉnh chịu trách nhiệm. Cấp khu vực (3 tỉnh), cấp cao
hơn chịu trách nhiệm hỗ trợ và giám sát các hoạt động
cũng đã được đề xuất.

Hỗ trợ Phát triển
Quản lý Điểm đến
Du lịch tại
ba Tỉnh Duyên hải
Miền trung
Robert Travers & TS. Hà Thanh Hải,
Chuyên gia phát triển điểm đến Dự án EU

Hướng đi tiếp theo được xây dựng dựa trên Biên bản
Ghi nhớ về hợp tác trong phát triển du lịch do Ủy ban
Nhân dân tỉnh Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế và Quảng
Nam cùng Tổng cục Du lịch ký ngày 27/2/2014. Biên
bản này cam kết chính quyền ba địa phương sẽ hợp
tác chặt chẽ trong các hoạt động Chính sách và cơ chế
phát triển và quản lý du lịch, Phát triển sản phẩm du
lịch, Xúc tiến và quảng bá du lịch và Phát triển nguồn
nhân lực.

Điều phối cấp tỉnh
Dựa trên trọng tâm này, Dự án EU đề xuất hoạt động
hợp tác đầu tiên giữa khối công và tư ở cấp tỉnh với
việc thành lập Ban Chỉ đạo Du lịch ở mỗi địa phương.
Các ban này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo
nền tảng cho quản lý khách, chất lượng và tăng
trưởng, và sẽ chịu trách nhiệm cho một loạt các chức
năng mà từng địa phương sẽ xác định dựa trên nhu
cầu riêng của mình.
Mỗi một Ban sẽ bổ nhiệm vị trí chủ tịch theo quy định
củ thể: người được bổ nhiệm có thể đến từ khối tư
nhân hoặc nhà nước, mỗi địa phương tự quyết định.
Lịch hoạt động của địa phương có thể bao gồm các
hoạt động sau:
•

Họp mặt hàng quý với các doanh nghiệp lữ hành,
hiệp hội du lịch, nhóm doanh nghiệp v.v

•

Các Ban tập trung tham gia hoạt động trong
ngành, đào tạo ngành cũng như các nhiệm vụ
trong kế hoạch hành động cấp tỉnh

•

Các Ban tích cực tham gia và khuyến khích sự
tham gia của các khối “không thuộc ngành Du lịch”
nhưng có vai trò quan trọng trong việc cung cấp
dịch vụ du lịch có chất lượng: Các ban ngành quản
lý thành phố, công an, nhập cư, giao thông vận tải,
y tế, v.v.

•

Ban sẽ trở thành một nền tảng để tất cả các bên
tham gia (công, tư) cùng nhau quyết định hướng đi
chiến lược cho điểm đến.

Ban sẽ thành lập các Tổ Giúp việc khi được yêu cầu. Có
thể sẽ có ít nhất ba tổ giúp việc về Quản lý, đào tạo và
chất lượng, Phát triển và marketing sản phẩm và
Quảng bá và gây quỹ ngành.

Cơ quan Giám sát cấp cao
Ở cấp 3 địa phương, đề xuất hoạt động dựa trên thỏa
thuận đã có về quản lý điểm đến, theo đó các Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) của ba địa phương
sẽ họp mặt mỗi năm một lần với đại diện từ Ủy ban
Nhân dân Tỉnh.
Ban Chỉ đạo Điểm đến (BCĐ) cấp khu vực được đề xuất
đóng vai trò là một tổ chức du lịch đứng đầu dưới góc
độ của một điểm đến rộng lớn hơn. Ban Chỉ Đạo cấp
khu vực này sẽ tập trung vào chiến lược, chính sách và
giám sát tiến độ. Ban Chỉ Đạo sẽ họp mỗi năm một lần
(hoặc hơn tùy theo quyết định của các thành viên).
Ban Chỉ Đạo cấp khu vực sẽ chịu trách nhiệm cho phát
triển du lịch tổng thể trong khu vực. Chức năng của
Ban Chỉ Đạo được đề xuất bao gồm việc gây quỹ cho
Ban Chỉ đạo du lịch ở địa phương và các hoạt động
hợp tác cùng phát triển sản phẩm và chất lượng, hợp
tác marketing và giám sát, đảm bảo chất lượng và các
kết quả đầu ra.
Các thành viên cũng được đề xuất sẽ là các đại diện
đến từ các tổ chức dưới dây và sẽ bao gồm cả khối tư
nhân và nhà nước:
•

Giám đốc/Phó giám đốc các Sở VHTTDL cấp tỉnh.
chịu trách nhiệm về du lịch (3).

•

Quản lý của 3 Sở VHTTDL (3).

•

Phó chủ tịch của 3 Ban Chỉ đạo Du lịch.

•

Trưởng nhóm các Tổ giúp việc (khoảng 9).

•

Người quan sát từ Tổng cục Du lịch.

Dự án EU hiện đang hỗ trợ ba địa phương thúc đẩy
các hoạt động này và phiên họp đầu tiên dự kiến sẽ
được tổ chức vào tháng 11/2014.
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Viện Nghiên cứu Phát triển
Du lịch: Đưa nhân lực có
chất lượng trở thành
một thế hệ các chuyên gia
tư vấn mới
GS.TS. Martin Fontanari,
Chuyên gia Phát triển Tổ chức Du lịch, Dự án EU

Đ

ược soi sáng bởi tầm nhìn “…trở thành viện
hàng đầu về chất lượng trong nghiên cứu, tư
vấn và đào tạo du lịch tại Việt Nam” một loạt
các hội thảo kỹ thuật về quản lý dự án và điển hình tốt
về xây dựng đề xuất dự án tư vấn du lịch dành cho
cán bộ Viện Nghiên cứu và Phát triển Du lịch Việt Nam
(Viện NCPTDL) đã diễn ra vào tháng 8/2014.
Nhiệm vụ lần này là một trong những hoạt động chính
của Dự án EU nhằm xây dựng và nâng cao năng lực
cho các nhà nghiên cứu và hoạch định du lịch, từ đó
đảm bảo tăng cường thể chế hiệu quả cho tổ chức.
Chiến lược phát triển đã được hỗ trợ triển khai bao
gồm một kịch bản hoạt động giúp Viện NCPTDL tiến
tới nắm giữ vị trí số một ở Việt Nam, đồng thời mở
rộng các hoạt động tư vấn liên quan trên toàn đất
nước và quốc tế cũng như chuyển sang hướng tiếp
cận mang tính thị trường hơn trong cung cấp các dịch
vụ tư vấn du lịch.
Các hội thảo đã tổ chức cung cấp cho tư vấn viên và
các nhà nghiên cứu những kiến thức nền tảng về phân
tích tình huống và vấn đề trong phát triển sản phẩm,
dịch vụ và dự án du lịch, tiếp đó là giải quyết các vấn
đề như thế nào để có được những hiểu biết sâu sắc về
những rào cản trong dự án cũng như những thách
thức trong việc phát triển điểm đến; các kỹ thuật/công
cụ thúc đẩy quản lý dự án này giúp trực tiếp xây dựng
nhiệm vụ, chương trình hoạt động và đảm bảo tính
triển khai cao cho các công trình dự án trong tương
lai. Có được những kỹ thuật này, các nhà tư vấn đã sở
hữu một bộ công cụ để làm việc trực tiếp với khách
hàng bằng phương pháp tích hợp kiến thức thực tế và
khoa học theo hướng tiếp cận tổng quát, hợp tác,
cùng nhau làm việc và trực tiếp chịu trách nhiệm.

liên tục với các bài tập lý thuyết và thực hành. Thành
phần tham gia hội thảo gồm hai nhóm mỗi nhóm có
15 cán bộ Viện NCPTDL làm việc về các vấn đề
marketing, chiến lược và tổ chức. Cán bộ Viện xây
dựng hướng tiếp cận và các giải pháp cho Viện theo ý
kiến cá nhân. Những phương pháp và kỹ thuật được
áp dụng sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới hướng phát triển
chiến lược của Viện NCPTDL. Kết quả sẽ được xem xét
trong những nhiệm vụ và dự án phát triên trong
tương lai của Viện.
Ngoài ra còn có hội thảo bổ sung về những điển hình
tốt trong xây dựng đề xuất dự án tư vấn du lịch dành
cho hai nhóm đối tượng mỗi nhóm gồm 10 cán bộ
Viện NCPTDL và các chuyên gia đến từ các trường đại
học ở Hà Nội. Phương pháp và tình huống đưa ra
trong hội thảo tập trung vào những nghiên cứu tình
huống đã được đúc kết dưới dạng những phân tích
điển hình tốt và bài tập thực hành liên quan sau này
có thể áp dụng cho các dự án.
Cả hai loạt hội thảo đều được cán bộ và lãnh đạo Viện
NCPTDL đánh giá cao đặc biệt là những nỗ lực cá nhân
và tập thể đã được khơi dậy thúc đẩy họ sẵn sàng
đóng góp cho công cuộc phát triển Viện NCPTDL giai
đoạn sắp tới với mục đích biến Viện trở thành Viện tư
vấn và nghiên cứu du lịch hàng đầu trong khu vực.

Hội thảo về quản lý dự án được xây dựng dựa trên
những phân tích bối cảnh ban đầu và nhu cầu của thị
trường đối với Viện NCPTDL, gồm bốn ngày giảng bài
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V

ới mục tiêu đáp ứng nhu cầu đội ngũ lao động
chất lượng cho ngành Du lịch Việt Nam, Dự án
EU đã được giao nhiệm vụ chỉnh sửa lại bộ
Tiêu chuẩn Nghề Du lịch Việt Nam (VTOS). Bộ tiêu
chuẩn mới này được xây dựng và tương đương các
tiêu chuẩn nghề quốc tế cũng như tiêu chuẩn ACCSTP
(Tiêu chuẩn Năng lực chung ASEAN cho nghề Du lịch), và
tuân thủ hướng dẫn của Quyết Định Số 09/2008/QĐBLĐTBXH, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ
LĐTB & XH) về những nguyên tắc và quy trình xây dựng
Tiêu chuẩn Nghề Quốc gia.

Đưa VTOS vào ngành
Du lịch và các trường
đào tạo nghề

Việc triển khai tiêu chuẩn nghề VTOS cùng các tài liệu
bổ trợ hiện đang được cân nhắc một cách kỹ lưỡng
nhằm đảm bảo tiềm năng lớn của hệ thống VTOS
được ngành Du lịch khai thác một cách hiệu quả nhất.
Để thúc đẩy sự thống nhất của hệ thống VTOS trong
phối hợp với các bên tham gia, hợp tác hiệu quả với
các hiệp hội trong ngành như Hiệp hội Du lịch Việt
Nam, Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, Hiệp hội Khách sạn
và VBF-EuroCham để các hiệp hội này giúp quảng bá
VTOS cho các thành viên của mình là vô cùng quan
trọng. Quan trọng không kém là việc phối hợp với các
trường đào tạo du lịch và ngành Du lịch nói chung để
thúc đẩy mối liên kết của hệ thống VTOS với hệ thống
giáo dục và đào tạo du lịch cũng như với thị trường
lao động.

Hội thảo phổ biến VTOS đầu tiên đã diễn ra thành
công tại Hà Nội vào Tháng Chín vừa qua với sự tham
gia của hơn 80 thành viên đến từ các doanh nghiệp
khách sạn và du lịch, Tổng cục Du lịch, các hiệp hội du
lịch, báo chí và các trường đào tạo du lịch. Tiếp đó, 33
đào tạo viên VTOS cũ đã tham gia khóa đào tạo giới
thiệu lại hệ thống VTOS mới kéo dài 2,5 ngày.

Các sự kiện phổ biến và nâng cao nhận thức đã được
lên kế hoạch và tiến hành rộng khắp cả nước, kèm
theo là các hội thảo củng cố đào tạo viên đã từng
được đào tạo và cấp chứng chỉ ở hệ thống VTOS cũ.

Các cá nhân và tổ chức quan tâm tới nâng cao tiêu
chuẩn dịch vụ du lịch Việt Nam hiện có thể tiếp cận với
bộ tiêu chuẩn mới thông qua trang web:
http://vtos.esrt.vn (hiện đang được xây dựng).

Bên cạnh đó còn có buổi giới thiệu các nội dung bổ
sung của hệ thống VTOS và tăng cường VTOS vào
chương trình giảng dạy cho các cơ sở đào tạo nghề
du lịch.

Phát triển
Sản Phẩm Du lịch Cơ hội vô tận
cho Vẻ đẹp Bất tận!
Kevin Moriarty,
Chuyên gia đào tạo Marketing Du lịch, Dự án EU

H

ơn 70 giám đốc, quản lý và cán bộ du lịch Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương
gần đây đã hoàn thành khóa tập huấn năm
ngày do Dự án EU tổ chức về phát triển sản phẩm du
lịch và các điển hình marketing du lịch tại Vũng Tàu và
Lăng Cô.
Các đại biểu đã có một tuần cùng nhau làm việc để
tìm ra hướng phát triển những tiềm năng du lịch của
địa phương mình và làm thể nào để quảng bá những
trải nghiệm du lịch tuyệt vời mà họ có tới các phân
khúc thị trường quốc tế khác nhau. Hội thảo đã nhấn
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Chương Trình Đào
tạo Du lịch Có trách
nhiệm ở Malaysia

T

ừ ngày 31/8 tới 29/9/2014, 20 cán bộ quản lý
du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa
phương đã tới Kuala Lumpur, Malaysia để
tham dự khóa đào tạo thiết kế riêng về Quản lý Du
lịch Có trách nhiệm do Dự án EU tài trợ. Khóa học
được chính thức khai giảng với bài phát biểu của Giáo
sư Nguyễn Hồng Thảo, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia
và Bà Hoàng Thị Điệp, Phó tổng cục trưởng, Tổng cục
Du lịch.
Mục tiêu chính của chương trình đào tạo tại Trường
đại học Taylors là đưa các cán bộ quản lý du lịch cấp

Ü

tỉnh đến với những khái niệm và hình thức mới về du
lịch có trách nhiệm để khảo sát những hướng tiếp cận
khác nhau trong quản lý bền vững kinh tế, môi trường
và xã hội.
Về chi tiết, chương trình bao gồm phát triển du lịch
bền vững và có trách nhiệm, quản lý sự kiện, phát
triển sản phẩm trong du lịch, quản lý chất lượng và
dịch vụ du lịch và hoạch định bền vững một
phần/vùng trong du lịch.
Than quan các điểm du lịch và gặp gỡ các nhà cung
cấp dịch vụ du lịch, tìm hiểu những ví dụ thực tế về
thực hành du lịch có trách nhiệm, lợi ích cũng như
những khó khăn trong áp dụng du lịch có trách nhiệm
đã tạo cơ hội cho học viên đưa ra những câu hỏi và
gặt hái những kiến thức sâu sắc, cập nhật nhất về
thực hành du lịch có trách nhiệm bên cạnh những
kiến thức lý thuyết đã được dạy.

mạnh nhu cầu thu hút nhiều hơn nữa khách du lịch
nước ngoài như một học viên đã phát biểu: “Khách du
lịch quốc tế đem lại nguồn thu cho đất nước, giúp ổn
định việc làm và những nguồn đầu tư mới cho ngành
Du lịch”.
Chủ đề xuyên suốt hội thảo là nhu cầu chuyển tải tới
khách du lịch quốc tế những điều họ có thể làm và tận
hưởng ở các địa phương, điều mà rất nhiều khách du
lịch không hề biết! Đúng là họ có thể đã nghe về
những bãi biển đẹp, về Vịnh Hạ Long thế còn các điểm
du lịch khác ngang hàng với di sản thế giới UNESCO?
Liệu họ có biết về những nhóm dân tộc với những nét
truyền thống và văn hóa đầy bất ngờ, về lễ hội đua
voi, lễ hội đi trên lửa, nơi có thể ngắm mặt trời mọc và
lặn trong ngày mà không cần di chuyển? Có lẽ là
không - Vậy thì đó là việc cần làm - Cần phải cho khách
du lịch tiềm năng biết những câu chuyện Việt Nam sẽ
có ý nghĩa như thế nào đối với họ. Và cách hiệu quả
nhất đó là các tỉnh thành cùng nhau không phải để
cạnh tranh thu hút khách mà hợp tác để làm cho địa
phương mình trở nên hấp dẫn, quyến rũ hơn từ đó
quảng bá ra thị trường quốc tế.
Các đại biểu cũng thảo luận về tiềm năng phát triển
các sản phẩm mới như: Trải nghiệm du lịch thành phố
ở Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, lễ hội ẩm thực
thế giới, tuyến đường di sản UNESCO và Tuyến đường

độc lập, tất cả những sản phẩm này có thể được phát
triển bằng cách kết nối với những gì đã có, biến thành
sản phẩm mới theo một cách đầy hứng khởi. Các đại
biểu đã tiến hành công việc khó khăn nhất đó là đưa
ra những hoạt động họ sẽ thực hiện trong kế hoạch
marketing của mình để phát triển du lịch chung cho
toàn vùng.
Cùng với việc được trau dồi kỹ năng marketing các đại
biểu đều cảm thấy hội thảo là một dịp đầy ý nghĩa và
hữu ích để tìm hiểu sâu hơn về du lịch của địa phương
khác, kết nối và thảo luận về các cơ hội hợp tác trong
tương lai.
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CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DU LỊCH
CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Những kinh nghiệm tham gia khóa đào tạo
sau đại học về Quản lý Du lịch
Có trách nhiệm tại Vương Quốc Anh
Đào Thu Trang, Vụ Kế hoạch và Tài chính, Tổng cục Du lịch

L

à một phần trong kế hoạch
nâng cao năng lực Tổng cục
Du lịch, tôi tham gia chương
trình đào tạo dài hạn sau đai học
về quản lý Du lịch Có trách nhiệm
do dự án EU tài trợ tại Trường đại
học Leeds Metropolitan, Vương
quốc Anh.
Học tập trong một môi trường
quốc tế và tham gia khóa học cùng
với tám sinh viên quốc tế khác đã
giúp tôi không chỉ hoàn thiện bản
thân mà còn tăng cường kết nối

chuyên môn. Nhờ vào những bài
giảng và hội thảo mà khách mời
đem tới, chúng tôi có cơ hội học
hỏi, trao đổi ý kiến từ nhiều nền
văn hóa khác nhau đồng thời được
trải nghiệm những hướng tiếp cận
mới đối với các vấn đề du lịch có
trách nhiệm.
Chúng tôi còn có các buổi tham
quan học tập hoặc làm việc với các
công ty hoạt động trong lĩnh vực du
lịch. Chẳng hạn như chúng tôi cùng
nhau tới Scarborough để khảo sát
cách người dân địa phương gìn giữ
và thể hiện các giá trị văn hóa của
mình một cách hiệu quả cho du
khách trong khi du khách vẫn cảm
nhận được những nét đẹp của
thắng cảnh và cách quản lý môi
trường thật hiệu quả. Về khía cạnh
kinh doanh du lịch, những câu
chuyện tuyệt vời của các giám đốc

quản lý doanh nghiệp lữ hành vừa
và nhỏ đã đem lại cho chúng tôi
những trải nghiệm đầy lý thú. Từ
những chia sẻ của họ, chúng tôi đã
hiểu sâu sắc hơn tại sao việc kinh
doanh có tâm của các doanh
nghiệp này có thể thành công và
luôn hiện hữu sự đam mê trong
việc phát triển các hoạt động du
lịch có trách nhiệm.
Vì vậy, chương trình đào tạo này đã
cho tôi một bức tranh sống động
về quản lý du lịch có trách nhiệm
và những yêu cầu thiết yếu trong
áp dụng ba nguyên tắc cơ bản (lợi
ích môi trường, kinh tế và xã hội)

nhằm mục tiêu đạt được sự phát
triển bền vững.
Tôi tin rằng xây dựng một mối
quan hệ lâu dài, sát sao giữa các
bên liên quan trong ngành Du lịch
và nâng cao nhận thức về hành xử
có trách nhiệm là những yếu tố cơ
bản giúp phát triển du lịch Việt
Nam. Để đạt điều này, thực hành
về du lịch có trách nhiệm đối với
khách du lịch, cộng đồng địa
phương, các doanh nghiệp du lịch
vừa và nhỏ nên được ủng hộ và
khuyến khích nâng cao trong
ngành Du lịch.

