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Việt Nam đồng hành
cùng tiêu chuẩn nghề VTOS
hướng tới Thỏa thuận
Thừa nhận lẫn nhau về
Nghề Du lịch trong ASEAN
Ken Atkinson, Chủ tịch Tiểu ban Du lịch &
Nhà hàng- Khách sạn, Phòng Thương mại Châu Âu
tại Việt Nam

N

gành Du lịch Việt Nam hưởng lợi nhờ dân số
trẻ, vị trí địa lý trung tâm và tầng lớp trung
lưu ngày càng có hiểu biết hơn về du lịch.
Mặt khác, ngành đang phải đối mặt với tình trạng
thiếu trầm trọng nhân lực có kỹ năng nghề cả về chất
lượng và số lượng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự
phát triển bền vững. “Chiến lược Phát triển Du lịch
Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ” ước tính
ngành Du lịch sẽ cần tới 2,2 triệu lao động vào năm
2015 và đến năm 2020 là 3 triệu. Vấn đề này đã được
nhận thức sâu sắc và đã có nhiều nỗ lực để giải quyết,
ít nhất nhờ thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau
trong trong ASEAN về Nghề Du lịch (MRA-TP).
MRA-TP là một khuôn khổ toàn diện với các mục tiêu
nhằm thiết lập các tiêu chuẩn năng lực chung cho
ngành Du lịch, phát triển giáo dục và đào tạo, tạo cơ
hội việc làm và tự do dịch chuyển lao động, đồng thời
nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành trong ASEAN.
Có thể hình dung rằng lần đầu tiên, các doanh nghiệp
du lịch và khách sạn có thể tự do dịch chuyển và trao
đổi lao động trong các nước ASEAN mà không cần thị
thực nhập cảnh thông thường hay chịu các hạn chế
trong giấy phép lao động, nếu hệ thống tiêu chuẩn
năng lực quốc gia của đất nước họ được chứng nhận
phù hợp theo khuôn khổ MRA-TP, từ đó giúp giảm sự
thiếu hụt lao động có kỹ năng. Tiêu chuẩn Nghề Du
lịch Việt Nam (VTOS) sẽ là yếu tố quan trọng giúp
những người lao động trong ngành Du lịch Việt Nam
được công nhận theo MRA-TP cũng như giúp các công
ty hỗ trợ nhân viên của mình đạt được trình độ cần
thiết vào năm 2015.
Phòng Thương mại Châu Âu và Tiểu ban Du lịch & Nhà
hàng - Khách sạn đã phối hợp với Dự án EU tổ chức
hai hội nghị về thực hiện các tiêu chuẩn nghề VTOS

điều chỉnh theo Thỏa thuận MRA-TP. Với sự tham gia
của các chuyên gia hàng đầu trong ngành Du lịch, hội
nghị đã làm rõ tầm quan trọng cũng như lợi ích của
tiêu chuẩn VTOS điều chỉnh theo Thỏa thuận MRA-TP,
từ đó cải thiện sự phù hợp và tính hiệu quả của hệ
thống VTOS, góp phần nâng cao tiêu chuẩn chất lượng
dịch vụ của ngành Du lịch.
Hội nghị đã góp phần cải thiện sự thiếu hụt thông tin
và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng cũng như ý
nghĩa của MRA-TP và tiêu chuẩn nghề VTOS. Các bài
trình bày, thảo luận nhóm và các phiên thảo luận
chuyên sâu đã thu hút sự tham gia sôi nổi của đại
biểu với những kinh nghiệm liên quan tới ngành Du
lịch, đồng thời xác định những điểm yếu và bài học rút
ra từ hệ thống tiêu chuẩn nghề VTOS hiện nay.
Từ những hội nghị này, Tổng cục Du lịch và Hội đồng
Cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Du lịch Việt Nam đã nhận
được những phản hồi quý báu để thực hiện hiệu quả
hơn tiêu chuẩn nghề VTOS phù hợp với Thỏa thuận
MRA-TP.
Hai hội nghị về nguồn nhân lực du lịch đã góp phần
hình thành cơ chế đối thoại công-tư thường trực và
mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa khu vực nhà nước
và khu vực tư nhân trong ngành Du lịch. Các hội nghị
này còn đóng vai trò là “hình mẫu” cho cơ chế đối
thoại/hợp tác công-tư có thể được thực hiện thường
xuyên, bền vững và hiệu quả trong ngành Du lịch,
đồng thời các bên đã ký kết biên bản hợp tác. Những
hội nghị tương tự như vậy có thể trở thành một sự
kiện thường niên cấp quốc gia và khu vực, do các quốc
gia ASEAN luân phiên chủ trì và cơ chế đối thoại này
được kì vọng sẽ tiếp tục diễn ra trong tương lai.
Xem thêm thông tin tại http://bit.ly/vtosconf31214
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GIỚI THIỆU
NGHỊ QUYẾT 92-NQ-CP
TẠI PHIÊN HỌP
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
DU LỊCH LẦN THỨ NĂM

N

VTOS. Tổ này đề xuất Hội đồng Cấp chứng chỉ Nghiệp
vụ Du lịch cần hợp tác với khối tư nhân để hỗ trợ quá
trình triển khai và thiết lập tiêu chuẩn nghề VTOS trở
thành chứng chỉ rộng khắp cho toàn Ngành.

Ông Ngô Minh Đức, Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ

Tổ công tác Marketing đã trình bày đề xuất chính thức
về sáng kiến chung giữa HĐTVDL và Tổng cục Du lịch
(TCDL). Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Văn Tuấn hoan
nghênh ý kiến của tổ công tác Marketing và đề nghị Tổ
họp một lần nữa vào đầu năm 2015 để xây dựng một

gày 13/12/2014, Hội đồng Tư vấn Du lịch
(HĐTVDL) đã tổ chức phiên họp thứ năm tại
Hà Nội. Phiên họp bắt đầu với việc xem xét
Nghị Quyết 92 vừa được Chính phủ Việt Nam thông
qua vào đầu tháng 12. Nội dung Nghị Quyết tập trung
vào ngành Du lịch Việt Nam đồng thời đây được coi
như một nền tảng pháp lý hỗ trợ cho sự phát triển
của Ngành.

hành HG cho biết “Việc ban hành Nghị Quyết 92 là rất
kịp thời, đồng thời cho các đối tác thấy được sự quan
tâm sâu sắc của Chính phủ tới việc thúc đẩy sự tăng
trưởng của Ngành.”
Trọng tâm chính của Nghị Quyết 92 là tăng cường
năng lực cạnh tranh cho Việt Nam như một điểm đến.
Nghị Quyết nhấn mạnh vai trò quan trọng của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch trong việc quản lý Ngành.
Nghị Quyết cũng yêu cầu sự hợp tác lớn hơn nữa từ
các bộ khác như Bộ Giao Thông Vận tải, Bộ Công An
và Bộ Công Thương.
Ông Ngô Minh Đức cho biết thêm “ngành Du lịch
trực tiếp và gián tiếp đóng góp hơn 10% vào GDP của
Việt Nam. Để đảm bảo chúng ta có thể cạnh tranh thì
rất cần hỗ trợ từ các Bộ ngành khác, và Ngành Du lịch
được hưởng lợi thì cũng sẽ mang lại lợi ích cho các
ngành khác”.
Cập nhật tình hình từ các Tổ Công tác của HĐTVDL
Bên cạnh giới thiệu nền tảng pháp lý mới, HĐTVDL còn
đề cập tới những công việc do các Tổ công tác được
thành lập trong phiên họp trước đó thực hiện. Tổ công
tác Quản lý Chất lượng & Nhân lực đã cập nhật về tình
hình triển khai các tiêu chuẩn cấp Chứng chỉ nghề

kế hoạch hoạt động cụ thể. Tổng cục trưởng cũng cho
biết TCDL đã và đang hợp tác chặt chẽ với ngành hàng
không đồng thời thể hiện mong muốn nhận được hỗ
trợ từ khu vực tư nhân trong việc triển khai chiến lược
marketing trực tuyến.
Tổ công tác Chính sách và Thể chế do ông Ken Atkinson,
Phó chủ tịch HĐTVDL, làm trưởng nhóm đã trình bày
những vấn đề hiện tại về chính sách miễn thị thực và
giảm thủ tục nhập cảnh của Việt Nam. Ông Atkinson
cho biết Tổ công tác sẽ mở rộng quy mô để giải quyết
các vấn đề khác và xin tư vấn từ các thành viên của
HĐTVDL.
Thành viên mới và Kế hoạch hoạt động năm 2015
Một số thành viên mới đã được bổ nhiệm vào
HĐTVDL, gồm có: ông Anton Jurgens, Tổng Giám đốc
công ty TNHH Du lịch EXO; ông Colin Pine, Tổng Giám
đốc công ty TNHH Dự án Hồ Tràm; ông Lương Hoài
Nam, Tổng Giám đốc công ty cổ phần hàng không Hải
Âu và ông Hawkins Phạm, Trưởng nhóm tư vấn tập
đoàn Indochina Capital. Các thành viên mới này đã
được đưa vào danh sách để thay thế các thành viên
rời Hội đồng.
Xem thêm thông tin tại http://bit.ly/hoptab5vn
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Nâng cao năng lực cho các Hiệp hội
trong ngành Du lịch Việt Nam
Jim Flannery, Chuyên gia về Tổ chức Du lịch, Dự án EU

H

iệp hội Du lịch (HHDL) Việt Nam là tổ chức bảo
trợ cho các doanh nghiệp Du lịch thương mại
của Việt Nam. Các thành viên của Hiệp hội bao
gồm: Hiệp hội Khách sạn Việt Nam (HHKS), Hiệp Hội
Lữ hành Việt Nam (HHLH), Hiệp hội Du lịch Đồng bằng
Sông Cửu Long, các hiệp hội tại hai thành phố lớn:
Hiệp hội Du lịch Hà Nội và Hiệp hội Du lịch Thành phố
Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có 35 hiệp hội Du lịch
địa phương.
Dự án EU có nhiệm vụ đưa ra các đề xuất giúp nâng
cao năng lực cho các hiệp hội doanh nghiệp trong
ngành Du lịch. Quá trình khảo sát các tổ chức này cho
thấy rõ ràng các hiệp hội đang đối mặt với tình trạng
thiếu trầm trọng nguồn kinh phí hoạt động. Đây cũng
là nguyên nhân chính dẫn tới việc hoạt động chưa
hiệu quả của các hiệp hội trong công tác hỗ trợ cho
ngành, cho các thành viên và cho chính các lĩnh vực
hoạt động của mình.
Các hiệp hội hiện đang đối mặt với tình trạng ‘con gà
và quả trứng’ đó là, để thu được phí thành viên cao thì
cần phải cung cấp được các dịch vụ tốt cho thành viên
của mình. Trong khi đó nếu không có kinh phí thì hiệp
hội lại không thể tạo ra những dịch vụ tốt.
Nâng cao năng lực cho các hiệp hội nhằm thiết lập cơ
chế hợp tác công tư mạnh mẽ đang trở nên cấp thiết
hơn bao giờ hết để trang bị cho ngành Du lịch Việt
Nam khả năng cạnh tranh với các điểm đến du lịch
láng giềng, những nơi đang đầu tư nguồn vốn đáng kể
cho các hoạt động marketing du lịch quốc tế mạnh mẽ

cùng các điểm đến ‘độc đáo’ mới xuất hiện. Đây là
những trở ngại chính mà Việt Nam gặp phải nếu muốn
củng cố vị trí hiện tại và nâng cao thị phần của mình.
Một loạt những kiến nghị nhằm nâng cao năng lực
cho các hiệp hội đã được đưa ra với kế hoạch thực
hiện kéo dài ba năm và một cơ quan giám sát quá
trình thực hiện. Nội dung đề xuất gồm có: cần một cơ
chế gây quỹ tốt hơn; mối quan hệ và thông tin liên lạc
rõ ràng giữa các hiệp hội và thành viên; tăng cường
thông tin liên lạc với cơ quan nhà nước đồng thời
tránh tình trạng chồng chéo trong các hoạt động và
dịch vụ.
Để tăng cường nguồn quỹ hoạt động thì các thành
viên nên đóng góp kinh phí trọn gói một lần cho một
cơ quan duy nhất, sau đó phân chia đều cho các hiệp
hội, đồng thời mức phí này cũng sẽ tăng dần. Để giải
quyết tình trạng ‘con gà và quả trứng’, cần phải có một
nguồn kinh phí hỗ trợ cho giai đoạn đầu tiên. Nguồn
kinh phí như thế này cũng được sử dụng để tăng
cường dịch vụ cung cấp cho các hội viên và đào tạo
cho cán bộ của hiệp hội.
HHDL Việt Nam cần trở thành một liên đoàn cho các
hiệp hội trên toàn quốc cũng như là tiếng nói chung
cho khối doanh nghiệp về những vấn đề có tác động
tới toàn Ngành.
Năm 2015, Dự án EU sẽ tiếp tục thảo luận và hỗ trợ
nhiều hơn nữa cho HHDL Việt Nam trong việc tăng
cường hình ảnh, tiếng nói cũng như dấu ấn trong các
chính sách và quyết định quản lý du lịch cấp quốc gia.

Ngày 10/01/2015, Hội nghị tổng kết năm của HHDL Việt Nam đã được
tổ chức tại thành phố Thanh Hóa. Hội nghị có sự tham dự của 70 đại
biểu đến từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, HHDL và hai hiệp hội
nghề nghiệp của HHDL là HHKS và HHLH cùng 40 hiệp hội du lịch cấp
tỉnh đại diện cho gần 3.000 thành viên hiệp hội trên khắp đất nước.
Tại hội nghị, chuyên gia của Dự án EU, ông Kai Partale đã trình bày nội
dung Vai trò của các hiệp hội đối với cơ chế đối thoại công-tư vì sự
phát triển du lịch bền vững, đồng thời bàn giao báo cáo phân tích
chức năng và sự phát triển của hiệp hội cho ông Nguyễn Hữu Thọ,
Chủ tịch HHDL Việt Nam. Ông Partale cho biết “với chiến lược phát triển
cho HHDL Việt Nam, Dự án EU đã hỗ trợ xây dựng một lộ trình và kế
hoạch thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu của các tổ chức đại diện
cho khối doanh nghiệp.”
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HỘI THẢO
TĂNG CƯỜNG
ĐỐI THOẠI
CÔNG - TƯ
TẠI HẠ LONG

N

gày 30/10/2014, tại thành phố Hạ Long,
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng
Ninh đã trình bày chi tiết về Quy hoạch
Tổng thể Phát triển Du lịch mới của tỉnh đến năm 2020,
tầm nhìn đến năm 2030 tại hội thảo do Dự án EU hỗ
trợ. Bản Quy Hoạch hướng tới đa dạng hóa du lịch của
tỉnh thông qua việc thiết lập bốn trung tâm du lịch
nhằm khích lệ du khách lưu trú lâu hơn trên địa bàn.

Bản Quy hoạch Tổng thể cũng nhấn mạnh hoạt động
xây dựng cơ sở hạ tầng có thể giúp tăng độ dài lưu trú
của khách đồng thời đưa ra hướng tiếp cận đề xuất của
Quảng Ninh về chất lượng, nguồn nhân lực và marketing.
Các kết quả của cuộc điều tra về mức độ hài lòng của
khách du lịch do Dự án EU tiến hành đã được Tiến sĩ
Hoàng Gia Thư trình bày tại hội thảo.

Bốn trung tâm du lịch này gồm:

Các chuyên gia của Dự án EU đã phân tích những
thách thức mà Quảng Ninh đang đối mặt, đặc biệt là

•

Vịnh Hạ Long với các sáng kiến cụ thể nhằm
khuyến khích nhiều khách lưu trú trên đất liền hơn
ngoài việc lưu trú trên tàu thủy du lịch, đồng thời
đa dạng hóa các hoạt động giải trí để tăng độ dài
lưu trú.

•

Móng Cái với sự mở rộng nhiều khách sạn
hạng trung

•

Vân Đồn và Vịnh Bái Tử Long là nơi sẽ phát triển

du lịch đại trà trong ngày tới Vịnh Hạ Long, độ dài lưu
trú trung bình của khách tới tỉnh rất ngắn với mức chi
tiêu trung bình rất thấp. Các chuyên gia cũng chỉ ra
rằng mặc dù Vịnh Hạ Long là điểm thu hút khách du
lịch hàng đầu của Việt Nam và được công nhận là Kỳ
quan thiên nhiên thế giới, nhưng lượng khách du lịch
quay lại tỉnh còn chưa cao. Điều then chốt giúp giải
quyết vấn đề này là cần một cơ chế quản lý điểm đến
và hoạt động marketing có hiệu quả hơn những sản
phẩm du lịch của Quảng Ninh tới du khách.

một cụm du lịch hạng sang
•

Núi Yên Tử, vốn đã là một điểm thu hút khách nội
địa rất nổi tiếng song vẫn có tiềm năng mở rộng
thêm thị trường với việc xây dựng một cụm cơ sở
lưu trú liền kề.

Bản Quy hoạch Tổng thể này cũng kêu gọi sự thành lập
một cơ quan Marketing Điểm đến cho tỉnh Quảng Ninh

Ü
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Ü

để đưa khu vực nhà nước và doanh
nghiệp lại gần nhau hơn nhằm
cùng hợp tác giải quyết những khó
khăn của tỉnh. Trưởng nhóm
Tư vấn của Dự án EU, Bà Mary
McKeon nhấn mạnh tầm quan
trọng của sáng kiến này đối với tỉnh
và khẳng định rằng Dự án EU luôn
sẵn sàng hỗ trợ Quảng Ninh trong

việc thúc đẩy đối thoại công - tư
cũng như các hoạt động hợp tác ở
Quảng Ninh.
Tiến Sỹ Hà Thanh Hải, Chuyên gia
về Nguồn nhân lực của Dự án EU
đã nhấn mạnh những thách thức
trong tương lai mà Quảng Ninh sẽ
phải đối mặt về đào tạo nhân lực
cho ngành Du lịch để đáp ứng nhu

cầu đang ngày càng phát triển. Ông
cũng nhấn mạnh tầm quan trọng
của việc các trường đào tạo du lịch
cần gắn đào tạo với nhu cầu thực
sự của Ngành đồng thời đề xuất
hướng phát triến để đáp ứng nhu
cầu về lao động du lịch có kỹ năng
và nhu cầu của các doanh nghiệp ở
Quảng Ninh.

Thay đổi Du lịch
tại khu vực
Miền núi
phía Bắc

C

ác hội thảo về quản lý điểm đến của Dự án EU
được tổ chức tại Hòa Bình ngày 10/10/2014 và
tại Sa Pa ngày 28/10/2014 đã thảo luận về sự
thay đổi trong mô hình du lịch ở các tỉnh Tây Bắc.

Tại hội thảo ở Hòa Bình, các cán bộ quản lý nhà nước
của tám tỉnh Tây Bắc đã chia sẻ kinh nghiệm và ý
tưởng về du lịch trong khu vực. Hội thảo ghi nhận sự
thay đổi trong mô hình du lịch tại khu vực này sau khi
tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai được xây dựng.
Hội thảo đã đề xuất tập trung vào quy hoạch và quản
lý điểm đến theo hai tuyến du lịch chính tới Tây Bắc
(tuyến đường cao tốc và tuyến Quốc lộ 6) và các đồng
bằng ven sông mà hai tuyến này chạy qua.
Từ hội thảo này, một phiên họp đối thoại công-tư chi
tiết hơn đã được Dự án phối hợp với Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức vào cuối tháng 10
tại Sa Pa. Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe trình bày
của Tiến sỹ Trần Thị Kim Thu về những kết quả điều
tra mức độ hài lòng của khách du lịch. Cuộc điều tra
đưa ra phương pháp để sau này các Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch có thể sử dụng để đánh giá phản hồi
của du khách, cũng như điều chỉnh phương thức quản

lý điểm đến nhằm thỏa mãn nhu cầu của nhiều
đối tượng du khách.
Chuyên gia Phát triển và Quản lý Điểm đến của Dự án
EU, ông Robert Travers đã phác họa các vấn đề về
quản lý điểm đến sẽ nảy sinh tại khu vực trong thời
gian sắp tới, ví dụ số lượng khách du lịch nội địa tới Sa
Pa và Lào Cai sẽ tăng, cũng như du lịch nội địa và quốc
tế sẽ mở rộng ra các tỉnh ở vùng sâu vùng xa.
Ông khuyến nghị Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai và các tỉnh
Tây Bắc khác cần tăng cường sự tham gia của khối
doanh nghiệp để đối mặt với những thách thức trong
tương lai. Việc củng cố và mở rộng Ban Chỉ đạo Du lịch
cấp tỉnh là cách tối ưu để thu hút sự tham gia của
Ngành nhằm giúp tăng cường hoạt động quản lý điểm
đến, khi du lịch tại các tỉnh Tây Bắc có những thay đổi
và mở rộng.
Ông Vũ Quốc Trí, Giám đốc Dự án EU đã hoan nghênh
những đóng góp của khối doanh nghiệp và nhà nước
tại phiên họp đồng thời nhấn mạnh rằng Dự án EU sẽ
tiếp tục hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo và quản lý
điểm đến tại khu vực miền núi phía Bắc trong năm
2015.
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Phát triển bền vững Du lịch
có trách nhiệm

K

ế thừa sự thành công từ những hội
nghị năm 2012 và 2013, hội nghị về
Du lịch có trách nhiệm lần thứ ba đã
được Dự án EU tổ chức tại Thành phố Hồ Chí
Minh vào tháng 11/2014 nhằm thảo luận về
cách thức duy trì và sự bền vững trong phát
triển Du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam.
Gần 200 đại biểu từ các cơ quan quản lý nhà
nước và khu vực doanh nghiệp trong cả nước
đã nghe Dự án EU trình bày các ví dụ thực

của ông Hawkins Pham, cách thức Quản lý các
điểm đến du lịch của Việt Nam một cách có
trách nhiệm của Tiến sĩ Hà Thanh Hải và
Nâng cao tính chuyên nghiệp thông qua giáo
dục và đào tạo nghề của bà Trần Thị Mai.
Thông qua ba phiên thảo luận, các đại biểu
đã có cơ hội thảo luận các vấn đề marketing,
quản lý điểm đến và giáo dục & đào tạo nghề:
•

tiễn cũng như kết quả các hoạt động của
Dự án.
Tại Hội nghị, một số bài trình bày quan trọng
như Đưa Du lịch có trách nhiệm vào Phát triển
Du lịch Việt Nam của ông Vũ Quốc Trí,
Giám đốc Dự án EU; Nâng cao hoạt động
Marketing của Việt Nam trên thị trường quốc tế
của ông Kai Partale, chuyên gia phát triển
Ngành của Dự án đã được chuyển tới các đại
biểu; tiếp đó, Hội nghị cũng nghe trình bày về
ba ví dụ thực tiễn được lựa chọn gồm: Sáng
kiến Đối thoại Công Tư - Hội đồng Tư vấn Du lịch

Nhóm marketing tập trung thảo luận
phương pháp tăng cường công tác quảng
bá, xúc tiến của Việt Nam ở cấp quốc gia,
khu vực và địa phương cũng như tăng
cường quan hệ hợp tác công tư trong
công tác xúc tiến đồng thời phương thức
xúc tiến du lịch Việt Nam theo hướng có
trách nhiệm.

•

Nhóm quản lý điểm đến thảo luận về
chức năng của những ban quản lý điểm
đến, thành phần tham gia với với các
nhóm công tác chuyên biệt cũng như
hoạt động hợp tác liên tỉnh và hội nhập
của khu vực doanh nghiệp.
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•

Vai trò và sự hỗ trợ của các cơ quan quản
lý nhà nước đã được nhóm giáo dục và
đào tạo nghề đưa ra thảo luận, trong đó
nổi bật là phương pháp nâng cao hình
ảnh và các chương trình đào tạo và tăng
cường hợp tác giữa các cơ sở đào tạo với
doanh nghiệp.

như sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư,
doanh nghiệp lữ hành và du khách.
•

Tối đa hóa đóng góp của ngành Du lịch
Việt Nam vào sự phát triển tổng thể kinh
tế - xã hội và giảm nghèo thông qua quy
hoạch, phát triển và hoạt động cụ thể.

•

Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về
tiềm năng du lịch, góp phần phát triển
kinh tế - xã hội ổn định, từ đó đem lại lợi
ích và những trải nghiệm tích cực cho cả
du khách và người dân địa phương.

•

Hình thành lực lượng lao động được đào
tạo, được sử dụng hợp lý, có khả năng
quản lý, có kiến thức, kỹ năng kinh doanh,
đồng thời tạo ra một cộng đồng gắn kết,
góp phần mang lại sự hài lòng cho du
khách và lợi ích thiết thực cho người dân
địa phương.

•
Phát biểu kết thúc Hội nghị, Phó Tổng cục
trưởng TCDL, Tiến sĩ Hà Văn Siêu đã thay mặt
TCDL nhấn mạnh cam kết đối với phương
pháp tiếp cận Du lịch có trách nhiệm ở Việt
Nam và hướng đi được vạch sẵn thông qua
việc nhấn mạnh tầm quan trọng của tất cả
các đối tác trong Ngành đối với công cuộc
duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh, sự
bền vững của ngành để từ đó phát huy tối đa
các tiềm năng góp phần phát triển kinh tế xã
hội cho địa phương và đất nước như:
•

Tạo ra một ngành Du lịch Việt Nam năng
động và hiệu quả thông qua xây dựng và
thực thi các chính sách rõ ràng, toàn diện
để định hướng, có sự điều phối các bên
liên quan và nhằm nâng cao khả năng
cạnh tranh, tính bền vững và sức mạnh
chung của Ngành.

•

Tăng cường năng lực cạnh tranh của đầu

Đảm bảo ngành Du lịch và tất cả các bên
liên quan đóng vai trò tích cực trong việc
quản lý bền vững các nguồn lực tài
nguyên tự nhiên và văn hóa, bao gồm cả
việc khai thác bền vững bởi các ngành
khác.

Tiến sĩ Hà Văn Siêu cam kết TCDL sẽ phối hợp
với các đối tác chủ chốt như Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam,
Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, Hiệp hội Khách
sạn, Hội đồng cấp chứng chỉ nghề Du lịch Việt
Nam để đảm bảo Hướng dẫn về Xây dựng
Chính sách Du lịch có trách nhiệm tại Việt
Nam đã xây dựng sẽ được sử dụng và đưa
vào luật du lịch mới.

tư du lịch, hoạt động kinh doanh du lịch,
sản phẩm/dịch vụ du lịch và đảm bảo
tăng trưởng bền vững, toàn diện, cũng
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Công tác chuẩn bị cho
“Báo cáo Thường niên
Du lịch Việt Nam”
thí điểm năm 2013
David McEwen,
Chuyên gia Thống kê Du lịch

N

ăm 2014 vừa qua, Dự án EU bắt đầu hỗ trợ
Tổng cục Du lịch (TCDL) trong công tác chuẩn
bị cho Báo cáo Thường niên Du lịch Việt
Nam năm 2013 với trọng tâm là sử dụng số liệu
thống kê để đưa ra những chỉ số phản ánh kết quả
hoạt động.

Để thực thi nhiệm vụ này, TCDL đã thành lập một Tổ
công tác gồm đại diện các Vụ: Kế hoạch và Tài chính,
Thị trường du lịch, Khách sạn và Lữ hành cùng với
TTTTDL (Trung tâm Thông tin Du lịch) và Viện NCPTDL
(Viện Nghiên cứu và Phát triển Du lịch).
Tại hội thảo đầu tiên, đại diện một số các cơ quan
khác được mời tham gia với tư cách là các đơn vị tư
vấn. Các tổ chức gồm có Tổng cục Thống kê (TCTK),
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN), HHDL
(Hiệp hội Du lịch-khối tư nhân) và Bộ/Sở VHTTDL
(Bộ/Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch).
Về công tác thống kê du lịch, những chuyên gia thống
kê của Dự án EU, cùng với TCDL, tiến hành những
cuộc điều tra tại một số các tỉnh thành và cửa khẩu đường hàng không, đường bộ và đường thủy bên
cạnh các chuyến đi thực tế tới các điểm du lịch quan
trọng để giám sát việc thu thập các số liệu thống kê
du lịch cơ bản.
Chuyên gia thống kê Dự án EU phối hợp với TCTK và
TCDL cùng đưa ra một ước tính về đóng góp của du
lịch cho nền kinh tế Việt Nam. Phương pháp lấy ‘giá trị
gia tăng’ tính từ chi tiêu du lịch của cả khách quốc tế
và khách nội địa làm cơ sở đánh giá là một phương
pháp mang tính đổi mới ở Việt Nam. Hướng tiếp cận
này của Việt Nam cũng phù hợp với Hướng dẫn của tổ
chức Du lịch thế giới (UNWTO) về ‘Tài khoản Vệ tinh Du
lịch: Đề xuất Khung Phương pháp - TSA :RMF 2008’.
Phương pháp này còn phù hợp với các quy trình về
Tài khoản Quốc gia của Việt Nam.

Dự án EU đưa ra ước tính ‘giá trị gia tăng trực tiếp’ và
đi sâu vào quy trình ước tính với việc tính ‘giá trị gia
tăng gián tiếp’ sử dụng bảng đầu vào-đầu ra năm
2007 của TCTK trong đó sử dụng phép tính nghịch
đảo Leontief, một thuật tính tiên tiến trong giải quyết
các phương trình tuyến tính.
Thống nhất công tác thống kê du lịch ở Việt Nam là
nội dung hỗ trợ cơ bản của Dự án EU dành cho TCDL
vì các số liệu thống kê tạo cơ sở cho các chỉ số kết quả
hoạt động giúp đưa ra các quyết định kinh tế. Vì vậy
việc xây dựng thí điểm/dự thảo Báo cáo Thường niên
Du lịch Việt Nam sẽ được tiếp nối bằng một bản báo
cáo tương tự cho năm 2014 nhưng hoàn thiện hơn và
sau đó TCDL sẽ tiếp tục xây dựng các bản báo cáo cho
những năm tiếp theo.

Các chương của Báo cáo Thường niên Du lịch
Việt Nam năm 2013 gồm:
•
•

Hoạt động Du lịch toàn cầu năm 2013
Tổng quan Kết quả hoạt động Du lịch Việt Nam
năm 2013

•

Đóng góp của Du lịch vào nền Kinh tế Việt Nam

•

Các hoạt động Xúc tiến và Marketing năm 2013

•

Tổng quan về hoạt động Lưu trú Du lịch
năm 2013

•

Kết quả hoạt động Lữ hành năm 2013

•

Những cơ hội, thách thức và triển vọng
phát triển năm 2014
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Việt Nam quảng bá những sản phẩm du lịch
tốt nhất tại Hội chợ Du lịch Thế giới 2014

T

ham gia Hội chợ Du lịch Thế giới 2014 diễn ra
tại London từ ngày 03 - 06/11/2014, Tổng Cục
Du lịch Việt Nam (TCDL) phối hợp với Đại sứ
quán Việt Nam tại Vương Quốc Anh và Vietnam
Airlines tổ chức gian triển lãm và cuộc họp báo
quảng bá thương hiệu Du lịch Việt Nam - Vẻ đẹp
bất tận tại thị trường Châu Âu.

cảnh quan đẹp, và môi trường thân thiện. Ngoài ra,
họp báo đưa ra những câu trả lời thỏa đáng cho cộng
đồng quốc tế đối với những vấn đề đang được quan
tâm nhất về sản phẩm du lịch của Việt Nam.
Đối với du lịch của Việt Nam, sự thiết lập mối quan hệ
thông tin và liên tục với giới truyền thông quốc tế sau
sự kiện này là rất quan trọng. Bởi lẽ giới truyền thông
cần nắm được các sự kiện sắp tới và khuyến khích họ
theo sát những thông tin du lịch của Việt Nam, viết lên
những câu chuyện và bài báo với những chủ đề thú vị.
Điều này còn giúp Việt Nam thiết lập một cơ sở dữ liệu
liên lạc mà Vụ Thị trường-TCDL có thể sử dụng cho các
sự kiện quảng bá quốc tế trong tương lai.
Việc giới thiệu thông tin về du lịch có trách nhiệm với
môi trường và xã hội với sự tài trợ của Liên Minh Châu
Âu tại gian trưng bày hội chợ và hội nghị họp báo đã
cho giới truyền thông và thương mại du lịch quốc tế
biết rằng Việt Nam đang hết sức chăm lo cho nguồn
tài nguyên du lịch của mình đồng thời giúp thu hút sự

Với sự hỗ trợ của Dự án EU, TCDL đã tham dự Hội chợ
Du lịch Thế giới 2014 thành công với số đông người tới
gian trưng bày và khách tham dự họp báo. Sự kiện
còn thu hút sự tham gia của chín doanh nghiệp Du
lịch trong nước và các hãng lữ hành/điều hành tour
cũng như các hãng truyền thông quốc tế như National
Geographic và Conde Nast Traveller.

chú ý đối với Việt Nam.
Tiếp sau sự thành công của Hội chợ Du lịch Thế giới
vào tháng 11/2014, Dự án EU sẽ tiếp tục hỗ trợ TCDL
quảng bá du lịch của Việt Nam tại Hội chợ ITB
vào tháng 3/2015.

Buổi họp báo đã nhấn mạnh Việt Nam là nơi của
những trải nghiệm du lịch với cảm xúc mạnh mẽ từ
những cảnh quan tự nhiên và các nét văn hóa hấp
dẫn tới những thành phố sôi động đã đem lại những
kỳ nghỉ tuyệt vời với cảm hứng bất tận trong lòng du
khách. Bên cạnh đó, buổi họp báo còn đưa ra tổng
quan về thị trường khách du lịch Vương Quốc Anh;
các sản phẩm mới và thông tin khách du lịch. Theo các
hãng lữ hành, 65% khách du lịch Anh cho biết họ chọn
Việt Nam là một điểm đến lý tưởng bởi Việt Nam có
giá tour hấp dẫn, các sản phẩm du lịch đặc sắc,
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Khóa Tập huấn về
Quản trị Khủng hoảng
và công tác
Truyền thông Du lịch

H

ình ảnh tích cực của Việt Nam có thể gặp
thách thức từ hàng loạt những khủng hoảng
như cúm gia cầm, bão, lũ lụt và xói mòn đất
hoặc căng thẳng chính trị với các nước khác. Những tác
động tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh hoặc mất ổn
định chính trị có thể hủy hoại những nỗ lực chuyên
nghiệp trong việc xây dựng thương hiệu Việt Nam
“Vẻ đẹp bất tận”.

Hai khóa tập huấn được xây dựng nhằm trang bị cho
các cán bộ quản lý du lịch ở trung ương và các Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch những kiến thức hiểu biết sâu
sắc và kỹ năng thực hành trong công việc hàng ngày
của mình. Mỗi khóa học bao gồm năm ngày với những
bài giảng chuyên sâu, làm bài tập nhóm, thảo luận và
các hoạt động hội thảo tương tác khác do chuyên gia
Karsten Palme thực hiện.

Vậy điểm đến du lịch có thể ứng phó với những khủng
hoảng này như thế nào? Quản trị khủng hoảng bao
gồm những yếu tố gì? Làm thế nào để chuyển hướng
chú ý của truyền thông từ tin xấu sang những tin tốt?

Mục tiêu quan trọng của khóa tập huấn là để xây dựng
các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị
khủng hoảng du lịch và cách truyền thông chuyên
nghiệp khi xảy ra khủng hoảng ở các tỉnh thành của

Những yếu tố nào làm nên sự thành công của chiến
dịch truyền thông du lịch? Hai khóa tập huấn mỗi khóa
kéo dài năm ngày về “Quản trị khủng hoảng và công tác
truyền thông du lịch” được tổ chức tại Hạ Long và Nha
Trang với sự tham gia của 60 học viên đến từ các cơ
quan quản lý du lịch trên cả nước đã giúp trả lời cho
những câu hỏi trên.

Việt Nam. Các học viên đã phân tích những ví dụ điển
hình từ các quốc gia khác, xây dựng các khái niệm và
chiến lược quản trị khủng hoảng phù hợp với địa
phương mình đồng thời được đào tạo về cách thức
phản ứng nhanh với khủng hoảng trong du lịch. Thông
qua các ví dụ thực tế và hư cấu, học viên không những
được đào tạo sâu về tầm quan trọng của các cơ cấu tổ
chức hợp lý và những quy trình rõ ràng, mà còn có
được một phân tích toàn diện về những nguy cơ và
kiến thức cần thiết để ứng phó với một cuộc
khủng hoảng.
Trong nửa cuối của khóa tập huấn, trọng tâm bài học
chuyển sang truyền thông du lịch bởi đây cũng là một
yếu tố quan trọng trong marketing du lịch. Diện mạo
của Việt Nam trên báo chí quốc tế được đưa ra phân
tích và những giải pháp giúp nâng cao hình ảnh của
Việt Nam cũng đã được các học viên xây dựng. Phần
thực hành theo nhóm, các học viên đã phát triển các
sản phẩm du lịch liên tỉnh đầy hấp dẫn và xây dựng
những chiến dịch quảng bá rộng rãi đối với những thị
trường mục tiêu.
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Khóa tập huấn về
Quản lý Chất lượng
Dịch vụ &
Tiêu chuẩn Du lịch

C

ần giải quyết vấn đề quản lý chất lượng dịch
vụ và tiêu chuẩn du lịch nếu Việt Nam muốn
cạnh tranh trên thị trường du lịch quốc tế.
Để giải quyết vấn đề này, Dự án EU đã tổ chức hai
khóa tập huấn quan trọng về Quản lý Chất lượng Dịch
vụ và Tiêu chuẩn du lịch dành cho hơn 70 học viên là
giám đốc, cấp quản lý và cán bộ quản lý nhà nước về
Du lịch của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các
tỉnh trên cả nước. Khóa đầu tiên được tổ chức tại
Đà Lạt từ ngày 17 - 21/11/2014 và khóa thứ hai được
tổ chức tại Huế từ ngày 1 - 5/12/2014.
Các học viên đã dành tất cả thời gian một tuần của
khóa học để tìm hiểu những cách giúp nâng cao chất
lượng dịch vụ du lịch cũng như tìm hiểu về vai trò và
chức năng của các tổ chức quốc tế như Tổ chức Tiêu
chuẩn Quốc tế (ISO) và Tổ chức Phát triển Công nghiệp
của Liên Hợp Quốc (UNIDO). Bên cạnh đó, các học viên
cũng thảo luận về các giải thưởng cấp khu vực
(Tiêu chuẩn Khách sạn xanh ASEAN) và cấp quốc gia
(Tiêu chuẩn khách sạn Bông Sen Xanh). Nội dung hướng
tới đáp ứng mong đợi của khách hàng cũng được đưa
ra thảo luận một cách chi tiết để minh họa cho các
học viên thấy được công thức thành công là tạo ra cơ
chế đáp ứng kỳ vọng của khách hàng một cách liên tục
và thường xuyên. Ngoài ra cần luôn ghi nhớ rằng các
công nghệ tương tác hiện đại như TripAdvisor đã góp
phần trao quyền lực vào tay khách hàng.

Các chuyên gia cũng đã trình bày về một số điển hình
tốt để rút ra bài học từ các ví dụ quốc tế. Vào đầu mỗi
buổi tập huấn, các học viên được chia thành 5 nhóm
từ 5-6 thành viên để điều tra về chất lượng dịch vụ và
tiêu chuẩn du lịch của rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ
khác nhau gồm: lưu trú, nhà hàng, công ty du lịch,
điểm tham quan và trung tâm thông tin du lịch. Mục
tiêu của các nhóm này là nâng cao hiểu biết và xây
dựng được tiêu chuẩn giám sát và đánh giá hoạt động
cung cấp dịch vụ ở các lĩnh vực mà họ quản lý.
Học viên Bùi Thị Thúy Hằng đến từ tỉnh Quảng Ninh
bày tỏ sự hài lòng của mình về khóa đào tạo cũng như
sự cần thiết của những kiến thức của khóa đào tạo đối
với công việc của mình. “Chúng tôi gặp phải rất nhiều
vấn đề khó khăn tại địa phương của mình, đặc biệt là
Vịnh Hạ Long, nơi mà du lịch đang phát triển rất nhanh.
Vấn đề lớn nhất của chúng tôi trong việc nâng cao chất
lượng dịch vụ là đào tạo người cung cấp dịch vụ và có thể
thực hiện tốt điều này thông qua xây dựng các tiêu
chuẩn du lịch. Khóa tập huấn này đã cho tôi một nền
tảng để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho
ngành Du lịch”.

Để buổi tập huấn được sống động và thu hút, hai
chuyên gia là Tiến sỹ Scott Smith và ông Peter Semone
đã tổ chức một loạt các bài tập tương tác, đặt ra thách
thức cho các học viên giúp họ hiểu được sự khác biệt
giữa phong cách lãnh đạo và quản lý, cũng như tầm
quan trọng của sự nhất quán trong hoạt động cung
cấp các dịch vụ và sản phẩm có chất lượng.
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Cập nhật các điển hình
tốt trong hoạt động
kinh doanh khách sạn
bền vững cho các
Đánh giá viên
nhãn Bông Sen Xanh
Hoang Que Nga,
Chuyên gia kỹ thuật Dự án EU
về Tăng cường Thể chế và Hỗ trợ Chính sách

N

hằm hỗ trợ cho sự thành công của chương
trình nhãn Bông Sen Xanh, Dự án EU phối
hợp với Vụ Khách sạn, Tổng cục Du lịch (TCDL)
đã nâng cao năng lực cho các Đánh giá viên nhãn Bông
Sen Xanh. Các đánh giá viên có nhiệm vụ đánh giá và
làm việc với các khách sạn nhằm tăng cường các hoạt
động bền vững trong kinh doanh giúp các khách sạn
đạt được nhãn Bông Sen Xanh.
Khởi đầu với các đánh giá viên đến từ 14 tỉnh thành
khu vực miền Bắc, Dự án EU và Vụ Khách sạn, đã tổ

chức hội thảo về các điển hình tốt hiện nay về quản lý

và hoạt động kinh doanh khách sạn bền vững, với mục
đích cập nhật cho các đánh giá viên kiến thức về ý
tưởng và xu hướng mới nhất trong phát triển khách sạn
bền vững.
Diễn ra tại khách sạn Sheraton, Hà Nội vào tháng
11/2014, hội thảo là cơ hội cho các đánh giá viên chia sẻ
kinh nghiệm về các hệ thống quản lý năng lượng, nước
và rác thải, cũng như về các tác động kinh tế liên quan.
Sau các bài trình bày, các đánh giá viên đã tham gia
chuyến khảo sát thực tế tại khách sạn Sheraton để tìm
hiểu các biện pháp khách sạn đang thực hiện nhằm
nâng cao tính bền vững tại khách sạn mình. Tại phòng
giặt là, các đánh giá viên đã tìm hiểu hệ thống thông hơi
tiên tiến giúp loại bỏ hơi nóng trong phòng đồng thời
duy trì môi trường làm việc tốt cho nhân viên, trong khi
đó, tại khu vực bếp các đánh giá viên đã quan sát quy
trình phân loại rác của khách sạn giúp giảm lượng rác
thải ra môi trường. Tiếp đó, các đánh giá viên cũng đã
tham gia khảo sát các trang thiết bị xử lý nước thải rộng
lớn ở ngoài trời của khách sạn và cuối cùng là nghiên
cứu hệ thống quản lý năng lượng tại tầng hầm, giúp
nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng của khách sạn.
Các đánh giá viên đều cảm thấy đôi chút nuối tiếc vì
chưa có cơ hội học tập các khu vực dịch vụ sang trọng
Năm Sao của khách sạn, tuy nhiên hầu hết các đánh
giá viên đều cho rằng đây là một chuyến khảo sát thực
tế vượt xa mong đợi bởi họ là những người lạ duy nhất
được mời đến quan sát những hoạt động nội bộ cũng
như hoạt động hướng tới sự thân thiện với môi trường
của khách sạn.

