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Cuộc thi Du lịch
có trách nhiệm
hướng tới giới trẻ
Việt Nam

T

ổng cộng 32.572 thí sinh từ 1.726 trường Trung
học Phổ thông của 38 tỉnh/thành phố trên cả
nước là những con số ấn tượng từ cuộc thi “Du
lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” do Tổng
cục Du lịch, Dự án Chương trình Phát triển năng lực
Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội do
Liên minh Châu Âu tài trợ (Dự án EU-ESRT), Báo
Thanh Niên và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật
và Du lịch Sài Gòn (Saigonact) đồng tổ chức.

Nhằm kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống của ngành
Du lịch Việt Nam và với mục tiêu nâng cao nhận thức
của giới trẻ về các nội dung du lịch có trách nhiệm với
môi trường và xã hội, cuộc thi hướng tới học sinh các
trường Trung học Phổ thông trên toàn quốc. Cuộc thi
khởi đầu từ 1/1 tới 14/6/2015 với ba vòng thi. Tổng giá
trị giải thưởng lên tới 175 triệu đồng bao gồm một
chuyến du lịch xuyên Việt cho 5 thí sinh xuất sắc nhất,
miễn phí 100% học phí toàn khóa học cho 100 thí sinh
xuất sắc nhất vòng 1 đăng ký vào học tại trường
Saigonact.
Đánh giá về chất lượng các bài dự thi, TS. Vũ Khắc
Chương - Hiệu trưởng Trường Saigonact, Trưởng ban
tổ chức cuộc thi cho biết: “Ban tổ chức đã nhận được

nhiều bài dự thi có chất lượng, thể hiện sự quan tâm
hưởng ứng của các trường THPT, sự nghiêm túc của các
em học sinh khi tham gia dự thi nên nội dung rất phong
phú và sát với chủ đề chung”.
“Đa số các bài dự thi đều thể hiện sự tìm tòi, nghiên cứu,
thu thập thông tin cũng như sự sáng tạo trong việc nêu
ra các giải pháp về du lịch có trách nhiệm. Đặc biệt có
những bài đạt gần điểm tối đa như của thí sinh Nguyễn
Hoàng Phương Anh - THPT Dầu Tiếng (Bình Dương) đạt
99/100 điểm”, TS. Chương cho biết.
Cuộc thi là một cơ hội để các em học sinh trung học
phổ thông tìm hiểu về du lịch có trách nhiệm với môi
trường và xã hội, sử dụng tài nguyên bền vững, giảm
chất thải và hạn chế tiêu thụ quá mức các tài nguyên,
làm lợi cho cộng đồng, tôn trọng, bảo tồn và phát huy
tính chân thực của văn hóa xã hội.
20 thí sinh xuất sắc nhất vòng 2 đã tiếp tục tranh tài
trong vòng chung kết, được tổ chức tại Tp. Hồ chí
Minh. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào lúc
9h00 sáng ngày Chủ Nhật, 14/6/2015 trên sóng Đài
Truyền hình Việt Nam (VTV9), truyền đi thông điệp du
lịch có trách nhiệm đặc biệt hướng tới giới trẻ.

Giải nhất: Nguyễn Trung Hiếu đến từ trường THPT Quốc học Huế, Thành phố Huế
Hai giải nhì: Tạ Hoài Thương đến từ trường THPT Bắc Bình tỉnh Bình Thuận và Nguyễn Thị Yến Linh từ
trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng
Hai giải ba: Nguyễn Hoàng Phương Anh đến từ trường THPT Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương và Huỳnh Thanh
Thân trường THPT Trần Bình Trọng tỉnh Khánh Hòa
Ba trường THPT có số thí sinh tham dự đông nhất:
Trường THPT Mai Thanh Thế, Sóc Trăng
Trường THPT Mộc Lỵ, Sơn La
Trường THPT Tân Bình, Tp. HCM
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Phiên Họp Hội đồng
Tư vấn Du lịch lần thứ 6:
Quỹ Phát triển Du lịch,
Marketing tại thị trường
Quốc tế và Chính sách
Thị thực

P

hiên họp lần sáu của Hội đồng Tư vấn Du lịch
(HĐTVDL) đã diễn ra vào ngày 19/5/2015. Nội
dung tập trung vào vấn đề thành lập quỹ phát
triển du lịch, các hoạt động marketing liên kết giữa
HĐTVDL và Tổng cục Du lịch (TCDL), vấn đề chính sách
phát triển Du lịch như chính sách miễn visa.

Tổng Giám đốc hãng Hàng không Hải Âu, ông Lương
Hoài Nam đã trình bày kiến nghị của HĐTVDL về việc
thiết lập quỹ phát triển du lịch. Kiến nghị tập trung
vào các hoạt động cần tiến hành và cơ chế huy động
các nguồn tài trợ. Ông đề nghị các thành viên thuộc
khối tư nhân nói chung và đặc biệt là thành viên
HĐTVDL cần được Chính phủ quan tâm ủng hộ để có
thể hỗ trợ nhiều hơn về tài chính cho ngành Du lịch.
Ông cũng cho biết thêm rằng HĐTVDL có thể hỗ trợ
TCDL và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc
xây dựng khuôn khổ cho quỹ phát triển Du lịch.
Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh, ông Trần Trọng Kiên
trình bày những cập nhật về tình hình hoạt động hợp
tác marketing từ tháng 12/2014. Sau một số cuộc họp
với tiểu ban Marketing, Tổ công tác marketing đã
quyết định tập trung chọn một đơn vị chuyên nghiệp
để thực hiện chiến dịch marketing trực tuyến toàn
cầu. Tổ công tác đã đưa ra yêu cầu chính thức cho hơn
một chục đơn vị có đủ điều kiện để gửi các đề xuất và
hướng tới việc lựa chọn một đơn vị hàng đầu trong
đầu Quý 3 sắp tới. Có thể thấy rằng hoạt động hợp tác
marketing sẽ giúp TCDL và HĐTVDL nâng cao tín
nhiệm trong việc quản lý quỹ công - tư và tạo ra uy tín
cho các hoạt động lớn hơn như quỹ phát triển Du lịch
đã được đề xuất.
Tổ công tác về Chính sách do ông Ken Atkinson, Phó
chủ tịch HĐTVDL làm trưởng nhóm đã đưa ra một số
các chủ đề như vấn đề về thuế đất đã được TCDL xác
định và các kiến nghị liên quan tới chính sách thị thực
nhập cảnh. Đối với vấn đề chính sách thị thực nhập

cảnh, ông Atkinson cho biết các thành viên của ngành
đã ủng hộ mạnh mẽ chính sách mở rộng miễn thị thực
nhập cảnh và ít nhất là cần phải hoàn thiện hơn hệ
thống cấp visa tại cửa khẩu hiện nay. Một văn bản đã
được đệ trình trong đó nhấn mạnh các biện pháp
Việt Nam có thể thực hiện để tăng cường năng lực
cạnh tranh với vai trò là một điểm đến bằng cách nới
lỏng quy định về nhập cảnh. Trong bối cảnh lượng
khách quốc tế đến Việt Nam đầu năm 2015 còn thấp,
các thành viên HĐTVDL đã đồng loạt nhất trí rằng
TCDL cần tiếp tục thúc đẩy mở rộng diện được miễn
thị thực nhập cảnh.
Bên cạnh những cập nhật từ các tổ công tác, Giám đốc
Dự án EU-ESRT, ông Vũ Quốc Trí chủ trì cuộc thảo luận
về việc làm thế nào để đảm bảo duy trì hoạt động của
HĐTVDL sau khi Dự án EU-ESRT kết thúc vào cuối năm
nay. Các thành viên đã nhất trí rằng cần phải thành
lập một ban thư ký độc lập để tiếp tục các công việc
do văn phòng Dự án hiện nay đang hỗ trợ.
Phó ban Hợp tác và Phát triển Quản trị công và Hợp
tác Kinh tế, Phái đoàn Liên Minh Châu Âu tại Việt Nam,
ông Bryan Fornari đã khen ngợi tiến bộ của các tổ
công tác trong việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác công
tư. Ông cũng ủng hộ sự tiếp tục hoạt động của
HĐTVDL, đánh giá cao sự thành công của những sáng
kiến vừa mới được hình thành chưa lâu.

Các công dân của Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha
và Ý sẽ được miễn thị thực đối với các chuyến du
lịch không vượt quá 15 ngày.
Theo nghị quyết 46/NQ-CP, chính sách này sẽ có
hiệu lực một năm bắt đầu từ 1/7/2015 đến ngày
30/6/2016. Sau đó Chính phủ sẽ xem xét gia hạn
thực hiện chính sách này (Nguồn: Vietnamplus.vn,
18/6/2015)
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Đường Cao tốc
Hà Nội - Lào Cai mới:
Cơ hội và
thách thức mới cho
Du lịch phía Bắc

T

uyến đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai mới đi vào
hoạt động đã giúp khu vực phía Bắc trở nên
gắn kết hơn với cả nước, làm giảm đáng kể thời
gian di chuyển của du khách giữa Hà Nội và Lào Cai
xuống còn 50%.

Việc dễ dàng tiếp cận khu vực phía Bắc mang lại hy
vọng thu hút nhiều du khách tới thăm khu vực này
hơn, từ đó mang tới các cơ hội mới cho Du lịch.
Tuy nhiên, một nghiên cứu của Dự án EU cho thấy
tuyến đường cao tốc có nguy cơ gây ra những thay đổi
chưa thể đoán trước với Du lịch của vùng do sự thay
đổi trong sở thích du lịch và lưu lượng khách, có thể sẽ
tác động tới việc cung cấp dịch vụ Du lịch tại các điểm
đến trong khu vực.
Qua một loạt các hội nghị bàn tròn giữa khối quản lý
nhà nước và tư nhân tại Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai,
và hội nghị bàn tròn với các Công ty Điều hành Du lịch
tại Hà Nội, đã có dấu hiệu về ảnh hưởng khác nhau
của tuyến đường đến các phân khúc thị trường tại
mỗi tỉnh.
Tại Phú Thọ, việc giảm thời gian đi lại có thể kéo theo
sự tăng lượng khách trong nước đến Đền Hùng cũng
như số lượng khách công vụ từ Hà Nội. Điều này còn
giúp Phú Thọ trở thành điểm đến hấp dẫn hơn đối với
thị trường ngách với khách du lịch quốc tế ưa chuộng
loại hình di sản văn hóa. Một trong những thay đổi là
sẽ giảm nhu cầu nghỉ qua đêm, do khách từ Hà Nội có
thể dễ dàng tới Phú Thọ và trở về trong ngày.
Tại Yên Bái, do hạn chế về điểm tham quan và ảnh
hưởng của nhiều dòng sản phẩm của các khu vực liền
kề như Sa Pa và Lào Cai nên tuyến đường Cao tốc có
lẽ sẽ không mang lại nhiều thay đổi trong lượng khách
Du lịch. Thực tế, các dịch vụ du lịch như nhà hàng và
khách sạn dọc tuyến đường cũ có thể sẽ bị ảnh hưởng

do khách chuyển sang tuyến đường mới. Tuy nhiên,
việc giảm đi đáng kể lượng thời gian đi lại có thể sẽ
giúp tăng lượng khách công vụ và thăm thân từ Hà
Nội tới Yên Bái.
Tại Lào Cai, sự thay đổi có thể nói là hoàn toàn trái
ngược đã bắt đầu diễn ra, với lượng khách nội địa đi
du lịch vào cuối tuần tăng mạnh từ các thị trường như
Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và đáng chú ý nhất là Hà
Nội. Đối với thị trường khách quốc tế, việc giảm thời
gian đi lại có thể tạo ra một phân khúc thị trường mới
với lượng khách lưu trú qua đêm, và một nhóm khách
du lịch sẽ sử dụng thời gian tiết kiệm nhờ tuyến
đường cao tốc để “đi xa hơn” Sa Pa tới những vùng sâu
vùng xa như Hà Giang và Lai Châu.
Tuy nhiên, một thách thức tiềm tàng của Sa Pa là Sa
Pa có thể sẽ trở thành một điểm đến tràn ngập khách
du lịch nội địa vào cuối tuần, gây quá tải, tiếng ồn,
rác... kết quả là sẽ làm giảm lượng khách quốc tế. Dự
báo tác động do sự thay đổi này lên du lịch tại khu vực
có thể bao gồm nhu cầu về khách sạn hạng thấp và
tầm trung tăng lên, cũng như tăng nhu cầu về các nhà
hàng dân tộc và tiện nghi giải trí tại thị trấn, các dịch
vụ cho gia đình. Nếu khách quốc tế đến có khuynh
hướng giảm thì nhu cầu về dịch vụ lưu trú chất lượng
cao, các chương trình du lịch đi bộ đường dài và tới
thăm các bản làng dân tộc thiểu số cũng sẽ giảm.
Với sự thay đổi rộng lớn tiềm tàng lớn như vậy đối với
Du lịch và lữ hành tại khu vực miền núi phía Bắc, việc
cấp thiết và quan trọng là chính quyền các tỉnh cũng
như khối tư nhân cần phải kiểm tra theo dõi sát sao
biến đổi trong thị trường để nắm bắt những cơ hội
mới cũng như hoạch định và ứng phó một cách hiệu
quả với bất cứ nguy cơ nào.
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Lan tỏa lợi ích
của Du lịch
nhờ tuyến đường
cao tốc
Hà Nội - Lào Cai

D

ựa trên phân tích tác động của tuyến đường
cao tốc mới Hà Nội - Lào Cai lên du lịch vùng
núi phía Bắc, Dự án EU đã phối hợp cùng ba

tỉnh trọng điểm Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai để xây
dựng chiến lược xác định và xúc tiến các sản phẩm Du
lịch khi giao thông qua khu vực đang ngày càng gia
tăng nhanh chóng. Mục tiêu của hoạt động này nhằm
giúp lan tỏa lợi ích của Du lịch tới những khu vực
ngoài Sa Pa và các khu lân cận khác.
Quy trình phân tích được các chuyên gia Dự án áp
dụng gồm năm bước chính (1) phân tích và ưu tiên
sản phấm, (2) chia cụm và liên kết các sản phẩm, (3)
xác định những thiếu hụt trong sản phẩm, (4) đưa ra

sản phẩm sẽ tập trung vào những điểm đến mới nổi ở
các tỉnh thay vì Sapa.
2) Chia cụm và liên kết sản phẩm
Bằng phương pháp lập bản đồ địa lý các sản phẩm
được lựa chọn trong khu vực, bốn cụm (hay điểm đến)
sản phẩm du lịch chính được xác định dọc theo hành
lang tuyến đường cao tốc, mỗi cụm nằm ở vị trí chiến
lược xung quanh các lối thoát từ tuyến đường cao tốc.
Bốn điểm đến này gồm có Nam Phú Thọ, Bắc Phú Thọ
& Yên Bái, Đông Lào Cai và Tây Lào Cai.

kiến nghị nhằm nâng cao sản phẩm và giải quyết các
thiếu hụt, và cuối cùng là (5) lập bản đồ các sản phẩm
phục vụ công tác marketing.
1) Phân tích và ưu tiên sản phẩm
Thông qua họp lấy ý kiến giữa nhà nước và tư nhân,
điều tra thực địa và hội thảo với các công ty điều hành
du lịch, danh sách các sản phẩm ưu tiên cho phát
triển và marketing của mỗi tỉnh đã được xác định. Sản
phẩm được lựa chọn dựa trên các tiêu chí đánh giá
sản phẩm Du lịch Có trách nhiệm của Dự án, với
hướng tiếp cận tổng thể trong đó đòi hỏi cân nhắc
những mặt mạnh của sản phẩm dựa trên bốn khía
cạnh chính: khách hàng, doanh nghiệp, các bên liên
quan khác (như cộng đồng địa phương) và cuối cùng là
năng lực sẵn có.
Các sản phẩm cuối cùng được lựa chọn gồm Đền
Hùng, Vườn Quốc Gia Xuân Sơn, khu vực Hạ Hòa tỉnh
Phú Thọ, Mù Căng Chải, Hồ Thác Bà và Rừng nguyên
sinh Nà Hầu tỉnh Yên Bái, Bắc Hà và Bát Xát tỉnh Lào
Cai. Sa Pa là khu vực đã có các sản phẩm rất nổi tiếng
vì vậy các bên đã nhất trí đánh giá phát triển

Các sản phẩm đã lựa chọn được kiểm chứng khả năng
sinh lợi thông qua một cuộc hội thảo bàn tròn với các
công ty điều hành du lịch tại Hà Nội. Đây là một bước
quan trọng, cho thấy một số sản phẩm mạnh nhất đã
nổi lên vị trí dẫn đầu chẳng hạn như làng cổ Hùng Lô,
Vườn Quốc gia Xuân Sơn và Bắc Hà, thậm chí là một
số các sản phẩm ban đầu bị bỏ qua như Mù Căng Chải
cũng được cân nhắc. Bên cạnh việc nghiên cứu thế
mạnh và điểm yếu của sản phẩm, các doanh nghiệp
còn xác định một số tuyến du lịch trọng yếu có thể
liên kết các sản phẩm mạnh nhất với nhau một cách
tốt nhất để tiến hành xúc tiến tới các phân khúc thị
trường nhất định.
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6. Cải thiện việc thu thập và sử dụng các số liệu
thống kê marketing, tư vấn của ngành Du lịch để

3) Xác định các thiếu hụt trong sản phẩm
Trong khi thế mạnh về du lịch của khu vực đều được
công nhận rộng rãi, việc xác định một cách khách
quan những thiếu hụt trong sản phẩm cũng là một
phần quan trọng để có thể xây dựng lộ trình ưu tiên
giúp hướng dẫn phát triển sản phẩm trong tương lai.
Sau khi tham vấn với cơ quan chức năng tỉnh cũng
như trong ngành Du lịch và đánh giá thực địa, thiếu
hụt chính trong sản phẩm đã được xác định gồm các
lĩnh vực như cảnh quan nông thôn, tự nhiên, thành
phố, thị trấn và các làng quê, cơ sở hạ tầng, cơ sở lưu
trú, các hoạt động và điểm tham quan.

cung cấp thông tin phục vụ quy hoạch du lịch
7. Cải thiện cơ sở vật chất và các hoạt động du lịch
dựa vào tự nhiên tại điểm đến
8. Khuyến khích sự khác biệt của sản phẩm tại các
điểm du lịch Dựa vào Cộng đồng
9. Nâng cao chất lượng chuyển tải các di sản tự
nhiên và văn hóa
10. Xây dựng các điểm dừng chân nghỉ ngơi và ngắm
cảnh dọc theo các tuyến du lịch trọng điểm

4) Nâng cao sản phẩm

11. Tăng cường quản lý tác động của khách du lịch tại
các điểm du lịch dựa vào thiên nhiên

Từ bản phân tích thiếu hụt trong sản phẩm, 12 kiến
nghị chính đã được xác định là ưu tiên của khu vực gồm:

12. Cải thiện tiêu chuẩn hình thức lưu trú tại nhà dân
tại các điểm đến trọng yếu

1. Kiểm soát đô thị hóa, thương mại hóa và/hoặc
hiện đại hóa các điểm di sản

5) Xây dựng bản đồ sản phẩm du lịch cho công
tác marketing

2. Tăng cường khách viếng thăm bền vững tới các
khu bảo tồn để gia tăng giá trị và hỗ trợ cho công
tác bảo tồn

Dự án EU-ESRT tiếp đó phối hợp với ba tỉnh để xây
dựng bản đồ du lịch trực tuyến cho hành lang tuyến
đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai cũng là đóng góp cuối
cùng của dự án cho công tác phát triển sản phẩm của
khu vực. Bản đồ này nêu bật những điểm tham quan
và điểm đến quan trọng mà khách du lịch qua khu vực
có thể tới thăm dọc tuyến đường cao tốc. Các bản đồ
và tuyến du lịch này dự tính sẽ được tải lên trên các
trang web du lịch của các tỉnh, lập tức phục vụ du
khách trong các tháng sắp tới.

3. Cải thiện hoạt động quản lý rác thải tại các điểm
đến du lịch trọng điểm
4. Quản lý đám đông, quá tải và an toàn cho du
khách tại các điểm có đông khách đến thăm
5. Cải thiện biển báo chỉ dẫn dọc theo các tuyến du
lịch trọng điểm và tại khu vực điểm đến
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Việt Nam mang
di sản đến Hội chợ
Du lịch Quốc tế ITB
Berlin 2015

H

ội chợ Du lịch Quốc tế ITB 2015 diễn ra từ
ngày 04-08/3/2015 tại Berlin. Tổng cục Du
lịch (TCDL) hợp tác với Hiệp hội Du lịch
(HHDL), các doanh nghiệp khách sạn và lữ hành đã tổ
chức quầy triển lãm và họp báo để quảng bá thương
hiệu “Vietnam - Timeless Charm” ở thị trường Châu Âu.

Với sự hỗ trợ của Dự án EU, TCDL đã tham gia thành
công Hội chợ với lượng lớn khách tham quan quầy
triển lãm và đại biểu tham dự họp báo. Tại cuộc họp
báo, Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn
Tuấn cùng với các đại diện của HHDL, Dự án EU và Việt
Nam Airlines đã cung cấp thông tin cập nhật nhất về
các sản phẩm và hình ảnh du lịch Việt Nam kèm theo
thông điệp về “Việt Nam - đất nước của các di sản”.
Cuộc họp báo tạo ra cơ hội lớn để thông báo với giới
truyền thông quốc tế và các doanh nghiệp du lịch rằng
Việt Nam quan tâm đến các nguồn lực du lịch trong
khi du lịch có trách nhiệm góp phần vào hành trình
đưa Việt Nam trở thành điểm đến cần phải tới trong
năm 2015 và sau này. Ngoài ra, họp báo cũng cung
cấp cái nhìn tổng thể về thị trường Đức đến Việt Nam,
các sản phẩm mới và thông tin về khách du lịch. Theo

Reiseanalyse, khách du lịch Đức lựa chọn Việt Nam
thay vì Thái Lan là nơi lý tưởng để thăm quan các sản
phẩm văn hóa và gặp gỡ người dân địa phương.
Mặc dù hội chợ Du lịch Quốc tế ITB cung cấp các đầu
mối liên lạc và các mối quan hệ thương mại du lịch,
việc tìm kiếm các đối tác tốt nhất để hỗ trợ chiến lược
của TCDL và thiết lập các mối quan hệ cá nhân vẫn
cần các cuộc gặp gỡ và liên lạc tiếp theo. Các hội thảo
chuyên môn và các hội nghị do TCDL phối hợp với
HHDL, các công ty PR và các đại sứ quán tổ chức ở các
thị trường nguồn, nơi TCDL và một số đơn vị cung cấp
sản phẩm kinh doanh được lựa chọn, chủ yếu là các
công ty điều hành du lịch và Việt Nam Airlines gặp gỡ
các đại lý lữ hành và các công ty điều hành du lịch
trong bầu không khí có tổ chức, là các diễn đàn nổi
bật tập trung vào điểm đến để gặp gỡ các đối tác du
lịch hiện nay và đối tác tiềm năng.
Với việc Việt Nam tham gia thành công Hội chợ Du lịch
ITB 2015, thương hiệu “Vietnam Timeless Charm” được
nhấn mạnh hơn trên thị trường thương mại du lịch
quốc tế, tạo nền tảng cho thành công lớn hơn trong
các lần tham gia tiếp theo vào Hội chợ WTM 2015 và
Hội chợ ITB 2016.
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ĐỒNG BẰNG
SÔNG CỬU LONG
CẦN TRỞ NÊN
KHÁC BIỆT!

L

à một phần trong hoạt động của dự án về
Quản lý Điểm đến và Đối thoại Công - Tư, nhóm
chuyên gia Dự án EU đã tới làm việc với ba tỉnh
Đồng bằng Sông Cửu Long: An Giang, Cần Thơ và Kiên
Giang. Nhóm chuyên gia đã gặp gỡ đại diện cơ quan
chức năng địa phương và khối doanh nghiệp trong
suốt một tuần và đề xuất xem xét lại trọng tâm của
chính sách phát triển du lịch tại khu vực.
Nhóm đã chỉ ra thách thức chính đã có từ lâu là độ dài
lưu trú của khách tại khu vực rất thấp (chỉ một đêm lưu
trú ở khách sạn). Khu vực này thường được coi là điểm
tham quan bổ trợ cho điểm đến chính thay vì là điểm
đến nghĩ dưỡng thực thụ. Để giải quyết vấn đề này,
các cơ quan chức năng và doanh nghiệp được khuyến
khích tập trung hợp tác áp dụng hướng tiếp cận
hướng thị trường, hướng vào phân khúc khách lưu trú
dài ngày hơn đối với cả khách quốc tế và nội địa.
Các chuyên gia kiến nghị khối doanh nghiệp và nhà
nước khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long cần phối hợp
chặt chẽ hơn nữa để tạo ra một trung tâm du lịch
tuyệt vời cung cấp những trải nghiệm độc đáo. Cần
tập trung cải thiện chất lượng của các lĩnh vực trọng
yếu như giao thông đường thủy, thuyền du lịch trong
ngày và qua đêm, ẩm thực, lưu trú tại nhà dân và các
điểm du lịch tâm linh.

Phát biểu tại hội thảo tham vấn ý kiến của ngành, các
chuyên gia kiến nghị cần có khu nghỉ dưỡng và lưu trú
bên bờ sông với chất lượng cao, tăng cường các hoạt
động du lịch dựa vào sông nước, vườn cây trái tốt hơn
và điểm tham quan du lịch nông nghiệp và lưu trú tại
nhà dân chất lượng cao hơn để nâng cao chất lượng
sản phẩm du lịch. Nhóm chuyên gia cho biết khu vực
cần trở nên khác biệt so với các vùng khác của Việt
Nam: vào thời điểm hiện tại việc đẩy mạnh phát triển
chỉ khiến khu vực giống như bất cứ nơi nào khác. Các
chuyên gia đề xuất nên tái xây dựng thương hiệu của
Sân bay Cần Thơ trở thành Sân bay Quốc tế Đồng
bằng Sông Cửu Long. Họ cũng nêu bật nhu cầu về đào
đạo đặc biệt có liên quan tới sản phẩm của vùng, nhu
cầu cải thiện dịch vụ khách sạn và khuyến khích việc
phát triển các phương thức tiếp cận khu vực bằng
đường không và đường thủy, trong đó bao gồm tiếp
cận từ Phú Quốc tới khu vực. Ngoài ra, việc đào tạo
còn rất cần thiết để giúp cộng đồng địa phương nắm
bắt cơ hội trong du lịch giúp họ khởi nghiệp với quy
mô nhỏ phục vụ nhu cầu khách du lịch.
Các chuyên gia cho biết dần dần Đồng bằng Sông Cửu
Long nên hướng tới mục tiêu trở thành một điểm đến
du lịch nổi tiếng thế giới và độc đáo như nó vốn có.
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VITM 2015 - Thảo luận
về di sản văn hóa
dưới góc độ du lịch
có trách nhiệm

D

iễn ra trong 4 ngày, từ 3-6/4/2015 tại Hội
chợ Triển lãm Quốc gia tại Hà Nội, với chủ
đề “Việt Nam - đất nước của các di sản”,
Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM) đã tập
hợp hàng nghìn thương nhân trong nước và quốc
tế, giới truyền thông và người tiêu dùng trên khắp
Việt Nam cũng như cộng đồng du lịch quốc tế.
Gian triển lãm của Dự án EU cung cấp cho các
doanh nghiệp, giới truyền thông và công chúng
nói chung thông tin về các kết quả đạt được của
Dự án EU. Ngoài gian triển lãm, Dự án EU còn hỗ
trợ tổ chức hội thảo “Di sản văn hóa và Du lịch có
trách nhiệm”, mang lại nguồn cảm hứng mạnh mẽ
cho hơn 200 cán bộ trong ngành Du lịch tham dự
cùng với các cuộc thảo luận sôi nổi.
Mối liên kết quan trọng giữa xã hội và di sản văn
hóa được thể hiện rõ nét trong du lịch di sản văn
hóa, một hình thức du lịch gắn liền với sự đi lại
con người để thỏa mãn các động cơ văn hóa.
Khách du lịch tham gia các hoạt động tại đền đài
và di tích lịch sử, tiến hành các tour liên quan đến
nghệ thuật và các dân tộc thiểu số, hoặc đơn giản
mong muốn đắm mình vào cách sống của người
dân địa phương và thưởng thức bản sắc và
phong tục địa phương.
Việt Nam có thể mang đến cho du khách một nền
văn hóa phong phú và đa dạng, vừa có tính lịch sử
vừa có tính đương đại, là các thành phố sôi động
và các cộng đồng địa phương độc đáo với 54 dân
tộc khác nhau. Đứng đầu các sản phẩm du lịch văn
hóa Việt Nam là bảy di sản văn hóa phi vật thể thế
giới và năm điểm di sản văn hóa thế giới đã được
UNESCO xếp hạng, bao gồm Hoàng thành Thăng

Long, Thành nhà Hồ, quần thể di tích Huế, phố cổ
Hội An, và Thánh địa Mỹ Sơn, đây là minh chứng
về sản phẩm văn hóa mạnh mẽ của Việt Nam.
Ông Kai Partale cho rằng “các điểm di sản văn hóa
đóng vai trò quan trọng trong du lịch, từ các điểm
văn hóa thế giới nổi tiếng trên toàn cầu tới các điểm
du lịch dựa trên bản sắc địa phương. Việt Nam có cơ
sở để trở thành thị trường hàng đầu về du lịch văn
hóa ở Châu Á, điều này đã được chứng minh trong
nhiều cuộc khảo sát khách du lịch, các cuộc khảo sát
này đều nêu bật văn hóa Việt Nam là động cơ chính
của khách du lịch quốc tế”. Ông cũng đề xuất thêm
một số chiến lược thúc đẩy dòng sản phẩm văn
hóa như:
•

Xây dựng các sản phẩm văn hóa nổi bật và
marketing các sự kiện văn hóa nổi bật

•

Liên kết các sản phẩm văn hóa bằng cách kết
nối các sự kiện văn hóa với du lịch ẩm thực,
chăm sóc sức khỏe,...

•

Phát triển các tuyến văn hóa theo chủ đề và
cải thiện việc cung cấp thông tin tại các điểm
du lịch văn hóa

•

Tăng cường cảm xúc cho sản phẩm bằng việc
đáp ứng các xu hướng trong thiết kế các hoạt
động văn hóa

•

Xây dựng “lịch sử sống động”, phát triển các trải
nghiệm du lịch đi cùng năm tháng và kể
chuyện lịch sử hoặc giải trí mang tính giáo dục.

Tuy nhiên, mặc dù văn hóa được xác định là một
trong các sản phẩm du lịch chủ yếu trong chiến
lược du lịch quốc gia, trong bối cảnh du lịch đại
chúng, Việt Nam đang đối mặt với các thách thức
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Xây dựng năng lực
du lịch có trách nhiệm
tại các điểm di sản
văn hóa

T

rong khuôn khổ chương trình xây dựng năng
lực du lịch có trách nhiệm trên phạm vi toàn
quốc với sự tham gia của nhiều đối tác, Dự án
EU đang thực hiện hội thảo kéo dài nhiều ngày với các
đối tác chính tại Ninh Bình, Phú Thọ, Huế và Quảng
Nam với tiêu đề “Phát triển du lịch có trách nhiệm và
bảo tồn các di sản văn hóa”. Hội thảo này mang lại cái
nhìn khái quát cơ bản về các cơ sở lý thuyết và các lợi
ích của việc áp dụng phương pháp tiếp cận du lịch có
trách nhiệm trong quản lý điểm di sản văn hóa và giới
thiệu với đại biểu các công cụ và chiến lược cụ thể mà
họ có thể sử dụng để đạt được sự bền vững hơn nữa.
Tiến sỹ Bùi Thanh Thủy và bà Tăng Thị Duyên Hồng đã
thực hiện khóa đào tạo, được chia làm ba phần. Phần
đầu tiên giới thiệu tất cả các kiến thức cơ bản về du
lịch nói chung và mang đến cho học viên cơ hội để
hiểu sâu hơn về các tác động tích cực và tiêu cực của
du lịch đối với du lịch văn hóa. Phần thứ hai dựa trên

Ü

các kết quả thảo luận nói trên và giới thiệu phương
thức áp dụng du lịch có trách nhiệm để duy trì và bảo
tồn các di sản văn hóa. Phần thứ ba, học viên được
đào tạo về các phương pháp quản lý tài nguyên di sản
văn hóa một cách có trách nhiệm, bao gồm (i) Quy
hoạch điểm di sản văn hóa để đảm bảo tính bền vững,
(ii) Diễn giải và tuyên truyền một cách có trách nhiệm
về các giá trị di sản văn hóa; (iii) Bảo tồn di sản văn
hóa và quản lý tác động của du lịch và (iv) Phát triển
sản phẩm di sản văn hóa một cách có trách nhiệm.
Các phương pháp học tập tích cực được áp dụng để
thu hút học viên và khuyến khích họ chia sẻ hơn nữa
các kinh nghiệm và ý kiến về công việc và làm thế nào
để áp dụng các kiến thức mới nhận được vào công
việc. Hy vọng rằng các nỗ lực của Dự án EU sẽ góp
phần vào Chiến lược Du lịch Quốc gia trong việc bảo
tồn các di sản văn hóa.

đáng kể để đảm bảo di sản văn hóa Việt Nam
được lập kế hoạch và quản lý hiệu quả nhằm giữ
gìn giá trị của di sản một cách liên tục và xứng
đáng đối với người dân địa phương cũng như
khách du lịch.
Để giải quyết vấn đề này, Dự án EU hướng đến ba
lĩnh vực chính nhằm nâng cao hơn nữa trách
nhiệm trong lập kế hoạch và quản lý du lịch di sản
văn hóa, đó là: a) xây dựng và thúc đẩy các chính
sách về du lịch có trách nhiệm, b) đánh giá và sửa
đổi các tiêu chuẩn nghề tại điểm di sản văn hóa,
và c) cuối cùng là nâng cao năng lực cán bộ quản
lý điểm di sản văn hóa bằng các công cụ và chiến
lược để thực hiện các phương pháp tiếp cận bền
vững hơn nữa trong quản lý điểm di sản văn hóa.
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Chuyển đổi Quy hoạch Du lịch Việt Nam
từ hướng tiếp cận có phương pháp hệ thống
sang hướng tiếp cận tổng thể hệ thống

D

u lịch quốc tế ngày nay mang tính cạnh
tranh rất gay gắt khiến công tác quy
hoạch tổng thể du lịch ngày càng trở
nên cấp thiết và quan trọng nhằm tới sự thành
công về dài hạn. Để trang bị cho mình những
kinh nghiệm thực hành tốt của quốc tế, các nhà
nghiên cứu và quy hoạch từ Viện Nghiên cứu
Phát triển Du lịch (Viện NCPTDL) đã tham gia một
loạt hội thảo tập huấn do Dự án EU tổ chức vào
tháng 5-6 vừa qua tại Hà Nội về phương pháp
quốc tế trong quy hoạch tổng thể phát triển
du lịch.
Theo GS.TS. Martin Fontanari, Chuyên gia Dự án
EU cho biết “Tại Việt Nam suy nghĩ và hành động
chiến lược trong thiết kế quy hoạch tổng thể du lịch
khá giống với các điển hình tốt của thế giới, đặc
biệt là về công tác phân tích và lập bản đồ, như vậy
đã có điểm khởi đầu rất tốt”.
GS. TS. Fontanari cho biết thêm: “Tuy nhiên
hướng tiếp cận quốc tế trong quy hoach du lịch lại
rất khác so với hướng tiếp cận mà Việt Nam hiện
đang sử dụng. Như trong việc áp dụng suy nghĩ
chiến lược và hướng thị trường có sự khác biệt ở
chỗ Việt Nam sử dụng “hướng tiếp cận có phương
pháp hệ thống” (systematic approach) còn các điển
hình quốc tế tốt nhất thì lại áp dụng “hướng tiếp
cận tổng thể hệ thống” (systemic approach).
Thuật ngữ “tiếp cận tổng thể hệ thống” đối với các
điển hình quốc tế tốt được hiểu là cung cấp
khuôn khổ có cấu trúc rõ hơn cho việc quản lý
quy trình quy hoạch tổng thể có nguyên tắc và
mang tính bền vững. Giáo sư cho biết “Trong
hướng tiếp cận tổng thể việc phát triển cấu trúc du
lịch, đề án, các dự án liên quan tới điểm du lịch và
sản phẩm du lịch được dựa trên tư duy chiến lược

có nền tảng là sự tiến bộ, sự khác biệt, tính cạnh
tranh và định hướng tương lai”.
“Điểm khác biệt thứ hai đáng chú ý ở hai hướng
tiếp cận quy hoạch du lịch đó là trên thế giới luôn
có một sự hợp tác mạnh mẽ giữa các bên liên quan
và các bên đóng vai trò chính trong Du lịch, do đó
đòi hỏi cần ứng dụng mạnh mẽ hơn kỹ thuật điều
phối dự án trong tiếp cận tổng thể hệ thống”.
Để biến lý thuyết thành thực tiễn, Dự án EU tổ
chức chuyến tìm hiểu thực tế tới Bán đảo Sơn
Trà và Núi Bà Nà tại Đà Nẵng. Các thành viên
bao gồm 12 cán bộ từ Viện NCPTDL, đại diện các
cơ quan chức năng và chuyên gia dự án EU. Các
học viên đã được phát bảng đánh giá cảnh quan
để xác định và đánh giá vị trí tiềm năng để phát
triển du lịch tại khu vực viếng thăm. Bảng đánh
giá này rất hữu ích có thể dùng đánh giá mang
tính phản biện những trải nghiệm thị giác, các
yếu tố văn hóa và hệ sinh thái, cũng như tác
tộng có thể có lên môi trường. Từ bảng đánh giá
này, các dự án và ý tưởng về xây dựng cơ sở hạ
tầng liên quan tới du lịch có thể sẽ được
hình thành.
Bài học rút ra từ các điển hình quốc tế về quy
hoạch tổng thể du lịch đã được tóm lại một cách
ngắn gọn và chính xác tại Hội thảo chuyên đề tổ
chức vào ngày 10/6 tại Hà Nội. Với tiêu đề
“Hướng tới giai đoạn mới trong xây dựng tổng thể
phát triển quy hoạch Du lịch” hơn 50 chuyên gia
đã phản ánh phương thức quy hoạch tổng thể
của quốc tế và Việt Nam với những lợi ích rõ
ràng trong việc áp dụng hướng quy hoạch tổng
thể du lịch mới cho cả các bên tham gia từ địa
phương và khu vực cũng như cho nhà đầu tư
quốc tế và trong nước.
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Trình độ nghề du lịch
và tác động của
Cộng đồng Kinh tế
ASEAN

V

iệc hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)
và thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau
về nghề Du lịch trong ASEAN (MRA-TP) có ảnh
hưởng đến trình độ nghề du lịch của Việt Nam do Việt
Nam nằm trong cộng đồng ASEAN cũng như mở
đường cho việc hội nhập và dịch chuyển lao động
trong AEC.
Trình độ nghề quốc gia dựa trên Bộ tiêu chuẩn nghề
du lịch Việt Nam (VTOS) do Dự án EU xây dựng cho
TCDL và Bộ VHTTDL sẽ được đề xuất tới Bộ LĐTBXH
khi Luật Việc làm có hiệu lực vào năm 2015. Tiêu
chuẩn VTOS hiện nay được Bộ VHTTDL trình sang Bộ
LĐTBXH để công nhận trở thành tiêu chuẩn nghề du
lịch quốc gia của Việt Nam. Hai bộ tiêu chuẩn đầu tiên
là nghề Lễ tân và Phục vụ buồng đang chờ phê duyệt
và sau đó sẽ triển khai tiếp các tiêu chuẩn còn lại. Điều
này mang lại cho Việt Nam một hệ thống tiêu chuẩn
theo chuẩn mực quốc tế và tương thích Tiêu chuẩn
Năng lực chung về nghề Du lịch trong ASEAN.

Ngoài ra, Dự án EU kết hợp chặt chẽ với Hội đồng
VTCB xây dựng Quy chế hoạt động mới để tái cơ cấu
VTCB trở thành Hội đồng Nghề Du lịch Quốc gia (VTPB)
nhằm đáp ứng cam kết của Việt Nam với Ban Thư ký
ASEAN. VTPB sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc thực
hiện và cập nhật tiêu chuẩn VTOS cũng như cung cấp
dịch vụ cho các doanh nghiệp - đặc biệt công nhận
trình độ nghề của những lao động nghề du lịch muốn
tìm kiếm việc làm trong AEC. Mô hình hoạt động bền
vững của VTPB cũng được xây dựng để đảm bảo Hội
đồng có thể tự duy trì dựa trên các hoạt động phát
triển nghề trong nhiều năm tiếp theo.
Tại hội thảo do ILO hỗ trợ Tổng cục Dạy nghề - Bộ
LĐTBXH tổ chức vào tháng 6/2015 về việc thành lập
các Hội đồng Kỹ năng nghề cho ngành Du lịch, bà Trần
Thị Mai và ông Kai Partale đã trình bày các trường hợp
đặc thù của ngành du lịch Việt Nam và sự hỗ trợ của
Dự án EU để chuyển VTCB thành VTPB theo thỏa
thuận MRA-TP trong ASEAN.

Dự án EU đã và đang làm việc với Hội đồng Cấp chứng
chỉ Nghiệp vụ Du lịch Việt Nam (VTCB) để xây dựng các
công cụ và phương pháp đánh giá dựa trên năng lực
cho tiêu chuẩn VTOS phù hợp với yêu cầu của ASEAN.
Khung đánh giá được xây dựng đưa ra các nguyên tắc
cơ bản của hệ thống đánh giá được quốc tế công
nhận, áp dụng đánh giá dựa trên công việc và công
nhận các kiến thức đã được học tập từ trước đối với
lao động trong ngành du lịch và khách sạn đã có kinh
nghiệm. Ngoài ra, phương pháp xây dựng các giáo
trình đào tạo dựa trên tiêu chuẩn VTOS cũng được xây
dựng để hỗ trợ các trường triển khai áp dụng bộ tiêu
chuẩn mới.
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Xây dựng năng lực
quản lý sự kiện
bền vững tại Thanh Hóa
và Phú Quốc

C

ác sự kiện đóng vai trò đáng kể trong nội dung
giới thiệu một điểm đến du lịch. Bởi lẽ Việt Nam
có các di sản và truyền thống văn hóa vô cùng
phong phú, đặc biệt các lễ hội là một phần cố hữu và
không thể tách rời trong chu kỳ du lịch của tỉnh.

Thanh Hóa và đảo Phú Quốc. Khóa học nhằm giúp
học viên hiểu các câu hỏi cơ bản nên được hỏi và giải
đáp để làm cơ sở cho bất kỳ sự kiện nào, và hiểu về
các quá trình lập kế hoạch, lập ngân sách, thực hiện và
đánh giá trong chu kỳ sự kiện.

Chương trình sự kiện hàng năm của Việt Nam tạo ra
sự lựa chọn rộng rãi các sự kiện. Các chủ đề sự kiện
liên quan đến tôn giáo, các dân tộc thiểu số, văn học
và thể thao. Một mặt để nâng cao trải nghiệm của
khách hàng về các sự kiện này và mặt khác để tại ra
các tác động tích cực về kinh tế, xã hội và môi trường
của các sự kiện này, các cán bộ trên khắp cả nước đã
được mời tham gia khóa đào tạo về quản lý sự kiện du
lịch kéo dài trong năm ngày.

Các học viên cùng thực hành phản ánh có phê bình
các thông lệ tốt và xấu trên toàn cầu trong quản lý sự
kiện. Tất cả các học viên thiết kế (lại) một sự kiện của
tỉnh mình trong thời gian học thực hành để đảm bảo
khóa đào tạo tạo ra tác động trực tiếp tích cực lên
công việc hàng ngày của học viên. Một tác động phụ
tích cực của khóa đào tạo là mạng lưới học viên được
củng cố để trong tương lai, các học viên có thể trao
đổi các trải nghiệm, thách thức và giải pháp trong
quá trình thực hiện công việc.

Tổng số có hơn 70 cán bộ từ khắp các tỉnh thành của
Việt Nam tham gia khóa học này, được tổ chức tại

Du lịch Việt Nam được chọn là câu chuyện
hàng tuần đầu tiên trong tháng 6 của
Năm Châu Âu vì sự phát triển 2015 (EYD2015)

N

ăm Châu Âu vì sự phát triển 2015 (EYD2015) là
một năm của những câu chuyện! Đây là lần
đầu tiên Năm Châu Âu giới thiệu hoạt động
bên ngoài của Liên minh Châu Âu và vai trò của Châu
Âu trên thế giới. Đối với các tổ chức phát triển trên
khắp Châu Âu, đây là một cơ hội tuyệt vời để giới thiệu
cam kết của Châu Âu trong việc xóa đói giảm nghèo
trên toàn thế giới và truyền cảm hứng tới nhiều người
Châu Âu hơn để gắn kết và tham gia vào phát triển.
Các chủ đề đề cập trong suốt EYD2015 được minh họa
bằng những câu chuyện thực tế của bên thụ hưởng,
những người làm việc trong lĩnh vực phát triển, và
những câu chuyện hàng tuần đầu tiên trong tháng 6
của EYD, liên kết với chủ đề “Tăng trưởng Xanh bền vững,
việc làm và kinh doanh bền vững”, là về Dự án ESRT tại
Việt Nam do EU tài trợ.
Dự án ESRT hỗ trợ ngành Du lịch Việt Nam cùng với sự
phát triển trong kế hoạch chiến lược tiếp thị du lịch và

chiến lược xây dựng
thương hiệu, trong đó
xem xét các tác động xã
hội và môi trường của
ngành Du lịch cùng với
sự tăng trưởng. "[...] Cho
đến nay, chúng tôi đã
đạt được tiến bộ lớn. Với sự giúp đỡ của EU, Dự án
Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội chúng tôi
đã có Chiến lược tiếp thị Du lịch, Chiến lược này không
những thúc đẩy sự phát triển mà còn tập trung vào phát
triển chất lượng sản phẩm dựa trên những thế mạnh của
những điểm đến du lịch Việt Nam, hơn thế nữa nó cũng
mang lại lợi ích kinh tế và hạn chế ảnh hưởng không tốt
tới môi trường và xã hội,” phát biểu của ông Lê Tuấn Anh,
Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Du lịch, Tổng cục Du lịch.
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng xem đường
dẫn sau đây: https://europa.eu/eyd2015/en và
http:// eyd2015.esrt.vn

