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Kỷ niệm
Ngày Du lịch
Thế giới 2015 tại
Việt Nam

V

ới sự hỗ trợ của Dự án EU-ESRT, Tổng cục Du
lịch đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Du lịch Thế giới
2015 do Tổ chức Du lịch Thế giới khởi xướng
với chủ đề “Một tỷ du khách, một tỷ cơ hội” tại khu vực
tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội, kết thúc bằng lễ diễu
hành bằng xe điện qua các tuyến phố.
Theo tổ chức Du lịch Thế giới, mỗi năm có tới hơn một
tỷ người đi du lịch tới các điểm đến quốc tế. Một tỷ du
khách này đã góp phần đưa du lịch trở thành ngành
kinh tế hàng đầu, đóng góp 10% vào GDP toàn cầu và

vấn đề bền vững đang được các doanh nghiệp quan
tâm trong vài năm trở lại đây, thông qua các khóa tập
huấn và công cụ du lịch có trách nhiệm như gắn nhãn
và cấp chứng chỉ.
Nhãn Du lịch bền vững Bông Sen Xanh dành cho khách
sạn là một ví dụ, được thiết kế nhằm hỗ trợ các doanh
nghiệp du lịch Việt Nam xác định các cơ hội đầu tư
tiềm năng và tiết kiệm chi phí để đưa ra các quyết định
có tính bền vững, đảm bảo lợi nhuận và năng lực cạnh
tranh trong kinh doanh khách sạn.

6% kim ngạch xuất khẩu của thế giới.
Năm nay với chủ đề “một tỷ du khách, một tỷ cơ hội”, là
dịp để nhấn mạnh tiềm năng to lớn mà du lịch mang
lại cho nền kinh tế Việt Nam đông thời nâng cao nhận
thức cho các cơ quan quản lý nhà nước và người dân
về tầm quan trọng của du lịch và các giá trị xã hội, văn
hóa, chính trị và kinh tế mà du lịch mang lại.
Trong bài phát biểu của mình, Đại sứ, Trưởng Phái
đoàn Liên Minh Châu Âu tại Việt Nam, ông Bruno
Angelet đã ghi nhận sự phát triển đáng chú ý của Việt
Nam về mặt cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất phục vụ
Du lịch, đó là một dấu hiệu vô cùng lạc quan cho kinh
tế của đất nước. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, để có
thể cung cấp các dịch vụ có tính chuyên nghiệp cao
cho khách du lịch và cạnh tranh được với các quốc gia
láng giềng, việc phát triển cơ sở hạ tầng phải đi đôi
với sản phẩm bền vững và lực lượng lao động
chuyên nghiệp.

Một khía cạnh thường ít được nhận thấy của các mối
liên kết trong kinh doanh du lịch đó là chúng không
ngừng tạo ra các cơ hội đầu tư vào cộng đồng địa
phương. Với sự hỗ trợ Du lịch cộng đồng, Tổng cục Du
lịch/Dự án EU-ESRT đang tăng cường cơ hội kinh tế và
năng lực cạnh tranh cho địa phương trong bối cảnh
nhu cầu về các sản phẩm mang tính bản địa của du
khách ngày càng tăng cao.
Hoạt động kỷ niệm ngày Du lịch Thế giới năm 2015 là
cơ hội lý tưởng để tĩnh tâm nhìn nhận những tác động
sâu sắc của du lịch đối với Việt Nam cũng như quản lý
tăng trưởng bằng thái độ trách nhiệm và tận tụy.

Với sự hỗ trợ của Dự án EU-ESRT, nhiều chiến lược và
công cụ phổ biến thực hành du lịch có trách nhiệm đã
được đưa vào Việt Nam để nâng cao năng lực cạnh
tranh và tính bền vững. Những chiến lược và công cụ
này mang lại các cơ hội tăng cường nhận thức về các
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Tổng cục Du lịch và
Hội đồng Tư vấn
Du lịch chính thức
hợp tác về Marketing
Du lịch

H

ội đồng Tư vấn Du lịch (gọi tắt là TAB) và Tổng
cục Du lịch (gọi tắt là TCDL) đã ký Bản ghi nhớ
chính thức về hoạt động hợp tác Marketing
du lịch. Bản ghi nhớ được ký vào ngày 01/10 trong
phiên họp TAB lần thứ bảy tại Hà Nội.

cơ hội kinh doanh do thủ tục hải quan chậm trễ và
những rào cản pháp lý.
•

quốc gia và các tiêu chuẩn chứng chỉ nhằm đáp
ứng yêu cầu của Thỏa Thuận thừa nhận lẫn nhau
về Nghề Du lịch trong các nước ASEAN. Tổ công tác
nhận định Việt Nam sẽ cần phải nhanh chóng
chuyển mình để phù hợp với hoạt động của khu
vực và cần có hỗ trợ từ các Bộ khác như Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội.

Bản ghi nhớ được ban hành nêu rõ TAB và TCDL sẽ
triển khai các sáng kiến marketing chung tập trung
vào các thị trường quốc tế cụ thể. Phạm vi hợp tác sẽ
là các hoạt động tiếp thị số, triển lãm, chuyến thăm
khảo sát của các doanh nghiệp và báo chí, và các hoạt
động xúc tiến khác.
•
Tổng Cục Trưởng Tổng cục Du lịch ông Nguyễn Văn
Tuấn, đã nêu những phương thức giải quyết tình trạng
suy giảm lượng du khách du quốc tế trong thời gian
gần đây. Tổng cục trưởng nhắc lại chính sách miễn thị
thực nhập cảnh đã được thực hiện tháng trước đó.
Ông ghi nhận các ý kiến đóng góp của ngành về
những thay đổi cần thiết như việc tăng thời gian miễn
thị thực lên 30 ngày và tuyên truyền rộng hơn về
chính sách miễn thị thực. Tổng cục trưởng cũng nhấn
mạnh tầm quan trọng trong hợp tác với các doanh
nghiệp trong nhiều hoạt động xúc tiến và marketing.

Tổ Công tác Chất lượng Nguồn Nhân lực nêu ra
những lo ngại về việc triển khai các kỹ năng nghề

Tổ Công tác Marketing cập nhật về quá trình lựa
chọn đơn vị truyền thông để thực hiện chiến dịch
Tiếp thị Số toàn cầu cho ngành Du lịch Việt Nam.
Từ cuộc họp trước đó, tổ công tác Marketing phối
hợp với Vụ Thị Trường - TCDL đã tiến hành đánh
giá tổng thể các đơn vị đăng ký tham gia. Tổ công
tác giới thiệu ba đơn vị được lựa chọn vào danh
sách cuối cùng đồng thời nhấn mạnh tầm quan
trọng của việc lựa chọn một công ty có tầm cỡ
toàn cầu. Nhóm nhắm mục tiêu hoàn thành công
tác lựa chọn đơn vị thực hiện kịp thời để có thể
đưa ra chiến dịch tiếp thị số này trong Quý 1 năm
2016.

Cập nhật từ các Tổ Công Tác
•

Tổ Công Tác Chính sách, do ông Ken Atkinson,
Phó chủ tịch TAB làm trưởng nhóm, nhận định về
bốn vấn đề ban đầu như sau: 1) chính sách thị
thực, 2) các vấn đề về thuế và đất, 3) MICE (du lịch
kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện,
khen thưởng) và 4) điều chỉnh luật du lịch. Nhóm
đã đánh giá cao chính sách nhà nước và TCDL về
việc mở rộng miễn thị thực nhập cảnh cho các
quốc gia Châu Âu, tuy nhiên, cũng nêu ra những
lĩnh vực cần hoàn thiện. Bên cạnh đó, Tổ Công tác
còn nêu các vấn đề mới liên quan tới du lịch MICE
và chỉ ra những lĩnh vực mà Việt Nam đang mất đi

Trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn hóa Thể thao Du lịch”
cho bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Cán bộ Chương trình,
Phái đoàn EU tại Việt Nam
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Chia sẻ Thông tin Thị trường tại Hội chợ ITE 2015
Thành Phố Hồ Chí Minh

H

ội Chợ Du lịch Quốc tế 2015 (ITE) diễn ra tại
Tp. Hồ Chí Minh với nhiều hội thảo, hội nghị
và họp báo liên quan tới lĩnh vực thông tin về
các thị trường nguồn, các hoạt động quảng bá du lịch
và quản lý thương hiệu. Hội thảo đã thu hút các
doanh nghiệp hàng đầu, các cơ quan quản lý và
nghiên cứu nhằm xác định những vấn đề khó khăn
mà công tác marketing du lịch đang gặp phải tại các
thị trường nguồn trọng điểm, đồng thời hình thành
hướng marketing trong tương lai thông qua các hoạt
động kết hợp với chiến dịch quảng bá chất lượng cao.
Trong khuôn khổ ITE, Dự án EU-ESRT đã tiếp tục thúc
đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực và hỗ trợ Tổng cục Du
lịch (TCDL) cũng như Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA)
với những thông tin thị trường bổ ích tại các hội nghị
và hội thảo diễn ra trong hội chợ.
Một trong số đó là hội thảo được tổ chức dưới sự phối
hợp của VITA nhằm nâng cao hiệu quả công tác quảng
bá tại thị trường Tây Âu. Tham dự hội thảo, ông Kai
Partale, trình bày về cách nâng cao các hoạt động
quảng bá du lịch tại các quốc gia Tây Âu. Bài trình bày
đã nêu bật hướng tiếp cận marketing với một chuỗi
những hành động cần thiết để việc thu hút du khách
Châu Âu tới Việt Nam được bền vững.
Cách hữu hiệu nhất để quảng bá điểm đến tới giới
kinh doanh là để chính họ tới Việt Nam và trực tiếp
trải nghiệm những điều tốt đẹp
nhất mà Việt Nam có thể cung cấp
cho khách du lịch. Chính vì vậy, cùng
thời điểm với hội chợ du lịch quốc tế

của mình và Du lịch có trách nhiệm đang góp phần
vào hành trình đưa Việt Nam trở thành một điểm đến
không thể bỏ qua.
Các chuyên gia Dự án EU-ESRT tiếp tục trình bày tại
các hội thảo về lượng khách du lịch quốc tế tới Việt
Nam và cung cấp những thông tin chuyên sâu về các
thị trường nguồn, đặc biệt là về xu thế, hồ sơ khách du
lịch và đặc trưng thương mại của thị trường khách du
lịch Đức và Anh.
Tại hội thảo cuối cùng tập trung về thương hiệu Du
lịch Việt Nam, ông Kai Partale đã có bài trình bày về
“Quản lý Thương hiệu Du lịch Việt Nam - Xây dựng
Thương hiệu một cách Có trách nhiệm”. Hội thảo còn có
sự tham gia của ông Samir Dixit, Giám đốc điều hành
Thương hiệu Tài chính Châu Á-Thái Bình Dương, giới
thiệu về đóng góp của Du lịch Việt Nam đối với việc
xây dựng thương hiệu Việt Nam nói chung. Năm 2014,
Việt Nam đứng thứ 42 trong tổng số 100 nền kinh tế,
và tăng lên 2 bậc với trụ cột Du lịch, là ngành duy nhất
cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ kể từ năm 2012. Vì
vậy giá trị thương hiệu của Việt Nam với 172 tỉ USD đã
tăng chủ yếu nhờ có sự đóng góp của ngành Du lịch.
Ông Dixit cũng nhận xét “nỗ lực mà TCDL cùng với Dự
án EU- ESRT đóng góp vào công tác phát triển thương
hiệu ‘Du lịch Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận’ đang cho thấy
những kết quả bền vững!”.

ITE, TCDL đã tổ chức một chuyến
khảo sát cho các công ty Du lịch và
báo chí từ các thị trường nguồn
Châu Âu. Để hỗ trợ họp báo quốc tế,
bà Mary McKeon, chuyên gia Dự án
EU-ESRT đã cung cấp những thông
tin cập nhật nhất về hình ảnh và sản
phẩm của Việt Nam. Đây chính là cơ
hội tuyệt vời để Việt Nam gửi tới
đoàn đại biểu Việt Nam đang chú
trọng chăm sóc tài nguyên du lịch
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Kết nối sản phẩm
Du lịch Khu vực
duyên hải
Miền Trung

T

hừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam là
những địa phương có lượng khách du lịch
nhiều nhất ở Việt Nam. Nơi đây được pha trộn
diệu kỳ giữa những bãi biển đẹp mê hồn của Việt
Nam, các Di sản Văn hóa Thế giới, ánh sáng rực rỡ từ
những thành phố sôi động bên sông với những kỳ
quan thiên nhiên nhiên nằm sâu trong đất liền. Không
có gì ngạc nhiên khi khu vực này nhanh chóng trở
thành một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng
nhất của Việt Nam đối với khách du lịch cả trong và
ngoài nước.
Cho tới nay, các sản phẩm du lịch trong vùng mới chỉ
được các địa phương định hướng phát triển và quảng
bá riêng lẻ. Tuy nhiên, một nghiên cứu của Dự án
EU-ESRT chỉ ra rằng khách du lịch khi tới khu vực này
thường tham quan từ hai điểm trở lên ở cả ba tỉnh, do
đó các tỉnh cần hợp tác chặt chẽ hơn để cùng điều
phối phát triển và marketing các sản phẩm du lịch
trong vùng. Hướng tiếp cận dựa vào điểm đến vùng
như vậy đã trở nên phổ biến trên thế giới, giúp tăng

cường hiệu suất các hoạt động du lịch cũng như tính
hiệu quả trong chi tiêu.
Theo hướng tiếp cận này, Dự án EU-ESRT đã phối hợp
với ba tỉnh duyên hải Miền Trung: Thừa Thiên Huế, Đà
Nẵng và Quảng Nam để tăng cường và nâng cao hoạt
động quản lý và năng lực cạnh tranh sản phẩm thông
qua việc thành lập một tổ chức hợp tác phát triển du
lịch cấp vùng cho ba tỉnh. Với sự hỗ trợ của Dự án EUESRT, ba tỉnh đã ký kết Biên bản ghi nhớ, xây dựng cơ
cấu hợp tác vùng và chiến lược phát triển điểm đến
vùng. Hiện nay, Dự án EU-ESRT đang hỗ trợ các tổ
công tác vùng bắt đầu triển khai các những hoạt động
đầu tiên.
Với mục đích tăng cường năng lực cạnh tranh của sản
phẩm du lịch vùng đồng thời thúc đẩy đối thoại côngtư rộng rãi hơn, trong tháng 6/2015, Dự án EU-ESRT đã
bắt đầu phối hợp với Tổ Công tác Phát triển Sản phẩm
Du lịch vùng nhằm tăng cường hợp tác phát triển (và
marketing) sản phẩm du lịch cho ba tỉnh ở cấp độ
khu vực.
Trước tiên, ba tỉnh cần phải thống nhất
về các sản phẩm du lịch sẽ được ưu
tiên phát triển và quảng bá ở cấp
vùng. Sau nhiều phiên họp khác nhau
với đại diện khu vực nhà nước và tư
nhân, các phiên họp kỹ thuật và các
hội thảo, các bên tham gia đã đạt được
sự đồng thuận, xác định năm sản
phẩm chính phù hợp với ba dòng sản
phẩm Biển đảo, Văn hóa, Thiên nhiên
và Du lịch Cộng đồng (xem bảng dưới
đây.
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Các sản phẩm du lịch cấp vùng chính được xác định cho khu vực

Biển đảo

Văn hóa

Tự nhiên & DL
Cộng đồng

Sản phẩm

Tỉnh

Bãi biển Mỹ Khê & Phạm Văn Đồng

Đà Nẵng

Bãi biển Cửa Đại & An Bằng

Quảng Nam

Đảo Cù Lao Chàm

Quảng Nam

Quần Thể Di tích Cố đô Huế (bao gồm Nhã nhạc Cung đình Huế)

T.T Huế

Khu đền & Lăng tẩm dọc Sông Hương

T.T Huế

Ngũ Hành Sơn

Đà Nẵng

Bảo Tàng Điêu khắc Chăm

Đà Nẵng

Phố cổ Hội An

Quảng Nam

Thánh địa Mỹ Sơn

Quảng Nam

Ẩm thực Huế

T.T Huế

Suối nước nóng Thanh Tân

T.T Huế

Bán đảo Sơn Trà

Đà Nẵng

Núi Bà Nà

Đà Nẵng

Các làng Thủ công mỹ nghệ Sông Thu Bồn*

Quảng Nam

Làng Thanh Toàn

T.T Huế
* Bao gồm: Thanh Hà, Kim Bồng, Trà Quế, Làng Triêm Tây

Sau khi lựa chọn các sản phẩm cấp vùng, cần tiếp tục
đạt được sự đồng thuận về cách phân nhóm và kết nối
các sản phẩm này. Dựa trên sự hiểu biết của các bên
liên quan về thực tại và xu hướng năng động của thị
trường, ba cụm sản phẩm du lịch chính đã được xác
định: cụm phía Bắc (bao gồm các sản phẩm du lịch ưu
tiên ở khu vực trung tâm/phía Bắc tỉnh T.T Huế dọc theo
bờ biển), cụm phía Nam ven biển Miền Trung (các sản
phẩm du lịch ven biển ưu tiên nằm dọc theo bờ biển phía
Nam tỉnh T.T Huế, Đà Nẵng và phía Bắc tỉnh Quảng
Nam), và cụm Nội địa (các sản phẩm du lịch ưu tiên
nằm trong khu vực đất liền của cả ba tỉnh).

phía sâu trong đất liền, kết nối với đường
Hồ Chí Minh đi qua nhiều khu vực nổi tiếng, các
sản phẩm Du lịch Cộng đồng và Sinh thái mới nổi.
Khu vực kết nối

Ba chiến lược chính nhằm kết nối các sản phẩm du
lịch ưu tiên:
1. Con đường Di sản (tuyến đường thẳng): Tăng cường
Tuyến Con đường Di Sản chạy dọc theo bờ biển ở
phía bắc từ Huế qua Đà Nẵng đến Hội An ở phía
nam, tuyến đường này liên kết các sản phẩm văn
hóa của khu vực với nhau.
2. Trung tâm du lịch “Thiên đường biển” (cụm liên tỉnh):
Tập trung phát triển và quảng bá các sản phẩm
Biển đảo dọc theo bãi biển Lăng Cô (T.T Huế) ở phía
bắc qua khu vực ven biển Đà Nẵng và kết thúc tại
bãi biển Cửa Đại ở phía Nam (Quảng Nam).
3. Con đường sinh thái (tuyến vòng tròn): tuyến đường
được thiết lập dọc theo bờ biển sau đó tiến về

Một phân tích khoảng thiếu hụt đã được tiến hành
nhằm hỗ trợ nâng cao các sản phẩm du lịch vùng,
trong đó đánh giá chức năng của sản phẩm trên tuyến
và cụm sản phẩm đã xác định. Mười hai kiến nghị
chính về phát triển sản phẩm cho vùng đã được rút ra
từ phân tích này, từ việc nâng cao chất lượng thuyết
minh tại các điểm di sản tới tăng cường loại hình và
chất lượng dịch vụ cũng như hoạt động tại các điểm
đến ven biển, đẩy mạnh bảo vệ các làng bản truyền
thống chủ chốt khỏi sự đô thị hóa và hiện đại hóa
đồng thời tăng cường phát triển, quảng bá và hợp tác
tại các lễ hội và sự kiện du lịch khu vực duyên hải
Miền trung.
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Kết nối sản phẩm
cho Hợp tác
phát triển ở
Đồng Bằng Sông
Cửu Long

A

n Giang, Kiên Giang và Cần Thơ là ba trong số
các điểm đến quan trọng nhất đối với Du lịch
nội địa, thu hút lượng khách tới thăm hơn cả
số lượt khách của chín tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long
(ĐBSCL) khác cộng lại, cũng là khu vực có khách quốc
tế tới thăm ngày càng đông, đồng thời nằm trong số
các tỉnh có tài nguyên du lịch đa dạng nhất ĐBSCL. Với
sông ngòi, kênh rạch và miệt vườn ở Cần Thơ, du lịch
tâm linh ở An Giang và Du lịch Biển đảo ở Kiên Giang,
khu vực ngày đặc biệt có lợi thế trong phát triển các
sản phẩm độc đáo cho du lịch tỉnh và vùng.
Tuy nhiên, theo quan điểm của chuyên gia Dự án EU
thì vào thời điểm hiện nay ba tỉnh vẫn chưa hình
thành một điểm đến do chưa hề có nhận diện chung
nào về mặt nhận dạng địa lý. Khu vực này đồng thời
đang phải đối mặt với các vấn đề liên quan tới bền
vững như độ dài lưu trú của khách ngắn, việc cung cấp
các sản phẩm đã có còn hạn chế, chất lượng dịch vụ,
quá tải, các sản phẩm về thuyền và vườn cây ăn trái
đang bị hao kiệt.

ưu tiên và xây dựng phân tích kỹ thuật giúp khu vực
nâng cao hợp tác trong phát triển sản phẩm.
Sau công tác nghiên cứu tìm hiểu, thảo luận xin ý kiến
của các bên tham gia ba tỉnh, khảo sát thực địa cũng
như các hội thảo tư vấn với các công ty du lịch, các
bên đã đồng thuận và xác định được ba lĩnh vực sản
phẩm ưu tiên như:
•

Sản phẩm du lịch dựa vào thiên nhiên,

•

Sản phẩm Du lịch Cộng đồng - sinh thái

•

Sản phẩm văn hóa - lịch sử.

Từ những lĩnh vực sản phẩm này chuyên gia Dự án EU
- ESRT đã đề xuất tám cụm sản phẩm du lịch cho
khu vực như sau:
1. Thành Phố Long Xuyên và vùng lân cận.
2. Thành phố Châu Đốc và vùng lân cận.
3. Thành phố Cần Thơ và huyện Ninh Kiều.
4. Cái Răng – Phong Điền – Bình Thủy – Ômôn –
Thốt Nốt.

Giải quyết các vấn đề này, Dự án EU-ESRT đã phối hợp
với Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch ba tỉnh ĐBSCL để
nâng cao quản lý du lịch và năng lực cạnh tranh sản
phẩm thông qua việc thành lập tổ chức hợp tác du lịch
vùng. Với sự hỗ trợ của Dự án EU-ESRT, Biên bản Ghi
nhớ đã được ký vào năm 2014, trong đó ba tỉnh
ĐBSCL cam kết tham gia cơ chế quản lý và phát triển
du lịch chung với sự hình thành của Ban Chỉ đạo Du
lịch vùng.

chung của khu vực.

Hỗ trợ của Dự án EU-ESRT dành cho ba tỉnh ĐBSCL tập

•

trung vào việc thúc đẩy năng lực cạnh tranh sản phẩm
du lịch và tăng cường đối thoại công tư. Theo đó, Các
chuyên gia Dự án EU đã được huy động tới khu vực để
thực hiện nghiên cứu kỹ thuật xác định các sản phẩm

Hướng về Tâm Linh – Hà Tiên Thơ mộng (Hồ Chí
Minh – Châu Đốc – Hà Tiên).

•

Miệt Vườn thơ mộng (Hồ Chí Minh –Cần Thơ –
Hà Tiên).

5. Rạch Giá – Hòn Đất – Kiên Hải.
6. U Minh Thượng.
7. Kiên Lương – Hà Tiên.
8. Phú Quốc.
Năm tuyến Du lịch đã được đưa ra thảo luận và đề
xuất cho công tác quảng bá và phát triển sản phẩm

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DU LỊCH
CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

•

Ba tỉnh, một trải nghiệm (Hồ Chí Minh – Châu Đốc –
Hà Tiên – Phú Quốc – Cần Thơ).

đó đánh giá tình trạng và chức năng của sản phẩm
trên các tuyến và cụm du lịch, từng bước hành động

•

Miệt vườn, Biển và đảo (Cần Thơ – Kiên Giang –
Cần Thơ).

•

Thiên đường Đảo Ngọc (Cần Thơ – Phú Quốc –
Cần Thơ).

cũng đã được đề xuất. Trọng tâm sẽ là các hoạt động
nâng cao năng lực cho Ban chỉ đạo tỉnh (Ban Hợp tác
Khu vực), thành lập Tổ Công tác sản phẩm du lịch
vùng, xây dựng nền tảng cho đối thoại và hợp tác công
tư trong ngành du lịch của vùng và triển khai chương
trình xây dựng năng lực mục tiêu dựa trên phân tích
kỹ thuật về sản phẩm, đây cũng là cá hoạt động mà
Dự án EU sẽ tiếp tục hỗ trợ trong giai đoạn tiếp theo.

Nhằm hỗ trợ nâng cao quá trình phát triển sản phẩm
cho khu vực, bên cạnh một phân tích kỹ thuật trong
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Du lịch có trách
nhiệm được
chú trọng trong
Giáo dục và Đào tạo
Du lịch ở Việt Nam

N

gày nay, các tiêu chuẩn kỹ năng nghề dựa
vào năng lực có tầm quan trọng về mặt kinh
tế cũng như giáo dục bởi lẽ những tiêu
chuẩn này là những công cụ thiết yếu giúp đảm bảo
sự phù hợp, minh bạch và chất lượng cho những kết
quả đầu ra của quá trình giáo dục và đào tạo. Đây
cũng là đề tài thảo luận về cách thức sử dụng hiệu quả
các tài liệu hỗ trợ của Dự án EU-ESRT về các tiêu
chuẩn nghề dựa vào năng lực, bao gồm cả các vấn đề
Du lịch có trách nhiệm trong hệ thống giáo dục và
đào tạo.
Một hội thảo quy tụ hơn 100 đại biểu, những người
đang đóng góp cho sự phát triển nguồn nhân lực du
lịch của Việt Nam, từ các nhà hoạch định chính sách,
các lãnh đạo trong Ngành, các cơ sở giáo dục và đào
đạo tới khu vực tư nhân đã được tổ chức tại Trường
cao đẳng Nghề Du lịch Nha Trang vào tháng 8/2015.
Diễn đàn này do Dự án EU-ESRT hỗ trợ thảo luận về
những thay đổi và xu hướng quan trọng nhất trong thị
trường lao động và cách thức mà hệ thống dục và đào
tạo nghề có thể đáp ứng được. Đây cũng là cơ hội trao
đổi và chia sẻ kiến thức về thực trạng giáo dục và đào
tạo nghề ở Việt Nam hiện nay.
Phát biểu tại hội thảo, Ông Alejandro Montalban
Carasco - Trưởng ban Hợp Tác và Phát triển, Phái đoàn
Liên Minh Châu tại Việt Nam cho rằng “Chúng ta thấy
Nha Trang hiện nay đang xây dựng những khu nghỉ
dưỡng hiện đại với những thương hiệu khách sạn nổi
tiếng thế giới. Đây là một khía cạnh vô cùng lạc quan, tuy
nhiên, để có thể cung cấp các dịch vụ có tính chuyên
nghiệp cao cho du khách và cạnh tranh được với các
quốc gia láng giềng, phát triển cơ sở hạ tầng phải đi đôi
với lực lượng lao động chuyên nghiệp và có kĩ năng tốt”.
Luật Giáo dục và Đào tạo nghề và Việc làm gần đây
giúp cho quá trình chuẩn bị hội nhập ASEAN vào

tháng 1/2016 cũng như những yêu cầu thiết yếu giúp
đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia phù
hợp với Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về nghề du
lịch trong ASEAN (ASEAN-MRA) đã vạch rõ con đường
phát triển cho du lịch Việt Nam. Trước bối cảnh thay
đổi, trong phần đầu của hội thảo, các nhà lãnh đạo và
các nhà hoạch định chính sách đã thảo luận về hướng
hoàn thiện và sự bền vững trong tương lai cho Giáo
dục và Đào tạo nghề Du lịch ở Việt Nam, tiếp tục áp
dụng chương trình đào tạo dựa vào năng lực và quy
trình chuyển đổi Hội đồng cấp chứng chỉ nghề Du lịch
Việt Nam thành Hội đồng Nghề Du lịch Việt Nam theo
hướng có trách nhiệm.
Trong phần thứ hai, các cơ sở giáo dục và đào tạo như
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang,
Trường cao đẳng Nghề Việt - Úc và Trường Cao đẳng
Quốc tế Pegasus đã chia sẻ những kinh nghiệm của
mình trong việc đưa các tiêu chuẩn du lịch vào chương
trình giáo dục, đồng thời Trường Đại học Hạ Long
trình bày một phương pháp tiếp cận khoa học để đưa
Du lịch có trách nhiệm vào chương trình giáo dục du
lịch. Từ góc nhìn của một doanh nghiệp, Tập đoàn
Khách sạn Mường Thanh đã chia sẻ kinh nghiệm của
mình trong việc đào tạo tại nơi làm việc với bài trình
bày “Đào tạo dựa vào năng lực trên cơ sở các tiêu
chuẩn nghề”.
Đánh giá các kết quả đạt được của hội thảo, Trưởng
nhóm Tư vấn của Dự án EU-ESRT, bà Mary McKeon
nhấn mạnh “Đây là thời điểm mà tất cả các bên liên
quan cần phải có trách nhiệm để gánh vác vai trò quan
trọng của mình cũng như cùng nhau hợp tác để tăng
cường hoạt động giáo dục và đào tạo du lịch, đưa Việt
Nam trở thành điểm đến du lịch tầm cỡ thế giới với một
lực lượng lao động có kỹ năng nghề cao và dịch vụ chất
lượng, đáp ứng được nhu cầu của một ngành Du lịch
không ngừng phát triển”.

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DU LỊCH
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Nâng cao năng lực
quản lý cho
giáo viên và các
cơ sở đào tạo

N

hững hạt giống cho sự thay đổi về quản lý du
lịch trong nhiều năm tới đã được gieo mầm
tại năm trường cao đẳng (Lào Cai, Sơn La,
Nghệ An, Gia Lai và Kiên Giang), các cơ sở đào tạo nay
đã có điều kiện tốt hơn để phát triển các kỹ năng nghề
quan trọng cho ngành Du lịch.

Dự án EU-ESRT đã cung cấp các trang thiết bị cho các
trường cao đẳng có nguồn lực vẫn còn hạn chế và tiến
hành đào tạo đội ngũ giáo viên với nhiều khóa tập
huấn Kỹ năng nghề VTOS dựa trên năng lực. Ngoài ra,
các chuyên gia Dự án còn phối hợp chặt chẽ với các cơ
sở đào tạo để kết hợp chương trình đào tạo VTOS và
chương trình đào tạo đội ngũ giáo viên với mục đích
nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.
Tập huấn cho các trường vốn là mối quan hệ hợp tác
liên tục giữa chuyên gia Dự án và giáo viên của
trường, bao gồm hỗ trợ và hướng dẫn về các tiêu
chuẩn nghề cũng như việc đưa các nội dung du lịch có
trách nhiệm vào chương trình đào tạo. Khóa tập huấn
được thiết kế và triển khai dành cho đội ngũ quản lý
thị trường và khoa du lịch ở mỗi trường với mục đích
phát triển năng lực thực hiện các chương trình đào
tạo chất lượng, nâng cao hiểu biết về các yêu cầu đào
tạo nghề có chất lượng và trang bị năng lực giúp quản
lý chất lượng đào tạo tốt hơn cho ngành Du lịch với
các nguồn lực và tài liệu được Dự án EU-ESRT hỗ trợ.
Bà Lương Ngọc Bích, Phó trưởng Khoa Du lịch, Trường
Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang nhớ lại: “Khi Hiệu
trưởng thông báo cho chúng tôi rằng, Dự án EU-ESRT đã
chọn trường của chúng tôi làm một trong số các đối
tượng hưởng lợi của Dự án trong hoạt động nâng cao
đào tạo nghề về du lịch có trách nhiệm, đội ngũ cán bộ
khoa Du lịch chúng tôi đã hết sức vui mừng”.

nhất, đặc biệt là những kiến thức về quản lý du lịch
bền vững”.
“Sau khi tham gia khóa đào tạo về Du lịch có trách nhiệm
của Dự án EU-ESRT, tôi đã có động lực lớn hơn về nhu
cầu phát triển du lịch bền vững vì lợi ích của người dân,
kinh tế và môi trường địa phương, cũng vì vậy khi trở về
tôi đã xây dựng kế hoạch triển khai một khóa đào tạo
mới cho sinh viên của mình trong đó có tích hợp nội dung
về các nguyên tắc Du lịch có trách nhiệm”.
Bà Bích cho biết thêm, “Các hoạt động hỗ trợ của Dự án
dành cho Trường đã thực sự chuyển đổi cách chúng tôi
giảng dạy về du lịch. Tôi nghĩ rằng trong thời gian tới, du
lịch ở địa phương chúng tôi sẽ đi theo hướng bền vững
hơn khi sinh viên của chúng tôi tốt nghiệp và đứng trên
cương vị là những người ra quyết định trong ngành
Du lịch”.
“Tuy còn hạn chế, chúng tôi đã nỗ lực tận dụng tối đa các
nguồn lực, công cụ và thiết bị thực hành mà chúng tôi có
được nhờ hỗ trợ của Dự án EU-ESRT đã tạo ra một môi
trường tốt hơn cho Giáo viên và học viên tiến hành các
khóa đào tạo về du lịch có trách nhiệm như cho nghiệp
vụ Lễ tân, Hướng dẫn, nghiệp vụ Buồng và dịch vụ Nhà
hàng”.
“Với kiến thức và cơ sở vật chất mà Dự án EU-ESRT cung
cấp hy vọng rằng trường của chúng tôi sẽ trở thành tấm
gương cho các trường cao đẳng khác ở Việt Nam noi theo
trong việc đưa các kiến thức về du lịch có trách nhiệm
vào ngay trọng tâm khi xây dựng khóa học”.

Bà Bích cho biết: “Chương trình đào tạo Du lịch của
chúng tôi đã hoạt động hiệu quả trong nhiều năm, tuy
nhiên du lịch đang ngày càng thay đổi nhanh chóng ở
khu vực và chúng tôi bắt đầu nhận ra rằng chương trình
đào tạo vẫn chưa bắt kịp được với những suy nghĩ mới
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Xây dựng thực hành Du lịch Có trách nhiệm
trên khắp mọi miền đất nước

V

ới sự hỗ trợ của Dự án EU-ESRT, Việt Nam đã
tập trung giảm bớt những trở ngại về thể chế
đối với phát triển du lịch và nâng cao năng lực
Du lịch có trách nhiệm cho toàn ngành.

đối tượng hưởng lợi dưới đây đã đạt được những tiến
bộ về kỹ năng nghiệp vụ.
•

Trên 4.500 học viên đến từ các Cộng đồng, Cơ sở
lưu trú, Cơ quan Nhà nước, Khu bảo tồn, Làng
nghề thủ công, Công ty du lịch và Điểm Tham
quan Di sản Văn hóa đã được tập huấn về Du lịch
có trách nhiệm,

•

Gần 2.500 đại diện các bên tham gia đã được đào
tạo về Du lịch Cộng đồng, Du lịch nghỉ tại Nhà dân,

Một trong số các phương pháp chính mà Dự án EUESRT áp dụng nhằm nâng cao nhận thức về Du lịch có
trách nhiệm là xây dựng và tích hợp các khóa đào tạo
du lịch có trách nhiệm vào lĩnh vực giáo dục và đào
tạo du lịch chính quy cũng như không chính quy, đặc
biệt nhắm mục tiêu tới các trường cao đẳng và trung
cấp, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới du lịch
cũng như sở du lịch tại các tỉnh.

Vận hành Trung tâm Thông tin Du lịch và nhiều
khóa tập huấn về Quản lý Marketing Du lịch khác
•

Nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên: trong khi
phương thức đào tạo truyền thống chủ yếu dựa vào
kiến thức và hiểu biết, thì đào tạo dựa vào năng lực
không chỉ tập trung vào yếu tố kiến thức mà còn nhấn
mạnh vào kỹ năng thực hiện công việc. Các khóa tập
huấn dựa vào năng lực của Dự án EU-ESRT tập trung
xây dựng các kỹ năng công việc đã hình thành và được
công nhận trong ngành trong khuôn khổ các tiêu
chuẩn kỹ năng nghề. Trái với hướng tiếp cận lý thuyết,
đào tạo dựa trên năng lực là hướng tiếp cận mang
tính thực tế tại nơi làm việc, sẽ trang bị cho học viên
những kỹ năng mà ngành Du lịch đang cần.
Sự tham gia toàn ngành: sự tham gia của toàn
ngành là yếu tố thành công then chốt trong chương
trình tập huấn xây dựng năng lực của Dự án EU-ESRT;
trong đó đại diện các bên trong ngành đã tham gia
vào các cuộc thảo luận trong quy trình xây dựng các
tiêu chuẩn kỹ năng dựa vào năng lực cũng như các
chương trình và hội thảo tập huấn về du lịch có trách
nhiệm. Xây dựng các khóa học phù hợp với nhu cầu
của doanh nghiệp có nghĩa là các kỹ năng được xây
dựng phải phù hợp với nhu cầu hiện nay của ngành
với việc đưa vào các vấn đề về du lịch có trách nhiệm.
Kết quả: kết quả là, cho tới nay trong hoạt động lồng
ghép các nguyên tắc Du lịch có Trách nhiệm các nhóm

Hơn 2.000 học viên đã được đào tạo theo phương
pháp dựa vào năng lực bao gồm những khái niệm
về trách nhiệm trong các khóa Đào tạo các Đào
tạo viên, Quản lý Khách sạn, Thuyết minh Du lịch,
Quản lý Khách sạn Nhỏ, Phục vụ trên Tàu thủy Du
lịch và nhiều ngành nghề khác.

Ảnh hưởng: Các khóa tập huấn đã để lại những ảnh
hưởng tốt lên công việc của các học viên tham gia các
khóa đào tạo những người không chỉ đã có cơ hội
trang bị các kiến thức chuyên nghiệp bổ ích mà giờ
đây còn đóng vai trò là hình mẫu trong tổ chức/ngành
và cộng đồng của mình. Họ tự tin ủng hộ nâng cao
nhận thức về du lịch có trách nhiệm và đang mở
đường tới một tương lai bền vững cho ngành Du lịch
Việt Nam.
Bài học: Các khóa tập huấn xây dựng năng lực về Du
lịch có Trách nhiệm cho thấy chương trình đào tạo cho
Du lịch Việt Nam dựa trên Bộ công cụ Du lịch Có trách
nhiệm có thể được điều chỉnh một cách có trách
nhiệm nhằm phục vụ cho nhiều nhóm đối tượng mục
tiêu mà ngành du lịch phụ thuộc vào đó. Bằng cách
kết nối với TCDL, các cơ sở đào tạo và khối doanh
nghiệp, các khóa đào tạo du lịch có trách nhiệm có thể
tiếp tục được thực hiện thành công dưới sự hỗ trợ của
Dự án EU-ESRT.
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Tập huấn cho các
chủ hộ kinh doanh
homestay để kết nối
tốt hơn với các doanh
nghiệp du lịch

D

u lịch nghỉ tại nhà dân (hay còn gọi là
homestay) thường diễn ra ở khu vực vùng núi
phía Bắc và miền Trung Việt Nam, nơi sinh
sống của rất nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Trải
nghiệm này là sự kết hợp giữa dịch vụ lưu trú cơ bản
trong gia đình tại ngôi nhà truyền thống của người
dân với các bữa ăn, biểu diễn văn hóa, chương trình
du lịch địa phương và mua các sản phẩm thủ công.

muốn đầu tư vào kinh doanh mô hình homestay. Các
học viên tham gia khóa tập huấn đã đánh giá tình
hình để xác định các vấn đề trong hoạt động kinh
doanh của mình đồng thời rà soát lại những tài liệu
tiếp thị mà các chủ hộ hiện có. Ngoài ra, các học viên
còn xác định các đặc trưng cụ thể của khu vực,
chương trình du lịch tại địa phương, bản đồ và các
chương trình du lịch của các điểm đến lớn hơn.

Mặc dù homestay là một lĩnh vực nhỏ trong ngành
dịch vụ lưu trú rộng lớn tại Việt Nam, nhưng nếu được
phát triển theo định hướng thị trường, homestay có
thể trở thành một lựa chọn sinh kế/thu nhập bổ sung
tốt cho các thành viên trong cộng đồng ở khu vực
nông thôn trong khi các nguồn sinh kế khác còn nhiều
hạn chế.

Một học viên tại Xóm Ải (Hòa Bình) cho biết: “Chúng tôi
đã làm các biển hiệu đơn giản, lập bản đồ những điểm
tham quan, các hoạt động và các gói du lịch, những việc
này giúp chúng tôi tạo ra những mối quan hệ hợp tác
kinh doanh tốt hơn”.

Dự án EU-ESRT đã hỗ trợ trang thiết bị cho 10 nhà văn
hóa xã khắp cả nước, triển khai các khóa tập huấn về
kỹ năng dịch vụ khách hàng và quản lý dịch vụ lưu trú
tại nhà dân đồng thời hỗ trợ các hoạt động quảng bá
khác. Sau rất nhiều khóa tập huấn homestay liên tục
được triển khai từ năm 2012 - 2013, gần 500 các chủ
hộ kinh doanh homestay đã được tập huấn với
phương pháp đào tạo được đổi mới và hướng học tập
chủ động nhằm mục đích tăng cường việc làm và thu
nhập cho các hộ gia đình. Các mô-đun bài học bao
gồm các vấn đề về vệ sinh và bảo vệ môi trường, dịch
vụ khách hàng, phục vụ buồng, dịch vụ nhà hàng, tối
đa hóa doanh số bán hàng và hoạt động tiếp thị tốn ít
chi phí.
Tiếp tục chương trình hỗ trợ này, năm 2015, Dự án EUESRT đã tổ chức một chuỗi các khóa tập huấn khác về
hướng dẫn thực hành các hộ lưu trú du lịch tại nhà
dân nhằm giúp các hộ này kết nối tốt hơn với các
doanh nghiệp du lịch. Các khóa tập huấn đã cung cấp
những hướng dẫn thực hành dành cho các chủ hộ
kinh doanh homestay ở các khu vực vùng sâu vùng xa,
gồm Tây Bắc, Tây Nguyên và Đồng Bằng sông Cửu
Long như các tỉnh Hòa Bình, Cần Thơ, Điện Biên, An
Giang, Lai Châu, Yên Bái, Phú Thọ, Đắk Lắk, Kon Tum
và Thanh Hóa.
Các khóa tập huấn này giúp các chủ hộ kinh doanh
xác định những vẫn đề cần phải cải thiện cho mô hình
homestay hiện tại cũng như giúp những chủ hộ đang

Chị Hạnh đến từ Mộc Châu đánh giá “Khá là thú vị khi
chúng tôi có quan niệm rất khác nhau về cách thức trang
trí cho cơ sở homestay. Chúng tôi thì muốn sử dụng các
trang thiết bị và nội thất hiện đại cho khu vực phòng ngủ
và nhà tắm, nhưng khách du lịch, đặc biệt là khách du
lịch quốc tế thì lại thích đồ trang trí đơn giản, tự nhiên và
có tính sinh thái hơn. Điều này thật là khác biệt! Chúng
tôi sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu này của thị trường!” .
Một chủ hộ kinh doanh homestay khác ở Mỹ Hòa
Hưng tỉnh An Giang cho biết thêm: “Khi khách du lịch
nhìn thấy những đồ nội thất do chính tôi làm từ tre như
khung gương, giá treo bàn chải đánh răng, cốc, giá treo
quần áo, hệ thống đèn chiếu sáng v.v. thì họ rất thích bởi
chúng được làm từ các nguyên liệu thân thiện với môi
trường và những thứ này có thể đem lại sự khác biệt”.
Tuy nhiên, tiếp thị và quảng bá homestay là hoạt động
rất quan trọng để thông tin tới các khách hàng tiềm
năng về cơ sở kinh doanh của mình, đồng thời hoạt
động này cũng cần được được duy trì để đảm bảo liên
tục đón được khách. Chị Mai, chủ hộ kinh doanh
homestay Hoa Ban ở Mộc Châu cho biết “chị sẽ tập
trung vào hoạt động tiếp thị và quảng bá tại điểm bằng
cách cung cấp dịch vụ chất lượng cao và tạo ra tính đôc
đáo trong dịch vụ lưu trú của mình”.
Hy vọng những sáng kiến hỗ trợ của Dự án EU-ESRT sẽ
giúp các chủ hộ kinh doanh homestay tăng cường
hoạt động kinh doanh và tạo ra thu nhập thông qua
việc nâng cao các tiêu chuẩn trong hoạt động kinh
doanh của mình.
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CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DU LỊCH
CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Chia sẻ kiến thức,
Phát triển Du lịch
có trách nhiệm và
nâng cao tinh thần
trách nhiệm

M

ột hội thảo đã được tổ chức với sự hỗ trợ
của Dự án EU-ESRT tại thành phố Hạ Long
đã quy tụ 66 cựu học viên, những người đã
hoàn thành xuất sắc các khóa đào tạo về quản lý du
lịch có trách nhiệm tại ba trường đại học quốc tế:
Leeds Beckett (Vương Quốc Anh), Breda (Hà Lan) và
Taylor’s (Malaysia) nhằm thảo luận về cách thức ứng
dụng hiệu quả kiến thức và kỹ năng về quản lý Du lịch
có trách nhiệm tại Việt Nam.
Tham gia các khóa đào tạo do Dự án EU-ESRT tài trợ
từ năm 2013 đến năm 2015, các cán bộ quản lý quản
lý nhà nước về Du lịch từ Tổng cục Du lịch đến các Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh đã có cơ hội
nâng cao năng lực, góp phần vào sự phát triển nguồn
nhân lực của ngành một cách lâu dài.
Các cán bộ này đã được trang bị kiến thức về Quản lý
Du lịch Có trách nhiệm, bao gồm các chủ đề chính
như Phát triển Du lịch Bền vững, Chính sách Du lịch,
Hoạch định và Chiến lược Du lịch, Quản lý Điểm đến,
Tiếp thị Điểm đến, Nghiên cứu Thị trường, Phát triển
sản phẩm, Quảng bá và Xây dựng thương hiệu Du lịch.
Để nguồn kiến thức vô giá này sẽ không bị lãng phí,
hội thảo đã tạo ra một diễn đàn dành cho các học viên
chia sẻ những kiến thức và ý tưởng thông qua các
cuộc thảo luận cũng như các bài trình bày. Các chủ đề
thảo luận tập trung vào cách tăng cường với các vấn
đề như quản lý doanh nghiệp du lịch phù hợp nguyên
tắc đạo đức, quản lý chất lượng và dịch vụ du lịch,
phát triển sản phẩm, marketing và quản lý sự kiện
theo hướng có trách nhiệm tại Việt Nam.
Là một trong số các học viên tham gia khóa đào tạo
tại Malaysia, anh Nguyễn Thành Tâm, chuyên viên Sở

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, cho biết
khóa học thực sự là một cơ hội tốt cho cán bộ quản lý
nhà nước về du lịch nâng cao kiến thức và kỹ năng
quản lý du lịch có trách nhiệm. Anh cho biết thêm
“sau khi hoàn thành khóa học, tôi đã chủ động áp dụng
những kiến thức thu được từ mô hình du lịch cộng đồng
ở Banghuris, Malaysia để chuẩn bị xây dựng đề án phát
triển mô hình du lịch cộng đồng tại làng rau Ngọc Lãng,
xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa. Đề xuất này đã nhanh
chóng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên phê duyệt và
đưa vào thực hiện”. Những người nông dân Ngọc Lãng
hiện đang khá bận rộn luân phiên trồng nhiều loại rau
và hoa quanh năm để đáp ứng nhu cầu tham quan
của du khách.
Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Cán
bộ Ban Hợp tác và Phát triển, Phái đoàn Liên Minh
Châu Âu tại Việt Nam nhấn mạnh “mối quan hệ hợp tác
chặt chẽ giữa Việt Nam và Liên Minh Châu Âu với hơn 12
năm hỗ trợ ngành Du lịch và trên 20 triệu euro đầu tư
cho hoạt động đào tạo du lịch, nâng cao chất lượng dịch
vụ và xây dựng năng lực, đồng thời củng cố vững chắc
nền tảng cho ngành Du lịch Việt Nam vì sự tăng trưởng
toàn diện và có trách nhiệm với môi trường và xã hội”.
Hi vọng rằng, với các kiến thức và kĩ năng mà các khóa
đào tạo trang bị, các cán bộ quản lý nhà nước về Du
lịch của Việt Nam sẽ có sự chuyển biến về quan điểm
nhằm ứng dụng các thực tiễn Du lịch có trách nhiệm
trong phát triển, quy hoạch, xúc tiến quảng bá du lịch,
đề cao vai trò của môi trường và góp phần xóa đói
giảm nghèo, đồng thời trang bị các kĩ năng về lãnh
đạo và quản lý nhằm triển khai chính sách Du lịch có
trách nhiệm.

