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Ấn phẩm này được thực hiện với sự giúp đỡ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của ấn phẩm do Dự án “Chương trình Phát triển Năng lực
Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội” chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
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Phối hợp các
nhà tài trợ cho
ngành du lịch Việt Nam

N

gày 28/1/2016, đại diện của mười nhà tài trợ

Nam, trong đó một vài Dự án đã được triển khai trong

quốc tế đã nhóm họp tại Hà Nội trong buổi

nhiều năm. Các Dự án này bao gồm Dự án “Hỗ trợ cho

tọa đàm phối hợp các nhà tài trợ cho ngành

chương trình “Sáng kiến đối với việc hội nhập ASEAN”

Du lịch Việt Nam nhằm tìm ra cơ chế hợp tác hiệu

(IAI)” do cơ quan Hợp tác Đức tài trợ; Hỗ trợ của

quả. Đây là hoạt động do Dự án EU-ESRT khởi xướng

UNESCO đối với sự phát triển du lịch tại tỉnh Quảng

với vai trò là hoạt động hỗ trợ kỹ thuật giúp Tổng cục

Nam và Thừa Thiên Huế; “Liên minh Vịnh Hạ Long” -

Du lịch.

Sáng kiến bảo tồn và gìn giữ Vịnh Hạ Long của Hiệp

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Nguyễn Văn Tuấn,

của USAID); ngoài ra còn có một số Dự án khác do

hội Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên (đối tác triển khai
Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đã bày tỏ sự cảm ơn

Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Tổ chức Lao động

sâu sắc đối với sự hợp tác liên tục và mạnh mẽ của

Quốc tế ILO, Quỹ Bảo tồn động vật hoang dã thế giới

nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế và khu vực và các nhà

WWF; Tổ chức Lux-Development, Ban hợp tác Quốc tế

tài trợ đã hỗ trợ giúp ngành Du lịch phát triển và hội

- Đại sứ quán Italia và Văn phòng hợp tác Thụy Sỹ tại

nhập. “Sự hỗ trợ quý báu này đã góp phần giúp ngành

Việt Nam.

Du lịch Việt Nam thực hiện thành công Chiến lược
phát triển du lịch giai đoạn 2001 - 2010 và hiện nay là

Buổi tọa đàm là cơ hội để xây dựng hoạt động điều

Chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn

phối liên tục và hiệu quả giữa các tổ chức và cơ quan

2030”, ông Tuấn khẳng định.

đang hỗ trợ cho Du lịch Việt Nam. Thông qua các bài

Là nhà tài trợ lớn nhất cho ngành Du lịch Việt Nam,

những ưu tiên của ngành, xác định vai trò và trách

Liên minh Châu Âu vẫn tiếp tục là đối tác mạnh mẽ

nhiệm của từng bên liên quan và thống nhất về các cơ

với hơn 12 năm liên tục hỗ trợ tích cực giúp Du lịch

chế hợp tác để tránh bị trùng lặp các hoạt động và

trình bày và phiên thảo luận, các đại biểu đã xác định

Việt Nam xác định được vị trí của mình trên bản đồ du

lãng phí nguồn lực, từ đó đảm bảo đạt được các mục

lịch thế giới. “Trong khoảng thời gian này, Liên minh

tiêu chung theo hướng bền vững.

Châu Âu đã tài trợ hơn 20 triệu Euro cho hoạt động
đào tạo du lịch nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và

Sáng kiến tổ chức tọa đàm giữa các nhà tài trợ của Dự

tăng cường năng lực, đồng thời củng cố vững chắc

án EU-ESRT sẽ đặt nền tảng cho việc hình thành Diễn

nền tảng cho ngành Du lịch Việt Nam vì sự tăng

đàn Du lịch do Tổng cục Du lịch chủ trì, thu hút thêm

trưởng toàn diện và có trách nhiệm với môi trường và

nhiều thành phần tham gia để có thêm nhiều tài trợ

xã hội”, ông Tom Corrie, Phó ban Hợp tác Phát triển,

và hỗ trợ kỹ thuật quốc tế đối với ngành Du lịch Việt

Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam chia sẻ.

Nam trong thời gian tới.

Ngoài Dự án EU-ESRT do Liên minh Châu Âu tài trợ,
hiện có nhiều cơ quan tổ chức khác cũng đang hỗ trợ
các sáng kiến liên quan tới phát triển du lịch tại Việt
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Tải tài liệu VTOS
2013 miễn phí
qua mạng

N

gày 15/1/2016, Dự án EU-ESRT đã chính thức
bàn giao bộ tài liệu song ngữ “Tiêu chuẩn

Các lĩnh vực nghề VTOS:

nghề du lịch Việt Nam - VTOS phiên bản 2013”

cho Tổng cục Du lịch.
Tiêu chuẩn nghề VTOS đề cập những chuẩn mực thực
tiễn tối thiểu cần thiết để thực hiện công việc hiệu quả
trong lĩnh vực du lịch/khách sạn. Những tiêu chuẩn
này cũng xác định cụ thể những gì người lao động cần
biết và làm được cũng như cách thực hiện để có thể

Lưu trú Du lịch
1. Lễ tân
2. Phục vụ buồng
3. Phục vụ nhà hàng
4. Chế biến món ăn
Lĩnh vực chuyên biệt:
5. Quản lý khách sạn
6. Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ

hoàn thành chức năng công việc cụ thể trong bối cảnh
môi trường làm việc. Ngoài ra, nó còn bao gồm các
đơn vị năng lực về Du lịch có trách nhiệm phù hợp với

Lữ hành
1. Điều hành du lịch & Đại lý lữ hành
2. Hướng dẫn du lịch

nhiều công việc trong tất cả các lĩnh vực nghề.
Tiêu chuẩn VTOS phiên bản 2013 được xây dựng
tương thích với Tiêu chuẩn Năng lực chung về nghề

Lĩnh vực chuyên biệt:
3. Thuyết minh Du lịch
4. Phục vụ trên tàu thủy du lịch

Du lịch trong ASEAN và đáp ứng các quy định của
Thỏa thuận Thừa nhận lẫn nhau về nghề du lịch trong
ASEAN (MRA-TP), đảm bảo yêu cầu hội nhập Cộng
đồng kinh tế ASEAN từ năm 2016.
Tiêu chuẩn VTOS phiên bản 2013 có thể được sử dụng
cho công tác đào tạo của các doanh nghiệp từ quy mô
vừa và nhỏ, các khách sạn, các công ty du lịch và lữ
hành, cũng như để xây dựng giáo trình đào tạo tại các
trường cao đẳng, đại học và các cơ sở giáo dục, đào
tạo.

Để tham khảo chi tiết về tiêu chuẩn VTOS phiên bản 2013 và tải bản mềm tài liệu song ngữ cho 10 lĩnh vực nghề,
xin vui lòng truy cập trang web http://vtos.esrt.vn

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

Quảng bá Việt Nam
tại Hội chợ Du lịch
Quốc tế 2015

hằm tăng cường năng lực của Tổng cục Du

N

Với hỗ trợ của Dự án EU-ESRT, Tổng cục Du lịch đã

lịch (TCDL) trong công tác marketing quốc tế,

tham gia WTM 2015 thành công, gia tăng nhận biết về

Dự án EU-ESRT đã hỗ trợ TCDL tham gia Hội

du lịch Việt Nam tại thị trường châu Âu, cũng như về

chợ Du lịch Quốc tế WTM London 2015. Hoạt động

các thay đổi mới liên quan tới chính sách về thị thực

này được dựa trên hỗ trợ của Dự án đối với TCDL từ

cho thị trường quốc tế nói chung cũng như thị trường

hội chợ WTM 2014 với một loạt các hoạt động

Vương quốc Anh nói riêng. Điều này sẽ tạo nền tảng

marketing và tiếp thị đã được xác định trước, hướng

cho sự thành công trong việc tham gia hội chợ ITB

tới thị trường khách quốc tế đến Việt Nam

năm 2016 và WTM London 2016.

(outbound).

Việc thiết lập mối quan hệ khăng khít và cung cấp

Gian trưng bày của Việt Nam trong WTM đã thu hút

thông tin thường xuyên tới báo chí quốc tế sau sự

sự tham gia của 17 doanh nghiệp bao gồm đại diện về

kiện là hết sức quan trọng, vì đây là cơ hội tốt để

marketing của các đơn vị điều hành tour và các khách

thông báo tới họ về các sự kiện trong tương lai, và

sạn/khu nghỉ dưỡng hàng đầu.

khuyến khích giới truyền thông nắm được các thông

Trong cuộc họp báo thu hút hơn 60 phóng viên về du
lịch và thương mại, Việt Nam đã giới thiệu các sản
phẩm và dịch vụ du lịch mới cùng lịch sự kiện diễn ra
trong năm 2016, như việc khai trương cảng quốc tế ở
Tuần Châu, và sự hiện diện của các tập đoàn khách
sạn quốc tế tại Việt Nam như Ritz Carlton và Four

tin cập nhật từ Việt Nam. Điều này sẽ tạo ra những
chủ đề thú vị và những mạch thông tin cho những câu
chuyện và bài viết sau này. Nó sẽ giúp Việt Nam xây
dựng được cơ sở dữ liệu về một mạng lưới phóng viên
đầy giá trị mà Vụ Thị trường của Tổng cục Du lịch có
thể sử dụng trong năm sau.

Seasons.

Thí điểm đánh giá lực lượng lao động du lịch
tại hai khu vực ưu tiên

N

hận thức được tầm quan trọng của nguồn

dữ liệu và xây dựng phần mềm quản lý nguồn nhân

nhân lực du lịch, yếu tố quyết định sự phát

lực quản lý nhà nước về du lịch, đồng thời hỗ trợ cuộc

triển ngành Du lịch, Dự án EU đã xây dựng

chương trình cho một loạt các hoạt động để hỗ trợ về
vấn đề này. Các hoạt động bao gồm từ việc nghiên
cứu, đánh giá nhu cầu đào tạo của ngành và xây dựng
bộ VTOS sửa đổi với 10 lĩnh vực nghề năm 2013, đào

tạo đào tạo viên VTOS, đến hàng loạt các khóa đào
tạo hàng năm, cả dài hạn và ngắn hạn ở nước ngoài
và trong nước cho các cán bộ quản lý ngành.
Năm 2015, Dự án EU đã thực hiện điều tra cập nhật

điều tra toàn bộ nhân lực ngành Du lịch do Tổng cục
Du lịch (TCDL) thực hiện…
Để có được những thông tin cần thiết, chuẩn bị dữ
liệu cho việc xây dựng Chiến lược Phát triển nguồn
nhân lực ngành Du lịch, Dự án EU đã tiến hành điều
tra phân tích, đánh giá lực lượng lao động du lịch - thí
điểm tại 3 tỉnh duyên hải miền Trung - Thừa Thiên
Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và 3 tỉnh đồng bằng sông
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lịch chính là dịch vụ lưu trú và lữ hành tại 3 tỉnh duyên
hải miền Trung và 3 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; (2)
Phân tích sự thiếu hụt (nếu có) về chất lượng và số lượng
đối với các vị trí nhân sự chính; (3) Đưa ra các khuyến
nghị về nguồn nhân lực để hỗ trợ Tổ chức quản lý điểm
đến trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực tương lai,
các chuyên gia Dự án EU đã tiến hành khảo sát 196
khách sạn từ 3 đến 5 sao, 105 doanh nghiệp lữ hành
quốc tế và 24 trường đào tạo nghề du lịch thông qua
bảng hỏi và phỏng vấn sâu trực tiếp.
Dự án EU sẽ chia sẻ kết quả phân tích đánh giá này
với các địa phương thuộc địa bàn điều tra làm tài liệu
Cửu Long - Cần Thơ, An Giang và Kiên Giang.

tham khảo cho kế hoạch phát triển nhân lực du lịch
của địa phương mình, đồng thời làm tài liệu về

Với 3 mục đích chính của cuộc điều tra phân tích (1)

phương pháp để TCDL và các Sở Văn hóa, Thể thao và

Ước tính nhu cầu về lao động và sự đáp ứng từ thị

Du lịch/Sở Du lịch khác tham khảo.

trường lao động trong tương lai đối với hai lĩnh vực du

Phim quảng bá
Du lịch
có trách nhiệm

N

hằm tuyên truyền và nâng cao nhận thức về

Trong thời gian gần đây, du lịch có trách nhiệm đang

du lịch có trách nhiệm, vừa qua Dự án EU-

nổi lên như một hướng đi mới nhằm giảm thiểu các

ESRT đã hoàn thành phim ngắn dài 5 phút với

tác động tiêu cực và gia tăng tác động tích cực mà

nội dung “Giới thiệu về Du lịch có trách nhiệm”.

Đối tượng mà phim hướng tới là các cán bộ quản lý
Nhà nước về Du lịch, người lao động trong ngành Du
lịch, khách du lịch và người dân tại cộng đồng địa
phương. Nội dung của phim bao gồm những nguyên
tắc cơ bản cũng như những lợi ích mà Du lịch có trách
nhiệm mang lại, kèm hướng dẫn cụ thể về thực hành
du lịch có trách nhiệm đối với từng nhóm đối tượng kể

ngành Du lịch mang lại. Dự án EU-ESRT hy vọng với
sản phẩm phim quảng bá này, nhận thức của các
nhóm đối tượng mục tiêu về thực hành Du lịch có
trách nhiệm sẽ được nâng cao, từ đó mang lại những
kết quả cụ thể về việc sử dụng tối ưu tài nguyên tự
nhiên, tôn trọng tính chân thực về văn hóa xã hội của
cộng đồng địa phương và đảm bảo lợi ích kinh tế lâu
dài và khả thi cho các bên liên quan.

trên.
Dự án tin tưởng rằng phim sẽ là một công cụ hữu hiệu
để quảng bá Du lịch có trách nhiệm, hướng tới phát

Xem trên YouTube:

triển du lịch bền vững tại Việt Nam. Dự án EU-ESRT

https://youtu.be/thCxDUwiHIw

khuyến khích việc sử dụng phim “Giới thiệu về Du lịch

Tải bản HD của phim:

có trách nhiệm” trong các sự kiện, hội chợ triển lãm
hay các khóa tập huấn của ngành Du lịch.

http://rtvideo.esrt.vn
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Dự án EU hỗ trợ Tổng cục Du lịch xây dựng
3 phim quảng bá Du lịch

V

ừa qua, Tổng cục Du lịch đã xây dựng ba phim

chuyên nghiệp với thương hiệu du lịch “Vietnam -

quảng bá về Du lịch Việt Nam với sự hỗ trợ

Timeless Charm”.

của Dự án EU - ESRT.

Chúng tôi đã phỏng vấn bà Mary McKeon, Trưởng

2. Ý tưởng và tiêu chí khi xây dựng phim quảng bá

nhóm Tư vấn, Dự án EU-ESRT về hoạt động này.

này là gì?
Chúng tôi đã đặt yêu cầu với nhà sản xuất là sản
phẩm phải chuyển tải các giá trị cảm xúc và các dòng
sản phẩm du lịch chủ đạo (du lịch biển đảo, du lịch
văn hóa, du lịch gắn với thiên nhiên và du lịch thành
phố), thành những hình ảnh thương hiệu mạnh mẽ và
tin cậy. Phim cần có tinh thần lạc quan đầy khích lệ,
vừa vui vẻ nhẹ nhàng nhưng cũng hết sức nghiêm túc.
Âm nhạc sử dụng phù hợp với thị trường quốc tế, kết
hợp với âm hưởng của các nhạc cụ Việt Nam để tạo
dấu ấn.
3. Phạm vi sử dụng của các phim quảng bá này?

1. Xin bà giới thiệu qua về sản phẩm video quảng

Ba phim sẽ được sử dụng để quảng bá cho Du lịch

bá Du lịch mới của Việt Nam? Việc xây dựng phim

Việt Nam tại một số thị trường nguồn chính tại nước

quảng bá lần này có gì nổi bật và khác biệt so với

ngoài, cụ thể là thị trường Bắc Mỹ, các nước châu Âu

những lần trước?

đặc biệt là thị trường Tây Âu và Nga, Trung Quốc và

Nhằm tăng cường công tác quảng bá và xúc tiến du

Đông Bắc Á (Nhật Bản, Hàn Quốc) cũng như các nước

lịch tại nước ngoài, Tổng cục Du lịch đã đặt ra yêu cầu

ASEAN. Đoạn phim dài 30 giây hiện đang được phát

về việc xây dựng loạt phim quảng bá để khẳng định

sóng trên kênh truyền hình Travel Channel của Vương

Việt Nam là một đất nước đầy hấp dẫn và là một điểm

quốc Anh. Ngoài ra, hai phim còn lại sẽ được giới thiệu

đến nhất định phải ghé thăm và trải nghiệm với mục

trong hội chợ ITB tại Berlin, Đức vào tháng 3/2016.

tiêu cuối cùng là thu hút khách du lịch quốc tế tới Việt
Nam.
Loạt phim quảng bá gồm ba sản phẩm (đoạn phim 30
giây, phim 5 phút và 10 phút) với năm ngôn ngữ, do
Tổng cục Du lịch xây dựng với sự hỗ trợ về kỹ thuật và
tài chính của Dự án EU-ESRT. Các phim này sẽ được
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch sử
dụng trong các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch
tại thị trường quốc tế.
Trước đây Tổng cục Du lịch cũng đã sản xuất một số
sản phẩm phim quảng bá, nhưng với sự hỗ trợ của Dự
án EU-ESRT, đây là lần đầu tiên ngành Du lịch Việt
Nam có được một loạt phim quảng bá đa dạng,
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4. Dự án EU-ESRT đã hỗ trợ những gì cho Tổng cục
Du lịch trong việc xây dựng các video?
Trước hết, Dự án EU hỗ trợ một phần kinh phí cho việc
xây dựng sản phẩm video quảng bá. Ngoài ra, Dự án
cũng tư vấn về mặt kỹ thuật với một quy trình xây
dựng video chuyên nghiệp và phối hợp cùng Tổng cục
Du lịch cũng như đơn vị sản xuất từ giai đoạn đầu cho
tới khi hoàn thiện sản phẩm cuối cùng. Ngoài việc trực
tiếp đẩy mạnh hiệu quả xúc tiến của du lịch Việt Nam
thì chúng tôi cũng hy vọng sự hỗ trợ của Dự án EUESRT sẽ giúp nâng cao năng lực xúc tiến quảng bá của
Tổng cục Du lịch.
7. Sau đây liệu ngành Du lịch sẽ tiếp tục xây dựng
5. Xin bà cho biết cảnh đẹp của những điểm du

thêm các sản phẩm phim quảng bá?

lịch nào đã được chuyển tải trong phim quảng bá?

Chúng tôi cho rằng hoạt động sản xuất video quảng

Thời lượng của phim quảng bá dài 30 giây là tương đối

bá lần này đã giúp hình thành nền tảng và tiêu chuẩn

ngắn nhưng đã giới thiệu được cảnh đẹp từ 10 địa

để ngành Du lịch có thể tiếp tục xây dựng được những

danh là Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Hà Nội, Huế,

phim quảng bá chất lượng hơn trong những năm sau.

Quảng Nam, Quảng Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và
Phú Quốc. Trong hai sản phẩm còn lại là 5 phút và 10
phút, đã có tới hơn 20 địa danh trên cả nước được
chuyển tải.
6. Việt Nam còn rất nhiều cảnh đẹp của các điểm
du lịch cũng như các tỉnh thành phố khác. Vì sao
phim quảng bá lại không có khung hình của những
điểm này?
Trong khuôn khổ độ dài của các sản phẩm trong loạt
phim quảng bá, chúng ta không thể chuyển tải hết các
cảnh đẹp, do đó chúng tôi đã tư vấn chỉ lựa chọn
những cảnh quay tiêu biểu nhất. Ngoài ra, việc lựa

Ví dụ như Malaysia, mỗi năm họ lại sản xuất một loạt
phim quảng bá mới, với những thời lượng khác nhau
và mỗi dòng sản phẩm (văn hóa, mua sắm, nghỉ
dưỡng…) lại có một phim quảng bá, mỗi thị trường lại
có phim quảng bá với đặc thù riêng. Họ làm được điều
này vì có ngân sách xúc tiến du lịch rất lớn, tới 40 triệu
đô.
Hy vọng rằng trong những năm tới khi ngân sách
quảng bá du lịch của Việt Nam được tăng lên thì
ngành Du lịch sẽ có loạt phim quảng bá đa dạng hơn.

chọn cảnh quay cũng phải đảm bảo yêu cầu so với
tiêu chí và ý tưởng đã đặt ra để chuyển tải tốt nhất
thương hiệu du lịch Việt Nam.

Phim quảng bá dài 30 giây, 5 phút và 10 phút
của Du lịch Việt Nam
Tải bản chuẩn HD 1080p:
http://vnatvideos.esrt.vn
Xem trên YouTube:
https://www.youtube.com/c/esrtprogramme
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Công bố báo cáo thường niên
Du lịch Việt Nam 2014

V

ừa qua, Tổng cục Du lịch đã chính thức công
bố “Báo cáo Thường niên Du lịch Việt Nam
2014” nhằm cung cấp thông tin cho tất cả các

bên liên quan về những hoạt động chính của ngành
Du lịch trong năm 2014. Báo cáo được xây dựng với
sự hỗ trợ kỹ thuật của Dự án EU-ESRT.

Dữ liệu trong báo cáo được dựa trên dữ liệu thống kê,
kết quả các cuộc khảo sát, điều tra khách du lịch của
Tổng cục Thống kê, Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Du
lịch và các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch
các tỉnh, thành phố. Trên cơ sở đó, các cán bộ của
Tổng cục Du lịch cùng với chuyên gia thống kê của Dự
án EU-ESRT đã xây dựng thí điểm "Báo cáo Thường
niên Du lịch Việt Nam 2014”.

đóng góp gián tiếp là "giá trị gia tăng” do nhà cung cấp
thứ cấp (như nhà máy bia, nước uống cung cấp đồ
uống cho khách sạn…) mang lại.
Điểm khác biệt trong Báo cáo này là đã sử dụng con số
"giá trị gia tăng” (xuất phát từ chi tiêu của khách du lịch)
để đo lường sự đóng góp về kinh tế của du lịch. Đây là
một thước đo đòi hỏi khắt khe nhiều hơn so với các tiêu
chí như chi tiêu và tổng thu du lịch.
Với sự hỗ trợ của Dự án EU-ESRT, năng lực của Tổng cục
Du lịch về công tác thống kê du lịch sẽ ngày càng được
nâng cao để cải tiến và ngày càng hoàn thiện các số liệu
thống kê tại Việt Nam nói chung và ngành Du lịch nói
riêng.
Nội dung báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2014
Chương I

Vị trí của Việt Nam trên bản đồ du lịch
toàn cầu năm 2014

Chương II

Tổng quan hoạt động du lịch Việt Nam
năm 2014

Chương III

Đóng góp của Du lịch vào nền kinh tế
quốc dân

Chương IV Hoạt động xúc tiến và marketing
Chương V

Hoạt động lưu trú du lịch

Chương VI Hoạt động Lữ hành và vận chuyển du lịch
Chương VII

Cơ hội, thách thức và triển vọng phát
triển Du lịch Việt Nam

Phụ lục A

So sánh về khách du lịch quốc tế

Phụ lục B

Các bảng, biểu thống kê

Phụ lục C

Phương pháp luận

Đây là lần đầu tiên ngành Du lịch Việt Nam có một tài
liệu tổng hợp được xây dựng theo kinh nghiệm quốc
tế, giúp đánh giá được những tác động kinh tế và xã
hội của Du lịch để quản lý và phát triển du lịch một
cách bền vững.
Mục đích của “Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam”
là xác định đóng góp kinh tế của du lịch đối với nền
kinh tế quốc dân, bao gồm cả đóng góp trực tiếp (là
"giá trị gia tăng" từ chi tiêu của khách du lịch tại Việt
Nam hoặc chi tiêu của công ty lữ hành thay mặt họ) và

Tải “Báo cáo Thường niên Du lịch Việt Nam 2014”
bằng tiếng Anh và tiếng Việt tại địa chỉ:
http://bit.ly/baocaothuongniendulich2014
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Hỗ trợ Duyên hải
miền Trung triển khai
các hoạt động
hợp tác năm 2016

K

ể từ khi Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển

hành động phát triển nguồn nhân lực giai đoạn

du lịch ba địa phương Thừa Thiên Huế, Đà

2017 - 2020 và xây dựng tuyến điểm cùng Bộ Quy

Nẵng, Quảng Nam được ký kết vào ngày

tắc ứng xử có trách nhiệm cho khách du lịch

27/2/2014, khu vực Duyên hải miền Trung liên tục

nhận được sự hỗ trợ về kỹ thuật của Dự án EU. Các

Thực hiện các khóa đào tạo đội ngũ quản lý/giám

hoạt động hỗ trợ của Dự án đã giúp hình thành mô

sát của các khách sạn 4-5 sao trong khu vực

hình quản lý điểm đến đa thành phần, thúc đẩy đối
thoại công tư cũng như phát triển sản phẩm du lịch có
trách nhiệm tại khu vực.
Ngày 13/1/2016, tại Quảng Nam, ba địa phương đã
tiếp tục nhóm họp nhằm triển khai kế hoạch hợp tác
phát triển chung trong năm 2016.
Các hoạt động trọng tâm sẽ được thực hiện bao gồm:
Hỗ trợ thực hiện hướng dẫn Du lịch có trách nhiệm
cho các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các
Hiệp hội Du lịch, phổ biến hướng dẫn này tới các
cơ sở kinh doanh/điều hành du lịch ở cấp quốc gia
và điểm đến
Phổ biến Sách hướng dẫn thực hành tốt cho Du
lịch và Biến đổi khí hậu ở Việt Nam với trọng tâm là
tỉnh Quảng Nam
Tăng cường năng lực marketing trong quảng bá
quốc tế; kinh doanh loại hình du lịch MICE và phát
huy tối đa hoạt động PR từ các sự kiện
Xây dựng các công cụ quảng bá cho vùng gồm:
trang web chung, video quảng bá, thương hiệu du
lịch chung, tập gấp Lịch sự kiện năm 2016…
Đánh giá Chiến lược marketing vùng, xây dựng Kế
hoạch hành động marketing năm 2016, Kế hoạch

Đáng lưu ý, trong tháng 3/2016, Dự án EU sẽ hỗ trợ về
mặt kỹ thuật đối với ba tỉnh trong việc tham gia Hội
chợ Du lịch Quốc tế ITB - Berlin 2016. Đây là hội chợ
Du lịch quốc tế đầu tiên tại thị trường Châu Âu mà ba
địa phương cùng phối hợp tham gia. Tại sự kiện này,
Dự án sẽ hỗ trợ các tỉnh thực hiện một Roadshow giới
thiệu Du lịch ba địa phương và một Hội thảo về Sản
phẩm Du lịch vùng Duyên hải Miền Trung Việt Nam.
Được quảng bá sản phẩm du lịch, những tuyến điểm
và trung tâm du lịch chung của ba tỉnh tại Hội chợ này
là một cơ hội quý báu để đưa miền Trung Việt Nam
đến với thế giới.
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Xây dựng Báo cáo
kỹ thuật và Bản đồ
phát triển sản phẩm
Du lịch tại các
khu vực trọng điểm

T

ám tỉnh Tây Bắc mở rộng, ba tỉnh Duyên hải

Đi kèm với báo cáo, các chuyên gia của Dự án cũng

miền Trung và ba tỉnh Đồng bằng sông Cửu

đưa ra bản đồ sản phẩm du lịch của khu vực. Đây

Long được xác định là những khu vực trọng

được xem là những nguồn tài nguyên quan trọng để

điểm để nhận hỗ trợ của Dự án. Nhằm tăng cường

các cơ quan quản lý nhà nước các địa phương sử

công tác quản lý điểm đến và marketing sản phẩm du

dụng trong hoạt động hoạch định và phát triển du lịch

lịch, các chuyên gia của Dự án EU-ESRT đã tập trung

của địa phương nói riêng và của khu vực nói chung

xây dựng và hoàn thiện bốn Báo cáo kỹ thuật và bản

trong thời gian tới.

đồ phát triển sản phẩm du lịch cho ba khu vực này. (1)
Tham khảo báo cáo và bản đồ
(tiếng Anh và tiếng Việt):
1. Khu vực hành lang đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai
http://esrt.vn/upload/bandohanoilaocai.zip
2. Khu vực dọc Quốc lộ 6 và lưu vực sông Đà
http://esrt.vn/upload/bandosongda.zip
3. Khu vực Duyên hải miền Trung
http://esrt.vn/upload/bandoduyenhaimientrung.zip
4. Khu vực ba tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
http://esrt.vn/upload/bandomekong.zip

Xây dựng dựa trên kết quả thu được từ các chuyến
khảo sát thực tế, các báo cáo đã đưa ra những phân
tích bối cảnh cũng như các sản phẩm du lịch, các thị
trường, phân khúc thị trường và các tuyến du lịch
chính tại khu vực, trên cơ sở đó xác định và đánh giá
các sản phẩm du lịch ưu tiên để có thể kết nối và phát
triển nhằm tạo nên một điểm đến cấp vùng.
Ngoài ra, các chuyên gia của Dự án EU-ESRT cũng đã
thực hiện việc phân tích thực trạng và những thiếu
hụt của sản phẩm nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng
các sản phẩm du lịch vùng. Từ phân tích này, các
chuyên gia đã rút ra một loạt kiến nghị nhằm củng cố
các sản phẩm du lịch.

(1)

Khu vực 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng được Dự án hỗ trợ xây dựng
2 báo cáo dựa trên sự phân bố địa lý của các tỉnh: theo khu
vực hành lang tuyến đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai và dọc
theo Quốc lộ 6 – Lưu vực sông Đà.
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CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DU LỊCH
CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Hỗ trợ Viện Nghiên cứu phát triển du lịch
trong 2016

H

oạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cho Viện

NCPTDL xây dựng phương án thành lập Trung tâm

Nghiên cứu Phát triển Du lịch (Viện NCPTDL)

Đào tạo và Tư vấn, theo kế hoạch phát triển ngắn hạn

là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của

và trung hạn của Viện NCPTDL (đã được Bộ VH,TT &

Dự án EU trong những năm vừa qua, thông qua đề

DL phê duyệt), đồng thời hỗ trợ xây dựng, mở rộng và

xuất Kế hoạch phát triển dài hạn cho Viện NCPTDL,

nâng cao các sản phẩm và dịch vụ của Viện, phù hợp

các khóa tập huấn về quy hoạch phát triển du lịch, kỹ
thuật điều hành hội nghị, hội thảo, kỹ thuật quản lý
dự án du lịch và tổ chức các hội thảo tham vấn, hội
thảo phổ biến quy hoạch phát triển du lịch vùng…
Năm 2016, Viện NCPTDL tiếp tục là đối tượng ưu tiên
của Dự án EU. Ngay từ tháng Giêng 2016, chuyên gia
quốc tế, tiến sỹ Martin Fontanari sẽ làm việc với Viện
NCPTDL trong 4 tuần với nhiều chủ đề.
Trọng tâm công việc lần này, TS Martin sẽ hỗ trợ Viện

với yêu cầu của thị trường.
Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cũng là nội dung
TS Martin quan tâm, bằng việc tư vấn trực tiếp cho
Viện trưởng và các lãnh đạo Viện về công tác nhân sự
và đào tạo tại chỗ để nâng cao năng lực cho cán bộ.
Hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, các
dự án quốc tế và trong nước là một trong các hướng
đi của Viện NCPTDL để mở rộng các hoạt động, tăng
thêm công việc và dịch vụ cho Viện trong tương lai. TS
Martin sẽ hỗ trợ Viện thông qua việc triển khai một dự
án du lịch nhỏ, hợp tác giữa Viện NCPTDL với một/một
vài trường Đại học, Viện nghiên cứu tại Đức.
Ngoài ra, một chuyên gia trong nước của Dự án sẽ
được huy động để hỗ trợ Viện NCPTDL trong việc xây
dựng thư viện điện tử, thay đổi diện mạo trang web
của Viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và xây
dựng hình ảnh của Viện NCPTDL như một nhà cung
cấp dịch vụ tư vấn hàng đầu trong ngành Du lịch.

