
 

   Bản tin Tháng 4, 2013 

VĂN PHÒNG DỰ ÁN SIT/ILO TẠI QUẢNG NAM 

DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH  
TẠI CÁC HUYỆN SÂU TRONG ĐẤT LIỀN Ở TỈNH QUẢNG NAM 

Họp định kỳ Ban chỉ đạo dự án  
Ngày 26/3 vừa qua, cuộc họp định kỳ 6 tháng một 
lần nhằm đánh giá tiến độ dự án từ tháng 8/2012 
đến tháng 2/2013 và đánh giá dự án giữa kỳ được 
tổ chức với sự tham gia của Ban chỉ đạo và cán bộ 
dự án, và Giám đốc văn phòng ILO Hà Nội.  Cuộc 
họp ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động và 
kết quả mà dự án đã đạt được bất chấp khó khăn về 
thời gian và nhân lực. Cuộc họp cũng định hướng 
chiến lược sắp tới của dự án nhằm giúp tỉnh xây 
dựng chiến lược du lịch cộng đồng và xin tài trợ 
cho giai đoạn II. 

Chuẩn bị thành lập Tổ hợp tác Du lịch 
cộng đồng (THT DLCĐ) 
Ngày 26/3, dự án phối hợp với Liên minh HTX 
tỉnh cùng với 48 hộ dân thôn Mỹ Sơn đã được 
mời để họp bàn về việc thành lập THT DLCĐ. 
Tại buổi họp, các kiến thức cơ bản về THT đã 
được cung cấp cho bà con hiểu và nắm rõ, và giúp 
họ đưa ra quyết định việc tham gia. Hiện tại đã có 
33 hộ dân đăng ký vào mô hình THT DLCĐ này. 

Đào tạo tập huấn viên nguồn về  
Quản lý lưu trú du lịch nhà dân  
17 giáo viên trường dạy nghề và các cán bộ thuộc 
ngành du lịch của tỉnh và một số công ty du lịch đã 
tham gia khoá tập huấn 5 ngày từ 8-12/4 vừa qua 
do dự án phối hợp với dự án HITT của SNV và Sở 
VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam tổ chức. Tập huấn đã 
trang bị các kiến thức chuyên sâu về quản lý lưu 
trú du lịch nhà dân và nhiều phương pháp sư phạm 
dành riêng cho người lớn. Học viên tham dự đã 
đánh giá cao chất lượng và nội dung khóa học.  

Chia sẻ kinh nghiệm du lịch cộng đồng 
từ Thái Lan  
Những ghi nhận từ chuyến tham quan mô hình 
DLCĐ ở Chiang Mai đã được ông Hồ Tấn Cường, 
PGĐ Sở VH-TT-DL và ông Huỳnh Tấn Lập, Phó 
Ban quản lý khu di tích Mỹ Sơn chia sẻ với hơn 40 
hộ dân thôn Mỹ Sơn ngày 12/4 vừa qua. Buổi nói 
chuyện đã đem lại động lực cho bà con để họ vững 
tin hơn trên con đường đi đến thành công trong 
hoạt động du lịch cộng đồng tại địa phương. 

Thêm bộ sản phẩm mẫu dệt  
Ngày 29/3 vừa qua, dự án đã phối hợp với 
Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Đông 
Giang tổ chức khóa tập huấn về phát triển 
bộ sản phẩm mẫu dệt thổ cẩm thứ hai. Chị 
em trong nhóm học cách tự tính toán kích 
thước của từng sản phẩm theo mẫu đã được 
thiết kế bởi bà Aldegonde Van Alsenoy, 
chuyên gia thiết kế may mặc người Bỉ. 
Trưởng nhóm cũng ghi chép cụ thể kích 
thước trong sổ “Phát triển sản phẩm mẫu”, 
và hướng dẫn chị em trong nhóm việc căng 
khung sẵn sàng cho hướng dẫn chi tiết cách 
bố trí các họa tiết sắp tới.  

Tập huấn kỹ năng thành lập  
và điều hành nhóm kinh doanh 
Hơn 30 hộ dân thôn Mỹ Sơn đã tham gia 
tập huấn 3 ngày để tìm hiểu vai trò và 
trách nhiệm của họ trong nhóm cũng như 
các kỹ năng điều hành, chia sẻ kinh 
nghiệm, giải quyết những bất đồng trong 
nhóm để áp dụng vào mô hình du lịch cộng 
đồng tại địa phương.  

Phụ nữ Dhroong sẵn sàng tham gia tổ hợp tác  
Chương trình tuyên truyền cho nhóm dệt thổ cẩm thôn Dhroong, 
huyện Đông Giang về kinh tế tập thể, quyền lợi khi tham gia THT 
được tổ chức ngày 28/3 vừa qua. Các chị đã tham gia trao đổi rất 
tích cực, phần lớn họ đều hiểu được những lợi ích của việc tham gia 
vào THT như tiết kiệm được chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, nâng 
cao vị thế thương hiệu của làng nghề truyền thống, được tiếp cận 
các nguồn vốn tín dụng của nhà nước, v.v. Tín hiệu vui là một tuần 
sau buổi tập huấn, dự án đã nhận được đơn xin tham gia của tất cả 
18 chị trong nhóm.  
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Đợt tập huấn đầu tiên đã được tổ chức vào 
ngày 13-14/4 vừa qua cho 39 phụ nữ và 
nam giới làng du lịch cộng đồng Mỹ Sơn. 
Khóa tập huấn đã nhận được phản hồi tích 
cực của học viên về tính thiết thực và khả 
năng áp dụng kiến thức trong thực tế đời 
sống và công việc phát triển du lịch cộng 
đồng tại Mỹ Sơn. Đợt 2 và 3 dự kiến sẽ 
được tổ chức vào ngày 20-23/4, tại thôn 
Bhoong và Dhroong, huyện Đông Giang. 

Tìm hiểu khả năng tiếp cận với tín dụng vi mô  
Dự án phối hợp với Liên minh HTX tỉnh sẽ tổ chức buổi trình 
bày của các ngân hàng và quỹ tín dụng hiện đang cung cấp tín 
dụng vi mô cho người dân thôn Mỹ Sơn. Buổi thông tin là diễn 
đàn đối thoại giữa người dân với các ngân hàng nhằm cung cấp 
và hướng dẫn chi tiết cho người dân về điều kiện, quy trình, thủ 
tục vay vốn, và thông tin liên lạc để được trợ giúp, tư vấn thêm. 

Chiến dịch Tiếp thị xã hội về thúc đẩy 
trách nhiệm của doanh nghiệp với người 
lao động và bình đẳng giới 
Dự án đang lên kế hoạch triển khai chiến dịch với sự 
phối hợp chủ trì của nhiều ban ngành chức năng 
trong tỉnh dự kiến diễn ra từ cuối tháng 4 đến hết 
tháng 7/2013. Hoạt động chính gồm Cuộc thi “Tìm 
kiếm doanh nghiệp (trong ngành du lịch) thực hiện 
tốt trách nhiệm với người lao động” cùng lễ phát 
động và lễ trao giải được lồng ghép với một Hội thảo 
về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, cùng các 
hoạt động truyền thông nhằm tôn vinh các doanh 
nghiệp, nâng cao nhận thức và khuyến khích các mô 
hình thực hiện trách nhiệm xã hội và thúc đẩy bình 
đẳng giới. 

Chuẩn bị cho Festival Di sản Quảng Nam 
Ngày 17/4, dự án phối hợp với Sở VH-TT-DL tỉnh đã 
họp với Công ty Du lịch mạo hiểm và các đối tác có 
liên quan để bàn việc triển khai xây dựng sản phẩm 
du lịch tại hai thôn Bhoong và Dhroong, huyện Đông 
Giang nhằm phục vụ cho Festival Di sản Quảng Nam 
2013. 

Nâng cao kỹ năng và kiến thức tổ hợp tác  
Nhằm chuẩn bị cho việc thành lập THT tại làng du lịch cộng 
đồng Mỹ Sơn, dự án đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh dự 
kiến tổ chức một loạt các khóa tập huấn   
♦ 16-18/4: Tập huấn lập kế hoạch kinh doanh  
♦ 22-23/4: Tập huấn ghi chép sổ sách 
♦ 24/4: Tư vấn xây dựng hợp đồng hợp tác 
♦ 8/5: Thảo luận góp ý hoàn thiện Hợp đồng hợp tác  
♦ 9-10/5: Hoàn chỉnh hồ sơ, tư vấn và xây dựng kịch 

bản, tổ chức Hội nghị thành lập THT 

Hỗ trợ xây dựng chiến lược du lịch của tỉnh  
Hội thảo góp ý xây dựng đề cương cho Chính sách 
hỗ trợ phát triển du lịch miền núi và vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số dự kiến sẽ diễn ra trong cuối tháng 4 
này do dự án phối hợp với Sở VH-TT-DL.  

Hội thảo góp ý xây dựng và hoàn thiện Chiến lược 
phát triển và quảng bá du lịch nông thôn Quảng Nam 
dự kiến diễn ra vào ngày 25/4/2013 do dự án phối 
hợp với Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Quảng 
Nam. Hơn 40 đại biểu đại diện cho các sở, ban ngành 
thuộc 18 huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh sẽ 
tham gia hội thảo. 

Tập huấn tính giá thành sản phẩm 
Dự kiến từ ngày 8-9/5, dự án sẽ phối hợp với Phòng KT&HT 
huyện Đông Giang hướng dẫn nhóm dệt thổ cẩm Dhroong tính 
giá thành sản phẩm gồm nhiều khung giá khác nhau cho tất cả 
các bộ sản phẩm.  
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…………………………………………………………………. 
Văn phòng Dự án SIT/ILO tại Quảng Nam 
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Dự án đang phối hợp với Hội Liên hiệp 
Phụ nữ tỉnh tổ chức khóa tập huấn về 
Giới trong phát triển du lịch. Mục đích 
của tập huấn nhằm trang bị kiến thức, 
nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và 
hành vi của nam giới, và nữ giới về bình 
đẳng giới, định kiến giới, vai trò của phụ 
nữ và nam giới trong phát triển du lịch 
cộng đồng.  
 


