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EU CUNG CẤP THIẾT BỊ CHO CÁC TRƯỜNG DU LỊCH VÀ  
CÁC NHÀ VĂN HÓA TẠI ĐỊA PHƯƠNG  

NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 
 
 

Cần Thơ và Kiên Giang, ngày 8 tháng 4 năm 2014 - Hôm nay, 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 (gọi tắt là 
dự án EU) đã chính thức bàn giao thiết bị và nội thất cho Nhà văn hóa Xã Mỹ Khánh, huyện 
Phong Điền (tỉnh Cần Thơ) và Trường cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Kiên Giang. 

Đây là đợt bàn giao thiết bị và đồ nội thất cuối cùng mà Dự án thực hiện, đóng góp vào việc cải 
thiện chất lượng đào tạo nghề tại năm trường dạy nghề du lịch và mười nhà văn hóa cộng đồng 
trên toàn quốc. 

Phát biểu tại lễ bàn giao, ngài Đại sứ Phái đoàn Liên Minh Châu Âu tại Việt Nam, Tiến sĩ Franz 
Jessen tuyên bố “Chất lượng của dịch vụ du lịch chính là chìa khóa cho sự cạnh tranh và phát 
triển của ngành Du lịch Việt Nam. Điều này chỉ có thể đạt được bởi đội ngũ lao động chuyên 
nghiệp, được đào tạo để đáp ứng nhu cầu của cả khách du lịch trong nước và quốc tế. Chúng 
tôi thực sự hy vọng rằng hỗ trợ của Liên minh Châu Âu dành cho các trường và nhà văn hóa sẽ 
tạo ra môi trường thuận lợi hơn đối với giáo viên và đào tạo viên để triển khai các khóa đào tạo 
về du lịch có trách nhiệm”. 

Việc hỗ trợ thiết bị cho Nhà văn hóa xã Mỹ Khánh cũng như với chín nhà văn hóa khác nhằm 
mục tiêu đào tạo cộng đồng, khuyến khích, hỗ trợ các sáng kiến và hoạt động du lịch. Nhóm đối 
tượng sẽ được đào tạo bao gồm người dân và các hộ gia đình sẵn sàng tham gia vào các hoạt 
động du lịch và cả các Tư vấn viên cộng đồng như các nhân viên văn hóa huyện, nhân viên văn 
hóa xã, nhân viên xã hội tại cộng đồng, giáo viên trung học cơ sở, các thành viên năng động của 
các câu lạc bộ thanh niên và hội phụ nữ.  

Các trang thiết bị chuyển giao cho Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang sẽ hỗ trợ cho 
việc đào tạo du lịch và thực hành nghề trong đó bao gồm bốn nhóm nghề chính: Lễ Tân, Hướng 
dẫn viên, Buồng và Phục vụ nhà hàng. Ngoài ra, Dự án EU cũng tiếp tục hỗ trợ các trường cải 
tiến phương pháp giảng dạy và nội dung giáo trình đào tạo để đáp ứng được nhu cầu của ngành 
Du lịch trong tương lai. Dự án EU đã phối hợp với các đối tác xây dựng một bộ Tiêu chuẩn nghề 
du lịch Việt Nam (VTOS) mới để hỗ trợ thực hiện du lịch trách nhiệm tại địa phương. 

Tại lễ bàn giao, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Du lịch Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Cường cho 
biết đây là chương trình tiếp nối Dự án Phát triển nguồn nhân lực du lịch do EU tài trợ trước đó. 
Ông cũng cho biết “Sự nổi lên của các điểm du lịch mới này kéo theo nhu cầu về nhân lực và kỹ 
năng nghề ngày càng cao, do đó Dự án EU đã phối hợp chặt chẽ với các tỉnh thành, khu vực và 
các cộng đồng dân cư địa phương trong việc hỗ trợ cung cấp các khóa đào tạo du lịch hướng tới 
phát triển du lịch có trách nhiệm và bền vững”.  

 



 

� THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN  
 
Dự án EU là chương trình hỗ trợ kỹ thuật du lịch lớn nhất tại Việt Nam do Liên minh châu Âu tài trợ Đưa 
các nguyên tắc về du lịch có trách nhiệm vào ngành Du lịch Việt Nam để nâng cao khả năng cạnh tranh và 
góp phần thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Dự án trị giá 11 triệu Euro và Chính phủ Việt Nam 
đóng góp 1,1 triệu Euro, được triển khai trong giai đoạn từ 2011 - 2015. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
là cơ quan chủ quản, và Tổng cục Du lịch là cơ quan trực tiếp triển khai thực hiện. 
 
Các trọng tâm chính của Dự án: Hỗ trợ chính sách và Tăng cường thể chế; Thiết lập cơ cấu tổ chức và 
xây dựng mạng lưới hợp tác hiệu quả giữa khu vực nhà nước và tư nhân; Xây dựng lực lượng lao động 
du lịch có trình độ; Tăng cường tính cạnh tranh của du lịch; Nâng cao nhận thức về Du lịch có Trách 
nhiệm. 
 
Tổng Cục Du lịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với Phái đoàn Liên Minh Châu Âu tại 
Việt Nam đã phê duyệt cung cấp trang thiết bị cho tổng cộng năm trường cao đẳng/trung cấp nghề du lịch 
và mười nhà văn hóa xã trên khắp cả nước. Chương trình cấp thiết bị cho các cơ sở này chiếm 300.000 
euro trong tổng số 1.100.000 euro ngân sách dự án, còn lại số vốn được đầu tư vào trang thiết bị cho 
Tổng cục và các cơ quan thuộc Tổng cục cùng nhằm nâng cao năng lực cho các đơn vị này.  

 
[Hết] 

 
Để có thêm thông tin, xin hãy liên hệ Cán bộ Truyền thông của Dự án, anh Trần Khánh Hưng (Di động: 
0912 005 809; E-mail: hung@esrt.vn). Khi bài báo được đăng, xin anh/chị vui lòng gửi thông báo tới chúng 
tôi số báo có bài hoặc liên kết tới bài viết (đối với báo điện tử). Chân thành cảm ơn sự hợp tác của anh/chị! 

 
����  Tải bản mềm của Thông cáo báo chí tại: http://bit.ly/handover080414  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dự án do Liên minh Châu Âu tài trợ. 
 
Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam 
Tầng 17-18, tòa nhà Pacific Place 
83B Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
Tel: +844 3941 0099 
Fax: +84 4 39461701 

 

 
Ủy ban Châu Âu là cơ quan hành pháp của Liên minh Châu Âu. 
 
“Liên Minh Châu Âu được thành lập từ 28 quốc gia thành viên, đã quyết định 
dần liên kết bí quyết, tài nguyên và vận mệnh với nhau. Trong thời kì mở rộng 
50 năm qua, họ đã cùng nhau xây dựng một khu vực ổn định, dân chủ và phát 
triển bền vững trong khi vẫn duy trì sự đa dạng văn hóa, khoan dung và tự do 
cá nhân. Liên Minh Châu Âu cam kết chia sẻ những thành tựu và giá trị của 
mình với các nước và các dân tộc ngoài biên giới”.  

 


