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Tổng cục Du lịch 
80 Quán Sứ, Hà Nội 
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Fax: +84 4 3942 4115 

Dự án do Liên minh Châu Âu tài trợ. 
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”. 
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MÍT TINH KỶ NIỆM NGÀY DU LỊCH THẾ GIỚI 2015 
 
 

Hà Nội - Sáng ngày 26/9/2015, tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, hồ Hoàn Kiếm, Tổng cục Du lịch đã 

tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng thông điệp ngày Du lịch Thế giới 2015 với chủ đề: “Một tỷ du khách, 

một tỷ cơ hội”. Sự kiện được tổ chức với sự hỗ trợ kỹ thuật của 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-ESRT). 

Phát biểu chào mừng ngày Du lịch Thế giới 2015, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, đã đánh 

giá cao vị trí của ngành Du lịch với vai trò là nguồn sinh kế có giá trị và bền vững đối với hàng triệu người. Việc phát 

triển du lịch của mỗi quốc gia cần được xác định như một định hướng chiến lược với quy hoạch rõ ràng và nghiên cứu 

cụ thể trên nhiều lĩnh vực. Chỉ khi nào người dân thực sự được hưởng lợi cả trên khía cạnh tinh thần và kinh tế, thì lúc 

đó du lịch mới phát huy hết sức mạnh, góp phần tạo cơ hội việc làm, phát triển kinh tế, nâng cao ý thức xã hội về bảo 

tồn văn hóa và bảo vệ môi trường. 

Thay mặt cho nhà tài trợ có đóng góp nhiều nhất cho ngành Du lịch Việt Nam, ông Bruno Angelet, Đại sứ, Trưởng Phái 

đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Việt 

Nam và Liên minh Châu Âu. Năm 2015 là năm kỷ niệm 25 năm mối quan hệ hợp tác giữa EU và Việt Nam. Trong hơn 

12 năm liên tục hỗ trợ tích cực cho ngành Du lịch Việt Nam, Liên minh Châu Âu đã tài trợ hơn 20 triệu euro cho hoạt 

động đào tạo du lịch nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường 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. 

Đại diện cho các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Hà Nội, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Quang Lân đã nhấn 

mạnh vai trò của du lịch có trách nhiệm. Theo ông Lân, khi áp dụng du lịch có trách nhiệm vào hoạt động của mình, 

doanh nghiệp có thể thu được nhiều lợi ích, bao gồm từ việc tiết kiệm chi phí, gia tăng thị phần, tạo dựng uy tín và duy 

trì các tài nguyên phục vụ kinh doanh du lịch. 

Bà Mary McKeon, Trưởng nhóm Tư vấn Dự án EU-ESRT cũng đã gửi tới Lễ mít tinh bài phát biểu với nội dung “Sự phát 

triển của Du lịch trên thế giới - Cơ hội cho mọi người”. Theo bà Mary, Ngày Du lịch Thế giới là cơ hội để nhấn mạnh tiềm 

năng to lớn của Du lịch đối với nền kinh tế, tăng cường cơ hội đầu tư, giao thông, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cũng như 

nhu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ tại địa phương. Ngoài ra, sự kiện này được tổ chức không chỉ phù hợp với các 

mục tiêu của Dự án EU-ESRT, mà còn là một công cụ hữu hiệu nhằm tăng cường nhận thức về Du lịch có trách nhiệm 

và những tác động của nó đối với sự phát triển của cả ngành Du lịch. 

[còn tiếp trang sau] 
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Kết thúc buổi lễ, hàng trăm sinh viên các trường đại học/cao đẳng du lịch trên địa bàn Thủ đô đã cùng tham gia các hoạt 

động ý nghĩa như thu gom rác quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và diễu hành bằng xe điện quanh các tuyến phố trung tâm 

và khu phố cổ. Các hoạt động này hướng tới mục đích tạo ra một môi trường du lịch xanh cũng như tuyên truyền nâng 

cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho tất cả các bên liên quan, từ cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp du 

lịch, cộng đồng địa phương cho tới khách du lịch. 

[Hết] 

 

 NGÀY DU LỊCH THẾ GIỚI 27/9 

Ngày Du lịch Thế giới được kỷ niệm vào ngày 27/9 hàng năm, là sự kiện kỷ niệm mang tính toàn cầu nhằm nhấn mạnh 

các giá trị xã hội, văn hóa, chính trị và kinh tế do Du lịch mang lại. 

Năm nay, Ngày Du lịch Thế giới 2015 được tổ chức với chủ đề “Một tỷ du khách, một tỷ cơ hội”, nhấn mạnh đến tiềm 

năng mà một tỷ du khách mang lại đối với tăng trưởng kinh tế - xã hội, phát triển toàn diện và bảo vệ môi trường.  

Trong thông điệp gửi đi nhân Ngày Du lịch thế giới 2015, Tổng thư ký UNWTO, Taleb Rifai nhấn mạnh “Hiện nay, mỗi 

năm có hơn một tỷ du khách đến thăm các điểm du lịch quốc tế. Chính một tỷ du khách đã đưa du lịch trở thành ngành 

kinh tế hàng đầu, đóng góp 10% tổng GDP toàn cầu, 6% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn thế giới”. Ông Taleb Rifai 

cũng khẳng định Du lịch không chỉ là đến một địa điểm - du lịch vươn khắp toàn cầu. Mỗi khi chúng ta đi du lịch, chúng 

ta trở thành một phần của sự di chuyển trên toàn cầu, có sức mạnh thúc đẩy các thay đổi tích cực cho hành tinh chúng 

ta và cho tất cả mọi người. 

 

 THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN EU 

Dự án EU là chương trình hỗ trợ kỹ thuật du lịch lớn nhất tại Việt Nam do Liên minh châu Âu tài trợ với mục đích 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 có 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. 

 
Toàn bộ các bài phát biểu, thông điệp, thông cáo báo chí, ảnh của sự kiện có tại địa chỉ: 
http://mediawtd2015.esrt.vn hoặc anh chị có thể quét mã QR phía bên phải. 
 
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), hoặc ngày giờ phát sóng (đối với truyền hình). Chân thành cảm ơn sự hợp tác của 
anh/chị! 
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