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Các trung tâm năng lực để phát
triển du lịch bền vững và phát triển
chiến lược quản lý tài chính sáng
tạo nhằm nâng cao tác động tích
cực của du lịch địa phương ở
Thái Lan và Việt Nam

THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN TOURIST
Dự án xây dựng năng lực về giáo dục đại học do Quỹ
Erasmus+ tài trợ
TOURIST – Trung tâm năng lực về phát triển du lịch
bền vững và phát triển chiến lược quản lý tài chính
sáng tạo nhằm nâng cao tác động tích cực của du lịch
địa phương ở Thái Lan và Việt Nam
Điều phối viên: FH JOANNEUM Gesellschaft mbH (Áo)
Thời gian dự án: từ 15.10.2017– đến 14.10.2020 – 36
tháng

ĐỊNH NGHĨA DU LỊCH BỀN VỮNG
“Là loại hình du lịch xem xét toàn diện các
tác động kinh tế, xã hội và môi trường ở
hiện tại cũng như tương lai (ngắn hạn và dài
hạn), đáp ứng nhu cầu của du khách, của các ngành công
nghiệp, của môi trường sống và của cộng đồng nơi diễn ra
các hoạt động du lịch đó". (UNWTO, 2005)

GIỚI THIỆU/TỔNG QUAN
Ngành du lịch ở Thái Lan và Việt Nam là một trong những
ngành phát triển nhanh nhất trên thế giới và giải quyết
việc làm cho một số lượng lớn người dân địa phương
tham gia. Để duy trì lợi ích do du lịch mang lại trong
tương lai, điều quan trọng là bảo vệ tài nguyên thiên
nhiên, môi trường và con người. Một khi khái niệm du lịch
bền vững được thực hiện trọn vẹn, chúng ta có thể hỗ trợ
ngành du lịch phát triển xa hơn một cách bền vững.
Bản thân khái niệm này là khá mới đối với các cơ sở giáo
dục đại học ở Thái Lan và Việt Nam. Vậy nên cần phải
nâng cao nhận thức và hiểu biết về du lịch bền vững cho
các cơ sở nói trên. Điều này sẽ được thực hiện thông qua
các khóa đào tạo chuyên gia và giới thiệu bảy trung tâm
năng lực về du lịch bền vững và phát triển các chiến lược
quản lý tài chính sáng tạo tại các cơ sở giáo dục đại học
của Thái Lan và Việt Nam.

Thông qua khóa đào tạo chuyên gia, các cán bộ giảng
dạy, sinh viên và công ty sẽ được tăng cường kiến thức
về du lịch bền vững và phát triển chiến lược quản lý tài
chính sáng tạo để đạt được các mục tiêu sau:
lan toả kiến thức về du lịch bền vững qua các buổi tư vấn
có kế hoạch với các trung tâm xây dựng năng lực,
tăng số lượng các dự án về du lịch bền vững và,
to đảm bảo rằng các dự án này sẽ được tài trợ bởi các
chiến lược quản lý tài chính sáng tạo nhằm tạo ra sự
phát triển lâu dài của du lịch bền vững ở Thái Lan và
Việt Nam
Để mở rộng kiến thức nhận được từ dự án, một mạng lưới
về du lịch bền vững và các chiến lược quản lý tài chính
sáng tạo sẽ được thiết lập. Bên cạnh đó, thông qua sự hợp
tác tích cực với các công ty, hiệp hội và cơ quan chính phủ
trong suốt thời gian triển khai dự án TOURIST, sự hợp tác
giữa các trường đại học và doanh nghiệp sẽ được nâng cao.

MỤC TIÊU CHÍNH CỦA DỰ ÁN TOURIST
Nâng cao năng lực của các chuyên gia về du lịch bền
vững và chiến lược quản lý tài chính sáng tạo tại các tổ
chức giáo dục đại học ở Thái Lan và Việt Nam
Triển khai bảy trung tâm năng lực tại các tổ chức giáo dục
đại học đối tác để nâng cao nhận thức và chuyên môn về
du lịch bền vững và các biện pháp chiếc lược quản lý tài
chính sáng tạo
Thúc đẩy hợp tác giữa các đại học và doanh nghiệp thông
qua các trung tâm năng lực và mạng lưới của dự án
TOURIST
Nâng cao cơ hội việc làm của sinh viên do được nâng cao
kiến thức về du lịch bền vững
Phân tích hiện trạng của ngành du lịch và xác định các nỗ
lực trong du lịch bền vững ở Thái Lan, Việt Nam và các
nước đối tác Châu Âu cũng như xác định những khoảng
trống/ yêu cầu trong từng khu vực
Tạo ra một mạng lưới quốc gia và quốc tế với các nhóm
đối tượng từ ngành du lịch và quản lý tài chính để tăng
tác động đến khu vực bền vững trong du lịch

CÁC NHÓM MỤC TIÊU CHÍNH
TRONG DỰ ÁN TOURIST
Các lãnh đạo và nhà quản lý các tổ chức giáo dục đại
học trong các lĩnh vực du lịch bền vững và quản lý tài
chính sáng tạo
Cán bộ giảng dạy có chuyên môn về du lịch bền vững
và quản lý tài chính sáng tạo
Sinh viên và các hội sinh viên theo học các chương
trình du lịch và có nguyện vọng thay đổi nhận thức du
lịch ở các nước tham gia
Các công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch
Các hiệp hội du lịch và các đối tác chính trị

SẢN PHẨM CHÍNH CỦA DỰ ÁN TOURIST
Tập huấn nâng cao năng lực TOURIST: Bồi dưỡng
phương pháp thực hiện cho 7 tổ chức giáo dục đại
học ở Thái Lan và Việt Nam về du lịch bền vững
và chiến lược quản lý tài chính sáng tạo thông
qua 4 khóa đào tạo ở Thái Lan và Việt Nam nhằm nâng
cao năng lực để đưa ra nhiều sáng kiến hơn về các chủ
đề này.
Mạng lưới và diễn đàn chuyển giao kiến thức
TOURIST: Thiết lập một mạng lưới đa quốc gia
nhằm mục đích trao đổi về các chủ đề du lịch bền
vững và các chiến lược quản lý tài chính sáng tạo trong
tất cả các nhóm mục tiêu của dự án.
Song hành cùng mạng lưới quốc tế đó là một diễn đàn
chuyển giao kiến thức nhằm chia sẻ kiến thức giữa các
thành viên của mạng lưới về các chủ đề trọng điểm của
dự án và nhằm quảng bá vai trò kết nối về chuyên môn
của các trung tâm xây dựng năng lực này.
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