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ĐỊNH NGHĨA VỀ DU
LỊCH BỀN VỮNG

CHUYỂN GIAO KIẾN THỨC Ở 3 MỨC ĐỘ
Dự án TOURIST xây dựng năng lực về du lịch bền vững và chiến
lược quản lý tài chính sáng tạo tại các cơ sở giáo dục đại học
ở Thái Lan và Việt Nam thông qua việc đào tạo các chuyên gia
đẳng cấp quốc tế nhằm nâng cao nhận thức và quảng bá về du
lịch bền vững cũng như quản lý tài chính một cách sáng tạo để
đảm bảo sự phát triển lâu dài của du lịch trong tương lai.

“Du lịch đóng vai trò quan trọng trong tất cả 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)

Dự án TOURIST triển khai bảy trung tâm năng lực, với trọng tâm là du lịch
bền vững và các chiến lược quản lý tài chính sáng tạo tại các tổ chức giáo dục
đại học đối tác nhằm thiết lập một điểm kết nối kiến thức về các chủ điểm của dự án.
Dự án TOURIST xây dựng một mạng lưới trao đổi quốc tế về du lịch bền vững và các chiến
lược quản lý tài chính sáng tạo.
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