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Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
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TIÊU ĐIỂM

Tín hiệu vui khi nhiều doanh nghiệp chọn

KHỞI NGHIỆP BẰNG DU LỊCH 4.0

Trong xu thế phát triển mạnh mẽ của cuộc cách
mạng công nghiệp 4.0, du lịch là ngành có khả
năng tiếp cận và ứng dụng nhanh nhất. Nắm bắt
được xu hướng đó, ngành du lịch Việt Nam đã và
đang nỗ lực để triển khai các hoạt động nhằm
đưa những thành tựu của công nghệ thông tin
tiếp cận sâu hơn trong lĩnh vực này. Cuộc thi
Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng
công nghệ thông tin phát triển du lịch là một
trong số những hoạt động tiêu biểu ấy.

Du lịch 4.0, khách hàng có thể tự thiết kế cho mình một chuyến đi
theo ý muốn. Ảnh: Văn Sỹ
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TIÊU ĐIỂM

HÀNG LOẠT ỨNG DỤNG DU LỊCH TRỰC TUYẾN RA ĐỜI
Du lịch 4.0 được hiểu là việc áp dụng công nghệ thông
tin nhằm tạo ra và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho du khách
thông qua sử dụng các ứng dụng trực tuyến như đặt phòng,
tìm đường, lựa chọn điểm đến... Khách chỉ cần chạm tay vào
ứng dụng, bấm nút trên điện thoại là có thể kết nối và ghi nhận
được tất cả những thông tin liên quan. Xu thế này đang phát
triển mạnh tại các quốc gia trên thế giới và gần đây được giới
trẻ Việt Nam đón nhận tích cực thông qua việc ra đời hàng loạt
ứng dụng du lịch trực tuyến.
Có thể kể ra một số ứng dụng tiêu biểu đã lọt vào vòng
chung kết cuộc thi Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ứng
dụng công nghệ thông tin phát triển du lịch như: Tubudd,
Chungxe, Vufood, Wygo, Lodyhelp, Liberzy, Goeatme,
BedLinker… Các ứng dụng này được đánh giá có nội dung
thiết thực, sáng tạo và rất đa dạng trên nhiều lĩnh vực của du
lịch, giúp du khách khám phá và tìm kiếm để thưởng thức các
món ăn ngon, phần mềm kết nối khách du lịch với các dịch
vụ ở địa phương (booking phòng dài hạn, ngắn hạn, thuê xe,
giặt ủi…), đặt phòng trực tuyến, thuê xe tự lái, so sánh và lựa
chọn phương tiện di chuyển thuận lợi, an toàn; sử dụng năng
lượng sạch trong du lịch, sản phẩm thân thiện với môi trường,
công nghệ quảng cáo thông minh, công cụ lập kế hoạch du
lịch, chia sẻ trải nghiệm du lịch…
Đào Quang Thuận, Giám đốc dự án BedLinker - Dự
án đạt giải nhất cuộc thi Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng
tạo ứng dụng công nghệ thông tin phát triển du lịch chia
sẻ: Bedlinker.com là sàn giao dịch thương mại điện tử B2B
(doanh nghiệp với doanh nghiệp) đầu tiên dành cho lĩnh vực
du lịch và khách sạn tại Việt Nam. Ra đời năm 2017, sàn giao
dịch mở này là nơi các công ty du lịch được kết nối trực tiếp
tới lượng lớn các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và nhiều loại
hình lưu trú khác; nơi các công ty du lịch có thể dễ dàng kiểm
tra và đặt phòng ngay lập tức với khách sạn ưa thích của họ.
“Hai ba năm nữa thì hệ sinh thái về công nghệ trong nước
sẽ bùng nổ, sẽ giúp cho việc kết nối, quản lý, xây dựng hình
ảnh, chia sẻ… giúp cho du lịch Việt Nam ngày một phát triển”,
Đào Quang Thuận nói.
Đặng Tiến Cường, một chàng trai 9X, đồng thời là nhà sáng
lập nền tảng Tubudd - nền tảng nhằm kết nối du khách với bạn
bè địa phương trên toàn thế giới cho biết: Tubudd mang đến
một trải nghiệm du lịch mới, nơi khách hàng có thể hẹn một
người bạn bản địa ở bất cứ nơi nào họ muốn đi với một mức
giá vừa phải. “Khách hàng có thể xem và trải nghiệm mọi thứ
từ góc nhìn của người bản địa hoặc họ có thể thiết kế chuyến
đi theo ý muốn của mình, mỗi một chuyến đi sẽ được thiết kế
dành riêng cho chính họ”.

Các doanh nghiệp lọt vào vòng chung kết cuộc thi doanh nghiệp khởi nghiệp
sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin phát triển du lịch. Ảnh: Văn Sỹ

Goeatme - nền tảng giúp khách du lịch khám phá các địa
điểm ăn ngon trên toàn thế giới với trí thông minh nhân tạo,
góp phần tăng sự trải nghiệm và chống ngộ độc thực phẩm.
Một nền tảng ứng dụng công nghệ hữu ích cho người đi du
lịch như vậy được hình thành và phát triển bởi Phạm Hà Anh
Việt, một chàng trai sinh năm 1996, hiện đang sinh sống và làm
việc tại Thụy Sĩ. Ứng dụng Goetme của Phạm Hà Anh Việt cùng
với nền tảng Tubudd đã vinh dự nhận giải nhì cuộc thi.
Nói về nền tảng Goeatme của mình, Phạm Hà Anh Việt
cho hay: “Ý tưởng này được chúng em hình thành từ khi ở bên
Thụy Sĩ. Khi chúng em đi du lịch ở nhiều nơi có sử dụng ứng
dụng ghi dấu để tìm nơi nào nên ăn và ăn ở đâu. Nhưng những
thông tin mà các ứng dụng này đưa lại cho chúng em chưa đáp
ứng thỏa mãn nhu cầu của mình. Bởi tất cả những nhà hàng,
những thông tin được đưa lên các ứng dụng này đều đã được
thương mại hóa rất nhiều”.
Goeatme sẽ cung cấp cho người dùng những thông tin
chính xác, khách quan và khoa học nhất về những món ăn,
những địa điểm ăn uống nổi tiếng, những món ăn nào có thể
gây dị ứng, gây ngộ độc. Thế mạnh của Goeatme là sử dụng trí
thông minh nhân tạo để cung cấp những thông tin, nội dung
tới người dùng một cách tốt nhất.

LÀN GIÓ MỚI CHO NGÀNH DU LỊCH
Phát biểu tại lễ trao giải của cuộc thi Doanh nghiệp khởi
nghiệp sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin phát triển du
lịch, ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch
đánh giá cao những dự án đã lọt vào vòng chung kết cuộc thi,
các ứng dụng này phù hợp với xu hướng của ngành du lịch,
khai thác công nghệ thông tin, công nghệ mới để phát triển
du lịch, tạo ra nhiều giá trị gia tăng cho sản phẩm du lịch. Đồng
thời cũng tạo ra những kết nối thông minh, những giá trị mới
cho cả khách du lịch và công ty dịch vụ, lữ hành.
Số Quý 2 năm 2019 BẢN TIN THAM KHẢO VHTTDL QUỐC TẾ
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Trải nghiệm thực tế ảo trước khi đi du lịch - tăng sức hấp dẫn cho điểm đến. Nguồn: Viettravel

Theo ông Hà Văn Siêu, các doanh nghiệp trẻ đạt giải tại cuộc
thi này đã thể hiện một dấu hiệu tích cực, những ý tưởng mới
xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và được xây dựng bởi lực lượng trẻ
sẽ tạo ra làn gió mới cho ngành du lịch Việt Nam trong việc triển
khai, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16 về
việc tăng cường năng lực tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0,
trong đó giao cho mỗi bộ, ngành phải xây dựng các sản phẩm
chủ lực của mình và du lịch chính là một trong những sản phẩm
chủ lực mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch muốn xây dựng.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt mục tiêu tập trung xây
dựng sản phẩm chủ lực trên các lĩnh vực gồm du lịch, thể thao
và các ngành công nghiệp văn hóa, định hướng danh mục
sản phẩm chủ lực giai đoạn 2017 - 2020 bao gồm 2 nhóm sản
phẩm chính là nhóm sản phẩm phục vụ du lịch thông minh và
nhóm sản phẩm thuộc các ngành công nghiệp văn hóa.
Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch
Việt Nam bày tỏ: “Khi phát triển công nghệ thông tin, ngành Du
lịch cũng sẽ phải chuyển biến theo để thích nghi. Cuộc Cách
mạng Công nghiệp 4.0 đã làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh
doanh truyền thống của ngành Du lịch. 98% doanh nghiệp du
lịch là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hiện nay, hàng nghìn doanh
nghiệp đang loay hoay, lo lắng trong việc ứng dụng nhanh
nhất công nghệ vào hoạt động của mình”.
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Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng
cho rằng công nghệ thông tin đang ngày càng ngấm sâu vào
các ngành kinh tế, thể hiện qua cuộc cách mạng 4.0. Cuộc cách
mạng này sẽ dẫn đến việc phát triển du lịch thông minh, giúp
tiết kiệm về nhân công, giảm giá thành. Ngành Du lịch sẽ ứng
dụng trí tuệ nhân tạo, từ đó đáp ứng được nhu cầu cao nhất
của du khách.
Ứng dụng những thành tựu của khoa học công nghệ,
công nghệ thông tin vào các hoạt động du lịch để đáp ứng
nhu cầu cao nhất của khách du lịch đã và đang là xu hướng
tất yếu trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang
bùng nổ hiện nay. Đây vừa là thời cơ, đồng thời cũng là những
thách thức lớn đặt ra cho ngành du lịch và những người làm
du lịch chuyên nghiệp. Việt Nam là quốc gia mới phát triển về
du lịch, nhưng đã đạt được nhiều thành công nhất định, trở
thành điểm đến hấp dẫn đối với đông đảo du khách quốc tế.
Việc ngày càng thu hút được nhiều doanh nghiệp, đặc biệt
là những doanh nghiệp trẻ tham gia xây dựng, phát triển
những nền tảng công nghệ trong lĩnh vực du lịch là một tín
hiệu đáng mừng. Chắc chắn, với sự quan tâm của các doanh
nghiệp, ngành du lịch Việt Nam sẽ sớm triển khai và ứng dụng
thành công những thành quả của cách mạng công nghiệp, để
hướng tới phát triển du lịch 4.0 một cách bền vững, hiệu quả.
Vi Phong

GÓC NHÌN

PHÁT TRIỂN
DU LỊCH

GẮN VỚI BẢO TỒN, PHÁT HUY
GIÁ TRỊ DI SẢN BỀN VỮNG
Việc khai thác, phát huy các giá trị của di sản văn
hóa trong phát triển du lịch đã được bàn đến từ
nhiều năm. Tuy nhiên, để hài hòa giữa phát triển
du lịch với bảo tồn giá trị di sản vẫn luôn là câu
chuyện mang tính thời sự.

Thánh địa Mỹ Sơn là điểm đến không thể bỏ qua của du khách. Nguồn: Anninhthudo
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Ngọ môn Huế. Nguồn: Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế

H

iện nay, ngành du lịch nước ta đang phát triển mạnh
mẽ, trở thành một ngành kinh tế quan trọng. Các
mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch
nông thôn, du lịch tâm linh… đang được khai thác ngày một
nhiều. Du lịch phát triển, đưa di sản văn hóa trở thành tài sản,
thành nguồn lực tạo nên sản phẩm du lịch là xu hướng tất yếu.
Đó là cách làm đa dạng sản phẩm du lịch quốc gia, đồng thời
cũng là cách để khai thác, phát huy giá trị di sản, để di sản đem
lại nguồn lợi cho cộng đồng.
Theo ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du
lịch (Bộ VHTTDL), trên thế giới, du lịch văn hóa là dòng sản
phẩm du lịch cơ bản. Đặc biệt đối với các quốc gia, vùng lãnh
thổ có chiều sâu văn hóa đo bằng hệ thống di sản đậm đặc như
nước ta thì du lịch di sản trở thành một trong những thế mạnh
nổi trội. Ngày nay, du lịch di sản hướng thu hút khách tìm đến
những giá trị về nguồn, tìm hiểu, tương tác, trải nghiệm để
thẩm thấu những giá trị di sản văn hóa đậm đà bản sắc của
các dân tộc, các tộc người. Ở nước ta, chủ trương phát triển
du lịch trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn
hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc đã được thể hiện trong
Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở
thành ngành kinh tế mũi nhọn. Du lịch văn hóa vì vậy là một
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dòng sản phẩm chủ đạo của du lịch Việt Nam, từ tham quan di
tích lịch sử văn hóa, hệ thống bảo tàng, các công trình văn hóa,
hoạt động nghệ thuật, cho tới tìm hiểu, tương tác, trải nghiệm
văn hóa, lễ hội, lối sống địa phương, thưởng thức ẩm thực, sản
vật vùng miền…
“Có thể khẳng định, du lịch đã thúc đẩy việc bảo vệ kho
tàng văn hóa của quốc gia. Chính nhu cầu tham quan, tìm hiểu,
trải nghiệm của du khách đã thôi thúc chính quyền và người
dân biết quý trọng, tự hào, quan tâm chăm lo gìn giữ bảo tồn,
phục dựng và làm sáng tỏ, phát huy những giá trị vốn quý của
di sản văn hóa. Hoạt động du lịch dựa vào di sản ở nhiều nơi
như Huế, Hội An, Hạ Long… đã và đang trở thành cơ sở, động
lực sinh kế chính, ngành nghề chủ yếu của người dân cũng
như ngành kinh tế chủ lực của địa phương. Du lịch di sản vừa
tạo ra thu nhập, việc làm vừa tạo động cơ, nguồn lực để bảo
tồn và phát huy giá trị di sản; đồng thời hỗ trợ tích cực nâng
cao chất lượng cuộc sống, tăng cường hiểu biết, tôn trọng đa
dạng và giao thoa các nền văn hóa, làm cơ sở hình thành quy
tắc ứng xử phù hợp giữa người dân với khách du lịch và với di
sản. Những lợi ích của du lịch di sản là không nhỏ và được chia
sẻ đến doanh nghiệp, người dân. Một phần doanh thu từ du
lịch di sản được quay trở lại tái đầu tư vào việc bảo tồn, tôn tạo,

GÓC NHÌN

tôn vinh, phục dựng và quản lý di sản. Với ý nghĩa đó, du lịch di
sản đóng góp to lớn cho bảo tồn và phát huy bền vững di sản
văn hóa” - ông Siêu khẳng định.
Còn TS Trần Hữu Sơn, Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian
Việt Nam thì cho rằng, sản phẩm du lịch di sản văn hóa là một
gói các dịch vụ, hàng hóa được xây dựng trên cơ sở tài nguyên
văn hóa và nhu cầu của du khách. Sản phẩm du lịch văn hóa
phụ thuộc rất nhiều vào tài nguyên du lịch di sản văn hóa dân
gian ở mỗi vùng, miền. Ở những vùng tài nguyên du lịch di
sản văn hóa dân gian phong phú, độc đáo, có nhiều giá trị sẽ
tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách. Đặc điểm phong
phú tài nguyên và tính đặc thù cao đã tạo điều kiện thuận lợi
cho sản phẩm văn hóa đa dạng, hấp dẫn, có khả năng thu hút
khách cao.
Các sản phẩm du lịch văn hóa không thể di chuyển, các cơ
sở du lịch vừa là nơi sản xuất, vừa là nơi cung ứng dịch vụ nên
du khách muốn tiêu dùng phải đến cơ sở du lịch, các điểm,
khu du lịch thưởng thức. Đặc điểm này vừa tạo giá trị đặc biệt,
tính riêng có cho sản phẩm du lịch này, song cũng đòi hỏi phải
quảng bá mạnh mới thu hút được du khách.

PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN TRONG DU LỊCH: HƯỚNG PHÁT
TRIỂN BỀN VỮNG
Rõ ràng, khai thác giá trị của di sản, đưa di sản thành sản
phẩm du lịch là xu hướng tất yếu để làm giàu, làm phong phú
thêm cho ngành du lịch. Song không phải ở đâu và lúc nào
người ta cũng giải quyết được một cách hài hòa giữa bảo tồn
di sản văn hóa, di tích lịch sử văn hóa với phát triển kinh tế xã
hội. Câu chuyện tận thu di sản trong khai thác du lịch không
phải là hiếm. Ngược lại, di sản nếu không đưa vào khai thác,
chỉ là những “hiện vật trong bảo tàng”. Vì vậy, cần xử lý hài hòa
yếu tố bảo tồn di sản, đưa di sản vào phát triển du lịch. Bởi về
bản chất, hai hoạt động này tưởng như là “xung đột” nhưng lại
là một thể thống nhất, cả hai đều hướng tới mục tiêu chung là
vì sự phát triển bền vững.
Có thể dẫn một ví dụ như với việc bảo tồn, phát huy giá trị
di sản Cố đô Huế. Cùng với việc tăng lượng khách đến tham
quan Cố đô Huế, việc khai thác, phát huy giá trị di sản cũng tạo
điều kiện cho công tác phục hồi các ngành, nghề thủ công, các
nghi lễ và nghệ thuật truyền thống. Các nghề đúc đồng, sơn
thếp, sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, làm diều Huế, may áo
dài, thêu, chằm nón lá, làm kẹo mè xửng, tôm chua… đã phục
hồi và phát triển mạnh mẽ, đáp ứng các nhu cầu của ngành du
lịch. Doanh thu từ hoạt động du lịch dịch vụ của Huế luôn đạt
tỉ trọng 48-53% GDP của toàn tỉnh.
GS.TSKH Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội đồng di sản văn hóa
Quốc gia cho rằng, di tích lịch sử, văn hóa (di sản) đến từ quá

GS.TSKH Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia.
Nguồn: Thế giới di sản

khứ, nhưng không đơn thuần chỉ là quá khứ mà phải mang hơi
thở của thời đại, phải thực sự trở thành một bộ phận hữu cơ
của đời sống đương đại. Việc bảo tồn và phát huy giá trị kho
tàng di sản này chính là sự đóng góp cho phát triển bền vững.
Trong quá trình triển khai các dự án bảo tồn, cần đặt ra nhiệm
vụ nâng cao nhận thức và hiểu biết về giá trị của di sản cho
cộng đồng sở tại để cộng đồng tham gia có trách nhiệm vào
công tác bảo vệ; đào tạo tại chỗ những người dân có tay nghề,
có kiến thức hiểu biết về di tích trực tiếp tham gia vào hoạt
động bảo tồn hoặc hướng dẫn du khách tham quan di tích,
thực hành các trải nghiệm du lịch sinh thái, đồng thời khuyến
khích cộng đồng tạo ra những sản phẩm đặc thù, riêng có của
địa phương để phục vụ du khách. Đối với các di sản thiên nhiên
có giá trị đa dạng sinh học, bên cạnh vận dụng những tri thức
truyền thống, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, cần có
cơ chế, chính sách chi trả dịch vụ sinh thái, tạo điều kiện để
người dân địa phương cũng như thu hút các thành phần trong
xã hội tham gia vào các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học.
Để phát huy hơn nữa vai trò, giá trị của di sản trong phát
triển du lịch, thiết nghĩ, với mỗi địa phương, mỗi vùng miền, và
với mỗi di sản văn hóa, cần có cơ chế, chính sách vận dụng phù
hợp. Song cũng cần tôn trọng các nguyên tắc chung như tôn
trọng lợi ích của cộng đồng, trân trọng giá trị của di sản, khai
thác nhưng không tận thu, thì chắc chắn, di sản sẽ đem lại giá
trị vô cùng to lớn cho du lịch, góp phần quảng bá về Việt Nam,
một quốc gia giàu bản sắc văn hóa, phong phú, đa dạng tài
nguyên thiên nhiên.
Hoàng Nguyên
Số Quý 2 năm 2019 BẢN TIN THAM KHẢO VHTTDL QUỐC TẾ
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HIỆU QUẢ TỪ CHƯƠNG TRÌNH

BƠI AN TOÀN, PHÒNG CHỐNG
ĐUỐI NƯỚC TRẺ EM,
GIAI ĐOẠN 2016-2020

Việt Nam là quốc gia có đường biển dài, số lượng ao hồ,
sông suối và kênh rạch không ít, đây chính là nguyên
nhân mà trong những năm qua đã xảy ra khá nhiều vụ
đuối nước đau lòng ở lứa tuổi học sinh, sinh viên. Tuy
nhiên, kể từ khi triển khai Chương trình bơi an toàn,
phòng chống đuối nước trẻ em, giai đoạn 2016-2020,
nhiều địa phương đã xây dựng được các mô hình dạy, học
bơi hiệu quả, qua đó, tỉ lệ trẻ em tử vong do đuối nước
cũng giảm theo từng năm.
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Ảnh: Thế Công
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MỖI NĂM CÓ TRÊN 3.000 THANH THIẾU NIÊN TỬ VONG
DO ĐUỐI NƯỚC

trạng trẻ em bị đuối nước tập thể do không biết cách phòng
tránh, không biết cách cứu người bị đuối nước xảy ra nhiều.

Nghỉ hè luôn là thời điểm được học sinh, sinh viên háo hức
chờ đợi, bởi đây là thời gian tạm gác lại chuyện đèn sách để vui
chơi thỏa thích. Tuy vậy, đôi lúc vì quá mải mê vui chơi hoặc
thiếu trang bị kiến thức về đuối nước đã dẫn đến một số tai
nạn đáng tiếc.

HIỆU QUẢ TỪ CHƯƠNG TRÌNH BƠI AN TOÀN, PHÒNG CHỐNG
ĐUỐI NƯỚC TRẺ EM

Theo thống kê từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội,
trong giai đoạn 2010 - 2015, mỗi năm trên toàn quốc có trên
3.000 thanh - thiếu niên tử vong do đuối nước, trong đó trẻ em
dưới 16 tuổi khoảng 2.200 em.
Theo bà Vũ Kim Hoa, Phó cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao
động, Thương binh và Xã hội, có rất nhiều nguyên nhân gây
ra tai nạn đuối nước ở trẻ em. Đó là do trẻ em chưa biết bơi và
thiếu kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước; do sự sao
nhãng, bất cẩn, thiếu sự giám sát trông coi của người lớn đối
với trẻ em khi sống trong môi trường sống không an toàn; do
thiên tai bão lũ; do trẻ em chưa thực hiện đúng các quy định
khi tham gia giao thông đường thủy.
Đặc biệt ở nhiều địa phương trong thời gian qua, tình trạng
trẻ em biết bơi giỏi vẫn xảy ra đuối nước. Bên cạnh đó còn tình

Trước thực trạng đau lòng về tỉ lệ trẻ em tử vong vì đuối
nước chưa có dấu hiệu thuyên giảm trong những năm qua,
Chính phủ và các Bộ, ban, ngành đã khẩn trương vào cuộc.
Trong đó Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp cùng
các Bộ, ngành, địa phương triển khai Chương trình bơi an toàn,
phòng chống đuối nước trẻ em, giai đoạn 2016-2020.
Sau hơn 2 năm triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng
chống đuối nước trẻ em, tỉ lệ trẻ em bị đuối nước đã giảm hơn
nhiều so với trước. Chỉ tính riêng năm 2017, số trẻ em đuối nước
giảm xuống còn 1.995 em và đặc biệt trong 6 tháng đầu năm
2018, con số này giảm xuống còn 782 em tại 42/63 tỉnh, thành.
Tại lễ phát động Chương trình bơi an toàn, phòng chống
đuối nước trẻ em năm 2019 được tổ chức ngày 19/5 vừa qua,
ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể
dục thể thao cho rằng, để giải quyết được một trong những
nguyên nhân gây đuối nước ở trẻ em, chương trình cần phải

Trong những năm qua, các hoạt động dạy bơi, học bơi đã được rất nhiều địa phương quan tâm. Ảnh: Thế Công

Số Quý 2 năm 2019 BẢN TIN THAM KHẢO VHTTDL QUỐC TẾ
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Đông Triều, Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động “Bể bơi cho em”. Ảnh: Thế Công

có nhiều nội dung để làm sao phát huy được hiệu quả tối đa
nhất, giúp cho các em biết bơi, có được kỹ năng để chống
đuối nước.
Đồng quan điểm này, ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Trẻ
em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, cần phải
thực hiện cùng lúc nhiều phương án thì mới giảm được tai nạn
đuối nước. Ngoài những giải pháp đã và đang triển khai như
tổ chức lớp dạy bơi thì cần phải đẩy mạnh việc dạy thêm kỹ
năng bơi lội an toàn cho trẻ. Tiếp đó là tăng cường sự giám sát
của nhà trường và gia đình với trẻ. Thực hiện nhắc nhở thường
xuyên về việc phòng tránh tai nạn đuối nước.
“Về phía nhà trường, các thầy, cô có thể in các tờ rơi, bảng
biểu cảnh báo yêu cầu các em dán lên góc học tập, trong lớp
học để trẻ khắc ghi không được quên lãng về việc cần thiết
phải cảnh giác với tai nạn đuối nước. Nhà trường có thể đưa
nội dung này vào nhắc nhở thường xuyên trong buổi sinh hoạt
ở lớp, sinh hoạt dưới cờ…”, ông Nam nói.

XUẤT HIỆN NHIỀU MÔ HÌNH ĐIỂM VỀ DẠY, HỌC BƠI
Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh là địa phương được xem là
mô hình điểm trong việc triển khai Chương trình bơi an toàn,
phòng chống đuối nước. Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng
phòng Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Trung tâm Truyền thông
và Văn hóa thị xã Đông Triều, Quảng Ninh thì ngay từ năm 2016,
Đông Triều đã tổ chức Lễ phát động “Bể bơi cho em”.
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Tại Lễ phát động, thị xã đã huy động được trên 7 tỉ đồng từ
sự đóng góp của các doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân
dân trên địa bàn để đầu tư, lắp đặt 21 bể bơi thông minh, có
mái che tại 21 trường học ở các xã, phường. Đến nay đã dạy bơi
miễn phí cho trên 6.000 em.
Là đơn vị đăng cai Lễ phát động Chương trình bơi an toàn
phòng, chống đuối nước trẻ em quy mô quốc gia năm nay,
Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh
cho biết, triển khai kế hoạch của Bộ VHTTDL, thực hiện sự chỉ
đạo của UBND TP Hà Nội, Sở VHTT Hà Nội đã chuẩn bị kỹ càng
chương trình Lễ phát động với mục tiêu làm tốt hơn công tác
phòng, chống đuối nước trẻ em, vận động toàn dân tập luyện
môn bơi.
Lễ phát động này sẽ tập trung dành nhiều thời gian với
những hoạt động trải nghiệm cho các em học sinh, bao gồm:
tuyển chọn, bố trí các đội bơi trình diễn, tổ chức các trò chơi tại
bể bơi dành cho trẻ em. Ngay tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin
và Thể thao quận Long Biên, ngoài các bể bơi đạt chuẩn, Ban tổ
chức còn bố trí các bể bơi thông minh quy mô lớn ở ngoài trời,
trình diễn kỹ năng bơi cho học sinh.
Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội cũng bày tỏ mong muốn, với
sự vào cuộc quyết liệt của các Bộ, ngành, địa phương và quan
tâm của người dân, hy vọng tỉ lệ trẻ em tử vong do đuối nước
sẽ tiếp tục giảm và sẽ không còn là mối lo cho các gia đình,
nhất là khi mùa hè đến.
Thế Công

GÓC NHÌN

Buổi học thực tiễn pha chế đồ uống của sinh viên Cao đẳng du lịch Hà Nội. Ảnh: Thế Công

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội:

CẦN CHỦ ĐỘNG ĐỂ CÓ NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG
NHU CẦU PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH DU LỊCH
Với tốc độ phát
triển nhanh của
ngành du lịch, vấn
đề đào tạo nguồn
nhân lực đảm bảo
chất lượng, số
lượng, đáp ứng
được mục tiêu phát
triển của ngành
không đơn giản.

T

heo dự báo của Tổng cục Du lịch, đến năm 2020, ngành
du lịch Việt Nam cần trên 2 triệu lao động trực tiếp làm
việc cho các cơ sở dịch vụ du lịch. Tuy nhiên, nguồn
cung không đủ đáp ứng nhu cầu. Chính phủ đã phê duyệt
Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm
nhìn đến năm 2030 sẽ đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi
nhọn. Để đạt được mục tiêu đó, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực
đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành là cấp thiết. Chúng tôi
đã có cuộc trao đổi với ông Trịnh Cao Khải, Hiệu trưởng Trường
Cao đẳng Du lịch Hà Nội để làm rõ hơn về việc đào tạo nguồn
nhân lực ngành du lịch hiện nay.
+ Thưa ông, hiện nay, ngành du lịch đang phát triển rất
nhanh và mạnh, nhưng nhiều chuyên gia chỉ ra vấn đề về
nguồn nhân lực còn thiếu và chưa xứng tầm với tiềm năng
của ngành. Ông có ý kiến gì về nhận định đó?
- Theo thống kê sơ bộ của ngành Du lịch Việt Nam, nước
ta hiện có khoảng 1,3 triệu lao động phục vụ trong lĩnh vực
Số Quý 2 năm 2019 BẢN TIN THAM KHẢO VHTTDL QUỐC TẾ
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GIZ điển hình như đã khảo sát đối với 12 doanh nghiệp kinh
doanh du lịch, khách sạn trên địa bàn Hà Nội. Đồng thời
chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện hoạt động tự kiểm
định chất lượng cơ sở dạy nghề theo quy định của Tổng cục
Giáo dục nghề nghiệp qua đó góp phần hoàn thiện về quy
trình thanh tra kiểm tra.
Công tác thi giáo viên dạy giỏi các cấp tiếp tục được
Nhà Trường quan tâm. Công tác hội giảng được thực hiện
nghiêm túc và đạt được kết quả tốt, nhiều bài giảng được
đánh giá chất lượng cao. Nhà trường cũng tích cực tham gia
các Hội thi nhằm tạo cơ hội cọ xát cho sinh viên, tăng cường
giao lưu, hợp tác giữa sinh viên trong nhà trường với các cơ
sở đào tạo khác.
Ông Trịnh Cao Khải, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.
Ảnh: Vân Khánh

du lịch (chiếm 2,5% tổng số lao động trong cả nước), trong đó
có khoảng 20% chỉ được huấn luyện tại chỗ, chưa qua đào tạo
chính quy với chất lượng mang tính chuyên nghiệp. Do vậy,
cùng với tiến độ tăng trưởng du lịch như hiện nay, đòi hỏi mỗi
năm cần phải đào tạo thêm khoảng 25.000 lao động mới, kết
hợp với công tác không ngừng đào tạo và bồi dưỡng nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực hiện có với số lượng tương tự.
Như vậy, cùng với chủ trương phát triển ngành Du lịch
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thì vấn đề đáp ứng nguồn
nhân lực du lịch để có thể đảm bảo về chất lượng và số lượng
là chuyện cấp thiết và không hề đơn giản, đòi hỏi phải chỉnh
sửa ngay những vấn đề bất cập trong quy mô đào tạo, sự liên
kết giữa cung và cầu của nhà trường cũng như các doanh
nghiệp. Bên cạnh đó là những chính sách và hành lang pháp
lý tạo điều kiện để phát triển, nâng cao nguồn nhân lực du lịch
cả về chất và lượng.
+ Với yêu cầu của ngành, là cơ sở đào tạo nhân lực du lịch
lớn của Bộ VHTTDL, nhà trường đã có những chính sách đào
tạo như thế nào để đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành,
thưa ông?
- Trước thực tế hội nhập mạnh mẽ và phát triển của ngành
du lịch đòi hỏi các cơ sở đào tạo/dạy nghề sẽ phải rà soát
chương trình đào tạo và văn bằng để đảm bảo phù hợp. Hoặc
liên kết với chương trình du lịch chung ASEAN nhằm cấp ra
những văn bằng thích ứng/tương đương cho sinh viên hoặc
người thực tập.
Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập Nhà
trường đã triển khai ý kiến thăm dò người học, tiến hành
thăm dò khảo sát ý kiến của học sinh, sinh viên năm cuối.
Thực hiện khảo sát đối với 278 cán bộ, giảng viên, giáo viên
và người lao động của Nhà trường. Bên cạnh đó tiến hành
khảo sát thăm dò ý kiến của doanh nghiệp đối với học sinh,
sinh viên năm cuối, sinh viên đã tốt nghiệp theo dự án của
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Tuy nhiên, chúng tôi cũng xác định, việc đào tạo của nhà
trường cũng chỉ đáp ứng một phần nhu cầu nguồn nhân lực.
Trên thực tế, các doanh nghiệp du lịch họ cũng tự chủ
động nguồn nhân lực từ các ngành khác để đào tạo lại trong
ngắn hạn và sử dụng. Chúng ta phải chấp nhận như vậy dù
chất lượng sẽ không được như đào tạo chính trong nhà trường
nhưng có thể giải quyết được bài toán trước mắt.
+ Vậy theo ông, để giải bài toán về nguồn nhân lực, cần có
những chính sách gì?
- Hội nghị “Nguồn nhân lực Du lịch Việt Nam năm 2019” có
sự tham gia của nhiều chuyên gia đã chỉ ra những giải pháp
đồng bộ để đảm bảo nguồn nhân lực.
Về chương trình, nội dung, hình thức đào tạo: Phải điều
chỉnh theo hướng mở, dễ dàng chuyển đổi, liên thông; bao
gồm các học phần cốt lõi và các học phần tự chọn; Các học
phần cốt lõi nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng nền tảng của
ngành đào tạo; Các học phần tự chọn theo hướng chuyên sâu
về các lĩnh vực du lịch theo vùng miền, khu vực địa lý, loại hình
du lịch...; Rút ngắn thời gian đào tạo phù hợp với Khung cơ
cấu hệ thống giáo dục quốc dân. Tăng thời gian đào tạo thực
hành, thực tập tại doanh nghiệp; Cơ sở đào tạo tự chủ lựa chọn
doanh nghiệp đối tác; chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra
điều kiện đảm bảo chất lượng và năng lực tham gia đào tạo
của doanh nghiệp đối tác trong quá trình phối hợp đào tạo và
tổ chức cho sinh viên thực hành, thực tập.
Về cơ chế, chính sách ưu tiên đào tạo nhân lực du lịch:
Khuyến khích thực hiện hình thức đào tạo văn bằng thứ hai
ngành du lịch; khuyến khích các cơ sở đào tạo linh hoạt mở
ngành đào tạo nhân lực du lịch theo nhu cầu của thị trường
lao động và hội nhập quốc tế; Các cơ sở đào tạo liên kết đào
tạo với doanh nghiệp được tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh
theo hướng mở rộng quy mô đối với các ngành đào tạo về du
lịch; mở rộng chỉ tiêu đào tạo văn bằng hai trình độ đại học của
các ngành này.
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Một giờ thực hành tại phòng mô phỏng của sinh viên ngành Quản trị khách sạn. Nguồn: Kênh 14

Trên cơ sở tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp,
phân tích mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên tốt
nghiệp nhóm ngành du lịch, các cơ sở đào tạo xác định chỉ tiêu
tuyển sinh, điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với thị
trường lao động ngành du lịch.

Có chính sách thu hút các nhà khoa học Việt Nam ở nước
ngoài, chuyên gia quốc tế về du lịch tham gia công tác đào tạo
ở các cơ sở đào tạo đại học. Trên cơ sở hợp đồng lao động giữa
hai bên, các chuyên gia này được tính là giảng viên cơ hữu khi
xác định chỉ tiêu tuyển sinh.

Khuyến khích sinh viên đã tốt nghiệp các ngành khác mong
muốn và có nhu cầu làm về du lịch được chuyển sang học văn
bằng thứ hai các ngành du lịch tại các cơ sở đào tạo du lịch.

Về hợp tác giữa cơ sở đào tạo đại học với doanh nghiệp, hiệp
hội nghề nghiệp. Các cơ sở có đào tạo ngành du lịch phải gắn kết
với hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh
vực du lịch để dự báo nhu cầu lao động, xây dựng chuẩn đầu ra
và đào tạo sinh viên có kỹ năng đáp ứng yêu cầu ngành nghề.

Chỉ tiêu và điều kiện tiếp nhận do thủ trưởng các cơ sở đào
tạo đại học quy định theo hướng phù hợp với thị trường lao
động và sự tự nguyện của người học.
Khuyến khích chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý…
(gọi chung là chuyên gia) có kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp
của doanh nghiệp tham gia đào tạo nhân lực du lịch, đặc biệt là
giảng dạy, hướng dẫn các nội dung liên quan đến các kỹ năng
đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Các chuyên gia này là người
tốt nghiệp thạc sỹ trở lên hoặc tốt nghiệp đại học có từ 3 năm
kinh nghiệm trở lên đúng ngành tham gia đào tạo. Trên cơ sở
thống nhất với doanh nghiệp đối tác về tỷ lệ thời gian tham gia
đào tạo của các chuyên gia, cơ sở đào tạo được tính các chuyên
gia là giảng viên cơ hữu phù hợp với tỷ lệ thời gian tham gia đào
tạo để xác định chỉ tiêu tuyển sinh các Ngành Du lịch.

Tăng cường tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn nhằm bổ
sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng, tăng cơ hội tìm việc làm
cho sinh viên ngành du lịch đã tốt nghiệp; Thống kê tỉ lệ có
việc làm của sinh viên sau 12 tháng tốt nghiệp các ngành
du lịch và công khai trên trang thông tin điện tử của các cơ
sở đào tạo; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn
nhân lực du lịch; khuyến khích các cơ sở đào tạo liên kết với
các trường đại học của các nước phát triển để đào tạo các
ngành du lịch.
+ Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!
Hà An (thực hiện)
Số Quý 2 năm 2019 BẢN TIN THAM KHẢO VHTTDL QUỐC TẾ
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GIÁO DỤC
NHÂN CÁCH
CON NGƯỜI

Ảnh: Minh Khánh

BẮT ĐẦU TỪ GIÁO DỤC
ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG
TRONG GIA ĐÌNH
Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, gia đình vẫn là nền tảng của xã hội, tuy cấu trúc của
gia đình có sự thay đổi, nhưng giá trị to lớn của gia đình không thay đổi. Và chính
những giá trị này đã khẳng định vai trò to lớn của gia đình trong sự phát triển xã hội.
Bàn thêm về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với ông Khuất Văn Quý Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL)
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+ Để tạo nên sự phát triển của xã hội cần rất nhiều vai trò
của các lĩnh vực, trong đó không thể không kể đến gia đình.
Vậy theo ông gia đình có vai trò như thế nào trong sự phát
triển xã hội?
- Như chúng ta đã biết, gia đình là tế bào của xã hội, là môi
trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân
cách con người, bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống tốt
đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nhiều gia đình cộng
lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì
gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”.
Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành
và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây
dựng bản sắc văn hoá dân tộc. Những giá trị truyền thống quý
báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc
lẫn nhau, thuỷ chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù và sáng tạo
trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn,
thử thách. Truyền thống đó đã được gia đình Việt Nam gìn giữ,
vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước
và giữ nước. Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ
trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng gia đình vẫn
là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển
kinh tế, xã hội của đất nước.
Vai trò đó được thể hiện: Gia đình là nơi giữ gìn, vun đắp,
phát huy những giá trị truyền thống quý báu của con người
Việt Nam, dân tộc Việt Nam; Là một nhân tố quan trọng, đóng
góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; Gia
đình là điểm sum họp, là nơi để cho các thành viên có thể nghỉ
ngơi sau một ngày lao động, học tập mệt nhọc, căng thẳng; Là
nơi trao truyền, lưu giữ, phát huy các giá trị truyền thống tốt
đẹp của cộng đồng, xã hội.

Ảnh: Minh Khánh

Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành,
nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Ảnh: Minh Khánh

+ Nhà giáo Tùng Lâm - Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Hà Nội
từng chia sẻ rằng, trong giáo dục giờ đây dường như có rất
nhiều gia đình cho rằng việc dạy dỗ con em họ thành người
có kiến thức cũng như nhân cách đạo đức là từ phía nhà
trường, rồi phó mặc tất cả cho nhà trường mà không nhận
thấy trách nhiệm của gia đình. Theo ông trong giáo dục học
sinh, sinh viên bối cảnh hiện nay thì vai trò của gia đình có
cần thiết không, vì sao?
- Cũng như tôi đã trình bày ở phần trên, gia đình là môi
trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân
cách con người, bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống tốt
đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội. Vậy gia đình là nơi đầu tiên và
cũng là nơi cuối cùng thực hiện chức năng về tình cảm và giáo
dục đạo đức, lối sống cho con người. Để làm tốt việc này, vừa
qua cơ quan quản lý nhà nước về gia đình đã ban hành, tham
mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành một số văn bản để
tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, như:
Chương trình giáo dục đời sống gia đình; Chỉ thị của Thủ tướng
Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia
đình; Đề án Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia
đình Việt Nam và hỗ trợ gia đình phát triển bền vững đến năm
2020; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Không những thế, Bộ
VHTTDL còn tích cực phối hợp với các bộ, ngành thực hiện việc
tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên,
trong đó phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch
về hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây
dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ
sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Vì vậy, trong giáo dục học sinh, sinh viên bối cảnh hiện nay
và trong thời gian tới, vai trò của gia đình vẫn đóng vai trò rất
quan trọng và không thể thiếu được.
Số Quý 2 năm 2019 BẢN TIN THAM KHẢO VHTTDL QUỐC TẾ
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Gia đình có 4 chức năng, trong đó Chức năng giáo dục, Chức năng thỏa mãn tình cảm giữa các thành viên trong gia đình và
Chức năng kinh tế là những chức năng quan trọng trong sự phát triển xã hội. Nguồn: Thanhnien

+ Có ý kiến cho rằng, để hạn chế những tiêu cực trong xã
hội hiện nay thì một trong những yếu tố không thể thiếu đó là
giáo dục của gia đình, ý kiến của ông như thế nào?

thực. Sự thừa nhận các chức năng của gia đình tức là đã thừa
nhận gia đình là một giá trị trong xã hội và gia đình vẫn còn
nguyên giá trị trong bối cảnh hiện nay.

- Những tiêu cực trong xã hội hiện nay xuất phát từ nhiều
nguyên nhân như: về kinh tế - xã hội, ảnh hưởng của văn hóa
ngoại, mạng xã hội… trong đó có một phần giáo dục của gia
đình. Tôi cho rằng ý kiến đó cần phải suy ngẫm. Chính vì vậy
cần phải tăng cường các biện pháp giáo dục lối sống trong gia
đình, mà đặc biệt đó là giáo dục nhân cách con người bắt đầu
từ giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình. Và việc Bộ VHTTDL
thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trong toàn quốc hiện
nay là một trong những giải pháp hữu hiệu để giảm tiêu cực
trong gia đình, từ đó góp phần tích cực để giảm tiêu cực xã hội.

+ Làm thế nào để có thể phát huy tốt nhất vai trò của gia
đình trong sự phát triển của xã hội?

+ Gia đình được coi là nền tảng của xã hội, theo ông
những giá trị to lớn của gia đình có thay đổi hay còn nguyên
giá trị trong bối cảnh hiện nay?

Để phát huy tốt nhất vai trò của gia đình trong sự phát triển
của xã hội, trước hết cần phải làm tốt công tác gia đình, thông
qua việc phải tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản
quản lý nhà nước về gia đình và Nhà nước có cơ chế, chính sách
tốt hơn nữa để tạo điều kiện cho mỗi gia đình thực hiện tốt các
chức năng, nhằm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc
góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, theo tinh thần của Chỉ
thị số 49 năm 2005 của Ban Bí thư.

- Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, gia đình vẫn là nền tảng
của xã hội, tuy cấu trúc của gia đình có sự thay đổi, tỷ lệ gia
đình hạt nhân ngày càng tăng, nhưng giá trị to lớn của gia đình
không thay đổi. Các chức năng của gia đình giúp cho gia đình
là một thực thể xã hội. Sự tồn tại của nó được xã hội thừa nhận.
Như vậy, bản thân gia đình đã mang một giá trị xã hội. Chính
các chức năng này mới đem lại cho gia đình một giá trị đích
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- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nhiều gia đình cộng
lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì
gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”.
Gia đình có 4 chức năng, trong đó Chức năng giáo dục,
Chức năng thỏa mãn tình cảm giữa các thành viên trong gia
đình và Chức năng kinh tế là những chức năng quan trọng
trong sự phát triển xã hội.

Cảm ơn những chia sẻ của ông!
Hà Anh

QUỐC TẾ

Ảnh minh họa. Nguồn: Korea.net

Ảnh minh họa. Nguồn: Korea.net

Ảnh minh họa. Nguồn: Korea.net

HÀN QUỐC

SỨC MẠNH CỦA KPOP ĐỂ
QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH QUỐC GIA

Làn sóng âm nhạc Hàn Quốc đang lan tỏa mạnh mẽ và gây hiệu ứng
rộng rãi đặc biệt với giới trẻ trên thế giới. Một người nước ngoài từ chỗ
chưa hề có khái niệm gì về đất nước Hàn Quốc, chưa từng đặt chân đến
bất cứ địa phương nào của Hàn Quốc vẫn có thể nhận ra những đặc điểm
văn hóa, ẩm thực, con người của “xứ sở Kim Chi” qua âm nhạc.

Số Quý 2 năm 2019 BẢN TIN THAM KHẢO VHTTDL QUỐC TẾ
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Nhóm nhạc BTS đang thu hút được lượng lớn các bạn trẻ hâm mộ trong thời gian. Nguồn: Pinterest

Đ

ể hiểu rõ về cách Hàn Quốc quảng bá hình ảnh quốc
gia rất thành công qua âm nhạc, chúng tôi đã có cuộc
trao đổi với bà Park Hye Jin - Giám đốc Trung tâm Văn
hóa Hàn Quốc tại Việt Nam.
+ Với vai trò là Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại
Việt Nam, bà cảm thấy thế nào khi văn hóa Hàn Quốc đang
được phổ biến cực kỳ rộng rãi tại Việt Nam cũng như nhiều
nước khác qua âm nhạc?
- Có thể nói, trong số các nội dung của làn sóng văn hóa
Hàn Quốc Hallyu, Kpop là phần được biết đến rộng rãi nhất
trên toàn thế giới. Cùng với sự quan tâm ngày càng lớn của các
người hâm mộ dành cho nhóm nhạc BTS trong thời gian vừa
qua, Kpop càng được nhiều người biết đến và yêu thích. Kpop
là loại hình âm nhạc đại chúng, được thể hiện bởi các nghệ sĩ
có ngoại hình đẹp, khả năng ca hát tốt và trình diễn vũ đạo bắt
mắt; đồng thời cảnh quay đẹp và tài tình trong các video âm
nhạc cũng góp phần làm nổi bật được những đặc điểm đó. Và
có lẽ sự kết hợp của cả hai yếu tố trên đã khiến cho Kpop được
nhớ đến với hình ảnh của một thể loại nhạc xuất sắc và chinh
phục được các người hâm mộ toàn cầu. Tôi cảm thấy rất biết ơn
khi các nghệ sĩ Kpop như BTS hay Black Pink, v.v nhận được rất
nhiều tình cảm mến mộ tại Việt Nam.
+ Bà có thể cho biết việc đầu tư về đào tạo đối với nền Âm
nhạc truyền thống và nền âm nhạc Kpop của Hàn Quốc?
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- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc (Bộ VHTTDL
HQ) luôn hỗ trợ cho công việc sáng tác nội dung văn hóa nghệ
thuật bước đầu của các nghệ sĩ, bên cạnh đó còn hỗ trợ quá
trình phát triển theo từng giai đoạn: phát hiện tài năng mới,
đào tạo, biểu diễn, hoạt động trong và ngoài nước.
Có một khái niệm gọi là “Âm nhạc độc lập” - là nhạc được
sản xuất độc lập ngoài những hãng đĩa chính thống hay công
ty con của họ. Bộ VHTTDL HQ cũng chọn ra các tài năng xuất
sắc và hỗ trợ những nghệ sĩ theo hướng “âm nhạc độc lập” này
xuyên suốt quá trình phát triển của họ.
Hệ thống giáo dục và đào tạo của nền âm nhạc Kpop chủ
yếu là các công ty tư nhân quản lý những nhóm nhạc thần
tượng. Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc cũng đang cố gắng
để có thể đưa Kpop - hạt nhân của làn sóng Hallyu Hàn Quốc
quảng bá nhiều hơn nữa ra nước ngoài.
Một trong những hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc dành cho
nền âm nhạc Kpop có thể kể đến như: Bộ VHTTDL HQ đang đẩy
mạnh triển khai dự án Kpop Academy tại 25 Trung tâm Văn hóa
Hàn Quốc trên toàn thế giới. Đây là dự án được thực hiện nhằm
mang đến cơ hội học hát và nhảy phụ họa các bài hát Kpop
mới nhất cho các fan tại các nước, giảng viên là các chuyên gia
về Kpop được cử từ Hàn Quốc sang. Năm nay là năm thứ 4 dự
án được triển khai và đã trở thành một trong những dự án giáo
dục nổi bật thu hút của các Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc.

QUỐC TẾ

+ Hàn Quốc đã bắt đầu xây dựng chiến lược dài hơi cho
ngành âm nhạc từ thời điểm nào và nội dung chủ đạo là gì,
thưa bà?
- Các dự án liên quan đến làn sóng Hàn Quốc Hallyu từ trước
đến nay được hỗ trợ dựa trên “Luật cơ bản về xúc tiến công
nghiệp văn hóa” được quy định vào tháng 2 năm 1992. Luật
đã coi công nghiệp văn hóa là ngành công nghiệp chiến lược
chủ yếu của Hàn Quốc, chỉ ra rằng “Hỗ trợ và xúc tiến phát triển
ngành công nghiệp văn hóa để xây dựng nền tảng phát triển
ngành này, đồng thời tăng cường sức cạnh tranh của ngành để
hướng tới mục tiêu đóng góp cho sự phát triển kinh tế quốc
dân và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân”.
Tháng 4 năm 2006, sự ra đời của “Luật liên quan đến Xúc
tiến ngành công nghiệp âm nhạc” đã định ra những điều cần
thiết cho sự phát triển công nghiệp âm nhạc, một chế độ mới
đã ra đời vì sự phát triển của ngành này.
+ Bà có thể cho biết điều gì được đánh giá là điều kiện xúc
tác cho giai đoạn bước ngoặt ngành âm nhạc Hàn Quốc cho
đến hiện nay?
- Một trong những xúc tác lớn cho sự phát triển của công
nghiệp âm nhạc Hàn Quốc có lẽ là vào năm 1987, khi Hàn Quốc
gia nhập Công ước toàn cầu về bản quyền (UCC) và Hiệp hội
bản quyền Hàn Quốc (KOMCA) được cải tổ lại; từ đó chế độ
bản quyền được xác lập (như là hệ thống quản lí và phân bổ
chi phí bản quyền, v.v). Như vậy, nền tảng mang tính chất công
nghiệp được hình thành và nhận thức con người thay đổi song
song với việc ngành công nghiệp âm nhạc đại chúng bắt đầu
cho thấy tầm quan trọng và bắt đầu sản sinh lợi nhuận, đây
chính là lí do dẫn đến sự phát triển rực rỡ của nền công nghiệp
âm nhạc đại chúng Hàn Quốc.
Tôi cho rằng để có được điều đó là nhờ có sự nỗ lực của các
hiệp hội, tổ chức tư nhân như Hiệp hội bản quyền tác giả Hàn

Thế hệ mới của Kpop vẫn hoạt động không ngừng để đưa thị trường
âm nhạc Hàn Quốc vươn xa hơn nữa. Nguồn: Korea.net

Quốc v.v và có sự hỗ trợ cải thiện chế độ của Chính phủ, từ đó
ngành công nghiệp âm nhạc mới có được cơ hội phát triển.
Ngoài ra, sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, chính sách mở
cửa, sự phát triển của truyền thông cũng là các lý do lớn dẫn
đến sự phát triển của công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc.
Trong sự phát triển của làn sóng âm nhạc Hallyu, Kpop thành quả của hệ thống quản lý các nhóm nhạc thần tượng đã và đang đóng vai trò lớn nhất. Cuối những năm 1990, Hallyu
chính thức được chú ý như một hiện tượng văn hóa toàn cầu,
được biết đến trên thị trường âm nhạc quốc tế; các nhóm như
H.O.T, NRG là thế hệ thần tượng đầu tiên. Sau đó, các nhóm
nhạc được đào tạo và hoạt động dưới hệ thống quản lý toàn

Ảnh minh họa. Nguồn: Korea.net
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Ảnh minh họa. Nguồn: Korea.net

diện cả trực tiếp lẫn gián tiếp từ bước tìm kiếm, giáo dục, đào
tạo, tổ chức nhóm, sản xuất âm nhạc và cả giai đoạn hoạt động
sau khi ra mắt như Super Junior, SNSD, Big Bang, v.v đã đi đầu
làn sóng Hallyu cho đến ngày nay. Không chỉ vậy, các nhóm
nhạc này còn chiếm vị trí rất lớn trong ngành công nghiệp âm
nhạc Hàn Quốc hơn 10 năm nay, giữ chắc vị trí của mình như
dòng chảy chính (mainstream) trong âm nhạc.
Trong thời gian gần đây, cùng với các nhóm nhạc thần
tượng, các nghệ sĩ xuất thân từ “âm nhạc độc lập” đang thành
công trong việc tạo ra các sản phẩm âm nhạc khác biệt, tiếp
xúc nhiều hơn với người hâm mộ, góp phần đưa sự đa dạng
nhiều thể loại của âm nhạc Hàn Quốc ra thế giới.
+ Với vai trò là một người dân Hàn Quốc cũng là một
người làm văn hóa, bà có chia sẻ gì với Việt Nam trong việc
đưa âm nhạc quảng bá hình ảnh quốc gia?
- Tôi nghĩ Kpop chính là một ví dụ điển hình có thể giải
thích cho khả năng biến đổi văn hóa mới: Kpop đã trải qua
quá trình văn hóa Glocal (từ ghép của quốc tế ‘global’ và địa
phương ‘local’, nghĩa là “thế giới hóa nhưng vẫn giữ lại bản sắc
của địa phương”, đây cũng chính là tính chất hai mặt của Kpop:
vừa là âm nhạc đại chúng toàn cầu, vừa là âm nhạc của riêng
Hàn Quốc, từ chỗ chỉ theo một hướng văn hóa toàn cầu là tập
trung vào việc du nhập văn hóa từ phương Tây sang phương
Đông, cho đến khi Kpop đã cùng lúc mở rộng ra nhiều phương
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Ảnh minh họa. Nguồn: Korea.net

hướng. Tôi đánh giá cao tiềm năng phát triển của Vpop - nền
âm nhạc đang phát triển rất nhanh. Gần đây, cùng với việc các
ca sĩ Vpop Việt Nam và các ca sĩ Kpop Hàn Quốc hợp tác ngày
càng nhiều, Vpop cũng đã bắt đầu được quan tâm chú ý tại
Hàn Quốc. Tôi nghĩ rằng sự giao lưu giữa Kpop và Vpop sẽ tạo
ra hiệu quả to lớn, đồng thời tác động tích cực đến cả hai phía.
Tôi hi vọng rằng Vpop sẽ trở thành chìa khóa phát triển của
nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam trong tương lai.
Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện!
Hiền Lê (thực hiện)
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>>> ANH:

Định hướng phát triển thể thao
VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG 2018-2023

Khu vực Kensington và Chelsea
(Anh) thúc đẩy các hoạt động
thể chất nhằm duy trì sức
khỏe, ngăn cản bệnh tật và hỗ
trợ sức khỏe tinh thần, hướng
tới việc phát triển thể thao vì
sức khỏe cộng đồng trong giai
đoạn 2018-2023.

Ảnh minh họa. Nguồn: Kensington
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Ảnh minh họa. Nguồn: Kensington

I. GIỚI THIỆU
Giống như các quốc gia, chương trình sức khỏe vì cộng
đồng luôn được chú trọng đặc biệt tại Anh, trong đó khu vực
Kensington và Chelsea đã đạt được thành tích đáng kể trong
việc thúc đẩy thể thao cộng đồng đến tất cả mọi người. Thông
qua chương trình này, khu vực Kensington và Chelsea đã đạt
được nhiều thành tích đáng kể, ngăn ngừa bệnh tật phổ biến
ngày nay như béo phì, ung thư và các vấn đề sức khỏe tinh
thần. Thông qua đó, thể thao đã giúp mọi người sống lạc quan
và năng động hơn trong cuộc sống. Bằng chứng gần đây chỉ ra
rằng, lười hoạt động thể chất có thể gây ra tỷ lệ tử vong, chiếm
khoảng 9% dân số toàn cầu, trong đó số người chết được cho
là từ một phần nguyên nhân hút thuốc lá.
Mạng lưới hoạt động thể chất và thể thao cộng đồng tại
Kensington và Chelsea (K&C CSPAN) ra đời vào năm 2007, kêu
gọi tất cả các đối tác cùng tham gia rèn luyện thể thao, thể
chất. Các thành viên tại khu vực Kensington và Chelsea (K&C)
đã cùng nhau vạch ra định hướng chủ động, sáng tạo nhằm
cung cấp cho cộng đồng và cá nhân các kiến thức, kỹ năng
cũng như nguồn lực tiếp cận với nguồn quỹ từ bên ngoài.
Mạng lưới hoạt động thể chất, thể thao cộng đồng tại
Kensington và Chelsea (K&C CSPAN) đóng vai trò quan trọng
trong việc hỗ trợ các thành viên tham gia. Hoạt động thể chất
có thể thúc đẩy 3 yếu tố như sau: khuyến khích tham gia thể
thao, khuyến khích sự năng động và hoạt động mỗi ngày. Các
lợi ích hướng tới lối sống năng động là điều kiện để giúp mọi
người sống lâu trong khỏe mạnh cũng là yếu tố quan trọng
nhằm đảm bảo cân nặng hợp lý. Điều đó cũng đồng nghĩa với
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việc giảm các rủi ro bệnh tật, bao gồm bệnh tim mạch, béo phì
và các vấn đề về sức khỏe tinh thần.
Hoạt động thể chất có thể liên tục mỗi ngày, bao gồm việc
đi bộ và đạp xe. Điều đó có lợi cho việc giảm cân. Càng năng
động ở mọi lứa tuổi sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống
cùng cơ hội cho mọi người sống độc lập và dài lâu.
Hoạt động thể chất đều đặn cũng cung cấp cơ hội cho mọi
người tương tác với nhiều người hơn, gặp gỡ bạn bè mới và kết
bạn. Các cơ hội tương tác xã hội hỗ trợ trẻ em và thanh niên
phát triển kỹ năng sống, giải quyết các bức bối về cô lập xã hội
hay tình trạng cô đơn của người cao tuổi.
Vấn đề đặt ra, mặc dù thể thao và việc tham gia hoạt động
thể chất tại khu vực K&C có thể cao hơn mức độ trung bình
ở Luân Đôn từ năm 2005 nhưng theo đánh giá nhu cầu chất
lượng chung gần đây đối với K&C (JSNA) thì xu hướng việc lười
vận động vẫn gia tăng. Các kết quả khảo sát về tỷ lệ tham gia
năng động trong các hoạt động thể thao vào năm 2011 cho
biết, chỉ một trong số năm người thuộc khu vực K&C tham gia
hoạt động thể chất.
Định hướng phát triển thể thao vì sức khỏe cộng đồng sẽ
hướng tới việc đảm bảo sức khỏe cho mọi người thông qua thể
thao và rèn luyện thể chất.

II. CHƯƠNG TRÌNH MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT
VÀ THỂ THAO CỘNG ĐỒNG TẠI KENSINGTON VÀ CHELSEA
(K&C CSPAN)
Thông qua chương trình, K&C CSPAN đã cung cấp một diễn
đàn đưa ra các lời khuyên về hoạt động thể chất. Diễn đàn tập
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trung đưa ra các sáng kiến hoạt động thể chất, chia sẻ thông
tin và nguồn lực, trong đó tiếp tục thu hút sự tham gia của
hàng trăm các đối tác và các ngành nhằm hỗ trợ cho chương
trình bền vững.
Chương trình cũng cung cấp các hội thảo đào tạo, bao
gồm: các không gian mở và cơ hội tham gia; ước tính về quá
trình đầu tư cho việc thúc đẩy hoạt động thể chất và thể thao.
Chương trình cũng khuyến khích và thúc đẩy các đối tác
tiếp tục những dự án hoạt động thể chất mỗi ngày. Sự hợp tác
từ các nguồn lực thúc đẩy việc chung tay nâng tầm chiến lược
bền vững cho hoạt động thể chất và thể thao.
1. Tầm nhìn
Tính đến năm 2023, định hướng toàn bộ người dân khu
vực K&C sẽ trở nên năng động và khỏe mạnh hơn thông
qua chương trình. Điều này thúc đẩy các hoạt động thể
chất sẽ là nền tảng và hoàn toàn thiết thực cho cuộc sống
của mọi người.
Chương trình nhằm tạo ra một cộng đồng năng động về
thể chất thông qua việc phát triển mở rộng các cơ hội, phản
ánh được các lợi ích và nhu cầu của người dân đồng thời đóng
góp vào định hướng chung một cộng đồng khỏe mạnh.
Chương trình sẽ thúc đẩy sự tham gia của tất cả mọi người
ở khu vực K&C cùng với đó là tỷ lệ gia tăng khoảng 1% trong
năm. Những người tham gia cũng trở nên năng động hơn. Cứ
như vậy, chương trình sẽ thu hút nhiều người tham gia hơn
trong thời gian dài và là động lực giúp thay đổi cách cư xử cũng
như cải thiện chất lượng cuộc sống cho mọi người.
Định hướng trong chương trình này cũng muốn có sự phối
hợp từ các cơ quan chức năng tham gia nhằm khích lệ của tất
cả các thành viên. Các đối tác trong mạng lưới K&C CSPAN luôn
nỗ lực về thời gian, tiền bạc, nhân lực và cơ sở vật chất để có thể
thúc đẩy cả cộng đồng tham gia. Chương trình tiếp tục tạo ảnh
hưởng nhằm đảm bảo thu hút các cơ hội đầu tư từ nguồn lực
bên trong và bên ngoài. Điều quan trọng nhất vẫn là cho mọi
người thấy rõ tầm quan trọng và tích cực của hoạt động thể chất
để tất cả cùng tham gia một cách vui vẻ, hăng say.
2. Các mục tiêu của chiến lược
Chương trình nhằm cải thiện sức khỏe và hướng tới một
cộng đồng tiềm năng thông qua sự gia tăng các hoạt động
thể chất. Hiểu được tầm quan trọng của hoạt động thể chất và
thể thao giúp mọi người nâng cao sức khỏe, từ đó thúc đẩy sự
thịnh vượng của xã hội. Chương trình sẽ cung cấp các thông
tin hữu ích nhất về hoạt động thể chất và thể thao để có thể
mang đến sự phát triển bền vững cho toàn xã hội.
Hiện tại, Kensington và Chelsea chỉ là khu vực nhỏ nhưng
mật độ dân số cao. Dân số chiếm đa số là tỷ lệ những người
đang ở độ tuổi lao động và tỷ lệ nhỏ là trẻ em.

Trung tâm thể thao Kensington Leisure Centre. Nguồn: Kensington

Thêm vào đó, Kensington &Chelsea có tỷ lệ nhập cư cao và
sự đa dạng văn hoá. So sánh với các khu vực khác, K&C có tỷ lệ
dân số già nhiều hơn các khu vực khác của Luân Đôn. Hiện tại,
tỷ lệ dân số này chiếm 24,7% so với tổng dân số và tham gia
hoạt động hàng ngày. Một nửa dân số của khu vực là người
da đen, châu Á và nhóm dân tộc thiểu số. Theo khảo sát, 28%
dân số không xem tiếng Anh là ngôn ngữ chính. Khoảng 31%
người dân ở khu vực không tham gia các hoạt động thể chất,
vận động ít hơn 30 phút mỗi tuần. Tuy nhiên, khoảng 2/3 dân
số khảo sát cho biết, có tham gia vận động trong khoảng 150
phút trong tuần - tỷ lệ được đánh giá cao hơn mức độ trung
bình của Luân Đôn.
Ô nhiễm không khí cũng là một vấn nạn của khu vực, tỷ lệ
người chết vì vấn đề này được ước tính xếp thứ hai trong cả
nước và là nguyên nhân chính gây ra các bệnh hiểm nghèo.
K&C tính đến việc thúc đẩy rèn luyện thể chất và thể thao
nhằm đảm bảo cuộc sống khoẻ mạnh, tích cực. Thông qua đó,
chính quyền khu vực cũng tăng cường khuyến khích người dân
nên chuyển sang các phương tiện đi lại có lợi cho môi trường
sống, trong đó đi xe đạp và đi bộ được khuyến khích. Đây cũng
là một cách tăng cường vận động và rèn luyện thể chất của
người dân tại khu vực và là mục tiêu chính trong chiến lược này.
3. Thúc đẩy cơ hội tham gia các hoạt động thể chất và
thể thao
Tại khu vực Kengsington & Chelsea, các câu lạc bộ thể thao
cộng đồng luôn được tổ chức thường xuyên nhằm cung cấp các
dịch vụ thiết yếu cho người dân sử dụng. Sự phát triển các câu
lạc bộ khuyến khích người dân địa phương tham gia các hoạt
động thể thao cải thiện sức khoẻ, tìm kiếm các tài năng và cho
họ nhiều lựa chọn để tham gia thể thao lâu dài vì sức khoẻ cộng
đồng. Việc hỗ trợ các cơ sở hạ tầng thể thao là điều quan trọng để
khuyến khích người dân tham gia nhiều hơn nhằm nâng cao sức
khoẻ. K&C đã chú ý đến điều này trong chương trình định hướng
khuyến khích người dân tham gia vì sức khoẻ cộng đồng.
Số Quý 2 năm 2019 BẢN TIN THAM KHẢO VHTTDL QUỐC TẾ
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Mục tiêu của chương trình cũng hướng đến việc thay đổi
tư duy của mọi người trong tập luyện thể chất nhằm tạo cơ
hội cho người dân có thói quen rèn luyện thể chất trong cuộc
sống mỗi ngày.
Để làm như vậy, chiến lược thông qua K&C CSPAN đã phải
liên tục khích lệ những người không tập luyện tham gia năng
động hơn, hỗ trợ trang thiết bị cho mọi người có hứng thú với
tập luyện mỗi ngày và giúp những người duy trì thói quen tập
luyện có thể trở nên năng động hơn nữa.

Phòng tập GYM tại Trung tâm thể thao Chelsea Sports Centre. Nguồn: Kensington

Ba trung tâm thể thao chính: Kensington Leisure Centre;
Chelsea Sports Centre; Westway Sports và Fitness Centre. Cả ba
trung tâm này đều được đầu tư cải thiện nâng cao chất lượng.
Các công viên lớn cũng quy tụ các thiết bị hỗ trợ tập luyện cho
người dân, trong đó có sân chơi tennis và các khu vực đa năng
hay phòng tập gym ngoài trời.
Việc hỗ trợ các trang thiết bị cho người cao tuổi cũng được
chú trọng. Mạng lưới lớn các trang thiết bị hỗ trợ cộng đồng
bao gồm cả các khu nhà dân cư và trung tâm đơn lẻ để tạo
điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đăng ký tham gia.
Bởi tồn tại một số hạn chế trong thời gian tập luyện và thiếu
không gian mở ở một số khu vực nên chương trình cũng gợi
các định hướng khuyến khích tạo không gian mở trong thời
gian tập luyện giúp người dân thân thiện hơn với môi trường.
Tuy nhiên, việc thực hiện cũng không thể tránh khỏi những
thiếu sót và không đủ năng lực để có thể đáp ứng tất cả các
yêu cầu đặt ra. Định hướng lâu dài nhằm cải thiện điều kiện tốt
nhất, tạo không gian mở cho quá trình tập luyện đã được ghi
nhận và sẽ tiếp tục nghiên cứu trong chương trình K&C CSPAN.
Đây cũng chính là mục tiêu đặt ra lâu dài cho Kế hoạch hành
động của khu vực.

III. GIẢI PHÁP
Định hướng của K&C CSPAN hướng đến mục tiêu vì một cộng
đồng khoẻ mạnh và đảm bảo sức khoẻ cho tất cả mọi người.
Để làm được như vậy, K&C CSPAN đã không ngừng khuyến
khích người dân tham gia hoạt động thể chất thông qua việc
tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể. Chương trình được xem như
một chiến lược định hướng thể thao vì cộng đồng trong bối
cảnh khích lệ càng nhiều người tham gia thể thao càng tốt.
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Trong quá trình thực hiện, K&C CSPAN cũng không tránh
khỏi các thách thức và rủi ro. Các vấn đề đặt ra là: Bằng cách
nào để mọi người hiểu được và ý thức nâng cao trong hoạt
động rèn luyện sức khoẻ? Đây chính là vướng mắc cần phải
giải quyết trong việc thực hiện chiến lược. Điều thứ hai quan
tâm là vấn đề ngân sách, việc gây quỹ cũng là vấn đề đau đầu
khiến những thành viên tham gia trong chương trình luôn
phải tập trung. Để chiến lược có thể phát triển bền vững thì
vấn đề ngân sách là quan trọng.
Các nguồn ngân sách thu chi là điều tất yếu. Tuy nhiên,
việc cân bằng nguồn tiền từ các quỹ tài trợ cũng cần phải hợp
lý. Vấn đề đặt ra là làm cách nào để có thể phát huy tốt nhất
và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng từ nguồn ngân
sách có được?
Bởi những hạn chế như vậy, K&C CSPAN thời gian tới tiếp
tục đưa ra các biện pháp hiệu quả trong việc phân bổ nguồn
lực cũng như các tổ chức đối tác để có thể khắc phục những
vướng mắc trong quá trình thực hiện.
K&C CSPAN tiếp tục đưa chương trình lên thành Kế hoạch
hành động bền vững trong giai đoạn 2018-2023 như sau:
- Giải quyết vấn đề vướng mắc từ những người lười vận
động, từ đó khích lệ họ tham gia các hoạt động thể chất nhiều
hơn. Đối tượng hướng tới là người già, người vùng sâu vùng
xa, những người gặp vấn đề về sức khoẻ tinh thần và những
người khuyết tật.
- Đảm bảo mọi trẻ em và thanh niên đều tích cực tham gia
đều đặn các hoạt động thể chất. Đối tượng sẽ hướng tới các
gia đình và trường học thông qua những đại hội thể thao như
School Games, các câu lạc bộ thể thao đơn lẻ cùng với đó là việc
hỗ trợ một số thiết bị, dịch vụ cần thiết trong các chương trình.
- Giúp đỡ những người dân có thu nhập thấp tham gia các
hoạt động thể chất.
- Phối hợp với các đối tác và cộng đồng nhằm định hướng
cho quá trình phát triển tương lai.
- Tạo các môi trường tốt nhất khuyến khích hoạt động thể
chất (bao gồm công viên, các không gian mở, các toà nhà địa
ốc, trung tâm giải trí và nơi làm việc).
(Lược dịch theo rbkc.gov.uk)
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Homestay thú vị tại vùng quê Ấn Độ để phát triển du lịch. Nguồn: Sanskriti

Phát triển du lịch di sản bền vững:

BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ ẤN ĐỘ
Ấn Độ luôn tự hào
về các di sản văn hoá
phong phú và đa dạng
của mình. Chính vì
vậy, các sản phẩm du
lịch liên quan tới văn
hoá luôn đóng một
vai trò quan trọng tại
quốc gia châu Á này.
Ý tưởng là cuộc sống làng quê tại Andhra đem lại những trải nghiệm
đa dạng và đáng nhớ cho du khách. Nguồn: Sanskriti
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C

Đền Tirumala Sri Venkateswara Swamy địa điểm du lịch nổi tiếng của Ấn Độ. Nguồn: Pexel

hính phủ Ấn Độ hiểu rõ tầm quan trọng của du lịch
trong nền kinh tế, đặc biệt là vai trò của du lịch di sản.
Bất kỳ chính sách nào hướng tới phát triển du lịch di
sản đều liên quan tới thiết lập các sản phẩm và trải nghiệm,
phát triển hạ tầng cơ sở, marketing và bảo vệ. Các cơ quan
khác nhau của Chính phủ ở cấp độ trung ương như Bộ Du
lịch, Bộ Văn hoá và Bộ các vấn đề nhà cửa & đô thị - đều triển
khai các bước chủ động, tích cực trong lĩnh vực này. Họ đã
đưa ra nhiều chính sách, chiến lược hiệu quả dành cho du
lịch di sản tại Ấn Độ.

MỘT SỐ KẾ HOẠCH VÀ CHÍNH SÁCH ĐÁNG CHÚ Ý NHƯ SAU:
KẾ HOẠCH HRIDAY
Năm 2015, Bộ các vấn đề nhà cửa & đô thị, Chính phủ Ấn
Độ đã triển khai kế hoạch Phát triển và mở rộng thành phố di
sản quốc gia Yojana (HRIDAY) nhằm phát triển các thành phố
một cách toàn diện.
Mục tiêu của kế hoạch là: “Bảo tồn và hồi sinh linh hồn của
thành phố di sản, nhằm thể hiện đặc điểm độc đáo của thành
phố thông qua việc khuyến khích nét hấp dẫn về mặt thẩm mỹ,
khả năng dễ tiếp cận, môi trường thông tin phong phú và an
ninh. Để thực thiện các chiến lược và kế hoạch phát triển thành
phố di sản, với mục đích cải thiện toàn bộ môi trường sống,
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bên cạnh tập trung vào các vấn đề cụ thể bao gồm vệ sinh, an
ninh, du lịch, tái hồi sinh di sản và sức sống; từ đó duy trì bản
sắc văn hoá của thành phố”.
Kể từ khi bắt đầu kế hoạch trên, tổng cộng đã có 4,23 tỷ
rupi được phân bổ cho 77 dự án. Kế hoạch được triển khai ở 12
thành phố là Ajmer, Amaravati, Amritsar, Badami, Dwarka, Gây,
Kanchipuram, Mathura, Puri, Varanasi, Velankanni và Warangal.
Ưu tiên của kế hoạch là phát triển cơ sở hạ tầng và tái hồi
sinh hạ tầng đô thị xung quanh các khu vực di sản được Bộ Văn
hoá, Chính phủ Ấn Độ và chính quyền địa phương xác định.
Các sáng kiến bao gồm phát triển nguồn nước, vệ sinh, quản
lý rác thải, đường xá, đường đi lại, đèn đường, hạ tầng du lịch,
đường điện, các dịch vụ phục vụ cho người dân…
KẾ HOẠCH SWADESH DARSHAN
Swadesh Darshan là một trong những kế hoạch quan trọng
nhất của Bộ Du lịch Ấn Độ. Mục tiêu là tập trung vào phát triển
chất lượng hạ tầng cơ sở nhằm đem tới các trải nghiệm, hạ
tầng tốt hơn, phục vụ du khách và thúc đẩy tăng trưởng kinh
tế liên quan. Kế hoạch được thực hiện trong giai đoạn 20142015 với 74 dự án có tổng số tiền đầu tư là 59,87 tỷ rupi.
Kế hoạch không chỉ giới hạn ở lĩnh vực du lịch di sản mà còn
có quy mô rộng hơn. Về cơ bản là phát triển du lịch theo kế hoạch
dựa trên 13 chủ đề khác nhau bao gồm: phật giáo, ven biển, sa

QUỐC TẾ

mạc, sinh thái, di sản, Himalaya, Krishna, Đông Bắc, Ramayana,
nông thôn, tâm linh, Sufi, Tirthankar, thiểu số, hoang dã.

•
Tạo việc làm thông qua việc kêu gọi sự tham gia tích
cực của cộng đồng dân cư địa phương.

Phát triển khu vực di sản tại Rajasthan, Telengana,
Uttarakhand, Puducherry, Punjab, Vahnagar-Modehera-Patan,
Uttar Pradesh, Madhyra Pradesh, Gujarat, Assam… là các dự án
theo chủ đề “Di sản du lịch”. Một số chủ đề khác cũng bao gồm
yếu tố di sản. Ví dụ, chủ đề phật giáo liên quan tới các di tích,
tượng đài…; trong khi chủ đề nông thôn tạo tiền đề cho phát
triển nhiều sản phẩm di sản văn hoá phi vật thể.

•
Phát triển hạ tầng du lịch bền vững và đảm bảo vận
hành - duy trì phù hợp.

“5 năm qua được coi là một thước đo cho Du lịch Trải
nghiệm và các di sản thế giới tại Ấn Độ… trong việc hấp dẫn
du khách quốc tế. Trong thực tế, gần 85% du khách tới Ấn Độ
đều tới thăm một hoặc nhiều hơn các di tích, di sản của đất
nước, dù là phục vụ cho mục đích tham quan hay công việc.
Du lịch di sản tại Ấn Độ có tiềm năng vô cùng lớn… Tuy
vậy, thách thức mà Ấn Độ phải đối mặt cũng rất nặng nề, đặc
biệt là trong vấn đề bảo tồn và bảo vệ môi trường…
Nhu cầu cấp bách hiện nay là có một tầm nhìn rõ ràng và một
kế hoạch có tính thực tiễn cao, trong đó đã tính đến tất cả những
điểm mạnh - điểm yếu của chúng ta và sự liên quan của cộng đồng
tới các mục tiêu phát triển bền vững, đem tới bảo tồn, tăng trưởng,
không khí sạch, nước sạch, năng lượng và di sản…” Pronab Sarkar,
Chủ tịch Hiệp hội điều hành tour Ấn Độ (IATO) cho biết.

CHƯƠNG TRÌNH TIẾP NHẬN MỘT DI SẢN
Đây là một nỗ lực hợp tác giữa Bộ Du lịch, Bộ Văn hoá cùng
một số ban ngành liên quan, và được bắt đầu triển khai từ năm
2017. Chương trình nhắm kết hợp tất cả những mục tiêu của
các cơ quan Chính phủ Ấn Độ, từ đó thiết lập một nền tảng cho
những công ty tham gia vào việc hoàn thành và hiện thực hoá
các mục tiêu trên.

Chương trình này đã và đang nhận được những phản hồi
tích cực. “Tiếp nhận di sản” là dự án phi lợi nhuận và là một
phần của phát triển du lịch có trách nhiệm.
Bên cạnh đó, hầu hết các chính quyền bang của Ấn Độ đều
có những chính sách du lịch riêng nhằm thu hút đầu tư. Một số
bang đã nhận ra tiềm năng của du lịch di sản, từ đó ưu tiên đầu
tư vào lĩnh vực du lịch này và xây dựng các chính sách hỗ trợ.

TRƯỜNG HỢP MINH HOẠ: DỰ ÁN SANSKRITI BANG ANDHRA PRADESH
Andhra Pradesh là bang có lượng khách du lịch nội địa cao
thứ ba của Ấn Độ. Điểm đến của hầu hết du khách tới bang
chính là Đền Tirumala Sri Venkateswara Swamy - một trong
những điểm du lịch tôn giáo nổi tiếng nhất của đất nước. Đúng
với thói quen du lịch tôn giáo tại Ấn Độ, các du khách thường
chỉ ở lại điểm du lịch này từ 1-2 ngày.
Trong bối cảnh này, Andhra Pradesh đã triển khai Dự án
Sanskriti - một hình mẫu du lịch nông thôn độc đáo, tập trung
vào nghệ thuật và thủ công của bang. Ý tưởng là cuộc sống làng
quê tại Andhra đem lại những trải nghiệm đa dạng và đáng nhớ.
Du khách tham quan bang hoặc có ý định tham quan bang sẽ
kéo dài thời gian ở lại của mình khi họ có nhiều lựa chọn hơn để
khám phá những nét độc đáo của Andhra Pradesh.

Cụ thể hơn, chương trình hướng tới kêu gọi các công ty
sử dụng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CRS) vào phát
triển du lịch di sản Ấn Độ. Chương trình khuyến khích các công
ty nhà nước/tư nhân và các cá nhân “tiếp nhận” một di sản và
góp phần khiến du lịch tại di sản đó trở nên bền vững hơn
thông qua phát triển, điều hành và duy trì hạ tầng cơ sở du lịch
chất lượng cao.

CÁC MỤC TIÊU CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH BAO GỒM:
•

Phát triển hạ tầng cơ sở du lịch cơ bản.

•
Quảng bá giá trị văn hoá và di sản, giúp sinh kế tại
khu vực.
•
Mở rộng nét hấp dẫn du lịch theo cách bền vững
thông qua việc phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng thế giới tại
các khu vực di sản.

Du lịch Homestay giúp du khách khám phá những nét độc đáo
của Andhra Pradesh. Nguồn: Sanskriti
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Theo mô hình, bốn xã đã được lựa chọn, trong đó, mỗi xã
bao gồm ba làng với địa điểm gần với các khu vực có nhiều
khách du lịch. Mỗi ngôi làng có những nét độc đáo riêng biệt,
không trùng lặp như thủ công, ẩm thực, trang trại, di sản…
Dự án có 5 khía cạnh và được triển khai trong vòng 18
tháng như sau:
•
Định hướng cho cộng đồng làng: Thông qua một loạt
các cuộc gặp gỡ, cộng đồng nghệ nhân được giải thích về tầm
quan trọng và tiềm năng du lịch, giúp gia tăng sinh kế. Những
người đứng đầu cộng đồng được đưa tới tham quan và học tập
các mô hình tương tự ở những địa phương khác. Các uỷ ban
được thành lập để đảm bảo cho dự án được hoạt động trơn tru
và thuận tiện.
•
Đào tạo dân làng: Người dân được đào tạo các kỹ
năng cần thiết cho du lịch như hướng dẫn du lịch, nấu ăn,
homestay, an toàn sức khoẻ…
•
Định hướng trải nghiệm: Các chương trình tham quan
một ngày và hai ngày được xây dựng, với hướng tập trung rõ
ràng vào nghệ thuật - thủ công và cuộc sống nông thôn.
•
Phát triển hạ tầng cơ sở: Các hạ tầng cơ sở cơ bản
phục vụ cho khách du lịch được phát triển.

•
Quảng bá và marketing: Các chương trình và trải
nghiệm tham quan được quảng bá rộng rãi qua nhiều kênh và
hoạt động khác nhau.
•
Dự án trên được đánh giá là một trường hợp minh
hoạ kinh điển của du lịch bền vững, trong đó đã hội tụ được
các nguyên tắc như phát triển kinh tế; thịnh vượng cho địa
phương; công bằng xã hội; đáp ứng kỳ vọng của du khách; lợi
ích cho cộng đồng; đa dạng văn hoá…
“Ấn Độ là một đất nước có nền văn hoá và di sản phong
phú. Tiềm năng du lịch di sản dẫn tới phát triển du lịch trong
nước tại Ấn Độ, gần đây mới được phát hiện. Chính quyền
trung ương và các chính quyền bang đang triển khai các bước
đi thích hợp để phát triển du lịch di sản thông qua nhiều chiến
lược, kế hoạch và chính sách khác nhau.
Chúng tôi đã thực hiện nhiều sáng kiến để phát triển du
lịch di sản tại bang Andhra Pradesh. Chúng tôi cũng đang
đẩy mạnh phát triển toàn diện tại tất cả các di sản nổi bật của
chúng tôi thông qua những chương trình do nhà nước và địa
phương hỗ trợ. Chúng tôi đang quảng bá các điểm đến ít được
biết tới hơn bằng cách đưa chúng vào guồng quay của du
lịch…”, Mukesh Kumar Meena, Bộ trưởng Du lịch và văn hoá,
bang Andhra Pradesh cho biết.
(Lược dịch theo Culturalindian)

Dự án Sanskriti - một hình mẫu du lịch nông thôn độc đáo, du khách được trải nghiệm một lễ hội truyền thống của địa phương. Nguồn: Sanskriti
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Chính sách gia đình của Na Uy:

Bình đẳng giới
và giáo dục trẻ ở tuổi mầm non

Chính phủ Na Uy tập trung nhiều nỗ lực vào việc tạo thuận lợi cho gia
đình, đặc biệt là bình đẳng giới, chăm sóc và giáo dục trẻ em hướng
tới xã hội phát triển.

Ảnh minh họa. Nguồn: Researchgate
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Ảnh minh họa. Nguồn: Researchgate

BÌNH ĐẲNG GIỚI
Bộ Trẻ em và Bình đẳng giúp Chính phủ Na Uy quản lý nhà
nước về bảo vệ người tiêu dùng, gia đình, trẻ em và thanh niên,
thực hiện chống phân biệt đối xử, đảm bảo quyền bình đẳng
giữa nam và nữ.
Quan điểm của Chính phủ Na Uy về chính sách gia đình và
công bằng giới có mối quan hệ chặt chẽ; một chính sách gia
đình có hiệu quả phải được đặt trên nền tảng của sức mạnh
công bằng về giới. Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi để phụ
nữ và nam giới cùng tham gia vào lực lượng lao động, chia sẻ
công việc gia đình. Tương tự như vậy, mục tiêu chính trị quan
trọng nhằm đảm bảo rằng chính sách của Na Uy liên quan đến
công bằng về giới, điều đó sẽ đảm bảo cho một cuộc sống
gia đình ổn định. Những quan điểm cũ về giới đã đến lúc phải
nhường chỗ cho quan điểm mới giữa lao động nam và nữ.
Những tiến bộ trong tương lai sẽ phụ thuộc vào sự thay đổi về
vai trò của nam giới. Phúc lợi xã hội sẽ phải được đặt trên nền
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móng công bằng giữa nam và nữ, trong gia đình, trong công
việc nhằm đáp ứng các nhu cầu của con cái mà cả cha và mẹ
phải cùng nhau gánh vác.
Có một đặc điểm rất rõ về tình hình gia đình hiện nay ở Na
Uy là cả hai cha và mẹ đều tham gia các hoạt động kinh tế xã
hội. Khoảng 50% phụ nữ và 10% nam giới làm việc nửa ngày.
Làm việc nửa ngày dường như là hiện tượng phổ biến ở nữ
giới. Sự thay đổi về vai trò của người cha sẽ tác động đến khả
năng làm việc của phụ nữ. Một trong những kết quả của việc
kết nối chính sách gia đình và chính sách công bằng giới là sự
quan tâm thoả đáng đối với vai trò của người cha cũng như
những nỗ lực để thúc đẩy sự tham gia của người cha trong việc
chăm sóc con cái.
Ở Na Uy, sau khi sinh con cả cha mẹ đều được nghỉ với mức
lương 100% trong vòng 42 tuần hoặc được hưởng 80% lương
trong 52 tuần. Ưu tiên này được đưa ra nhằm tạo điều kiện để
người cha có thể chăm con tốt hơn. Tuy nhiên có một số khó
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khăn về mặt pháp lý đối với người cha trong việc nhận tiền
nghỉ chăm sóc con, vì người cha không có quyền độc lập để
nhận khoản tiền này, quyền này thuộc về người mẹ. Điều này
có nghĩa là nếu người mẹ có việc làm mà không yêu cầu được
nghỉ để chăm con thì người cha không được hưởng khoản trợ
cấp nghỉ nuôi con mặc dù anh ta có việc làm. Hiện nay một uỷ
ban được thành lập để đưa ra một kế hoạch về quyền độc lập
toàn bộ hoặc một phần của người cha để yêu cầu khoản tiền
nghỉ chăm con.
Số vụ ly hôn ngày càng tăng và những mối bất hoà trong
gia đình không giải quyết được đã cho thấy số gia đình đơn
thân tăng lên. Những gia đình đơn thân này đều do phụ nữ
làm chủ. Gia đình bất hoà cũng đồng nghĩa với việc người cha
không còn ở với vợ, con nữa, và kết quả của việc chăm sóc con
chỉ là những cuộc thăm hỏi. Do đó hiện nay ở Na Uy có nhiều
biện pháp để giúp cho gia đình có điều kiện sống tốt hơn như
các chính sách sau:
- Việc hoà giải là bắt buộc đối với những cặp vợ chồng có
con dưới 16 tuổi muốn ly hôn. Việc hoà giải giúp cha mẹ có thể
chung sống hạnh phúc nhờ đó đảm bảo quyền được chăm sóc
của đứa trẻ.
- Hướng dẫn kỹ năng làm cha mẹ: Đây là dịch vụ được
cung cấp ở các bệnh xá công cộng. Dịch vụ này sẽ giúp cha
mẹ trong việc nuôi dạy con cái. Chương trình này được sự hỗ
trợ của nhiều bộ ngành có liên quan của Na Uy. Mục tiêu chính
của chương trình là nâng cao trí lực của trẻ em thông qua hỗ
trợ và giúp đỡ cha mẹ. Bên cạnh đó còn giúp đỡ, đẩy mạnh hơn
nguồn lực của cha mẹ và nhu cầu hỗ trợ để xây dựng niềm tin
giữa cha mẹ với con cái. Chương trình được kêu gọi để đáp ứng
những vấn đề mới phát sinh có nguyên nhân từ sự thay đổi về
cấu trúc gia đình và lối sống.

Ảnh minh họa. Nguồn: Researchgate

- Các khoá học dưới tiêu đề “Làm thế nào để sống cùng
nhau” được tổ chức cho các cặp vợ chồng, những người đã kết
hôn hoặc không kết hôn. Những khoá học này do các tổ chức
tình nguyện tổ chức, được Bộ Trẻ em và Bình đẳng tài trợ.

GIÁO DỤC TRẺ Ở TUỔI MẦM NON
Trường mẫu giáo sẽ trao cho trẻ em ở độ tuổi bắt đầu đi
học cơ hội tốt để hoạt động và phát triển gắn với hợp tác, thấu
hiểu hoàn cảnh của riêng từng trẻ. Ngày càng nhiều cha mẹ
muốn có thêm trường mẫu giáo vì lợi ích của con cái họ và vì
sự an toàn lẫn ổn định của các bố mẹ đang có việc làm hoặc
còn đi học. Nhu cầu trường mẫu giáo tăng cao phản ánh sự
thay đổi trong cấu trúc gia đình, môi trường khu vực, giáo dục
và việc làm. Đây là những thay đổi có ảnh hưởng mạnh mẽ đến
môi trường mà đứa trẻ sẽ trưởng thành cũng như cuộc sống
hàng ngày của các gia đình. Chính vì vậy mà trường mẫu giáo ở
Na Uy là một phần trong chính sách lao động cũng như là một
nơi an toàn cho trẻ em được vui chơi và giao tiếp.
Chính sách của Na Uy quan tâm đến trẻ em mẫu giáo
không hướng tới nhu cầu lao động. Chính sách chăm sóc trẻ
đặc biệt hướng tới sự phát triển toàn diện: người ta nhấn mạnh
rằng trẻ em không thực sự cần học quá nhiều trong năm đầu
tiên. Điều duy nhất được coi là có giá trị đó là các kỹ năng xã
hội. Do đó, người dân Na Uy xem giáo dục mẫu giáo là để trẻ
em phát triển, vui chơi, giao tiếp và học hỏi theo cách tự nhiên,
và chắc chắn không phải nơi trẻ em có một chương trình giảng
dạy bắt buộc. Giáo dục phát triển tự nhiên chính là từ khoá.

Ảnh minh họa. Nguồn: Researchgate
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QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH
l

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2019/NĐ-CP quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Đây là
Nghị định có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các tổ chức, cá
nhân làm du lịch, nhất là khi hiện nay cả nước có 2.300 công ty lữ
hành quốc tế và 7000-8000 công ty lữ hành nội địa.
Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có
hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch còn có thể bị
áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung như tước
quyền sử dụng có thời hạn từ 1 tháng đến 24 tháng giấy phép
kinh doanh dịch vụ lữ hành, thẻ hướng dẫn viên du lịch; đình chỉ
hoạt động có thời hạn từ 1 tháng đến 6 tháng; tịch thu tang vật
vi phạm hành chính như giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành
giả; thẻ hướng dẫn viên du lịch giả...
Ông Nguyễn Tiến Đạt- Phó giám đốc Công ty du lịch
TransViet bày tỏ: “Nghị định 45 rất quan trọng, nó cụ thể rõ
những điều trong Luật du lịch: các tổ chức, cá nhân hoạt động
trong lĩnh vực du lịch mà vi phạm thì mức phạt như thế nào, các
điều khoản viết rất cụ thể, từng mục nhỏ một cho công ty du
lịch, hướng dẫn viên du lịch, nhà hàng, khách sạn, phương tiện
vận chuyển để cho các tổ chức, cá nhân thực hiện, cũng như các
cơ quan cùng giám sát, thanh kiểm tra và xử phạt. Nghị định
này mang ý nghĩa rất tích cực, sẽ góp phần thắt chặt hoạt động
quản lý du lịch vì trước kia chúng ta làm chưa chặt và mức phạt
còn tương đối nhẹ”.
Theo ông Phùng Quang Thắng- Giám đốc Công ty lữ hành
Hanoitourist, Phó chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, Nghị định
45 có ưu điểm lớn trong việc kiểm soát, đánh giá chất lượng đội
ngũ hướng dẫn viên.
“Hướng dẫn viên là đội ngũ quan trọng, đóng góp lớn về mặt
chất lượng trong chương trình du lịch, tuy nhiên, từ trước đến
nay hướng dẫn viên không hề có cơ quan, tổ chức nào kiểm soát
chất lượng, hoạt động… lần này thì với những chế tài mới có tổ
chức quy củ hơn, có sự kiểm soát tốt hơn về chất lượng đội ngũ
hướng dẫn viên, phân biệt được các cá nhân (đủ và không đủ
điều kiện - pv) và khi đó các hãng lữ hành dễ dàng lựa chọn, sử
dụng hướng dẫn viên theo đúng quy định”.
Nghị định 45/2019/NĐ-CP gồm 4 Chương, 29 Điều áp dụng đối
với các tổ chức, cá nhân Việt Nam đang hoạt động du lịch trên lãnh
thổ Việt Nam và ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt
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động du lịch trên lãnh thổ Việt Nam. Nghị định nêu rõ, đối với mỗi
hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các
biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền
lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.
Nghị định 45 quy định nếu tranh giành khách du lịch hoặc
nài ép khách du lịch mua hàng hóa, dịch vụ; phân biệt đối xử
với khách du lịch; không thực hiện đúng chế độ báo cáo cho cơ
quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định bị phạt tiền từ 1
triệu đồng đến 3 triệu đồng. Với cơ sở lưu trú du lịch không niêm
yết công khai giá hàng hóa bị phạt tiền đến 5 triệu đồng. Đặc biệt
nếu có hành vi bán hàng hóa không đúng giá niêm yết bị phạt
tiền từ 5 - 10 triệu đồng.
Theo ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam
khẳng định việc Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2019/NĐCP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch
được cho là có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các tổ chức, cá
nhân làm du lịch.
Vi Phong

VẬN ĐỘNG VIÊN CÓ NHỮNG HÀNH VI BẠO LỰC VỚI
ĐỒNG NGHIỆP KHÁC CÓ THỂ BỊ ĐÌNH CHỈ THAM DỰ GIẢI THI
ĐẤU THỂ THAO TỪ 3 - 6 THÁNG
l

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 46/2019/NĐ-CP quy định
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao.
Nghị định này gồm 4 chương 31 điều và có hiệu lực thi hành
từ ngày 1/8/2019. Mức phạt tối đa trong lĩnh vực thể thao được
quy định tại Nghị định này là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100
triệu đồng đối với tổ chức.
Một trong những điểm mới của Nghị định lần này so với Nghị
định 37/2013/NĐ-CP đó là tăng thêm hình thức xử phạt đối với
những hành vi bạo lực trong hoạt động thể thao. Cụ thể, ở Nghị
định cũ, các hành vi chơi thô bạo hoặc gây chấn thương, ảnh
hưởng đến sức khỏe của vận động viên khác sẽ bị phạt từ 40 triệu
đồng đến 50 triệu đồng.
Tuy nhiên, tại Nghị định 46/2019/NĐ-CP, Chính phủ quy định
số tiền phạt đối với những hành vi bạo lực này thấp hơn (từ 20
triệu đồng đến 25 triệu đồng) nhưng lại có thêm hình thức xử
phạt bổ sung. Theo đó, vận động viên có những hành vi bạo lực
với đồng nghiệp khác có thể bị đình chỉ tham dự giải thi đấu thể
thao trong khoảng thời gian từ 3 - 6 tháng.
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Ngoài ra, đối với hành vi chửi bới, lăng mạ, xúc phạm nhân
phẩm, danh dự trong lĩnh vực thể thao, Nghị định này cũng buộc
những vận động viên vi phạm phải xin lỗi công khai.
Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức
Phấn, so với các quy định trước, hành vi chơi thô bạo làm ảnh hưởng
đến sức khỏe của đồng nghiệp ở quy định này có thể bị xử phạt với
số tiền ít hơn nhưng không vì vậy mà tính răn đe giảm xuống.
“Bởi, hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ tham dự giải đấu
thể thao từ 3 - 6 tháng theo tôi còn nặng hơn nhiều so với xử phạt
tiền. Việc bị đình chỉ đấu ở thể thao ảnh hưởng rất nhiều đến vận
động viên” - ông Phấn nói.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao nêu quan
điểm: “Tiền có thể kiếm lại được nhưng bị lỡ cơ hội giành huy
chương hay bỏ lỡ giai đoạn đỉnh cao phong độ đó mới là vấn
đề quan trọng đối với một vận động viên thể thao. Theo tôi, các
hình thức xử phạt đối với hành vi chơi thô bạo trong thể thao ở
quy định mới này là khá nặng và đủ để răn đe các vận động viên”.
Thế Công

MỌI DI SẢN CẦN ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ KHAI THÁC
PHỤC VỤ NHÂN DÂN

l

Câu chuyện về việc khai thác, quản lý di tích kiến trúc- nghệ
thuật Khu nhà Vương, tỉnh Hà Giang lại một lần nữa “nóng” lên
khi vừa qua, một đồng chủ sở hữu của di tích lên tiếng “đóng cửa”
di tích. Trước thực trạng này, ngày 12/6, Thứ trưởng Bộ VHTTDL
Trịnh Thị Thủy đã ký công văn 2251/BVHTTDL-DSVH gửi UBND
tỉnh Hà Giang về việc quản lý di tích kiến trúc - nghệ thuật Khu
nhà Vương, tỉnh Hà Giang.
Văn bản nêu rõ: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng
Thường trực Trương Hòa Bình về một số nội dung liên quan đến
Khu Di tích Kiến trúc- nghệ thuật nhà Vương, thời gian qua, UBND
tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo UBND huyện Đồng Văn tiến hành cấp
Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất đối với công trình di tích kiến trúc- nghệ
thuật Khu nhà Vương cho 16 cá nhân dòng họ Vương.
Hiện nay, có thông tin liên quan đến việc một cá nhân là đồng
sở hữu Di tích Kiến trúc - Nghệ thuật quốc gia Khu Nhà Vương,
huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang dự kiến đóng cửa Khu Di tích. Về
việc này, Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Hà Giang thực hiện một
số nội dung sau:
Khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh thực
hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa
Bình đối với nội dung: “… Trao đổi, thống nhất với Gia tộc họ
Vương rà soát, hoàn thiện lại quy chế và thực hiện việc quản lý,
sử dụng Khu Di tích theo đúng quy định của pháp luật di sản và
pháp luật khác liên quan…”.
Chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện việc bảo vệ, phát huy
giá trị đối với công trình Di tích Kiến trúc- Nghệ thuật quốc gia Khu

Nhà Vương theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa;
có kế hoạch quản lý, chống xuống cấp di tích; xây dựng kế hoạch
quản lý tổng thể khu vực phía trước Khu Di tích Nhà Vương và một
số hộ dân đang sinh sống trong khu vực bảo vệ II của di tích.
Tại văn bản, Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo,
thông báo kết quả giải quyết tới Bộ VHTTDL để phối hợp trong
việc quản lý khu di tích quốc gia này.
Sau chỉ đạo của Bộ VHTTDL, Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang đã có
buổi làm việc với đại diện con cháu dòng họ Vương, lắng nghe, tiếp
thu ý kiến đóng góp của đại diện dòng họ để tiếp tục hoàn thiện
quy chế và báo cáo UBND tỉnh. Trong những năm qua, về công tác
quản lý, ngành đã tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ
đạo, tăng cường thanh tra, kiểm tra di tích trên địa bàn tỉnh nói
chung và di tích nhà Vương nói riêng. Mong muốn của Sở VHTTDL
tỉnh Hà Giang là phối hợp với đại diện dòng họ Vương để tiếp tục
quản lý, bảo vệ di tích theo đúng Luật Di sản văn hóa.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở VHTTDL Hà Giang cũng yêu
cầu dòng họ Vương cung cấp giấy ủy quyền đại diện 16 hộ gia
đình để có cơ sở pháp lý xây dựng quy chế, tổ chức thực hiện quy
chế sau này. Sở giao Phòng Quản lý di sản văn hóa phối hợp Bảo
tàng tỉnh xây dựng báo cáo UBND tỉnh nội dung cuộc họp cũng
như chủ trương thực hiện các bước tiếp theo. Tham mưu UBND
tỉnh ra quyết định thành lập Tổ công tác để xây dựng và ban
hành quy chế quản lý, phát huy hiệu quả di tích Khu nhà Vương.
Việc xử lý rốt ráo, xây dựng quy chế phối hợp quản lý, phát
huy giá trị của Khu di tích nhà Vương là cần thiết để tránh những
phát sinh đáng tiếc như thời gian vừa qua. Bởi theo Luật Di sản
văn hóa, tất cả các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh,
các thiết chế văn hóa nói chung phải luôn được mở cửa để phục
vụ người dân, phục vụ khách tham quan, du lịch và nghiên cứu
về lịch sử, văn hóa và xã hội; phục vụ du khách trong nước và
quốc tế chiêm ngưỡng, hưởng thụ không gian văn hóa, thiên
nhiên của đất nước.
Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý di tích, danh
lam thắng cảnh cần phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp
luật, các quy định của địa phương cũng như quy chế hoạt động
của Ban quản lý nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của
các di tích, danh lam thắng cảnh. Bản thân chủ sở hữu, quản lý di
tích phải luôn xác định trách nhiệm của mình trong việc tổ chức tốt
cho người dân, du khách thập phương tham quan, nghiên cứu và
tìm hiểu về di tích, về lịch sử văn hóa của địa phương.
Tại Điều 8 của Luật Di sản văn hóa đã quy định mọi di sản văn
hóa trên lãnh thổ Việt Nam, có xuất xứ ở trong nước hoặc từ nước
ngoài, thuộc các hình thức sở hữu, đều được bảo vệ và phát huy giá
trị. Bên cạnh đó, Di sản văn hóa Việt Nam được sử dụng nhằm mục
đích phát huy giá trị di sản văn hóa vì lợi ích của toàn xã hội; phát
huy truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; góp
phần sáng tạo những giá trị văn hóa mới, làm giàu kho tàng di sản
văn hóa Việt Nam và mở rộng giao lưu văn hóa quốc tế.
Hồng Hà
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Ảnh minh họa. Nguồn: Trollaferdir

Du khách hành xử có trách nhiệm
như thế nào ở Iceland?

Du lịch Iceland đang ngày càng nổi tiếng thế giới, đặc biệt là sau sự thành công vang dội của loạt phim
truyền hình viễn tưởng Game of Thrones (Trò chơi Vương quyền) của đài HBO hay việc Iceland được
xuất hiện trong nhiều MV ca nhạc của các ngôi sao nổi tiếng. Những khung cảnh thiên nhiên đẹp mãn
nhãn trong các tập phim hay các video đã thu hút một lượng lớn du khách trên toàn cầu đổ tới đây và
phần nào thúc đẩy du lịch Iceland phát triển. Dù vậy, sự phát triển “nóng” cũng mang tới nhiều hệ lụy.

V

ào năm 2015, 1,26 triệu người đã đến thăm Iceland,
cao hơn rất nhiều so với dân số của Iceland trong cùng
năm là khoảng 330.000 người. Năm 2016, chỉ riêng số
khách du lịch Mỹ tới Iceland đã lớn hơn số lượng cư dân địa
phương. Một chính trị gia nước này từng phàn nàn về số lượng
khách du lịch quá đông như vậy, và so sánh Iceland như đang
trở thành một khu vui chơi Disneyland.

Ở Iceland, vai trò của môi trường thiên nhiên được đánh
giá rất cao. Đây là nguồn lực chính để phát triển nền kinh tế
quốc gia với việc mở và khai thác các ngư trường phong phú,
sử dụng nguồn năng lượng khổng lồ và gần đây là du lịch quốc
tế. Sự tăng trưởng nhanh chóng của du lịch trong thập kỷ qua
tại Iceland là vô cùng mạnh mẽ, khiến cả người dân và chính
quyền Iceland đang phải “vật lộn” để đối phó với xu hướng này.

Gần đây nhất, vào tháng 5 vừa qua, một khu du lịch ở hẻm
núi Fjadrargljufur, phía Đông Nam Iceland, đã phải treo bảng
đóng cửa vì khách du lịch kéo đến hàng loạt. Địa điểm này đã
“nổi như cồn” sau khi ca sĩ Justin Beiber chọn làm bối cảnh để
quay MV I’ll Show You vào năm 2015.

Mặc dù hiệu quả của ngành du lịch đối với Iceland phần lớn
vẫn là tích cực, tuy nhiên, vẫn tồn tại một số khó khăn liên quan
đến hành vi của khách du lịch. Bên cạnh những du khách muốn
để lại hình ảnh tích cực ở đây, vẫn còn nhiều điều khách du lịch
cần làm để cải thiện hình ảnh của mình khi đến với Iceland.
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CHỈ DI CHUYỂN Ở NHỮNG KHU VỰC ĐƯỢC
HƯỚNG DẪN

Đây là một nội dung quan trọng về cả vấn đề an
toàn và tác động tới môi trường. Thứ nhất, chính sách về cơ sở
hạ tầng tại các địa điểm tự nhiên như xây dựng cổng, đường
ray hay bố trí dây cáp, hệ thống đường dây hỗ trợ cần được
thực hiện nhưng phải được giữ ở mức tối thiểu để không làm
giảm giá trị tự nhiên của một địa điểm du lịch. Nội dung này
đã được thực hiện tại nhiều địa điểm nổi tiếng như mạch nước
nóng Geysir, thác nước Gullfoss - nơi chỉ có một vài sợi dây nhỏ
cảnh báo an toàn cho du khách. Vẻ đẹp tự nhiên của địa điểm
được giữ nguyên nhưng vẫn hoàn toàn an toàn khi du khách
tôn trọng các hướng dẫn ở đây.
Thứ hai, thiên nhiên Iceland, đặc biệt là hệ thực vật và địa
chất rất tinh tế. Chỉ một dấu chân của một du khách tại các khu
vực địa chất yếu như mạch địa nhiệt ở Geysir và Námaskarð có
thể sẽ in hằn trong nhiều năm, hoặc nhiều thập kỷ. Hơn nữa,
hệ sinh thái của Iceland cũng rất nhạy cảm vì cả hai mùa sinh
trưởng rất ngắn do ánh sáng mặt trời hạn chế và khí hậu khắc
nghiệt. Đất Iceland cũng dễ bị xói mòn và một phần lớn lãnh
thổ dễ bị sa mạc hóa.
Ảnh minh họa. Nguồn: Trollaferdir

2.

KHÔNG VIẾT, VẼ, ĐẮP HÌNH KỈ NIỆM
HOẶC ĐÁNH DẤU ĐỊA DANH Ở CÁC DI SẢN
THIÊN NHIÊN

Đây là một vấn đề phổ biến ở nhiều địa điểm du lịch trên
toàn thế giới khi du khách hay để lại các dòng chữ, vật thể, đào
khoét các lỗ nhỏ hay đắp các ụ đá đánh dấu mình đã đến đây.
Nhiều người nghĩ rằng hành động này là vô hại và do đó, dễ
hiểu tại sao rất nhiều người làm như vậy.

Ảnh minh họa. Nguồn: Trollaferdir

Tuy nhiên, các kí tự hay hang động nhân tạo như vậy có tác
động tiêu cực đến những địa điểm thiên nhiên hoang sơ và tới
trải nghiệm của những du khách đến sau. Có những dấu hiệu
như vậy cho thấy địa điểm này đã chịu sự tác động và sự hiện
diện của con người.
Tại Iceland, những người định cư sớm nhất và con cháu
của họ đã xây dựng các hang động trên khắp đất nước - nơi
đóng vai trò là điểm dừng giữa các khu dân cư và là nơi trú ngụ
rất quan trọng giữa thời tiết khắc nghiệt. Nhiều hang động cổ
trong số này vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay và hiện là một di
tích văn hóa. Vì vậy, việc đào, đắp thêm các hang hốc sẽ làm xói
mòn giá trị lịch sử của các cấu trúc này - những di sản rất quan
trọng với người dân địa phương.

Ảnh minh họa. Nguồn: Trollaferdir
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ĐỪNG OFF-ROAD (ĐỪNG KHÁM PHÁ ĐƯỜNG
TRƯỜNG BẰNG MÔ TÔ HAY Ô TÔ)

Off-road ở Iceland bị nghiêm cấm và những
người bị bắt giữ khi đang khám phá hành trình này sẽ bị truy tố
và phải chịu mức phạt rất cao. Off-road là bất hợp pháp vì một
số lý do. Đầu tiên và quan trọng nhất, một hành trình như vậy
có thể dẫn đến sự xói mòn đất, từ đó có thể kéo theo quá trình
sa mạc hóa. Xói mòn đất và sa mạc hóa là một trong những vấn
đề môi trường lớn nhất ở Iceland. Đã có rất nhiều sinh viên địa
chất và sinh thái học từ các quốc gia khác đến thăm Iceland để
nghiên cứu về hiện tượng này.
Nếu du khách không muốn kích động người Iceland bằng
hành vi của mình, đừng tiến hành off-road.

3.

Ảnh minh họa. Nguồn: Trollaferdir

TRÁNH SỬ DỤNG AIRBNB (DỊCH VỤ THUÊ
PHÒNG KHI ĐI DU LỊCH) TẠI THỦ ĐÔ REYKJAVÍK

Nền kinh tế Iceland vẫn đang chịu ảnh hưởng
của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Sự kiện đó đã kéo
theo sự sụp đổ của toàn bộ hệ thống ngân hàng, ảnh hưởng
lớn đến ngành tài chính và gây ra cuộc suy thoái kinh tế lớn ở
Iceland.
Trong bối cảnh khó khăn như vậy, từ năm 2008 tới nay,
không có nhiều ngôi nhà mới được xây dựng tại Iceland. Trong
khi đó, sự phát triển của du lịch hiện đang đẩy mạnh các dự án
cơ sở hạ tầng phục vụ du khách, cả các khách sạn lẫn những
căn hộ như kiểu homestay hay đăng kí cho thuê trên trang
AirBnB. Tình trạng này đã khiến giá nhà đất, vật liệu đắt đỏ và
những người có nhu cầu mua, xây nhà để ở không có đủ tiền
để trang trải. Giá nhà đất và giá thuê nhà đã tăng vọt ở Iceland
và đang khiến người dân lao động bị tổn hại rất lớn khi thu
nhập của họ không đủ để chi tiêu.

Giống như việc hạn chế để lại ảnh hưởng với thiên nhiên,
một hành trình off-road của du khách có thể để lại những vết
sẹo trong cảnh quan thiên nhiên trong nhiều thập kỷ. Ngay cả
ở những nơi như Skeiðarársandur - địa điểm hầu hết mọi người
nghĩ chỉ có cát và mọi con đường sẽ bị phủ mờ, thì hành trình
off-road cũng bị coi là hành vi sai trái. Hệ lụy của những hành
vi như vậy sẽ hiện hữu trong một thời gian rất dài và chúng sẽ
làm giảm giá trị thiên nhiên của các địa điểm này.
Cũng với ý nghĩa như vậy, du khách cũng không nên dừng
xe giữa đường ở các khu vực nông thôn hoặc ở giữa một đại lộ
trong thành phố. Điều này có thể cực kỳ nguy hiểm cho những
chiếc xe khác khi họ không kịp phản ứng để tránh. Các hành vi
khác liên quan đến việc dừng đột ngột khi lái xe cần được xem
xét, chẳng hạn như: dừng lại để chụp ảnh một địa điểm hoặc
chụp ảnh ghi lại khung cảnh giữa đường. Hãy hạn chế điều này
và xem xét tất cả các rủi ro cũng như nguy hiểm kéo theo sau
đó chỉ vì một vài bức ảnh cá nhân như vậy.

Bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi giá thuê nhà ngày càng tăng,
phần nào do sự phát triển nóng của AirBnB, là những người có
thu nhập thấp nhất xã hội, sinh viên và những người trẻ mới
đi làm. Ngành công nghiệp du lịch mang lại rất nhiều lợi ích
kinh tế cho Iceland, nhưng đối với những người thuộc tầng lớp
lao động ở Reykjavík thì điều đó hoàn toàn ngược lại. Vì vậy,
du khách nên góp phần hạ nhiệt giá bất động sản ở Reykjavík
bằng cách không dùng dịch vụ AirBnB tại thành phố này. Thay
vào đó, hãy thử và xem xét các khách sạn tốt nhất hoặc sử
dụng dịch vụ nhà nghỉ để hỗ trợ kinh tế địa phương và các gia
đình kinh doanh ở đây.
Có một lưu ý nhỏ là, cuộc khủng hoảng nhà ở chỉ giới hạn
ở Reykjavík còn các khu vực khác vẫn khá ổn cho khách du lịch
sử dụng dịch vụ này.
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5.

CẨN TRỌNG VỚI NHỮNG TÁC ĐỘNG MÀ BẠN
ĐEM ĐẾN VỚI CÁC ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH

Đại đa số du khách tới Iceland đều thực hiện
các quy định rất tốt, vì thế họ được quốc gia này rất trân trọng.
Không chỉ riêng Iceland mà khi tới bất kì một địa điểm du lịch
nào, du khách hãy cố gắng chọn quà lưu niệm được làm tại
địa phương, không phải sản phẩm nhập khẩu được sản xuất
thông qua hoạt động thương mại không công bằng. Du khách
cũng cần tôn trọng không gian riêng tư của người dân địa
phương, như không chụp ảnh ở sân vườn nhà người dân hay
cắm trại trên các đồng ruộng mà không được phép. Hãy mang
theo rác của bạn, đôi khi giữa các thùng rác có một khoảng
cách xa nhưng cần lưu ý rằng dân cư Iceland không nhiều để
có thể luôn dọn dẹp theo sau du khách.
Một điều nữa là về trào lưu sử dụng máy bay không người
lái để chụp ảnh, quay phim. Cần lưu ý là tại nhiều địa điểm như
công viên quốc gia, khu bảo tồn quốc gia, các địa điểm thiên

nhiên được nhà nước bảo vệ và nhiều nơi khác thì máy bay
không người lái bị hạn chế. Nếu không biết chắc chắn, trước
khi bạn sử dụng máy bay không người lái- vốn bị hạn chế cả
vì tiếng ồn và ảnh hưởng đến động vật hoang dã thì hãy hỏi
xem liệu bạn có được phép không. Bạn có thể cần sự cho phép
của chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng quốc gia
nếu muốn sử dụng máy bay không người lái tại Svinafellsjökull.
Ở khu vực Skaftafell tại đây, nhiều công ty lữ hành đang triển
khai các tour bộ trên sông băng và các chuyến leo núi băng.
Ngoài ra, việc sử dụng một máy bay không người lái gần
khu vực các con chim làm tổ trong mùa xuân và mùa hè có
thể tác động tiêu cực đến quần thể chim. Khi biết được các tổ
chim này, du khách thậm chí còn có thể đào trộm trứng chim.
Các khách du lịch cần lưu ý, không làm phiền động vật hoang
dã hoặc động vật tại các trang trại nếu không cần thiết vì đây
cũng là ngôi nhà của chúng.
(Lược dịch theo trollaferdir)
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Ảnh minh họa.Nguồn: Báo Du Lịch

Văn hóa ứng xử

không chỉ đóng vai trò quan trọng trong
hoạt động du lịch mà trong cả xã hội
Nâng cao văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch đang là một
đòi hỏi cấp thiết trong ngành công nghiệp không khói để tạo ra
những giá trị. Vì vậy hơn lúc nào hết cần phải lên án những cách
làm du lịch chụp giật, manh mún và nhân rộng cách làm du lịch
đích thực, sáng tạo, uy tín, có văn hóa. Bàn thêm về chủ đề này
chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn TS. Trịnh Xuân Dũng - Tổ trưởng
bộ môn Du lịch, giảng viên Đại học Thăng Long, Hà Nội.
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+ Thời gian qua xuất hiện tình trạng một số công ty du
lịch thông qua các Hội như: Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh
để, Hội người cao tuổi… để tổ chức các tour du lịch tri ân miễn
phí, nhưng sau đó lại bán kèm các mặt hàng chất lượng kém
với giá trên trời cùng lời mời chào hấp dẫn cho những mặt
hàng kém chất lượng. Ông nhìn nhận gì về hình thức tổ chức
du lịch này như thế nào?
- Trước hết có thể nói, đây là một hoạt động cần lên án
mạnh mẽ, vì nó tác động rất lớn đến đạo lý và đạo đức của con
người Việt Nam. Từ ngàn đời nay, đạo lý của người Việt Nam là
“Uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, họ thực
hiện đạo lý đó để tổ chức các chương trình du lịch tri ân, nhưng
về đạo đức họ là kẻ tham tiền, lừa đảo làm mất đi giá trị của đạo
lý từ ngàn năm.
+ Theo ông, hậu quả của việc du lịch miễn phí và kèm bán
hàng kém chất lượng như đã kể ở trên là gì?
- Hậu quả của việc này không chỉ là băng hoại các giá trị
đạo đức của xã hội, mà còn đánh mất các giá trị của hoạt động
du lịch, đó là phát huy bản sắc văn hóa và đạo lý của con người
Việt Nam đối với khách du lịch . Làm mất niềm tin của xã hội
đối với những người làm du lịch.
+ Thực tế có những tour du lịch giá rẻ để kích cầu, nhưng
những tour miễn phí núp bóng bán hàng đã khiến một số
người mất niềm tin, không còn hào hứng. Vậy theo ông để
tạo niềm tin cũng như tạo ra môi trường du lịch có văn hóa,
các đơn vị lữ hành cần phải làm gì?
- Trước hết, các doanh nghiệp lữ hành cần phải nhận thức rõ
ràng là mình đang làm dịch vụ và muốn phát triển dịch vụ phải
có uy tín, danh tiếng và thương hiệu. Điều này đòi hỏi những
người làm lữ hành không chỉ biết những kiến thức cơ bản về

Những tour miễn phí núp bóng bán hàng đã khiến một số người mất
niềm tin, không còn hào hứng. Ảnh: Nam Nguyễn

văn hóa ứng xử mà còn phải biết xây dựng uy tín và thương
hiệu của mình. Đối với khách là những người cao tuổi, chúng
tôi thường khuyên các sinh viên học du lịch, nên tổ chức các
chương trình du lịch nghỉ dưỡng cho họ, vì những lý do sau:
Thứ nhất về nhu cầu. Số lượng người cao tuổi ở Việt Nam
ngày càng nhiều “Hiện nay cả nước có 10,1 triệu người cao tuổi
chiểm 11% dân số và xu thế ngày càng tăng” (1). Những người
cao tuổi này có nhiều bệnh tật như: huyết áp, tiểu đường, gút,
mỡ máu, bệnh về xương khớp..v.v. Hầu hết những người cao
tuổi đều được nhà nước bảo trợ cuộc sống, bên cạnh đó họ
đều có con cái có thu nhập nhưng không có điều kiện chăm
sóc thường xuyên. Vì thế đi du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh là
một hình thức rất phù hợp với người cao tuổi.
Thứ hai về nơi nghỉ dưỡng và chữa bệnh. “Đến nay, ngành địa
chất của nước ta đã phát hiện khoảng 400 nguồn nước khoáng
nóng trên cả nước, trong đó đã điều tra, nghiên cứu và phân
tích 287 nguồn và phân thành 11 loại khác nhau, vừa có tác
dụng chữa bệnh, vừa có thể khai thác thành nước uống đóng
chai phục vụ cho đời sống con người. Với 11 loại nước khoáng
đã được phát hiện, Việt Nam là nơi hội tụ của hầu hết các loại
nước khoáng chính được biết trên thế giới, nước khoáng của
Việt Nam được mở rộng chữa trị đối với nhiều loại bệnh khác
nhau. Ngoài sự đáp ứng yêu cầu chữa bệnh tập trung”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Du Lịch

Các doanh nghiệp lữ hành cần liên kết với các nơi có nguồn
nước khoáng để xây dựng các khu nghỉ dưỡng cho người cao
tuổi với một giá cả hợp lý để khai thác tối ưu các tài nguyên du
lịch của chúng ta.
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Văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch không chỉ ở đơn vị lữ hành mà còn cả người đi du lịch và mọi người dân. Ảnh: Nam Nguyễn

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lữ hành có thể tổ chức loại
hình du lịch tâm linh cho đối tượng người cao tuổi, làm sao cho
họ thảnh thơi về tâm hồn và giáo dục được con cháu của họ về
cách ứng xử văn hóa trong cuộc sống.

- Hoàn toàn đúng, vì hoạt động du lịch đâu chỉ có con người
trong các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, hướng dẫn viên du
lịch mà có sự tham gia của rất nhiều người trong doanh nghiệp,
cơ quan của các ngành, địa phương khác và cộng đồng dân cư
địa phương. Vì thế, tất cả những người trực tiếp hoặc gián tiếp
phục vụ khách du lịch không có được những kiến thức về văn
hóa ứng xử không thể tạo cho khách một ấn tượng sâu sắc, một
cảm tình đặc biệt không thể phát triển du lịch.

+ Ông nhận định như thế nào về vai trò của văn hóa ứng
xử trong hoạt động du lịch?

+ Vậy thưa ông, làm thế nào để nâng cao vai trò văn hóa
ứng xử của hoạt động du lịch trong bối cảnh hôm nay?

- Bản chất của hoạt động du lịch là văn hóa trên nhiều khía
cạnh khác nhau, trong đó văn hóa ứng xử đóng một vai trò cực
kỳ quan trọng. Mặt khác, hoạt động du lịch là dịch vụ, đó là sự
trợ giúp giữa con người và con người . Vì thế, từ cuộc gặp đầu
tiên, khách du lịch không có thiện cảm, họ sẽ chú ý đến từng sơ
xuất nhỏ nhất để bắt bẻ hoặc chê bai. Từ đó họ sẽ không bao
giờ quay trở lại và tuyên truyền bằng miệng cho bạn bè, người
thân những điểm xấu đó. Vì thế, khách du lịch sẽ không đến và
không quay trở lại lần thứ hai.

- Đây là một vấn đề lớn và phức tạp trong bối cảnh hiện nay
của đất nước ta.

Theo tôi được biết, các doanh nghiệp lữ hành chưa quan
tâm nhiều đến loại hình du lịch này, nếu biết khai thác hợp lý
không chỉ vừa có lợi cho người cao tuổi lại vừa khai thác tốt các
tài nguyên thiên nhiên đã được ban tặng.

+ Có ý kiến cho rằng văn hóa ứng xử trong hoạt động du
lịch không chỉ ở đơn vị lữ hành mà còn cả người đi du lịch và
mọi người dân - như cách nói mà chúng ta vẫn thường nghe
“mỗi người dân hãy làm một đại sứ du lịch”, quan điểm của
ông như thế nào?

Để nâng cao vai trò của văn hóa ứng xử của hoạt động du
lịch trước hết phải chọn điểm thực thi sau đó phát triển ra diện
rộng. Đó là cần phổ biến những kiến thức về văn hóa ứng xử cho
những người trực tiếp làm du lịch(cả doanh nghiệp và cơ quan
quản lý nhà nước về du lịch) và những người gián tiếp phục vụ
khách du lịch tại các điểm đến và điểm tham quan du lịch.
Văn hóa ứng xử không chỉ đóng vai trò quan trọng trong
hoạt động du lịch mà trong cả xã hội. Nếu mọi người trong
xã hội hiện nay có những kiến thức về văn hóa ứng xử tốt thì
không những xã hội lành mạnh,kinh tế phát triển trong đó có
hoạt động du lịch phát triển.
Cảm ơn ông!
Hà Anh (Thực hiện)
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TIÊU ĐIỂM

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trung tâm Công nghệ thông tin là đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch, có chức năng giúp Bộ trưởng quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông
tin, bảo đảm an toàn thông tin mạng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tổ chức thực hiện
các hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, thu thập, xử lý, lưu trữ, cung cấp
thông tin, truyền thông và dữ liệu điện tử phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

1. HOẠT ĐỘNG VỀ CNTT
- Tham mưu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ
hoạt động quản lý Nhà nước của Bộ: Trình Bộ trưởng ban
hành các văn bản quy định, quy chế, quy chuẩn kỹ thuật
về ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng
trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của
pháp luật; Thẩm định về chuyên môn kỹ thuật đối với các
dự án, nhiệm vụ công nghệ thông tin, an toàn thông tin
mạng của Bộ theo quy định của pháp luật; các nhiệm vụ về
ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; Nhiệm vụ về
bảo đảm an toàn thông tin mạng; Làm thường trực Ban chỉ
đạo ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ.
- Quản trị hạ tầng công nghệ thông tin và cung cấp
dịch vụ tư vấn về công nghệ thông tin: Quản trị, vận hành
hạ tầng công nghệ thông tin dùng chung của Bộ; tư vấn,
phát triển các phần mềm phục vụ công tác quản lý nhà nước
của Bộ và các đơn vị trực thuộc; quản trị hệ thống Trung tâm
dữ liệu điện tử, hệ thống trang tin, website các đơn vị trực
thuộc; triển khai các dự án về công nghệ thông tin…
- Đào tạo công nghệ thông tin: Bồi dưỡng kỹ năng ứng
dụng công nghệ thông tin, phối hợp, tổ chức đào tạo, bồi
dưỡng về công nghệ thông tin trong lĩnh vực văn hóa, gia
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đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp
luật và phân cấp của Bộ…

2. HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
- Chủ trì quản trị, vận hành, tổ chức biên tập nội dung
thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ (bvhttdl.gov.vn),
tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của tổ chức, cá
nhân thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ, phân loại
và chuyển đến các đơn vị liên quan thuộc Bộ để xử lý theo
quy định pháp luật.
- Quản lý, vận hành Báo điện tử Tổ quốc (Toquoc.vn);
sản xuất, phát hành các ấn phẩm Bản tin tham khảo phục
vụ quản lý Nhà nước; sản xuất các bản tin chuyên ngành
trên mạng Internet; chương trình truyền hình, quảng bá
sản phẩm dịch vụ đăng tải trên các kênh truyền hình và một
số các cơ quan báo chí khác.
- Thực hiện hoạt động truyền thông, quảng bá, bảo
trợ thông tin, tổ chức các chương trình, sự kiện: Chương
trình Nghệ thuật “Vang mãi Giai điệu Tổ quốc”; PTI đồng
hành cùng khách hàng; Sungroup - những điểm đến ấn
tượng tại Việt Nam…

http://cntt.gov.vn

Số 20, ngõ 2 Hoa Lư,
Hai Bà Trưng, Hà Nội

