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Các bạn thân mến, 

Việt Nam của chúng ta là một đất nước có thiên nhiên giàu đẹp, những bãi biển trải dài, những 

hang động hoang sơ độc đáo, những vùng đồi núi hùng vĩ. Đồng thời, Việt Nam có một nền văn 

hóa đa dạng mang đậm bản sắc dân tộc. Những điều này đã thu hút một số lượng đông đảo 

khách du lịch trong nước và nước ngoài đến tham quan và trải nghiệm. 

Tuy nhiên, phát triển du lịch quá nhanh đã dẫn tới những ảnh hưởng nặng nề tới môi trường, 

đa dạng sinh học cũng như văn hóa bản địa. Điều này trái ngược hẳn với xu hướng phát triển 

du lịch bền vững mà thế giới đang theo đuổi hiện nay. 

Hiện nay, mọi người đều mong muốn đi du lịch khắp nơi để khám phá những địa danh mới, gặp 

gỡ những con người mới và tìm hiểu về những nền văn hóa khác nhau. Mỗi chúng ta – những 

người khách du lịch cần lựa chọn du lịch có trách nhiệm hơn để không ảnh hưởng tới môi 

trường, hệ sinh thái và văn hóa đời sống của người dân tại mỗi nơi mình đi qua. Chúng ta cần 

hành động để mỗi địa điểm mình đặt chân tới vẫn gìn giữ được giá trị của vẻ đẹp và bản sắc vốn 

có của nó. 

Bạn mong muốn tìm hiểu du lịch có trách nhiệm là gì?  

Bạn muốn biết người du lịch có thể làm gì để tác động tích cực đến cảnh quan và cộng 

đồng nơi mình đặt chân đến?  

Bạn muốn tham gia đóng góp vào Du lịch xanh, Du lịch có trách nhiệm từ nhiều vai trò, 

góc độ khác nhau? 

Hãy đăng kí tham gia khóa tập huấn “Du lịch xanh hướng tới tương lai”. Khóa tập 

huấn diễn ra trong 4 ngày (từ 14/7 – 17/7/2014) tại TP Đà Nẵng và huyện Đông Giang, 

tỉnh Quảng Nam.  
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Tham gia khóa tập huấn, bạn sẽ có cơ hội được: 

- Trải nghiệm chuỗi tập huấn 4 ngày cùng cộng đồng địa phương tại huyện Đông 

Giang, Quảng Nam; 

- Cơ hội gặp gỡ, trao đổi, làm việc cùng những chuyên gia và các bạn trẻ năng 

động để tìm hiểu và chia sẻ nhiều hơn về Du lịch Xanh, Du lịch có trách nhiệm và 

Bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam và trên thế giới; 

- Phát triển những ý tưởng, sáng kiến thực tế hướng tới phong cách du lịch xanh, 

có trách nhiệm và giúp đỡ cộng đồng địa phương các giải pháp sinh kế bền vững; 

- Nhận giấy chứng nhận của chương trình cùng nhiều quà tặng hấp dẫn. 

Thông tin về chương trình: 

1. Đối tượng: Các bạn từ 18 đến 30 tuổi, hiện đang sinh sống và học tập tại Huế - Đà 

Nẵng – Quảng Nam 

2. Thời gian diễn ra khóa tập huấn: 14/07 – 17/07/2014. 

3. Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng và thôn Đ’rồng, xã Tà Lu, huyện Đông Giang, 

tỉnh Quảng Nam 

4. Đơn đăng ký online: http://bit.ly/dk_dulichxanhhuongtoituonglai 

5. Thời hạn đăng ký tham gia chương trình: 06/06/2014 - 23h59, 20/6/2014 

Kết quả vòng hồ sơ sẽ được thông báo trước ngày 26/6/2014. 

6. Thời gian phỏng vấn: 27 – 29/6/2014 

7. Lưu ý: 

- Toàn bộ chi phí cho 4 ngày tập huấn sẽ được Ban Tổ Chức hỗ trợ  

- Học viên sẽ tự chi trả chi phí đến địa điểm tập trung ngày đầu tiên và từ địa 

điểm tập trung trở về vào ngày cuối 

http://bit.ly/dk_dulichxanhhuongtoituonglai
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Chương trình tập huấn là một phần trong chuỗi sự kiện "Du lịch xanh hướng tới tương 

lai" do Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) tổ chức với sự 

hỗ trợ của dự án "Tăng cường năng lực để lồng ghép phát triển bền vững và biến đổi khí hậu 

vào công tác lập kế hoạch ở Việt Nam" (hợp tác giữa Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và 

Môi trường - DSENRE thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chương trình Phát triển Liên Hợp 

Quốc - UNDP tại Việt Nam). 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 

Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) 

Email: ce.center.office@gmail.com 

Điện thoại: 01666.600.969 (Minh Nguyệt) – 0976.077.014 (Phương Thảo) 
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