
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

TÓM TẮT DỰ ÁN 

 

1. Tên quốc gia:  

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

 

2. Chủ đề dự án: 

Dự án đa dạng hóa sinh kế thông qua du lịch di sản tại các bản làng nông ngư 

nghiệp vùng sâu vùng xa. 

 

3. Bối cảnh và sự cần thiết của dự án: 

Nông thôn Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi với nền văn hóa phong phú và 

nguồn tài nguyên địa phương dồi dào. Chính phủ Việt Nam có đề cập đến việc phát triển 

các khu du lịch nông thôn. Tuy nhiên, còn rất nhiều nơi chưa phát triển mà ở đó mức 

sống vẫn còn thấp hơn so với khu vực đô thị. 

Dự kiến nguồn thu nhập ở nông thôn vùng sâu vùng xa sẽ được đa dạng hóa 

thông qua việc sử dụng các nguồn tài nguyên của địa phương như di sản văn hóa, thắng 

cảnh quốc gia và nguồn nhân lực phục vụ cho mục đích du lịch. 

 

4. Mục đích của dự án: 

Nhằm đa dạng hóa các phương thức sinh kế thông qua phát triển năng lực cộng 

đồng về du lịch di sản tại các bản làng nông ngư nghiệp, vùng sâu vùng xa và dân tộc 

thiểu số.  

 

5. Vùng mục tiêu:  

1) Xã Kim Liên, xã Nam Trung, xã Vân Diên thuộc huyện Nam Đàm, tỉnh Nghệ An.  

2) Xã Yên Khê (Bản Nưa), huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. 

3) Cù lao Chàm, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam.  

 

6. Nhóm mục tiêu:  

1) Dân cư địa phương 

2) Nhóm ngành nghề truyền thống địa phương, hội phụ nữ, nhóm ngành thủy sản.  

3) Đội ngũ cán bộ chính quyền địa phương  

4) Đội ngũ cán bộ Tổng cục Du lịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

 

 

7. Kết quả dự kiến: 

Kết quả dự kiến của dự án là: 

1. Chương trình du lịch sử dụng nguồn lực và thắng cảnh địa phương được phát triển tại 

các bản làng xung quanh sông Lam, tỉnh Nghệ An 

2. Chương trình du lịch nhằm thúc đẩy lối sống và ngành nghề truyền thống địa phương 

cho cộng đồng dân tộc được phát triển tại bản Nưa, tỉnh Nghệ An. 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

3. Chương trình du lịch nhằm thúc đẩy lối sống và ngư nghiệp được phát triển tại Cù lao 

Chàm, TP.Hội An 

 

8. Thời gian thực hiện:  

1/2016 – 1/2019 

 

9. Tổ chức thực hiện:   

- Về phía Nhật Bản: 

Trường Đại học nữ Chiêu Hòa  

 

- Về phía Việt Nam: 

Cơ quan điều phối: 

Tổng cục Du lịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,  

 Cơ quan thực hiện: 

• Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An 

• Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Nghệ An 

• Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 

• Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An 

• Và các cơ quan liên quan được nêu trong phần I.4 của Biên bản ghi nhớ 

 


