
Ngày 05.4.2013, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo Khoa 
học: “Giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành du lịch: Cơ hội và thách thức”. 

Tham dự Hội thảo, về phía khách mời có: ThS. Ngô Quang Vinh – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch TP. Đà Nẵng, TS Võ Sáng Xuân Lan - Trưởng Khoa Du lịch, Trường ĐH Văn 
Lang, Tp HCM, Ths Nguyễn Hoài Chân - Phó Giám đốc Cty liên doanh du lịch Diethelm Đà 
Nẵng. 
Về phía Đại học Đà Nẵng và các đơn vị trực thuộc có: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh – Phó Ban 
KH, CN & MT, ĐHĐN, ThS. Hà Quang Thơ - Giám đốc TT Nghiên cứu phát triển và Du lịch, 
Trường ĐHKT, TS. Trương Sỹ Quý - Trưởng Khoa Du lịch, Trường ĐHKT. 
Về phía Trường Đại học Ngoại ngữ có: PGS.TS. Phan Văn Hòa – Hiệu trưởng Nhà trường, TS. 
Trần Quang Hải, TS. Lê Viết Dũng, TS. Dương Quốc Cường – Phó Hiệu trưởng, Lãnh đạo các 
Phòng chức năng, các Khoa trực thuộc. 
PGS.TS. Phan Văn Hòa – Hiệu trưởng Trường ĐHNN-ĐHĐN phát biểu khai mạc Hội thảo đã 
nhấn mạnh tầm quan trọng của giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành du lịch, Nhất là trong bối 
cảnh hiện nay, quá trình giao lưu ngày càng mở rộng, Đà Nẵng “thành phố đáng sống” đã thu hút 
ngày càng đông khsch du lịch trong và ngoài nước. Trong những năm qua, Trường ĐHNN-
ĐHĐN đã mở nhiều chuyên ngành du lịch: tiếng Anh Du lịch, tiếng Pháp Du lịch, tiếng Nga Du 
lịch và phối hợp với Sở VH,TT&DT TP. Đà Nẵng, nhiều công ty du lịch mở nhiều khóa bồi dưỡng 
nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực ngoại ngữ trong lĩnh vực du lịch của TP. Đà Nẵng cũng 
như cả nước. 
Hội thảo đã nghe các tham luận: "Nhu cầu nhân lực ngoại ngữ trong ngành du lịch" do ThS. Ngô 
Quang Vinh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tp Đà Nẵng trình bày; Tham luận “Thực 
trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngoại ngữ du lịch” do TS. Dương Quốc Cường - 
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHNN-ĐHĐN trình bày; Tham luận "Một vài đề xuất trong việc xây 
dựng khung chương trình đào tạo chuyên ngành ngoại ngữ du lịch ở Trường ĐHNN-ĐHĐN" do 
TS. Trương Sỹ Quý , Trưởng Khoa Du lịch Trường ĐH Kinh tế -ĐHĐN trình bày; Tham luận 
"Kinh nghiệm phát triển mô hình liên kết đào tạo tại Khoa Du lịch, Trường ĐH Văn Lang" do TS. 
Võ Sáng Xuân Lan, Trưởng Khoa Du lịch Trường ĐH Văn Lang, Tp HCM trình bày; Tham luận 
"Thực trạng việc giảng dạy chuyên ngành Tiếng Pháp du lịch tại Khoa Tiếng Pháp Trường 
ĐHNN-ĐHĐN" do TS. Đào Thị Thanh Phượng – Trưởng Khoa Tiếng Pháp, Trường ĐHNN-
ĐHĐN trình bày; Tham luận "Định hướng phát triển chuyên ngành Tiếng Anh du lịch tại Khoa 
Tiếng Anh chuyên ngành Trường ĐHNN-ĐHĐN" do TS. Lê Tấn Thi – Trưởng Khoa tiếng ACN, 
Trường ĐHNN-ĐHĐN trình bày; Tham luận "Những khó khăn và thuận lợi trong việc mở mã 
ngành Tiếng Nga du lịch tại Khoa Tiếng Nga Trường ĐHNN-ĐHĐN" do ThS. Vũ Thanh Tâm – Q. 
Trưởng Khoa Tiếng Nga Trường ĐHNN – ĐHĐN trình bày. 
Hội thảo đã thảo luận, lắng nghe nhiều ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các địa 
phương, công ty du lịch… xoay quanh vấn đề nâng cao nguồn nhân lực ngoại ngữ chuyên ngành 
du lịch đáp ứng nhu cầu của xã hội. Nhiều ý kiến cũng đã đề cập đến những cơ hội, triển vọng 
cũng như những khó khăn, thách thức sẽ gặp phải trong công tác đào tạo nguồn nhân lực ngoại 
ngữ chuyên ngành du lịch, những hướng khắc phục để đạt được mục tiêu đề ra. 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

(Theo P. HC-TH) 

 


