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Tóm tắt:

Đồng Tháp là một tỉnh ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nơi có tài 
nguyên du lịch đa dạng, phong phú. Du lịch được xem là một ngành quan 
trọng trong cơ cấu kinh tế chung, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa 

phương. Nhận thức rất rõ tầm quan trọng của du lịch, tỉnh Đồng Tháp đã không ngừng 
tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo. Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, Tỉnh đẩy mạnh phát 
triển du lịch, “Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2015-2020” ra đời, đánh dấu sự phát 
triển vượt bậc của du lịch Đồng Tháp. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan, 
chủ quan, du lịch Đồng Tháp vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh 
du lịch của Tỉnh. Do đó, việc đánh giá thực trạng du lịch, chỉ ra những nguyên nhân và 
đưa ra một số giải pháp chủ yếu để phát triển du lịch của Tỉnh nhằm hướng đến mục 
tiêu đưa du lịch tỉnh Đồng Tháp trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị 
quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị, là việc làm có ý nghĩa lý luận và 
thực tiễn sâu sắc.
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Abstract:
Dong Thap is a province in the Mekong Delta region, where tourism resources 

are diverse and abundant. Tourism is considered an important industry in the general 
economic structure, contributing to the socio-economic development of the locality. 
Being very aware of the importance of tourism, Dong Thap province has constantly 
strengthened leadership and direction. Especially, from 2015 to now, the province has 
promoted tourism development, “Tourism development project for the period 2015-
2020” was born, marking the outstanding development of Dong Thap tourism. Due 
to many objective and subjective reasons, Dong Thap tourism has not yet developed 
commensurate with the province’s tourism potential and strengths. Some key solutions 
to develop the province’s tourism towards the goal of turning Dong Thap tourism into 
a spearhead economic sector in the spirit of Resolution No. 08-NQ/TW dated January 
16, 2017 of the Politburo, that is a work with profound theoretical and practical 
significance.
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