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Tóm tắt:

Nguồn nhân lực du lịch là một trong những nhân tố quan trọng quyết định đến 
sự phát triển của ngành Du lịch nói chung và Du lịch Đồng Tháp nói riêng. 
Hiện nay, trước thách thức của thời kỳ hội nhập và sự khủng hoảng toàn cầu 

do đại dịch Covid-19, thì nhân tố nguồn nhân lực du lịch lại càng quan trọng hơn. Ý thức 
được điều đó, tỉnh Đồng Tháp đã không ngừng chỉ đạo các đơn vị du lịch khuyến khích 
các nhân viên du lịch tự học, tự rèn luyện trang bị kiến thức trong khoảng thời gian nghỉ 
dịch, đồng thời có kế hoạch phát triển nguồn nhân lực du lịch hậu Covid-19 để phục hồi 
và phát triển ngành công nghiệp không khói này. 
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 Abstract:
Tourism human resource is one of the important factors determining the development 

of the tourism industry in general and Dong Thap tourism in particular. Currently, in the 
face of the challenges of the integration period and the global crisis caused by the Covid-
19 pandemic, the tourism human resource factor is even more important. Being aware of 
that, Dong Thap province has constantly directed tourism agencies to encourage tourism 
staff to self-study, self-train and equip themselves with knowledge during the epidemic 
break, and at the same time have post-Covid-19 tourism human resources development 
plan for the recovery and development of this smokeless industry.
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