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Tóm tắt:

Hiện nay, du lịch cộng đồng là một trong những mô hình đang được nước ta 
quan tâm đầu tư, nhất là ở các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, nhằm xây 
dựng những sản phẩm du lịch phong phú, hấp dẫn, lôi cuốn du khách, đặc 

biệt là khách quốc tế. Phát triển du lịch cộng đồng là một trong những giải pháp đem lại 
lợi ích kép, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, hình thành cơ sở kinh tế dịch vụ tại khu 
vực nông thôn, mang lại thu nhập cho người nông dân, góp phần bảo tồn, phát huy giá 
trị văn hóa truyền thống, cảnh quan môi trường sinh thái và hỗ trợ ngược lại cho sự phát 
triển đa dạng, bền vững của điểm đến du lịch. Với ý nghĩa đó, việc tìm hiểu cơ sở lý luận 
và đánh giá thực trạng hoạt động của mô hình du lịch cộng đồng ở VN là nhiệm vụ rất 
cần thiết, từ đó sẽ rút ra bài học kinh nghiệm để làm cơ sở định hướng và đề xuất giải 
pháp đào tạo nguồn nhân lực du lịch cộng đồng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025. 

Từ khóa: Mô hình du lịch cộng đồng, đào tạo nguồn nhân lực du lịch cộng đồng, 
bài học kinh nghiệm. 

Abstract: 
Currently, community-based tourism is one of the models that our country is interested 

in investing in, especially in the Mekong Delta provinces, in order to design a wide 
range of attractive and fascinating tourism products to tourists, especially international 
travellers. Developing community-based tourism is one of the solutions with dual 
benefits, promoting new rural construction, forming service economic bases in rural 
areas, bringing income to farmers, contributing to the development of rural areas and 
part of preserving and promoting traditional cultural values, landscapes and ecological 
environment, and in return supporting the diversified and sustainable development 
of tourist destinations. With that in mind, understanding the theoretical basis and 
assessing the actual operation of the community-based tourism model in Vietnam is a 
very necessary task, from which lessons will be drawn to serve as a orientation basis 
and propose solutions to train human resources for community tourism in Dong Thap 
province in the period of 2021-2025.
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