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                                               MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Phát triển du lịch nhanh và bền vững, thu hẹp dần khoảng cách 

với những quốc gia có ngành du lịch phát triển trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế sâu và toàn diện là yêu cầu cấp bách đặt ra cho ngành 

du lịch Việt Nam. Điều này chỉ có thể thực hiện được nếu chúng ta 

có đội ngũ lao động chất lượng cao, số lượng đủ, cơ cấu hợp lý gồm 

đông đảo những nhà quản lý, những nhân viên du lịch lành nghề, 

những nhà khoa học công nghệ du lịch tài năng, giỏi chuyên môn 

nghiệp vụ, tháo vát và có trách nhiệm cao. Phát triển nguồn nhân lực là 

nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài quyết định tương lai phát triển của 

ngành du lịch. 

Nhận thức được vấn đề cấp thiết đó, tôi đã chọn và nghiên cứu 

đề tài: “Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Quảng 

Bình” làm luận văn tốt nghiệp của mình.  

2. Mục đích nghiên cứu 

- Hệ thống hóa các cơ sở lí luận về phát triển nguồn nhân lực, 

nguồn nhân lực du lịch tạo cơ sở khoa học cho việc phân tích thực 

trạng phát triển nguồn nhân lực trong ngành du lịch tỉnh Quảng Bình. 

- Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực ngành du 

lịch tỉnh Quảng Bình. 

- Đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành du 

lịch nhằm đáp ứng phát triển du lịch nói riêng và phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh Quảng Bình nói chung . 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 
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Đề tài tập trung nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trong các 

cơ sở kinh doanh du lịch tỉnh Quảng Bình. 

3.2 Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu nguồn nhân lực trong ngành du lịch trên địa bàn 

tỉnh Quảng Bình. 

Đề tài nghiên cứu thực trạng phát triển nguồn nhân lực du lịch 

tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn từ 2005 – 2012. Đề xuất giải pháp 

phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Quảng Bình đến năm 

2020 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài đã vận dụng một số biện pháp nghiên cứu chủ yếu sau: 

- Phương pháp phân tích và so sánh 

- Phương pháp phân tích thống kê. 

- Phương pháp tổng hợp số liệu. 

- Phương pháp điều tra bảng hỏi. 

5. Ý nghĩa của đề tài 

Đề tài hoàn thành có ý nghĩa quan trọng: 

- Làm rõ các vấn đề lí luận và thực tiễn về nguồn nhân lực 

trong ngành du lịch. 

- Làm tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm tới vấn đề 

nguồn nhân lực trong ngành du lịch. 

- Làm cơ sở cho địa phương đưa ra các giải pháp để nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực trong ngành du lịch trên địa bàn tỉnh. 

6. Kết cấu của đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị, phụ lục và danh mục 

tài liệu tham khảo, đề tài có kết cấu gồm 3 chương: 
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Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của phát triển nguồn nhân 

lực ngành du lịch. 

Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch 

tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn hiện nay. 

Chương 3: Những giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành 

du lịch tỉnh Quảng Bình 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC NGHÀNH DU LỊCH 

 

1.1. TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

1.1.1. Một số khái niệm 

Nhân lực 

Nhân lực là nguồn lực của mỗi con người, gồm thể lực và trí 

lực được vận dụng ra trong quá trình lao động sản xuất. 

Nguồn nhân lực 

Nguồn nhân lực là tổng thể những tiềm năng của con người 

(trước hết và cơ bản nhất là tiềm năng lao động), gồm: thể lực, trí 

lực, nhân cách của con người đáp ứng một cơ cấu kinh tế - xã hội đòi 

hỏi. 

Phát triển nguồn nhân lực 

Phát triển nguồn nhân lực là tạo ra sự thay đổi tích cực về số 

lượng, chất lượng và cơ cấu nguồn nhân lực được biểu hiện ở việc 

hoàn thiện và nâng cao kiến thức, nhận thức của nguồn nhân lực, 

nhằm đáp ứng đòi hỏi về nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế xã 

hội trong từng giai đoạn phát triển.  

1.1.2. Đặc điểm của nguồn nhân lực trong ngành du lịch 

Lực lượng lao động  trong ngành du lịch được chia thành 2 

nhóm: Nhóm lao động chức năng quản lý nhà nước về du lịch; Nhóm 

lao động chức năng quản lý và kinh doanh du lịch 

 Nhóm lao động chức năng kinh doanh có một số đặc điểm 

riêng là: Cơ cấu độ tuổi trẻ, tỷ lệ lao động  nữ cao hơn so với lao 

động  nam; Không đồng đều về chất lượng và cơ cấu; Có sự biến 

động mạnh về số lượng theo thời gian trong năm. 
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1.2. NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH 

DU LỊCH 

1.2.1. Xây dựng cơ cấu nguồn nhân lực phù hợp với 

nhiệm vụ ngành du lịch 

Cơ cấu nguồn nhân lực được hiểu là tổng thể các mối quan 

hệ tương tác giữa các bộ phận nguồn nhân lực trong tổng nguồn nhân 

lực và được biểu hiện thông qua những thành phần, tỷ lệ nhất định.  

 Muốn xác định được cơ cấu nguồn nhân lực hợp lý phải xuất 

phát từ các căn cứ sau: Nhiệm vụ (loại công việc) mà nguồn nhân lực 

đó phải thực hiện; Quy mô của nhiệm vụ mà nguồn nhân lực phải có; 

Thời gian mà nhiệm vụ đó phải thực hiện; Nguồn lực mà nguồn nhân 

lực có thể sử dụng. 

1.2.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

 Chất lượng nguồn nhân lực bao gồm kiến thức người lao 

động, kỹ năng làm việc, nhận thức và sức khỏe của nguồn nhân lực. 

a. Phát triển kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của lao 

động  

Phát triển trình độ chuyên môn nghiệp vụ là nâng cao trình 

độ đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn, phát triển năng lực nghề 

nghiệp cho người lao động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện tại, 

mục tiêu chiến lược trong tương lai và được thể hiện bằng kết quả 

tham gia hoạt động thực tế của người lao động trong ngành nghề đó.  

Để đánh giá trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nguồn nhân 

lực người ta thực hiện thông qua các chỉ tiêu chủ yếu sau: 

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của từng loại lao động. 

- Tỷ lệ % của từng loại lao động có cấp bậc, trình độ đào tạo 

trong tổng số lao động đã qua đào tạo. 
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b. Phát triển kỹ năng của lao động 

Phát triển kỹ năng của người lao động là làm gia tăng sự 

khéo léo, sự thuần thục và sự nhuần nhuyễn; là nâng cao khả năng 

của người lao động trên nhiều khía cạnh để đáp ứng các yêu cầu cao 

hơn trong hoạt động nghề nghiệp hiện tại hoặc để trang bị kỹ năng 

mới cho việc thay đổi công việc trong tương lai.  

Khi đánh giá kỹ năng của người lao động người ta thường sử 

dụng các công cụ đo lường định tính để xác định mức độ đáp ứng về 

kỹ năng như trình độ các kỹ năng mà người lao động tích lũy được 

(ví vụ trình độ tin học, trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp...), khả 

năng vận dụng kiến thức và thao tác, sự thành thạo, kỹ xảo ứng xử 

trong giao tiếp... 

c. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người lao động 

Trình độ nhận thức của nguồn nhân lực phản ánh mức độ 

hiểu biết về các vấn đề của xã hội nói chung cũng như các vấn đề về 

chính trị, văn hóa, xã hội, tính tự giác, sáng tạo, các hành vi, thái độ 

trong công việc và trong quan hệ xã hội . 

Để nâng cao năng lực nhận thức cho người lao động cần 

nâng cao chất lượng một cách toàn diện ở cả ba mặt: nâng cao kiến 

thức, phẩm chất đạo đức,năng lực công tác để sẵn sàng nhận nhiệm 

vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Trình độ nhận thức của người lao động được phản ánh thông 

qua các chỉ tiêu trình độ văn hóa, chính trị, xã hội, ý thức tổ chức kỷ 

luật, tinh thần tự giác và hợp tác, trách nhiệm và niềm say mê nghề 

nghiệp, năng động trong công việc, khả năng có thể tiếp thu những 

kiến thức một các cơ bản và thái độ trong giao tiếp, ứng xử trong 

công việc, trong cuộc sống. 
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1.2.3. Nâng cao động lực làm việc cho người lao động 

Nâng cao động lực làm việc cho người lao động chính là 

hướng người lao động vào việc thực hiện mục tiêu mong đợi.  

a. Bằng thu nhập 

Các yếu tố vật chất như tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi là 

điều kiện sống còn để người lao động sử dụng tái tạo sức lao động.  

Tiền thưởng, là khoản thu nhập bổ sung ngoài lương của 

người lao động khi họ hoàn thành hoặc vượt mức chỉ tiêu công việc 

được giao.  

b. Bằng việc cải thiện điều kiện làm việc 

Điều kiện làm việc có thể hiểu đó là dụng cụ làm việc (yếu tố 

vật chất) và tinh thần làm việc (yếu tố phi vật chất). Điều kiện làm 

việc tốt luôn là mơ ước của người lao động trong mọi tổ chức.  

Cải thiện điều kiện làm việc là tạo điều kiện thuận lợi để 

người lao động hoàn thành nhiệm vụ.  

Điều kiện làm việc còn bao gồm cả những yếu tố phi vật chất 

thuộc về bản thân công việc được giao cho người lao động và môi 

trường làm việc của người lao động.  

c. Bằng công tác đào tạo 

Đào tạo là quá trình cung cấp các kỹ năng cụ thể theo các 

mục tiêu cụ thể. Người lao động có được kinh nghiệm nhờ vào quá 

trình làm việc. Trong quá trình thực hiện công việc, bản thân người 

lao động đúc kết những kinh nghiệm quý giá nhằm giúp cho họ giải 

quyết được các vấn đề có liên quan tốt hơn trong tương lai. 

d. Bằng sự thăng tiến 

Nâng cao động lực thúc đẩy người lao động là quá trình nâng 

cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, chú trọng đào tạo kỹ năng 
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và tạo cơ hội thăng tiến bình đẳng cho người lao động. 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DU LỊCH 

 1.3.1.  Yếu tố môi trường vĩ mô 

- Trình độ phát triển kinh tế và phát triển du lịch Tốc độ gia 

tăng dân số  

- Trình độ phát triển của giáo dục đào tạo  

 - Các chính sách kinh tế - xã hội vĩ mô  

 - Quá trình toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế 

 - Sự phát triển của khoa học công nghệ  

 1.3.2.  Các yếu tố môi trường vi mô 

 - Cạnh tranh, thu hút nhân lực 

 - Khả năng cung ứng của các cơ sở đào tạo   

 - Khả năng tài chính của doanh nghiệp 

 - Quan điểm, nhận thức của lãnh đạo  doanh nghiệp về phát 

triển nguồn nhân lực 

1.4. KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ ĐỊA 

PHƯƠNG TRONG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

NGÀNH DU LỊCH 

1.4.1. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực trong 

ngành du lịch của một số nước trên thế giới 

 a. Thái Lan 

 b. Nhật Bản 

 c. Singapore 

1.4.2. Một số bài học rút ra phát triển nguồn nhân lực 

ngành du lịch tỉnh Quảng Bình. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH 

DU LỊCH TỈNH QUẢNG BÌNH  

 

2.1. TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH ẢNH 

HƯỞNG ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH 

DU LỊCH 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

Tỉnh Quảng Bình nằm ở Bắc Trung Bộ, Việt Nam, với diện 

tích tự nhiên là 8.065 km2, dân số năm 2009 có 847.956 người. 

Quảng Bình là tỉnh thuộc khu vực duyên hải Bắc Trung Bộ, 

một mặt giáp biển và 1 mặt dựa lưng vào dãy Trường Sơn. Quảng 

Bình nằm ở vị trí trung độ của cả nước, Quảng Bình có quốc lộ 1A, 

đường sắt, đường Hồ Chí Minh nhánh đông và tây; có quốc lộ 12 nối 

với nước bạn Lào qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo  

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 

Bên cạnh những thành tựu trên kinh tế xã hội tỉnh vẫn còn 

những hạn chế nhất định như: Nền kinh tế tăng trưởng chưa vững 

chắc, những yếu kém nội tại chậm được khắc phục; chuyển đổi cơ 

cấu kinh tế chưa mạnh, sức cạnh tranh còn yếu; chất lượng nguồn 

nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; trình độ khoa học 

công nghệ còn lạc hậu; công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe 

nhân dân còn hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với bình quân chung 

cả nước. 

2.1.3. Tài nguyên du lịch 

a. Tài nguyên hang động 

b. Tài nguyên biển, biển đảo 
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c. Tiềm năng về tài nguyên rừng 

d. Tài nguyên du lịch nhân văn. 

2.1.4. Tình hình phát triển của ngành du lịch tỉnh Quảng Bình 

a. Lượng khách du lịch 

Lượt khách du lịch đến Quảng Bình giai đoạn 2002 – 2012 

có tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 17,66%. Nếu như năm 

2002 lượng khách du lịch đến Quảng Bình đạt 218.885 lượt khách, 

thì đến cuối năm 2012 đạt 1.046.100 lượt khách vượt 5% so với kế 

hoạch và cao gấp 4,8 lần so với năm 2002. Số lượt khách năm 2010 

đến Quảng Bình đạt 759.123 lượt, tăng so với năm. 

b. Doanh thu du lịch 

Tốc độ tăng trưởng doanh thu du lịch của tỉnh Quảng Bình 

qua các năm là khá cao, cụ thể năm 2006 doanh thu mới đạt 77.798 

triệu đồng đã tăng lên 102.608 triệu đồng năm 2007, lên 177.832 

triệu đồng năm 2009, lên 229.658 triệu đồng năm 2010 và đến năm 

2012 đạt 402.453 triệu đồng.  Mặc dù, tốc độ tăng trưởng doanh thu 

hàng năm không có được tính ổn định.  

c. Hệ thống cơ sở vật chất du lịch 

Qua bảng sô liệu ta có thể thấy số cơ sở lưu trú tăng đều qua 

các năm với tốc độ tăng bình quân 7%/năm, số phòng lưu trú cũng 

tăng lên tục qua các năm. So với năm 2000, thì số phòng lưu trú đến 

cuối năm 2012 đã tăng gấp 7 lần, từ 464 phòng năm 2000 lên 3.277 

phòng năm 2012.  

Từ số liệu trên cho ta thấy, mặc dù quy mô, số lượng cơ sở 

lưu trú, số phòng nghỉ tăng qua các năm, năm 2012 số cơ sở lưu trú 

và số phòng đã tăng gấp 1,5 lần so vơi năm 2005 nhưng công suất sử 

dụng phòng lại thấp và không đêu, chỉ xoay quanh mức 54%/năm.  
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2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

NGÀNH DU LỊCH TỈNH QUẢNG BÌNH TRONG THỜI GIAN 

QUA 

2.2.1. Thực trạng về cơ cấu nguồn nhân lực ngành du lịch 

tỉnh Quảng Bình thời gian qua 

a. Tình hình chung 

Nguồn nhân lực trong du lịch bao gồm lao động trực tiếp và 

lao động gián tiếp. Lao động trực tiếp là số lao động làm việc trong 

các công ty lữ hành, khách sạn, nhà hàng và các cơ sở dịch vụ khác. 

Lao động gián tiếp tham gia vào các hoạt động có liên quan đến hoạt 

động du lịch. Trên địa bàn tỉnh năm 2013 có khoảng 10.629 lao động 

làm việc trong ngành du lịch, trong đó có 3.484 lao động trực tiếp 

làm việc trong các cơ quan quản lý du lịch, công ty lữ hành, khách 

sạn, nhà hàng và các cơ sở dịch vụ khác. Để đánh giá chính xác thực 

trạng cơ cấu nguồn nhân lực ta xem xét nguồn nhân lực du lịch theo 

các chức năng mà họ đảm nhiệm như :(1) Nguồn nhân lực đảm 

nhiệm chức năng quản lý nhà nước về du lịch;(2) Nguồn nhân lực 

trong các doanh nghiệp và tổ chức để: (a) Đảm nhiệm quản lý kinh 

doanh du lịch; (b) Đảm nhiệm cung cấp các dịch vu du lịch.  

  b. Nguồn nhân lực đảm nhiệm chức năng quản lý nhà nước về 

du lịch 

Trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ quản lý chưa 

tương xứng với yêu cầu và nhu cầu thực tế, số lượng được đào tạo 

trên tổng số mới chỉ chiếm 60,67%; trong số lượng được đào tạo thì 

chủ yếu là trình độ sơ cấp và trung cấp. 

 - Về trình độ chuyên môn 
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Các bộ quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh chủ yếu 

là được đào tạo chuyên ngành quản lý kinh tế hoặc chuyên ngành 

khác. Trình độ ngoại ngữ yếu, rất ít người có thể giao dịch hay đọc 

được tài liệu bằng tiếng nước ngoài. 

c. Nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp kinh doanh du 

lịch 

Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh 

Quảng Bình thì năm 2008 trong các doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh 

vực du lịch của tỉnh có tổng số lao động là 2.614 người đến năm 

2012 tăng lên 3.068 người.  

Cơ cấu lao động theo giới tính độ tuổi:cơ cấu lao động của 

ngành du lịch tỉnh Quảng Bình có xu hướng trẻ hóa dần, nhóm lao 

động có độ tuổi từ 25- 41 tuổi chiếm tỷ trọng lớn qua các năm cụ thể 

như năm 2012 chiếm tỷ trọng đến 72%.  

Cơ cấu lao động theo ngành nghề: 

Bảng 2.7:Cơ cấu lao động phân ngành nghề 

Chỉ tiêu 

Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Số 

người 

Cơ 

cấu 

Số 

người 

Cơ 

cấu 

Số 

người 

Cơ 

cấu 

Số 

người 

Cơ 

cấu 

Số 

người 

Cơ 

cấu 

Tổng lao 

động 
2.614  2.705  2.857  2.988  3.068  

Lao động 

quản lý 
288 11% 352 13% 400 14% 448 15% 522 17% 

Lễ tân 392 15% 379 14% 429 15% 418 14% 399 13% 

Buồng 418 16% 406 15% 400 14% 388 13% 430 14% 

Bàn 497 19% 487 18% 486 17% 478 16% 460 15% 

Bếp 209 8% 216 8% 257 9% 269 9% 276 9% 

Lữ hành-

Hdviên 
340 13% 379 14% 371 13% 418 14% 460 15% 

Lái xe 235 9% 243 9% 257 9% 299 10% 276 9% 

Bảo vệ 

sảnh 
105 4% 108 4% 114 4% 120 4% 92 3% 
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Bảo trì 78 3% 81 3% 86 3% 60 2% 92 3% 

Dịch vụ 

bổ sung 
52 2% 54 2% 57 2% 90 3% 61 2% 

(Nguồn: Sở VH,TT&DL tỉnh Quảng Bình) 

Nhìn vào bảng số liệu trên có thể thấy tỷ trọng lao động của 

từng ngành nghề thay đổi liên tục qua các năm nhưng tỷ trọng này 

thay thay đổi không lớn. Tỷ trọng lao động quản lý tăng nhanh nhất 

từ chỗ chỉ chiếm 11% tổng số lao động  năm 2008 tăng lên 17% năm 

2012, cụ thể năm 2012 có 522 lao động quản lý. Đội ngũ lao động 

quản lý ngày càng tăng để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp 

cũng như cơ quan quản lý du lịch.  

Bảng 2.8:Cơ cấu lao động phân theo trình độ 

Trình 

độ 
Sau đại học 

Đại học, cao 

đẳng 
Trung cấp Sơ cấp Chưa đào tạo 

Tổng 

Năm 
Số 

người 

Cơ 

cấu 

(%) 

Số 

người 

Cơ 

cấu 

(%) 

Số 

người 

Cơ 

cấu 

(%) 

Số 

người 

Cơ 

cấu 

(%) 

Số 

người 

Cơ 

cấu 

(%) 

2005 0 0,00 420 18,82 697 31,23 305 13,68 810 36,27 2.232 

2006 0 0,00 405 19,60 676 32,71 280 13,56 705 34,13 2.066 

2007 1 0,04 491 21,27 799 34,60 326 14,13 691 29,96 2.308 

2008 1 0,04 569 21,77 919 35,14 382 14,62 743 28,43 2.614 

2009 3 0,11 599 22,14 959 35,46 412 15,24 731 27,05 2.704 

2010 4 0,14 677 23,68 1.002 35,07 450 15,75 725 25,36 2.857 

2011 6 0,20 741 24,80 1.104 36,92 503 16,84 635 21,24 2.989 

2012 8 0,26 787 25,65 1.130 36,83 522 17,01 621 20,25 3.068 

(Nguồn: Sở VH,TT&DL tỉnh Quảng Bình) 

Bảng 2.8 có thể thấy lao động có trình độ trung cấp chiếm 

một tỷ trọng tương đối lớn trong các doanh nghiệp du lịch, đối với 
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doanh nghiệp kinh doanh du lịch, tỉ lệ trình độ như vậy là tương đối 

phù hợp bởi đây là nguồn nhân lực trực tiếp làm việc ở các bộ phận 

khác nhau của ngành du lịch. Lao động có trình độ sơ cấp năm 2005 

có 305 người chiếm tỷ trọng 13,68% trong tổng số lao động đến năm 

2012 tăng lên 522 người chiếm tỷ trọng 17,01%. 

Số lao động chưa qua đào tạo chiếm tỷ trọng tương đối lớn 

qua các năm cụ thể năm 2005 có 810 người chiếm tỷ trọng 36,27% 

thì đến năm 2012 giảm xuống còn 621 người chiếm tỷ trọng 20,25%. 

Tóm lại số lao động chưa qua đào tạo đã có tỷ trọng giảm dần qua 

các năm và số lao động được đào tạo qua các trình độ tăng đều đây là 

một tín hiệu tốt cho ngành du lịch, tuy nhiên tỷ trọng lao động chưa 

được đào tạo vẫn còn tương đối cao. 

2.2.2. Thực trạng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

ngành du lịch tỉnh Quảng Bình thời gian qua 

a. Thực trạng công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho 

lao động 

Về thực trạng cơ sở vật chất của các cơ sở đào tạo nguồn 

nhân lực du lịch. Hiện nay  trên địa bàn tỉnh có một số cơ sở đào tạo 

nguồn nhân lực liên quan hoặc có thể phục vụ cho ngành du lịch ở 

các trình độ khác nhau như: Đại học Quảng Bình, Trường Trung cấp 

nghề Quảng Bình, Trường Trung cấp nghề số 9, Trung tâm dạy nghề 

Quảng Trạch, Trung tâm dạy nghề Bố Trạch, Trung tâm dạy nghề 

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Bình. Các cơ sở còn hạn chế về 

nhiều mặt như cơ sở vật chất, nhất là cơ sở vật chất thực hành. Việc 

đầu tư cơ sở vật chất cho đào tạo thực hành đối với các cơ sở đào tạo 

này là một trong những khó khăn rất lớn.  
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Tổng số cán bộ giáo viên làm công tác đào tạo nguồn nhân 

lực du lịch cho tới năm 2012 chỉ hơn 45 người, trong đó 30 giảng 

viên cơ hữu và 15 giảng viên thỉnh giảng, như vậy số lượng là không 

nhiều. Có 28,9% giảng viên có trình độ đại học trở lên, 50,1% giảng 

viên có trình độ cao đẳng và trung cấp, còn lai 20% giảng viên là 

nghệ nhân hoặc công nhân kỹ thuật có tay nghề. 

Tóm lại, đào tạo nhân lực ngành du lịch tỉnh Quảng Bình 

hiện nay vẫn còn nhiều bất cập về cơ cấu, đào tạo chủ yếu là ngắn 

hạn, trình độ đào tạo chủ yếu là sơ cấp và giản đơn, chưa đáp ứng 

được yêu cầu thị trường về ngành nghề  đào tạo. Công tác quản lý 

nhà nước về dạy nghề còn hạn chế và chưa tạo được sự gắn kết giữa 

doanh nghiệp kinh doanh du lịch và các cơ sở đào tạo. 

b. Thực trạng phát triển kỹ năng của lao động 

Kết quả điều tra ở trên ta có thể thấy nhìn chung mặt bằng 

chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp kinh 

doanh du lịch vẫn còn thấp điều này dẫn đến một số hạn chế trong 

giám sát, quản lý nguồn nhân lực, kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, giải 

quyết vấn đề. 

Khảo sát nhóm nhân viên trong các doanh nghiệp kinh doanh 

du lịch, nhận thấy kỹ năng của họ còn tồn tại nhiều yếu kém: Điểm 

mạnh nhất của đội ngũ nhân viên là kỹ năng nghề du lịch, có tới 75% 

số người được hỏi đạt giỏi, 20% là khá, 5%  trung bình và không có 

mức độ yếu; Điểm yếu nhất của nhân viên là kỹ năng sử dụng ngoại 

ngữ, chỉ có 21% là đạt mức giỏi, 24% là khá, có đến 50% là trung 

bình và 5% là yếu hoặc không biết sử dụng ngoại ngữ;  

Từ thực trạng cho thấy nhân lực ngành du lịch Quảng Bình 

có tính năng động yếu, năng lực sáng tạo yếu; phong cách làm việc 

theo nhóm, tinh thần hợp tác trong công việc còn yếu, kỹ năng ngoại 
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ngữ còn kém ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập, tiếp thu những 

tri thức, kỹ năng làm việc mới, hiện đại. 

c. Thực trạng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người 

lao động 

Qua các số liệu điều tra, khảo sát thực trạng nhận thức của 

nguồn nhân lực du lịch tỉnh Quảng Bình thấy hầu hết lao động du 

lịch du lịch tỉnh Quảng Bình đều có nhận thức đúng đắn về chủ 

trương, nhận thức đúng đắn về tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó của 

cá nhân với doanh nghiệp và ngành du lịch tỉnh, mọi người luôn 

đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trọng hoạt động công tác, và đặc biệt là tất 

cả đều tin tưởng và hy vọng vào sự phát triển của ngành du lịch của 

tỉnh. Tuy nhiên vẫn còn có nhiều ý kiến trái chiều về nhận thức trách 

nhiệm của lao động du lịch. 

2.2.3. Thực trạng nâng cao động lực thúc đẩy người lao 

động 

Về yếu tố vật chất: thu nhập bình quân/người/tháng của lao 

động du lịch tỉnh Quảng Bình luôn tăng qua các năm, Nhưng có thể 

thấy mức thu nhập bình quân giữa các bộ phận vẫn còn chênh lệch 

khá lớn và thu nhập của bộ phận lao động trực tiếp khai thác kinh 

doanh du lịch vẫn còn thấp. 

Vê yếu tố động lực làm việc, qua điều tra cho thấy: Cơ hội 

học vấn được quan tâm nhất với 91% số người được hỏi cho là quan 

trọng ở mức cao nhất; Vấn đề họ thứ hai là cần phải có môi trường 

làm việc thuận lợi với 83% số người được hỏi quan tâm đến; Đứng 

thứ ba và vấn đề tạo ra cơ hội phát triển nghề nghiệp với 80% số 

người được hỏi quan tâm đến; Các vấn đề còn lại đạt ở mức: sự quan  
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tâm chia sẻ 71%, ổn định công việc 70%, khẳng định cá nhân 

45%, thăng tiến 40%, được tôn trọng 28%. 

2.3. NGUYÊN NHÂN CỦA THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC TRONG NGÀNH DU LỊCH CỦA TỈNH 

QUẢNG BÌNH THỜI GIAN QUA 

2.3.1. Thị trường lao động không theo kịp sự phát triển 

của ngành du lịch 

Sự tăng trưởng nhanh của ngành du lịch cũng khiến cho nhu 

cầu về nguồn nhân lực tăng cao, trong khi đó sự phát triển của nguồn 

nhân lực đòi hỏi những điều kiện và thời gian nhất định nên không 

theo kịp với tốc độ phát triển của ngành dẫn đến thị trường lao động 

không có khả năng đáp ứng cả về số lượng lẫn chất lượng. 

2.3.2. Chế độ thu hút, đãi ngộ đối với lao động ngành du 

lịch chưa thỏa đáng 

Hiện tượng tranh giành lao động chất lượng cao giữa các 

doanh nghiệp kinh doanh du lịch diễn ra khá phổ biến, khi một doanh 

nghiệp mới đi vào hoạt động thường có chính sách thu hút nhân tài, 

trả lương cao hơn và những nhân viên có tay nghề cao ở những 

doanh nghiệp cũ lại chuyển sang làm ở doanh nghiệp mới.  

2.3.3. Công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch còn nhiều 

bất cập 

- Công tác đào tạo du lịch hiện nay tại các cơ sở đào tạo trên 

địa bàn còn nhiều bất cập và còn có khoảng cách khá lớn giữa qui 

mô, chất lượng, ngành nghề đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động 

thực tế tại các doanh nghiệp.  

- Chưa có sự gắn kết giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo. 

2.3.4. Nguyên nhân từ chính sách 
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Thứ nhất, nhận thức của các doanh nghiệp về tầm quan trọng 

của nguồn nhân lực chưa đầy đủ, do vậy chưa phân bổ kinh phí để 

đầu tư đúng mức cho công tác phát triển nguồn nhân lực.  

Thứ hai, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về dạy nghề du 

lịch còn mỏng, thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, chưa tương 

xứng với nhiệm vụ được giao.  

CHƯƠNG 3 

NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

NGÀNH DU LỊCH TỈNH QUẢNG BÌNH 

 

3.1. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 

3.1.1. Quan điểm khi xây dựng giải pháp 

Thứ nhất, phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch của tỉnh 

đảm bảo quy trình: chiến lược - quy hoạch - kế hoạch 

Thứ hai, phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch có chất 

lượng cao, toàn diện, đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng. 

Thứ ba, nâng cao chất lượng chất lượng đào tạo, bồi dưỡng 

du lịch; đa dạng hoá các loại hình đào tạo. 

Thứ tư, phát huy tính chủ động của các bên có liên quan là 

nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp du lịch và bản thân người lao 

động; tăng  

Thứ năm, tăng cường nghiên cứu khoa học, liên kết, hợp tác, 

hợp tác quốc tế về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch. 

Thứ sáu, tập trung khai thác triệt để nguồn nhân lực của địa 

phương, đặc biệt là những đối tượng đã qua đào tạo. 

3.1.2.  Phương hướng  

Để hiện thực hóa tinh thần của Quyết định số 170/QĐ- 
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UBND ngày 16/7/2009 của UBND tỉnh, Quảng Bình đã đề ra những 

phương hướng cụ thể về phát triển nguồn nhân lực du lịch như sau: 

- Đổi mới cơ bản công tác quản lý và tổ chức đào tạo nguồn 

nhân lực du lịch; đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp 

đào tạo theo chuẩn hoá quốc gia cho ngành du lịch. 

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng 

dụng khoa học công nghệ du lịch tiên tiến phục vụ phát triển du lịch 

bền vững. 

- Đào tạo thu hút nguồn nhân lực với cơ cấu hợp lý đáp ứng 

nhu cầu phát triển KT – XH và đặc điểm của mỗi địa phương. 

- ĐT đội ngũ trung học chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật 

lành nghề, nâng cao trình độ và chất lượng về kỹ năng nghề nghiệp. 

3.1.3. Mục tiêu 

a. Mục tiêu tổng quát 

Mục tiêu tổng quát đến năm 2020 là quyết tâm đưa du lịch 

Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp 

cao, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, sản phẩm 

du lịch chất lượng cao, có thương hiệu...  

b. Mục tiêu cụ thể 

Bảng 3.1: Dự báo nhu cầu nhân lực du lịch tỉnh Quảng Bình  

đến năm 2025 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2020 Năm 2025 

Lao động trực tiếp 6.700 13.100 28.600 

Lao động gián tiếp 14.700 28.800 62.900 

Tổng 21.400 41.900 91.500 

(Nguồn: Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình 

đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025) 



 20 

 

Về đào tạo mới: Dựa theo bảng 3.2 để xác định mục tiêu đào 

tạo mới. Phấn đấu năm 2015 toàn ngành có có 54 người có trình độ 

trên đại học; 5.825 người có trình độ đại học và cao đẳng; 7.287 

người có  trình độ trung cấp; 3.754 người đạt trình độ sơ cấp.  

Về đào tạo lại: Đến năm 2015, 100% công chức hành chính 

được trang bị kỹ năng nghiệp vụ theo yêu cầu công vụ; Tăng số 

lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên và đào 

tạo viên du lịch các cấp đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề 

ngắn hạn.  

3.2. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 

3.2.1. Hoàn thiện công tác quy hoạch và cơ cấu nguồn 

nhân lực. 

Công tác quy hoạch nguồn nhân lực cần tập trung chú ý đến 

một số nội dung: 

- Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực nhất thiếu phải được tính 

đúng, tính đủ, tính chính xác về số lượng và chất lượng cung cầu 

nguồn nhân lực. 

- Xây dựng kế hoạch công tác tuyển dụng, thu hút, tuyển 

chọn nhân lực mới để bổ sung cho nguồn nhân lực theo từng lĩnh 

vực, ngành nghề ở các thời điểm cụ thể cho phù hợp. 

- Kế hoạch hóa công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 

trên cơ sở nhu cầu thực tế của từng cấp học, ngành học, địa bàn để có 

lộ trình đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho phù hợp.  

- Sở Văn hoá Thể thao và du lịch thực hiện tốt hơn chức 

năng quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực du lịch. 

3.2.2. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực  

Một là, phát triển mạng lưới cơ sở đào tạo, bồi dưỡng về du 
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lịch đảm bảo liên kết chặt chẽ và cân đối giữa các bậc đào tạo, ngành 

nghề đào tạo. 

Hai là, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ giảng dạy ở các cở 

sở có đào tạo nhân lực du lịch trong tỉnh. 

Ba là, phát triển chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng 

nhân lực du lịch. 

Bốn là, tăng cường cơ sở vật chất đặc biệt là cơ sở thực hành 

cho các cơ sở đào tạo. 

Năm là, có kế hoạch để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến 

thức và trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ nhân viên đang công 

tác trong ngành thuộc các khu vực Nhà nước, liên doanh và tư nhân. 

Sáu là, tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn 

lực (tài chính, công nghệ, công sức và kinh nghiệm) trong và ngoài 

nước cho đào tạo nhân lực ngành Du lịch. 

3.2.3. Nâng cao trình độ nhận thức của nguồn nhân lực 

- Trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 

ngành du lịch thì nội dung giáo dục về chính trị tư tưởng, phẩm chất 

đạo đức, ý thức trách nhiệm công việc trở thành môn học chính.  

- Xây dựng và sửa đổi bổ dung quy tắc ứng xử của lao động 

trong ngành du lịch tỉnh Quảng Bình; cần sơ kết, tổng kết tình hình 

thực hiện, trên cơ sở đó hoàn thiện để đảm bảo có được quy tắc 

chuẩn mực trong ứng xử, phù hợp với thực tiến và tính chất đặc thù 

về đối tượng phục vụ của ngành. 

- Xử lý nghiêm khắc những vi phạm về kỷ luật lao động theo 

đúng nội quy cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và pháp luật của nhà 

nước. Có hình thức kỷ luật nghiêm minh mang tính chất vừa thuyết 

phục vừa răn đe. 
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3.2.4. Nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực 

Một là, xây dựng cơ cấu tổ chức doanh nghiệp phù hợp 

nhằm tổ chức và quản lý lao động một cách chặt chẽ, củng cố bộ 

phận quản lý nhân sự của doanh nghiệp. 

Hai là, hoàn thiện công tác tuyển dụng  

Ba là, cải thiện điều kiện lao động và nâng cao chất lượng 

môi trường làm việc trong doanh nghiệp du lịch. 

Bốn là, hoàn thiện chế độ đãi ngộ, đánh giá và khen thưởng 

người lao động trên cơ sở giải quyết mối quan hệ giữa lợi ích của 

doanh nghiệp, lợi ích người lao động và lợi ích của xã hội 

Năm là, nâng cao công tác đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực  

Sáu là, xây dựng chính sách thu hút và giữ chân nguồn nhân 

lực du lịch có trình độ cao được đào tạo tại các cơ sở đào tạo uy tín ở 

trong nước hoặc nước ngoài, đặc biệt là các chuyên gia giỏi trong các 

lĩnh vực đào tạo, hoạch định chính sách, nghiên cứu và phát triển 

ngành du lịch. 

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

3.3.1.Đối với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch 

- Bộ GD & ĐT cần phối hợp với Bộ VHTT & DL quy định 

mục tiêu, chương trình, nội dung, giáo trình trong các cơ sở đào tạo 

du lịch. 

- Bổ sung đủ lực lượng làm công tác quản lý phát triển 

nguồn nhân lực ngành du lịch trên địa bàn tỉnh, tránh tình trạng kiêm 

nhiệm.. 

- Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch cùng với Trung tâm Xúc 

tiến du lịch đứng ra làm trung gian tổ chức các buổi tọa đàm, thảo 
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luận, tiếp xúc giữa lãnh đạo các cơ sở đào tạo với lãnh đạo các doanh 

nghiệp. 

 

3.3.2.Đối với các cơ sở đào tạo ở địa phương 

- Nghiên cứu chiến lược, chương trình phát triển du lịch 

trong phạm vi toàn quốc và từng địa phương;  

- Tăng cường công tác đào tạo đội ngũ giáo viên về kiến 

thức, kỹ năng thực hành và phương pháp giảng dạy.  

- Xây dựng mô hình doanh nghiệp trong nhà trường để vừa 

là nơi thực tập cho sinh viên vừa tạo nguồn thu cho nhà trường. 

- Tăng cường liên kết hợp tác với doanh nghiệp  

- Tăng cường đào tạo theo địa chỉ, đào tạo theo đơn “đặt 

hàng” của doanh nghiệp  

3.3.3. Đối với các cơ sở kinh doanh du lịch 

- Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nguồn nhân lực. 

- Hình thành đội ngũ đào tạo viên tại doanh nghiệp và áp 

dụng quy trình đào tạo, bồi dưỡng tại doanh nghiệp đã được Tổng 

cục Du lịch hướng dẫn;  

- Xây dựng chương trình đào tạo, đánh giá chất lượng đào 

tạo, tạo điều kiện cho sinh viên thực tập và làm việc bán thời gian tại 

doanh nghiệp. 

- Bố trí cho học sinh, sinh viên thực tập đúng ngành nghề và 

chuyên ngành đào tạo, bộ phận công tác phù hợp với cơ hội nghề 

nghiệp.  
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KẾT LUẬN 

Quảng Bình là một trong những tỉnh có nguồn tài nguyên đa 

dạng, phong phú để phát triển các loại hình du lịch. Trong những 

năm qua, ngành du lịch Quảng Bình đã có những đóng góp tích cực 

vào sự phát triển kinh tế bền vững của tỉnh. Tuy nhiên, thực tế cho 

thấy ngành du lịch Quảng Bình vẫn chưa khai thác thác hiệu quả 

những tiềm năng, thế mạnh của mình. Để đưa du lịch thực sự trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn, và phát triển theo đúng mục tiêu đã đề 

ra, Quảng Bình cần tập trung nhiều giải pháp mang tính đột phá, 

trong đó phát triển nguồn nhân lực du lịch là một giải pháp quan 

trọng.Trên cơ sở đó luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm phát 

triển nguồn nhân lực ngành du lịch Quảng Bình trong  trong thời 

gian tới.  

Với các kết  quả trên, tác giả rất hy vọng sẽ góp một phần 

nhỏ công sức của mình vào sự phát triển của ngành du lịch tỉnh 

Quảng Bình. Tuy nhiên do đề tài có phạm vi nghiên cứu khá rộng, 

điều kiện nguồn số liệu thống kê ở  địa  phương rất hạn chế nên luận 

văn không thể tránh khỏi những khiếm khuyết trong phân tích. Tác 

giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Hội đồng, các thầy cô 

và các độc giả quan tâm để luận văn được hoàn chỉnh hơn. 


