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Tóm tắt: 
 

Nguồn lao động du lịch là một yếu tố quan trọng, có tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như sự phát triển bền vững của ngành du lịch. Thực tế hiện 
nay, lực lượng lao động du lịch Phú Quốc có trình độ tay nghề còn yếu, tính chuyên nghiệp chưa 
cao, phần lớn là lao động phổ thông chưa qua đào tạo,...từ đó làm cho chất lượng dịch vụ thấp, 
sự hài lòng của du khách không cao. Một khảo sát đã được thực hiện với 158 lao động nghành du 
lịch, 75 lãnh đạo doanh nghiệp du lịch để đánh giá thực trạng lao động du lịch Phú Quốc hiện 
nay, nhằm đưa ra các giải pháp đào tạo lao động du lịch tại Phú Quốc. Kết quả khảo sát đã cho 
thấy, hiện nay nhu cầu lao động du lịch là rất lớn, tuy nhiên chất lượng lao động chưa đảm bảo 
đáp ứng yêu cầu thực tế công việc. Nghiên cứu đã gợi ý một số giải pháp nâng cao chất lượng 
đào tạo lao động du lịch để phát triển bền vững du lịch Phú Quốc.          
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Abstract: 
 

Tourism labor force is an important factor with a direct impact on the business performance of a 
tourism enterprise as well as on the sustainable development of tourism industry. Indeed, at 
present, tourism workforce of Phu Quoc is unskilled and unprofessional because most of the 
tourism workers have not had any training. This makes the quality of service low, the satisfaction  
of tourists not high. A survey was carried out through surveying 158 tourism workers, 75 tourism 
business leaders in Phu Quoc in order to analyze the current state of tourism labor here. The 
results of the study show that tourism labor needs are great; however, the quality of tourism labor 
of Phu Quoc currently is not enough to meet the real requirements of the job. The study has 
suggested measures to improve the quality of tourism employment training for tourism in Phu 
Quoc island to develop sustainably.     
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