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Tóm tắt: 
 

Phát triển nguồn nhân lực là vấn đề rất quan trọng, nhưng thật khó để xác định các nhân tố ảnh 
hưởng đến phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch. Nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố 
chính ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả nghiên 
cứu sẽ là những thông tin rất hữu ích cho các nhà quản lý ngành du lịch. 220 bảng câu hỏi được 
gửi đến các Sở, Ban, Ngành, Hiệp hội, các tổ chức đào tạo có liên quan ngành du lịch và các 
doanh nghiệp kinh doanh du lịch ở tỉnh Quảng Ngãi (n=220). Nghiên cứu sử dụng phần mềm 
SPSS 16.0 để phân tích dữ liệu, kết quả phân tích dữ liệu cho thấy có 7 nhân tố ảnh hưởng đến 
phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Quảng Ngãi: Kinh tế - Văn hóa - Xã hội; Chất 
lượng con người Quảng Ngãi; Giáo dục và đào tạo; Chính sách hỗ trợ của nhà nước; Môi trường 
làm việc và quan hệ lao động; Đào tạo và phát triển nghề nghiệp; Phân tích và đánh giá kết quả 
công việc.  
            

         Từ khóa: Nguồn nhân lực ngành du lịch; Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch; Đào 
tạo; Phát triển nghề nghiệp; Phát triển tổ chức.  

  

Abstract: 
 

Human resource development is a very important issue, but it is hard to determine the factors 
that affect the development of the human resources in tourism. This study aims to identify the 
main factors affecting the development of human resources in tourism in Quang Ngai. The study 
results will be useful information for tourism managers. 220 questionnaires were sent to 
tourismrelated departments, industries, associations, training institutions, sectors and tourism 
enterprises in Quang Ngai (n  = 220). The research uses SPSS 16.0 software for data analysis 
Data analysis results show that there are 7 factors affecting human resource development in 
tourism in Quang Ngai.They are economy– culture – society, quality of Quang Ngai people, 
education and training, the policy of state support, work environment and labor relations, training 
and career development; analysis and evaluation of the results of the work.  
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