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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

1.1. Festival là lễ hội đƣơng đại xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới và 

phát triển mạnh trong vài thập niên trở lại đây. Mặc dù đã manh nha hình thành từ 

rất lâu nhƣng phải đến năm 1920, khi Festival Salzburg của Áo xuất hiện thì festival 

mới thực sự trở thành sân chơi giao thoa văn hóa chuyên nghiệp trên toàn cầu. 

Festival là nơi hội tụ sắc màu văn hóa thế giới, đồng thời là cơ hội giao lƣu, quảng 

bá, lan tỏa tinh hoa văn hóa dân tộc, gắn kết các nền văn hóa lại với nhau, góp phần 

xây dựng tình hữu nghị, hợp tác và phát triển. Dựa trên nền tảng di sản, kết hợp hài 

hòa giữa truyền thống và hiện đại, chắt lọc tinh hoa văn hóa thế giới, festival đang 

ngày càng khẳng định vị thế và là nơi thể hiện dấu ấn của nhiều nền văn hóa. 

Festival có sức lan tỏa mạnh mẽ đến nhiều quốc gia dân tộc, trong đó có Việt Nam. 

1.2. Festival du lịch là một hiện tƣợng văn hóa mới đƣợc du nhập vào Việt 

Nam từ những năm 90 của thế kỷ XX. Festival du lịch đƣợc các cơ quan quản lý 

xếp vào lễ hội du lịch, liên hoan du lịch hay lễ hội văn hóa du lịch. Festival du 

lịch đƣợc tổ chức nhằm gắn kết các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, hội 

thảo, triển lãm, ẩm thực… nhằm vào đối tƣợng du khách. Đặc điểm của loại hình 

festival này là chính quyền và đơn vị đăng cai tổ chức bỏ kinh phí cùng với 

nguồn tài trợ xã hội hóa cho mọi hoạt động diễn ra tại lễ hội để phục vụ nhu cầu 

vui chơi giải trí của nhân dân, thông qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu 

nƣớc, nhân văn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và quảng bá thu hút du lịch, 

phát triển kinh tế xã hội ở địa phƣơng và trên cả nƣớc. Về mặt kỹ thuật, các nhà 

tổ chức dựa theo một kịch bản và với một loạt các thủ thuật về marketing, huy 

động tài trợ… nhằm hƣớng tới khách hàng, phục vụ xúc tiến du lịch.  

1.3. Hà Nội là thủ đô, trái tim của cả nƣớc. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, 

Hà Nội luôn đóng vai trò là một miền đất hội tụ, kết tinh và tỏa sáng về mặt chính 

trị, kinh tế, văn hóa của cả nƣớc. Hà Nội không chỉ tạo ra lực hấp dẫn thu hút nhân 

lực, vật lực của nhiều địa phƣơng, tạo nên sự đa sắc về văn hóa di sản, mà còn là 
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một trong những điểm giao lƣu văn hóa với bè bạn khắp 5 châu. Hà Nội là kinh đô 

của Việt Nam qua nhiều thế kỷ và ngày nay vẫn khẳng định đƣợc vị thế thủ đô. Hà 

Nội có nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn phong phú với nhiều di tích 

lịch sử, văn hóa, danh thắng nổi tiếng và những loại hình nghệ thuật đặc sắc phong 

phú đa dạng. Là một trong hai trung tâm du lịch lớn, Hà Nội đóng vai trò quan 

trọng trong việc phát triển du lịch của cả nƣớc nói chung và của Bắc Bộ nói riêng.  

1.4. Xuất phát từ tiềm năng thế mạnh của Hà Nội và xu thế tất yếu về phát 

triển ngành du lịch thủ đô trong bối cảnh hội nhập quốc tế, năm 1999, Festival du 

lịch Hà Nội ra đời. Festival du lịch đƣợc tổ chức nhằm tuyên truyền quảng bá xúc 

tiến du lịch và giao lƣu văn hóa giữa Hà Nội với cả nƣớc và bạn bè quốc tế. Trải 

qua 5 kỳ tổ chức, Festival du lịch Hà Nội đã bƣớc đầu thu hút đƣợc sự chú ý của 

giới truyền thông và du khách. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây là suốt từ Festival du 

lịch Hà Nội 1999 đến 2010, festival này vẫn xây dựng đƣợc thƣơng hiệu riêng cho 

Hà Nội nhƣ các tỉnh thành khác và chƣa nhận đƣợc sự quan tâm của ngƣời dân thủ 

đô. Lý giải vấn đề này cần phân tích Festival du lịch Hà Nội trong tƣơng quan so 

sánh với một số festival khác để tìm hiểu nguyên nhân của nó. 

1.5. Nghiên cứu về Festival du lịch Hà Nội trong suốt thời gian qua mới chỉ 

dừng ở một vài bài viết phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp của một số học 

giả hoạt động trong lĩnh vực quản lý du lịch. Tuy nhiên, từ cách tiếp cận văn hóa 

học, Festival du lịch Hà Nội xuất hiện nhƣ một hiện tƣợng văn hóa đƣơng đại có 

tác động lan tỏa đến đời sống văn hóa của ngƣời dân. Từ cách tiếp cận này, cho 

đến nay, vẫn chƣa có đề tài nào nghiên cứu về Festival du lịch Hà Nội để tìm hiểu 

điều kiện tồn tại và phát triển của nó trong đời sống văn hóa của ngƣời dân. Do 

vậy, việc nghiên cứu Festival du lịch Hà Nội dƣới góc nhìn văn hóa học có ý 

nghĩa cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn, giúp chúng ta tìm ra cấu trúc, đặc điểm, 

đánh giá tác động của nó đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa của thủ đô. Từ đó 

đƣa ra những bàn luận xem liệu Festival du lịch Hà Nội có xây dựng đƣợc thƣơng 

hiệu điểm đến cho Hà Nội và có đi vào đời sống văn hóa đô thị nhƣ một nhu cầu 

tất yếu hay chỉ là một hiện tƣợng mang tính thời điểm. Xuất phát từ lý do trên, 
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nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài: “Festival du lịch Hà Nội” làm luận án Tiến sỹ 

chuyên ngành Văn hóa học. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

2.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài 

2.1.1. Nghiên cứu về xây dựng hình ảnh điểm đến, thu hút du lịch 

Vào giai đoạn trƣớc những năm 70 của thế kỷ XX, các học giả trên thế giới 

chủ yếu nghiên cứu về lễ hội truyền thống. Từ sau những năm 70, nghiên cứu sự 

kiện và lễ hội du lịch bắt đầu nổi lên nhƣ một lĩnh vực của quản lý du lịch. Lễ hội 

du lịch lúc này gắn với vai trò tiếp thị, góp phần thúc đẩy ngƣời dân  và du khách 

đến với các điểm du lịch, khám phá văn hóa và quảng bá hình ảnh điểm đến. Vấn 

đề về xây dựng hình ảnh điểm đến, thu hút du lịch đã nhận đƣợc sự quan tâm 

nghiên cứu của nhiều học giả. 

Nhóm tác giả Burns, J., Hatch, J. and Mules, T. (Eds.) (1986) trong tác phẩm 

The Adelaide Grand Prix: The impact of a particular event (Adelaide Grand Prix: 

Tác động của một sự kiện đặc biệt) [157] đã đề cập đến vai trò, mức độ ảnh hƣởng 

của một sự kiện đặc biệt. Những sự kiện này thƣờng đƣợc tổ chức ở trung tâm các 

thành phố nhằm xây dựng thƣơng hiệu điểm đến của các thành phố này và thu hút 

du lịch, thu hút đầu tƣ. 

Schuster (2001) trong cuốn Ephemera, temporary urbanism and imaging (Đô 

thị tạm thời và xây dựng hình ảnh) [160] đã lập luận rằng tổ chức lễ hội du lịch có 

thể mang lại lợi nhuận cho đô thị bằng cách xây dựng hình ảnh điểm đến, nâng cao 

chất lƣợng dịch vụ để thu hút khách và thu hút đầu tƣ.  

Richard Prentice (2003) trong bài Festival as creative destination (lễ hội như 

một điểm đến sáng tạo) [164] phân tích trƣờng hợp Thủ đô Edinburgh của Scotland 

đã xây dựng đƣợc thƣơng hiệu điểm đến thông qua Festival Edinburgh nổi tiếng. 

Hàng năm, Festival Edinburgh thu hút đƣợc đông đảo các nghệ sỹ, khán giả yêu nghệ 

thuật và hàng triệu du khách khắp nơi trên thế giới đến với thành phố. Festival 

Edinburgh thành công vì nó đã định vị đƣợc 3 điểm đến: (1) Edinburgh là một thành 
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phố du lịch văn hóa với nhiều di tích lịch sử; (2) Đây là nơi biểu diễn nghệ thuật của 

Scotland: (3) Edinburgh là sân chơi quốc tế của tất cả các đoàn nghệ thuật chuyên 

nghiệp trên thế giới.  

Quinn, B (2006) nghiên cứu về Festival tourism: Arts festivals and sustainable 

development in Ireland (Lễ hội du lịch: các lễ hội nghệ thuật và sự phát triển bền 

vững ở Ireland) [146] cho rằng “lễ hội du lịch là một loại sản phẩm hàng hóa và nó 

đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút khách, quảng bá xây dựng hình ảnh điểm 

đến, tạo hiệu ứng hấp dẫn, trở thành chất xúc tác giúp phát triển kinh tế, xã hội của 

địa phƣơng” [146, tr.298].  

2.1.2. Nghiên cứu vai trò, tác động của festival và festival du lịch 

Boissevain, J (1992) trong cuốn Revitalizing European Rituals (Hồi Sinh nghi 

lễ châu Âu) [156] đã mô tả về sự thay đổi trong các lễ hội công cộng tại châu Âu 

vào những năm 1990. Nội dung cuốn sách lý giải nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi, 

tác động của nó qua sự phân tích so sách những lễ hội, hội chợ, tuần thánh và các 

nghi lễ quốc gia ở Anh, Ba Lan, Tây Ban Nha, Ý, Malta, Hy Lạp và đặt ra vấn đề 

cần đặt lễ hội trong một bối cảnh xã hội rộng lớn hơn. 

Bassett, K (1993) trong bài nghiên cứu Urban cultural strategies and urban 

regeneration (nghiên cứu về chiến lược văn hóa đô thị và tái tạo đô thị) [146] cho 

rằng “lễ hội gắn với đời sống đô thị nhƣ lễ hội ở Bayreuth và Salzburg đã đóng góp 

vào quá trình tái khẳng định các giá trị văn minh và nâng cao giáo dục nhận thức về 

giá trị văn hóa của thành phố” [146, tr.781].  

Matheson (2005) trong cuốn sách Festivity and sociability: a study of a Celtic 

music festival (Lễ hội và đời sống xã hội: Một nghiên cứu của một lễ hội âm nhạc 

Celtic), ông đã kết luận “lễ hội và sự kiện vốn nhƣ là một điểm thu hút du lịch và nó 

có vai trò ảnh hƣởng lớn tới việc tái sản xuất các điểm đến du lịch của địa phƣơng 

và các quốc gia dân tộc” [159, tr.158]. 

Kevin Fox Gotham (2005) viết cuốn Theorizing urban spectacles: Festivals, 

tourism and the transformation of urban space city (Lý thuyết phản ánh đô thị: Lễ 

hội, du lịch và sự biến đổi của không gian đô thị) [162]. Ông đã khảo sát một số lễ 
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hội ở New Orleans nƣớc Mỹ. Mối quan tâm của ông là phát triển một lý thuyết phán 

ánh đô thị và giải quyết các mối quan hệ giữa phát triển du lịch với bảo tồn văn hóa 

trong bối cảnh toàn cầu hóa. Ông đã đề cập đến “lễ hội du lịch nhƣ một thành tố của 

đời sống đô thị và nó biến đổi cùng với sự biến đổi của không gian đô thị qua các 

thời kỳ” [162, tr.234]. 

Quinn, Bernadette (2005) trong bài viết Arts Festivals and the City: Urban 

Studies (Các lễ hội nghệ thuật và thành phố: nghiên cứu đô thị) [148] cho rằng các 

lễ hội nghệ thuật đang gia tăng đáng kể ở các thành phố trên khắp Châu Âu và các 

nƣớc khác kể từ đầu những năm 1990. Lý do của sự gia tăng vì nhiều nƣớc trên thế 

giới chuyển dịch kinh tế sang hƣớng phát triển dịch vụ, du lịch. Lúc này lễ hội và 

các sự kiện đƣợc xem là công cụ tiếp thị, tạo sự khác biệt để thu hút du khách và 

xây dựng hình ảnh của thành phố. Tác giả cũng phân tích những tác động của du 

lịch đến văn hóa đô thị và đề xuất hƣớng giải quyết vấn đề nhằm gắn kết lễ hội nghệ 

thuật với các điểm đến.  

Nhóm tác giả Lise Lyck, Phil Long, Allan Xenius Grige (2012) cho ra mắt 

cuốn Tourism, Festival and Cultural Event in Times of Crisis (Du lịch, lễ hội và 

sự kiện văn hóa trong thời kỳ khủng hoảng) [158]. Nội dung cuốn sách chỉ ra lễ 

hội và các sự kiện sẽ trở thành một công cụ phát triển kinh tế du lịch nhằm ngăn 

chặn cuộc khủng hoảng kinh tế. Bằng cách đầu tƣ cho các sự kiện, đảm bảo thông 

tin liên lạc thích hợp, xây dựng kế hoạch tổ chức có sự tham dự của địa phƣơng và 

sự hợp tác với ngành công nghiệp du lịch, lễ hội có thể làm cho cộng đồng phát 

triển thịnh vƣợng và cung cấp cho ngƣời dân địa phƣơng một lý do để tin tƣởng 

vào tƣơng lai. 

2.1.3. Nghiên cứu về quản lý và tổ chức festival và festival du lịch 

Ritchie và Beliveau (1974) công bố một số bài viết về du lịch sự kiện trên Tạp 

chí Nghiên cứu Du lịch với chủ đề nhƣ thế nào là “sự kiện tiêu chuẩn” [149, tr.18] 

và đƣa ra ý kiến về các thời điểm diễn ra sự kiện, cách thức tổ chức sự kiện này 

nhằm chống lại quan điểm của một số học giả về nhu cầu du lịch theo mùa vụ của 

du khách. 
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Turner, V (1982) ra mắt cuốn sách Celebration, studies in festivity and ritual 

(Lễ kỷ niệm: các nghiên cứu lễ hội và nghi lễ). Cuốn sách tập hợp nhiều bài viết về 

chủ đề của lễ kỷ niệm từ cách tiếp cận nhân học, văn hóa học, tôn giáo và nghệ 

thuật. Các bài viết này đề cập đến các thành tố và nghi thức của các lễ kỷ niệm liên 

quan đến nhiều nền văn hóa khu vực Thái Bình Dƣơng và bờ biển Salish Tây Bắc 

Thái Bình Dƣơng nƣớc Mỹ [169]. 

Falassi (1987) đã đề cập đến lễ hội trong bài báo Time out of Time: Essays on 

the Festival (Thời gian ngoài thời gian: bài tiểu luận về lễ hội) [146]. Ông cho rằng 

lễ hội đƣợc cấu tạo bởi ba yếu tố là thời gian, không gian và hoạt động của lễ hội. 

Thời gian và không gian là bối cảnh để thực hiện còn hoạt động của nó chính là 

nghi lễ, lời cầu nguyện và biểu diễn nghệ thuật. Theo ông “lễ hội đƣợc tổ chức hàng 

năm để tôn vinh những giá trị của cộng đồng hay ý thức hệ, bản sắc văn hóa của 

cộng đồng đó” [146, tr.67].  

Center for Cultural Innovation (2003), cuốn sổ tay lễ hội Festival Handbook 

[152] đƣợc xuất bản. Đó là một cuốn sách hết sức ngắn gọn, hƣớng dẫn kiến thức, 

kỹ năng cơ bản và cách thức tổ chức lễ hội, đặc biệt là lễ hội đƣơng đại một cách 

hiệu quả dƣới góc độ của quản lý văn hóa. 

Getz (2005) đăng bài Event Management and Event Tourism (Quản lý sự kiện 

và sự kiện du lịch) trên Tạp chí New York Cognizant đã phản ánh các phƣơng pháp 

tiếp cận hiện đại, thay tên lễ hội bằng tên sự kiện và xác định lễ hội là “theo chủ đề, 

là lễ kỷ niệm công cộng” [150, tr.21].   

Nhóm tác giả KultúrPont Iroda, Kazinczy utca (2006) đã xuất bản Summary 

Report, national survey on festivals in Hungary (Bản báo cáo tóm tắt khảo sát quốc 

gia về các lễ hội tại Hunggary) [161]. Bản báo cáo gồm hai phần chính. Phần một 

giới thiệu về hiện tƣợng lễ hội. Phần hai đề cập đến việc hỗ trợ cho các lễ hội từ 

phía nhà nƣớc.  

Getz, D (2008) đăng bài Event tourism: Definition, evolution and research (Sự 

kiện du lịch: Định nghĩa, sự phát triển và nghiên cứu) [151] trên Tạp chí Quản lý 

du lịch, số 29. Ông đã xem xét du lịch sự kiện dƣới góc độ lịch sử và bản thể luận.  

http://nla.gov.au/anbd.bib-an2115902
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Bernadette Quinn (2009) xuất bản cuốn sách Handbook of Tourism Studies, 

London (Sổ tay nghiên cứu du lịch, London) [147] đề cập đến quan điểm tiếp cận 

đối với các liên hoan du lịch ở London. Ngoài việc trình bày xu hƣớng quản lý và 

phát triển của liên hoan du lịch, cuốn sách còn cung cấp các kỹ năng lập kế hoạch, 

marketing và đánh giá sự kiện, thiết lập vai trò của ngƣời dân với các bên liên quan 

trong quá trình tổ chức sự kiện du lịch. 

Cuốn sách Inspiration 2011 (2011), GTTP Case study on Festival Tourism 

(Nguồn cảm hứng 2011, nghiên cứu trường hợp về du lịch lễ hội với các đối tác du 

lịch toàn cầu) [156] của Trƣờng Đại học St Paus, thành phố Manitoba, Canada 

đƣợc xuất bản. Cuốn này đề cập đến vai trò của các tình nguyện viên trong các lễ 

hội, đặc biệt là lễ hội ở tỉnh Manitoba, Canada. Cuốn sách chủ yếu giới thiệu về 

mục đích, yêu cầu tuyển dụng tình nguyện viên, hƣớng dẫn các tiêu chí để tuyển 

chọn và đào tạo đội ngũ tình nguyện viên phục vụ cho lễ hội du lịch của thành phố. 

Lianping Ren Yue Hi (2011) viết bài tham dự hội thảo Nghiên cứu cạnh tranh 

quốc tế của các thành viên mạng lưới du lịch toàn cầu về Festival du lịch [153] diễn 

ra ở Monaco, ông và nhóm nghiên cứu đã đi vào phân tích trƣờng hợp Festival du 

lịch thuyền rồng Trung Quốc. Thông qua việc điều tra du khách, các đại lý du lịch, 

phân tích bối cảnh tổ chức, đánh giá thành công và hạn chế, nhóm tác giả đã đƣa ra 

khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức Festival du lịch thuyền rồng. 

Từ các công trình nghiên cứu trên cho thấy, festival du lịch đã có nhiều tác 

động tới sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của một thành phố. Do đó, nó đã trở 

thành chủ đề đƣợc đề cập nhiều trên các sách, báo, tạp chí ngành du lịch trong suốt 

thời gian qua. 

2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 

2.2.1. Nghiên cứu về lễ hội đương đại 

Mai Linh (2003) là một trong những ngƣời sớm nghiên cứu về lễ hội đƣơng 

đại với bài báo Kinh nghiệm tổ chức lễ hội và các sự kiện du lịch trên Tạp chí Du 

lịch Việt Nam [52]. Bài viết mô tả các tham luận về kinh nghiệm tổ chức lễ hội 



11 

 

đƣờng phố và các sự kiện du lịch ở Việt Nam và một số nƣớc tại buổi hội thảo quốc 

tế do Chi hội PATA Việt Nam tổ chức. 

Nguyễn Quang Lân (2004) trong bài Tổ chức du lịch lễ hội và sự kiện ở 

Việt Nam [45] đã nhấn mạnh đến vai trò của lễ hội và sự kiện trong việc thu hút 

du lịch. Cùng trong năm 2004, Dƣơng Văn Sáu viết giáo trình Lễ hội Việt Nam 

trong sự phát triển du lịch [116]. Giáo trình gồm 314 trang đƣợc kết cấu làm 3 

chƣơng, trong đó chƣơng 3 có nội dung về lễ hội trong sự phát triển du lịch. 

Năm 2010, xuất hiện một số bài báo liên quan đến lễ hội du lịch. Thảo Chi 

trong bài Ấn tượng Lễ hội làng Sen toàn quốc [14] đã mô tả các hoạt động diễn ra 

trong lễ hội làng Sen nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thu 

Thảo đăng bài Mới và đặc sắc – Lễ hội du lịch Hạ Long 2010 [120] trên Tạp chí Du 

lịch Việt Nam số 5. Thông qua số liệu về lƣợng khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh, 

tác giả đã chỉ ra vai trò của lễ hội du lịch trong việc quảng bá hình ảnh điểm đến 

cho địa phƣơng. Cuốn Lễ hội đặc sắc thế giới của Nxb Giao thông vận tải (2010) là 

một tuyển tập công phu gồm 264 trang tập trung vào giới thiệu các lễ hội đặc sắc, 

nổi tiếng trên thế giới. 

2.2.2. Nghiên cứu về festival và festival du lịch 

Đinh Trung Kiên (2000) viết về Liên hoan du lịch Hà Nội – Nhìn từ lý luận và 

thực tiễn [104] đăng trên Tạp chí Du lịch đã phân tích trƣờng hợp Festival du lịch 

Hà Nội 1999. Tác giả chỉ ra mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Festival du lịch Hà 

Nội, vai trò, quy mô và hiệu quả của nó. Tác giả cho rằng Festival du lịch Hà Nội 

1999 tuy chƣa thực sự hoàn hảo nhƣng là một sự kiện mở đầu thành công, rất đáng 

khích lệ và cần đƣợc đánh giá khoa học. 

Bửu Nam (2006) viết bài Từ thành tựu của các Festival Huế, nghĩ về một 

thành phố festival đích thực [67] đã phân tích những thành tựu từ các kỳ tổ chức 

Festival Huế và chỉ ra cấu trúc của Festival Huế: 

Festival do Huế tổ chức có thể nhƣ một loại hình tổng hợp lớn. Cấu trúc 

của Festival Huế là sự phối hợp nhịp nhàng giữa 3 chƣơng trình: chƣơng 
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trình IN (chƣơng trình nghệ thuật chuyên nghiệp, chất lƣợng cao, có bán 

vé), chƣơng trình OFF (các hoạt động lễ hội văn hóa cộng đồng, miễn 

phí) và các chƣơng trình hƣởng ứng (hội thảo khoa học, triển lãm nghệ 

thuật đồ họa, thƣ pháp, festival thơ, trại sáng tác âm nhạc quốc tế và liên 

hoan công diễn [67, tr.23].  

Đinh Thục Phƣơng (2009) đăng bài Festival cồng chiêng quốc tế năm 2009 

tại Gia Lai [110]. Bài viết giới thiệu các hoạt động diễn ra tại Festival cồng 

chiêng quốc tế nhằm tôn vinh giá trị không gian văn hóa cồng chiêng Tây 

Nguyên đồng thời quảng bá thu hút du lịch. Cũng trong năm này, Trung tâm 

nghiên cứu, hỗ trợ và phát triển văn hóa (A&C) đã xuất bản cuốn sách Báo cáo 

đánh giá Festival Huế, câu chuyện hội nhập và phát triển văn hóa  [36]. Đây là 

công trình nghiên cứu chuyên sâu đầu tiên về Festival Huế và đánh giá những tác 

động của nó đối với sự phát triển của Thừa thiên Huế.  

Bùi Quang Thắng (2012), trong bài Festival nghệ thuật đã giới thiệu một số 

festival nổi tiếng trên thế giới nhƣ Edinburgh Festival (Scotland), Salzburg Festival 

(Áo), Verona Festival (Ý), Avignon Festival (Pháp), Adelaide Festival (Úc)… lợi 

ích và quy trình tổ chức một festival chuyên nghiệp. Mặc dù bài viết của tác giả đề 

cập đến các loại festival, nhƣng chủ yếu mới dừng ở festival nghệ thuật và festival 

mang tính chất chuyên đề [123]. 

Từ việc phân tích khảo sát cho thấy trong thời gian qua đã có một số công 

trình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc đề cập đến festival và festival du lịch. Tuy 

nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, chƣa có công trình nào trực tiếp nghiên cứu về 

Festival du lịch Hà Nội dƣới góc nhìn văn hóa học. Do vậy, vấn đề nghiên cứu của 

luận án là có tính mới. Trên cơ sở kế thừa những nguồn tƣ liệu của các nhà khoa 

học đi trƣớc và khảo cứu thực tiễn, luận án sẽ đi vào tìm hiểu cấu trúc, đặc điểm, tác 

động của Festival du lịch Hà Nội, những vấn đề đặt ra và tìm hiểu xem liệu Festival 

du lịch Hà Nội có đi vào đời sống văn hóa đô thị nhƣ một nhu cầu tất yếu hay chỉ là 

một hiện tƣợng văn hóa mang tính chất thời điểm.  
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3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu cấu trúc, đặc điểm, tác động của Festival du lịch Hà Nội trong sự 

đối sánh với một số festival tƣơng đồng, từ đó tìm ra những vấn đề còn tồn tại làm 

cơ sở đề xuất khuyến nghị nhằm phát triển Festival du lịch Hà Nội trong tƣơng lai.  

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về Festival du lịch Hà Nội. 

- Làm rõ cấu trúc, đặc điểm, tác động của Festival du lịch Hà Nội qua việc 

khái quát các kỳ tổ chức Festival du lịch Hà Nội. 

- So sánh Festival du lịch Hà Nội với một số festival khác, tìm ra vấn đề còn 

tồn tại và đề xuất một số khuyến nghị nhằm phát triển Festival du lịch Hà Nội. 

- Xác lập các cơ sở khoa học và thực tiễn mới để hoàn thiện hơn nữa chất 

lƣợng của Festival du lịch Hà Nội. 

4. Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Nghiên cứu diễn biến các kỳ Festival du lịch Hà Nội. 

- Nghiên cứu cấu trúc, đặc điểm của Festival du lịch Hà Nội. 

- Nghiên cứu tác động của Festival du lịch Hà Nội. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Không gian: Luận án nghiên cứu không gian tổ chức festival du lịch trên địa 

bàn thành phố Hà Nội. 

- Thời gian: 5 kỳ tổ chức Festival du lịch Hà Nội từ 1999 đến năm 2010. 

- Nội dung: Dƣới góc độ quản lý văn hóa, cấu trúc của một festival sẽ bao gồm 

nhiều thành tố. Đó là các yếu tố đầu vào của một festival từ mục tiêu tổ chức, nhân sự 

tham gia, cấu trúc chƣơng trình đến vấn đề tài chính, marketing, gây quỹ, hậu cần... 

Tuy nhiên, đề tài luận án triển khai từ cách tiếp cận văn hóa học nên luận án chỉ tập 
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trung vào nghiên cứu cấu trúc chƣơng trình, đặc điểm của festival du lịch làm cơ sở so 

sánh với các festival khác. Sở dĩ luận án chƣa đề cập đến khía cạnh tài chính, kinh phí 

của festival vì đây là vấn đề tế nhị, ban tổ chức chỉ báo cáo nội bộ nên tác giả khó có 

thể tiếp cận hết đƣợc vấn đề này để có cơ sở phân tích đối chiếu nhằm tăng thêm tính 

thuyết phục của luận án. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phương pháp quan sát, tham dự: Tác giả coi trọng việc thâm nhập, trực 

tiếp tham gia quá trình tổ chức Festival du lịch Hà Nội, đặc biệt là Festival du lịch 

quốc tế Thăng Long Hà Nội 2010 với mục đích khảo tả một cách chân thực các 

hoạt động diễn ra nhằm thu thập đƣợc nguồn tƣ liệu xác thực nhất. 

- Phương pháp phỏng vấn sâu: Tác giả đã tiến hành phỏng vấn đại diện ban tổ 

chức của Sở VH,TT&DL, một số cán bộ trực tiếp thực hiện các kỳ Festival du lịch 

Hà Nội, đại diện một số đơn vị tham gia. 

- Phương pháp điều tra xã hội học: Tác giả sử dụng lại mẫu phiếu điều tra của 

ban tổ chức Festival du lịch Hà Nội 2010 (về việc lấy ý kiến 100 đơn vị tham gia và 

100 du khách) và tiến hành xử lý thông tin trên nền của phần mềm SPSS (viết tắt 

của Statistical Package for the Social Sciences) nhằm đánh giá hiệu quả công tác tổ 

chức Festival du lịch Hà Nội 2010. 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu: Tác giả đã tiến hành nghiên cứu 

tài liệu từ báo cáo tổng kết các kỳ festival du lịch, báo cáo tổng hợp hàng năm của 

Sở VH,TT&DL, các bài báo, tạp chí, sách, công trình nghiên cứu liên quan đến đề 

tài đã đƣợc công bố, các tin bài viết về Festival du lịch Hà Nội trên các phƣơng tiện 

truyền thông đại chúng.  

- Phương pháp so sánh: Phƣơng pháp này dùng để đối chiếu sự tƣơng đồng và 

khác biệt trong cấu trúc của Festival du lịch Hà Nội với một số festival khác. 

- Phương pháp nghiên cứu liên ngành: Đề tài liên quan đến nhiều lĩnh vực 

nên tác giả phối kết hợp các phƣơng pháp của nhiều ngành khác nhau nhƣ văn 
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hóa học, xã hội học, du lịch học, kinh tế học... để nghiên cứu về Festival du lịch 

Hà Nội. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài luận án 

6.1. Ý nghĩa khoa học của đề tài 

Nghiên cứu Festival du lịch Hà Nội trên cơ sở những quan điểm và dữ liệu 

khoa học để chỉ ra cấu trúc, đặc điểm của festival du lịch, tác động và vai trò của nó 

trong đời sống xã hội và trong phát triển du lịch ở Việt Nam. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài  

Là cơ sở khoa học để các nhà quản lý tham khảo nhằm tổ chức festival du lịch 

hiệu quả hơn trong những năm tới. 

7. Câu hỏi nghiên cứu 

- Vì sao sau 5 kỳ tổ chức, Festival du lịch Hà Nội chƣa xây dựng đƣợc thƣơng 

hiệu điểm đến và chƣa nhận đƣợc sự quan tâm của ngƣời dân? 

- Cấu trúc, đặc điểm của Festival du lịch Hà Nội là gì? Cấu trúc đó có phù hợp 

với quy mô của một lễ hội du lịch mang tầm cỡ quốc tế không? 

- Festival du lịch Hà Nội có điểm gì giống và khác các festival khác? Liệu nó 

có đi vào đời sống văn hóa và trở thành festival thƣờng niên của Hà Nội không? 

8. Những đóng góp mới của luận án 

Trên cơ sở kế thừa những hƣớng nghiên cứu đi trƣớc, luận án bƣớc đầu tổng 

hợp, hệ thống và bổ sung cơ sở lý luận về festival du lịch, cấu trúc, đặc điểm, tác 

động của festival du lịch đối với sự phát triển kinh tế và đời sống văn hóa của ngƣời 

dân. Đây là đóng góp lý thuyết của đề tài giúp các nhà nghiên cứu có thêm một 

nguồn tài liệu tham khảo.  

Sản phẩm thực tiễn đóng góp của đề tài là phân tích diễn biến các kỳ Festival 

du lịch Hà Nội, so sánh nó với các festival khác để tìm ra những vấn đề còn tồn tại, 

từ đó đƣa ra những luận bàn nhằm phát triển Festival du lịch Hà Nội trong những 
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năm tiếp theo. Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ làm sáng tỏ hơn thực tiễn về 

Festival du lịch Hà Nội và giúp các nhà quản lý tham khảo nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác tổ chức. 

9. Cấu trúc của luận án 

Ngoài phần Mở đầu (16 trang), Kết luận (5 trang), Tài liệu tham khảo (14 

trang), Phụ lục (84 trang), nội dung luận án đƣợc chia thành 3 chƣơng: 

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về festival du lịch và tổng quan về Festival du lịch 

Hà Nội  

Chƣơng 2: Cấu trúc, đặc điểm và tác động của Festival du lịch Hà Nội  

Chƣơng 3: So sánh Festival du lịch Hà Nội với một số festival khác và những 

vấn đề đặt ra 
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Chƣơng 1  

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ FESTIVAL DU LỊCH VÀ TỔNG QUAN VỀ 

FESTIVAL DU LỊCH HÀ NỘI 

1.1. Cơ sở lý luận về festival du lịch 

1.1.1. Festival và festival du lịch 

1.1.1.1. Khái niệm festival 

Các nhà nghiên cứu văn hóa trên thế giới thƣờng dùng từ festival để chỉ lễ hội. 

Mặc dù festival tiếng Anh tƣơng đƣơng với từ lễ hội nhƣng khi về Việt Nam nó 

đƣợc dịch là liên hoan (theo nghĩa là lễ hội mới). Lễ hội mới này thƣờng không gắn 

với yếu tố thiêng nhƣ trong lễ hội truyền thống mà nó gắn với nghi lễ trang trọng 

cùng với chƣơng trình nghệ thuật chuyên nghiệp hoành tráng. Khái niệm festival 

đƣợc hiểu tùy theo từng cách tiếp cận khác nhau của mỗi quốc gia, dân tộc. Do tính 

chất phức tạp của từ ngữ nên trong luận án thống nhất dùng từ festival thay cho từ 

liên hoan hay lễ hội mới. Trong phạm vi đề tài, luận án chỉ đề cập đến một số khái 

niệm phổ biến hiện nay. 

Đầu tiên, phải kể đến thuật ngữ festival đƣợc đề cập trong cuốn Từ điển tiếng 

Anh thông dụng của nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa:  

Festival theo nghĩa danh từ có hai nghĩa. Thứ nhất là ngày lễ nhƣ lễ 

Giáng sinh, lễ Phục sinh. Thứ hai là đại hội, liên hoan nhƣ liên hoan âm 

nhạc, điện ảnh, kịch nghệ... đƣợc tổ chức hàng năm hoặc định kỳ. Ví dụ 

nhƣ liên hoan Edinburgh, liên hoan du lịch... Tính từ của festival là 

festive, là những gì thuộc về lễ hội, mang mầu sắc lễ hội. Ví dụ nhƣ mùa 

lễ hội, tháng lễ hội… [112, tr.425]. 

Đại Từ điển tiếng Việt của nhà xuất bản Văn hóa Thông tin giải thích 

“Festival là ngày hội lớn thƣờng có tính chất quốc tế nhằm giới thiệu những thành 

tựu nghệ thuật, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh...” [145, tr.694]. 

Từ điển Wikipedia - Bách khoa tri thức giải thích festival nhƣ sau:  
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Festival đƣợc sử dụng trong tiếng Anh và tiếng Pháp thời trung đại và 

có cùng nguồn gốc từ căn ngữ Latin là festivus. Từ festival đƣợc dùng 

lần đầu tiên trong ngôn ngữ Anh với tính chất là tính từ vào thế kỷ 

XIV, sau đó nó đƣợc dùng nhƣ là một danh từ vào năm 1589 để chỉ 

“bữa tiệc ăn mừng một ngày lễ nhà thờ”. Từ nguyên của festival rất 

giống từ feast, nghĩa là bữa tiệc. Từ feste (một từ khác của fest) đến từ 

tiếng Anh trung đại và tiếng Pháp thời trung đại, từ chữ festa của tiếng 

Latin. Từ feast (bữa tiệc, liên hoan) đƣợc sử dụng nhƣ một danh từ lần 

đầu vào năm khoảng 1200 và feast đƣợc sử dụng nhƣ một động từ 

khoảng năm 1300. Festival đƣợc sử dụng để chỉ những dịp tổ chức lễ 

hội ăn mừng (thƣờng đƣợc gọi là liên hoan) để đánh dấu một số 

trƣờng hợp quan trọng trong lịch sử hay lễ kỷ niệm đặc biệt, đó 

thƣờng là lễ hội tôn giáo. Có thể có nhiều loại lễ hội tôn giáo khác 

nhau nhƣ Halloween và Giáng sinh [168]. 

Thứ hai là khái niệm về festival của từ điển Anh-Mỹ “Festival có nghĩa là 

ngày lễ kỷ niệm, đặc biệt là lễ kỷ niệm tôn giáo diễn ra định kỳ. Festival còn là một 

ngày hội, ngày vui chơi giải trí, hay một loạt các buổi biểu diễn trong một sự kiện 

lớn đƣợc tổ chức thƣờng niên” [166, tr.497].  

Thứ ba là khái niệm của Janiskee trong cuốn sách nghiên cứu Lễ hội thu hoạch 

của bang Nam Carolina, ông cho rằng “Festival và các sự kiện có thể đƣợc hiểu 

nhƣ thời gian chính thức của các chƣơng trình thú vị, các hoạt động giải trí, các sự 

kiện có tính chất lễ hội và công khai ăn mừng một số lễ kỷ niệm đã xảy ra hoặc 

đang xảy ra trên thực tế” [165, tr.97]. Các đặc tính ăn mừng lễ kỷ niệm đƣợc ghi 

chú trong định nghĩa này rất quan trọng vì các lễ hội và các sự kiện từ lâu đã tồn tại 

nhƣ một thực hành văn hóa với các hình thức trƣng bày, lễ kỷ niệm tập thể và nghi 

lễ cộng đồng. 

Thứ tƣ là khái niệm về festival của Humaira Irshad trong cuốn nghiên cứu Tác 

động của sự kiện và lễ hội cộng đồng đến địa bàn nông thôn xuất bản ở Canada vào 

tháng 6 năm 2011 có đề cập đến festival: 
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Festival bao gồm một chuỗi các buổi biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật, 

kịch, phim, trò chơi dân gian và các hoạt động văn hóa cộng đồng khác. 

Các sự kiện này đƣợc kết nối với một ý tƣởng hoặc hoạt động cụ thể 

xuyên suốt toàn bộ festival. Nó thƣờng đƣợc tổ chức vào một thời điểm 

nhất định trong năm ở cùng một địa điểm và diễn ra định kỳ mỗi năm 

một lần hoặc vài năm lặp lại một lần [154, tr.13]. 

Dựa trên việc nghiên cứu một số khái niệm của các học giả trong và ngoài 

nƣớc và việc quan sát tham dự một số festival ở Việt Nam, luận án cho rằng 

“Festival là một thuật ngữ đƣợc du nhập từ các nƣớc phƣơng Tây vào Việt Nam và 

đƣợc Việt hóa để chỉ một số lễ hội đƣơng đại. Festival là một loại hình/ sự kiện văn 

hóa nghệ thuật đô thị hơn là các nghi lễ gắn với tín ngƣỡng, tôn giáo ở các xã hội 

nông thôn truyền thống. Đứng ở phƣơng diện tổ chức, dù là có tính chất tổng hợp 

hay chuyên đề thì mọi festival đều là một sự kiện lớn bao trùm lên chuỗi sự kiện, 

liên hoan nhỏ diễn ra đồng thời”. Nhƣ vậy, trong festival sẽ bao gồm nhiều thành tố 

đƣợc thể hiện thông qua các hoạt động có tính chất khác nhau và đƣợc cấu trúc trên 

một nền tảng chung. 

1.1.1.2. Festival du lịch 

Festival du lịch là một hiện tƣợng văn hóa mới có các tên gọi khác nhau nhƣ: 

lễ hội du lịch, liên hoan du lịch hay lễ hội văn hóa du lịch. Festival du lịch do các tổ 

chức, đơn vị trong ngành du lịch phối hợp cùng các cơ quan chức năng đứng ra tổ 

chức. Đây là sự kiện văn hóa tổng hợp mang nội dung văn hóa sâu sắc, thông qua 

việc tổ chức lễ hội nhằm khai thác các giá trị tổng hợp của truyền thống và hiện tại 

phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phƣơng và đất nƣớc qua 

con đƣờng du lịch.  

Theo Yeoman và cộng sự (2004), trong cuốn Quản lý lễ hội và sự kiện ông 

đã đề cập đến lễ hội du lịch: 

Lễ hội du lịch là cách để kỷ niệm sự kiện văn hóa cụ thể của một làng, 

một thị xã, một tỉnh, thành phố hay một khu vực. Lễ hội du lịch đƣợc 
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coi là một hình thức mới của du lịch giúp thúc đẩy, quảng bá hình ảnh 

điểm đến. Do vậy, lễ hội du lịch mang lại một nguồn thu nhập quan 

trọng cho địa phƣơng, khu vực và nó đƣợc chính phủ một số quốc gia 

lựa chọn trở thành phƣơng tiện phát triển và mở rộng bản đồ du lịch ra 

thế giới [170, tr.12]. 

Tại hội thảo Nghiên cứu cạnh tranh quốc tế của các thành viên mạng lưới du 

lịch toàn cầu về festival du lich ở Trung Quốc qua nghiên cứu trường hợp Festival 

du lịch thuyền rồng diễn ra ở Monaco năm 2011, Lianping Ren Yue Hi dẫn chứng 

festival du lịch là một sản phẩm du lịch mới của Trung Quốc cho nên có rất nhiều 

cách hiểu khác nhau về nó. Từ đó, ông cho rằng: 

Festivval du lịch bao gồm các lễ hội, các cuộc hội họp, hội chợ, triển 

lãm, các chƣơng trình thể thao, văn hóa nghệ thuật… Festival du lịch có 

nhiều quy mô khác nhau với một chủ đề cụ thể. Nó đƣợc tổ chức thƣờng 

niên hay đột xuất ở cùng một thời điểm và trong cùng một khu vực. 

Festival có thể thu hút số lƣợng lớn khách du lịch nƣớc ngoài đến với 

tỉnh, thành nơi tổ chức [153, tr.5]. 

Trong cuốn sách Nguồn cảm hứng 2011, nghiên cứu trường hợp về du lịch lễ 

hội với các đối tác du lịch toàn cầu của Trƣờng Đại học St Paus, thành phố 

Manitoba, Canada có xác định khái niệm festival du lịch: 

Festival du lịch là một công cụ truyền thông giúp ngành du lịch ngày 

càng phát triển. Nó tập trung vào quảng bá du lịch ở địa phƣơng, quốc 

gia hay quốc tế. Festival có đủ hình dạng, kích thƣớc và sự đa dạng khác 

nhau. Mỗi festival là một sự kiện, chuỗi sự kiện thu hút du khách bằng 

cách khuyến khích họ tham gia vào các hoạt động để trải nghiệm những 

cảm giác lôi cuốn khác nhau. Du khách sẽ cùng chia sẻ thực phẩm, đồ 

uống, khám phá âm nhạc, nghệ thuật và lịch sử hình thành của điểm đến 

du lịch theo cách đầy ý nghĩa mà chúng đã để lại ấn tƣợng sâu sắc cho du 

khách [155, tr.7]. 
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Từ một số khái niệm trên cho thấy festival du lịch là một hiện tƣợng văn hóa 

đƣơng đại ra đời gắn với các đô thị lớn, là sản phẩm của quá trình giao lƣu tiếp 

biến văn hóa. Festival du lịch do các cơ quan quản lý nhà nƣớc phối hợp với các 

đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch tổ chức dựa trên mô hình hành chính hóa và huy 

động các nguồn xã hội hóa cho công tác tổ chức. Do tính chất của festival du lịch 

ở Việt Nam khác với các nƣớc trên thế giới nên luận án cho rằng “Festival du lịch 

là một loại hình văn hóa nghệ thuật tổng hợp bao gồm một chuỗi các hoạt động 

văn hóa, thể thao, du lịch đƣợc tổ chức dựa trên một nền tảng chung, kết hợp giữa 

công nghệ tổ chức sự kiện hiện đại của phƣơng Tây với việc khai thác các yếu tố 

văn hóa bản địa đặc sắc của địa phƣơng. Đối tƣợng festival du lịch nhắm tới chủ 

yếu là phục vụ khách du lịch. Mục đích tổ chức để quảng bá thế mạnh nổi trội của 

địa phƣơng nhằm thu hút du khách, xúc tiến sản phẩm du lịch của địa phƣơng và 

xây dựng hình ảnh điểm đến”. 

1.1.2. Các khái niệm liên quan 

1.1.2.1. Carnival  

Carnival (tiếng Anh) hay Carnaval (tiếng Bồ Đào Nha) có nghĩa là hóa trang. 

Lễ hội carnival là “lễ hội hóa trang”. Carnival thƣờng diễn ra dài ngày, đƣợc tổ 

chức dƣới hình thức các đoàn diễu hành đƣờng phố và diễn viên đeo mặt nạ trong 

trang phục rực rỡ biểu diễn các loại hình nghệ thuật mang tính chất tạp kỹ nhƣ 

múa, xiếc, trò vui... Ngƣời xem thƣờng tham gia một cách chủ động, tích cực vào 

các hoạt động diễu hành và trình diễn đƣờng phố này.  

1.1.2.2. Liên hoan 

Từ điển từ và ngữ Việt Nam cho rằng:  

Liên hoan theo nghĩa danh từ là cuộc vui nhân dịp nào đó có nhiều ngƣời 

cùng tham gia nhƣ liên hoan mừng cuối năm, liên hoan nghệ thuật. Theo 

nghĩa tính từ là sự hân hoan, vui mừng. Liên hoan theo nghĩa động từ thì 

“liên” có nghĩa là hợp lại, “hoan” là sự vui vẻ. Liên hoan là cùng vui 

chung giữa nhiều ngƣời với nhau [44, tr.264]. 
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1.1.2.3. Lễ hội 

Theo dòng chảy thời gian, lễ hội tạm chia thành hai dòng là lễ hội truyền 

thống và lễ hội đƣơng đại. Trong khi lễ hội truyền thống đã có tiến trình nghiên cứu 

lâu dài với nhiều thành tựu to lớn thì lễ hội đƣơng đại vẫn đang là mảnh đất mới rất 

cần sự quan tâm nghiên cứu của các nhà khoa học. 

Trong lịch sử nghiên cứu về lễ hội truyền thống ở Việt Nam đã xuất hiện rất 

nhiều tên gọi khác nhau nhƣ: hội, hội lễ, lễ hội, hội hè… Cách gọi lễ hội đã đƣợc 

Bộ Văn hóa Thông tin sử dụng khi ra Quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTT ngày 

23/8/2001 về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ hội. Do vậy, tác giả sử dụng tên gọi 

lễ hội và đề cập đến một số thuật ngữ sau: 

Theo Từ điển Tiếng Việt (2000) của nhà xuất bản Đà Nẵng “Lễ là những nghi 

thức tiến hành nhằm đánh dấu, kỉ niệm một sự việc, sự kiện có ý nghĩa nào đó. Hội 

là những cuộc vui tổ chức chung cho đông đảo ngƣời dự, theo phong tục hoặc nhân 

dịp đặc biệt”. 

 Cuốn Từ điển Việt Nam văn hóa tín ngƣỡng phong tục (2005) giải thích: 

Lễ hội (còn gọi là hội lễ) là hình thức sinh hoạt văn hóa xã hội của một 

tập thể, một tổ chức thuộc giới, nghề, ngành hoặc tôn giáo trong phạm vi 

một địa phƣơng hoặc trong cả nƣớc. Lễ hội là có lễ và có hội. Lễ để 

tƣởng niệm anh hùng dân tộc, tổ sƣ một nghề, một đấng thần linh. Hội có 

nhiều hình thức nhƣ hội giao duyên, hội thi tài, hội văn chƣơng, hội 

thƣợng võ. Những lễ hội truyền thống còn kèm theo nhiều sự cúng tế và 

các tục cổ. Nhiều lễ hội có giá trị lịch sử, đặc biệt gắn với lịch sử dân tộc 

(hội Gióng, hội Đền Hùng) với sự tôn kính thành hoàng ở các làng. Tại 

các vùng các dân tộc, lễ hội càng thể hiện đậm đà, tín ngƣỡng dân gian 

của quần chúng. Hội gắn liền với lễ có sự hòa hợp, thống nhất trong thế 

giới tâm linh và đời sống văn hóa cộng đồng [101, tr.633]. 

 Thuật ngữ lễ hội đƣơng đại đƣợc dùng để chỉ những hình thức lễ hội mới có ở 

Việt Nam. Trong lễ hội đƣơng đại, xuất hiện lễ hội du nhập từ nƣớc ngoài vào và lễ 
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hội văn hóa thể thao du lịch. Lễ hội văn hóa du lịch thƣờng liên quan đến lễ kỷ niệm 

một sự kiện nào đó hoặc đƣợc tổ chức nhằm mục đích quảng bá du lịch. Do phụ 

thuộc vào chủ quan của một số ngƣời nên nội dung lễ hội này luôn đƣợc thay đổi 

sau mỗi lần tổ chức. Quần chúng, nhân dân là ngƣời thụ động hƣởng thụ văn hóa 

chứ không phải là chủ thể tham gia trực tiếp nhƣ trong lễ hội truyền thống. Vì lý do 

này, một số nhà nghiên cứu dựa vào bản chất của lễ hội còn băn khoăn về tên gọị 

của nó. Chỉ đến khi Chính phủ ban hành Nghị định số 11/2006/NĐ-CP về Quy chế 

hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng thì thuật ngữ lễ hội 

mới mới đƣợc tạm gọi thay cho các thuật ngữ khác. 

 Mặc dù các khái niệm liên quan ở trên có điểm tƣơng đồng và khác biệt so 

với festival du lịch, nhƣng cần khẳng định rằng các lễ hội, carnaval, liên hoan 

hay festival đều có chức năng phát triển du lịch, hay nói cách khác nó đều có thể 

đƣợc coi là festival phát triển du lịch. Thuật ngữ festival du lịch với trƣờng hợp 

đặc thù xuất hiện ở Việt Nam và Trung Quốc vào giai đoạn những 1990, ngay 

sau khi Việt Nam và Trung Quốc bƣớc vào thời kỳ mở cửa, tập trung phát triển 

dịch vụ, du lịch. Đặc điểm của nó là do các nhà quản lý du lịch địa phƣơng đứng 

ra tổ chức với mục tiêu xúc tiến, quảng bá cho du lịch của chính địa phƣơng 

mình. Còn những lễ hội, liên hoan khác, tuy đều có tác dụng tƣơng tự nhƣng lại 

do ngƣời dân hoặc các nhà tổ chức sự kiện hay nghệ sỹ đứng ra tổ chức. 

1.1.3. Phân biệt các loại festival 

Nghiên cứu về festival trong thời gian qua đã thu hút đƣợc nhiều học giả trong 

và ngoài nƣớc quan tâm. Tuy nhiên, vấn đề nghiên cứu chủ yếu đƣợc tiếp cận từ 

góc độ quản lý du lịch trên cơ sở phân tích, nghiên cứu trƣờng hợp, đánh giá tác 

động và luận bàn về cách thức tổ chức của festival mà chƣa có công trình nào trực 

tiếp đi vào phân loại festival. Dựa trên kết quả nghiên cứu, tập hợp tƣ liệu về 

festival, luận án tạm phân biệt festival nhƣ sau: 

1.1.3.1. Xét theo tính chất thì có festival tổng hợp và festival chuyên đề 

Festival tổng hợp thƣờng là một sự kiện lớn bao trùm lên nhiều sự kiện nhỏ 

khác nhau diễn ra trong cùng một thời điểm, với một chủ đề xuyên suốt. Ví dụ 
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nhƣ Festival Huế, Festival Avignon… Festival chuyên đề thƣờng đi vào một lĩnh 

vực nhƣ festival múa rối, festival nhạc jazz, festival film, festival võ thuật… 

1.1.3.2. Xét về quy mô có festival quốc tế, festival quốc gia, địa phương 

Cấp độ quốc tế có Festival Avignon, Festival Adelaide, cấp quốc gia có 

Festival hoa Đà Lạt, Festival biển Nha Trang, cấp địa phƣơng có Festival thuyền 

rồng Trung Quốc, Festival đèn lồng Tuyên Quang… 

1.1.3.3. Xét theo loại hình 

Thứ nhất, festival liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo: Lễ thần Voodoo ở 

Benin (Châu Phi với chiều dài lịch sử hơn 10.000 năm), Lễ Vƣợt Qua của ngƣời Do 

Thái, Lễ Phục Sinh, Lễ Giáng sinh, Lễ Phật Đản, Lễ hội té nƣớc… 

Thứ hai, festival văn hóa nghệ thuật: Festival phim có Venice, Berlin, 

Cannes… Festival âm nhạc có Jazz Festival, Oxegen Festival, Parachute Music 

Festival, Rock In Rio, Salzburg Festival. Festival nghệ thuật có Edinburgh ở 

Scotland, Adelaide ở Úc, Avignon ở Pháp… 

Thứ ba, festival ẩm thực, đồ uống, xúc tiến thương mại: Bia Oktoberfest ở 

Đức, Festival rƣợu vang Beaujolais Nouveau ở Pháp, Festival Cà chua La Tomatina 

ở Tây Ban Nha… 

Thứ tư, festival liên quan đến sự kiện văn hóa: Festival Akitu (Babylon cổ đại) 

tôn vinh sự hồi sinh của thế giới tự nhiên. Lễ hội hóa trang Venice lần đầu tiên đƣợc 

tổ chức vào năm 1296… 

Thứ năm, festival liên quan đến thể thao: Festival thuyền rồng Trung Quốc, 

Festival võ thuật quốc tế Bình Định, Festival bò tót tại Tây Ban Nha, Festival khinh 

khí cầu quốc tế Bình Thuận, Festival dù bay quốc tế… 

Thứ sáu, festival liên quan đến du lịch: Festival du lịch quốc tế Thƣợng Hải 

1989, Festival du lịch quốc tế Bắc Kinh 1994, Festival du lịch Hà Nội 1999… 

Tóm lại, việc phân chia các loại festival ở trên chỉ mang tính tƣơng đối, nhƣng 

cần khẳng định rằng các loại festival này dù có tính chất tổng hợp hay chuyên đề, 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Newport_Jazz_Festival&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Oxegen&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Parachute_Music_Festival&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Parachute_Music_Festival&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Parachute_Music_Festival&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Rock_In_Rio&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Salzburg_Festival&action=edit&redlink=1
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Edinburgh_Festival&usg=ALkJrhjzbr8INNHmmWhI7FRMPd1yHNG9gw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Adelaide_Festival_of_Arts&usg=ALkJrhgtmhSIYXajLnQigAeFglVqxY5v5A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Adelaide_Festival_of_Arts&usg=ALkJrhgtmhSIYXajLnQigAeFglVqxY5v5A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Adelaide_Festival_of_Arts&usg=ALkJrhgtmhSIYXajLnQigAeFglVqxY5v5A
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dù là vì mục tiêu văn hóa nghệ thuật hay xúc tiến thƣơng mại thì chúng đều có chức 

năng phát triển du lịch và có sức hút mạnh mẽ đối với du khách khắp nơi trên thế 

giới đến với địa phƣơng, quốc gia, nơi tổ chức. 

1.1.4. Lược sử festival du lịch 

Trải qua lịch sử phát triển của xã hội loài ngƣời, nhiều lễ hội truyền thống đã biến 

đổi, mở rộng quy mô và lan tỏa sang nhiều quốc gia khác trên thế giới. Các lễ hội này 

không chỉ thu hút đƣợc sự tham gia của ngƣời dân địa phƣơng mà còn thu hút đƣợc 

một lƣợng lớn du khách trong nƣớc và quốc tế đến thƣởng thức và khám phá. Đến thời 

kỳ cách mạng tƣ sản, đặc biệt là giai đoạn cuối thế kỷ 19, đầu thể kỷ 20, nhiều lễ hội 

mới liên quan đến văn hóa, thể thao, du lịch đã ra đời gắn với đời sống văn hóa của cƣ 

dân đô thị nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và giao lƣu hội nhập quốc tế.  

Festival du lịch là một hiện tƣợng lễ hội đƣơng đại manh nha hình thành từ lâu 

nhƣng bắt đầu đi vào chuyên nghiệp từ giữa thế kỷ 20. Thời kỳ này, ngành công 

nghiệp các nƣớc trên thế giới đạt đến bão hòa chính là thời điểm cho ngành dịch vụ 

phát triển. Lúc này con ngƣời đã biết chú trọng đến vai trò của dịch vụ đặc biệt là 

du lịch. Các lễ hội du lịch phát triển mạnh về số lƣợng và quy mô tổ chức. Lễ hội du 

lịch đƣợc tổ chức không chỉ đơn thuần thỏa mãn nhu cầu tinh thần của ngƣời dân 

mà đã trở thành công cụ của marketing du lịch. Lễ hội trở thành động lực chính thu 

hút khách và quảng bá hình ảnh điểm đến. Trong diễn trình phát triển của festival 

du lịch đã xuất hiện rất nhiều festival nổi tiếng và có sức thu hút du lịch mạnh mẽ 

và đƣợc tổ chức thƣờng niên đến tận ngày nay. 

Năm 1920, Festival Salzburg, một trong những festival chuyên nghiệp ra đời 

sớm nhất tại Áo. Đây là festival nghệ thuật opera nổi tiếng, chất lƣợng cao, quy tụ 

các nghệ sỹ chuyên nghiệp trong lĩnh vực opera, hòa nhạc và sân khấu từ khắp nơi 

trên thế giới. Mỗi năm festival có hơn 200 sự kiện đƣợc tổ chức trong tháng bảy, 

tháng tám và thu hút trên 250.000 du khách đến với thành phố Salzburg, nơi có khu 

phố cổ và lâu đài Hellbrunn cổ kính. 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A2u_%C4%91%C3%A0i_Hellbrunn&action=edit&redlink=1
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Năm 1947 xuất hiện Festival Avignon của Pháp. Đây là một liên hoan sân 

khấu thƣờng niên do đạo diễn Jean Vilar sáng lập. Trải qua gần 70 năm phát triển, 

Festival Avignon đã trở thành sân chơi thể nghiệm sân khấu lớn và uy tín nhất thế 

giới. Uy tín của Festival Avignon đã thu hút sự tham gia của những đoàn kịch đến 

từ nhiều quốc gia nhƣ: Mỹ, Ecuador, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Tây 

Ban Nha, Việt Nam… Tại festival, các hình thức thể nghiệm đã đƣợc bộc lộ táo bạo 

qua sự kết hợp giữa ngôn ngữ kịch với các ngôn ngữ nghệ thuật trình diễn nhƣ múa, 

âm nhạc, xiếc, văn học… Cấu trúc chƣơng trình của Festival Avignon bao gồm hai 

phần chính là In và Off. Festival In đƣợc coi là phần chính thức gồm các vở kịch 

dàn dựng bởi các tên tuổi lớn trong giới kịch nghệ Pháp và thế giới đƣợc trình diễn 

trang trọng trên những sân khấu lớn nhƣ sân chờ của Cung điện Giáo hoàng, tu viện 

Villeneuve… Festival Off đƣợc coi là festival mở dành cho tất cả các đoàn nghệ 

thuật chuyên nghiệp hoặc nghiệp dƣ của Pháp và quốc tế muốn tham gia. Đây cũng 

là sân chơi khuyến khích tất cả các tác phẩm mới đến thể nghiệm ở festival.  

Festival Avignon kéo dài từ ngày 5/7 đến ngày 25/7 hàng năm và là nơi quy 

tụ, trình diễn các tác phẩm kinh điển của Shakespeare, Racine hay Tennessee 

Williams, đồng thời giới thiệu những tác giả, những nghệ sĩ chƣa thành danh. Mỗi 

năm festival thu hút từ 700 đến 1000 đoàn nghệ thuật với khoảng 1300 buổi trình 

diễn đƣợc phân bố trên 70 điểm sân khấu gồm các nhà hát của thành phố, các 

điểm công cộng nhƣ thƣ viện, góc quảng trƣờng, sân điện của nhà thờ hay đơn 

giản là một bậc cầu thang rộng trên đƣờng. Đến Avignon trong mùa festival lúc 

nào cũng tấp nập, đông vui. Tất cả mọi ngƣời tới để thƣởng thức các tác phẩm 

trình diễn không ngừng nghỉ, bắt đầu từ 8 giờ sáng hôm trƣớc đến 2 giờ sáng ngày 

hôm sau. Ban tổ chức phát catalogue miễn phí giúp ngƣời xem chọn đƣợc vở kịch 

mong muốn, tra theo tên tác giả kịch bản, đạo diễn, đoàn kịch, giờ diễn, nơi diễn.  

Để cạnh tranh và thu hút khán giả, từ cuối tháng 6 hàng năm, các áp-phích 

quảng cáo ấn tƣợng đã đƣợc treo dán khắp nơi tại Avignon. Đặc biệt hơn, các 

nghệ sĩ trực tiếp đi khắp đƣờng phố để tiếp thị cho vở diễn của mình. Họ mặc 

nguyên phục trang của vở diễn, cùng các đạo cụ đặc biệt, biến hóa xử sự đúng tính 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Jean_Vilar
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cách của nhân vật. Các diễn viên đã góp phần rất lớn khiến không khí của festival 

trở thành một lễ hội thực sự. Giữa đƣờng phố tấp nập, du khách luôn cảm thấy ngỡ 

ngàng, thích thú khi nhận ra mình đang sánh bƣớc cùng với một tên cƣớp biển, 

một con ma Nhật Bản hay chốc chốc lại mải mê nhìn theo cả một đoàn ngƣời Ai 

Cập, một đoàn xiếc cà kheo nhảy múa giữa đƣờng, những chiếc xe kéo Trung 

Quốc phát kẹo miễn phí, những cô gái trong trang phục gợi cảm đi xe đạp vòng 

quanh thành phố… Nhờ sự cuốn hút đó mà mỗi năm festival đã thu hút hơn một 

triệu khách đến thành phố cổ Avignon trong mùa liên hoan. Festival nổi tiếng này 

đã đƣợc tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam tiếp thu mô hình cấu trúc tổ chức và biến 

đổi thành Festival Huế. 

Cũng trong năm 1947, tại Scotland, Festival Edinburgh ra đời. Đây là một 

festival lớn bao gồm 12 festival lớn nhỏ khác nhau đƣợc tổ chức từ tháng 3 và kéo 

dài đến cuối năm. Trong số các festival này, thì Festival International Edinburgh và 

Festival Edinburgh Fringe diễn ra trong tháng 8 là nổi tiếng nhất. Trong khi Festival 

International Edinburgh thƣờng có tính hàn lâm cao hơn bởi các nghệ sĩ tham gia 

cần phải qua tuyển chọn và nhận đƣợc giấy mời từ ban tổ chức thì Edinburgh Fringe 

lại đƣợc biết đến bởi tính đƣơng đại, sự tự do khi bất kỳ ai cũng có thể đăng ký biểu 

diễn và chỉ cần đóng một khoản kinh phí cho công tác hậu cần. 

Festival Edinburgh Fringe là festival nghệ thuật biểu diễn lớn nhất thế giới, 

quy tụ những tài năng nghệ thuật xuất chúng ở vƣơng quốc Anh cũng nhƣ ở châu 

Âu diễn ra vào tháng 8 hàng năm. Festival này là nơi bùng nổ của những diễn viên 

hài, diễn viên điện ảnh và nghệ sỹ đƣờng phố với nhiều chủ đề về phim ảnh, sách, 

âm nhạc, múa, thơ, hài kịch, nhạc kịch, triển lãm, các chƣơng trình cho trẻ em... 

diễn ra tại các nhà hát, quán bar, sân chơi, góc phố, công viên và khắp thành phố. 

Hàng năm Festival Edinburgh Fringe thu hút khoảng 22.000 nghệ sĩ đến từ hơn 70 

quốc gia đến tham dự. Trong suốt tháng 8 có trên 40.000 buổi biểu diễn và hơn 

3.000 chƣơng trình đƣợc tổ chức tại 250 địa điểm. Mỗi kỳ Festival Edinburgh 

Fringe đã thu hút trên 4 triệu khán giả đến và đem về khoảng trên 220 triệu USD 

cho nền kinh tế Edinburgh và Scotland [88]. 
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Năm 1958, tại Úc xuất hiện Festival Adelaide. Festival này diễn ra từ giữa 

tháng 2 đến đầu tháng 3 hàng năm do nhà báo Sir Frederick Lloyd Dumas sống ở 

Nam Úc khởi xƣớng. Ông đã vận động thị trƣởng và Hội đồng thành phố Adelaide 

ủng hộ tài chính cùng một số doanh nghiệp tài trợ để thành lập một liên hoan nghệ 

thuật nhằm biến miền Nam Úc trở thành một lễ hội văn hóa tầm cỡ thế giới tƣơng 

tự nhƣ mô hình Festival Edinburg của Scotland.  

Festival Adelaide bắt đầu đƣợc tổ chức vào năm 1960 bao gồm chuỗi các sự 

kiện sân khấu, âm nhạc, múa cổ điển và đƣơng đại, văn học, mỹ thuật và trình diễn 

công nghệ, kỹ xảo âm thanh, ánh sáng hiện đại nhất thế giới. Mỗi năm Festival 

Adelaide thu hút hơn 5000 nghệ sĩ khắp nơi trên thế giới đến biểu diễn. Riêng năm 

2016, festival có 1.100 sự kiện trong đó có trên 200 sự kiện âm nhạc, 24 sự kiện 

tƣơng tác, 110 chƣơng trình tạp kỹ, 35 buổi diễn xiếc và các chƣơng trình kịch hình 

thể, trên 300 phim và kịch hài hƣớc, 12 sự kiện magic, 32 chƣơng trình khiêu vũ, 9 

bộ phim và các sự kiện kỹ thuật số, 151 chƣơng trình biểu diễn tại nhà hát, 111 

chƣơng trình nghệ thuật và thiết kế triển lãm, 58 sự kiện dành cho trẻ em và 45 sự 

kiện đặc biệt khác. Các sự kiện này diễn ra tại 430 địa điểm, trong đó bao gồm 221 

địa điểm tại khu vực trung tâm và 211 khu vực nằm ở ngoại ô thành phố. Trong thời 

gian diễn ra festival, cả thành phố Adelaide ngập tràn không khí sôi động với các 

chƣơng trình nghệ thuật đặc sắc nhất thế giới đến biểu diễn. Trên 1,5 triệu lƣợt 

khách đã đến với thành phố hàng năm trong dịp lễ hội du lịch này. 

Năm 1986 Festival Burning Man (ngƣời đàn ông rực cháy) diễn ra tại sa mạc 

Nevada của Mỹ ra đời. Đây là một festival mang tính văn hóa, là sân chơi của các 

nghệ sĩ đến từ mọi lĩnh vực nhƣ âm nhạc, mỹ thuật, khiêu vũ, kiến trúc… Nó đƣợc 

tổ chức hàng năm và kéo dài từ thứ hai cuối cùng của tháng 8 đến thứ hai đầu tiên 

của tháng 9. Lễ hội Burning Man thu hút nhiều ngƣời tham gia là nhờ có nhiều 

hoạt động vô cùng sôi động, cuồng nhiệt nhƣ đại nhạc hội, biểu diễn nghệ thuật, 

xiếc và hàng loạt các chƣơng trình vui chơi, giải trí khác. Mỗi năm lễ hội mang 

một chủ đề riêng nhƣng đều tôn vinh tinh thần tự lập, tự cƣờng và sự tự tin thể 

hiện cá tính của ngƣời dân Mỹ. Điểm cuốn hút của festival là việc du khách đƣợc 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/City_of_Adelaide&usg=ALkJrhg0fEWo_tF44KjntnD9CZRGYXLl-A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Edinburgh_International_Festival&usg=ALkJrhja9BOQ2hGMJ5vdqNkBobOsPlkpSw
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sống trong không gian văn hóa lễ hội suốt một tuần giữa sa mạc. Đây là một trải 

nghiệm thú vị khiến những ngƣời tham dự vô cùng phấn khích bởi tinh thần tự do, 

sự đa dạng về văn hóa, thái độ cởi mở và thân thiện của các nghệ sĩ. 

Năm 1990, Festival Vancouver xuất hiện và đƣợc tổ chức vào ngày 25/7 

hàng năm ở thành phố Vancouver, Canada. Thực chất đây là một cuộc thi bắn 

pháo hoa quốc tế chuyên nghiệp uy tín kéo dài suốt 4 ngày. Festival này không chỉ 

đánh dấu mùa hè đối với ngƣời dân nơi đây mà còn là một sự kiện để quảng bá thu 

hút du lịch. Mỗi năm festival đã quy tụ hàng chục đội pháo hoa chuyên nghiệp và 

hàng vạn du khách trên khắp thế giới đến tham dự. Tham gia festival, du khách sẽ 

phải trầm trồ vì sự đa dạng, độc đáo của những mẫu pháo hoa cũng nhƣ quy mô tổ 

chức hoành tráng của nó. Đó là những màn bắn pháo hoa đỉnh cao đến từ nhiều 

quốc gia khác nhau trên thế giới. Mỗi màn kéo dài khoảng 25 phút. Cuộc thi bắn 

pháo hoa chuyên nghiệp này tiếp tục đƣợc nhiều nƣớc tổ chức nhƣ Festival pháo 

hoa quốc tế ở thành phố biển Cannes, vùng Cote d‟Azur, nƣớc Pháp, Đại hội pháo 

hoa thế giới ở Manila, Philippines, Festival pháo hoa quốc tế tại thành phố Lƣu 

Dƣơng, Hồ Nam, Trung Quốc và đến năm 2008 là Festival pháo hoa quốc tế Đà 

Nẵng, Việt Nam. 

Festival du lịch từ Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc bắt đầu lan rộng sang các 

nƣớc châu Á. Du lịch văn hóa đang trở thành xu hƣớng của nhiều nƣớc, đặc biệt là 

các nƣớc đang phát triển. Đây là loại hình du lịch chủ yếu dựa vào những sản phẩm 

văn hóa, phong tục, tín ngƣỡng, lễ hội truyền thống dân tộc để tạo sức hút đối với 

du khách trong nƣớc và quốc tế. Những quốc gia phát triển mạnh du lịch văn hóa là 

Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippin... Tiêu 

biểu cho những festival này phải kể đến lễ hội té nƣớc ở ba quốc gia Thái Lan, Lào, 

Camphuchia có nguồn gốc chung từ Festival Sankranti của ngƣời Hindu. Ý nghĩa 

chung của ngày lễ này là nƣớc sẽ trôi rửa những điều xui xẻo của năm cũ, chúc 

phúc cho năm mới nhiều điều may.  

Có nguồn gốc từ truyền thống thả diều lâu đời của ngƣời dân, Festival diều 

quốc tế Thái Lan đƣợc tổ chức tháng 3 hàng năm. Ý tƣởng về Festival diều xuất 
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phát từ việc cứ vào tháng 3 ở Thái Lan lại xuất hiện một đợt gió nóng thổi. Festival 

đƣợc tổ chức không chỉ tạo cơ hội cho những ai yêu thích thả diều trên khắp thế 

giới trao đổi kinh nghiệm và tìm hiểu văn hóa của nhau mà còn nhằm mục đích 

quảng bá thu hút du lịch. Mô hình festival diều này bắt đầu đƣợc tổ chức ở tỉnh Bà 

Rịa, Vũng Tàu từ năm 2009. Festival Diều Quốc tế Vũng Tàu là lễ hội thả diều có 

quy mô lớn nhất Việt Nam, quy tụ sự tham gia của nhiều câu lạc bộ và hiệp hội chơi 

diều từ các nƣớc trên thế giới. Festival tập hợp những con diều độc đáo và đa dạng 

về màu sắc lẫn kích cỡ và phong cách. Ngoài tính chất là môn thể thao đậm chất 

văn hóa, đây còn là chƣơng trình nhằm thu hút khách du lịch của địa phƣơng.  

Năm 1949, Festival Ohara Matsuri ra đời nhằm kỷ niệm 60 năm thành lập hệ 

thống đô thị của tỉnh Kagoshima phía nam Nhật Bản. Tên gọi của nó bắt nguồn từ 

một bài dân ca nổi tiếng của khu vực này là "Ohara bushi". Đây là Festival đƣờng 

phố Ohara lớn nhất nƣớc Nhật diễn ra từ ngày 2/11 đến ngày 3/11 hàng năm. 

Festival bao gồm một đoàn khoảng 22.000 vũ công diễu hành trên đƣờng, nhảy theo 

điệu nhạc dân gian “Ohara-bushi”. Festival này thu hút khoảng 600.000 khách du 

lịch tham dự mỗi năm.  

Festival MassKara, Philipine, ngày hội của những nụ cƣời, đƣợc ví nhƣ lễ 

hội carnival màu sắc nhất châu Á. Festival MassKara lần đầu đƣợc tổ chức vào 

năm 1980 để phản ánh tinh thần lạc quan của ngƣời dân Philippin khi phải trải qua 

hai cuộc khủng hoảng lớn về sự sụt giảm từ mía đƣờng (nguồn nhu nhập chính của 

dân thành phố) và vụ tai nạn chìm tàu làm 700 ngƣời chết. Điểm nổi bật của 

festival chính là những chiếc mặt nạ lóng lánh với nụ cƣời rạng rỡ đƣợc các vũ 

công mặc đeo trên mặt. Kể từ năm 1980 trở đi, festival này đƣợc tổ chức vào 

tháng 10 hàng năm, mỗi năm thu hút hơn nửa triệu ngƣời tham dự. 

Festival tắm bùn Boryeong diễn ra lần đầu tiên vào tháng 7 năm 1998 tại 

bãi biển Daecheon, Hàn Quốc. Ban đầu festival đƣợc tổ chức nhằm quảng bá lợi 

ích của bùn nơi đây nhƣ giàu chất khoáng, rất tốt với làn da và sức khỏe con 

ngƣời nên đƣợc sử dụng làm mỹ phẩm. Tuy nhiên, festival này ngày càng phát 

triển và thu hút gần 3 triệu lƣợt khách mỗi năm nên đã trở thành một festival lớn 

http://kenh14.vn/kham-pha/chum-anh-the-gioi-than-tien-trong-carnival-khap-moi-noi-20120221025912192.chn
http://kenh14.vn/kham-pha/chum-anh-the-gioi-than-tien-trong-carnival-khap-moi-noi-20120221025912192.chn
http://kenh14.vn/kham-pha/chum-anh-the-gioi-than-tien-trong-carnival-khap-moi-noi-20120221025912192.chn
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thu hút khách du lịch. Có nhiều hoạt động diễn ra trong festival nhƣ mát xa bùn, 

thi vật nhau trên bùn, múa hát trong bùn, thi chồng ngƣời lên nhau làm thành 

kim tự tháp bùn và đặc biệt là cuộc thi tìm ra một ông vua bùn cùng nhiều sự 

kiện văn hóa nghệ thuật khác.  

Festival du lịch quốc tế diễn ra tại Thƣợng Hải, Bắc Kinh và nhiều tỉnh thành 

khác của Trung Quốc. Festival du lịch quốc tế Thƣợng Hải diễn ra từ năm 1989 còn 

Festival du lịch Bắc Kinh đƣợc tổ chức lần đầu vào năm 1998 do Chính phủ và Cục Du 

lịch Quốc gia Trung Quốc tài trợ. Mỗi năm festival thu hút từ tám đến chín triệu du 

khách bao gồm cả ngƣời dân địa phƣơng và khách du lịch quốc tế. Festival là một sự 

kiện lớn bao gồm nhiều sự kiện nhỏ. Cấu trúc của festival ngoài chƣơng trình nghệ 

thuật khai mạc hoành tráng, quy mô lớn còn bao gồm khoảng 40 các hoạt động lớn nhỏ 

khác nhau. Festival đƣợc tổ chức không chỉ giới thiệu những thay đổi lịch sử của Trung 

Quốc sau khi cải cách, mở cửa mà còn nhằm quảng bá du lịch, thúc đẩy phát triển kinh 

tế của thành phố và tạo cơ hội giao lƣu giữa Bắc Kinh, Thƣợng Hải với các nƣớc trên 

thế giới. Mô hình tổ chức của festival này đã đƣợc du nhập vào Việt Nam và tiếp biến 

thành Festival du lịch quốc tế Hà Nội. 

Vào những năm 1990, festival du lịch bắt đầu du nhập vào Việt Nam. Đầu tiên 

phải kể đến Festival Huế đƣợc Pháp tài trợ và giúp đỡ tổ chức từ năm 1992 phỏng 

theo mô hình Festival Avignon của Pháp. Từ Huế, festival du lịch lan sang nhiều 

tỉnh, thành phố khác trong cả nƣớc. Trong thời gian qua, các festival du lịch tổ chức 

định kỳ đƣợc truyền thông nhắc đến nhiều nhƣ: Festival du lịch Hà Nội (1999), 

Festival Huế (2000), Festival biển Nha Trang (2003), Festival di sản Quảng Nam 

(2003), Festival trái cây Nam Bộ (2004), Lễ hội thành Tuyên (2004), Festival hoa 

Đà Lạt (2005), Festival cà phê Buôn Ma Thuột (2005), Lễ hội về nguồn ba tỉnh Lào 

Cai, Yên Bái, Phú Thọ (2005), Lễ tết độc lập dân tộc Mông Mộc Châu (2005), 

Carnival Hạ Long (2007), Festival pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (2008), Festival diều 

quốc tế Vũng Tầu (2009), Festival dừa Bến Tre (2009), Festival lúa gạo Hậu Giang 

(2009), Festival ẩm thực thế giới Vũng Tầu (2010), Festival trà quốc tế Thái 

Nguyên (2011), Lễ hội Đất Phƣơng Nam (2011), Festival khinh khí cầu Bình Thuận 
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(2012), Lễ hội hoa phƣợng đỏ Hải Phòng (2012), Lễ hội hoa ban Điện Biên (2014), 

Lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang (2015)… Đây những lễ hội mới có tính quảng 

bá rộng đƣợc nhiều ngƣời biết đến. Các festival này thƣờng khai thác di sản văn hóa 

dân tộc, tiềm năng du lịch của địa phƣơng, kết hợp với công nghệ tổ chức sự kiện 

chuyên nghiệp của các nƣớc phát triển nhằm giới thiệu bản sắc văn hóa và sản 

phẩm của địa phƣơng, thu hút du lịch và quảng bá hình ảnh điểm đến. Do vậy, 

festival du lịch ở Việt Nam có những nét đặc thù riêng so với các festival quốc tế.  

1.1.5. Cấu trúc, chủ thể, khách thể của festival du lịch 

1.1.5.1. Cấu trúc của festival du lịch 

“Cấu trúc (cấu: kết lại; trúc: xây dựng) là toàn bộ những yếu tố liên quan với 

nhau để tạo nên một chỉnh thể nhƣ cấu trúc xã hội, cấu trúc tinh thể” [44, tr.262]. 

Từ điển Larousse của Pháp cũng định nghĩa từ “structure” (cấu trúc) là “Việc tổ 

chức các bộ phận của một hệ thống làm cho nó có một tính cố kết mạch lạc và mang 

tính đặc trƣng thƣờng xuyên” [172]. Tƣơng tự nhƣ vậy, cấu trúc văn hóa không phải 

là tập hợp rời rạc của các hiện tƣợng văn hóa mà các yếu tố có mối quan hệ mật 

thiết để cấu thành một chỉnh thể. 

Phân tích cấu trúc văn hóa từ cách tiếp cận triết học, xã hội học, nhà triết học 

ngƣời Bỉ, Jean Ladrière cho rằng cấu trúc văn hóa là một tổng thể gồm 4 bộ phận là: 

Các hệ thống ý niệm, hệ thống chuẩn mực liên quan đến các giá trị, hệ thống biểu 

hiệu và các hệ thống hành động. Ở Việt Nam đã xuất hiện một số tác phẩm tiếp cận 

từ lý thuyết cấu trúc, mà trực tiếp là Cấu trúc lễ hội đương đại của Đoàn Minh 

Châu. Ông cho rằng khi nghiên cứu “cấu trúc của một hiện tƣợng văn hóa nào cũng 

cần phải đƣợc xem xét trên hai trục: kinh nghiệm luận và duy lý - cấu trúc luận. Đó 

là cơ sở để tác giả xem xét cấu trúc lễ hội đƣơng đại theo cấu trúc không gian, cấu 

trúc thời gian, cấu trúc văn hóa, cấu trúc tâm lý theo hai trục trên” [1, tr.44]. Nhƣ 

vậy, với bất cứ một sự phân tích các mối quan hệ nào giữa các thành phần của một 

sự vật cũng là một sự phân tích cấu trúc. Lý thuyết cấu trúc giúp luận án phân tích 

các thành tố của Festival du lịch Hà Nội dựa trên một nền tảng chung. 
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Luận án phân tích cấu trúc festival du lịch từ cách tiếp cận văn hóa học nên chỉ 

tập trung phân tích cấu trúc chƣơng trình, nội dung của nó. Trong phần phân tích 

khái niệm và phân loại festival, luận án lý giải mặc dù các loại festival có điểm 

giống và khác nhau về tính chất và mục đích tổ chức nhƣng chúng đều có chức 

năng phát triển du lịch. Festival du lịch ở Việt Nam là một hiện tƣợng giao lƣu tiếp 

biến văn hóa nên nó có điểm tƣơng đồng và khác biệt so với cấu trúc chƣơng trình 

của các festival du lịch nổi tiếng trên thế giới. Đơn cử một ví dụ tiêu biểu là Festival 

Avignon của Pháp. Cấu trúc chƣơng trình của Festival Avignon gồm hai thành tố 

chính là In và Off. Trong khi In là các chƣơng trình nghệ thuật chuyên nghiệp chất 

lƣợng cao có bán vé thì Off là các chƣơng trình nghệ thuật miễn phí phục vụ cộng 

đồng. Cấu trúc này tƣơng đồng với cấu trúc Festival Huế. Một ví dụ khác là cấu trúc 

chƣơng trình Festival du lịch quốc tế Bắc Kinh. Cấu trúc này bao gồm hai thành tố 

là văn hóa nghệ thuật và du lịch thƣơng mại. Thành tố văn hóa nghệ thuật có nhiệm 

vụ quảng bá về nền văn hóa đặc sắc với bề dày 5000 năm lịch sử của Trung Hoa. 

Đó chính là giá trị cốt lõi tạo ra lực hấp dẫn để thu hút du khách. Thành tố du lịch 

thƣơng mại tập trung giới thiệu tiềm năng du lịch và các cơ hội đầu tƣ, giao thƣơng, 

xúc tiến du lịch giữa Trung Quốc với các quốc gia tham dự.  

Cấu trúc chƣơng trình festival du lịch ở Hà Nội, Việt Nam với trƣờng hợp đặc thù 

có nhiều điểm giống với cấu trúc của Festival du lịch quốc tế Bắc Kinh. Cấu trúc này 

thƣờng bao gồm các thành tố hay còn gọi là các thành phần chính mà ban tổ chức 

muốn kết hợp trong một sự kiện. Nó đƣợc bắt đầu từ mục tiêu tổ chức và đƣợc kết cấu 

thành 2 phần là thành tố văn hóa nghệ thuật và thành tố du lịch thƣơng mại.  

Thành tố văn hóa nghệ thuật đƣợc thể hiện thông qua các tiểu thành tố. Tiểu 

thành tố đầu tiên là nghi lễ (gồm lễ khai mạc, bế mạc festival). Tiểu thành tố này chính 

là nghi thức ngoại giao chào hỏi của chủ nhà gửi đến du khách thông qua việc phát 

biểu tại lễ khai mạc và lễ bế mạc festival. Tiểu thành tố thứ hai là các buổi trình diễn 

nghệ thuật chuyên nghiệp diễn ra liên tục các ngày. Đây là bản hòa thanh đa sắc giới 

thiệu bản sắc văn hóa, con ngƣời, tiềm năng du lịch của các quốc gia thông qua ngôn 
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ngữ âm nhạc. Tiểu thành tố thứ ba là các loại lễ hội đặc sắc, đặc biệt là lễ hội đƣờng 

phố sôi động, pha trộn phong cách Đông Tây. Tiểu thành tố thứ tƣ là liên hoan ẩm 

thực, thao diễn làng nghề, trò chơi dân gian. Tiểu thành tố thứ năm các hội thi, hội 

diễn, chƣơng trình nghệ thuật cộng đồng. Tiểu thành tố cuối cùng là trình diễn văn hóa 

bản địa của chủ nhà. Nhƣ vậy, các tiểu thành tố này đan xen, hòa quyện và hỗ trợ nhau 

để tạo nên thành tố văn hóa nghệ thuật, một phần không thể thiếu của festival du lịch.  

Thành tố du lịch thƣơng mại bao gồm các tiểu thành tố là hội chợ triển lãm du 

lịch trong nƣớc và quốc tế, hội thảo quốc tế về xúc tiến du lịch và tour khám phá điểm 

đến. Có thể khẳng định rằng, cấu trúc của festival du lịch, với tính chất đặc thù là xúc 

tiến quảng bá thu hút khách nên nếu thiếu đi một trong hai thành tố trên sẽ không còn 

là festival du lịch nữa mà nó sẽ chuyển sang một dạng festival khác. Luận án sẽ trình 

bày kỹ hơn các thành tố của festival du lịch ở sơ đồ cấu trúc trang 62. 

1.1.5.2. Chủ thể của festival du lịch 

Nếu nhƣ trong lễ hội truyền thống, chủ thể của lễ hội là ngƣời dân thì trong 

festival du lịch, chủ thể lại là cơ quan quản lý nhà nƣớc về văn hóa, đóng vai trò là 

ban tổ chức festival. Lễ hội truyền thống do ngƣời dân tự đứng ra tổ chức. Kinh phí 

tổ chức lễ hội do dân làng tự góp, tự thu chi với nhau, có thêm tiền công đức. Ở 

những lễ hội đó, chủ thể là dân, khách thể là dân, những giá trị văn hóa tín ngƣỡng 

do ngƣời dân tự sáng tạo ra để phục vụ đời sống tinh thần của chính họ.  

Khác với lễ hội truyền thống, festival du lịch đƣợc tổ chức nhằm quảng bá, 

thu hút du lịch nên đối tƣợng mà festival hƣớng tới là du khách, đặc biệt là khách 

quốc tế. Nếu nhƣ lễ hội truyền thống ngƣời dân vừa là chủ thể sáng tạo vừa  là 

khách thể thƣởng thức thì đối với festival du lịch, chủ thể là cơ quan quản lý nhà 

nƣớc về văn hóa du lịch mà cụ thể là Sở VH,TT&DL của địa phƣơng đứng ra tổ 

chức dƣới sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ VH,TT&DL. Thành phần tham gia 

ban tổ chức festival du lịch bao gồm: 

- Trƣởng ban tổ chức: Thƣờng là Phó chủ tịch UBND tỉnh, thành phố phụ trách 

mảng văn hóa, xã hội hoặc Giám đốc Sở VH,TT&DL. 
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- Phó trƣởng ban tổ chức: Gồm Phó giám đốc Sở VH,TT&DL phụ trách mảng du 

lịch. Vụ trƣởng hoặc Phó vụ trƣởng của Tổng Cục Du lịch Việt Nam. 

- Các ủy viên: Thƣờng là Phó giám đốc các sở, ban, ngành và những tổ chức liên 

quan nhƣ: Sở Ngoại vụ, Vụ Lữ hành, Vụ Khách sạn, Vụ Hợp tác quốc tế của Tổng Cục 

Du lịch Việt Nam, Phó giám đốc công ty điện lực, Chủ tịch UBND quận, huyện, nơi tổ 

chức festival du lịch, Tổng giám đốc khu du lịch đăng cai địa điểm tổ chức... 

- Các tiểu ban chuyên môn: Thành lập các tiểu ban chuyên môn để triển khai cụ 

thể các nhiệm vụ của ban tổ chức, đó là:  

+ Tiểu ban nội dung có trách nhiệm chuẩn bị toàn bộ nội dung, chƣơng trình, kế 

hoạch kịch bản tổng thể, nội dung hội nghị, hội thảo, triển lãm. Tiểu ban này lo việc 

mời các doanh nghiệp tham gia, các hội nghị, hội thảo, chuyên đề du lịch. 

+ Tiểu ban nghệ thuật chuẩn bị các chƣơng trình nghệ thuật, kịch bản, thẩm định, 

chỉ đạo và dàn dựng các chƣơng trình biểu diễn văn hoá nghệ thuật, huy động diễn 

viên, tổ chức luyện tập, hợp luyện, duyệt, tổng diễn và trình diễn. 

+ Tiểu ban lễ tân, an ninh đảm nhiệm việc mời khách, tiếp đón, bố trí ăn nghỉ, đi 

lại và các chế độ đãi ngộ khác; tổ chức các chƣơng trình tham quan cho khách mời; 

phối hợp với các lực lƣợng đảm bảo an ninh, an toàn, giao thông, vệ sinh môi trƣờng. 

+ Tiểu ban truyền thông, tài trợ và hậu cần xây dựng và triển khai kế hoạch quảng 

bá sự kiện; chuẩn bị các văn bản kêu gọi tài trợ; chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật, các 

hoạt động tài chính, thanh quyết toán của festival. 

- Tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động, phân công, chỉ 

đạo, kiểm tra tiến độ và chịu trách nhiệm trƣớc ban tổ chức về toàn bộ các vấn đề liên 

quan đến festival du lịch. Tổ công tác là đầu mối quan hệ giữa Sở VH,TT&DL với các 

cấp, các ngành, các tổ chức liên quan để tham mƣu và triển khai các công việc cụ thể 

theo kế hoạch sau khi đƣợc các cấp thẩm quyền phê duyệt. 

Từ thành phần cơ cấu tổ chức festival du lịch ở Việt Nam cho thấy cơ cấu này  

rất khác với mô hình tổ chức của các nƣớc trên thế giới. Hiện nay, công tác tổ chức 
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festival ở Việt Nam vẫn dựa trên mô hình cấu trúc hành chính. Một cấu trúc nhiều 

thành phần kiêm nghiệm, quyết định qua các kỳ họp và sau đó trình cấp cao hơn. 

Đây là mô hình tổ chức lấy nhà nƣớc làm trung tâm, vai trò của các thành phần khác 

nhƣ các công ty tổ chức sự kiện, nhóm sáng tạo, các nghệ sỹ tham gia vào công tác 

tổ chức không đƣợc đề cao. Mô hình này chƣa thực sự xuất phát từ thị trƣờng, phục 

vụ nhu cầu của thị trƣờng mà vẫn mang ý chí chủ quan của các cơ quan quản lý nhà 

nƣớc. Nguồn tài chính chi cho tổ chức festival chủ yếu là sử dụng ngân sách, khả 

năng huy động các nguồn xã hội hóa hiệu quả còn thấp. Vai trò của ngƣời dân địa 

phƣơng rất mờ nhạt. Do đó, trong hầu hết các festival du lịch đều chƣa có sự tham 

dự của ngƣời dân và họ luôn cảm thấy đây không phải là sự kiện dành cho mình nên 

không có nhu cầu tìm hiểu, tham gia và thƣởng thức. 

1.1.5.3. Khách thể của festival du lịch 

Khách thể của festival du lịch là khách mời và du khách, đó là: 

- Khách mời trong nƣớc bao gồm: Đại diện lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, 

ngành, UBND các tỉnh, thành, các tổ chức, đoàn thể Trung ƣơng và địa phƣơng. Đại 

điện một số doanh nghiệp du lịch và các hiệp hội nhƣ: Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội 

Thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống, một số nghệ nhân nghề tiêu biểu... 

-  Khách mời Quốc tế: Đại diện cơ quan quản lý nhà nƣớc về du lịch các quốc 

gia nhƣ: Anh, Pháp, Mỹ, Mexico, Nam Phi, Úc, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật bản, Hàn 

Quốc, các quốc gia ASEAN. Đại biểu các thành phố có quan hệ với tỉnh thành tổ 

chức festival nhƣ: các Thành phố lớn Châu Á thế kỷ 21 (ANMC 21), Hội đồng Xúc 

tiến Du lịch Châu Á (CPTA ), Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), Hiệp hội Du 

lịch Châu Á-TBD (PATA), các Đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại Việt Nam. 

- Khách du lịch: Bao gồm khách quốc tế và khách nội địa. Ban tổ chức đặc biệt 

quan tâm khách quốc tế đến từ các thị trƣờng trọng điểm về du lịch.  

Từ sự phân tích vai trò của chủ thể và khách thể cho thấy trong các loại văn 

bản ban hành tổ chức festival du lịch chƣa thấy đề cập đến vai trò của ngƣời dân. 

Mối quan hệ giữa chủ thể, khách thể của festival với ngƣời dân chƣa đƣợc quan tâm 
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đúng mức. Trên thực tế, mặc dù ban tổ chức festival du lịch là cơ quan quản lý nhà 

nƣớc đứng ra tổ chức nhƣng các sản phẩm văn hóa, du lịch nhƣ sản phẩm làng 

nghề, lễ hội, nghệ nhân, trò chơi dân gian... đƣợc giới thiệu trong festival này lại có 

thể là đồng chủ thể với ban tổ chức. Nếu ban tổ chức không hiểu điều này, ra những 

mệnh lệnh hành chính hoặc không kích thích đƣợc lòng tự hào của cộng đồng, thậm 

chí là thuê họ thực hiện theo một số tiết mục do ban tổ chức đặt hàng thì hiệu quả sẽ 

rất thấp. Ngƣợc lại, ngƣời dân địa phƣơng có khi lại là khách thể, nếu ban tổ chức 

festival không chú ý đến nhu cầu của họ thì họ sẽ không thấy festival hấp dẫn và họ 

không tham dự. Bởi phần lớn ban tổ chức festival chỉ xác định khách thể là khách 

du lịch nƣớc ngoài nên các chƣơng trình nghệ thuật chỉ nặng về trình diễn văn hóa 

dân tộc, khoe bản sắc văn hóa mà ít quan tâm đến nhu cầu thƣởng thức cái mới, cái 

lạ mang tính quốc tế của ngƣời dân. Do vậy, ngƣời dân đã thờ ơ với festival của các 

nhà quản lý tổ chức. 

1.2. Cơ sở lý thuyết và khung phân tích 

1.2.1. Cơ sở lý thuyết 

Luận án sử dụng lý thuyết Tiếp biến văn hóa (Acculturation theory) làm cơ sở 

để phân tích hiện tƣợng Festival du lịch Hà Nội.  

Tiếp biến văn hóa đƣợc dịch từ thuật ngữ acculturation của Hoa Kỳ. Những 

dấu hiệu mang tính chất giao lƣu tiếp biến văn hóa xuất hiện từ rất sớm trong lịch 

sử. Ngay từ năm 2370 TCN trên chữ khắc Sumer (Lƣỡng Hà) đã ghi lại các quy 

tắc dành cho hoạt động thƣơng mại và điều kiện tiếp xúc với ngƣời nƣớc ngoài 

nhằm hạn chế sự biến đổi văn hóa truyền thống, đồng thời bảo vệ nền văn hóa bản 

địa của nƣớc sở tại. Tiếp biến văn hóa đƣợc xem là phƣơng pháp định vị văn hóa 

dựa trên thuyết khuếch tán văn hóa với các đại biểu nhƣ: F. Ratsel, L. Frobenius, 

F. Grabner, W.Schmidt ở Đƣ́c , Áo; G. Elliot Smith , W. Rivers ở Anh ... Thuật ngữ 

này đƣợc JW Powell, một nhà dân tộc học và nhân chủng học ngƣời Mỹ, lần đầu 

tiên đặt ra trong một bản báo cáo của Cục Dân tộc học nƣớc Mỹ. Đến năm 1883, 

Powell định nghĩa “tiếp biến văn hóa là những thay đổi về tâm lý đƣợc gây ra bởi 

sự bắt chƣớc giao thoa văn hóa lẫn nhau” [78]. Năm 1918, tiếp biến văn hóa đã 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/J.W._Powell&usg=ALkJrhhd8napCu7GJYk1n4cuugcPWT0umg
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manh nha hình thành cơ sở lý thuyết và bắt đầu xuất hiện trong công trình nghiên 

cứu Những người nông dân Ba Lan ở châu Âu và châu Mỹ của hai tác giả WI 

Thomas và Florian Znaniecki. Năm 1936, hai học giả Mỹ là R. Redfield, R. 

Linton, và H. Herskovits cho rằng acculturation là những hiện tƣợng giao lƣu tiếp 

biến xảy ra khi có ít nhất 2 nhóm ngƣời có các nền văn hóa khác nhau tiếp xúc lâu 

dài, liên tục với nhau sẽ dẫn tới những thay đổi trong các mô hình văn hóa gốc của 

một trong hai hoặc cả hai nhóm.  

Trong lịch sử loài ngƣời, giao lƣu văn hóa có thể diễn ra theo 3 con đƣờng: 

Một là giao lƣu tự nguyện. Hai là giao lƣu cƣỡng bức. Ba là giao lƣu vừa tự nguyện 

vừa cƣỡng bức. Trong ba tính chất trên thì festival du lịch du nhập vào Hà Nội bằng 

con đƣờng hòa bình, tự nguyện. Tiếp biến văn hóa thƣờng diễn ra theo ba mức độ: 

Tiếp nhận nguyên mẫu các yếu tố văn hóa của nhau. Tiếp nhận có chọn lọc lấy cái 

phù hợp để góp phần làm phong phú thêm văn hóa của mình. Tiếp nhận để biến đổi 

cho phù hợp với nhu cầu phát triển của dân tộc mình đặt ra. Festival du lịch Hà Nội 

là sự tiếp nhận để biến đổi cho phù hợp với điều kiện và vị thế của thủ đô. 

Tiếp biến văn hóa gồm 2 yếu tố là nội sinh và ngoại sinh. Yếu tố nội sinh là 

cái bản địa, đƣợc sinh ra trong chính nền văn hóa của một cộng đồng quốc gia dân 

tộc. Vai trò của nó vừa là nền tảng cơ sở, vừa là nhu cầu sức mạnh trong giao lƣu 

tiếp biến văn hóa. Yếu tố ngoại sinh đƣợc sinh ra từ bên ngoài đã và đang tác động đến 

một nền văn hóa nào đó. Vai trò cái ngoại sinh là điều kiện, tiền đề, là đối tƣợng trực 

tiếp của quá trình giao lƣu tiếp biến của nền văn hóa này với nền văn hóa khác. 

Trong quá trình tiếp biến văn hóa, có thể xảy ra các quan hệ sau: (1) Yếu tố 

ngoại sinh khi du nhập vào nền văn hóa bản địa đã đƣợc chấp nhận và thay thế cho 

yếu tố nội sinh. (2) Yếu tố ngoại sinh khi du nhập vào nền văn hóa bản địa thì kết 

hợp với yếu tố nội sinh để tạo ra các yếu tố mới, mang tính lai tạo hết sức độc đáo. 

(3) Các yếu tố ngoại sinh khi du nhập vào nền văn hóa bản địa đã đƣợc chấp nhận 

và tồn tại song song với các yếu tố nội sinh. (4) Yếu tố ngoại sinh khi du nhập vào 

nền văn hóa bản địa thì đƣợc chấp nhận nhƣ một yếu tố văn hóa mới có thể ở dạng 

nguyên vẹn, cũng có thể ở dạng bản địa hóa.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/W.I._Thomas&usg=ALkJrhh2FVY3VDj7APs6Fz_kW2eiVnpn1A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/W.I._Thomas&usg=ALkJrhh2FVY3VDj7APs6Fz_kW2eiVnpn1A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/W.I._Thomas&usg=ALkJrhh2FVY3VDj7APs6Fz_kW2eiVnpn1A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Florian_Znaniecki&usg=ALkJrhhHZsF_TSkZDbMuO5JaH4eCLo4VMA
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Trong luận án, lý thuyết Tiếp biến văn hóa đƣợc sử dụng để phân tích cơ sở 

hình thành Festival du lịch Hà Nội, cấu trúc, đặc điểm, tác động của nó. Từ đó đƣa 

bàn luận xem làm thế nào để phát triển Festival du lịch Hà Nội trong tƣơng lai. 

1.2.2. Khung phân tích 

Sử dụng lý thuyết Tiếp biến văn hóa trong quá trình nghiên cứu, luận án xây 

dựng khung phân tích nhƣ hình Hình 1.2 dƣới đây: 

Hình 1.1. Khung phân tích 

 

Kể từ sau mở cửa, đất nƣớc ta bƣớc vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa. Trong bối cảnh xã hội Việt Nam đang chuyển sang hiện đại hóa thì xu 

hƣớng giao lƣu hội nhập quốc tế trở thành tất yếu. Giao lƣu văn hóa lúc này 

đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động ngoại giao, mở ra nhiều cơ hội 

hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Festival vừa là cầu 

nối trong giao lƣu văn hóa vừa là công cụ để quảng bá xúc tiến du lịch. 

Festival du lịch Hà Nội là sản phẩm của quá trình giao lƣu tiếp biến văn hóa 

với festival ở các nƣớc phát triển. Trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc các yếu tố ngoại 

  
(3)  Festival các 

nƣớc phát triển 

  (4) Festival du lịch Hà Nội 

(1) Xã hội 

Việt Nam 

đang chuyển 

đổi sang hiện 

đại hóa 

(5) Yếu tố ngoại sinh 

- Mô hình tổ chức 

- Công nghệ tổ chức 

- Cấu trúc festival 

- Sắc mầu văn hóa, du 

lịch quốc tế 

 (6) Yếu tố nội sinh 

- Đặc điểm 

KT,CT,VH 

- Bản sắc văn hóa 

truyền thống 

- Tiềm năng du lịch 

(2) Xu hƣớng hội 

nhập quốc tế, 

giao lƣu văn hóa, 

hợp tác, phát 

triển kinh tế, 

chính trị 

(7) Cấu trúc, đặc điểm, tác động của 

Festival du lịch Hà Nội. Xu hƣớng phát triển  
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sinh từ festival ở các nƣớc kết hợp với yếu tố nội sinh để tạo nên một festival du 

lịch của riêng Hà Nội. Yếu tố ngoại sinh là mô hình, cấu trúc, công nghệ tổ chức và 

các chƣơng trình văn hóa nghệ thuật quốc tế. Yếu tố nội sinh là bối cảnh, đặc điểm 

kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở Việt Nam, đặc biệt là bản sắc văn hóa và tiềm 

năng du lịch Hà Nội. Hai yếu tố này kết hợp với nhau đã hình thành nên cấu trúc, 

đặc điểm, tác động của Festival du lịch Hà Nội và xu hƣớng phát triển của nó. 

1.3. Tổng quan về Festival du lịch Hà Nội 

1.3.1. Giới thiệu vài nét về Hà Nội và tài nguyên du lịch Hà Nội 

1.3.1.1. Vài nét về Thủ đô Hà Nội 

Hà Nội là thủ đô nƣớc Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cũng là kinh 

đô của rất nhiều vƣơng triều Việt cổ. Lịch sử Hà Nội gắn liền với sự thăng trầm của 

lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ. Hà Nội nằm giữa đồng bằng sông Hồng trù phú, 

nơi đây đã sớm trở thành một trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa ngay từ những 

buổi đầu của lịch sử Việt Nam. Năm 1010, vua Lý Công Uẩn quyết định xây dựng 

kinh đô mới ở vùng đất này với tên gọi Thăng Long. Trong suốt các triều đại Lý, 

Trần, Lê, Mạc, kinh thành Thăng Long là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của 

cả nƣớc. Khi Tây Sơn rồi nhà Nguyễn lên nắm quyền, kinh đô đƣợc chuyển về Huế 

và Thăng Long bắt đầu mang tên Hà Nội từ năm 1831, dƣới thời vua Minh Mạng. 

Năm 1902, Hà Nội đƣợc ngƣời Pháp xây dựng, quy hoạch lại theo mô hình đô thị 

phƣơng Tây. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và cho đến ngày 

nay, Hà Nội vẫn là thủ đô, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nƣớc. 

Kể từ năm 2008, sau đợt mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội trở thành thành 

phố lớn nhất Việt Nam với diện tích 3328,9 km2, trong đó đồng bằng chiếm tới ¾ 

diện tích, đồi núi chiếm ¼, tập trung ở khu vực phía Bắc và Tây thành phố. Dân số 

Hà Nội đạt hơn 6,5 triệu ngƣời, trong đó đông nhất là ngƣời Kinh (99,01%), số còn 

lại gồm các dân tộc Dao, Mƣờng, Tày. Theo báo cáo của Tổng cục Thông kê Việt 

Nam năm 2009, ở Hà Nội, cƣ dân thành thị là 2.632.087 chiếm 41,1%, cƣ dân nông 

thôn là 3.816.750 chiếm 58,1%. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A7_%C4%91%C3%B4
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%99ng_ho%C3%A0_X%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_%C4%91%C3%B4
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_%C4%91%C3%B4
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_%C4%91%C3%B4
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/1010
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_%C4%91%C3%B4
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_L%C3%BD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Tr%E1%BA%A7n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_H%E1%BA%ADu_L%C3%AA
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_M%E1%BA%A1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C4%83ng_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_T%C3%A2y_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Nguy%E1%BB%85n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/1831
https://vi.wikipedia.org/wiki/Minh_M%E1%BA%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/1902
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Quy_ho%E1%BA%A1ch_%C4%91%C3%B4_th%E1%BB%8B
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A7_%C4%91%C3%B4
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
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Hà Nội gồm 12 quận, 1 thị xã và 17 huyện. Về địa giới hành chính, phía Bắc 

giáp Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, phía Tây giáp Hòa Bình, Phú Thọ, phía Nam giáp Hà 

Nam, Hòa Bình, phía Đông giáp Bắc Giang, Bắc Ninh, Hƣng Yên. 

Năm 2010, Hà Nội đã tổ chức thành công Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà 

Nội. Các di sản của Hà Nội là “Bia tiến sỹ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám” đƣợc ghi 

danh vào Danh mục di sản tƣ liệu thuộc Chƣơng trình Ký ức thế giới Khu vực Châu 

Á - Thái Bình Dƣơng; “Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long” đƣợc 

UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới; “Hội Gióng ở đền Phủ Đổng và đền 

Sóc” đƣợc công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; “Ca trù” 

là di sản văn hóa phi vật thể cần đƣợc bảo vệ khẩn cấp. 

Cũng trong năm này, GDP thành phố tăng 11%, thu nhập bình quân đầu ngƣời 

đạt 2.000 đô la Mỹ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn vƣợt 100.000 tỷ đồng. Năm 

2015, thu nhập bình quân đầu ngƣời GDP đạt 3.600 đô la Mỹ. Thành phố đang phấn 

đấu đƣa thu nhập GDP đầu ngƣời lên 6.800 đô la Mỹ vào năm 2020. 

Hà Nội đã đƣợc UNESCO trao danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” vào năm 

1999. Năm 2000, Hà Nội đƣợc nhà nƣớc tặng thƣởng danh hiệu “Thủ đô anh hùng”. 

Với lịch sử hơn 1 nghìn năm, Hà Nội đã và đang trở thành một trong những thủ đô 

hấp dẫn khách du lịch nhất trên thế giới.
. 
 

1.3.1.2. Tài nguyên du lịch Hà Nội 

Hà Nội là một trong hai trung tâm du lịch lớn của Việt Nam, đóng vai trò quan 

trọng trong việc phát triển du lịch của cả nƣớc nói chung và của Bắc Bộ nói riêng. 

Hà Nội có tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn phong phú, hệ thống hồ đẹp, tạo 

nên giá trị cảnh quan riêng. Kể từ năm 2008, diện tích của Hà Nội đƣợc mở rộng 

gấp 3,6 lần, dân số hơn 6,5 triệu ngƣời, mở ra nhiều tiềm năng cho ngành du lịch. 

Với hơn 5.000 di tích, trong đó trên 1.000 di tích đã đƣợc xếp hạng, hội đủ điều 

kiện để phát triển du lịch văn hóa, di tích lịch sử, tâm linh... Hà Nội cũng là nơi tập 

trung hệ thống cơ sở văn hoá, thông tin của cả nƣớc. Ngoài ƣu thế về các di tích, 

danh thắng lịch sử của mảnh đất nghìn năm văn hiến, Hà Nội còn là địa điểm lý 

tƣởng cho du lịch sinh thái, nghỉ dƣỡng, giải trí và du lịch hội thảo [89]. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_h%C3%A0nh_ch%C3%ADnh_t%E1%BA%A1i_H%C3%A0_N%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/2010
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_l%E1%BB%85_1000_n%C4%83m_Th%C4%83ng_Long_%E2%80%93_H%C3%A0_N%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_l%E1%BB%85_1000_n%C4%83m_Th%C4%83ng_Long_%E2%80%93_H%C3%A0_N%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95ng_s%E1%BA%A3n_ph%E1%BA%A9m_n%E1%BB%99i_%C4%91%E1%BB%8Ba
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4_la_M%E1%BB%B9
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95ng_s%E1%BA%A3n_ph%E1%BA%A9m_n%E1%BB%99i_%C4%91%E1%BB%8Ba
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c,_Khoa_h%E1%BB%8Dc_v%C3%A0_V%C4%83n_h%C3%B3a_Li%C3%AAn_Hi%E1%BB%87p_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/1999
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Các loại hình, sản phẩm, tiềm năng du lịch Hà Nội 

- Một là du lịch văn hóa, lịch sử, di tích danh thắng, bảo tàng 

Hà Nội có số lƣợng di tích, lịch sử danh thắng lớn nhất cả nƣớc với khoảng 

5.100 di tích các loại. Hà Nội cũng có một số bảo tàng thu hút khách nhƣ: Bảo 

tàng Dân tộc học, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo 

tàng Hồ Chí Minh… Loại hình du lịch này đƣợc khách quốc tế ƣa chuộng khi 

đến Hà Nội. 

- Hai là du lịch làng nghề, phố nghề, ẩm thực 

 Tính đến năm 2015, Hà Nội có 1.350 làng nghề, trong đó 244 làng nghề 

tập trung. Mặt hàng sản xuất chủ yếu là gốm sứ, mây tre đan, sơn mài, điêu 

khắc… Số làng nghề phân bố không đều đa số tập trung ở các huyện: Phú 

Xuyên 124 làng, Thƣờng Tín 125 làng, Chƣơng Mỹ 174 làng, Ứng Hoà 113 

làng, Thanh Oai 101 làng, Ba Vì 91 làng... trong đó có 198 làng nghề truyền 

thống đƣợc công nhận. 

- Ba là du lịch MICE (du lịch hội thảo) 

Với kinh nghiệm tổ chức các hội nghị quốc tế lớn nhƣ: Hội nghị Thƣợng 

đỉnh các nƣớc nói tiếng Pháp, Hội nghị ASEM 5, Hội nghị APEC… Hà Nội trở 

thành nơi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế hàng đầu của cả nƣớc. Các tiện nghi 

hội nghị, hội thảo của Hà Nội hiện nay có sức chứa tổng cộng khoảng trên 14.000 

chỗ ngồi, có khả năng phục vụ các sự kiện từ vài trăm đến cả ngàn ngƣời/địa 

điểm. Việc tổ chức các hội nghị với phòng họp có trang bị kỹ thuật, máy móc hiện 

đại, đồng bộ kết hợp với các tour du lịch ngắn ngày giúp khách dự hội nghị có thời 

gian thƣ giãn đang đƣợc các khách sạn từ 3 sao trở lên, các hãng lữ hành quốc tế 

và Tổng công ty hàng không Việt Nam phối hợp xây dựng và quảng bá. 

- Bốn là du lịch sinh thái, nghỉ dƣỡng cuối tuần 

Nhờ những lợi thế phát triển du lịch của hệ thống núi Ba Vì và nhiều hồ 

nƣớc nhân tạo nhƣ Suối Hai, Đồng Mô, Quan Sơn… trong những năm qua 

nhiều khu, điểm du lịch sinh thái đƣợc hình thành nhƣ: Khu du lịch Thác Đa, 
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Đầm Long - Bằng Tạ, Suối khoáng Tản Đà, Ao Vua, Khoang Xanh - Suối Tiên, 

Thiên Sơn - Suối Ngà... góp phần đáp ứng nhu cầu nghỉ dƣỡng cuối tuần cho 

khách du lịch. 

- Năm là du lịch chữa bệnh và phục hồi sức khoẻ 

Hà Nội với các tiềm năng nhƣ: Nền y học dân tộc, các trung tâm chăm sóc sắc 

đẹp, phục hồi sức khoẻ. Trên địa bàn Hà Nội xuất hiện một số khu du lịch sinh thái 

thu hút đông đảo du khách nhƣ: Tản Đà, nƣớc khoáng Thuần Mỹ, Asean… 

Trong thời gian tới, định hƣớng của Hà Nội là khai thác tối ƣu các giá trị tài 

nguyên tự nhiên, các giá trị di sản văn hóa - lịch sử nhằm đa dạng hóa và xây dựng 

các sản phẩm du lịch đặc trƣng. Chú trọng gắn phát triển du lịch với bảo vệ tài 

nguyên, môi trƣờng. Nâng cao chất lƣợng các sản phẩm, dịch vụ phục vụ du lịch, 

phát triển nguồn nhân lực du lịch Hà Nội một cách đồng bộ.  

1.3.2. Cơ sở hình thành Festival du lịch Hà Nội 

1.3.2.1. Cơ sở thực tiễn hình thành Festival du lịch Hà Nội 

Thứ nhất là bối cảnh xã hội ở Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi sang 

hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng 

Có thể khẳng định festival đã có quá trình phát triển hàng trăm năm từ nhiều 

quốc gia trên thế giới. Festival mà luận án đề cập ở đây là dạng festival hiện đại, 

một sản phẩm của xã hội phƣơng Tây, ra đời gắn với đời sống đô thị. Mục đích tổ 

chức festival không chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu giải trí văn hóa của cƣ dân các 

thành phố mà còn thúc đẩy ngành kinh tế, du lịch phát triển. Do đó, nó có cấu trúc 

và cách thức tổ chức rất khác so với lễ hội truyền thống. Mặc dù festival phát triển 

mạnh ở nhiều nƣớc trên thế giới nhƣng nó chính thức xuất hiện ở Việt Nam vào đầu 

những thập niên 90 của thế kỷ XX. Sở dĩ festival xuất hiện vào thời điểm này bởi 

Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền 

kinh tế thị trƣờng và xã hội thông tin dân chủ. Đây là cơ sở để mở cửa hội nhập, 

giao lƣu chính trị, kinh tế, đặc biệt là văn hóa. Trong chiến lƣợc phát triển của đất 

nƣớc, Đảng, Nhà nƣớc đã định hƣớng các festival mang sứ mệnh quảng bá giới 
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thiệu hình ảnh đất nƣớc, con ngƣời Việt Nam, góp phần tăng cƣờng sự hiểu biết, 

trao đổi văn hóa giữa Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới. Nhà nƣớc đã tạo 

mọi điều kiện tổ chức thành công các festival, đƣa festival trở thành một sự kiện 

văn hóa thƣờng nhật. Festival cho thấy bản chất văn hóa của mỗi quốc gia sẽ đƣợc 

bồi đắp không chỉ từ di sản văn hóa dân tộc mà còn từ quá trình giao lƣu tiếp biến 

văn hóa với các quốc gia khác. Festival mang trong nó các giải pháp công nghệ, 

kinh tế để trao đổi, giao lƣu với văn hóa thế giới. 

Tuy nhiên, trên thực tế, festival không chỉ là cầu nối giao lƣu văn hóa, quảng 

bá du lịch mà nó còn là một bài toán kinh tế, một ngành kinh tế trọng điểm. Festival 

không chỉ mang lại lợi nhuận trực tiếp từ việc bán vé, thu hút tài trợ, quảng bá sản 

phẩm mà còn là các hệ thống dịch vụ đi kèm. Trong nhiều trƣờng hợp festival còn 

góp phần thu hút ngoại tệ, kêu gọi đầu tƣ và tái cấu trúc nền kinh tế đô thị. 

Hà Nội sớm nhìn ra vai trò của festival trong việc quảng bá thu hút du lịch nên 

sớm tiếp thu công nghệ tổ chức festival của các nƣớc phát triển kết hợp với yếu tố 

văn hóa bản địa, tiềm năng du lịch của thành phố để tổ chức lên festival du lịch của 

riêng Hà Nội. Việc Festival du lịch Hà Nội ra đời vào thời điểm năm 1999 là hoàn 

toàn logic, phù hợp với bối cảnh trong nƣớc và xu thế vận động tất yếu của thế giới.  

Thứ hai là tiềm năng du lịch của Hà Nội 

Nhƣ đã phân tích ở trên, Hà Nội nằm trên vùng đất bồi tụ của ngã ba sông 

Hồng, sông Đuống, có vị trí và địa thế đẹp, là thủ đô, trung tâm chính trị, kinh tế, 

vǎn hoá, khoa học và đầu mối giao thông quan trọng của cả nƣớc.  

Nhờ vị trí địa lý và bề dày lịch sử đã tạo cho Hà Nội nhiều tiềm năng du lịch 

lớn. Hà Nội có hệ thống hồ đẹp với hơn 3.600 ha hồ ao, đầm trong đó có 27 hồ 

đầm lớn nhƣ: Hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm, hồ Quan Sơn, Suối Hai, đầm Vân Trì... Hà 

Nội đƣợc bao bọc bởi sông Hồng ví nhƣ dải lụa vắt ngang thành phố, hai bên bờ 

sông có nhiều di tích. Bên cạnh đó, hồ Hoàn Kiếm gắn với huyền thoại thiêng 

liêng. Tại đây trở thành điểm du lịch đặc sắc với chủ thể là hồ Hoàn Kiếm, đền 

Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, đền Bà Kiệu, tháp Bút và các di tích quanh hồ. 
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Hà Nội trƣớc đây đƣợc xây dựng, phát triển trên nền tảng vững chắc của quá 

khứ với Cổ Loa - Thăng Long - Hà Nội, từ năm 2008, Hà Nội mở rộng thêm phần 

đất của 4 xã Lƣơng Sơn - Hòa Bình, huyện Mê Linh - Vĩnh Phúc và toàn bộ tỉnh 

Hà Tây. Đó là những địa danh tiêu biểu cho lịch sử hàng ngàn năm văn hiến của 

dân tộc, nơi các tầng văn hóa, các di tích lịch sử có mật độ dày đặc. Tinh hoa trí 

tuệ và tài năng lao động, sáng tạo của ngƣời Thăng Long qua hơn 1.000 năm còn 

kết tinh, tỏa sáng trong các di tích với 5.850 di tích các loại, trong đó có 1 di sản 

thế giới là Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, 11 di tích quốc gia đặc biệt,  đó 

là: Khu di tích thành Cổ Loa, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử 

Giám, Đền Phù Đổng, Đền Hai Bà Trƣng, Đền Hát Môn, Đình Tây Đằng, Đền 

Ngọc Sơn và Khu vực Hồ Gƣơm, Khu di tích lƣu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại 

Phủ Chủ tịch, Chùa Kim Liên tại phƣờng Quảng An Tây Hồ, Chùa Đậu tại xã 

Nguyễn Trãi, Thƣờng Tín, Di tích nhà số 48 Hàng Ngang, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Ngoài các di tích đặc biệt quốc gia còn phải kể đến 1.167 di tích quốc gia và 1.179 

di tích cấp thành phố. 

Bên cạnh hệ thống các loại di tích phong phú, Hà Nội còn có 1.793 di sản 

văn hóa phi vật thể ở các loại hình: Ngữ văn dân gian, nghệ thuật trình diễn dân 

gian, tập quán xã hội - tín ngƣỡng, lễ hội truyền thống, nghề thủ công và tri thức 

dân gian. Làng nghề và lễ hội truyền thống là di sản phổ biến nhất với trên 1.300 

làng nghề, 1.206 lễ hội, trong đó lễ Hội Gióng, Ca trù đƣợc UNESCO công nhận 

là di sản văn hóa thế giới, hệ thống các văn bia tiến sĩ thời Lê Mạc tại Văn Miếu 

Quốc Tử Giám đƣợc UNESCO công nhận là di sản tƣ liệu thế giới. Chính nhờ hệ 

thống di sản phong phú đã tạo nên bản sắc độc đáo của nền văn hiến Thăng 

Long, Hà Nội. 

Hà Nội cũng là nơi tập trung hệ thống cơ sở văn hoá, thông tin của cả nƣớc. 

Với nguồn tài nguyên du lịch phong phú nhƣ vậy, định hƣớng của Hà Nội là ƣu tiên 

gắn phát huy giá trị các di sản và bản sắc văn hóa với phát triển du lịch. Hà Nội đã 

và đang trở thành một trong những thủ đô hấp dẫn khách du lịch nhất trên thế giới, 

đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch văn hóa. 
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Thứ ba là sự phát triển du lịch của thành phố Hà Nội 

Vào giai đoạn những năm 1980, công tác quản lý du lịch trên địa bàn Hà Nội 

do Sở Kinh tế đối ngoại đảm nhiệm. Bƣớc sang thập kỷ 90, nền kinh tế đổi mới và 

phát triển, theo đó là sự phát triển đột biến của ngành du lịch Việt Nam. Trƣớc tình 

hình đó, tháng 4 năm 1993 Thủ tƣớng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 171 về 

thành lập các Sở du lịch. Tháng 6 năm 1994, UBND thành phố Hà Nội chính thức 

thành lập Sở Du lịch Hà Nội và đến ngày 1/10/1994, Sở Du lịch Hà Nội đi vào hoạt 

động. Tháng 8 năm 2008, Sở Du lịch Hà Nội đƣợc sát nhập vào Sở VH,TT&DL và 

đến tháng 12 năm 2015, Sở Du lịch Hà Nội đƣợc tách ra hoạt động độc lập. 

Ngay sau khi ra đời, Sở Du lịch Hà Nội đã đăng ký trở thành thành viên của 

các tổ chức Hiệp hội du lịch thế giới và Châu Á. Lãnh đạo Sở tích cực tham gia 

các hoạt động xúc tiến du lịch của các nƣớc bạn. Quá trình tham gia Liên hoan du 

lịch quốc tế Thƣợng Hải, Bắc Kinh vào những năm 1997, 1998, tham gia chiến 

dịch kích cầu du lịch Amazing Thái Lan mùa hè hàng năm và các festival du lịch 

nổi tiếng khác đã hình thành nên ý tƣởng tổ chức Festival du lịch Hà Nội.  

Thứ tư là tình hình tăng trưởng của dòng khách du lịch quốc tế và nội địa đến 

Hà Nội trong giai đoạn từ năm 1997 - 2001 

Vào những năm cuối của thiên niên kỷ, sự phát triển ổn định với tốc độ cao 

của nền kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống của ngƣời dân đƣợc nâng cao. Tổng 

sản phẩm trong nƣớc năm 2000 đạt gấp đôi năm 1990, kéo theo GDP bình quân 

đầu ngƣời tăng mạnh. Thu nhập gia tăng, đời sống nâng cao, xã hội ổn định, đi 

lại dễ dàng… chính là những nhân tố quan trọng làm cho nhu cầu du lịch tăng 

lên. Cùng với sự phát triển của các ngành kinh tế, du lịch Việt Nam cũng khẳng 

định đƣợc vai trò mũi nhọn trong sự phát triển kinh tế của cả nƣớc.  

Kể từ sau những năm 1990, du lịch Hà Nội có những thay đổi lớn. Lƣợng 

khách đến Hà Nội ngày càng tăng. Theo báo cáo của Viện nghiên cứu và phát triển 

du lịch Hà Nội năm 1997, tính từ năm 1992, trung bình khách quốc tế đến Hà Nội 

tăng trƣởng khoảng 21,5% mỗi năm. Từ năm 1997 đến năm 2001, lƣợng khách du 

lịch nội địa và quốc tế đến Hà Nội tăng giảm qua từng năm (xem bảng 1.1).  
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Bảng 1.1. Số lƣợng khách du lịch đến Hà Nội giai đoạn từ năm 1997-2001 

 

Năm 

Khách đến Hà Nội Khách quốc tế Khách nội địa 

Số lƣợng 

(lƣợt) 

Tốc độ tăng Số lƣợng 

(lƣợt) 

Tốc độ tăng Số lƣợng 

(lƣợt) 

Tốc độ 

tăng 

1997 1.200.000  391.000  809.000  

1998 1.288.800 7% 351.900 -10% 936.900 16% 

1999 1.430.000 11% 380.000 8% 1.050.000 12% 

2000 2.601.000 82% 500.400 32% 2.100.600 100% 

2001 3.000.000 15% 700.000 40% 2.300.000 9% 

[Nguồn: Tổng hợp báo cáo hàng năm của Sở Du lịch Hà Nội] 

Du lịch Hà Nội ra đời và phát triển gắn liền với sự phát triển của du lịch Việt 

Nam ngay từ thập kỷ 60. Là thủ đô nên trong thời kỳ từ năm 1960 đến 1975, khách 

quốc tế đến Hà Nội chủ yếu là khách của Đảng, Nhà nƣớc, các đoàn ngoại giao, các 

chuyên gia, vận động viên thể thao. Hoạt động kinh doanh thời kỳ này chiếm tỷ lệ 

không đáng kể. Nhƣng, kể từ sau khi Việt Nam mở cửa, hoạt động du lịch đã phát 

triển mạnh, lƣợng khách du lịch đến Hà Nội tăng nhanh. Nếu nhƣ năm 1997, Hà 

Nội đón 1.200 nghìn lƣợt khách thì đến năm 2001 đón 3 triệu lƣợt. Tuy nhiên mức 

độ tăng trƣởng của khách quốc tế và nội địa có khác nhau (xem hình 1.1). 

Hình 1.2. Biểu đồ khách quốc tế đến Hà Nội giai đoạn 1997 – 2001 
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[Nguồn: Tổng hợp báo cáo hàng năm của Sở du lịch Hà Nội] 
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- Khách nội địa 

Trong thời kỳ 1997 - 2001, khách du lịch nội địa đến Hà Nội tăng lên rõ rệt. Tuy 

nhiên, tốc độ tăng trƣởng qua các giai đoạn không đều. Giai đoạn đầu tốc độ tăng 

trƣởng bình quân trên 10%. Mức tăng trƣởng còn thấp là do ảnh hƣởng của khủng 

hoảng tiền tệ và thiên tai lớn ở các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ (xem hình 1.2) 

Hình 1.3. Biểu đồ khách du lịch nội địa của Hà Nội giai đoạn 1997-2001 
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Từ cuối năm 1999, cả nƣớc thực hiện chế độ làm việc 40 giờ/tuần. Thời gian 

rỗi của công chức tăng lên, xuất hiện nhu cầu du lịch cuối tuần. Một số doanh 

nghiệp đã tập trung đáp ứng nhu cầu du lịch này. 

- Cơ cấu khách quốc tế và khách nội địa 

Theo số liệu thống kê của Sở Du lịch Hà Nội, khách du lịch tới Hà Nội trong 

thời kỳ 1997-2001 có cơ cấu nhƣ sau: 

Bảng 1.2. Cơ cấu khách nội địa và quốc tế (đơn vị: %) 

Năm 1997 1998 1999 2000 2001 

Khách nội địa 67,42 70,87 73,43 80,76 76,67 

Khách quốc tế 32,58 29,13 26,57 19,24 23,33 

[Nguồn: Tổng hợp báo cáo hàng năm của Sở Du lịch Hà Nội] 

Lƣợng khách nội địa vào Hà Nội thuộc 64 tỉnh thành, khách quốc tế vào Việt 

Nam thuộc 162 quốc tịch, nhiều nhất là Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Mỹ, Anh… 
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Vào giữa năm 1997, do ảnh hƣởng của cuộc khủng hoảng tài chính trong khu 

vực dẫn đến việc lƣợng khách quốc tế đến Hà Nội giảm 10%. Giai đoạn 1998-1999, 

tình hình kinh tế trong nƣớc và khu vực đã có những chuyển biến tích cực, thị 

trƣờng khách du lịch quốc tế bắt đầu sôi động trở lại. Tuy nhiên lƣợng khách quốc 

tế đến Việt Nam và Hà Nội vẫn chƣa bằng năm 1997. Đứng trƣớc tình hình đó, Sở 

DLHN đã đề xuất tổ chức Festival du lịch Hà Nội vào năm 1999 nhằm tuyền truyền 

cho hình ảnh du lịch thủ đô đến đông đảo khách du lịch trong nƣớc và quốc tế. 

1.3.2.2. Cơ sở pháp lý để tổ chức Festival du lịch Hà Nội 

Kể từ sau thời kỳ mở cửa, Đảng và Nhà nƣớc rất quan tâm đến phát triển 

ngành du lịch. Du lịch, dịch vụ lúc này đƣợc coi là “một ngành kinh tế quan trọng 

trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước” với mục tiêu: “Phát triển 

mạnh du lịch, từng bước đưa nước ta trở thành trung tâm du lịch có tầm cỡ trong 

khu vực”. Quan điểm đó đƣợc thể hiện trong các văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ 

VI, VII, VIII, đến Đại hội Đảng lần thứ IX đƣợc nâng lên: “Phát triển nhanh du lịch 

thật sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn”.  

Ngày 22/6/1993, Chính phủ ban hành Nghị quyết 45 về đổi mới, quản lý và 

phát triển ngành du lịch. Tháng 10 năm 1994, Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng ban 

hành Chỉ thị 46 về lãnh đạo, đổi mới và phát triển du lịch trong tình hình mới. Đƣợc 

sự quan tâm của Đảng và nhà nƣớc, cơ chế chính sách phát triển du lịch từng bƣớc 

đƣợc hình thành tạo môi trƣờng cho du lịch phát triển, nâng cao hiệu lực quản lý.  

Để thực hiện Chỉ thị 46 của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng, Nghị quyết 45 về 

lãnh đạo, đổi mới và phát triển du lịch trong tình hình mới, Ban thƣờng vụ Thành 

ủy Hà Nội ra Nghị quyết 11 về “Đổi mới và phát triển du lịch Thủ đô từ nay đến 

năm 2010 và những năm sau” nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành 

về ngành kinh tế du lịch, có những biện pháp thiết thực đƣa du lịch thủ đô phát 

triển mạnh trong những năm tiếp theo. Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 11 là : 

Tăng cƣờng giao lƣu và hợp tác với các tỉnh bạn để đẩy mạnh du lịch 

nội địa, đáp ứng nhu cầu du lịch ngày càng tăng của nhân dân, góp phần 



50 

 

nâng cao dân trí, lòng yêu nƣớc, cải thiện đời sống tinh thần của nhân 

dân. Mở rộng hợp tác quốc tế để không ngừng thu hút ngày càng nhiều 

khách từ các nƣớc vào Hà Nội [97, tr.3]. 

Một trong những biện pháp để thực hiện đƣợc mục tiêu phát triển du lịch thủ 

đô theo tinh thần Nghị Quyết 11 là “Tăng cƣờng công tác tiếp thị, quảng bá du 

lịch để thu hút khách, đặc biệt là khách quốc tế” [97, tr.3]. 

Mặt khác, ngày 24/5/1995, Thủ tƣớng Chính Phủ ra Quyết định số 307 về việc 

phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam. Tháng 7 năm 1998, Chủ 

tịch UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt Quy hoạch 97 về phát triển du lịch thủ 

đô. Tất cả những văn kiện, nghị quyết trên đã trở thành cơ sở pháp lý để Sở Du lịch 

Hà Nội đề xuất với UBND thành phố tổ chức Festival du lịch Hà Nội nhằm kết nối 

du lịch giữa Hà Nội với các tỉnh thành trong cả nƣớc và bạn bè quốc tế, đồng thời 

quảng bá thu hút khách và thúc đẩy sản phẩm du lịch thủ đô phát triển. 

1.3.3. Những nhân tố tác động đến Festival du lịch Hà Nội 

Từ sự phân tích cơ sở hình thành Festival du lịch Hà Nội cho thấy festival ra 

đời và phát triển trong bối cảnh đất nƣớc đổi mới, mở cửa hội nhập quốc tế. Do đó, 

có nhiều yếu tố tác động đến Festival du lịch Hà Nội, trong đó có 3 nhân tố chính: 

(1) Việt Nam mở cửa, chủ động giao lƣu hội nhập quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực 

du lịch; (2) Chính trị ổn định, kinh tế phát triển, Hà Nội trở thành điểm đến an toàn, 

tin cậy; (3) Những chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nƣớc và thành phố Hà Nội về 

phát triển văn hóa du lịch. 

1.3.3.1.Việt Nam mở cửa, chủ động giao lưu hội nhập quốc tế, đặc biệt trong 

lĩnh vực du lịch 

Kể từ sau thời kỳ mở cửa, đất nƣớc bƣớc sang nền kinh tế thị trƣờng, kéo theo 

sự phát triển năng động của các ngành kinh tế, trong đó có du lịch. Hội nhập kinh tế 

và giao lƣu văn hóa trở thành xu thế tất yếu trên toàn cầu. Ngành du lịch Việt Nam 

đã chủ động hội nhập quốc tế với nhiều dấu mốc quan trọng. Ngay từ năm 1981, 

Việt Nam đã là thành viên của Tổ chức du lịch thế giới. Năm 1989, gia nhập Hiệp 



51 

 

hội du lịch Châu Á – Thái Bình Dƣơng. Năm 1996, tham gia hiệp hội du lịch 

ASEAN. Ngoài ra, ngành du lịch Việt Nam đã ký và thực hiện trên 40 Hiệp định 

hợp tác du lịch song phƣơng với những nƣớc là thị trƣờng trọng điểm. Đã thiết lập 

quan hệ với trên 1.000 hãng lữ hành của hơn 60 nƣớc và vùng lãnh thổ và tham gia 

hợp tác du lịch tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng. Nhờ hội nhập quốc tế sâu rộng, 

du lịch nƣớc ta đã xuất hiện trên bản đồ du lịch thế giới, qua đó đã mang lại những 

tác động tích cực tới du lịch Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, đồng thời tạo 

ra một môi trƣờng cạnh tranh khốc liệt hơn trong lĩnh vực du lịch.  

Đặc biệt, việc Việt Nam gia nhập các nƣớc ASEAN đã tác động lớn đến ngành 

du lịch thủ đô, tạo điều kiện để Hà Nội tiếp cận thị trƣờng du lịch tiềm năng nhất 

với hơn 500 triệu dân trong cộng đồng các nƣớc ASEAN. Thị trƣờng này có thể 

đóng góp khoảng 20% tổng số khách du lịch quốc tế đến Hà Nội, Việt Nam. Để 

tranh thủ lƣợng khách này đồng thời thu hút khách từ các thị trƣờng trọng điểm 

khác, ngành du lịch Hà Nội đã chủ động đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, trong đó 

du lịch văn hóa đang là xu hƣớng nổi lên của các nƣớc đang phát triển. Việc xây 

dựng sản phẩm festival du lịch không chỉ là xu thế tất yếu của quá trình giao lƣu 

tiếp biến văn hóa mà còn góp phần tăng tính hấp dẫn, quảng bá thu hút du lịch, tăng 

khả năng giao lƣu kết nối các điểm đến và kết nối khách giữa Việt Nam với các 

nƣớc trong khu vực, trên thế giới và ngƣợc lại. Đây chính là điều kiện tiên quyết, là 

nhân tố đầu tiên tác động đến sự ra đời và phát triển của Festival du lịch Hà Nội. 

1.3.3.2. Chính trị ổn định, kinh tế phát triển, Hà Nội trở thành điểm đến an 

toàn, tin cậy 

Vào giai đoạn những năm 1997-1998, tình hình an ninh chính trị trên thế giới có 

nhiều biến động. Chiến tranh cục bộ, nội chiến, khủng bố diễn ra ở nhiều quốc gia 

trên thế giới. Nền kinh tế Châu Á rơi vào khủng hoảng tài chính. Có thể thấy, tình 

hình chính trị kinh tế xã hội đã tác động mạnh đến nhu cầu đi du lịch của ngƣời dân. 

Lúc này nhu cầu đi du lịch của du khách trƣớc tiên phải đảm bảo an toàn nên họ 

hƣớng tới những nƣớc có tình hình chính trị xã hội ổn định. Trong bối cảnh đó, Hà 
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Nội, Việt Nam là một trong những quốc gia Đông Nam Á giữ vững đƣợc sự ổn định 

chính trị, kinh tế mặc dù bị ảnh hƣởng đôi chút nhƣng vẫn trên đà phát triển nên Hà 

Nội trở thành điểm đến hấp dẫn an toàn đối với du khách quốc tế.  

Minh chứng cho tình hình chính trị xã hội ổn định là sự kiện ngày 16/7/1999, tại 

La Paz, Thủ đô Bolivia, UNESCO đã tổ chức trọng thể Lễ trao "Giải thƣởng 

UNESCO - Thành phố vì Hòa bình" năm 1999 cho 5 thành phố thuộc 5 châu lục trên 

thế giới. Thủ đô Hà Nội là thành phố duy nhất của khu vực châu Á - Thái Bình 

Dƣơng vinh dự nhận phần thƣởng cao quý này. Đây là sự ghi nhận của cộng đồng 

quốc tế về những thành tựu nổi bật của thủ đô Hà Nội trong quá trình đổi mới, cũng 

nhƣ khát vọng về hoà bình của nhân dân Việt Nam. Để gìn giữ và phát triển danh 

hiệu cao quý đó, Hà Nội đã có nhiều chính sách và nhiều phong trào xây dựng thủ đô 

ngày càng xanh - sạch - đẹp, con ngƣời văn minh, thân thiện, hiếu khách… 

Tất cả những điều này đã biến thủ đô Hà Nội trở thành điểm đến thân hiện đối 

với du khách. Đây cũng chính là nhân tố quan trọng thứ hai tác động đến việc thành 

phố quyết định tổ chức Festival du lịch Hà Nội nhằm kích cầu du lịch, quảng bá hình 

ảnh điểm đến, Hà Nội – thành phố vì hòa bình. 

1.3.3.3. Những chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội 

về phát triển văn hóa du lịch 

Vào thời kỳ trƣớc những năm 90 của thế kỷ XX khi Việt Nam chƣa mở cửa 

hội nhập quốc tế và còn bị ảnh hƣởng bởi chính sách cấm vận thì ngành du lịch Việt 

Nam chƣa có cơ hội phát triển. Nhƣng từ sau đổi mới, lĩnh vực du lịch đƣợc Đảng, 

Nhà nƣớc và các địa phƣơng rất quan tâm nên đã có những bƣớc tiến vƣợt bậc. 

Cùng với các chính sách của Đảng và Nhà nƣớc về phát triển du lịch, Thành Ủy Hà 

Nội ban hành nhiều chính sách nhằm phát triển ngành du lịch thủ đô, trong đó phải 

kể đến Nghị quyết 11 ra đời năm 1998 về đổi mới, phát triển du lịch Thủ đô từ nay 

đến năm 2010 và những năm sau. Du lịch Hà Nội cũng đƣợc xác định là một trong 10 

ngành dịch vụ quan trọng trong chƣơng trình phát triển dịch vụ trình độ chất lƣợng cao 

tại chƣơng trình 07, một trong 9 chƣơng trình công tác lớn của Thành ủy. Sở dĩ ngành 
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Du lịch đƣợc đánh giá cao vì nó tạo cơ hội việc làm và mang lại thu nhập cho ngƣời 

dân và đóng góp lớn vào ngân sách thành phố. Phát triển du lịch sẽ tạo điều kiện và 

thúc đẩy các ngành liên quan phát triển nhƣ vận chuyển hàng không, thƣơng mại, ngân 

hàng, viễn thông, nông nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp, xây dựng. Có thể khẳng 

định, du lịch là ngành kinh tế, mang lại nguồn thu nhập ngoại tệ đáng kể, góp phần làm 

tăng cán cân dịch vụ kinh tế thủ đô... [89].  

Để thúc đẩy ngành du lịch Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, Hà Nội đã thành 

lập Ban chỉ đạo phát triển du lịch của thành phố để chỉ đạo chung và phối hợp giữa các 

Sở, ngành cho phát triển du lịch. Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hà Nội đến 

2010 và những năm sau đã đƣợc phê duyệt năm 1997 và đƣợc điều chỉnh, bổ sung và 

phê duyệt năm 2002. Mục tiêu của quy hoạch đến năm 2010 GDP của du lịch chiếm 

12% GDP của Thành phố, đƣa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trong 

các kỳ Đại hội Đảng bộ, thành phố đều xác định quyết tâm xây dựng cơ sở vật chất kỹ 

thuật phục vụ du lịch, đƣa thủ đô Hà Nội thành trung tâm du lịch tầm cỡ khu vực và là 

trung tâm phân phối khách hàng đầu của cả nƣớc. Từ mục tiêu đó, thành phố Hà Nội 

đã ban hành nhiều kế hoạch cụ thể để phát triển du lịch. Những chính sách trên đã có 

tác động trực tiếp đến việc ra đời và tổ chức Festival du lịch Hà Nội.  

1.3.4. Khái quát các kỳ Festival du lịch Hà Nội 

1.3.4.1. Festival du lịch Hà Nội 1999 

Xuất phát từ lợi thế du lịch thủ đô và định hƣớng phát triển văn hóa du lịch 

của Hà Nội, tháng 6 năm 1994, Sở du lịch Hà Nội chính thức ra đời nhằm thực hiện 

chức năng quản lý nhà nƣớc đối với các hoạt động du lịch đồng thời làm nhiệm vụ 

xúc tiến du lịch, thúc đẩy ngành du lịch thủ đô phát triển.  

Nhận thức đƣợc vai trò của Festival trong việc giao lƣu văn hóa và phát triển 

du lịch, tháng 10 năm 1999, thành phố Hà Nội và hãng Hàng không quốc gia Việt 

Nam đã tổ chức Festival du lịch Hà Nội 1999. Đây là sự kiện du lịch lớn đầu tiên 

diễn ra vào dịp kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng thủ đô tại hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Nội dung festival chủ yếu quảng bá thế mạnh du lịch của thủ đô trên cơ sở khai thác 
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các yếu tố di sản văn hóa Hà Nội. Về mặt chuyên môn ngành du lịch Hà Nội đã 

tham khảo ý kiến các nhà khoa học nhƣ GS sử học Lê Văn Lan, cố GS Trần Quốc 

Vƣợng, nhà Hà Nội học Lê Vinh Phúc… 

Festival du lịch Hà Nội 1999 thu hút hơn 70 doanh nghiệp du lịch trong nƣớc, 

40 đại diện của các hãng lữ hành quốc tế tham gia. Không gian tổ chức diễn ra tại 

công viên Bách Thảo, hồ Hoàn Kiếm Hà Nội nhằm đảm bảo cho các hoạt động của 

festival hấp dẫn du khách nhƣ thả đèn trời, hát quan họ, biểu diễn văn nghệ, múa rối 

nƣớc, bơi chải... cùng hoạt động tấp nập của các gian hàng du lịch. 

Festival du lịch Hà Nội 1999 là sự kiện mở đầu, đƣợc tổ chức mang tính thử 

nghiệm, kinh phí do ngân sách thành phố cấp ở mức khiêm tốn, một phần do hãng 

hàng không Vietnam Airline tài trợ. Đạo diễn của festival đƣợc giao cho NSND 

Chu Thúy Quỳnh. Festival du lịch Hà Nội 1999 nhận đƣợc sự quan tâm rất lớn của 

Chính Phủ và lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội. Đích thân PTT Chính phủ 

Nguyễn Mạnh Cầm đã trực tiếp chỉ đạo thành phố Hà Nội trang trí thêm đèn hoa 

xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, vƣờn hoa Diên Hồng, vƣờn hoa Chí Linh để 

tạo không gian thêm phần lung linh huyền ảo phục vụ tốt cho lễ hội. Mặc dù quy 

mô của Festival du lịch Hà Nội 1999 không lớn, nhƣng bƣớc đầu đã tạo đƣợc 

tiếng vang, thu hút đƣợc sự quan tâm của giới truyền thông và du khách và trở 

thành một sự kiện tuyên truyền, quảng bá cho du lịch Hà Nội, tạo cơ hội cho các 

doanh nghiệp hợp tác với nhau.  

1.3.4.2. Festival du lịch quốc tế Hà Nội 2001 

Tháng 10 năm 2001, Hà Nội tiếp tục tổ chức festival du lịch với quy mô lớn 

hơn và có nhiều yếu tố quốc tế. Festival DLQT Hà Nội diễn ra trong hai ngày 06/10 

và 07/10 tại vƣờn hoa Chí Linh, Diên Hồng, quảng trƣờng Cách mạng Tháng Tám, 

hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đạo diễn của chƣơng trình là NSND Phạm Thị Thành.  

Với chủ đề “Hà Nội xưa và nay” trong hai ngày diễn ra Festival DLQT Hà 

Nội 2001 có nhiều hoạt động sôi nổi, nội dung phong phú thu hút sự quan tâm của 

du khách nhƣ triển lãm gian hàng du lịch trong và ngoài nƣớc, liên hoan văn hóa ẩm 
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thực Hà thành, hội thảo giao lƣu phát triển du lịch, chƣơng trình nghệ thuật đặc sắc, 

hoành tráng diễn ra các ngày... đã để lại nhiều ấn tƣợng tốt đẹp với du khách. 

Trong không gian mở, 5 cổng chào đƣợc dựng lên, tƣợng trƣng cho 5 cửa ngõ 

của thành Thăng Long xƣa, đón ngƣời xem vào khu vực trung tâm của festival. Hai 

cổng lớn phía đƣờng Lê Lai, Lê Thạch mô phỏng theo hình Ô Quan Chƣởng. Rất nhiều 

đèn lồng đƣợc treo cùng những lá cờ rực rỡ dƣới nắng.  

Festival DLQT Hà Nội 2001 đã thu hút các đoàn khách đến từ 9 thị trƣờng 

trọng điểm trên thế giới, 150 đơn vị, trong đó có 40 doanh nghiệp đến từ Vân Nam, 

Quảng Tây, Quảng Châu (Trung Quốc) cùng 17 tỉnh, thành phố trong nƣớc tham 

gia. Bên cạnh đó là sự tham dự của đông đảo của các nghệ sỹ đến từ 11 đoàn nghệ 

thuật, hàng trăm doanh nghiệp, hàng ngàn vận động viên của các đơn vị, các câu lạc 

bộ cùng hàng chục vạn đồng bào thủ đô và các tỉnh lân cận. Qua đây đã giới thiệu 

với bạn bè trong nƣớc và quốc tế về Việt Nam, về tài nguyên nhân văn của thủ đô 

ngàn năm văn hiến, giới thiệu tiềm năng, sản phẩm, dịch vụ du lịch của Hà Nội và 

các tỉnh thành. Festival du lịch quốc tế Hà Nội 2001 đã thành công tốt đẹp, để lại ấn 

tƣợng, hình ảnh đẹp trong nhân dân và du khách. 

1.3.4.3. Festival du lịch quốc tế Hà Nội 2003 

Festival DLQT Hà Nội 2003 tiếp tục đƣợc tổ chức để chào mừng Đại hội thể 

thao Đông Nam Á SEA Games 22, Chƣơng trình Hành động quốc gia về Du lịch và 

chiến dịch “Chào mừng Châu Á” lần thứ 2 của các thị trƣởng ANMC 21.  

Với chủ đề “Hà Nội - Nhịp cầu hữu nghị và hợp tác”, Festival DLQT Hà Nội 

2003 diễn ra từ ngày 15/11 đến ngày 17/11/2015 trong không gian mở tại một số khu 

vực quanh hồ Hoàn Kiếm, vƣờn hoa Chí Linh, vƣờn hoa Diên Hồng, Hà Nội. Festival 

tập trung giới thiệu Hà Nội, thành phố vì hòa bình, đồng thời tuyên truyền, quảng bá, 

thu hút khách quốc tế trong thời gian diễn ra Sea Games 22 tại Hà Nội. 

Festival DLQT Hà Nội 2003 với nhiều hình thức sinh động đã để lại ấn tƣợng 

tốt đẹp trong lòng du khách. Tham gia festival có 23 tỉnh, thành phố, 300 doanh 

nghiệp trong cả nƣớc cùng 7 thủ đô, thành phố lớn trên thế giới là Tokyo (Tôkyô), 

Beijing (Bắc Kinh), Bangkok (Băng Cốc), Jakarta (Giacácta), Delhi (Đêli), 
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Kunming (Côn Minh), Kuala Lumpur (Kuala Lămpơ), Hiệp hội Du lịch quốc gia 

Liên bang Nga và nhiều công ty du lịch quốc tế. Bên cạnh đó là 6 đoàn diễn nghệ 

thuật với trên 1.000 diễn viên của 30 đơn vị nghệ thuật cùng hàng ngàn sinh viên 

các trƣờng đào tạo du lịch trong nƣớc và một số đoàn nghệ thuật nƣớc ngoài. 

Nội dung của Festival DLQT Hà Nội 2003 gồm ba mảng hoạt động chính là 

triển lãm giới thiệu sản phẩm, liên hoan ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật trong và 

ngoài nƣớc cùng các trò chơi dân gian. Mở đầu lễ khai mạc là hoạt cảnh “Trả 

gƣơm” và lễ hội tịch điền với màn múa “Ngày mùa quê hƣơng” do các nghệ sỹ biểu 

diễn tại sân khấu A bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Các điệu hát, múa về Hà Nội, Việt Nam 

và một số thành phố lớn của thế giới đƣợc các nghệ sỹ trình diễn đem đến cho lễ hội 

một sắc thái riêng. 6 đoàn diễn lƣu động đã biểu diễn các tiết mục nghệ thuật đặc 

sắc theo phong cách carnival đƣờng phố vừa bản sắc vừa hội nhập. Trên các phố 

Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay, vƣờn hoa Chí Linh trƣng bày giới thiệu 

những sản phẩm, địa danh du lịch, làng nghề nổi tiếng của Hà Nội và cả nƣớc. Triển 

lãm đƣợc tổ chức trong không gian mở với gần 300 gian hàng mô phỏng các mái 

nhà cổ Hà Nội. Đặc biệt, sự xuất hiện của 13 đơn vị du lịch quốc tế đã tạo cơ hội 

cho ngƣời dân tìm hiểu về du lịch của các thành phố nhƣ Kuala Lumpur (Malaysia), 

Beijing (Bắc Kinh), Kunming (Côn Minh), Guangxi (Quảng Tây), Guilin (Quế 

Lâm) (Trung Quốc), Dehli (Ấn Độ), Bangkok (Thái Lan), Jakarta (Indonesia)... 

đồng thời giúp các doanh nghiệp học hỏi kinh nghiệm, giao lƣu và hợp tác. 

Điểm thu hút nhiều du khách là khu chợ quê thu nhỏ tại vƣờn hoa Diên Hồng. 

Tại đây, du khách đƣợc phục vụ các món ăn truyền thống của Hà Nội và đồng bằng 

Bắc Bộ nhƣ: phở, bánh đúc làng Cót, bánh cuốn Thanh Trì, chả cá Lã Vọng, chè bà 

cốt, bánh tẻ, bánh nếp, xôi chè... Phiên chợ quê càng sôi động hơn với cuộc thi nấu 

cơm của các bà, các cô đến từ làng Đọi Xá (Bắc Ninh). Hình ảnh các cô gái thƣớt 

tha trong tà áo tứ thân, mớ ba mớ bảy gánh trên vai niêu cơm đất, theo sau là một 

ngƣời cầm bó củi cháy phừng phừng đã thật sự thu hút du khách. 

Lễ bế mạc Festival DLQT Hà Nội 2003 diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. 

Sau diễn văn bế mạc là chƣơng trình nghệ thuật 40 phút, gồm: Múa thiếu nữ Việt 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kunming
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Nam và múa Chăm “Đêm huyền thoại”, một số ca khúc Việt Nam đằm thắm thiết 

tha có múa phụ hoạ, bài kết có nội dung chào đón khách đến Sea Games 22. 

1.3.4.4. Festival du lịch quốc tế Hà Nội 2005 

Festival DLQT 2005 đƣợc tổ chức từ ngày 29/4 đến ngày 1/5 nhân kỷ niệm 30 

năm giải phóng miền Nam, 10 năm Việt Nam là thành viên ASEAN và hƣớng tới 

chào mừng 60 năm thành lập nƣớc. Festival còn là hoạt động nhằm tăng cƣờng 

quảng bá cho ngành du lịch Việt Nam và Hà Nội trƣớc thềm hội nhập AFTA 2006, 

triển khai thực hiện Hiệp định thƣơng mại Việt Mỹ.  

Với ý nghĩa đó, Festival DLQT Hà Nội 2005 có sự tham gia của hàng trăm 

doanh nghiệp lữ hành, khách sạn trên địa bàn Hà Nội; 21 thành phố, tổ chức và 

doanh nghiệp quốc tế; 31 sở quản lý nhà nƣớc về du lịch; 60 doanh nghiệp lữ hành, 

khách sạn các địa phƣơng; 24 nghệ nhân các làng nghề. Bên cạnh đó là sự tham gia 

của các tổ chức và các đoàn nghệ thuật đến từ Trung Quốc, Argentina, Đan Mạch, 

Pháp. Ngoài các cơ quan báo chí trong nƣớc còn có 4 đoàn báo chí lớn đến từ Nga, 

Đức, Nhật, Pháp và một số cựu chiến binh Mỹ đến tham dự và đƣa tin về festival. 

Đặc biệt, Festival DLQT Hà Nội 2005 có sự tham gia của một số quan chức nằm 

trong mạng lƣới các thành phố châu Á thế kỷ 21 (ANMC21), Hội đồng xúc tiến du 

lịch châu Á (CPTA) và các nghệ sỹ từ các nƣớc bạn đến biểu diễn. 

Festival DLQT Hà Nội 2005 với chủ đề “Nhịp cầu hữu nghị” đƣợc thể hiện 

qua 5 mảng chính, đó là: Triển lãm 200 gian hàng du lịch; Liên hoan ẩm thực 

“Hƣơng sắc Việt Nam”; Triển lãm gốm sứ Bát Tràng; Triển lãm hoa, cây cảnh 

“Nông nghiệp, nông thôn Hà Nội chào mừng Festival DLQT Hà Nội 2005”; 

Chƣơng trình nghệ thuật “Hà Nội - mùa hạ vàng” do NSND Chu Thúy Quỳnh và 

NSND Phạm Thị Thành làm tổng đạo diễn. Điểm nổi bật của festival lần này là lễ 

hội đƣờng phố sôi động thể hiện đƣợc vẻ đẹp giao hòa của văn hóa Đông - Tây với 

sự tham gia của một số đoàn nghệ thuật đến từ các nƣớc trong khu vực và thế giới. 

Festival du lịch diễn ra xung quanh hồ Hoàn Kiếm nối với tuyến phố Hàng 

Đào - Đồng Xuân. Tại đây có 200 gian hàng trong nƣớc, 45 gian quốc tế. Các gian 

hàng giới thiệu tiềm năng du lịch, các tua, tuyến, điểm, những sản phẩm làng nghề 
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cùng các nghệ nhân từng đƣợc phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Bàn tay vàng . 

Xen kẽ là phần trƣng bày hoa, cây cảnh và nhiều sản phẩm du lịch các vùng, miền. 

Trong khuôn khổ festival, tại khu vực hồ nƣớc công viên Bách Thảo, lễ hội ẩm 

thực dân tộc và hội chợ gốm sứ Bát Tràng đƣợc tổ chức. Hơn 100 gian hàng đƣợc 

thiết kế theo phong cách truyền thống, giúp ngƣời xem trở về khung cảnh chợ quê 

của đồng bằng Bắc Bộ với món ăn dân tộc qua tài năng của đầu bếp các khách sạn 

lớn trong thành phố. Bên cạnh đó là sân khấu nhỏ tái hiện hình ảnh chiếu chèo sân 

đình, nghệ thuật tuồng và hát xẩm để du khách tìm hiểu, thƣởng thức.  

Mang ý tƣởng về một thành phố của những liên hoan nghệ thuật đƣờng phố, 

ban tổ chức đã cố gắng để ba ngày festival thật sự trở thành ngày hội văn hóa của 

nhân dân mà ở đó diễn viên và du khách nhƣ hòa làm một. Đây không chỉ là dịp 

giới thiệu với du khách nét đẹp văn hóa Hà Nội mà còn là ngày hội giao lƣu giữa 

các nền văn hóa, giữa lễ hội hóa trang theo phong cách carnival phƣơng Tây với 

nghệ thuật diễn xƣớng dân gian phƣơng Đông tinh tế, độc đáo. Có trên 20 đơn vị 

nghệ thuật chuyên nghiệp trong nƣớc cùng nhiều nghệ sỹ Trung Quốc, Argentina, 

Ấn Độ, Pháp biểu diễn 74 suất tại bốn sân khấu lớn trên thuyền và trên đƣờng phố 

xung quanh hồ Hoàn Kiếm trong ba ngày festival. Một chƣơng trình diễu hành lớn 

gồm các trò múa cà kheo, xiếc, rƣớc đám cƣới cổ, múa rối lùn, múa hoa đăng, rƣớc 

hoa bằng xích lô... diễn ra trên tuyến phố đi bộ từ ngã tƣ Hàng Ngang - Hàng Đào - 

Lê Thái Tổ - Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng đến quảng trƣờng Đông Kinh Nghĩa 

Thục. Các góc phố còn bố trí những xe xem phim đen trắng thời kỳ đầu thế kỷ 20.  

Đặc biệt, Sở DLHN phối hợp các nghệ sĩ thành phố Toulouse nƣớc Pháp và 

Hiệp hội biểu diễn nghệ thuật Pháp tổ chức nhiều buổi biểu diễn âm nhạc tại khu 

phố cổ Hà Nội. Hằng ngày trên ban công tầng hai một số nhà cổ ở tuyến phố đi bộ 

và trƣớc cửa rạp Chuông Vàng, các nghệ sĩ Pháp và Việt Nam sẽ “chơi” những tác 

phẩm âm nhạc cổ điển dành cho đàn vi-ô-lông và ghi-ta trong một không gian 

huyền ảo, thấm đẫm chất trữ tình.  

Điểm nhấn của festival du lịch là đêm khai mạc. Những hình ảnh đặc trƣng 

của văn hóa và cốt cách ngƣời Hà Nội lần lƣợt đƣợc phản ánh, tái dựng sinh động 
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trên sân khấu quảng trƣờng dƣới chân tƣợng đài Lý Thái Tổ. Các màn diễn: Hà 

Nội rực rỡ muôn hoa, Đài sen trong tiếng chuông ngân, Hƣơng sen và hồn thơ tiến 

sĩ, Hồ Gƣơm - làn nƣớc xanh yên bình, Làng nghề - sức sống cộng đồng, Hà Nội 

nơi hội tụ muôn phƣơng, Khúc hoan ca đất Việt nhƣ phủ che trong lớp mầu huyền 

diệu, lung linh của văn hóa tâm linh phƣơng Đông và văn hóa Hà Nội, vừa sâu 

lắng, uyên bác, thanh tao, vừa bình dị, thân tình, đầy lòng nhân nghĩa và giàu lòng 

mến khách.  

Thông qua Festival DLQT Hà Nội 2005, Ban tổ chức mong muốn tạo ra một 

không khí văn hóa, nghệ thuật, du lịch sôi động, lƣu giữ trong lòng du khách và bạn 

bè các nƣớc những ấn tƣợng và tình cảm tốt đẹp về một thành phố văn hóa nghệ 

thuật, thành phố vì hòa bình. 

1.3.4.5. Festival du lịch quốc tế Thăng Long, Hà Nội 2010 

Festival DLQT Thăng Long, Hà Nội 2010 với chủ đề “Thăng Long-Hà Nội, 

hội tụ ngàn năm” đƣợc tổ chức từ ngày 2/10 đến 5/10/2010 tại Thiên đƣờng Bảo 

Sơn Hà Nội. Festival du lịch lần này là một trong những sự kiện lớn nhất Năm Du 

lịch Quốc gia 2010, nằm trong 10 ngày Đại lễ đồng thời chào mừng 50 năm thành 

lập ngành du lịch Việt Nam. Festival DLQT Thăng Long Hà Nội 2010 do nhà văn 

Nguyễn Khắc Phục là tác giả kịch bản lễ khai mạc, nhạc sĩ An Thuyên đƣợc mời 

làm tổng đạo diễn các chƣơng trình nghệ thuật.  

Festival DLQT Thăng Long Hà Nội 2010 thu hút sự tham gia của gần 200 tổ 

chức, doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc với nhiều hoạt động sôi nổi:  

Một là hội chợ, triển lãm của hơn 319 gian hàng giới thiệu văn hóa du lịch 

trong nƣớc và quốc tế. Khu gian hàng nội địa có 73 công ty lữ hành, khách sạn, các 

hãng vận chuyển, khu du lịch, 26 làng nghề, 14 gian hàng ẩm thực và 4 cơ sở đào 

tạo du lịch tham gia. Có 33 Sở VH,TT&DL các tỉnh, 14 doanh nghiệp du lịch và 2 

Hiệp hội du lịch các tỉnh, thành phố tham gia triển lãm trong nƣớc. Khu quốc tế có 

7 quốc gia là Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, CuBa, Lào, Campuchia, Myanmar 

cùng 4 tỉnh, thành phố là Tokyo (Nhật Bản), Kuala Lumper (Malaysia), Bang Kok 
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(Thái Lan) và Quảng Tây (Trung Quốc). Ngoài ra còn có 5 đại sứ quán (Ai Cập, 

Brazil, Ba Lan, Bangladesh và Sri Lanka), 1 tổ chức quốc tế (Hội đồng Xúc tiến Du 

lịch Châu Á - CPTA), 2 hãng hàng không quốc tế (China Southern Airlines, Air 

Asia) và 16 hãng lữ hành, doanh nghiệp tham gia gian hàng tại triển lãm. 

Hai là hội thảo du lịch quốc tế do Tổng cục Du lịch chủ trì 

Hội thảo diễn ra vào chiều 04/10/2010 với chủ đề “Phát huy giá trị các di sản 

văn hóa và làng nghề truyền thống trong phát triển du lịch” với sự tham dự của hơn 

200 đại biểu, 16 tham luận trong nƣớc và quốc tế. Hội thảo thu hút sự tham gia của 

các học giả, chuyên gia đầu ngành về du lịch, đặc biệt là tham luận của Chủ tịch 

Hiệp hội Du lịch Châu Á - Thái Bình Dƣơng (PATA), đại diện Tổ chức Du lịch Thế 

giới (UNWTO), Tổng cục Du lịch, Sở VH,TT&DL Hà Nội và một số hãng lữ hành 

đã nêu bật đƣợc các giá trị văn hóa, lịch sử phong phú, đa dạng của Thăng Long Hà 

Nội và đề xuất giải pháp nhằm phát triển du lịch một cách bền vững. 

Ba là chƣơng trình nghệ thuật, ẩm thực, làng nghề, trò chơi dân gian  

Liên tục trong 4 ngày đêm, Festiva DLQT Hà Nội 2010 đã trình diễn các loại 

hình di sản đặc sắc nhƣ: hát Then của dân tộc Thái, ca trù, ả đào, chầu văn, dân ca 

Nghệ Tĩnh, quan họ Bắc Ninh, biểu diễn rối nƣớc và một số trò chơi dân gian. Bên 

cạnh các loại hình truyền thống, festival còn có các màn biểu diễn hip hop, lễ hội 

đƣờng phố huyên náo của các nghệ sỹ đi cà kheo, xiếc ảo thuật, vũ công trình diễn, 

ca nhạc quốc tế. Ngoài ra, Festival du lịch Hà Nội 2010 còn trình diễn chế tác các 

sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nghệ thuật ẩm thực, thƣ pháp Hán Nôm, các tour khám 

phá điểm đến, giới thiệu nét đẹp đặc sắc Hà thành. Điểm nhấn của festival là đêm 

nghệ thuật khai mạc hoành tráng tối 2/10 với sự tham gia của hàng ngàn nghệ sĩ. 

Trong đó, màn biểu diễn hoa sen, đàn bầu, sáo trúc, hòa tấu trống đồng, nhạc nƣớc, 

pháo hoa đã làm nên một chƣơng trình đặc sắc mang dấu ấn văn hóa Việt để giới 

thiệu với bạn bè quốc tế. 

Thông qua Festival du lịch Hà Nội, nhiều đơn vị, doanh nghiệp du lịch trong 

nƣớc và quốc tế đã thiết lập mối quan hệ phát triển lâu dài. Ƣớc tính có khoảng 

100.000 lƣợt khách đến tham quan trong 04 ngày diễn ra festival. 



61 

 

Tiểu kết 

Festival du lịch là một hiện tƣợng văn hóa đƣơng đại mới đƣợc du nhập vào 

Việt Nam sau thời kỳ mở cửa. Mặc dù festival du lịch đã manh nha hình thành từ 

lâu, nhƣng phải đến thời kỳ cách mạng công nghiệp tƣ sản cuối thế kỷ XVIII, 

festival mới trở thành một công cụ của marketing du lịch và nó bắt đầu đi vào 

chuyên nghiệp từ giữa thế kỷ XX. Festival du lịch du nhập vào Việt Nam từ cuộc 

giao lƣu văn hóa Việt-Pháp tại Huế năm 1992. Từ Huế, festival lan sang nhiều tỉnh, 

thành phố khác trong cả nƣớc. 

Xuất phát từ tiềm năng du lịch Hà Nội, yêu cầu thực tiễn đặt ra và quan điểm 

chỉ đạo của thành phố mà Festival du lịch Hà Nội đã ra đời trên cơ sở giao lƣu tiếp 

biến với festival của một số nƣớc trên thế giới, trong đó có Festival du lịch quốc tế 

Bắc Kinh, Thƣợng Hải.  

Trải qua 5 kỳ Festival du lịch Hà Nội từ 1999 đến 2010, mô hình tổ chức của 

festival vẫn là mô hình cấu trúc hành chính do Sở DLHN đóng vai trò chủ thể, đứng 

ra tổ chức. Khách thể của festival chính là du khách. Các tổ chức, doanh nghiệp, 

làng nghề, hiệp hội trong nƣớc và quốc tế cùng các cơ quan báo chí đóng vai trò 

tham dự. Mỗi kỳ Festival du lịch Hà Nội đều có chủ đề riêng. Quy mô festival ngày 

càng đƣợc mở rộng, năm sau lớn hơn năm trƣớc.  

Nhƣ vậy, đứng dƣới góc độ quản lý, có thể khẳng định Festival du lịch Hà Nội 

vừa là sản phẩm du lịch đặc thù, vừa là công cụ truyền thông đƣợc tổ chức nhằm 

quảng bá thu hút khách. Tuy nhiên, dƣới góc độ văn hóa học, hiện tƣợng văn hóa 

này lại ít nhiều tác động đến đời sống của ngƣời dân thông qua việc bảo tồn, tôn 

vinh di sản và giao lƣu văn hóa quốc tế.  
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Chƣơng 2  

CẤU TRÖC, ĐẶC ĐIỂM VÀ TÁC ĐỘNG  

CỦA FESTIVAL DU LỊCH  HÀ NỘI 

2.1. Cấu trúc của Festival du lịch Hà Nội 

Cấu trúc đƣợc hiểu là việc tổ chức các bộ phận của một hệ thống làm cho nó 

có một tính cố kết mạch lạc và mang tính đặc trƣng thƣờng xuyên. Với cách hiểu 

nhƣ vậy thì bất cứ một sự phân tích các mối quan hệ nào giữa các thành phần của 

một sự vật cũng là một sự phân tích cấu trúc, và việc phân tích cấu trúc Festival du 

lịch Hà Nội cũng không nằm ngoài nguyên lý đó.  

Cấu trúc chƣơng trình Festival du lịch Hà Nội bắt đầu từ mục tiêu tổ chức và 

đƣợc kết cấu thành 2 thành tố là văn hóa nghệ thuật và du lịch thƣơng mại.  

Hình 2.1. Cấu trúc chƣơng trình Festival du lịch Hà Nội  
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triển mạnh trên thế giới và bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế, 

khách quốc tế vẫn chƣa biết đến Hà Nội và ngƣời dân trong nƣớc chƣa biết nhiều 

đến du lịch. Do đó, ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động mục tiêu của Sở Du 

lịch là phải tạo ra một festival của riêng Hà Nội, mục tiêu tổ chức nhằm: 

Thứ nhất, tạo sân chơi xúc tiến du lịch. Sân chơi này sẽ tạo điều kiện cho các 

cơ quan quản lý nhà nƣớc về du lịch của Hà Nội và các tỉnh thành, các doanh 

nghiệp, tổ chức, làng nghề trong nƣớc và quốc tế có cơ hội giao lƣu, quảng bá hình 

ảnh, sản phẩm, dịch vụ và mở ra cơ hội hợp tác với nhau. 

Thứ hai, để quảng bá, kích cầu du lịch. Festival du lịch là cái cớ, là phƣơng 

tiện hữu hiệu để quảng bá thu hút khách, tạo điều kiện để khách du lịch quốc tế biết 

đến Hà Nội và ngƣời dân trong nƣớc biết đến du lịch, đặc biệt là du lịch Hà Nội và 

thúc đẩy nhu cầu đi du lịch của ngƣời dân. 

Vì hai mục tiêu trên, nên Festival du lịch Hà Nội đƣợc tổ chức trƣớc tiên là để 

phục vụ khách du lịch rồi mới đến ngƣời dân. Mục tiêu này đƣợc thể hiện xuyên 

suốt qua các kỳ festival và qua hai thành tố là văn hóa nghệ thuật và du lịch thƣơng 

mại. Tuy nhiên, trên thực tế, mục tiêu này bị pha trộn kết hợp với nhiều mục tiêu 

khác nhau nhân chào mừng các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội của đất nƣớc nên ít 

nhiều làm ảnh hƣởng tới mục đích, ý nghĩa ban đầu của Festival du lịch Hà Nội. 

2.1.2. Thành tố văn hóa, nghệ thuật 

Thành tố văn hóa nghệ thuật bao gồm chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật 

đƣợc thực hiện theo ý đồ của ban tổ chức và sự tham vấn của nhóm sáng tạo, trong 

đó có vai trò quan trọng của tổng đạo diễn. Ở festival chuyên nghiệp của các nƣớc, 

ban tổ chức chính là hội đồng đạo diễn. Họ giữ vai trò quản lý, tổ chức, thực hiện và 

có quyền quyết định cao nhất về nội dung chƣơng trình, chất lƣợng nghệ thuật và 

lựa chọn diễn viên nghệ sỹ tham gia. Tuy nhiên, ở festival du lịch của Việt Nam, 

ban tổ chức chính là cơ quan quản lý nhà nƣớc, đóng vai trò cấp ngân sách và chịu 

trách nhiệm tổ chức festival. Đạo diễn và nhóm sáng tạo đƣợc mời tham gia đóng 

góp xây dựng ý tƣởng và thực hiện theo sự chỉ đạo của ban tổ chức. Trên thực tế, 
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mặc dù chất lƣợng festival phụ thuộc rất lớn vào nhóm sáng tạo, đặc biệt là tài năng 

của tổng đạo diễn nhƣng đối với festival du lịch ở Việt Nam vấn đề này lại phụ 

thuộc vào quyết định của hội đồng nghệ thuật với cơ cấu nhiều thành phần do ban tổ 

chức thành lập ra. Do tính chất khác biệt này mà vai trò của tổng đạo diễn và nhóm 

sáng tạo bị hạn chế trong các festival du lịch ở Việt Nam. 

Thành tố văn hóa nghệ thuật bao gồm các hoạt động sau: 

2.1.2.1. Nghi lễ khai mạc, bế mạc Festival du lịch Hà Nội 

Phần nghi lễ trong Festival du lịch Hà Nội đƣợc thể hiện ở lễ khai trƣơng khu 

triển lãm du lịch, lễ khai mạc và lễ bế mạc festival. 

Thứ nhất, nghi lễ khai trương khu triển lãm du lịch  

Trong tất cả các kỳ Festival du lịch Hà Nội, lễ khai trƣơng khu hội chợ triển 

lãm đƣợc bắt đầu ngay từ sáng ngày đầu tiên của festival. Mô típ chung của lễ khai 

trƣơng thƣờng đƣợc mở màn bằng màn múa rồng, lân rộn rã và biểu diễn quân nhạc 

để đón chào du khách. Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đại diện UBND 

thành phố Hà Nội lên phát biểu khai mạc và đại diện Bộ VH,TT&DL tuyên bố khai 

trƣơng khu hội chợ triển lãm du lịch. Sau nghi thức cắt băng khai trƣơng trang 

trọng, đại biểu cùng ban tổ chức và du khách đi thăm quan khu triển lãm trong 

không khí lễ hội đƣờng phố sôi động cùng các hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra 

đồng thời trên các sân khấu mở xung quanh khu vực tổ chức festival. 

Thứ hai, nghi lễ khai mạc Festival du lịch Hà Nội 

Lễ khai mạc Festival du lịch Hà Nội là sự kiện chính nên thƣờng diễn ra ngay 

buổi tối ngày đầu tiên của festival. Lễ khai mạc sẽ diễn ra trên sâu khấu lớn trung 

tâm đƣợc đầu tƣ hoành tráng và đƣợc truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV4. 

Lễ khai mạc bao gồm hai phần là nghi lễ và chƣơng trình nghệ thuật. 

Phần nghi lễ chính là bài phát biểu trang trọng, cởi mở, thân tình của Phó thủ 

tƣớng Chính phủ thay mặt cho lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc chúc mừng Hà Nội, chính 

quyền và nhân dân thành phố đã tổ chức sự kiện festival du lịch, đồng thời gửi lời 
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chào mừng nồng nhiệt đến bạn bè du khách trong nƣớc và quốc tế đã đến với Hà 

Nội. Phó thủ tƣớng tin tƣởng festival du lịch sẽ trở thành cầu nối văn hóa, du lịch 

giữa Hà Nội, Việt Nam với bạn bè quốc tế. Ngay sau lời chúc mừng của Phó thủ 

tƣớng Chính Phủ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu về mục đích ý nghĩa tổ 

chức festival, gửi gắm thông điệp chào mừng của thành phố Hà Nội đến bạn bè, du 

khách trong nƣớc và quốc tế và chính thức tuyên bố khai mạc Festival du lịch Hà 

Nội. Thời gian còn lại là phần trình diễn nghệ thuật với các tiết mục đặc sắc, hoành 

tráng theo chủ đề cùng màn pháo hoa ấn tƣợng, lộng lẫy [PL6, tr.196]. 

Thứ ba, nghi lễ bế mạc Festival du lịch Hà Nội  

Lễ bế mạc thƣờng diễn ra vào buổi chiều tối ngày cuối cùng tổ chức festival 

du lịch. Địa điểm tổ chức lễ bế mạc mỗi kỳ khác nhau. Trong lễ bế mạc, lãnh đạo 

Sở Du lịch Hà Nội đánh giá tổng kết các hoạt động của festival, đồng thời biểu 

dƣơng, khen thƣởng, cảm ơn những tập thể, cá nhân có đóng góp vào thành công 

của sự kiện. Sau phát biểu là chƣơng trình nghệ thuật gọn nhẹ của các nghệ sỹ 

trong nƣớc và quốc tế cùng biểu diễn để khép lại Festival du lịch Hà Nội. 

Từ sự phân tích nghi lễ của Festival du lịch Hà Nội cho thấy nghi lễ này chủ 

yếu là nghi thức trang trọng theo kiểu ngoại giao chứ không phải là nghi lễ gắn với 

yếu tố thiêng nhƣ trong lễ hội truyền thống. Tuy nhiên, phần nghi thức này là một 

nét riêng phản ánh yếu tố nội sinh của nền văn hóa Việt Nam và các nƣớc phƣơng 

Đông chứ không hoàn toàn giống với lễ khai mạc festival của các nƣớc phát triển. 

Nguyên nhân của sự khác biệt là do ở các nƣớc phƣơng Tây thị trƣờng công nghiệp 

văn hóa đã định hình và phát triển mạnh. Lúc này cung và cầu trong lĩnh vực văn 

hóa nghệ thuật gặp nhau. Chủ thể đứng ra tổ chức festival là hội đồng nghệ thuật, 

nhà nƣớc chỉ đóng vai trò bảo trợ, kinh phí chủ yếu xã hội hóa. Khách thể là ngƣời 

dân và du khách thƣờng bỏ tiền để mua vé thƣởng thức các chƣơng trình nghệ thuật 

chất lƣợng cao. Mục tiêu tổ chức festival của họ trƣớc tiên là vì văn hóa, văn hóa 

đƣợc đề cao nên khi tổ chức họ tập trung vào chất lƣợng nội dung chƣơng trình, 

nghi thức nhà nƣớc ít xuất hiện. Trong khi đó, festival du lịch ở Việt Nam nói 

chung và Hà Nội nói riêng, chủ thể là ban tổ chức, tức cơ quan quản lý nhà nƣớc về 



66 

 

văn hóa du lịch. Kinh phí tổ chức chủ yếu lấy từ ngân sách. Do cơ quan quản lý nhà 

nƣớc bỏ kinh phí nên họ mong muốn khẳng định vị thế và đề cao nghi lễ này và đây 

là phần không thể thiếu trong bất cứ sự kiện nào. Mặt khác do đặc thù văn hóa 

phƣơng Đông rất trọng lễ nghĩa, nên trong các sự kiện festival đều có nghi lễ phát 

biểu trang trọng trong lễ khai mạc để gửi lời chào mừng, cảm ơn của chủ nhà đến 

khách mời và du khách. Đây chính là điểm khác biệt phản ánh yếu tố nội sinh rõ nét 

trong quá trình giao lƣu tiếp biến của Festival du lịch Hà Nội.  

2.1.2.2. Chương trình biểu diễn nghệ thuật khai mạc và bế mạc festival 

Chƣơng trình nghệ thuật tối khai mạc chính là thành tố quan trọng nhất cũng 

là tâm điểm đƣợc chờ đợi nhất của các kỳ Festival du lịch Hà Nội. Vì đây là dạng 

sự kiện truyền thông nên chƣơng trình khai mạc luôn đƣợc ban tổ chức đầu tƣ nhiều 

công sức và tài chính nhằm cung cấp một đêm khai mạc thật ấn tƣợng, hoành tráng. 

Trên thực tế, đánh giá thành công hay thất bại của một kỳ festival du lịch phụ thuộc 

rất nhiều vào quy mô tổ chức, chất lƣợng, sự sáng tạo, thông điệp của đêm khai mạc 

và việc ứng dụng công nghệ vào sân khấu, kỹ xảo âm thanh, ánh sáng, laze, nhạc 

nƣớc, pháo hoa và công nghệ 3D mapping... cùng kỹ năng tổ chức sự kiện. 

Điểm nhấn của Festival du lịch quốc tế Hà Nội 2003 là đêm nghệ thuật khai 

mạc tối 15/11/2003 với hoạt cảnh “Trả gươm” diễn ra trên mặt hồ Hoàn Kiếm. 

Hoạt cảnh này đƣợc hơn 80 nghệ sỹ trình diễn lại cảnh Vua Lê trả gƣơm báu cho 

Rùa thần và dự Lễ Tịch điền trong màn múa “Ngày mùa quê hương”. Sự tái hiện 

tích này nhằm giới thiệu truyền thống, lịch sử của đất nƣớc, dân tộc, đồng thời tôn 

vinh văn hoá Hà Nội. Ngay sau màn hoạt cảnh trả gƣơm là các lễ rƣớc mang đậm 

nét văn hoá truyền thống nhƣ lễ rƣớc bánh chƣng, bánh dày, đi cà kheo… Bế mạc 

Festival du lịch quốc tế Hà Nội 2003 là chƣơng trình nghệ thuật diễn ra tại Văn 

Miếu Quốc Tử Giám. Lễ bế mạc thƣờng đƣợc tổ chức gọn nhẹ, chủ yếu là tổng kết 

công tác tổ chức, ghi nhận và trao kỷ niệm chƣơng cho các tổ chức, cá nhân và một 

chƣơng trình nghệ thuật đặc sắc kéo dài khoảng 40 phút khép lại festival du lịch. 

Nhƣ vậy, yếu tố nội sinh của chƣơng trình khai mạc nằm ngay ở câu chuyện lịch sử 

“Hoàn Kiếm – trả lại gươm báu” đƣợc thể hiện trên nền tảng công nghệ kỹ xảo sân khấu 
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hóa hiện đại, một yếu tố ngoại sinh đƣợc du nhập từ các nƣớc phát triển. Nếu không có 

hình ảnh minh họa từ hệ thống laze, nhạc nƣớc cùng dàn âm thanh, ánh sáng hiện đại và 

màn sƣơng khói huyền bí thì khó có thể chuyển tải đƣợc nội dung, ý nghĩa, thông điệp 

yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam từ tích chuyện “Hoàn Kiếm” này. 

Festival DLQT Hà Nội 2005 với chủ đề “Nhịp cầu hữu nghị”, đêm khai mạc 

đƣợc trình diễn dƣới dạng nghệ thuật sân khấu hóa. Mở đầu là màn múa mang tên 

“Hà Nội rực rỡ muôn hoa” của 40 thiếu nữ cầm hoa sen, hoa đào cùng 20 cô gái 

trang phục áo dài trở thành cụm tròn ở trung tâm, quy tụ những cánh hoa quanh 

mình trong đoạn múa duyên dáng mềm mại, mang hàm ý hoa đẹp nhất chính là 

ngƣời Hà Nội… Đêm khai mạc gồm 3 phần chính.  

Phần I “Hà Nội - Ngàn năm văn hiến”. Trong màn múa “Đài sen trong 

tiếng chuông ngân”, tốp múa tạo cảnh nền cho điệu múa biểu tƣợng “Phật Bà 

nghìn mắt nghìn tay” do 16 thiếu nữ thể hiện. Rồi 6 diễn viên giữ nguyên hình 

tƣợng Phật Bà, các diễn viên khác hiện thân là các cô gái Việt Nam, kết lẫn trong 

hình tƣợng của các khóm hoa sen, mang ý nghĩa về sự thanh cao của tâm linh, 

lòng ngƣời Hà Nội. Kết thúc màn múa, tiết mục “Hƣơng Sen và hồn thơ tiến sĩ” 

nối tiếp. Từ sau những khóm sen, những chàng khóa sinh hiện ra với phong thái 

đĩnh đạc, hào sảng thực hiện màn diễn “Đề thơ”. Trong nét nhạc mới, sân khấu 

sôi động với màn diễn của các em thiếu nhi cầm cặp sách và hơn 20 vị “cử nhân” 

thời nay. Màn diễn là sự tiếp nối về một miền đất “địa linh nhân kiệt”. Tiếp đến, 

từ phía sau, các chàng “khóa sinh” kết hình tƣợng bên “Đài Sen”, phía trƣớc, các 

em thiếu nhi vây quanh các “tú tài” kết thành các cụm hình tƣợng sinh động.  

Phần II mang tên “Hà Nội - Miền đất yên bình”. “Hồ Gươm - Làn nước xanh 

yên bình”. Âm nhạc của ca khúc “Chiều Hồ Gƣơm âm vang”, các diễn viên nữ 

trong trang phục váy áo liền thân màu xanh thủy, dài sát đất, xòe rộng mềm mại xen 

lẫn màu trắng tinh khôi của tà áo dài thƣớt tha, uyển chuyển thực hiện màn múa 

theo hình thức biểu tƣợng của “Làn nƣớc xanh”. Trong “Làng nghề - Sức sống cộng 

đồng”, màn múa thứ hai, âm nhạc nhộn nhịp, sinh động của cuộc sống đa dạng, 

nhiều sắc thái, tuy mới những vẫn còn giữ đƣợc âm hƣởng dân gian.  
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“Hà Nội tụ hội bốn phương, tình người nồng thắm” là tên phần 3 của 

chƣơng trình. Tại màn “Hà Nội - Nơi hội tụ bốn phƣơng”, trong nét nhạc của ca 

khúc “Ngƣời Hà Nội”, 16 diễn viên trong vai ngƣời Hà Nội liên kết thành hình 

trái tim ở trung tâm với sắc thái tình cảm trang trọng. Nối tiếp là sự xuất hiện 

của các dân tộc, vùng miền cả nƣớc và bạn bè quốc tế cùng quy tụ về Hà Nội 

nhƣ một ngày hội đầy niềm vui và tình cảm sâu nặng. Tiếp đến là màn “Hà Nội - 

Khúc hoan ca Đất Việt” với màn múa hát bài “Hà Nội một trái tim hồng”, một ca 

khúc cô đọng, súc tích và truyền cảm về Hà Nội. Màn múa kết thúc với không 

khí hồ hởi, nhộn nhịp của Thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nƣớc đang mở rộng đón 

bạn bè đến với Việt Nam.  

Festival du lịch quốc tế Hà Nội 2010 là một trong những sự kiện lớn nhất Năm 

du lịch quốc gia nên chƣơng trình khai mạc đƣợc đầu tƣ lớn về quy mô và chất 

lƣợng. Thông điệp của đêm khai mạc là “Bắc nhịp cầu văn hóa du lịch vì hòa bình 

và phát triển. Mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội ”.  

Mở đầu đêm khai mạc là bản hùng ca hoành tráng về sự tích Đức Thái Tổ Lý 

Công Uẩn dời đô từ Hoa Lƣ về mảnh đất rồng bay, đƣợc tái hiện sinh động qua màn 

trình diễn của các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Hà Nội. Tiếp theo là dàn múa với 200 cánh 

sen lớn đón chào du khách. Màn trình diễn âm thanh đồng vọng giới thiệu về một 

loại ngôn ngữ giao lƣu đầu tiên của loài ngƣời là tiếng sáo do các nghệ sỹ đại diện 

cho các nƣớc bạn cùng thổi sáo với nghệ sỹ Việt Nam. Màn biểu diễn nói về hoa 

sen, đàn bầu, sáo trúc và những thanh âm di sản âm nhạc dân tộc đƣợc bạn bè quốc 

tế công nhận nhƣ nhã nhạc cung đình Huế, cồng chiêng Tây Nguyên, quan họ Bắc 

Ninh hay màn hòa tấu trống đồng sẽ ngân vang trên sân khấu. Màn biểu diễn võ sáo 

để lại ấn tƣợng về một loại võ cổ truyền dân tộc gắn với cuộc đời và sự nghiệp của 

anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế. Dƣới mặt hồ diễn ra các 

loại hình du lịch sông nƣớc nhƣ hò sông Hƣơng, hò Đồng Tháp, thi thổi cơm trên 

thuyền thúng... Xung quanh đƣờng trƣớc sân khấu trình diễn carnival đƣờng phố, 

dẫn đầu là các chú voi cõng trên lƣng du khách, theo sau là xe hoa và các vũ công 

với các vũ điệu sôi động… Một trong những màn biểu diễn gây ấn tƣợng là ca khúc 
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“Hello Việt Nam” của 3 ca sĩ đến từ Philippines. Khép lại chƣơng trình là bài hát 

“We are the world” do các nghệ sỹ nổi tiếng trong trang phục hình nộm ngộ nghĩnh, 

khổng lồ từ sân khấu tràn xuống mặt nƣớc vẫy tay chào du khách, kết hợp với màn 

nhạc nƣớc đặc sắc và bắn pháo hoa ấn tƣợng tỏa sáng trên bầu trời nhƣ lời chào 

mừng của Hà Nội đối với bạn bè quốc tế đến với Đại lễ 1000 năm Thăng Long và 

Năm Du lịch quốc gia 2010. 

Lễ bế mạc và tiệc chia tay khép lại festival du lịch đƣợc tổ chức vào chiều 

5/10/2010. Lễ bế mạc diễn ra trong không khí ấm cúng với sự tham gia của tất cả 

các thành viên ban tổ chức, nhà tài trợ, đại diện khách quốc tế, các đơn vị tham 

gia. Sau phần cảm ơn và trao kỷ niệm chƣơng là một chƣơng trình nghệ thuật 

đặc sắc, ấm cúng do các nghệ sỹ Việt Nam và các nghệ sỹ Toulouse Pháp cùng 

biểu diễn. 

Ở phần khai mạc và bế mạc festival, yếu tố ngoại sinh chính là việc tiếp thu 

công nghệ tổ chức, ứng dụng kỹ xảo nhƣ laze, nhạc nƣớc và đề cao vai trò của tổng 

đạo diễn và nhóm sáng tạo, nghệ sỹ trong nƣớc và quốc tế khi thực hiện chƣơng 

trình nghệ thuật sân khấu hóa hoành tráng, chuyên nghiệp. Yếu tố nội sinh chính là 

nội dung, chất liệu của chƣơng trình dựa trên lịch sử, văn hóa, tài nguyên du lịch, 

bản sắc, con ngƣời Hà Nội, Việt Nam. 

2.1.2.3. Trình diễn văn hóa Việt Nam và giao lưu quốc tế 

Các chƣơng trình ca múa nhạc đƣợc xem là phần hồn, phần cốt lõi để thu hút 

khách. Thành tố này đƣợc quan tâm ngay từ Festival du lịch Hà Nội đầu tiên năm 

1999 và tiếp tục ở Festival du lịch Hà Nội 2001. Trong 3 ngày diễn ra festival du 

lịch, trên các điểm sân khấu ngoài trời, lịch biểu diễn nghệ thuật diễn ra liên tục với 

sự tham gia của các liền anh, liền chị làng quan họ Bắc Ninh, những cô gái Mƣờng 

đến từ xứ sở cồng chiêng Hòa Bình, đoàn diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát 

Ca múa nhạc Trung ƣơng, đội múa xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hƣng, Nam Định 

với các tiết mục đá bóng, đấu kiếm trên cà kheo, múa rối nƣớc, thi bơi chải. Tiêu 

điểm của festival là lễ rƣớc “Vinh quy bái tổ”, phản ánh đạo lý “uống nƣớc nhớ 

nguồn” của ngƣời Việt và nhắc nhớ đến lịch sử 1000 năm Thăng Long. 
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Festival du lịch quốc tế Hà Nội 2003 khai mạc với hoạt cảnh “Vua Lê trả 

gươm báu cho Rùa thần” vào tối ngày 15/11/2003 là một chƣơng trình đặc sắc cùng 

lễ hội tịch điền với màn múa “Ngày mùa quê hương” do các nghệ sỹ chuyên nghiệp 

biểu diễn tại sân khấu A bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Ngay từ ngày 15/11/2003, trên 4 

sân khấu mở quanh hồ Hoàn Kiếm, các nghệ sĩ đến từ: Nhà hát Chèo Hà Nội, Đoàn 

quan họ Bắc Ninh, Nhà hát Múa rối Trung ƣơng cùng các câu lạc bộ ca trù của nghệ 

sỹ Bạch Vân, Thái Hà trình diễn di sản văn hóa của đồng bằng Bắc Bộ. Đặc biệt là 

màn tái hiện lại cảnh thi Hƣơng, thi Hội, thi Đình thời Lê diễn ra tại sân khấu A do 

các nghệ sĩ của Nhà hát Tuồng Trung ƣơng thể hiện. Ngoài ra festival còn quy tụ 

nhiều nghệ sỹ trẻ của Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, Nhà hát Tuổi trẻ, Liên 

hoan xiếc Việt Nam… tham gia biểu diễn. 

Năm 2005, Festival du lịch quốc tế Hà Nội tiếp tục nâng cao chất lƣợng các 

hoạt động nghệ thuật. Ngoài các chƣơng trình truyền thống đặc trƣng của Hà Nội, 

ban tổ chức đƣa thêm đờn ca tài tử Nam Bộ, quan họ Bắc Ninh biểu diễn trên 

thuyền tại hồ Hoàn Kiếm, hồ Bách Thảo, chƣơng trình nghệ thuật của đoàn ca múa 

nhạc Thăng Long, điện ảnh trên xe chiếu phim kiểu Hà Nội xƣa tại Quảng trƣờng 

Đông Kinh Nghĩa Thục. Đặc biệt là màn biểu diễn nghệ thuật trồng hoa, cây cảnh 

trên mặt hồ của các nghệ sĩ Pháp đã gây đƣợc ấn tƣợng đối với du khách. Bên cạnh 

đó, Sở Du lịch Hà Nội đã phối hợp với thành phố Toulouse (Pháp) tổ chức hoạt 

động văn hóa nghệ thuật tại khu phố cổ Hà Nội. Từ ban công những ngôi nhà cổ 

trên các tuyến phố: Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đƣờng, Lãn Ông, Chả Cá, Hàng 

Buồm, rạp hát Chuông Vàng, các nghệ sỹ Pháp và Việt Nam trình diễn hòa nhạc 

truyền thống vào các buổi tối. Đây là một nét rất mới tại liên hoan và cũng là cơ hội 

để khách tham quan chiêm ngƣỡng những ngôi nhà cổ lung linh dƣới ánh kỳ ảo hòa 

vào sự huyền diệu của âm nhạc truyền thống Việt Nam. 

Năm 2010, chƣơng trình nghệ thuật đƣợc bố trí ở tất cả các điểm sân khấu phụ 

trong Thiên đƣờng Bảo Sơn. Sàn Thái, sân đình liên tục biểu diễn nhảy sạp, múa 

xòe Thái, cồng chiêng Hòa Bình, Mƣờng, Tây Nguyên, trò chơi dân gian, biểu diễn 

võ thuật cổ truyền...; Sân khấu đình làng mỗi ngày diễn 4 suất múa hát hầu đồng, 
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chèo tầu, quan họ Bắc Ninh, hát Xoan Phú Thọ...; Thủy đình trình diễn rối nƣớc; 

Sân khấu khu ẩm thực trình diễn nhạc cụ dân tộc, dân ca ba miền; Sân khấu khu phố 

cổ diễn ca trù, ngâm thơ cổ, thƣ pháp… Sân khấu Nhà hát Cung Đình có các 

chƣơng trình đặc sắc của các đoàn nghệ thuật đến từ Pháp, Trung Quốc, Lào… 

Nhƣ vậy, xuyên suốt festival du lịch là các phần trình diễn đan xen của các 

nghệ sỹ trong và ngoài nƣớc giới thiệu các loại hình nghệ thuật truyền thống và nét 

đẹp văn hóa bản địa đến du khách. Những chƣơng trình này là điểm nhấn quan 

trọng tạo sức hấp dẫn cho toàn bộ festival và là một trong những nhân tố lôi cuốn và 

giữ chân du khách đến với Hà Nội, Việt Nam. 

2.1.2.4. Lễ hội đường phố 

Lễ hội đƣờng phố bắt đầu xuất hiện từ Festival du lịch Hà Nội 2001 dƣới dạng 

lễ rƣớc truyền thống, làng nghề, tổ nghề nhƣng đến Festival du lịch quốc tế Hà Nội 

2003, quy mô lễ hội đƣợc mở rộng, đƣa thêm mầu sắc đƣơng đại và quốc tế. Một lễ 

hội sôi động diễn ra trên các tuyến phố chính xung quanh Hồ Hoàn Kiếm với sự 

tham gia của hơn 1.000 diễn viên và nhiều tổ chức quần chúng. Mở đầu là đoàn 

rƣớc “Bánh chưng, bánh giầy” tƣợng trƣng cho trời và đất gồm 100 ngƣời trong 

trang phục cổ truyền cùng các chú Tễu. Theo sau là đoàn biểu diễn múa trên cà 

kheo, diễn tả các cảnh lao động, vui chơi truyền thống của văn hoá vùng đồng bằng 

Bắc bộ nhƣ: xúc tép, hứng dừa, đá bóng, đấu vật... Thứ ba là chƣơng trình xiếc với 

nhiều tiết mục tung hứng, đi trên xe, nhào lộn, lắc vòng… Thứ tƣ là đoàn gồm 12 

chú rối lùn với các hình tƣợng thân quen và mới lạ nhƣ: ông Địa, chú hề, thôn nữ, 

trâu vàng Sea Games cùng những nhân vật truyện tranh và hoạt hình đã đƣợc “quốc 

tế hoá” nhƣ: Chú mèo máy Đôrêmon, Vịt Donald, gấu Misa. Đoàn thứ năm gồm 

100 diễn viên tái hiện cảnh “Vinh quy bái tổ”. Đoàn thứ sáu là các em thiếu nhi Hà 

Nội và quốc tế trình diễn múa trên 30 chiếc xích lô. Ngoài ra trong lễ hội đƣờng phố 

còn có đám cƣới cổ ngƣời Việt, thời trang ngƣời Hà Nội thanh lịch, trang phục dân 

tộc các nƣớc. Các đoàn diễu hành đƣợc tổ chức hoành tráng, công phu, đẹp mắt tạo 

nên cảm xúc thẩm mỹ cùng không khí hào hứng, lôi cuốn đặc biệt với du khách.  
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Năm 2005, lễ hội đƣờng phố đƣợc tổ chức ngay tối khai mạc 29/4/2005. Lễ 

hội bắt đầu diễu hành từ phố Hàng Buồm đi ra Hàng Ngang - Hàng Đào - Hàng 

Khay - Đinh Tiên Hoàng về đến Quảng trƣờng Đông Kinh Nghĩa Thục bao gồm các 

tiết mục: rối lùn do tốp nghệ sỹ múa rối biểu diễn, múa cà kheo do đội cà kheo 

Nghĩa Hƣng, Nam Định, biểu diễn đám cƣới cổ, múa lục triệt hoa mã đăng, trình 

diễn các tiết mục xiếc đặc sắc Việt Nam, đồng diễn múa, xe diễu hành carnival của 

các trƣờng văn hóa nghệ thuật... 

Năm 2010 tiếp tục diễn ra lễ hội đƣờng phố huyên náo của các nghệ sỹ đi cà 

kheo, trình diễn xiếc, ảo thuật, các vũ điệu sôi động của các vũ công đan xen với 

màn rƣớc kiệu, hoạt náo, xe carnival luôn làm nóng không khí các ngày diễn ra 

Festival du lịch Hà Nội.  

Ở thành tố này yếu tố ngoại sinh chính là phong cách tổ chức lễ hội đƣờng phố 

dƣới dạng carnival thu nhỏ của các nƣớc phƣơng Tây cùng một số nội dung trình 

diễn từ các tích chuyện hoạt hình quốc tế kết hợp với yếu tố bản địa là những lễ 

rƣớc truyền thống của Việt Nam. Sự kết hợp độc đáo này đã tạo nên một lễ hội 

đƣờng phố đặc sắc Á – Âu mang dấu ấn riêng của Hà Nội, Việt Nam. 

2.1.2.5. Hội chợ ẩm thực, làng nghề, trò chơi dân gian 

Hội chợ ẩm thực, làng nghề, trò chơi dân gian chính là thành tố thứ ba không 

thể tách rời trong bất kỳ một kỳ festival du lịch nào.  

Năm 2001, hội chợ ẩm thực đƣợc tổ chức ở khuôn viên khách sạn Sofitel và 

vƣờn hoa Diên Hồng dƣới dạng chợ quê với những món ăn đặc sản Hà Nội nhƣ: 

bánh cuốn Thanh Trì, cốm Vòng, chả cá, bánh tôm... đã để lại những ấn tƣợng tốt 

đẹp cho du khách. 

Năm 2003, Liên hoan nghệ thuật ẩm thực Việt Nam và Hà Nội quy tụ trên 40 

gian hàng diễn ra dƣới hình thức “phiên chợ quê” tại vƣờn hoa Diên Hồng kết nối 

với khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội. Liên hoan đã tái hiện lại hình ảnh của một 

“chợ quê” thu nhỏ với nét đặc trƣng văn hóa đồng bằng Bắc bộ. Trong phiên chợ 

còn có những hình ảnh quen thuộc: cổng chợ, đu tiên, chum nƣớc, lều tranh, hàng 
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cắt tóc, quán chè xanh, thuốc lào, cô hàng xén, ông lão nặn tò he, cụ thể hơn là từng 

món ăn truyền thống đặc sắc đã đƣợc nâng lên thành nghệ thuật ẩm thực. Xen kẽ 

với khu chợ quê còn có các trò chơi dân gian nhƣ đu tiên, thi thổi cơm, làm bánh 

giầy và đặc biệt có biểu diễn nghệ thuật dân tộc. Tham gia Liên hoan ẩm thực năm 

2003 còn có sự tham dự của một số thành phố nhƣ Bangkok, Bắc Kinh…  

Năm 2005, Liên hoan ẩm thực với chủ đề “Hương sắc Việt Nam” đƣợc tổ 

chức tại công viên Bách Thảo. Với quy mô trên 100 gian hàng đƣợc chia thành các 

khu ẩm thực truyền thống, hiện đại, ẩm thực phố cổ Hà Nội, hội chợ ẩm thực đã 

giới thiệu đến du khách không gian văn hóa và ẩm thực đặc sắc của Hà Nội, Việt 

Nam và món ăn Châu Á, Châu Âu tiêu biểu. Để tăng thêm sự hấp dẫn, ban tổ chức 

đã tổ chức cuộc thi nấu ăn dành cho các đầu bếp và nghệ nhân nhằm tạo cơ hội cho 

các đầu bếp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và du khách đƣợc trải nghiệm trong 

không gian văn hóa ẩm thực Hà thành. 

Festival du lịch Hà Nội 2010, ban tổ chức tập trung giới thiệu các món ăn dân 

dã, đặc sản của Hà Nội và các vùng miền qua hội chợ ẩm thực. Đó chính là những 

món ăn làm nên bản sắc của Hà Nội nhƣ: phở, bánh cuốn, bún ốc, bún riêu, bánh 

cốm, các món ăn miền núi phía Bắc, miền Trung và Nam Bộ và một số món ăn đặc 

trƣng của các quốc gia, dân tộc trên thế giới. 

Kết nối với không gian ẩm thực là khu làng nghề, nơi giới thiệu sản phẩm 

truyền thống và tổ chức sản xuất trực tiếp để phục vụ du khách nhƣ làng nghề dệt 

lụa, làm gốm, tranh Hàng Trống, làm quạt, chạm bạc, đúc đồng, chạm khắc gỗ... 

Hoạt động sản xuất thể hiện sự khéo léo, tinh tế của ngƣời thợ thủ công nhằm giới 

thiệu và bán các sản phẩm truyền thống. 

Xen kẽ giữa hai khu vực ẩm thực và làng nghề còn có các trò chơi giải trí, dân 

gian của Thăng Long Hà Nội và các vùng miền cả nƣớc (nhƣ đu tre, kéo co, đẩy 

gậy, ô ăn quan, ném còn, bơi trải, thi nấu cơm, chọi gà...) và các trò chơi hiện đại, 

cảm giác mạnh du nhập vào Việt Nam những năm gần đây. 

Ở thành tố này, yếu tố nội sinh cùng ngoại sinh hòa quyện cùng nhau để tạo 

nên không gian văn hóa ẩm thực đặc sắc Hà thành vừa mang tính chất địa phƣơng, 
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vùng miền, vừa có yếu tố quốc tế. Đó chính là bản sắc văn hóa đƣợc thể hiện qua 

thao diễn làng nghề truyền thống, các trò chơi dân gian của Việt Nam và các món 

ăn đặc trƣng Á, Âu đến từ một số quốc gia tham dự festival.  

2.1.3. Thành tố du lịch, thương mại  

Thành tố này đƣợc thể hiện thông qua các nội dung sau: 

2.1.3.1. Triển lãm gian hàng du lịch Hà Nội, trong nước và quốc tế 

Trong cấu trúc tổ chức Festival du lịch Hà Nội không thể thiếu hội chợ, triển 

lãm du lịch trong nƣớc và quốc tế. Đây thành tố quan trọng xuyên suốt các ngày 

diễn ra lễ hội. Triển lãm là cầu nối giúp các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong 

lĩnh vực dịch vụ, du lịch trong và ngoài nƣớc đến tham gia nhằm giới thiệu hình 

ảnh, quảng bá sản phẩm, dịch vụ, tìm kiếm đối tác và mở rộng liên doanh liên kết. 

Ngay từ năm 1999, Festival du lịch Hà Nội đầu tiên đƣợc tổ chức đã xuất hiện hội 

chợ, triển lãm. Tuy nhiên quy mô của triển lãm chỉ gói gọn trong phạm vi trên 100 

gian hàng tham gia giới thiệu tiềm năng, sản phẩm, dịch vụ du lịch Hà Nội và một 

số tỉnh thành. 

Đến Festival du lịch Hà Nội 2001, quy mô hội chợ triển lãm đƣợc nâng lên với 

trên 150 gian hàng trong nƣớc và quốc tế. Hội chợ, triển lãm tiếp tục đƣợc tổ chức 

tại Festival DLQT Hà Nội 2003, 2005. Nếu nhƣ năm 2003, quy mô hội chợ triển 

lãm trên 200 gian hàng thì đến năm 2005 đã tăng lên 300 gian đƣợc thiết kế theo nét 

đặc trƣng của mái nhà Hà Nội xƣa. Festival thu hút sự tham gia của hàng trăm 

doanh nghiệp lữ hành, khách sạn trên địa bàn Hà Nội; 25 thành phố, tổ chức và 

doanh nghiệp quốc tế; 33 Sở quản lý nhà nƣớc về du lịch; 60 doanh nghiệp lữ hành, 

khách sạn các địa phƣơng; 24 nghệ nhân làng nghề. Bên cạnh đó là sự tham gia của 

các tổ chức đến từ Trung Quốc, Argentina, Đan Mạch, Pháp và một số quan chức 

trong mạng lƣới các thành phố châu Á thế kỷ 21 (ANMC 21), các quan chức trong 

Hội đồng xúc tiến du lịch Châu Á (CPTA), các nghệ sỹ quốc tế đến biểu diễn. Đặc 

biệt, ngoài các cơ quan báo chí trong nƣớc, có 4 đoàn báo chí lớn đến từ Nga, Đức, 

Nhật, Pháp và một số cựu chiến binh Mỹ.  
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Nội dung triển lãm các sản phẩm du lịch xoay quanh: Các điểm, vùng, trung 

tâm du lịch đặc trƣng, độc đáo; Các dự án phát triển du lịch; Các làng nghề truyền 

thống, thủ công mỹ nghệ… 

Festival du lịch quốc tế Thăng Long Hà Nội 2010 quy tụ trên 319 gian hàng 

trong nƣớc và quốc tế. Gần 40 tổ chức du lịch quốc tế đến Hà Nội, trong đó có Tổ 

chức Du lịch Thế giới thuộc Liên Hợp Quốc (UNWTO); Hiệp hội Du lịch Châu Á - 

Thái Bình Dƣơng (PATA); Các cơ quan du lịch cấp quốc gia: Nhật Bản, Myanmar, 

Campuchia, Thailand, Cuba, Lào; Một số đại sứ quán: Bangladesh, Brazil, Algeria, 

Srilanka, Ai Cập; Các tỉnh, thành phố một số quốc gia: Tokyo, Kuala Lumpur, Bang 

Kok, Quảng Tây cùng 20 doanh nghiệp, hãng hàng không quốc tế tề tựu tại Hà Nội 

trong suốt 4 ngày Festival. Có hàng trăm đại diện các Sở VH,TT &DL, Hiệp hội du 

lịch các tỉnh thành, các đơn vị kinh doanh có uy tín lớn đăng ký tham dự. 

Hội chợ, triển lãm đƣợc khai trƣơng từ ngày đầu đến ngày kết thúc festival. 

Việc tổ chức hội chợ triển lãm nhằm đẩy mạnh xúc tiến du lịch, quảng bá và tìm 

kiếm thị trƣờng vì mục tiêu thƣơng mại và lợi nhuận cho ngành du lịch thủ đô nói 

riêng và các tỉnh, thành, các nƣớc bạn tham dự nói chung. 

Từ thành tố này cho thấy yếu tố ngoại sinh chính là mô hình tổ chức hội chợ 

triển lãm du lịch. Đây là một sân chơi kết nối các tổ chức, doanh nghiệp du lịch 

trong nƣớc và quốc tế đến tìm kiếm các cơ hội hợp tác, xúc tiến thƣơng mại. Hội 

chợ triển lãm ứng dụng công nghệ thông tin giúp các đơn vị dễ dàng quảng bá và 

tìm kiếm đối tác. Tuy nhiên, yếu tố nội sinh chính là phần lõi, phần sản phẩm 

mang đến với triển lãm. Đó chính là sản phẩm, dịch vụ du lịch của các khách sạn, 

nhà hàng, khu, điểm đến du lịch và đặc biệt là sản phẩm làng nghề của các vùng 

miền trên cả nƣớc đến giao lƣu với các tổ chức, doanh nghiệp nƣớc ngoài.  

2.1.3.2. Hội thảo giao lưu hợp tác quốc tế 

Trong các kỳ Festival du lịch Hà Nội luôn xuất hiện thành tố hội thảo. Mục 

đích tổ chức hội thảo nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa ngành du lịch thủ đô với 

các tỉnh thành và các nƣớc tham dự. Ngay từ Festival du lịch Hà Nội 1999, Sở Du 
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lịch đã quan tâm tổ chức hội thảo, tìm hƣớng phát triển cho ngành du lịch thủ đô. 

Riêng Festival du lịch năm 2005 đã diễn ra 5 cuộc hội thảo quốc tế về các cơ hội, 

giải pháp hợp tác và phối hợp phát triển du lịch giữa Hà Nội và các đối tác đến từ 

Tây Ban Nha, Thái Lan, Trung Quốc, Argentina và Lâm Đồng.  

Năm 2010, Tổng cục Du lịch Việt Nam chủ trì hội thảo quốc tế vào ngày 

4/10/2010 tại Nhà hát Thiên đƣờng Bảo Sơn với chủ đề “Phát huy giá trị các di sản 

văn hóa và làng nghề truyền thống trong phát triển du lịch”. Hội thảo thu hút sự 

tham dự của hơn 200 đại biểu và 16 tham luận trong nƣớc, quốc tế. Nhiều tham luận 

có giá trị đƣợc nêu ra, đặc biệt là các tham luận của Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Châu 

Á - Thái Bình Dƣơng (PATA), đại diện Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), Tổng 

cục Du lịch, Sở VH,TT&DL Hà Nội và một số hãng lữ hành đã nêu bật đƣợc các 

giá trị văn hóa lịch sử của Hà Nội cũng nhƣ đề xuất các giải pháp nhằm phát triển 

du lịch Hà Nội nói riêng, du lịch Việt Nam nói chung một cách bền vững. 

Hiện nay, trên thế giới xuất hiện hai loại sự kiện chuyên về du lịch. Một là 

festival du lịch. Đây là dạng sự kiện lớn mang tính chất vui vẻ, giao lƣu văn hóa và 

quảng bá du lịch. Hai là hội chợ du lịch quốc tế chuyên nghiệp. Hội chợ này đi theo 

hƣớng kiến tạo thị trƣờng, kết nối giao thƣơng về du lịch. Đó là nơi cung và cầu gặp 

nhau để tiến hành mua bán, xúc tiến, trao đổi, hợp tác. Đối với các festival du lịch 

trên thế giới thƣờng ít xuất hiện hội thảo mà nó hay có mặt trong các buổi giới thiệu 

hình ảnh điểm đến tại các hội chợ du lịch quốc tế chuyên nghiệp. Yếu tố ngoại sinh 

của hội thảo là cách thức tổ chức đƣợc tham khảo từ các hội chợ du lịch chuyên 

nghiệp còn yếu tố nội sinh chính là nội dung, mục đích của hội thảo.  

2.1.3.3. Trình diễn văn hóa Hà Nội, tour khám phá du lịch 

Trong tất cả các kỳ Festival du lịch Hà Nội, ban tổ chức luôn dành không gian 

để giới thiệu vẻ đẹp của mảnh đất, con ngƣời Tràng An, giới thiệu đến du khách 

những giá trị di sản văn hóa của thủ đô ngàn năm văn hiến. Khu phố cổ Hà Nội, 

không gian xung quanh Hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ Thiên Đƣờng Bảo Sơn luôn 

trở thành tâm điểm tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa của ngƣời Hà Nội nhƣ 
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trình diễn nghệ thuật thƣ pháp Hán Nôm, đàm đạo văn hóa trà, bình thơ, đánh cờ, 

trƣng bầy đồ cổ, tranh Hàng Trống, chụp ảnh cổ, triển lãm tranh ảnh nghệ thuật về 

Thăng Long Hà Nội qua các thời kỳ, biểu diễn ca trù, ả đào, hát xẩm… Bên cạnh đó 

ban tổ chức còn xây dựng các tour khám phá điểm đến, đó là: 

+ Tour thăm các điểm di tích Hà Nội: Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng Thành 

Thăng Long, chùa Trấn Quốc, phố cổ Hà Nội, Thăng Long tứ trấn... 

+ Tour thăm quan một số làng nghề truyền thống: lụa Vạn Phúc, gốm Bát 

Tràng, mây tre đan Phú Vinh... 

+ Tour du lịch sinh thái, võ thuật, bảo tàng, làng văn hoá... của Hà Nội. 

+ Tour du lịch khám phá hành trình kinh đô Việt cổ  

Có thể nói, trong cấu trúc của festival du lịch bao giờ cũng có phần trình diễn, 

giới thiệu văn hóa của đơn vị chủ nhà. Đối với Festival du lịch Hà Nội, thành tố này 

chính là yếu tố nội sinh đƣợc thể hiện thông qua việc trình diễn di sản văn hóa của 

Hà Nội và chuyến du lịch trải nghiệm thực tế.  

2.2. Đặc điểm của Festival du lịch Hà Nội 

2.2.1. Festival du lịch Hà Nội mang những đặc điểm chung của các festival 

du lịch khác ở Việt Nam 

2.2.1.1. Festival du lịch là một hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch 

Trƣớc tiên, từ cách tiếp cận liên ngành có thể khẳng định Festival du lịch vừa 

là một hiện tƣợng lễ hội đƣơng đại, một sản phẩm du lịch đặc thù, vừa là một công 

cụ của marketing du lịch. Festival du lịch đƣợc du nhập vào Việt Nam sau thời kỳ 

mở cửa. Kể từ sau cuộc giao lƣu văn hóa Việt Pháp năm 1992 tại Huế, tiềm năng di 

sản cố đô Huế đƣợc nhiều du khách quốc tế biết đến, lƣợng khách du lịch đến Huế 

tăng lên rõ rệt. Nhận thấy vai trò của festival trong việc xúc tiến du lịch, UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế đã quyết định tổ chức Festival Huế định kỳ 2 năm một lần. Ngay 

sau Huế, vào năm 1998, TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ hội 300 năm Sài Gòn – Gia 

Định theo mô hình lễ hội đƣơng đại. Theo sau TP Hồ Chí Minh là Festival du lịch 
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Hà Nội 1999, Festival biển Nha Trang 2003, Lễ hội Quảng Nam – hành trình di sản 

2003, Festival Hoa Đà Lạt 2005, Festival Cà phê Buôn Mê Thuột 2005, Carnaval 

Hạ Long 2007, Festival pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2008, Festival Thuyền Buồm 

Mũi Né 2011, Festival Trà quốc tế Thái Nguyên 2011… 

Khi tổ chức Festival du lịch các địa phƣơng thƣờng huy động sự vào cuộc 

của các tổ chức sau: (1) Các cơ quan trung ƣơng và địa phƣơng có liên quan nhƣ 

Bộ VH,TT&DL, Bộ Ngoại Giao, Bộ Tài Chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, 

Tổng Cục Du lịch, Đài truyền hình Việt Nam, các sở ban ngành có liên quan trên 

địa bàn. (2) Các trung tâm xúc tiến du lịch thuộc Sở VH,TT&DL các tỉnh thành, 

các tổ chức du lịch quốc tế, Hiệp hội du lịch châu Á và thế giới, đại sứ quán các 

nƣớc, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, làng nghề, vận chuyển, dịch vụ du lịch 

trong và ngoài nƣớc tham dự. Theo chân các đơn vị này là các cơ quan báo chí 

của chính địa phƣơng, quốc gia đó. (3) Sự vào cuộc của giới truyền thông. Các 

cuộc festival du lịch, bao giờ ban tổ chức cũng thành lập riêng một ban truyền 

thông để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về festival trên tất cả các phƣơng tiện 

thông tin đại chúng. (4) Sự tham gia đồng hành của các nhà tài trợ. Khi các 

doanh nghiệp tham gia tài trợ thì họ thƣờng có xu hƣớng làm truyền thông cho 

đơn vị mình kèm theo hình ảnh của festival. (5) Sự tham dự của các đoàn nghệ 

thuật, nghệ sỹ chuyên nghiệp trong nƣớc và quốc tế. Thông qua hình ảnh nghệ sỹ 

sẽ tạo sức hút lớn đối với giới truyền thông và công chúng. (6) Các chuyên gia, 

doanh nghiệp, làng nghề, cơ quan quản lý nhà nƣớc thông qua các cuộc hội thảo, 

liên kết du lịch. 

Nhờ tổ chức festival du lịch mà lƣợng khách đến các tỉnh thành tăng cao, năm 

sau tăng hơn năm trƣớc, đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phƣơng. Ví dụ nhƣ ở 

Huế, trong giai đoạn từ năm 2010 - 2015, nhờ tổ chức festival mà lƣợng khách đến 

Huế có tốc độ tăng trƣởng bình quân 15%-17%/năm. Nếu năm 2010, lƣợng khách 

là 2,6 triệu lƣợt, du lịch dịch vụ đóng góp từ 47%- 48%/ GDP của tỉnh thì đến năm 

2015 đạt 3,1 triệu lƣợt, đóng góp trên 56% GDP. Tƣơng tự nhƣ vậy, Hà Nội sau khi 

tổ chức festival du lịch lƣợng khách tăng bình quân trên 15% mỗi năm. 
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2.2.1.2. Festival du lịch tổ chức chuyên nghiệp, trình diễn hiện đại 

Do tính chất của Festival du lịch thƣờng mang mầu sắc quốc tế hóa nên ban 

tổ chức thƣờng mời các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và các nghệ sỹ nổi tiếng 

trong và ngoài nƣớc đến biểu diễn. Du khách chỉ là ngƣời thƣởng thức chứ không 

phải là ngƣời trực tiếp tham gia nhƣ trong lễ hội truyền thống. Tuy nhiên, ngoài 

các chƣơng trình nghệ thuật chuyên nghiệp thì du khách có thể tham gia vào các 

hoạt động cộng đồng nhƣ trò chơi dân gian, sản xuất sản phẩm làng nghề tại hội 

chợ triển lãm hay hòa chung vào lễ hội đƣờng phố. 

Nét đặc sắc của festival chính là việc khai thác yếu tố văn hóa bản địa và tái 

hiện lại nó thông qua lăng kính đƣơng đại. Tức là việc sử dụng kỹ xảo công nghệ 

hiện đại và nghệ thuật sân khấu hóa nhằm tái hiện lại truyền thống. Ví dụ nhƣ hoạt 

cảnh “Vua Lê trả gươm cho Rùa vàng” diễn ra trên bờ hồ Hoàn Kiếm năm 2003 

hay là sự hóa thân của hoa hậu Ngọc Hân thành Nam Phƣơng Hoàng Hậu diễu hành 

trên đƣờng phố trong Festival làng nghề truyền thống Huế. Năm 2008, đạo diễn 

Nguyễn Quốc Hƣng đã tái hiện lại lễ đăng quang của Hoàng đế Quang Trung tại 

Núi Bân, tái hiện sự kiện “Hành trình mở cõi” và “Cuộc thao diễn thuỷ binh thời 

Nguyễn” ở Festival Huế 2010. 

2.2.1.3. Festival du lịch sử dụng các kỹ xảo công nghệ hiện đại 

Festival du lịch là một dạng sự kiện truyền thông quy mô lớn nên ban tổ 

chức thƣờng thuê công nghệ của các nƣớc phát triển. Trƣớc tiên là ứng dụng công 

nghệ 3D trên sân khấu. Công nghệ này sử dụng kỹ xảo âm thanh, ánh sáng hiện 

đại và những hình ảnh minh họa sinh động nhằm lột tả những nét đẹp, tiềm năng 

văn hóa du lịch của địa phƣơng một cách lung linh, huyền ảo, ấn tƣợng qua từng 

tiết mục. Ví dụ nhƣ chƣơng trình khai mạc Festival Biển 2015 “Những khát vọng 

xanh” đã phản ánh Nha Trang Khánh Hòa nhƣ một miền đất xanh, thanh bình, thơ 

mộng không chỉ trong âm nhạc mà còn đƣợc thể hiện qua những vũ điệu, màn xếp 

hình rất đẹp mắt. Nhờ công nghệ 3D Mapping mà mặt tiền tòa nhà Trung tâm Hội 

nghị tỉnh đã trở thành thế giới đại dƣơng với nhiều loài sinh vật rực rỡ sắc màu, 

trở thành màn hình đồ họa mô phỏng việc xây dựng tháp Chăm, kết hợp với vũ 
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khúc Chăm huyền ảo. Sự phối hợp giữa âm nhạc và hình ảnh đã đem lại nhiều 

cảm xúc cho khán giả. 

2.2.1.4. Festival du lịch là một hoạt động mang tính đối ngoại 

Trong chiến lƣợc ngoại giao văn hóa của Chính phủ không thể thiếu vai trò 

của festival. Thông qua festival mà nhiều địa phƣơng đã mở rộng liên kết trong lĩnh 

vực du lịch. Đơn cử nhƣ Festival Huế, một sự kiện kết hợp giữa văn hóa với du lịch 

vừa mang tính quảng bá vừa ngoại giao văn hóa. Trải qua 8 kỳ, Festival Huế đã 

“định tên” trên bản đồ Việt Nam và thế giới, từng bƣớc gia nhập cộng đồng festival 

quốc tế. Bằng chứng là festival năm 2000 chỉ có 15 đoàn trong nƣớc, 7 đoàn quốc tế 

tham gia, thì qua 8 lần tổ chức đã có 53 nhà hát, đoàn nghệ thuật đến từ khắp các 

tỉnh thành và trên 60 đoàn nghệ thuật tiêu biểu của 47 quốc gia ở 5 châu lục hội tụ 

về Huế và từ Huế nhiều đoàn còn kết hợp biểu diễn ở nhiều tỉnh, thành phố khác 

[85]. Trong buổi khai mạc Festival Huế 2014, Phó Thủ tƣớng Nguyễn Xuân Phúc 

đã phát biểu: 

Festival Huế là nơi gặp gỡ và cầu nối giữa các dân tộc khi hội tụ về cố đô 

Huế trình diễn những nét đẹp văn hóa đặc trƣng của dân tộc mình, mang 

đậm dấu ấn và sức sống riêng, mở ra những cơ hội hợp tác, hữu nghị 

cùng xây dựng và phát triển vì một thế giới hòa bình, thịnh vƣợng trên 

nền tảng đa sắc màu văn hóa. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế của đất 

nƣớc trên trƣờng quốc tế, làm cho văn hóa thực sự trở thành một trong 

những kênh đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nƣớc [85]. 

Tƣơng tự nhƣ Huế, ngay từ năm 2001, Festival du lịch Hà Nội đã thu hút 

hàng chục đoàn nghệ thuật quốc tế và khoảng 40 doanh nghiệp nƣớc ngoài, các 

thành viên Hiệp hội du lịch Châu Á, Hiệp hội du lịch thế giới, mạng lƣới đại sứ 

quán ở Việt Nam tham gia. Festival không chỉ góp phần khẳng định vị thế chính 

trị, văn hóa, du lịch mà còn mở rộng hợp tác quốc tế. Thông qua festival, chúng ta 

đã mở rộng quan hệ với nhiều quốc gia, nhiều vùng lãnh thổ trên thế giới, tranh 

thủ sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè quốc tế để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. 
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Ngày càng có nhiều quốc gia mong muốn đƣợc giới thiệu tinh hoa văn hóa, du lịch 

của đất nƣớc họ tại các festival của Việt Nam. 

2.2.1.5. Festival du lịch mang tính xã hội hóa cao 

Festival đƣợc du nhập vào Việt Nam dựa trên mô hình tổ chức của các nƣớc 

phát triển mà ở đó festival đƣợc hoạch toán nhƣ một hoạt động kinh doanh độc lập, 

nhà nƣớc chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Festival du lịch ở Việt Nam ngoài việc đƣợc đầu 

tƣ từ ngân sách thì các địa phƣơng luôn tập trung đẩy mạnh công tác xã hội hóa. 

Theo ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Festival Huế trả 

lời trên báo Thừa thiên Huế ngày 1/3/2014 thì ngay từ những năm đầu tiên lãnh đạo 

tỉnh đã xác định, lâu dài Festival Huế sẽ phải từng bƣớc đẩy mạnh xã hội hóa để tồn 

tại nhƣ một tất yếu. Festival Huế là duy nhất mà việc mời các đoàn nghệ thuật quốc 

tế đến đều bằng nguồn kinh phí của các quốc gia cử đoàn, thông qua đại sứ quán và 

các tài trợ trực tiếp của các quốc gia. Ban tổ chức chỉ bố trí ăn ngủ và tổ chức kỹ 

thuật tại Huế. Công tác vận động tài trợ đƣợc triển khai sớm và đã có kết quả khá 

tốt, nguồn thu tài trợ mỗi năm đều tăng trƣởng. Nếu nhƣ năm 2000, Festival Huế 

thu hút tài trợ đƣợc 2 tỷ đồng thì đến năm 2014 là trên 24 tỷ đồng bao gồm tiền mặt 

và hiện vật. Đối với Festival DLQT Hà Nội việc huy động xã hội hóa còn khiêm 

tốn, qua mỗi kỳ tổ chức mới chỉ dừng ở con số vài tỷ đồng tiền mặt và hiện vật hỗ 

trợ. Trong đó phải kể đến những nhà tài trợ luôn đồng hành nhƣ hãng hàng không 

Vietnam Airline, Viet Jet, Tập đoàn Bảo Sơn… 

2.2.2. Festival du lịch Hà Nội mang những đặc điểm riêng  

2.2.2.1. Festival du lịch Hà Nội mang sắc thái phong phú đa dạng (có tính 

chất nông thôn, vùng miền, thành thị và mầu sắc quốc tế) 

Có thể khẳng định đặc điểm của Festival du lịch Hà Nội chính là tấm gƣơng 

phản chiếu bản sắc văn hóa Thăng Long Hà Nội. Nói đến bản sắc văn hóa Hà Nội, 

PGS.TS. Nguyễn Văn Chính trong bài nghiên cứu “Cấu trúc và giải cấu trúc bản sắc 

văn hoá Hà Nội” cho rằng “bản chất của văn hóa Hà Nội là đa dạng, đa chiều và 

đa nguyên” [16].  
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Đa dạng vì Hà Nội không chỉ riêng khu vực đô thị mà còn bao gồm cả khu 

vực nông thôn và lối sống nông dân. Theo GS. Trần Quốc Vƣợng, trong cuốn Đô 

thị cổ Việt Nam thì kinh thành Thăng Long gồm ba bộ phận: (1) Khu “thành thị 

quân vƣơng”, tức khu vực hành chính, gồm thành quách, đền miếu, và nơi 

thƣởng ngoạn của triều đình. Khu này chỉ chiếm một phần nhỏ thuộc phần lõi 

của quận Ba Đình ngày nay; (2) Khu “thành thị dân cƣ” hay còn gọi là khu phố 

thị mà cốt lõi là khu 36 phố phƣờng còn lại đến hiện nay; (3) Khu vực thôn dã 

bao gồm các làng ở phía Nam và Bắc của trung tâm hành chính [142]. Đến thời 

Pháp thuộc, Hà Nội đƣợc mở rộng theo kiểu đô thị châu Âu. Trong suốt chiều 

dài lịch sử, mảnh đất kinh kỳ này luôn thu hút tầng lớp tinh hoa của cả nƣớc hội 

tụ về. Trƣớc hết đó là quan lại, công thần, đại trí thức từ các vùng miền khác đến 

Hà Nội sinh sống làm việc. Sau là tầng lớp thợ thủ công chất lƣợng cao từ khắp 

bốn phƣơng về buôn bán, sản xuất và tạo ra khu „phố phƣờng‟ nổi tiếng Hà Nội. 

Tiếp theo là lớp tiểu thƣơng, doanh nghiêp vừa và nhỏ. Cuối cùng là trí thức, văn 

nghệ sĩ và tầng lớp thanh niên sinh viên học sinh. Mặt khác, Hà Nội là một thành 

phố đa sắc tộc và đa chủng tộc. Ngƣời Việt, ngƣời Hoa, ngƣời Pháp và nhiều sắc 

tộc khác đã đến sinh sống ở Hà Nội và họ mang theo những tập tục văn hóa của 

họ hòa chung vào văn hóa Thăng Long Hà Nội để góp phần tạo nên sắc thái đa 

dạng cho thành phố. 

Tính đa chiều của văn hóa Hà Nội thể hiện ở sự phân bố không gian cƣ trú với 

các nhóm xã hội khác nhau. Văn hóa Hà Nội luôn đƣợc bồi đắp và biến đổi do các 

lớp ngƣời di cƣ đến. Hà Nội luôn tồn tại hai lối sống của một Hà Nội kinh kỳ kẻ 

chợ và một Hà Nội nhà quê. Đó là sự khác biệt, tƣơng phản giữa lối sống nông dân 

và thị dân, giữa cái cũ và cái mới, tinh hoa và bình dân. Vì vậy, bản chất của cấu 

trúc văn hóa Hà Nội là đa nguyên [16]. 

Nhƣ vậy, từ bản sắc văn hóa Thăng Long cho thấy đặc điểm các kỳ Festival 

du lịch Hà Nội mang sắc thái phong phú đa dạng. Tính đa dạng đƣợc thể hiện 

ngay từ phiên ẩm thực chợ quê Hà Nội, một phiên chợ vừa mang sắc thái nông 

thôn vừa đô thị. Nơi đó có bóng dáng bàn tay các nghệ nhân làng nghề ở khu vực 
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ven đô Hà Nội nhƣ cốm làng Vòng, bánh cuốn Thanh Trì, xôi lúa Tƣơng Mai, 

rƣợu Mơ, dƣa La, cà Láng... cùng các đầu bếp nổi tiếng Hà thành, các vùng miền 

và một số nƣớc tham dự với những món ăn nhƣ phở Hà Nội, bún thang, bún chả, 

chả cá Lã Vọng, bánh Piza, mỳ Ý, bánh bao...  

Bên cạnh một Hà Nội chợ quê nông thôn là một Hà Nội kinh kỳ kẻ chợ với 

những làng nghề phố nghề tiêu biểu. Đó chính là khu phố cổ Hà Nội, nơi hội tụ 

của “bách nghệ” bốn phƣơng, thu hút tinh hoa mọi miền về đây lập nghiệp. Những 

tên gọi Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Bông, Hàng Chuối… chính là dấu ấn của 

những phƣờng nghề tinh hoa trên đất kinh kỳ kẻ chợ xƣa. Khu phố cổ Hà Nội luôn 

đƣợc chọn làm không gian diễn ra các hoạt động giới thiệu văn hóa du lịch Hà 

thành của các kỳ festival du lịch. Du khách vừa thƣởng thức hát xẩm tầu điện, ca 

trù trên tuyến phố đi bộ Hàng Đào vừa nhâm nhi chén trà nóng với kẹo lạc để cảm 

nhận hƣơng vị Hà Nội. Thêm vào đó là dấu ấn văn hóa Pháp đƣợc thể hiện qua 

những buổi hòa nhạc của các nghệ sỹ Pháp trên ban công tầng hai phố cổ Hà Nội 

và trƣớc cửa Nhà hát lớn. Năm 2010, Festival DLQT Thăng Long, Hà Nội diễn ra 

tại Thiên đƣờng Bảo Sơn, ban tổ chức đã sử dụng không gian khu phố cổ Thiên 

đƣờng Bảo Sơn để tái hiện lại dấu ấn sinh hoạt của ngƣời Hà Nội cuối thế kỷ 19, 

đầu thế kỷ 20. Nhiều hoạt động văn hóa đã diễn ra tại đây nhƣ viết thƣ pháp, ngâm 

thơ cổ, trƣng bầy tranh ảnh về Hà Nội, tái hiện lại không gian sinh hoạt sầm uất 

của các phố nghề tiêu biểu và biểu diễn nghệ thuật dân gian đƣờng phố. 

2.2.2.2. Festival du lịch Hà Nội là nơi hội tụ, kết tinh, tỏa sáng các giá trị tinh 

hoa văn hóa, du lịch của cả nước. 

Tinh hoa văn hóa Hà Nội chính là các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. 

Những giá trị vật thể nhƣ chùa Trấn Quốc, đền Ngọc Sơn, chùa Một Cột, Văn Miếu, 

Hoàng Thành Thăng Long, hồ Hoàn Kiếm, phố cổ Hà Nội… Văn hoá phi vật thể là 

tổng hoà các yếu tố giao lƣu, hội nhập, dung hoà, tiếp biến để tạo nên bản sắc Hà Nội, 

một vùng đất “tụ thuỷ, tụ nhân, tụ tài”. Đó là: (1) Hệ thống các lễ hội dân gian Hà Nội. 

(2) Các thuần phong, mỹ tục của chốn kinh kỳ xƣa. (3) Các giá trị văn hóa ẩm thực Hà 

Nội. (4) Những danh nhân Hà Nội. (5) Lối sống, sinh hoạt, ứng xử của ngƣời Hà Nội. 
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Festival du lịch Hà Nội là sự kết tinh, tỏa sáng các giá trị tinh hoa văn hóa, du 

lịch của cả nƣớc đƣợc biểu hiện qua những điểm sau: 

Thứ nhất là tái hiện lại tích truyện “Vua Lê trả gươm cho Rùa vàng” trên hồ 

Gƣơm lịch sử, phản ánh ƣớc vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Hồ Gƣơm chính 

là tâm điểm linh thiêng của đất trời Hà Nội, nơi hội tụ những tinh túy của mảnh đất 

ngàn năm văn hiến. Màn hoạt cảnh không chỉ giới thiệu về truyền thuyết hồ Gƣơm 

mà còn quảng bá hình ảnh điểm đến Hà Nội, thành phố vì hòa bình. Thứ hai là tái 

hiện lại cảnh thi Hƣơng, thi Hội, thi Đình và cảnh lều chõng đi thi tại Văn Miếu, 

Quốc Tử Giám nhằm giới thiệu nền khoa cử Nho học Việt Nam và thành phố 1000 

năm văn hiến. Thứ ba là lễ rƣớc Thăng Long tứ trấn, lễ rƣớc làng nghề, tổ nghề gắn 

với lịch sử hình thành và phát triển của Hà Nội là điểm nhấn thứ ba. Thứ tư là tái 

hiện lại cuộc sống sinh hoạt của ngƣời Hà Nội trên các phố nghề tiêu biểu nhƣ phố 

Hàng Bạc, Hàng Đào, Hàng Gai, Lãn Ông, Hàng Đồng... Đan xen với những cửa 

hàng buôn bán tấp nập là những gánh hàng rong, quán nƣớc chè vôi, hiệu cắt tóc vỉa 

hè hay một bàn cờ tƣớng trên hè phố thu hút rất đông ngƣời xem. Thú chơi cờ 

tƣớng của ngƣời Hà Nội không còn là của 2 riêng hai ngƣời chơi mà mọi ngƣời đều 

cùng tham gia. Ngƣời bàn ra, kẻ tán vào, ngƣời đứng, kẻ ngồi… ai cũng muốn mách 

nƣớc cho ngƣời trong cuộc khiến không khí trên bàn cờ trở nên sôi động và kịch 

tính vô cùng. Hòa vào không gian văn hóa Hà thành là một bức tranh âm thanh sống 

động với xẩm tầu điện, ca trù, hát văn, ngâm thơ cổ, chụp ảnh cổ, viết thƣ pháp, câu 

đối. Trên một số góc phố cổ Hà Nội chiếu phim đen trắng thời kỳ đầu thế kỷ 20. 

Thứ năm là trình diễn các loại hình di sản văn hóa của các vùng miền hội tụ về nhƣ 

quan họ Bắc Ninh, chèo Thái Bình, hát xoan Phú Thọ, dân ca Ví Giặm, nhã nhạc 

cung đình Huế, ca bài chòi Quảng Nam, Bình Định, cải lƣơng Nam Bộ, cồng chiêng 

Hòa Bình, múa rối nƣớc… Thứ sáu là lễ hội đƣờng phố vừa dân gian vừa hiện đại 

nhƣ rƣớc bánh chƣng, bánh dày, múa cà kheo, xiếc, rối lùn, đám cƣới cổ, múa hoa 

đăng, nhảy hip hop… Thứ bảy là các màn biểu diễn quốc tế. Đó là các buổi hòa 

nhạc diễn ra tại các điểm sân khấu ngoài trời xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Đặc biệt là 

màn trình diễn của các nghệ sĩ Pháp trồng hoa trên mặt hồ và chƣơng trình hòa nhạc 
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Pháp Việt trên ban công tầng 2 khu phố cổ của các nghệ sỹ Pháp và Việt Nam cùng 

biểu diễn tại Festival DLQT Hà Nội 2005. 

Festival DLQT Hà Nội 2010 diễn ra vào tối 2/10 tại Thiên đƣờng Bảo Sơn, nhà 

văn Nguyễn Khắc Phục đã kết hợp đặc trƣng văn hoá của các nƣớc tham gia trong đêm 

khai mạc. Với chủ đề “Bắc nhịp cầu văn hóa du lịch vì hòa bình và phát triển. Mừng 

đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội”, nhà văn đã chuyển tải thông điệp từ ý tƣởng 

thiết kế sân khấu đến nội dung chƣơng trình. Đầu tiên, tác giả sử dụng ngọn núi Thủy 

Cung cao 35m và hồ nƣớc laze ở Thiên đƣờng Bảo Sơn thiết kế thành 5 lớp sân khấu 

nhằm giới thiệu từng loại hình du lịch từ miền núi đến đồng bằng, sông nƣớc. 

Điểm hấp dẫn là 5 lớp sân khấu này đã tái hiện lại các không gian, loại hình du 

lịch đặc sắc của Việt Nam. Lớp thứ nhất biểu trƣng cho loại hình du lịch vùng cao, 

leo núi mạo hiểm. Lớp thứ hai là biểu tƣợng giao lƣu văn hóa Đông Tây với hình 

ảnh hai cây cầu nổi tiếng là cầu Long Biên và cầu Thê Húc. Cạnh hai cây cầu là hai 

màn hình led trên khung bức tranh lớn, một bên ruộng bậc thang và một bên là biển 

cả. Lớp thứ ba biểu trƣng cho du lịch thổ mộ, xe ngựa, voi, ô tô… qua lại. Lớp sân 

khấu thứ tƣ là sân khấu chính dựng gần hồ. Đây là mô hình sân khấu hiện đại để biểu 

diễn các tiết mục, dàn nhạc lớn. Phía tay phải sân khấu là mô hình phố cổ, Chùa Một 

Cột. Phía tay trái là mô hình thành phố hiện đại, đô thị mới. Kế tiếp biểu tƣợng văn 

hóa các nƣớc (nhƣ Ăng-Co Vát, hoặc tháp Ép-phen). Không gian hai bên dựng mô 

hình biểu tƣợng một số nƣớc là thị trƣờng du lịch tiềm năng. Cắm hoa anh đào, 

tuylip, mai vàng… dọc theo vành đai hồ. Lớp thứ năm sử dụng mặt nƣớc làm không 

gian giới thiệu du lịch sông nƣớc. Dùng hệ thống laze ánh sáng dựng hình ảnh Khuê 

Văn Các (ở màn kết). Hỗ trợ cho 5 lớp sân khấu là màn hình led hai bên giới thiệu 

các di sản văn hóa trong nƣớc và quốc tế. 

Trong bối cảnh 5 lớp sân khấu đó lễ khai mạc sẽ tái hiện lại 3 phần chính. 

Phần 1 là thanh âm đồng vọng, phần 2 là quê hƣơng chú Tễu lạc quan, yêu đời, 

chào đón các bạn, phần 3 là mừng đại lễ 1000 năm, Thăng Long Hà Nội mở cửa, 

hội nhập và phát triển.  
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Ngay trong chƣơng 1, thanh âm đồng vọng, trên bối cảnh các lớp sân khấu diễn 

ra 14 tiểu cảnh trên 14 địa điểm (trên núi, trên vùng cao, trên đồng bằng, trên sông 

nƣớc). Dƣới chân cầu Thê Húc, chàng mục đồng ngƣời Kinh thong dong cƣỡi trâu thổi 

sáo trúc véo von bài “Tiếng sáo quê hƣơng”. Trên sân khấu trống đồng, phía bên trái, 

chàng trai Hơ-mông thổi bản sáo Mèo “Hò hẹn đêm trăng” nhƣ hòa cùng tiếng sáo của 

chàng mục đồng dƣới xuôi, bên phải, một chàng trai Tây Nguyên thổi khèn Plông-bút. 

Trên sân khấu trung tâm, phía bên phải, chàng trai Nhật thổi một bản dân ca của Xứ 

Anh Đào bằng cây sáo Sakuhachi, phía bên trái, chàng trai Trung Hoa thổi tiêu, một 

bản nhạc dân ca Trung Hoa, chính giữa, chàng Hàn Quốc thổi sáo dân tộc Hàn. Dƣới 

chân tháp Ép-phen, chàng chăn cừu Pháp thổi Fluyt, dƣới chân Ăng-co Vat, một chàng 

Căm-pu-chia thổi sáo dân tộc Khơ-me. Trên bờ hồ, bên trái, một chàng trai Mỹ chăn 

bò, cƣỡi ngựa, thổi kèn clarinet theo làn điệu nhạc đồng quê Mỹ, cạnh đó, một chàng 

thổ dân Úc thổi cây sáo đích-gê-ri-đu và chàng trai Lào thổi khèn. Trên bờ hồ bên phải, 

chàng da đen Nam Phi thổi sáo dân tộc, cạnh đó, chàng trai Thái Lan thổi sáo dân tộc 

Thái, tiếp theo là chàng trai Singapo thổi sáo dân tộc. Trên đỉnh núi, chú Cuội đang mơ 

màng ngồi dƣới gốc đa, bỗng choàng tỉnh dậy, ngơ ngác rồi vớ lấy một cây sáo trúc, 

đƣa lên môi… Tiếng sáo của chú Cuội làm vòm trời ngân vang và nàng Hằng Nga 

xinh đẹp đến bên, âu yếm nhìn chú Cuội. Cùng lúc, những cô gái Trung Hoa, Nhật, 

Pháp, Mỹ, Hàn Quốc, Singapo, Thái Lan, Nam Phi, Úc, Lào, Việt Nam, Hơ-mông, Tây 

Nguyên, trong trang phục truyền thống, đến bên ngƣời bạn trai của nƣớc mình… đang 

say sƣa hòa vào bản hòa tấu bộ hơi mà chú Cuội và cây sáo độc tấu. Mỗi bản nhạc in 

đậm dấu ấn của âm nhạc mỗi nƣớc, nhƣng dƣới ánh trăng thu, chúng hòa quyện với 

nhau trong âm thanh hòa bình, một bản hòa tấu sáo… Tất cả đem lại một hiệu ứng tinh 

thần sâu lắng về sự phong phú, đa dạng văn hoá. Nó chính là sự kết nối tâm hồn giữa 

các dân tộc để hƣớng đến hoà bình, hữu nghị tôn trọng lẫn nhau. 

Nhƣ vậy, chỉ với ý tƣởng mở màn đêm khai mạc đã hội tụ khá đầy đủ các loại 

hình du lịch ba miền đất nƣớc và các nƣớc trên thế giới, đặc biệt là các nƣớc tham 

dự Festival du lịch quốc tế Thăng Long Hà Nội 2010. Đây chính là sự kết hợp giữa 

yếu tố nội sinh và ngoại sinh để tạo nên nét đặc sắc của Festival du lịch Hà Nội. 
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2.3. Tác động của Festival du lịch Hà Nội 

2.3.1. Quan điểm đánh giá và công cụ đánh giá 

Đề tài Festival du lịch Hà Nội đƣợc tiếp cận từ góc độ văn hóa học, do vậy 

luận án chỉ đánh giá tác động của nó trên phƣơng diện kinh tế du lịch và văn hóa xã 

hội. Mục đích đánh giá để có cơ sở so sánh giữa Festival du lịch Hà Nội với một số 

festival khác nhằm tìm hiểu những vấn đề còn tồn tại xem vì sao mà Festival du lịch 

Hà Nội chƣa xây dựng đƣợc thƣơng hiệu điểm đến và chƣa nhận đƣợc sự quan tâm 

của ngƣời dân thủ đô. 

Về mặt phƣơng pháp luận, đánh giá tác động Festival du lịch Hà Nội cần 

nghiên cứu trong thời điểm diễn ra festival để bóc tách xem vấn đề nào có tác động 

trực tiếp và vấn đề nào gián tiếp và cái nào là hiệu ứng lan tỏa. Tuy nhiên, trên thực 

tế Festival du lịch Hà Nội tạm thời dừng triển khai trong vài năm trở lại đây nên 

khó có thể đánh giá tác động một cách rạch ròi về vấn đề này. Luận án đánh giá tác 

động của Festival du lịch Hà Nội dựa trên hai phƣơng pháp. Thứ nhất là phỏng vấn 

sâu, điều tra hồi cố từ ban tổ chức và một số đơn vị, cá nhân từng tham gia Festival 

du lịch Hà Nội. Thứ hai là sử dụng lại mẫu phiếu điều tra của ban tổ chức Festival 

du lịch quốc tế Hà Nội 2010 và tiến hành xử lý thông tin trên nền của phần mềm 

SPSS (viết tắt của Statistical Package for the Social Sciences) để có cái nhìn khái 

quát về những tác động của Festival du lịch Hà Nội, đặc biệt là trƣờng hợp 

Festival du lịch quốc tế Hà Nội 2010. 

Trải qua 5 kỳ tổ chức Festival du lịch Hà Nội, các đánh giá về festial du lịch chủ 

yếu dựa trên 3 phƣơng diện: Thứ nhất là đánh giá của ban tổ chức sau mỗi kỳ festival. 

Đây là dạng báo cáo tổng kết công tác tổ chức và đề ra phƣơng hƣớng nhiệm vụ cho kỳ 

festival du lịch lần sau. Thứ hai là các bài viết của giới truyền thông đi vào cung cấp 

thông tin cập nhật về festival, phân tích các sự kiện cụ thể, tổng hợp các ƣu điểm và 

hạn chế trong công tác tổ chức nhƣng chỉ dừng lại ở các bài viết ngắn. Thứ ba là đánh 

giá cảm nhận của du khách, các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nƣớc tham gia. Đây là 

những đánh giá cá nhân của những ngƣời tham dự về Festival du lịch Hà Nội. 
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Với Festival du lịch Hà Nội xuất hiện hai luồng ý kiến: Một là khen festival đã 

góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, du lịch và văn hóa, xã hội của thủ đô. Hai là 

chê festival du lịch Hà Nội còn nhiều hạn chế, chƣa gây dựng đƣợc thƣơng hiệu và 

chƣa xứng tầm với vị thế của thủ đô. 

2.3.2. Tác động về kinh tế, du lịch 

2.3.2.1. Những tác động tích cực 

2.3.2.1.1. Thúc đẩy lƣợng khách và doanh thu từ du lịch tăng trƣởng 

Trong giai đoạn từ năm 1999 đến 2010, nhờ sự nỗ lực của toàn ngành du lịch 

thủ đô, đặc biệt là việc tổ chức Festival du lịch Hà Nội mà lƣợng khách và doanh 

thu từ du lịch đều tăng trƣởng qua từng năm. Việc tăng trƣởng này do nhiều nguyên 

nhân khác nhau chứ không phải tất cả là do tác động tích cực về kinh tế, du lịch của 

Festival du lịch Hà Nội mang lại. Tuy nhiên, festival lại đóng vai trò là cái cớ, là sự 

kiện để quảng bá, kích cầu, tạo ra thị trƣờng du lịch. Thật khó có thể rạch ròi con số 

xem chi phí tổ chức Festival du lịch Hà Nội là bao nhiêu, hiệu quả doanh số mang 

về sau khi tổ chức nhƣ thế nào, mà cần thấy tác động lan tỏa của nó trong việc sinh 

lời cho ngành dịch vụ du lịch thủ đô. 

- Giai đoạn 1999-2001: Theo báo cáo hàng năm của Sở DLHN, năm 1999, 

mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức từ cuộc khủng hoảng kinh tế 

toàn cầu năm 1998, nhƣng nhờ những nỗ lực của thành phố qua việc tăng cƣờng 

tuyên truyền quảng bá, trong đó có việc tổ chức Festival du lịch Hà Nội mà ngành 

du lịch thủ đô vẫn duy trì đƣợc nhịp độ tăng trƣởng khá. Tổng doanh thu toàn ngành 

là 1.225 tỷ đồng, đạt 100,4% so với kế hoạch năm, tăng 8% so với năm 1998. Công 

tác lữ hành năm 1999 đã có sự chuyển hƣớng tích cực doanh thu tăng hơn hai lần so 

với năm 1998 và chiếm tỷ trọng là 13% tổng doanh thu. Lƣợng khách du lịch đến 

Hà Nội đạt 1.430 ngàn lƣợt, vƣợt 6% so với kế hoạch và tăng 11% so với năm 

1998, trong đó có khách du lịch quốc tế đạt 380 ngàn lƣợt, tăng 8% so với năm 

1998. Lƣợng khách du lịch tiếp tục gia tăng đã kích thích doanh thu của xã hội đạt 

2.500 tỷ đồng, chiếm một phần đáng kể trong thu nhập của thành phố. Năm 2000, 
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nhiều sự kiện có ý nghĩa lớn đƣợc tổ chức tại thủ đô, đặc biệt là sự kiện Festival du 

lịch Hà Nội với 990 năm mang thông điệp của thủ đô nghìn năm tuổi và chào thiên 

niên kỷ mới đã thu hút lƣợng khách gia tăng đột biến từ 1.430.000 năm 1999 lên 

2.601.000 vào năm 2000, tăng 82%. Trong đó lƣợng khách quốc tế là 500.400 

chiếm 32% mức tăng trƣởng, khách nội địa là 2.100.600, chiếm 100%.  

Năm 2001, lƣợng khách đến Hà Nội tiếp tục tăng lên tới 3.000.000, tăng 15% 

so với năm 2000, lƣợng khách quốc tế tăng lên 700.000, chiếm 40%, khách nội địa 

tăng nhẹ 9% tƣơng đƣơng với 2.300.000. Tổng doanh thu xã hội đạt 3.650 tỷ đồng, 

doanh thu từ khách sạn nhà hàng đạt 1.650 tỷ đồng, bằng 107,1% kế hoạch và tăng 

14,5% so với năm 2000. Đặc biệt cơ cấu doanh thu từ lữ hành tăng lên chiếm 17%. 

Nộp ngân sách nhà nƣớc đạt 230 tỷ đồng, bằng 104,5% kế hoạch và tăng 15% so 

với năm 2000 [89, tr.25]. 

- Giai đoạn 2003-2005: Tháng 3 năm 2003 tạp chí Mỹ Travel Leisurue đã bình 

chọn Hà Nội là thành phố du lịch thứ 2 châu Á (sau Bangkok, Thái Lan) và đứng 

thứ 13 trên thế giới. Tờ Bangkok Post xác định Việt Nam là điểm đến hấp dẫn nhất 

thế giới với khách du lịch trẻ. 

Quý 1/2003, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội tăng mạnh. Tuy nhiên do 

ảnh hƣởng của dịch SARS và chiến tranh vùng Vịnh từ cuối tháng 3 năm 2003, 

lƣợng khách quốc tế đến Hà Nội đã giảm mạnh (khoảng 50-60% trong các tháng 

4 và 5/2003), nhƣng sau khi khống chế đƣợc bệnh dịch, ngành du lịch thủ đô tích 

cực triển khai xúc tiến, quảng bá, đặc biệt là tổ chức Festival DLQT Hà Nội 

2003 nên đến cuối quý 3 và quý 4/2003, lƣợng khách đã dần ổn định và trở lại 

Hà Nội, tạo đƣợc bƣớc chuyển biến mới rất phấn khởi. 

Nhờ tổ chức Festival DLQT từ ngày 15/11 đến ngày 17/11/2003 cùng với 

các sự kiện lớn nhƣ Hội nghị xúc tiến du lịch, Hội nghị mạng lƣới các thành phố 

Châu Á thế kỷ 21 (ANMC21) họp tại Hà Nội và nhân dịp đón Sea game 22 tổ 

chức tại Việt Nam mà Hà Nội đã thu hút trên 500.000 lƣợt khách nội địa và 

khoảng 10.000 khách quốc tế, trong đó Hà Nội đón khoảng 200 đoàn du lịch tìm 

hiểu, giao kết học hỏi (Fam tour) [91]. 
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Nhờ sự nỗ lực của toàn ngành và việc tăng cƣờng quảng bá qua tổ chức 

Festival du lịch quốc tế Hà Nội, trong giai đoạn 2001-2005, lƣợng khách du lịch và 

doanh thu từ du lịch tiếp tục tăng trƣởng (xem bảng 2.1) 

Bảng 2.1. Khách du lịch và doanh thu từ du lịch giai đoạn 2001-2005 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Khách du lịch (lƣợt) 

- Quốc tế 

- Nội địa 

3.000.000 

   700.000 

2.300.000 

3.531.000 

  931.000 

2.600.000 

3.853.000 

  850.000 

3.030.000 

4.450.000 

  950.000 

3.500.000 

4.650.000 

1.050.000 

3.600.000 

Doanh thu xã hội  

(tỷ đồng) 

- Từ khách quốc tế 

- Từ khách nội địa 

10.903 

  

 9.983 

    920 

10.850 

  

 9.810 

  1.040 

10.170 

  

 8.959 

  1.212 

11.413 

 

10.013 

  1.400 

16.440 

 

15.000 

  1.440 

Năm 2005, lƣợng khách du lịch đến Hà Nội là 4.650.000, tăng 5%, trong đó 

lƣợng khách du lịch quốc tế đạt 1.050.000, tăng 15%, khách du lịch nội địa là 

3.600.000, tăng 3%  so với năm 2004. Doanh thu xã hội từ du lịch đạt 16.440 tỷ 

đồng, tăng 44%, trong đó doanh thu từ khách du lịch quốc tế đạt 15.000 tỷ đồng, 

tăng gần 50% so với năm 2004 [90]. 

- Giai đoạn 2010-2011: Năm 2010, Hà Nội có nhiều sự kiện lớn, đặc biệt là 

chuỗi sự kiện Đại lễ 1000 năm Thăng Long và Festival DLQT Thăng Long Hà Nội 

2010, lƣợng khách du lịch đến Hà Nội đã tăng trƣởng theo đúng dự báo của Sở 

VH,TT&DL đề ra năm 2009 (xem bảng 2.2). 

Bảng 2.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển du lịch 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Thực hiện 

năm 2009  

Ƣớc thực 

hiện 2010 

So sánh với               

năm 2009 

(%) 

1. Khách du lịch Lƣợt khách 10.213.334 11.800.000 115,54% 

- Khách quốc tế Lƣợt khách 1.013.334 1.200.000 118,42% 

- Khách nội địa Lƣợt khách 9.200.000 10.600.000 115,22% 

2. Doanh thu xã hội Tỷ đồng 24.000 27.000 114,62% 
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Theo thống kê, khách quốc tế đến Hà Nội năm 2010 đạt 1.200.000 lƣợt, tăng 

18,42% so với năm 2009. Trong đó, khách Trung Quốc 163.00 lƣợt, tăng 13%, 

khách Đức 132.00 lƣợt, tăng 26%, khách Nhật Bản 117.000 lƣợt, tăng 12%... 

Năm 2010, lƣợng khách nội địa đến Hà Nội đạt 10.600.000 lƣợt khách, tăng 

15,22 % so với năm 2009, do trong năm 2010 Thủ đô Hà Nội long trọng tổ chức 

Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, các hoạt động của Năm Du lịch 

Quốc gia 2010 và Festival DLQT Thăng Long Hà Nội [92]. 

Không chỉ lƣợng khách đến thủ đô Hà Nội tăng trƣởng liên tục trong nhiều 

năm, ngay cả các tổ chức, doanh nghiệp tham gia festival du lịch cũng đƣợc 

hƣởng lợi trực tiếp từ đó. Nghiên cứu trƣờng hợp Festival DLQT Thăng Long Hà 

Nội 2010, luận án đã sử dụng lại mẫu phiếu điều tra của ban tổ chức làm cơ sở để 

đánh giá tác động của công tác tổ chức đối với các đơn vị tham gia. Năm 2010, 

ban tổ chức đã làm mẫu phiếu lấy ý kiến của trên 100 đơn vị đại diện cho các 

nhóm ngành tham gia gian hàng với 15 câu hỏi liên quan đến công tác tổ chức 

(trong đó, trung tâm xúc tiến du lịch các tỉnh thành chiếm 16,6%, các công ty du 

lịch lữ hành chiếm 15,5%, khách sạn nhà hàng, cơ sở lƣu trú là 17,7%, làng nghề 

là 14,4%, hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp sản xuất dịch vụ thƣơng mại là 

16,5% và 12,2%, các nhóm ngành khác là 9,1%).   

Với câu hỏi đơn vị của ông/bà tham gia hội chợ triển lãm có đạt đƣợc mục tiêu 

mong muốn không? 73/100 trƣờng hợp cho rằng họ đạt đƣợc mục tiêu vừa quảng bá 

sản phẩm, vừa tìm kiếm đại lý, đối tác, phát triển thị trƣờng và bán sản phẩm. Chỉ 

có 19 trƣờng hợp trả lời không và 5 trƣờng hợp có ý kiến khác [PL1, tr.164]. 

Lý giải cho câu trả lời ở trên, các đơn vị tham gia đã đƣa ra dẫn chứng dựa trên 

phƣơng diện lƣợng khách tham quan và doanh thu bán hàng mỗi ngày. 

Thứ nhất, về lƣợng khách tham quan, theo đánh giá của các gian hàng, số 

lƣợng khách đến thăm quan tƣơng đối đông ở những ngày đầu và vắng dần về 

những ngày cuối. Số gian hàng trả lời lƣợng khách thăm quan từ 500-1.000 

khách/ngày chiếm 15,2%, chủ yếu là các mặt hàng về dao kéo, thảo dƣợc, đồ gỗ mỹ 
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nghệ, rƣợu dân tộc.... Từ 1.000-1.500 khách/ngày, chiếm 46,5% là các gian hàng 

của một số trung tâm xúc tiến du lịch và cơ sở lƣu trú, khách sạn, nhà nghỉ. Lƣợng 

khách từ 1.500-2.000 ngƣời/ngày, tƣơng ứng với 11,1% thƣờng rơi vào một số 

trung tâm du lịch trang trí bắt mắt, có các sản phẩm du lịch độc đáo nhƣ trung tâm 

xúc tiến du lịch tỉnh Quảng Ninh, Thừa thiên Huế, Quảng Nam, Nha Trang, Cần 

Thơ, Bến Tre… và một số công ty lữ hành du lịch nhƣ: Galaxy, Thiên Hà Travel, 

Viet Travel, Sài Gòn Tourist... Khách đến các gian hàng này để tìm hiểu các gói 

khuyến mại và các sản phẩm du lịch mới. Số lƣợng trên 2.000 khách/ngày, chiếm 

20,2% rơi vào các mặt hàng quà tặng lƣu niệm, sản phẩm đặc trƣng tiêu biểu của 

các địa phƣơng nhƣ: chè Tân Cƣơng, vang nho Ninh Thuận, tranh Hàng Trống, 

tranh Bút Lửa Lâm Đồng, nón Huế, đèn lồng Hội An, gốm sứ Bát Tràng, dệt thổ 

cẩm Hòa Bình, ô mai Hàng Đƣờng, bánh cốm Hàng Than và quầy hàng tò he, hoa 

khô, đồ lƣu niệm.... Ngoài ra các hãng hàng không nhƣ Vietnam Airline, VietJet 

Air, Air Asia… nhờ không gian rộng, trang trí ấn tƣợng và quảng bá hấp dẫn nên có 

lƣợng khách thăm quan đông đảo. Nhƣ vậy, lƣợng khách quan tâm nhất đến các 

hoạt động diễn ra trong hội chợ triển lãm vẫn là tham quan, mua sắm quà tặng, sản 

phẩm đặc sản địa phƣơng, tìm kiếm các tour du lịch mới và các gói khuyến mại rồi 

mới đến tham khảo các cơ sở lƣu trú và các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ, làng 

nghề [PL1, tr.164]. 

Thứ hai, về doanh số bán hàng thì 33,3% gian hàng có doanh thu từ 1.000.000 – 

5.000.000/ngày; 16/99 gian hàng đƣợc khảo sát, chiếm 16,6% bán đƣợc từ 5.000.000-

10.000.000/ngày; Có 8,8% đơn vị bán đƣợc từ 10.000.000 - 15.000.000/ngày và 

9,9% có doanh thu trên 15.000.000/ngày. Tuy nhiên có 4/99 trƣờng hợp khảo sát trả 

lời họ không bán sản phẩm mà chỉ giới thiệu mặt hàng nhƣ gian hàng rƣợu rắn Lệ 

Mật, đồ gỗ mỹ nghệ [PL1, tr.164]. 

2.3.2.1.2. Tăng cƣờng giao lƣu xúc tiến du lịch, ký kết hợp đồng 

Festival du lịch Hà Nội 1999 đã thu hút trên 70 doanh nghiệp du lịch trong 

nƣớc và 40 đại diện quốc tế tham gia. Trong hai ngày diễn ra triển lãm, có hơn 200 

hợp đồng đƣợc ký kết giữa các công ty ngay tại festival, nhiều sản phẩm nhƣ đồ lƣu 
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niệm, đồ dùng trong các dịch vụ du lịch, các gói tour đƣợc bán tại chỗ làm cho hội 

chợ triển lãm trở nên sôi động hơn. Thông qua Festival, các doanh nghiệp có điều 

kiện gặp gỡ trao đổi thông tin nghề nghiệp mở rộng hơn. Nhiều hãng thông tấn báo 

chí trong nƣớc và nƣớc ngoài đến dự đƣa tin về Festival đã góp phần tạo nên những 

thành công cơ bản cho sự kiện. 

Festival DLQT Hà Nội 2001 tiếp tục thu hút trên 150 đơn vị trong nƣớc từ 9 

thị trƣờng trọng điểm, 17 tỉnh thành và trên 40 doanh nghiệp đến từ Vân Nam, 

Quảng Tây (Trung Quốc). Trong hai ngày festival du lịch đã thu hút trên 100 nghìn 

ngƣời đến tham dự. Có trên 250 hợp đồng đƣợc ký kết và hàng trăm cuộc gặp gỡ, 

trao đổi giữa các doanh nghiệp du lịch Hà Nội với các tỉnh thành và bạn bè quốc tế 

đã diễn ra. Bộ trƣởng Bộ Nội vụ Lào, Cục trƣởng Cục Du lịch Quảng Tây-Trung 

Quốc cũng đến thăm và gặp gỡ các doanh nghiệp tham gia festival. Hơn 40 tổng 

giám đốc, giám đốc các công ty lữ hành quốc tế của nhiều nƣớc đã đến thăm và bàn 

bạc các chƣơng trình hợp tác du lịch.  

Nếu nhƣ Festival du lịch Hà Nội 2003 thu hút 300 doanh nghiệp và 7 thủ đô 

nƣớc bạn tham gia thì đến Festival du lịch Hà Nội 2005 đã tăng lên 21 tổ chức, 

doanh nghiệp quốc tế, 21 Sở quản lý nhà nƣớc về du lịch, hàng trăm doanh nghiệp 

du lịch trong nƣớc và quốc tế. Trong những ngày diễn ra festival, hàng trăm hợp 

đồng đƣợc ký kết. Năm 2010, Festival DLQT Thăng Long Hà Nội thu hút gần 200 

tổ chức, doanh nghiệp, 7 quốc gia, 33 tỉnh thành và nhiều tổ chức du lịch quốc tế 

tham dự. Thông qua Festival du lịch Hà Nội, có nhiều đơn vị, doanh nghiệp du lịch 

trong nƣớc và quốc tế đã tìm hiểu và bƣớc đầu làm việc để tiến tới các hoạt động 

liên kết phát triển lâu dài.  

Theo số liệu thống kê của ban tổ chức, ước tính có khoảng 100.000 lượt 

khách đến tham quan trong thời gian 04 ngày diễn ra Festival du lịch quốc tế 

Thăng Long Hà Nội 2010. 

[Trích PVS, số 7, PL5, tr.198, Nam, nguyên kế toán trƣởng Trung tâm xúc tiến du 

lịch, Sở VH,TT&DL Hà Nội]. 
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2.3.2.2. Những đánh giá trái chiều 

Bên cạnh những thành tựu đã đạt đƣợc qua các kỳ Festival du lịch Hà Nội thì 

vẫn có những đánh giá trái chiều từ chính ban tổ chức và những đơn vị tham gia. 

Ngay trong bản báo cáo tổng kết các kỳ festival du lịch, mặc dù kỳ festival nào 

cũng đƣợc đánh giá thành công nhƣng vẫn còn những vấn đề phải rút kinh nghiệm. 

Năm thì do công tác tổ chức chƣa chu đáo, năm do công tác phối hợp giữa các đơn 

vị chƣa chặt chẽ, có năm là vấn đề an ninh, vệ sinh, môi trƣờng và có năm du khách 

phản ánh về việc chƣơng trình không có điểm mới và tổ chức thiếu chuyên nghiệp.  

Một trong những festival bị phàn nàn nhiều nhất là Festival du lịch quốc tế 

Thăng Long Hà Nội 2010. Mặc dù lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà 

Nội giải thích lý do chọn địa điểm tổ chức tại khu du lịch Thiên đƣờng Bảo Sơn là 

để tránh ùn tắc giao thông trong dịp Đại lễ và tận dụng hạ tầng sẵn có của khu du 

lịch. Tuy nhiên, các doanh nghiệp khẳng định: “Chọn địa điểm quá xa trung tâm 

thành phố là sai lầm lớn nhất”. Ông Đào Thế Hùng, trợ lý Tổng giám đốc Công ty 

CP dịch vụ du lịch Gia Lai nói rằng: “Khách thăm quan hai ngày đầu hầu hết là 

nông dân các xã sống xung quanh khu du lịch”. Một đơn vị khác là công ty lữ hành 

Campuchia cho biết “Việc tổ chức tại một điểm xa trung tâm dẫn đến việc không 

đón đƣợc khách hàng cần thiết nên rất nhiều gian hàng nƣớc ngoài bỏ về trƣớc khi 

festival kết thúc [75]. 

Theo đại diện khách sạn Celadon Palace: “Đơn vị chi khoảng 2.500 USD tham 

gia Festival du lịch quốc tế Thăng Long Hà Nội 2010 theo lời mời của ban tổ chức 

nhƣng không đón đƣợc khách hàng nhƣ mong muốn nên đã bỏ về từ trƣa 4.10. Hiệu 

quả từ festival du lịch lần này đối với khách sạn là không cao”. [Trích PVS, số 4, 

PL5, tr.198, Nữ, Nhân viên khách sạn Celadon Palace]. 

Một số doanh nghiệp lữ hành khác thì phản ánh: “Sau 10 năm, kể từ lần tổ 

chức Festival du lịch Hà Nội đầu tiên, ngành du lịch vẫn chƣa xây dựng đƣợc hệ 

thống đặt cuộc hẹn qua internet, không thông báo trƣớc danh sách đơn vị cung cấp 

dịch vụ (lƣu trú, vận chuyển) và phía nƣớc ngoài tham gia để hỗ trợ các doanh 

nghiệp tiếp xúc với đối tác phù hợp” [75]. 
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Phó Tổng Cục trƣởng Tổng Cục Du lịch Nguyễn Mạnh Cƣờng cho biết:  

Phía thành phố Hà Nội chủ trì, quyết định chọn địa điểm tổ chức festival. 

Rất nhiều doanh nghiệp đã phàn nàn về công tác tổ chức, đặc biệt là khâu 

bảo vệ. Ban tổ chức phải rút kinh nghiệm về bố trí gian hàng, đảm bảo vệ 

sinh, đón tiếp đại biểu, đặc biệt là khách quốc tế và nhiều thủ tục khác. 

“Liên hoan du lịch gồm rất nhiều hoạt động văn hóa tổng hợp. Khi tổ 

chức sự kiện du lịch này, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải 

chuyên sâu, vì đây là lĩnh vực rất chuyên nghiệp, nhƣng không phải ai 

cũng hiểu điều này” [76]. 

2.3.3. Tác động về văn hóa, xã hội 

2.3.3.1. Tôn vinh giá trị văn hóa Hà Nội 

Hà Nội là thành phố vì hòa bình, thủ đô ngàn năm văn hiến. Hà Nội từ lâu đã đi 

vào thơ ca với những giá trị di sản văn hóa vô giá đƣợc kết tinh, lắng đọng từ hàng 

nghìn năm. Tất cả những giá trị văn hóa của Hà Nội đều đƣợc tôn vinh, tỏa sáng 

trong các chƣơng trình của Festival du lịch Hà Nội. Ngƣời dân thủ đô và du khách có 

dịp để hiểu hơn về một Hà Nội lắng hồn núi sông qua việc thƣởng thức các giá trị di 

sản của Hà Nội. Đó là tiếng ngâm thơ cổ, là thú vui tao nhã thƣởng trà, bình thơ, là 

tiếng hát xẩm da diết leng keng tàu điện hay hát xẩm xin ăn ở góc chợ, đầu đƣờng 

của những ngƣời nghèo khó chốn đô thành. Đó còn là men say những âm vần luyến 

láy trong làn điệu ca trù Hà Nội, một loại hình nghệ thuật diễn xƣớng cổ truyền vừa 

mang tính dân gian, vừa mang tính bác học… đƣợc thể hiện thông qua các chƣơng 

trình, hoạt động của các kỳ Festival du lịch Hà Nội. Nhƣ vậy, điểm cuốn hút khách 

du lịch đến với Hà Nội chính là nhờ những giá trị văn hóa này. Đó chính là yếu tố nội 

sinh đƣợc chắt lọc từ dòng chảy lịch sử thẩm thấu vào tâm hồn ngƣời Việt để tạo nên 

bản sắc riêng độc đáo của mảnh đất kinh kỳ, ngàn năm văn hiến. 

2.3.3.2. Tái sinh truyền thống 

Festival du lịch Hà Nội không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa mà còn góp phần tái 

sinh lại truyền thống lịch sử của Hà Nội. Du khách và ngƣời dân có cơ hội sống 
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trong không gian sinh hoạt văn hóa của ngƣời Tràng An thanh lịch cuối thế kỷ 19, 

đầu thế kỷ 20. Đó là hình ảnh nếp sống thanh đạm của các gia đình trí thức Hà Nội 

hay lối sống xa hoa của lớp ngƣời Tây hóa đối lập với cuộc sống mƣu sinh lam lũ 

trên đƣờng phố của những ngƣời lao động. Du khách và ngƣời dân còn có cơ hội 

trải nghiệm về một thời bao cấp khi xem phim đen trắng ở góc phố hay chứng kiến 

nghi thức cƣới hỏi cổ truyền của dân tộc. Lịch sử, truyền thuyết Hồ Gƣơm và các 

khóa thi cử của mảnh đất kinh kỳ nghìn năm văn hiến lần lƣợt đƣợc tái hiện trong 

không gian nguyên gốc của các kỳ Festival du lịch Hà Nội. Đó chính là những giá 

trị cốt lõi, là yếu tố nội sinh độc đáo có sức lối cuốn mạnh mẽ đối với khách du lịch. 

2.3.3.3. Tăng cường quảng bá văn hóa, du lịch Hà Nội và Việt Nam 

Xuyên suốt 4 kỳ Festival du lịch Hà Nội từ năm 1999 đến 2005, hồ Hoàn 

Kiếm luôn là tâm điểm linh thiêng của đất trời Hà Nội, nơi diễn ra lễ khai mạc và 

các hoạt động chính của lễ hội. Nếu nhƣ Festival du lịch Hà Nội 1999 đã giới 

thiệu với du khách những nét di sản văn hóa Hà thành và các vùng miền nhƣ thả 

đèn trời, hát quan họ mời trầu trên mặt hồ, biểu diễn rối nƣớc, bởi chải, hát ca 

trù... thì đến năm 2001, không gian tổ chức Festival du lịch Hà Nội đƣợc mở rộng 

ra vƣờn hoa Diên Hồng, quảng trƣờng Cách Mạng tháng 8. Với chủ đề “Hà Nội 

xƣa và nay”, các giá trị di sản văn hóa Hà Nội, các tỉnh thành trong nƣớc và quốc 

tế có dịp đƣợc quảng bá đến du khách qua triển lãm du lịch, liên hoan ẩm thực Hà 

thành. Tiêu điểm của festival chính là các chƣơng trình nghệ thuật đặc sắc nhƣ đá 

bóng, đấu kiếm trên cà kheo, biểu diễn cồng chiêng Hòa Bình, chiếu chèo Thái 

Bình, hát xẩm tầu điện... đặc biệt là lễ rƣớc vinh quy bái tổ phản ánh đạo lý uống 

nƣớc nhớ nguồn của ngƣời Việt Nam. 

Để điều tra cảm nhận của du khách về chất lƣợng Festival du lịch quốc tế 

Hà Nội 2001, phóng viên báo điện tử Vnexpress Mai Liên đã phỏng vấn một số 

khách du lịch, các tổ chức tham gia và đăng trên chuyên mục tin tức thời sự vào 

15h ngày 6/10/2001. Chị Hoàng Bích Ngọc, cán bộ phụ trách thị trƣờng của 

Công ty Du lịch Sài Gòn cho phóng viên biết “Qua 3 lần tham gia, chị thấy 

festival du lịch lần này đƣợc tổ chức hấp dẫn, mang đậm tính truyền thống Hà 
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Nội hơn cả”. Ông Wolfgang Franz, ngƣời Đức, và vợ vui vẻ trả lời: “Không khí 

thật là náo nhiệt. Chúng tôi đã thu thập đƣợc rất nhiều thông tin hữu ích cho 

chuyến thăm thành phố Hồ Chí Minh sắp tới”. Còn ông bà Olsen - ngƣời Đan 

Mạch vừa đặt chân đến Việt Nam thì cho rằng “Chúng tôi có cơ hội đƣợc chiêm 

ngƣỡng một cách tổng thể những dịch vụ và sản phẩm văn hóa của Hà Nội cũng 

nhƣ cả nƣớc trong dịp lễ hội này” [86]. 

Năm 2003, Festival du lịch quốc tế Hà Nội tiếp tục giới thiệu làng nghề phố 

nghề, liên hoan ẩm thực, tái hiện lại phiên chợ quê và trình diễn di sản văn hóa đặc 

sắc của Việt Nam. Điểm nhấn của festival là lễ khai mạc với hoạt cảnh “Vua Lê trả 

gƣơm cho rùa thần” và lễ hội “Ngày mùa quê hƣơng” trên hồ Hoàn Kiếm. Lễ rƣớc 

bánh chƣng, bánh dày giúp du khách hiểu hơn về ý nghĩa các giá trị văn hóa góp 

phần bồi đắp lên lịch sử Việt Nam. 

Tại lễ khai mạc “Phiên chợ quê”, nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc xúc 

động chia sẻ với phóng viên Việt Anh, báo Vnexpress ra ngày chủ nhật, 16/11/2003 

“Khi có một ngôi chợ mới, các cụ ta ngày xƣa không nói là mở chợ, họp chợ hay 

khánh thành, mà nói là “cƣới chợ”. Ngày hôm nay, chúng ta đang cƣới một ngôi 

chợ quê hiền hoà và xinh xắn... Đây là một bản giao hƣởng vô tận với đủ mọi thứ 

thanh âm và màu sắc” [87]. 

Chứng kiến cảnh thi thổi cơm, ông Eddie Jones, du khách Australia, nói: 

“Tôi thật sự bất ngờ về văn hóa của các bạn, đặc biệt là văn hóa ẩm thực. Đây là 

lần đầu tiên tôi đƣợc xem cuộc thi nấu cơm độc đáo và thú vị nhƣ vậy”. Anh 

Seth Johnson du khách Anh đã dành cả buổi sáng để dạo chơi hồ Hoàn Kiếm và 

khu phố cổ. Anh nói: “Tôi đã nghe bạn bè kể về Hà Nội nhƣng vẫn ngỡ ngàng 

trƣớc vẻ đẹp của thành phố. Khung cảnh xung quanh hồ thật tuyệt, đặc biệt là 

các gian hàng chợ quê” [87].  

Không chỉ du khách quốc tế, ngay cả ngƣời dân thủ đô cũng ngỡ ngàng trƣớc 

vẻ đẹp của Hồ Gƣơm trong dịp lễ hội du lịch. Chị Nguyễn Hạnh Dung, phố Hàng 

Ngang nói: “Tôi rất thích gian hàng lƣu niệm, ẩm thực của các dân tộc vùng cao”. 
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Ông Nguyễn Văn Dũng, phố Hàng Ngang nói: “Đã lâu, ngƣời dân Hà thành mới có 

một bữa tiệc văn hóa, du lịch độc đáo hấp dẫn nhƣ vậy”. Ông Lê Huy, một cán bộ 

nghiên cứu văn hoá dân gian đã nghỉ hƣu tâm sự:  

Việc tổ chức một liên hoan du lịch lớn cùng chợ quê nhƣ thế này thật có ý 

nghĩa. Mặc dù quy mô không lớn và có những điều nên lƣu ý thêm nhƣ về 

trang phục truyền thống, nhƣng đây vẫn là một dịp để du khách thấy và hiểu 

thêm về nét sinh hoạt truyền thống giản dị mà giàu chất văn hoá của làng 

quê vùng đồng bằng Bắc bộ [87]. 

 Festival du lịch Hà Nội 2005 có 74 buổi diễn trên 4 sân khấu lớn của các đoàn 

nghệ thuật trong nƣớc và quốc tế, điểm nhấn là các buổi hòa nhạc Việt Pháp trên 

ban công tầng hai khu phố cổ. Đến Festival DLQT Hà Nội 2010, điểm đặc sắc lại 

nằm ngay ở lễ khai mạc hoành tráng với lễ rƣớc vua Lý Thái Tổ từ Hoa Lƣ về 

Thăng Long, màn hoa sen, sáo trúc, đàn bầu hòa cùng các ca khúc quốc tế đã làm 

nên một festival hội tụ lan tỏa các giá trị tinh hoa văn hóa trong nƣớc và quốc tế. Có 

thể nói, sự thành công của các kỳ Festival du lịch đã góp phần quảng bá văn hóa, du 

lịch Hà Nội, Việt Nam ra thế giới. 

Tiểu kết  

Festival du lịch Hà Nội là một hiện tƣợng giao lƣu tiếp biến văn hóa. Do 

tính chất giao lƣu nên nó có điểm tƣơng đồng và khác biệt so với mục tiêu, cấu 

trúc festival du lịch trong và ngoài nƣớc. Khác với mục tiêu hƣớng tới thị trƣờng 

của các nƣớc phát triển thì ở Việt Nam mục tiêu tổ chức festival vẫn phụ thuộc 

vào nhiệm vụ chính trị. Đây là điểm khác biệt mấu chốt dẫn đến sự khác nhau về 

cấu trúc, thành phần và hiệu quả tác động của nó. Cấu trúc chƣơng trình Festival 

du lịch Hà Nội đƣợc kết cấu thành 2 thành tố chính là văn hóa nghệ thuật và du 

lịch thƣơng mại. Cấu trúc, chất lƣợng chƣơng trình của các festival này phụ 

thuộc vào quyết định của cơ quan quản lý nhà nƣớc thay vì của hội đồng đạo 

diễn nhƣ các nƣớc phát triển. Đối với festival ở Việt Nam, vai trò của tổng đạo 

diễn và nhóm sáng tạo bị hạn chế, vai trò của ngƣời dân chƣa đƣợc chú trọng. 
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Festival du lịch Hà Nội là sự đan xen giữa yếu tố nội sinh và ngoại sinh. 

Yếu tố nội ngoại sinh chính là việc tiếp thu mô hình, công nghệ tổ chức cùng các 

chƣơng trình nghệ thuật quốc tế và biến đổi cho phù hợp với bối cảnh Việt Nam. 

Yếu tố nội sinh đƣợc là những thành tố văn hóa du lịch mang bản sắc riêng của 

Hà Nội, Việt Nam. Những thành tố này xuất hiện trong những đặc điểm chung 

và riêng của Festival du lịch Hà Nội. Tuy nhiên, chính những điểm riêng vừa là 

thuận lợi vừa thách thức bởi các hoạt động của festival phải lồng ghép quá nhiều 

nội dung dẫn đến việc dàn trải, khó tạo ra dấu ấn riêng của Hà Nội. 

Festival không chỉ quy tụ các chƣơng trình nghệ thuật đặc sắc của Hà Nội, 

các vùng miền và bạn bè quốc tế mà còn tạo ra lực hấp dẫn để thu hút khách và 

xúc tiến du lịch. Từ khách du lịch đến ngƣời dân đều ít nhiều đƣợc hƣởng thụ 

các giá trị từ festival. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt đƣợc thì festival 

du lịch còn nhiều vấn đề phải rút kinh nghiệm. Tóm lại, Festival du lịch Hà Nội 

mặc dù vẫn còn một vài điểm hạn chế nhƣng xét trên phƣơng diện tổng thể nó có 

những tác động hiệu quả nhất định không chỉ về kinh tế, du lịch mà còn là hiệu 

quả về chính trị, ngoại giao, văn hóa, góp phần tăng thêm tình đoàn kết, hiểu biết 

lẫn nhau giữa Hà Nội, Việt Nam với cộng đồng quốc tế. 
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Chƣơng 3 

SO SÁNH FESTIVAL DU LỊCH HÀ NỘI VỚI MỘT SỐ FESTIVAL KHÁC 

VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA  

3.1. So sánh Festival du lịch Hà Nội với một số festival khác 

3.1.1. So sánh Festival du lịch Hà Nội với Festival du lịch quốc tế Bắc Kinh, 

Thượng Hải 

3.1.1.1. Festival du lịch quốc tế Thượng Hải 

Thƣợng Hải là một thành phố hiện đại có bề dày lịch sử với những nét văn hóa 

độc đáo riêng biệt. Nhờ tiềm năng du lịch đó mà vào năm 1990, thành phố bắt đầu 

tổ chức festival du lịch quốc tế kéo dài từ ngày 13/9 đến ngày 6/10. Mỗi năm 

festival thu hút từ tám đến chín triệu du khách. Cấu trúc của Festival du lịch quốc tế 

Thƣợng Hải ngoài chƣơng trình nghệ thuật khai mạc hoành tráng, quy mô lớn còn 

bao gồm khoảng 40 các hoạt động lớn nhỏ khác nhau đƣợc xây dựng dựa theo chủ 

đề của từng năm và thƣờng xoay quanh một số thành tố nổi bật sau: 

- Thứ nhất là lễ diễu hành quy mô lớn mở màn tối khai mạc trên đƣờng phố 

thƣơng mại nổi tiếng - Huaihai Road ở trung tâm Thƣợng Hải với sự xuất hiện của 

hàng ngàn nghệ sỹ và 30 đoàn nghệ thuật, 20 xe hoa trang trí nhƣ những chiếc phao 

nổi sặc sỡ mầu sắc, lung linh ánh sáng đến từ 25 quốc gia trên thế giới nhƣ Anh, 

Mỹ, Mexico, Ba Lan, Brazil, Phần Lan, Bỉ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thụy Sĩ, Ý, Nga, 

Úc, New Zealand, Indonesia, Thái Lan… Đƣờng phố Huaihai ngập tràn màu sắc 

với những màn trình diễn tuyệt vời lẫn trong tiếng hò reo bất tận của khán giả.  

- Thứ hai là lễ diễu hành của hơn 20 tầu du lịch đƣợc trang hoàng lộng lẫy trên 

sông Hoàng Phố. Các tàu du lịch, phao nổi diễu hành cùng với những ánh đèn đầy 

màu sắc và màn pháo hoa rực rỡ đã biến sông Hoàng Phố trở lên lung linh, náo 

nhiệt. Khách du lịch sẽ có một đêm đầy ấn tƣợng khi thƣởng thức nghệ thuật và 

cảnh đêm quyến rũ của thành phố trên bến Thƣợng Hải.  

- Thứ ba là hội chợ, triển lãm thu hút khoảng 52 điểm du lịch của thành phố, 

2000 doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, lữ hành, vận 

chuyển, 20.000 cửa hàng cùng nhiều tổ chức du lịch đến từ các thành phố khác của 
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Trung Quốc và các nƣớc tham dự festival. Hội chợ, triển lãm đã sử dụng công nghệ 

internet để giao lƣu, trao đổi, mua bán hàng hóa, sản phẩm du lịch trực tiếp tại hội 

chợ và qua mạng trực tuyến. Nhiều chƣơng trình khuyến mại giảm giá 50%, tặng 

quà hấp dẫn để kích cầu mua sắm đƣợc thực hiện. 

- Thứ tƣ là các cuộc thi thể thao đƣợc thay đổi theo từng năm. Có năm tổ chức 

cuộc đua xe Grand Prix dƣới sự hƣớng dẫn của Văn phòng Du lịch Macau và Nhật 

Bản dành cho các tay đua chuyên nghiệp và nghiệp dƣ đến từ nhiều quốc gia trên 

thế giới. Vào cuối những năm 2000, Thƣợng Hải bắt đầu tổ chức giải chạy Color 

Run tại Trung tâm Oriental Sports ở Pudong New Area vào 27 tháng 9 hàng năm 

nhằm khuyết khích sự tham gia của du khách. Đoạn đƣờng chạy có chiều dài 5km, 

mỗi km lại đƣợc bố trí rất nhiều bột mầu sắc dùng để ném vào ngƣời tham gia cuộc 

đua. Âm nhạc, màn khiêu vũ đƣợc dùng để cổ vũ du khách. Giải chạy trở thành một 

lễ hội mầu sắc, Color Run hết sức vui vẻ, hào hứng với khách du lịch. 

- Thứ năm là lễ hội âm nhạc và pháo hoa đặc sắc đƣợc tổ chức vào ngày 30 

tháng 9 hàng năm. Nhiều tiết mục pháo hoa ngoạn mục đến từ Pháp, Bỉ, Hà Lan và 

nƣớc chủ nhà Trung Quốc. Mỗi quốc gia sẽ trình diễn màn pháo hoa nghệ thuật kết 

hợp công nghệ ánh sáng trong 25 phút. Khán giả sẽ đƣợc đắm mình trong những 

câu chuyện kể thông qua pháo hoa và âm nhạc với các bài hát từ bộ phim "Titanic" 

hay "Trong Flanders Fields". Trung Quốc sẽ có thêm 25 phút biểu diễn pháo hoa 

kèm theo âm nhạc cổ điển Trung Quốc và các yếu tố nghệ thuật truyền thống.  

- Thứ sáu là các hoạt động văn hóa nghệ thuật, giải trí khác đƣợc tổ chức liên 

tục các ngày nhƣ các buổi hòa nhạc có giai điệu từ những năm 1950 với thể loại 

nhạc jazz, rock & roll, opera và các chƣơng trình thời trang, các trò chơi giải trí… 

Đặc biệt năm 2014, tại Festival du lịch quốc tế Thƣợng Hải lần đầu tiên xuất hiện 

một đám cƣới tập thể trên sông Hoàng Phố. Đám cƣới tập thể là một bản nâng cấp 

từ sự kiện nổi tiếng "Rose Wedding" đƣợc tổ chức tại Thƣợng Hải trong hơn mƣời 

năm trở lại và nó đƣợc đƣa vào sự kiện của Festival để thu hút khách du lịch. 

- Thứ bảy là tour khám phá các điểm du lịch nổi tiếng trong thành phố bao 

gồm tháp Oriental Pearl TV, công viên động vật hoang dã Thƣợng Hải, bảo tàng 
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khoa học và công nghệ Thƣợng Hải, thăm các trang trại sản xuất nông nghiệp sạch, 

công viên nấm, công viên bí ngô, vƣờn cây ăn quả nhiệt đới… 

3.1.1.2. Festival du lịch quốc tế Bắc Kinh 

Bắc Kinh là thành phố thứ hai sau Thƣợng Hải tổ chức Festival du lịch quốc 

tế. Bắc Kinh là thủ đô của nƣớc Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và là một cố đô nổi 

tiếng thế giới. Ở đây có các di tích văn hóa và thắng cảnh nhƣ hoàng cung lớn nhất 

thế giới Tử Cấm Thành, đàn tế trời Thiên Đàn, vƣờn hoa hoàng gia Bắc Hải, viên 

lâm hoàng gia Di Hòa Viên, Bát Đạt Lĩnh, Trƣờng Thành, Cung Vƣơng Phủ… 

Toàn thành phố có 7309 hạng mục di tích văn hóa, trong đó có 42 hạng mục di tích 

văn hóa đƣợc bảo vệ cấp quốc gia và 222 hạng mục cấp thành phố. 

Nhờ bề dày lịch sử, giá trị văn hóa và thắng cảnh nổi tiếng trên đã tạo cho Bắc 

Kinh nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Vào năm 1998, chính quyền thành phố 

Bắc Kinh đã phối hợp với Tổng cục du lịch tổ chức Festival du lịch quốc tế theo 

phong cách lễ hội đƣờng phố từ ngày 20/9/1998 đến ngày 30/9/1998. Festival du 

lịch đƣợc tổ chức nhằm mục đích giới thiệu với thế giới những thay đổi mang tính 

lịch sử của Trung Quốc sau khi cải cách, mở cửa, giới thiệu hình ảnh quyến rũ của 

thủ đô Bắc Kinh với nền văn hóa cổ đại và nền văn minh hiện đại đồng thời quảng 

bá thu hút du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế của thành phố. 

Kể từ khi tổ chức Festival du lịch quốc tế Bắc Kinh năm 1998 cho đến năm 

2010, đã có hơn 140 quốc gia tham dự festival bao gồm các nƣớc Canada, Hoa Kỳ, 

Mexico, Colombia, Brazil, Pháp, Đức, Scotland, Bỉ, Ý, Tây Ban Nha, Ai Cập, 

Congo, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Australia, Campuchia, 

Philippines, Việt Nam… và các thành phố khác của Trung Quốc. Trung bình mỗi 

năm lƣợng khách đến Bắc Kinh tăng từ 16% lên 20%. Riêng năm 2010, lƣợng 

khách lên tới 126 triệu ngƣời, doanh thu từ du lịch đạt hơn 180 triệu USD và thu 

nhập du lịch nội địa đạt 242.510.000.000 đồng nhân dân tệ. 

Hàng năm các kỳ festival thu hút hơn 2.500 nghệ sỹ từ 23 quốc gia và vùng 

lãnh thổ đến tham dự. Cấu trúc của Festival du lịch quốc tế Bắc Kinh ngoài lễ khai 

mạc hoành tráng còn bao gồm hàng loạt các sự kiện nổi bật sau: 
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- Thứ nhất là hội chợ triển lãm quốc tế Bắc Kinh với hàng nghìn gian hàng ấn 

tƣợng, bắt mắt nhằm giới thiệu các điểm đến, các tour du lịch trọn gói, sản phẩm và 

dịch vụ du lịch của các nƣớc tham dự Festival.  

- Thứ hai là lễ hội đƣờng phố ấn tƣợng của hơn 1.500 nghệ sỹ trong và ngoài 

nƣớc đến từ các quốc gia đại diện cho năm châu lục trên thế giới. Các cuộc diễu 

hành thƣờng bắt đầu từ Cầu Seventeen Arch và kết thúc tại cửa khẩu Đông của 

thành phố. Vũ công đến từ các nƣớc đã biến đƣờng phố Bắc Kinh thành nơi vô cùng 

sống động với những bƣớc nhảy rực rỡ ấn tƣợng của họ. 

- Thứ ba là tổ chức các tour du lịch trong ngày thăm Vạn Lý Trƣờng Thành, 

Thiên Đàn, Tử Cấm Thành, Beihai Park, cung điện mùa hè, Shichahai và Happy 

Valley… nhằm tạo ấn tƣợng tốt đẹp về thủ đô của Trung Quốc.  

- Thứ tƣ là các hoạt động thể thao nhƣ tổ chức tour du lịch xe đạp dọc theo các 

ngõ nhỏ và các tuyến xe buýt của thành phố. 

- Thứ năm là các hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra liên tục các ngày nhƣ 

trình diễn thời trang, các buổi hòa nhạc, cuộc thi ngƣời đẹp, đặc biệt là chƣơng trình 

khiêu vũ và nghệ thuật của các đoàn đến từ Ý, Nga, Thái Lan, Ấn Độ, Lithuania, 

Scotland, Trung Quốc… sẽ cung cấp cho du khách các buổi biểu diễn vô cùng cuốn 

hút tại quảng trƣờng lớn của thủ đô Bắc Kinh. 

- Thứ sáu là tổ chức các chƣơng trình khuyến mãi bán hàng kích cầu mua sắm 

thu hút hàng ngàn các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thành phố tham gia. 

- Thứ bảy là góc chợ ẩm thực quốc tế. Du khách không chỉ đƣợc thƣởng thức 

những món đặc sản từ các nƣớc mà còn đƣợc tham gia vào các sự kiện ấn tƣợng 

nhƣ nhảy Thái, múa sƣ tử Singapore, múa Ấn Độ và khiêu vũ tre Việt Nam...  

Tóm lại, mục tiêu chính khi tổ chức Festival du lịch quốc tế Bắc Kinh là biến 

Bắc Kinh trở thành một thành phố lịch sử văn hóa theo đẳng cấp quốc tế. Bắc Kinh 

đang hƣớng tới xây dựng festival du lịch thành một thƣơng hiệu quốc tế giống nhƣ 

lễ hội Bia Tháng mƣời ở Đức (Oktoberfest Munich), lễ hội đƣờng phố Brazil 

(Brazil Carnival)... Việc tổ chức lễ hội này sẽ đƣa ngành công nghiệp du lịch của 

Bắc Kinh trở thành trụ cột và thúc đẩy nền kinh tế của thủ đô phát triển. 
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3.1.1.3. Điểm tương đồng và khác biệt giữa Festial du lịch Hà Nội với Festival 

du lịch quốc tế Bắc Kinh, Thượng Hải 

3.1.1.3.1. Cấu trúc chƣơng trình festival du lịch 

 Festival du lịch Hà Nội Festival du lịch quốc tế Bắc 

Kinh, Thƣợng Hải 

Giống 

nhau 

Festival du lịch là một sự kiện lớn bao gồm chuỗi các sự kiện khác 

nhau đƣợc kết cấu trên một nền tảng chung. Cấu trúc festival du lịch bao 

gồm hai thành tố chính là văn hóa nghệ thuật và du lịch thƣơng mại.  

Thành tố văn hóa nghệ thuật đƣợc thể hiện thông qua chƣơng trình 

khai mạc hoành tráng, trình diễn văn hóa nghệ thuật đặc sắc trong nƣớc 

và quốc tế, lễ hội ẩm thực, lễ hội đƣờng phố sôi động, các hoạt động thể 

thao, ca múa nhạc, hội thi, hội diễn… 

Thành tố du lịch thƣơng mại đƣợc biểu hiện dƣới hình thức hội chợ 

triển lãm du lịch, các tour khám phá điểm đến… 

Khác 

nhau 

- Thành tố văn hóa nghệ thuật 

Festival du lịch Hà Nội tập trung 

vào quảng bá văn hóa Hà Nội và cả 

nƣớc đến bạn bè, du khách. Điểm 

khác biệt của festival du lịch hai 

nƣớc đƣợc thể hiện ở các điểm sau: 

+ Điểm khác biệt đầu tiên nằm ngay 

ở lễ khai mạc. Lễ khai mạc Festival 

du lịch quốc tế Hà Nội là một 

chƣơng trình nghệ thuật sân khấu 

hóa lớn đƣợc tổ chức trang trọng, 

đặc sắc trên một điểm sân khấu cố 

định và đƣợc truyền hình trực tiếp 

trên đài truyền hình quốc gia. Khách 

- Thành tố văn hóa nghệ thuật. 

Festival du lịch quốc tế Bắc Kinh, 

Thƣợng Hải tập trung lôi kéo sự 

tham dự của ngƣời dân và du 

khách vào festival thông qua các 

hoạt động:  

+ Mở màn tuần lễ Festival du lịch 

quốc tế Bắc Kinh, Thƣợng Hải là 

lễ hội đƣờng phố sôi động, đầy 

mầu sắc Trung Hoa, quy mô 

hoành tráng, thu hút hàng ngàn 

nghệ sỹ trong nƣớc và quốc tế 

tham gia diễu hành trên các tuyến 

phố chính của thành phố. Khách 
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 Festival du lịch Hà Nội Festival du lịch quốc tế Bắc 

Kinh, Thƣợng Hải 

du lịch chỉ là khán giả thƣởng thức 

chứ không thể trực tiếp tham gia 

biểu diễn cùng nghệ sỹ. Chính điều 

này đã ảnh hƣởng đến việc lôi kéo 

du khách đến với festival. 

+ Khác biệt thứ hai nằm ở hoạt động 

văn hóa thể thao. Festival du lịch 

quốc tế Hà Nội chủ yếu giới thiệu 

các hoạt động văn hóa thể thao 

truyền thống của ngƣời Việt nhƣ thi 

đấu cờ ngƣời, đồng diễn võ thuật, đá 

bóng, đi cà kheo... chứ không tập 

trung vào các giải chuyên nghiệp 

hay phần thi dành cho du khách. 

du lịch vừa xem biểu diễn vừa 

trực tiếp nhảy múa hòa cùng các 

vũ công chuyên nghiệp. Đây là 

điểm hấp dẫn có sức hút lớn với 

khách du lịch. 

+ Festival du lịch quốc tế Bắc 

Kinh, Thƣợng Hải chú trọng các 

hoạt động thể thao vừa dành cho 

vận động viên chuyên nghiệp vừa 

dành cho khách du lịch nhƣ giải 

đua xe đạp tại thủ đô Bắc Kinh; 

cuộc đua xe Grand Prix chuyên 

nghiệp ở Thƣợng Hải; giải chạy 

Color Run dành cho du khách… 

 - Thành tố du lịch thƣơng mại 

+ Hoạt động hội chợ, triển lãm của 

Festival du lịch Hà Nội chủ yếu chỉ 

mang tính chất trưng bầy, giới thiệu 

sản phẩm du lịch, làng nghề, dịch vụ 

lƣu trú, vận chuyển nhằm tìm kiếm 

đối tác, khách hàng và bán lẻ tại 

chỗ. Việc xây dựng kênh kết nối qua 

internet để thúc đẩy giao thƣơng 

giữa các đơn vị tham gia vẫn bị hạn 

chế và tổ chức chƣa chuyên nghiệp. 

+ Festival du lịch Hà Nội rất chú 

- Thành tố du lịch thƣơng mại 

+ Festival du lịch Bắc Kinh, 

Thƣợng Hải coi hội chợ triển lãm 

là nơi kết nối giao thương chuyên 

nghiệp giữa ngƣời mua và bán. 

Ban tổ chức chú trọng việc sử 

dụng internet giúp các đơn vị chủ 

động kết nối với nhau đồng thời 

tăng cƣờng quảng bá kích cầu tiêu 

dùng bằng các chƣơng trình ƣu 

đãi, khuyến mại diễn ra đồng loạt. 

+ Festival du lịch quốc tế Bắc 
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 Festival du lịch Hà Nội Festival du lịch quốc tế Bắc 

Kinh, Thƣợng Hải 

trọng quảng bá hình ảnh điểm đến, 

hội thảo chuyên đề do các cơ quan 

quản lý nhà nƣớc, hiệp hội du lịch tổ 

chức nhằm tìm ra giải pháp phát 

triển sản phẩm, dịch vụ, kêu gọi hợp 

tác, đầu tƣ trong lĩnh vực du lịch. 

Kinh, Thƣợng Hải không tổ chức 

hội thảo mà tập trung vào giới 

thiệu các điểm đến hấp dẫn của 

thành phố thông qua các sự kiện 

ấn tƣợng nhằm thu hút khách đến 

trải nghiệm thực tế. 

3.1.1.3.2. Đặc điểm của festival du lịch hai nƣớc 

 Festival du lịch Hà Nội Festival du lịch quốc tế Bắc 

Kinh, Thƣợng Hải 

Giống 

nhau 

- Là thủ đô của hai quốc gia có bề dày về lịch sử văn hóa 

- Mục đích tổ chức festival nhằm quảng bá du lịch, xây dựng hình ảnh 

điểm đến, giao lƣu văn hóa và tăng cƣờng hợp tác trong lĩnh vực du lịch 

giữa Hà Nội, Bắc Kinh, Thƣợng Hải và các thành phố khác trên thế giới.   

- Tƣơng đồng về bối cảnh thời gian và không gian tổ chức. Cả ba festival 

du lịch quốc tế này đều diễn ra vào mùa du lịch tháng 9, tháng 10 hàng 

năm và đƣợc trải rộng trên một không gian lớn của thành phố. 

Khác 

nhau 

Khác với những gì to lớn, đồ sộ 

diễn ra tại Festival du lịch Bắc 

Kinh, Thƣợng Hải, chuỗi hoạt động 

của Festival du lịch Hà Nội lại là 

những sự kiện mang đậm bản sắc 

văn hóa nhằm giới thiệu lịch sử, tài 

nguyên du lịch, mảnh đất, con 

ngƣời Việt Nam đến bạn bè quốc tế. 

Đó là thi Hƣơng, thi Hội, thi Đình 

Do Trung Quốc là nƣớc lớn, luôn 

tự hào về nền văn minh Hoa Hạ 

nên các sự kiện diễn ra tại Festival 

du lịch quốc tế Bắc Kinh, Thƣợng 

Hải thƣờng đƣợc thể hiện rất 

hoành tráng, quy mô lớn và mang 

mầu sắc quốc tế, có sự đầu tƣ lớn 

về kinh phí và nhân lực tổ chức 

nhƣ festival pháo hoa quốc tế, lễ 
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 Festival du lịch Hà Nội Festival du lịch quốc tế Bắc 

Kinh, Thƣợng Hải 

tái hiện lại cảnh lều chõng đi thi 

nhằm giới thiệu nền khoa cử Nho 

học Việt Nam, hay lễ rƣớc làng 

nghề, tổ nghề, thƣ pháp, trình diễn 

các loại hình di sản văn hóa do 

chính nghệ nhân biểu diễn… 

+ Festival du lịch quốc tế Hà Nội tập 

trung giới thiệu văn hóa bản địa đến 

du khách nhƣng lại quên mất vai trò 

của ngƣời dân. Cái ngƣời dân chờ 

đợi là đƣợc thƣởng thức cái mới, là 

các chƣơng trình nghệ thuật quốc tế 

nhƣng những chƣơng trình này diễn 

ra rất ít so với quy mô của festival. 

diễu hành của hơn 20 tầu du lịch 

đƣợc trang hoàng lộng lẫy trên 

sông Hoàng Phố, lễ hội âm nhạc 

đặc sắc của các nƣớc sang tham 

dự festival, hội chợ văn hóa ẩm 

thực quốc tế… 

+ Festival du lịch quốc tế Bắc 

Kinh, Thƣợng Hải vừa chú trọng 

trình diễn văn hóa bản địa phục vụ 

du khách vừa tập trung vào nghệ 

thuật quốc tế để phục vụ ngƣời 

dân. Do vậy tuần lễ festival đã trở 

thành những ngày hội văn hóa của 

ngƣời dân và du khách. 

Từ sự phân tích cấu trúc, đặc điểm của festival hai nƣớc cho thấy: 

Một là, mặc dù cấu trúc festival hai nƣớc đều tách thành hai thành tố là văn 

hóa nghệ thuật và du lịch thƣơng mại nhƣng đối với Festival du lịch Bắc Kinh, 

Thƣợng Hải hai thành tố này đƣợc tổ chức rất sắc nét. Các chƣơng trình văn hóa 

nghệ thuật phải thực hiện đƣợc sứ mệnh là phƣơng tiện truyền thông nhằm quảng 

bá đƣợc nền văn hóa Trung Hoa cổ đại đang vƣơn mình mạnh mẽ, có những bƣớc 

tiến diệu kỳ, khẳng định đƣợc vị thế cái nôi của nền văn minh nhân loại. Do đó, các 

hoạt động văn hóa nghệ thuật nhận đƣợc sự quan tâm lớn của chính quyền, đƣợc 

đầu tƣ kinh phí lớn và huy động đƣợc các nghệ sỹ cùng ngƣời dân tham gia vì niềm 

tự hào dân tộc. Các chƣơng trình nghệ thuật này tập trung lôi kéo du khách và ngƣời 

dân và trở thành ngày hội văn hóa lớn trên toàn thành phố. Đây là điều kiện để thu 

hút giới truyền thông trong nƣớc và quốc tế đồng loạt đƣa tin về festival.  
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Hai là, Trung Quốc coi việc tổ chức festival là sân chơi kết nối du lịch đúng 

nghĩa nên thành tố du lịch thƣơng mại đƣợc tổ chức rất chuyên nghiệp. Thay vì chỉ 

dừng ở quy mô một cuộc triển lãm, họ tập trung vào khâu tổ chức hội chợ du lịch 

quốc tế chuyên nghiệp với sự tham dự của hàng nghìn doanh nghiệp và sự hƣởng 

ứng đồng loạt của các cửa hàng dịch vụ trên toàn thành phố tham gia chiến dịch 

quảng bá, khuyến mại trong suốt tuần lễ festival. 

Ba là, Bắc Kinh, Thƣợng Hải là những thành phố lớn có bề dày kinh nghiệm 

tổ chức festival, làm festival để kiếm tiền. Trong khi đó, đối với Festival du lịch Hà 

Nội, festival chỉ là cuộc giao lƣu vui vẻ, kết nối du lịch nên cách tổ chức tập trung 

vào giới thiệu, khoe bản sắc văn hóa mà chƣa chú trọng đến sân chơi giao lƣu giữa 

dân bản địa và du khách. Ngay cả hội chợ triển lãm cũng chỉ dừng ở cuộc trƣng bày 

giới thiệu sản phẩm chứ chƣa phải hội chợ kết nối giao thƣơng đúng nghĩa. Mặt 

khác, phía Hà Nội còn thiếu kinh nghiệm tổ chức festival, chƣa nhận thức đúng làm 

festival để kiếm tiền nên khâu tổ chức còn nhiều vấn đề phải bàn luận. Việc này ảnh 

hƣởng đến khả năng kích cầu du lịch, lôi kéo khách và ngƣời dân đến với festival. 

Tóm lại, mặc dù cấu trúc, đặc điểm của festival du lịch hai nƣớc có những điểm 

tƣơng đồng và khác biệt nhƣ đã phân tích ở trên nhƣng xét về tính chất, quy mô và 

kinh nghiệm tổ chức thì Festival du lịch Hà Nội đều chƣa đạt tới tầm của một 

festival du lịch chuyên nghiệp nhƣ Bắc Kinh, Thƣợng Hải đã làm. 

3.1.2. So sánh Festival du lịch Hà Nội với Festival Huế 

3.1.2.1. Vài nét về Festival Huế 

Festival Huế bắt nguồn từ cuộc giao lƣu văn hóa Việt Pháp năm 1992, đến 

năm 2000 đƣợc Chính phủ cho phép tổ chức định kỳ 2 năm/1 lần và đến nay qua 10 

kỳ tổ chức đã khẳng định đƣợc một thƣơng hiệu festival mang tầm quốc tế, khẳng 

định đƣợc uy tín và thế mạnh của trung tâm văn hoá có hai di sản thế giới là Quần 

thể di tích cố đô Huế và Nhã nhạc Cung đình gắn với hội nhập và phát triển. 

Festival Huế năm 2000 chỉ có 30 đơn vị nghệ thuật của Việt Nam và Pháp với 

trên 1.000 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên, thu hút hơn 410.000 
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lƣợt ngƣời tham dự, trong đó có 6.000 lƣợt khách quốc tế thì đến năm 2014 đã thu 

hút 37 quốc gia của cả 5 châu lục đến tham dự với gần 100 chƣơng trình nghệ thuật 

tiêu biểu, 170 suất diễn mang các lễ hội đầy màu sắc và trên 50 hoạt động văn hóa 

cộng đồng phong phú, đa dạng diễn ra liên tục tại 15 sân khấu trên địa bàn thành 

phố. Qua mỗi kỳ tổ chức, quy mô chất lƣợng của các Festival Huế ngày càng khẳng 

định đƣợc uy tín và thƣơng hiệu của lễ hội văn hoá lớn có sức quy tụ, cuốn hút và 

lan tỏa trong xu hƣớng chủ động hội nhập và tăng cƣờng giao lƣu văn hóa.  

Festival Huế 2002 tiếp tục phát triển với chủ đề “Khám phá nghệ thuật sống 

của Cố đô Huế” có sự tham gia của 33 đoàn nghệ thuật tiêu biểu đến từ các quốc 

gia: Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan, Lào, Campuchia 

và các đoàn nghệ thuật trong nƣớc gồm 1.554 nghệ sỹ, diễn viên, cán bộ kỹ thuật, 

thu hút trên 1 triệu lƣợt ngƣời tham dự, trong đó có 18.000 lƣợt khách quốc tế (tăng 

gấp 3 lần so với Festival 2000). Festival Huế 2002 đã tạo đƣợc tiếng vang lớn, 

mang tầm quốc gia và quốc tế, tạo cơ hội cho ý tƣởng xây dựng Huế trở thành thành 

phố Festival đặc trƣng của  Việt Nam đƣợc hình thành. 

Festival Huế 2004 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” đã 

quy tụ 15 đoàn nghệ thuật đến từ các quốc gia Pháp, Trung Quốc, Argentina, 

Austrailia, Ấn Độ, Đức, Mỹ… và 25 đoàn nghệ thuật trong nƣớc, với 1.300 diễn 

viên chuyên nghiệp, gần 2.000 diễn viên không chuyên, thu hút 1,2 triêu lƣợt ngƣời 

tham dự, trong đó có 11.950 lƣợt khách quốc tế, là dịp để tôn vinh Nhã nhạc cung 

Đình Huế - kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại vừa đƣợc 

UNESCO công nhận, khẳng định lợi thế của một thành phố festival của Việt Nam. 

Festival Huế 2006 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - 

700 năm Thuận  Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên Huế” đã quy tụ 1.400 nghệ sĩ của 22 

đoàn nghệ thuật trong nƣớc, 22 đoàn quốc tế đến từ Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, 

Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan, Lào, Anh, Nga, Australia, Argentina. Festival Huế 

2006 đã mang đến 138 suất diễn, trên 40 hoạt động văn hóa và lễ hội có quy mô 

lớn, đảm bảo các yêu cầu: dân tộc, hiện đại, hoành tráng, hấp dẫn và an toàn, thể 

hiện đẳng cấp của một festival chuyên nghiệp và có tính quốc tế của Việt Nam. 
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Festival Huế năm 2008 có 26 nƣớc đến từ 5 châu lục trên thế giới tham gia, là 

diễn đàn sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu gắn với mở rộng giao lƣu quốc tế, 

phát triển kinh tế - xã hội, du lịch với nhiều chƣơng trình nghệ thuật đặc sắc nhƣ 

phục dựng Lễ hội Nam Giao, Lễ hội truyền Lô - Vinh quy bái tổ, Lễ đăng quang 

của Hoàng đế Quang Trung nhân 220 năm Nguyễn Huệ lên ngôi (1788 - 2008). 

Festival Huế năm 2008 với điểm nhấn là các lễ hội hoành tráng, đƣợc dàn dựng 

công phu gắn liền với các sự kiện lịch sử của đất nƣớc và vùng đất cố đô Huế. 

Ngoài những lễ hội đã từng diễn ra ở các kỳ festival trƣớc nhƣ Lễ hội áo dài, Huyền 

thoại Sông Hƣơng, Đêm Hoàng cung còn có 04 lễ hội và chƣơng trình nghệ thuật 

giàu chất sử thi nhƣ: Cuộc thao diễn thủy binh thời chúa Nguyễn, Hành trình mở 

cõi, Hơi thở của nƣớc, Đêm phƣơng Đông. Những lễ hội này mang đặc trƣng độc 

đáo và hấp dẫn tái hiện lịch sử thăng trầm triều Nguyễn và cuộc chiến tranh vệ quốc 

anh dũng của dân tộc. Ngoài ra, lễ hội “Chợ quê” dân dã đƣợc các mẹ, các chị mặc 

trang phục truyền thống làm những món ăn quê nhƣ cơm hến, bánh canh, nƣớc trà 

xanh đƣa du khách hoài niệm về chốn thanh bình của làng quê Việt Nam.  

Festival Huế năm 2010 với sự tham dự của 28 nƣớc đến từ 5 châu lục; có 668 

phóng viên của 73 cơ quan thông tấn trong nƣớc và 22 cơ quan báo chí nƣớc ngoài 

tham dự. Tuần lễ festival trình diễn các loại hình nghệ thuật, ca múa nhạc, sân khấu, 

xiếc, triển lãm, nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật đƣờng phố, rối, điện ảnh… trong đó 

có hơn 500 nghệ sĩ quốc tế, trên 5.500 diễn viên, nghệ nhân tham gia các chƣơng 

trình văn hoá nghệ thuật cộng đồng. Festival Huế 2010 thu hút trên 3 triệu ngƣời 

tham dự, hơn 130.000 lƣợt khách du lịch trong đó có 30.000 lƣợt khách quốc tế, 

tăng 62,58% so với năm 2008. Số khách tham quan các di tích Huế trong 10 ngày là 

83.299 lƣợt, trong đó khách quốc tế là 11.813 lƣợt, đạt 161,7% so với năm 2008.  

Festival Huế năm 2012 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển 

- Nơi gặp gỡ của các thành phố lịch sử” có sự tham gia của hơn 65 đơn vị và nhóm 

nghệ thuật đến từ các vùng, miền Việt Nam và quốc tế cùng trên 3000 nghệ sĩ 

chuyên nghiệp của Việt Nam và 27 nƣớc đã tạo nên một không gian văn hóa đa sắc 

màu với hàng loạt chƣơng trình nghệ thuật hấp dẫn, chất lƣợng cao, có hiệu quả xã 
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hội lớn. Các chƣơng trình nghệ thuật đều đƣợc dàn dựng công phu, nội dung phong 

phú, tôn vinh đƣợc giá trị văn hóa Việt Nam và các quốc gia tham dự nhằm thể hiện 

tinh thần giao lƣu, hội nhập và phát triển. Festival Huế 2012 thực sự là ngày hội văn 

hóa thế giới đƣợc tổ chức với quy mô hoành tráng, chuyên nghiệp, ấn tƣợng để du 

khách và ngƣời dân có cơ hội thƣởng thức và giao lƣu với các nền văn hóa. 

Festival Huế 2014 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, đã 

hội tụ các chƣơng trình nghệ thuật truyền thống và đƣơng đại đến từ 37 quốc gia. 

Đây là kỳ Festival Huế có số nghệ sĩ, đoàn nghệ thuật và quốc gia tham dự nhiều 

nhất từ trƣớc đến nay. Gần 100 chƣơng trình nghệ thuật với 170 suất diễn và trên 50 

hoạt động văn hóa cộng đồng diễn ra liên tục tại 15 sân khấu trên địa bàn thành phố 

và 10 địa điểm khác ở các huyện, thị xã trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Festival Huế 2014 đã thực sự lan tỏa sâu rộng trong lòng công chúng trong 

nƣớc và quốc tế, vƣợt qua khoảng cách không gian, thời gian, ngôn ngữ để mọi 

ngƣời đến gần với nhau hơn, với sự hiểu biết, yêu thƣơng và đoàn kết. Một lần nữa 

khẳng định Huế là thành phố festival của Việt Nam, là trung tâm văn hóa có ảnh 

hƣởng luôn mở rộng vòng tay đón bạn bè bốn phƣơng về với Huế để cùng nhau 

khoe sắc đua tài, để chứng kiến một thành phố ngày một đổi thay trên bƣớc đƣờng 

hội nhập và phát triển, tiếp tục khẳng định vị thế, đẳng cấp và tiêu chí “ấn tƣợng, 

thân thiện, an toàn và đầy tính nhân văn”. 

3.1.2.2. So sánh sự tương đồng và khác biệt giữa Festival du lịch Hà Nội và 

Festival Huế 

3.1.2.2.1. Cấu trúc chƣơng trình Festival du lịch Hà Nội và Festival Huế 

 Festival du lịch Hà Nội Festival Huế 

Giống 

nhau 

- Festival là một sự kiện văn hóa nghệ thuật tổng hợp bao gồm chuỗi các 

sự kiện lớn nhỏ khác nhau diễn ra đồng thời tại nhiều điểm sân khấu khác 

nhau, theo một chủ đề xuyên suốt.  

- Điểm nhấn của cả hai festival đều nằm ở lễ khai mạc. Đêm khai mạc sẽ 

gách vác trọng trách là sự kiện truyền thông nên đƣợc đầu tƣ quy mô 
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lớn, huy động một lƣợng lớn nghệ sỹ, diễn viên chuyên nghiệp trong cả 

nƣớc cùng các đoàn nghệ thuật quốc tế tham gia và đƣợc dàn dựng công 

phu thành lễ hội sân khấu hóa đƣơng đại hoành tráng dƣới bàn tay tài hoa 

của tổng đạo diễn. Đêm khai mạc thƣờng tiêu tốn quá nửa ngân sách 

dùng để tổ chức festival và đƣợc truyền hình trực tiếp trên Đài truyền 

hình quốc gia. Chất liệu chƣơng trình hoàn toàn dựa vào việc khai thác 

yếu tố văn hóa, lịch sử kết hợp với công nghệ tổ chức sự kiện hiện đại 

nhằm khoe đƣợc vẻ đẹp, tiềm năng du lịch, quảng bá hình ảnh điểm đến. 

- Mô hình tổ chức hai festival này đều là mô hình cấu trúc hành chính. 

Đây là mô hình tổ chức lấy nhà nƣớc làm trung tâm, vai trò của các thành 

phần khác nhƣ các công ty tổ chức sự kiện, các nghệ sỹ, doanh nghiệp 

tham gia chƣa đƣợc đề cao và bị phụ thuộc vào bộ máy hành chính. 

Khác 

nhau 

- Cấu trúc Festival du lịch Hà Nội 

chủ yếu tiếp thu công nghệ của một 

số nƣớc Châu Á, đặc biệt là Festival 

du lịch quốc tế Bắc Kinh, Thƣợng 

Hải và chƣơng trình kích cầu du lịch 

Amazing Thái Lan. Sở dĩ Hà Nội 

tham khảo mô hình cấu trúc của Bắc 

Kinh vì Bắc Kinh là thủ đô, trung 

tâm chính trị, văn hóa và là một cố 

đô nổi tiếng thế giới giống nhƣ Hà 

Nội. Hơn nữa cả Hà Nội và Bắc 

Kinh đều là thành viên của Các 

thành phố hợp tác trong Mạng lƣới 

các thành phố lớn Châu Á thế kỷ 21và 

Hội đồng Xúc tiến Du lịch Châu Á 

- Cấu trúc chƣơng trình Festival 

Huế tiếp thu công nghệ của các 

nƣớc phát triển nhƣ Pháp, Anh, 

Úc, đặc biệt là Festival Avignon 

của Pháp. Lý do chọn Pháp vì 

Pháp rất có kinh nghiệm về tổ 

chức festival, đặc biệt là thành 

phố cổ Avignon, nơi từng là trung 

tâm quyền lực của  Thiên Chúa 

Giáo trên toàn thế giới cách đây 

hơn 700 năm và đƣợc UNESCO 

công nhận là di sản văn hoá thế 

giới từ 1995. Hơn nữa Pháp lại có 

một chiến lƣợc phát triển văn hóa 

nên sẵn sàng chuyển giao công 
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nên có nhiều cơ hội hợp tác với nhau. 

Cấu trúc chƣơng trình Festival du 

lịch Hà Nội đƣợc kết cấu thành hai 

thành tố là văn hóa nghệ thuật và du 

lịch thƣơng mại.  

- Thành tố văn hóa nghệ thuật: 

Thành tố này tập trung vào các 

chƣơng trình văn hóa nghệ thuật đặc 

sắc trong nƣớc và quốc tế đƣợc tổ 

chức ở nhiều điểm sân khấu trung 

tâm trong thành phố. Đối tƣợng 

nhắm đến chủ yếu là khách du lịch. 

Festival du lịch Hà Nội diễn ra trong 

thời gian từ 3-5 ngày với hàng trăm 

suất diễn nhƣng xét về thời gian và 

quy mô đều nhỏ hơn Festival Huế. 

Các chƣơng trình nghệ thuật đều 

không bán vé, đó là: 

+ Chƣơng trình khai mạc, bế mạc 

Festival du lịch Hà Nội 

+ Trình diễn văn hóa Việt Nam và 

giao lƣu quốc tế liên tục các ngày 

+ Lễ hội đƣờng phố sôi động 

+ Hội chợ ẩm thực, làng nghề, trò 

chơi dân gian 

- Điểm khác biệt của festival ở chỗ: 

+ Mô hình tổ chức của Festival du 

nghệ tổ chức festival cho Huế.  

Cấu trúc chƣơng trình Festival 

Huế đƣợc chia thành ba loại là 

chƣơng trình IN, OFF và chƣơng 

trình hƣởng ứng  

- Chƣơng trình IN: 

IN là chƣơng trình ổn định, có 

tính chuyên nghiệp và chất lƣợng 

cao, có bán vé, chủ yếu nhắm đến 

đối tƣợng là khách du lịch, đặc 

biệt là khách quốc tế. 

Festival Huế diễn ra trong 9 ngày 

với quy mô 40-50 chƣơng trình IN 

có bán vé. Giá vé từ 150.000đ/vé - 

2.000.000đ/vé. Chƣơng trình IN 

diễn ra tại Quảng trƣờng Ngọ 

Môn, Đại Nội, An Định Cung… 

với hàng loạt sự kiện nhƣ:  

+ Đêm khai mạc Festival Huế 

+ Đêm Hoàng Cung (yến tiệc) 

+ Biểu diễn nghệ thuật tại Đại Nội 

+ Trình diễn nghệ thuật tại Cung 

An Định 

+ Lễ hội Áo dài 

+ Bế mạc Festival Huế  

- Điểm khác biệt của Festival Huế 

+ Mặc dù ở Huế vẫn là mô hình 
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lịch Hà Nội mang thuần cấu trúc 

hành chính, do Sở Du lịch Hà Nội 

vừa làm công tác quản lý nhà nƣớc 

vừa trực tiếp đảm nhận.  

+ Hà Nội tập trung mời các chuyên 

gia văn hóa, nghệ thuật trong nƣớc, 

đặc biệt là Hà Nội để tƣ vấn và làm 

tổng đạo diễn festival. 

cấu trúc hành chính nhƣng Huế có 

điểm khác là thành lập Trung tâm 

Festival Huế để chuyên tâm lo 

công tác tổ chức.  

+ Huế huy động chuyên gia, nghệ 

sỹ có tài khắp cả nƣớc, đặc biệt là 

chuyên gia Pháp làm cố vấn và 

đạo diễn festival. 

 - Thành tố du lịch thƣơng mại: 

Thành tố này bao gồm các nội dung: 

+ Hội chợ, triển lãm du lịch với tính 

chất một cuộc trƣng bầy, giới thiệu 

sản phẩm du lịch, làng nghề, dịch vụ 

lƣu trú, vận chuyển nhằm tìm kiếm 

đối tác, khách hàng và bán lẻ tại 

chỗ. Do vậy, hội chợ triển lãm này 

chƣa phải là một hội chợ du lịch 

chuyên nghiệp. 

+ Hội thảo du lịch trong nƣớc và 

quốc tế do các cơ quan quản lý nhà 

nƣớc, hiệp hội du lịch đứng ra tổ 

chức nhằm tìm ra giải pháp phát 

triển sản phẩm dịch vụ, kêu gọi hợp 

tác, đầu tƣ trong lĩnh vực du lịch. 

+ Xây dựng tour khám phá điểm đến 

nhƣ thăm phố cổ, làng nghề, các địa 

danh di sản Hà Nội, tour du lịch 

hành trình kinh đô Việt Cổ… 

- Chƣơng trình OFF: 

+ OFF là những chƣơng trình văn 

hóa, nghệ thuật linh hoạt, gắn với 

cộng đồng, không bán vé.  

Phần OFF có 35-50 chƣơng trình 

với hàng trăm suất diễn tại nhiều 

quảng trƣờng, nhà văn hóa, sân 

khấu lớn ngoài trời, di tích lịch sử, 

sân trƣờng, đƣờng phố nhƣ: Giã 

bạn trên sông Hƣơng, lễ hội áo 

dài, lễ hội Nam Giao, lễ hội 

đƣờng phố... Nhiều chƣơng trình 

có sức hấp dẫn lớn, thu hút sự 

quan tâm của nhiều ngƣời.  

- Ngoài IN, OFF còn có các 

chƣơng trình hƣởng ứng bao gồm 

hội thảo khoa học, triển lãm nghệ 

thuật đồ họa, thƣ pháp, festival 

thơ, trại sáng tác âm nhạc quốc tế 

và liên hoan công diễn... 
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3.1.2.2.2. Đặc điểm của Festival du lịch Hà Nội và Festival Huế   

 Festival du lịch Hà Nội Festival Huế 

Giống 

nhau 

- Là festival tổng hợp với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch  

diễn ra theo một chủ đề xuyên suốt. 

- Mục đích tổ chức nhằm giao lƣu văn hóa và quảng bá thu hút du lịch. 

Khác 

nhau 

- Hà Nội là thủ đô, gách vách trọng 

trách là nơi hội tụ, kết tinh và tỏa 

sáng tinh hoa văn hóa của cả nƣớc 

nên du lịch Hà Nội rất khó để xác 

định đƣợc đâu là sản phẩm du lịch 

đặc trƣng. Nói cách khác, Hà Nội 

chƣa có sản phẩm du lịch đặc trƣng. 

Festival du lịch Hà Nội giới thiệu 

đan xen quá nhiều nội dung nên 

thiếu điểm nhấn thu hút khách.  

- Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh 

tế, văn hóa của cả nƣớc với nhiều 

thuận lợi về địa lý, khí hậu và môi 

trƣờng. Tuy nhiên do vị trí thủ đô, 

Hà Nội đang trong quá trình công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa nên chính 

quyền thành phố có quá nhiều việc 

phải làm, du lịch chỉ là một trong 

những ngành quan trọng của Hà 

Nội. Việc tổ chức Festival du lịch 

Hà Nội mới chỉ dừng ở sự quy mô 

cấp Sở Du lịch đảm nhận dƣới sự 

chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội. Do vậy, việc huy 

- Festival Huế với hệ thống kiến 

trúc cung đình, lăng tẩm in dấu ấn 

đậm đặc của 13 đời chúa Nguyễn. 

Huế đã xác định đƣợc sản phẩm 

du lịch đặc trƣng là quần thể di 

sản cố đô và nhã nhạc Cung đình 

Huế. Do vậy, Festival Huế tập 

trung khai thác và quảng bá sản   

phẩm du lịch cố đô, du lịch di sản 

để thu hút khách. 

- Huế nằm ở dải đất miền Trung, 

khí hậu khắc nghiệt, tài nguyên 

khoáng sản ít, giao thƣơng buôn 

bán hay phát triển công nghiệp 

đều khó khăn nên du lịch trở 

thành mục tiêu chiến lƣợc để phát 

triển kinh tế của địa phƣơng. Do 

vậy, việc tổ chức Festival Huế đã 

huy động cả hệ thống chính trị của 

tỉnh vào cuộc và sự quan tâm đặc 

biệt của Chính Phủ. Chính phủ 

khuyến khích Huế trở thành thành 

phố Festival đặc trƣng của Việt 

Nam với mong muốn thông qua 
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động sự tham gia của các ban ngành 

khác gặp nhiều khó khăn. 

- Festival du lịch Hà Nội tổ chức 

không thƣờng xuyên theo lịch cố 

định. Việc xây dựng quan hệ hợp tác 

với các nghệ sỹ, các đoàn nghệ thuật 

trong nƣớc và quốc tế, mạng lƣới đại 

sứ quán mới chỉ tập trung ở cấp Sở 

Du lịch nên khả năng kết nối sẽ bị 

hạn chế. Mặc khác, Festival du lịch 

Hà Nội chƣa xây dựng đƣợc thƣơng 

hiệu điểm đến nên việc mời các 

đoàn nghệ thuật trong nƣớc và quốc 

tế đến vẫn phải sử dụng phần lớn 

ngân sách từ ban tổ chức. 

- Festival du lịch Hà Nội đƣợc tổ 

chức tập trung tại một số điểm trung 

tâm thành phố. Festival không bán 

vé nên bị hạn chế về nguồn thu, khả 

năng huy động tài trợ ít, chi phí tổ 

chức chủ yếu sử dụng ngân sách. Do 

vậy, việc mời các đoàn quốc tế sang 

biểu diễn sẽ phải chọn lọc. Festival 

du lịch Hà Nội chủ yếu khoe bản sắc 

văn hóa thông qua các chƣơng trình 

nghệ thuật truyền thống nhằm phục 

vụ khách du lịch, đặc biệt là khách 

quốc tế. Trong khi đó ngƣời dân thủ 

festival nhằm thúc đẩy hội nhập 

và phát triển kinh tế của tỉnh. 

- Festival Huế có một đặc điểm 

mà không festival nào có. Đó là 

sự thu hút, liên kết tổ chức bằng 

mối quan hệ hợp tác, giao lƣu và 

quảng bá văn hoá. Sở dĩ Huế làm 

đƣợc nhƣ vậy, do Festival Huế đã 

xây dựng đƣợc thƣơng hiệu. Do 

đó, các đoàn nghệ thuật trong 

nƣớc và quốc tế đến biểu diễn tại 

festival Huế đều Chính phủ hoặc 

các tổ chức kinh tế xã hội tài trợ. 

Ban tổ chức chỉ lo chi phí ăn ở và 

điều kiện biểu diễn, đi lại tại Huế.  

- Festival Huế với nhiều lễ hội 

cộng đồng đƣợc trải dài trên một 

không gian rộng. Chƣơng trình IN 

nhằm phục vụ khách du lịch, có 

bán vé. Chƣơng trình OFF là các 

lễ hội cộng đồng dành cho ngƣời 

dân, không bán vé. Đặc điểm của 

Festival Huế không chỉ dừng ở 

tôn vinh văn hóa mà là một 

festival kinh tế, tức là mỗi một 

ngƣời dân đều có thể hƣởng lợi từ 

festival. Ở chƣơng trình Off ngƣời 

dân Huế chính là chủ thể của 
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đô quá quen với các loại hình nghệ 

thuật này, họ có nhu cầu thƣởng 

thức cái mới, tức là xem biểu diễn 

nghệ thuật quốc tế. Nhƣng vì những 

lý do trên mà trong các ngày diễn ra 

Festival du lịch Hà Nội, chƣơng 

trình quốc tế còn ít, chƣa tƣơng 

xứng với quy mô của festival. Vai 

trò của ngƣời dân chƣa rõ ràng là 

chủ thể hay khách thể của festival. 

festival. Ngoài 500 ngôi nhà đƣợc 

sử dụng làm nơi lƣu trú cho du 

khách thì các tour du lịch chợ quê 

ngày hội, du lịch nhà vƣờn Kim 

Long - Phú Mộng hay trên các 

phố phƣờng phải tạo cơ hội để 

ngƣời dân bán buôn tăng thu 

nhập. Có nhƣ thế mục đích tổ 

chức Festival Huế mới thành công 

và thực sự đi vào cuộc sống. 

Từ sự phân tích cấu trúc, đặc điểm của hai loại festival trên có thể rút ra 

một số luận điểm sau: 

Thứ nhất, so sánh về tính chất và quy mô của hai festival này chỉ mang tính 

tƣơng đối. Bởi Festival Huế đƣợc đầu tƣ lớn hơn về ngân sách, thời gian, nhân 

lực, vật lực còn Festival du lịch Hà Nội mới chỉ dừng ở một cuộc liên hoan du 

lịch diễn ra trong khoảng thời gian bằng ½ thời gian tổ chức Festival Huế.  

Thứ hai, xét về mô hình cấu trúc tổ chức. Mặc dù cả hai loại festival này đều 

là mô hình cấu trúc hành chính, nhƣng Huế có nhiều thuận lợi hơn bởi Festival Huế 

là festival đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam và nhận đƣợc sự quan tâm lớn của Chính 

phủ, các bộ ngành và lãnh đạo tỉnh. Lãnh đạo tỉnh xác định mục tiêu xây dựng Thừa 

Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ƣơng, một trong những trung tâm 

lớn, đặc sắc của cả nƣớc về văn hóa, du lịch, vì vậy thƣờng xuyên chỉ đạo sâu sát, 

định hƣớng cụ thể và đề ra các giải pháp thiết thực trong quá trình tổ chức festival. 

Thƣờng vụ Tỉnh ủy và Uỷ ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Bí thƣ Tỉnh ủy và Chủ tịch 

UBND tỉnh thƣờng xuyên trực tiếp chỉ đạo cụ thể và có những quyết sách kịp thời 

tạo điều kiện cho Ban tổ chức Festival Huế thuận lợi trong công tác điều hành. Bộ 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại Giao, Ban Tuyên Giáo Trung ƣơng, Bộ 

Công An, Bộ Tài Chính, các Bộ Ngành Trung ƣơng thật sự quan tâm và thƣờng 
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xuyên theo dõi chỉ đạo, phân công các đồng chí lãnh đạo, các bộ phận chuyên môn 

trực tiếp hỗ trợ có hiệu quả cho Thừa Thiên Huế. Đại Sứ quán Pháp và Đại sứ quán 

các nƣớc, các tổ chức quốc tế, các vùng lãnh thổ, các festival quốc tế nhiệt tình và 

khẳng định quyết tâm đồng hành với Festival Huế. Trong khi đó Festival du lịch Hà 

Nội chƣa thực sự nhận đƣợc sự đồng hành đúng nghĩa từ các bộ ngành có liên quan 

mà mới chỉ dừng ở sự quan tâm phối hợp nên việc liên kết huy động còn hạn chế. 

Thứ ba, Huế xác định rõ mục tiêu dùng festival làm đòn bẩy thúc đẩy kinh tế. 

Do đó ngƣời dân và các đối tác sẽ đƣợc hƣởng lợi ích khi đồng hành với Festival 

Huế. Cán bộ nhân dân thành phố Huế, hai thị xã và các huyện, các ngành liên quan 

nhìn thấy vai trò lợi ích của mình ở festival nên đã chủ động và có ý thức trách 

nhiệm cao trong công tác phối hợp với ban tổ chức, lực lƣợng văn nghệ sĩ trên địa 

bàn, nghệ sĩ Huế trong và ngoài nƣớc bằng tâm huyết, trí tuệ đã thực sự tham gia 

các hoạt động festival. Các nhà tài trợ truyền thống và nhiều doanh nghiệp đã luôn 

đồng hành, tạo thêm cơ sở vật chất, nguồn lực hết sức có ý nghĩa và giảm bớt những 

khó khăn cho công tác tổ chức. Festival du lịch Hà Nội với mục tiêu là giao lƣu văn 

hóa và quảng bá du lịch chƣa tạo ra đƣợc những cú hích thực sự để huy động đƣợc 

sự tham dự của ngƣời dân và các nhà tài trợ. Họ chƣa thấy vai trò, lợi ích của mình 

trong đó nên chƣa mặt mà với Festival du lịch Hà Nội. 

Thứ tư, ban tổ chức và cơ quan thƣờng trực là Trung tâm Festival tích lũy 

nhiều kinh nghiệm từ các kỳ festival, xây dựng, triển khai kế hoạch và đôn đốc, 

kiểm tra, xử lý kịp thời, nhanh và hiệu quả. Ban tổ chức này xuyên suốt qua các kỳ 

Festival Huế. Họ biết cách biến Festival Huế thành ngày hội văn hóa của toàn dân. 

Trong suốt thời gian festival diễn ra, cả tỉnh Thừa thiên Huế đã tràn ngập trong 

không khí hội hè phấn chấn. Bằng tất cả sự đam mê, tâm huyết, nhiệt tình và tài 

năng, các nghệ sĩ, diễn viên và diễn viên quần chúng đã đem đến cho khán giả hàng 

trăm suất diễn nghệ thuật, lễ hội dân gian, cung đình và hàng loạt hoạt động hƣởng 

ứng. Festival Huế đã thực sự lan tỏa sâu rộng trong lòng công chúng trong nƣớc và 

quốc tế, xóa nhòa khoảng cách không gian, thời gian, ngôn ngữ để mọi ngƣời đến 

gần với nhau hơn, với sự hiểu biết, yêu thƣơng và đoàn kết. 
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Thứ năm, Festival Huế đã khẳng định đƣợc tính chuyên nghiệp và đẳng cấp 

trong công tác tổ chức. Ban tổ chức Festival Huế đƣợc thành lập sớm, tinh gọn, kịp 

thời điều hành công tác tổ chức. Các ngành chủ lực nhƣ Trung tâm bảo tồn di tích 

cố đô và Trung tâm Festival đều sớm phân công và hình thành ban tổ chức nội bộ. 

Ban điều hành và các tiểu ban trực thuộc ban tổ chức cũng đƣợc thành lập sớm để 

chuyên môn hoá các nội dung công việc. Các tiểu ban đảm nhận tốt công tác tổ 

chức nhƣ an ninh, trật tự, an toàn xã hội đƣợc giữ vững, vấn đề vệ sinh môi trƣờng 

đƣợc thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Công tác lƣu trú, dịch vụ du lịch có những 

chuyển biến tốt qua từng năm. Công tác lễ tân, đối ngoại thực hiện chu đáo. Hoạt 

động thƣơng mại, dịch vụ tiếp tục sôi động. Công tác tài trợ đạt nhiều kết quả. 

Thứ sáu, công tác tuyên truyền quảng bá đƣợc tăng cƣờng, triển khai sớm 

trƣớc cả năm. Ban tổ chức Festival Huế đã phối hợp với các bộ ngành, các cơ quan 

thông tấn báo chí trong và ngoài nƣớc chạy chiến dịch truyền thông rầm rộ trƣớc, 

trong và sau festival. Ban Tuyên Giáo Trung ƣơng chỉ đạo các cơ quan thông tấn 

và Ban tuyên giáo các ngành, các địa phƣơng về kế hoạch và nội dung quảng bá 

cho Festival Huế. Các trang thông tin điện tử trong và ngoài nƣớc, các mạng xã 

hội cũng đƣợc khai thác triệt để cho Festival Huế. Các website của Bộ Ngoại 

giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại 

các nƣớc cũng đã đặt banner và đƣờng link trực tiếp đến trang chủ của festival. 

Ban tổ chức tổ chức họp báo quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh tháng 9, tại 

Hà Nội tháng 11, họp báo tại Huế trƣớc khai mạc, kết thúc tour 1 và sau bế mạc 

festival, tăng cƣờng thiết bị tại trung tâm báo chí, thành lập phòng thông tin du lịch 

tại sân bay Phú Bài, ra tờ tin hàng ngày trong thời điểm diễn ra festival. Tất cả đã 

góp phần tăng cƣờng quảng bá cho Festival Huế có hiệu quả hơn. Đặc biệt, đối với 

các đơn vị bảo trợ thông tin thƣờng xuyên tuyên truyền quảng bá về Festival Huế từ 

trƣớc, trong và sau thời điểm festival diễn ra. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng 

nói Việt Nam, Thông Tấn Xã VN, Đài phát thanh truyền hình Thừa Thiên Huế, Đài 

Truyền hình TP HCM, Đài truyền hình một số tỉnh đã truyền hình trực tiếp, thu hình 

hầu hết các chƣơng trình biểu diễn chính tại các sân khấu, đƣa tin, nhật ký festival, 
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phóng sự, phản ánh có chất lƣợng các hoạt động của festival. Nhiều tờ báo in, báo 

điện tử đã liên tục đƣa tin, mở nhật ký, đƣa hình ảnh của Festival Huế đến với công 

chúng và du khách khắp nơi. Gần 700 phóng viên của 124 cơ quan thông tấn báo chí 

trong nƣớc và 10 phóng viên quốc tế đã đến tham dự và đƣa tin về Festival Huế. Số 

lƣợng tin, bài viết về các hoạt động 9 ngày trên 1000 bài [40].  

Thứ bảy, các chƣơng trình nghệ thuật trong Festival Huế đều có điểm nhấn, có 

chất lƣợng cao, thể loại phong phú, thể hiện rõ chủ đề Festival Huế và bản sắc độc 

đáo của văn hóa các dân tộc trong nƣớc và giao thoa quốc tế. 

Khác với Huế là cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng doanh nghiệp và ngƣời 

dân tập trung làm festival thì ở Hà Nội festival du lịch mới chỉ dừng lại ở Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. Mặt khác do cơ cấu tổ chức của Festival du lịch Hà Nội 

có nhiều thay đổi trong giai đoạn sát nhập chia tách thời gian qua nên thiếu đầu mối 

thống nhất. Festival du lịch Hà Nội diễn ra tại thủ đô, nơi tập trung quá nhiều sự 

kiện lớn của cả nƣớc nên dễ bị loãng. Hơn nữa Festival du lịch Hà Nội do tính chất 

hội tụ, lan tỏa nên khó tìm ra điểm nhấn để thu hút ngƣời dân và du khách. Khả 

năng liên kết huy động sự vào cuộc của các ban ngành chƣa thực sự chặt chẽ và 

kinh nghiệm tổ chức còn thiếu chuyên nghiệp. 

3.2. Những vấn đề đặt ra và một số kiến nghị nhằm phát triển Festival du 

lịch Hà Nội 

3.2.1. Những vấn đề đặt ra từ các kỳ Festival du lịch Hà Nội 

Từ khung phân tích lý thuyết ở chƣơng 1, luận án đã nhìn ra con đƣờng hình 

thành, phát triển của Festival du lịch Hà Nội, phân tích cấu trúc, đặc điểm của nó 

trong tƣơng quan so sánh với Festival du lịch quốc tế Bắc Kinh, Thƣợng Hải và 

Festival Huế nhằm rút ra một số vấn đề sau: 

3.2.1.1. Về mặt lý thuyết.  

Từ góc độ văn hóa học, luận án sử dụng lý thuyết Tiếp biến văn hóa khi 

nghiên cứu trƣờng hợp Festival du lịch Hà Nội. Sau khi phân tích, khảo sát, so sánh, 

luận án đặt ra các vấn đề sau: 
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Thứ nhất là vai trò của người dân trong Festival du lịch Hà Nội 

Theo nhà văn Nguyễn Khắc Phục, tác giả kịch bản của nhiều lễ hội đƣơng đại 

nổi tiếng Việt Nam và Festival du lịch quốc tế Thăng Long Hà Nội 2010 cho rằng: 

“Lễ hội hiện đại là tất cả những lễ hội mƣợn hoặc mô phỏng lại lễ hội truyền thống 

phục vụ cho những mục tiêu hiện đại hơn” [PL4, tr.192]. Những lễ hội này đều dựa 

trên nền tảng di sản phong phú hay những yếu tố của đời sống đƣơng đại gắn với 

chủ thể là ngƣời dân. Làm sao để ngƣời dân địa phƣơng thực sự trở thành chủ thể 

của festival mới là yếu tố quan trọng làm nên bản sắc của lễ hội đƣơng đại. Sự tham 

gia của họ làm tăng tính “sống” của các loại hình văn hóa nghệ thuật trong festival. 

Tuy nhiên, trên thực tế, Festival du lịch Hà Nội do chính quyền địa phƣơng đứng ra 

tổ chức. Ban tổ chức thuê các công ty sự kiện, các đoàn nghệ thuật đứng ra dàn 

dựng chƣơng trình, làm dịch vụ tổ chức. Ngƣời dân, chủ thể của festival, bị “gạt ra 

rìa” và chỉ đóng vai trò thụ động nhƣ du khách.  

Đạo diễn Lê Quý Dƣơng, Tổng đạo diễn của nhiều chƣơng trình festival 

khẳng định “Nếu các lễ hội thật sự hƣớng đến ngƣời dân và do dân tạo nên thì sẽ 

không bao giờ na ná nhau, vì bản sắc truyền thống và văn hóa trong tâm hồn mỗi 

ngƣời dân chính là nguồn sáng tạo vô tận đem lại sự khác biệt đặc sắc và độc đáo 

của từng lễ hội” [80]. 

Nghiên cứu trƣờng hợp Festival du lịch Hà Nội, vai trò của ngƣời dân chƣa 

đƣợc đề cập đến. Do vậy, việc huy động sự tham dự của ngƣời dân thủ đô, để ngƣời 

dân vừa là chủ thể sáng tạo ra festival du lịch đồng thời vừa là ngƣời tiêu dùng, 

thƣởng thức chính sản phẩm du lịch đó chính là vấn đề cần suy nghĩ đối với các nhà 

tổ chức Festival du lịch Hà Nội.  

Thứ hai, là cấu trúc chương trình của Festival du lịch Hà Nội 

Cấu trúc, đặc điểm của Festival du lịch Hà Nội là sự kết hợp giữa yếu tố nội 

sinh và ngoại sinh để tạo nên. Nhƣ vậy, vấn đề đặt ra là yếu tố ngoại sinh mà Hà 

Nội tiếp thu là những yếu tố nào? Nó có phù hợp với quy mô của một festival du 

lịch tầm cỡ quốc tế không? 
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Để trả lời đƣợc câu hỏi này thì một điều dễ dàng nhìn ra từ yếu tố ngoại sinh 

chính là việc Hà Nội tiếp thu cấu trúc chƣơng trình festival du lịch từ một số quốc 

gia, đặc biệt là Trung Quốc. Cấu trúc chƣơng trình Festival du lịch Hà Nội đƣợc 

phân tích ở mục 1 chƣơng 2 bao gồm hai thành tố chính là văn hóa nghệ thuật và du 

lịch thƣơng mại. Ngoài cấu trúc festival, Hà Nội còn tiếp thu công nghệ tổ chức sự 

kiện hiện đại của các nƣớc phát triển, trong đó có dấu ấn văn hóa của nhiều quốc 

gia, nhất là Trung Quốc và Pháp. Minh chứng cho điều này đƣợc thể hiện ngay ở 

các kỳ festival du lịch Hà Nội. 

Nếu kỳ festival du lịch đầu tiên năm 1999, chủ yếu mới dừng ở sân chơi giao 

lƣu trong nƣớc, các tổ chức quốc tế tham gia chƣa nhiều, chỉ có một số ít tham gia 

hội chợ triển lãm du lịch. Đến năm 2001, festival bắt đầu có yếu tố quốc tế, đặc biệt 

là sự xuất hiện của 40 doanh nghiệp thuộc nhiều tỉnh thành của Trung Quốc thông 

qua hội chợ triển lãm du lịch, một số tiết mục văn hóa nghệ thuật và liên hoan ẩm 

thực Hà thành. Năm 2003, Festival du lịch Hà Nội mở rộng quy mô và xuất hiện 

nhiều thành phố trên thế giới, đặc biệt là Châu Á nhƣ Tokyo (Tôkyô), Beijing (Bắc 

Kinh), Bangkok (Băng Cốc), Jakarta (Giacácta), Delhi (Đêli), Kunming (Côn 

Minh), Kuala Lumpur (Kuala Lămpơ), Hiệp hội Du lịch quốc gia Liên bang Nga và 

nhiều công ty du lịch quốc tế. Dấu ấn của các quốc gia Châu Á chủ yếu vẫn tập 

trung ở hai mảng chính là hội chợ triển lãm du lịch và liên hoan ẩm thực. Đến 

Festival du lịch Hà Nội 2005 đã đánh dấu một bƣớc thay đổi lớn khi xuất hiện nhiều 

quốc gia thuộc khu vực Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ, đặc biệt là dấn ấn văn hóa 

Pháp đậm đặc trong các chƣơng trình của festival. Trong ba ngày diễn ra festival có 

trên 20 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong nƣớc cùng nhiều nghệ sỹ của Trung 

Quốc, Argentina, Ấn Độ, Pháp biểu diễn 74 suất tại bốn sân khấu lớn trên thuyền và 

đƣờng phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Đặc biệt là các buổi biểu diễn âm nhạc của 

các nghệ sỹ Pháp và Việt Nam trên ban công tầng hai các khu phố cổ Hà Nội. Điểm 

nhấn của festival là màn trình diễn trồng hoa trên mặt hồ của các nghệ sỹ Pháp.  

Năm 2010, Festival du lịch quốc tế Thăng Long Hà Nội tiếp tục thu hút sự 

tham dự của đại diện các nƣớc Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ thông qua hội chợ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kunming
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triển lãm, qua các tiết mục biểu diễn của nghệ sỹ Philipin, Pháp, Thái Lan, Lào, 

Căm-pu-chia tại chƣơng trình lễ khai mạc và bế mạc festival. Nhƣ vậy, ban tổ chức 

đã ý thức đƣợc đây là sân chơi quốc tế nên các kỳ festival du lịch sau thì yếu tố 

quốc tế lại mở rộng quy mô hơn những kỳ trƣớc. 

Vấn đề yếu tố nội sinh của Festival du lịch Hà Nội là gì? Có thể khẳng định 

yếu tố nội sinh chính là yếu tố văn hóa bản địa dựa trên chất liệu văn hóa, lịch sử 

của riêng Hà Nội đã đƣợc hội tụ, kết tinh qua hàng ngàn năm lịch sử. Đó là những 

giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, những sinh hoạt văn hóa đời thƣờng, lễ hội 

truyền thống, phong tục tập quán, văn hóa ẩm thực, làng nghề phố nghề…  

Trong phần cơ sở hình thành Festival du lịch Hà Nội chƣơng 1, luận án đã 

chứng minh Festival du lịch Hà Nội là kết quả của yếu tố nội sinh kết hợp với ngoại 

sinh đƣợc đặt trong bối cảnh xã hội Việt Nam đang chuyển đổi sang hiện đại hóa và 

hội nhập quốc tế sâu rộng. Mặc dù cấu trúc, đặc điểm của Festival du lịch Hà Nội là 

sản phẩm của quá trình giao lƣu tiếp biến với một số quốc gia, đặc biệt là Trung 

Quốc nhƣng vấn đề đặt ra là tại sao vẫn cấu trúc đó mà Festival du lịch quốc tế Bắc 

Kinh, Thƣợng Hải lại thành công và đạt tới quy mô của một festival quốc tế còn 

Festival du lịch Hà Nội thì chƣa. Để giải quyết đƣợc vấn đề này, luận án đã phân 

tích nguyên nhân và đề xuất khuyến nghị ở phần sau. 

3.2.1.2. Về mặt thực tiễn 

Đứng dƣới góc độ quản lý nhà nƣớc về văn hóa, du lịch, có thể khẳng định 

Festival du lịch Hà Nội vừa là một sản phẩm du lịch đặc thù của ngành Du lịch Thủ 

đô vừa là một công cụ của marketing du lịch nhằm quảng bá xúc tiến điểm đến. Từ 

cách tiếp cận này, luận án đặt ra một số vấn đề sau: 

Thứ nhất, công tác tổ chức Festival du lịch Hà Nội 

Có thể khẳng định, trong thời gian qua Festival du lịch Hà Nội đã gặt hái đƣợc 

những hiệu quả nhất định nhƣng vẫn còn một số vấn đề về công tác tổ chức, đó là: (1) 

Sự vào cuộc của chính quyền thành phố Hà Nội chƣa thực sự sát sao quan tâm đặc biệt 

nhƣ các tỉnh thành khác. (2) Kinh nghiệm tổ chức chƣa nhiều, khả năng mở rộng liên 

kết, xã hội hóa công tác tổ chức còn hạn chế. Vẫn còn xảy ra sự phàn nàn của du khách 
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về tình trạng an ninh, vệ sinh, môi trƣờng, bán hàng rong, giá cả dịch vụ và chất lƣợng 

chƣơng trình nghệ thuật, công tác tổ chức… (3) Nội dung chƣơng trình nghệ thuật của 

các kỳ festival về cơ bản không có sự khác biệt lớn. Chƣa có đƣợc các sản phẩm du 

lịch đặc thù. (4) Quy mô tổ chức festival còn gọn nhỏ, chủ yếu là khai thác yếu tố bản 

địa mà chƣa có nhiều chƣơng trình nghệ thuật đặc sắc của các nƣớc phát triển. Quy mô 

Festival du lịch Hà Nội chƣa đạt tới tầm của một festival du lịch quốc tế. (5) Festival 

chủ yếu nhắm tới khách du lịch, vai trò của cộng đồng địa phƣơng và sự tham dự của 

ngƣời dân khá mờ nhạt. Đa số ngƣời dân vẫn có tâm lý thờ ơ vì họ cho rằng đây không 

phải sự kiện dành cho mình. Festival du lịch Hà Nội chủ yếu trình diễn các loại hình di 

sản văn hóa, khoe bản sắc với du khách mà chƣa chú trọng đến nhu cầu thƣởng thức 

cái mới, xem các chƣơng trình nghệ thuật quốc tế của ngƣời dân. (6) Công tác truyền 

thông chƣa có chiến dịch bài bản dài hơn, chƣa huy động đƣợc sức mạnh của các cơ 

quan thông tấn báo chí và các Bộ ngành hỗ trợ. Truyền thông chủ yếu mới dừng ở việc 

họp báo đƣa tin sự vụ trên báo chí trong nƣớc mà chƣa tập trung vào việc quảng bá 

festival trên các kênh truyền thông quốc tế để thu hút du khách. Chƣa có chiến lƣợc 

truyền thông nhắm vào các thị trƣờng trọng điểm cùng với hình thức xúc tiến, quảng bá 

để giới thiệu những cái festival du lịch có và cả những cái khách cần khi đến du lịch ở 

Hà Nội. (7) Vấn đề kinh phí tổ chức, đặc biệt là khả năng huy động các nguồn xã hội 

hóa còn hạn chế. Nguyên nhân là do ban tổ chức chƣa có cơ chế khuyến khích những 

ngƣời trực tiếp tham gia mời tài trợ. Đơn cử trƣờng hợp Festival Huế đƣợc giao cho 

Trung tâm Festival tổ chức. Trung tâm có con dấu tài khoản riêng đƣợc quyền hoạch 

toán thu chi lỗ lãi của festival nên họ có cơ chế cắt lại khoảng trên dƣới 25% kinh phí 

tài trợ cho ngƣời trực tiếp mời. Chính sách này đã khuyến khích đƣợc cán bộ của trung 

tâm và các tổ chức tham gia huy động các nguồn xã hội hóa cho Festival Huế. 

Thứ hai, Festival du lịch Hà Nội chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo  

Xuất phát từ việc mong muốn đẩy mạnh quảng bá và xúc tiến cho ngành Du 

lịch Thủ đô và các đối tác trên cả nƣớc, tăng cƣờng thu hút khách du lịch quốc tế và 

khách nội địa đến Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội đã tham mƣu với UBND thành phố tổ 

chức Festival du lịch Hà Nội. Sự kiện đƣợc tổ chức định kỳ 2 năm một lần và mỗi 
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lần tổ chức lại chọn một chủ đề riêng gắn với một sự kiện của quốc gia diễn ra trong 

năm đó. Mục tiêu là tất cả các bên tham gia festival du lịch đều có lợi, khách nƣớc 

ngoài biết đến Việt Nam và dân trong nƣớc biết đến du lịch và có ý thức đi du lịch 

và sử dụng dịch vụ du lịch. Kinh phí tổ chức chủ yếu do ngân sách thành phố cấp, 

phần còn lại kêu gọi xã hội hóa từ các nhà tài trợ, trong đó Vietnam Airline là một 

trong những đơn vị luôn đồng hành với ban tổ chức từ những ngày đầu. Tuy nhiên, 

trên thực tế, nếu kỳ festival du lịch nào cũng tổ chức các hoạt động và với kịch bản 

gần giống nhau thì festival sẽ trở lên nhàm chán, thiếu tính hấp dẫn với du khách.  

Do đó, yêu cầu làm mới các hoạt động của Festival du lịch Hà Nội trở thành 

vấn đề cấp thiết đặt ra đối với ban tổ chức. Trả lời phỏng vấn về vấn đề này, bà 

Nguyễn Thanh Bình, Vụ phó Vụ Khách Sạn của Tổng Cục du lịch Việt Nam 

(nguyên Trƣởng phòng Quản lý Lữ hành và Xúc tiến du lịch, Sở Du lịch Hà Nội, 

thành viên ban tổ chức các kỳ Festival du lịch 1999, 2001, 2003, 2005) cho biết: 

Vấn đề đặt ra đối với các kỳ Festival du lịch Hà Nội là làm sao phải có cái 

mới để thu hút khách. Do đó, trước mỗi kỳ festival, Sở Du lịch Hà Nội luôn mời 

các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, lịch sử để cố vấn cho chương trình và tìm 

ra điểm nhấn riêng cho các hoạt động của từng kỳ festival du lịch như Giáo sư Lê 

Văn Lan, cố Giáo sư Trần Quốc Vượng, nhà Hà Nội học Vinh Phúc... và đại diện 

các cơ sở lưu trú, công ty lữ hành để tham khảo ý kiến tổ chức. Sau mỗi kỳ festival, 

Sở Du lịch Hà Nội đều tổ chức các cuộc hội thảo nhỏ để lắng nghe ý kiến phản hồi 

của các đơn vị đã tham gia về công tác tổ chức. Nhìn chung năm nào cũng được 

đánh giá thành công, tuy nhiên có năm chúng tôi vẫn cần rút kinh nghiệm về công 

tác an ninh, có năm về vấn đề vệ sinh môi trường, có năm là tình trạng khách kêu 

giá cả đắt đỏ, sự phối hợp với các bên chưa được trôi chảy hay chất lượng chương 

trình nghệ thuật có chỗ còn chưa mới mẻ... Những lần lấy ý kiến này chúng tôi đều 

đưa vào báo cáo đánh giá tổng kết festival từng năm nhằm rút ra kinh nghiệm để 

tổ chức festival những lần sau được hiệu quả hơn” [PL5, tr.195] 

[Trích phỏng vấn sâu (PVS) số 1, Phụ lục 5, tr.198, Nữ, Nguyên Trƣởng phòng 

Quản lý Lữ hành và Xúc tiến du lịch, Sở Du lịch Hà Nội] 
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Nhƣ vậy, việc làm mới festival chính là làm mới sản phẩm du lịch. Đó là việc 

đa dạng hóa các chƣơng trình nghệ thuật, tập trung vào những sự kiện di sản đặc thù 

ở khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, phố cổ Hà Nội, Văn Miếu Quốc Tử Giám. 

Mở rộng không gian tổ chức, huy động các doanh nghiệp trong nƣớc và quốc tế 

tham gia, đa dạng các chƣơng trình tham quan, ngoài các tour du lịch làng nghề, 

phố cổ, di sản, văn hóa. Ban tổ chức cần xây dựng thêm gói du lịch lễ hội, du lịch 

tâm linh nhƣ đêm phố cổ, lễ hội cung đình, lễ hội đƣờng phố, lễ hội cầu an... Ngoài 

ra có thể đƣa thêm các tour du lịch gắn với ẩm thực đƣờng phố Hà Nội, xem đây 

nhƣ sản phẩm có tính cạnh tranh cao. Trong đó, khai thác triệt để các yếu tố ẩm 

thực dân gian, ẩm thực cung đình, ẩm thực chữa bệnh để thu hút du khách. 

3.2.1.3. Nguyên nhân của những vấn đề trên  

Trải qua 5 kỳ tổ chức Festival du lịch Hà Nội bên cạnh những thành công thì 

vẫn không tránh khỏi những hạn chế trong công tác tổ chức. Nguyên nhân thì có 

nhiều, song có thể rút ra một vài nguyên nhân chính sau: 

3.2.1.3.1. Nguyên nhân khách quan 

Nguyên nhân đầu tiên do Hà Nội là thủ đô, trung tâm chính trị, kinh tế, văn 

hóa của cả nƣớc, nơi hội tụ các cơ quan ban ngành của trung ƣơng và Hà Nội. Hà 

Nội cũng là nơi tập trung các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội, doanh 

nghiệp trong và ngoài nƣớc. Hà Nội thƣờng xuyên diễn ra các sự kiện lớn nhỏ của 

các Bộ ngành trên các lĩnh vực khác nhau. Do có quá nhiều sự kiện diễn ra trên địa 

bàn Hà Nội nên việc tổ chức Festival du lịch Hà Nội dễ bị loãng. Đây là điểm khác 

biệt giữa Hà Nội so với các tỉnh, thành khác. Bởi đối với các tỉnh, thành, do ít có sự 

kiện quảng bá nên việc tổ chức festival sẽ dễ gây sự chú ý và dễ dàng huy động 

đƣợc cả hệ thống chính quyền, giới truyền thông và ngƣời dân cùng vào cuộc. Nhƣ 

vậy, việc tổ chức Festival du lịch Hà Nội vừa có thuận lợi nhƣng vừa có thách thức 

là khó gây đƣợc thƣơng hiệu và thu hút đƣợc sự quan tâm của ngƣời dân. 

Nguyên nhân thứ hai do Hà Nội là thành phố cổ kính, có lịch sử phát triển 

hàng nghìn năm, là thủ đô, trái tim của cả nƣớc. Hà Nội đang đi đầu trong tiến trình 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế nên Hà Nội trở thành một thành 
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phố vừa cổ kính vừa hiện đại. Hà Nội thời hiện đại mang trong mình trọng trách của 

truyền thống, là trung tâm của cả nƣớc, vừa thu hút vừa lan toả, vừa tích hợp vừa 

tỏa sáng. Do đặc điểm nhƣ vậy nên để tìm ra đƣợc đặc tính cốt lõi tạo sự khác biệt, 

bản sắc riêng trong các chƣơng trình nghệ thuật hay thƣơng hiệu riêng cho Festival 

du lịch Hà Nội là một bài toán rất khó. 

3.2.1.3.2. Nguyên nhân chủ quan 

* Về cơ chế chính sách, mô hình tổ chức 

Thứ nhất, về cơ chế chính sách và mô hình tổ chức festival vừa là nguyên 

nhân chủ quan vừa là khách quan tác động trực tiếp đến hiệu quả công tác tổ chức 

festival du lịch ở Hà Nội nói riêng và các tỉnh thành khác nói chung. Cơ chế này 

đƣợc thể hiện ngay từ mô hình cấu trúc festival. Đây là một cấu trúc nhiều thành 

phần kiêm nghiệm, quyết định qua các kỳ họp và sau đó trình cấp cao hơn. Mô hình 

này vừa là một thuận lợi vừa là thách thức. Thách thức của Hà Nội là chƣa huy 

động đƣợc sự vào cuộc của các cấp, các ngành và chƣa thành lập đƣợc bộ phận 

chuyên trách nhƣ Trung tâm Festival Huế để tập trung lo công tác tổ chức festival.  

Thêm vào đó, mô hình tổ chức Festival du lịch Hà Nội hoàn toàn khác với các 

nƣớc. Nếu nhƣ ở các nƣớc phát triển, chủ tịch festival đƣợc gọi là giám đốc nghệ 

thuật, là ngƣời chịu trách nhiệm cao nhất về ý tƣởng nghệ thuật, cấu trúc chƣơng 

trình, tuyển chọn các buổi biểu diễn trong chuỗi sự kiện, kết nối với các đối tác để 

đảm bảo ý tƣởng nghệ thuật có thể triển khai xuyên suốt trong thực tế, thì ở Việt 

Nam chủ tịch của festival đƣợc gọi là trƣởng ban tổ chức, thƣờng là Giám đốc Sở 

VH,TT&DL chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. 

Dƣới trƣởng ban tổ chức là các phó trƣởng ban và các thành viên thuộc các ban 

ngành liên quan. Sau ban tổ chức là đơn vị thực hiện gồm các phòng chức năng của 

Sở VH,TT&DL phối hợp với các cơ quan trong và ngoài Sở. Với thành phần ban tổ 

chức festival nhƣ vậy thì vai trò của tổng đạo diễn chỉ dừng lại ở việc đạo diễn 

chƣơng trình nghệ thuật tối khai mạc và bế mạc festival. Sự sáng tạo và dấu ấn cá 

nhân của tổng đạo diễn bị hạn chế do chịu sự chỉ đạo của ban tổ chức và hội đồng 

thẩm định nghệ thuật với cơ cấu nhiều thành phần kiêm nghiệm. 
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Thứ hai, việc xây dựng chính sách khuyến khích các đối tác và nhân viên tích 

cực tham gia công tác tổ chức festival, gắn lợi ích chung với lợi ích riêng chƣa đƣợc 

chú trọng đúng mức. Bằng chứng là trong suốt các kỳ Festival du lịch Hà Nội, các 

công ty lữ hành du lịch chƣa coi festival là sản phẩm du lịch đặc trƣng nên họ chƣa 

để tâm xây dựng các tour du lịch đến Hà Nội tham dự festival. Nếu làm tốt công tác 

kết nối này, ban tổ chức sẽ cộng hƣởng đƣợc sức mạnh của các công ty du lịch bởi 

chính họ sẽ tăng cƣờng quảng bá, chào bán gói tour đến nhiều thị trƣờng trong và 

ngoài nƣớc và là cầu nối đƣa khách đến Festival du lịch Hà Nội và đến Việt Nam. 

Thứ ba, Sở VH,TT&DL chƣa có chính sách khuyến khích cán bộ nhân viên 

của Sở và các đối tác tăng cƣờng vận động tài trợ nên tiểu ban vận động tài trợ do 

ban tổ chức thành lập chỉ mang tính hình thức, hiệu quả không cao.  

* Về công tác tổ chức 

Một là, công tác tổ chức Festival du lịch Hà Nội chƣa thực sự hiệu quả và 

chƣa tƣơng xứng với vị thế thủ đô. Festival du lịch Hà Nội giai đoạn đầu diễn ra 

định kỳ 2 năm một lần nhƣng kể từ sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính và 

sát nhập ba Sở thành Sở VH,TT&DL Hà Nội thì công việc tổ chức bị gián đoạn. 

Mỗi kỳ Festival du lịch Hà Nội lại diễn ra vào các thời điểm khác nhau với chủ đề 

riêng. Thời điểm thƣờng đƣợc tổ chức kết hợp với các ngày lễ lớn của dân tộc, giải 

quyết nhiều mục tiêu khác nhau. Hiện nay một số tỉnh thành đã xây dựng đƣợc sản 

phẩm du lịch đặc trƣng và thƣơng hiệu điểm đến thông qua festival nhƣ: Huế với 

sản phẩm du lịch di sản cố đô và Festival Huế. Đà Nẵng với du lịch biển và Festival 

Pháo hoa quốc tế; Hội An với Lễ hội đêm rằm phố cổ; Hạ Long với du lịch biển và 

Canarval Hạ Long… thì Hà Nội chƣa làm đƣợc. Nguyên nhân là mỗi khi Hà Nội tổ 

chức festival lại lồng ghép với việc kỷ niệm hay chào mừng các sự kiện chính trị 

của đất nƣớc. Nếu nhƣ Festival du lịch Hà Nội 1999 và 2001 đều đƣợc tổ chức vào 

mùa thu tháng 10 để quảng bá du lịch và kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Thủ đô 

thì đến năm 2001 festival du lịch trở thành hoạt động khởi đầu thực hiện kế hoạch 5 

năm (2001- 2005) của ngành du lịch Hà Nội, chào mừng SEA Games 22, Chƣơng 

trình Hành động quốc gia về Du lịch và chiến dịch “Chào mừng Châu Á” lần thứ 2 
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của các thị trƣởng ANMC 21. Năm 2003, festival du lịch đƣợc chuyển từ mùa thu 

sang tổ chức vào mùa hè nhân dịp kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam, thống 

nhất đất nƣớc, 10 năm Việt Nam là thành viên ASEAN và hƣớng tới chào mừng kỷ 

niệm 60 năm thành lập nƣớc. Đồng thời, đây cũng là hoạt động nhằm đẩy mạnh 

phát triển du lịch, quảng bá, tuyên truyền cho ngành Du lịch Việt Nam và Hà Nội 

trƣớc thềm hội nhập AFTA 2006, triển khai thực hiện Hiệp định thƣơng mại Việt 

Mỹ. Festival du lịch quốc tế Thăng Long Hà Nội 2010 tiếp tục diễn ra vào tháng 10 

và là một trong những sự kiện lớn nhất Năm Du lịch Quốc gia 2010, nằm trong 10 

ngày Đại lễ đồng thời chào mừng 50 năm thành lập Ngành Du lịch Việt Nam.  

Hai là, Festival du lịch Hà Nội có tính đa mục tiêu, trƣớc hết là để phục vụ 

mục đích chính trị rồi mới tới mục tiêu quảng bá. Trên tất cả các văn bản kế hoạch 

tổ chức Festival du lịch Hà Nội đã ban hành đều có phần căn cứ xây dựng kế hoạch là 

thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội mà không thấy căn cứ vào 

nhu cầu thực tế của thị trƣờng. Ví dụ nhƣ năm 2005 là thực hiện theo Ban chỉ đạo du 

lịch thành phố Hà Nội tại thông báo số 186 ngày 13/7/2005; năm 2010 là dựa vào 

Quyết định 6377 ngày 07/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt 

chƣơng trình năm du lịch quốc gia 2010 tại Hà Nội. Nhƣ vậy, trƣớc các năm có sự 

kiện chính trị quan trọng thì Sở Du lịch Hà Nội lại tham mƣu cho UBND thành phố 

đƣa festival du lịch vào tổ chức. Ở những kỳ festival du lịch này, vai trò của thị 

trƣờng và sự tham dự của ngƣời dân Hà Nội khá mờ nhạt. Do tính chất kết hợp nên 

Festival du lịch Hà Nội pha trộn nhiều nội dung khác nhau, dẫn đến dàn trải thiếu 

trọng tâm, thiếu điểm nhấn. Điều này ít nhiều làm ảnh hƣởng tới cấu trúc, nội dung 

và mục tiêu chính của các kỳ Festival du lịch Hà Nội. 

Ba là, ngoài những nguyên nhân về cơ chế chính sách thì vấn đề về kinh 

nghiệm, năng lực tổ chức Festival du lịch Hà Nội của ban tổ chức còn nhiều hạn 

chế. Lý do là bởi những thành viên ban tổ chức phần lớn là kiêm nghiệm dựa trên 

mô hình hành chính hóa, cơ chế không ai chịu trách nhiệm. Đa phần họ đều chƣa 

đƣợc đào tạo về công tác tổ chức festival và thiếu cơ hội đƣợc học hỏi, cọ sát thực 

tiễn từ các festival khác ở trong nƣớc và quốc tế. 
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Bốn là, Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, sáp nhập Sở VH,TT&DL tỉnh Hà 

Tây vào chung với Sở VH,TT&DL Hà Nội vào năm 2008 đã ít nhiều ảnh hƣởng tới 

công tác tổ chức festival. Đây là một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự biến động lớn về 

nhân sự, đặc biệt là bộ phận tổ chức festival du lịch. Kể từ Festival du lịch Hà Nội 1999 

đến Festival du lịch 2005, công tác tổ chức đƣợc giao về Phòng Quản lý lữ hành và 

Xúc tiến du lịch của Sở Du lịch Hà Nội là đầu mối thực hiện. Ê kíp này có điều kiện cọ 

sát thực tế và bắt đầu trƣởng thành qua các kỳ festival. Tuy nhiên, vào giai đoạn sát 

nhập năm 2008, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội đã nghỉ hƣu, hầu hết cán bộ của Phòng 

Quản lý lữ hành và Xúc tiến du lịch đã đƣợc thuyên chuyển sang Tổng cục Du lịch 

Việt Nam và một số đơn vị khác. Đội ngũ về tiếp quản chủ yếu là cán bộ của Sở 

VH,TT&DL Hà Tây cũ. Năm 2010, Festival du lịch quốc tế Thăng Long Hà Nội đƣợc 

giao cho Trung tâm xúc tiến du lịch Hà Nội làm đầu mối tổ chức. Đây là một trung tâm 

mới thành lập, chủ yếu làm nhiệm vụ xúc tiến quảng bá hình ảnh Hà Nội tại các thị 

trƣờng du lịch trong nƣớc và một số quốc gia trong mạng lƣới du lịch Châu Á. Đội ngũ 

cán bộ của trung tâm là những ngƣời trẻ, năng nổ, nhiệt tình nhƣng lại thiếu kinh 

nghiệm tổ chức những sự kiện tầm cỡ quốc tế, đồng thời lại bị hạn chế về khả năng ra 

quyết định và bị động trong việc chạy theo sự chỉ đạo của cấp trên nên đã phần nào ảnh 

hƣởng tới chất lƣợng, hiệu quả công tác tổ chức Festival du lịch  quốc tế Hà Nội 2010. 

Năm là, công tác lƣu trữ thông tin về Festival du lịch Hà Nội bị bỏ ngỏ, việc cập 

nhật thông tin về festival chƣa đƣợc quan tâm đúng mức. Sau khi sát nhập, Phòng 

Quản lý lữ hành và Xúc tiến du lịch đƣợc tách làm đôi là Phòng Quản lý lữ hành và 

Trung tâm xúc tiến du lịch. Trƣớc mỗi kỳ festival, lãnh đạo Sở lại có sự thay đổi trong 

việc lựa chọn một trong hai đơn vị trên làm đầu mối tổ chức dẫn đến sự bị động của hai 

bộ phận này. Do tính chất bị động mà hai phòng chức năng trên đều chƣa quan tâm đến 

việc nhận bàn giao, lƣu trữ thông tin từ các kỳ festival du lịch trƣớc để đánh giá, phân 

tích làm cơ sở cho việc lập kế hoạch và tổ chức các kỳ festival du lịch tiếp theo.  

Sáu là, có thể thấy festival du lịch là một sản phẩm của ngành du lịch, một 

ngành đòi hỏi sự chuyên nghiệp rất cao. Tuy nhiên, ngay từ khâu liên kết giữa các 

thành viên trong ban tổ chức Festival du lịch Hà Nội và các đối tác đã khá lỏng lẻo. 
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Đặc biệt là chƣa có hội đồng tƣ vấn chuyên sâu cho từng lĩnh vực và chƣa có chính 

sách động viên họ đồng hành xuyên suốt quá trình tổ chức các kỳ festival. Việc tổ 

chức Festival du lịch Hà Nội cũng nhƣ trên cả nƣớc đang có tình trạng việc hợp tác 

giữa các đơn vị vừa thiếu chặt chẽ vừa thiếu sự chỉ đạo thống nhất về chuyên môn, 

dẫn đến việc nội dung dễ bị trùng lặp khiến cho festival trở nên nhàm chán.  

Mặt khác, ban tổ chức cũng thiếu sự chủ động kết nối với các đơn vị tổ chức 

chuyên nghiệp, huy động các chuyên gia, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, cơ sở lƣu 

trú, các nghệ sỹ, diễn viên trong và ngoài nƣớc cùng tham gia đóng góp cho festival. 

Bảy là, việc lựa chọn tổng đạo diễn của chƣơng trình và các tổ chức, đơn vị 

thực hiện festival du lịch chủ yếu vẫn dựa trên mối quan hệ “quen biết” với lãnh đạo 

Sở và Thành phố. Đa phần những công ty tổ chức sự kiện tham gia thực hiện festival 

dựa trên mối quan hệ từ trƣớc và đƣợc chỉ định thầu thay vì phải đấu thầu công khai 

để lựa chọn đơn vị có năng lực, kinh nghiệm nhƣ các nƣớc phát triển. Trong một số 

trƣờng hợp những công ty đƣợc chỉ định thầu chỉ có vài ba nhân sự, không có năng 

lực tổ chức, họ lại đứng ra thuê các đơn vị khác làm tƣ vấn, thiết kế, thuê chuyên gia, 

thuê dàn dựng, thi công thậm chí thuê cả đạo diễn, diễn viên, ngƣời viết kịch bản cho 

từng nội dung sự kiện. Có trƣờng hợp do phải trả chi phí cho nhiều khâu trung gian 

mà đơn vị đƣợc chỉ định thầu đã đặt hàng các đơn vị làm lại với mức rất thấp dẫn đến 

chất lƣợng chƣơng trình nghệ thuật và hạng mục thi công bị ảnh hƣởng. 

Tám là, công tác truyền thông chủ yếu mới dừng lại ở tuyên truyền trong nƣớc 

trên các kênh chính thống mà chƣa có kế hoạch dài hơi và huy động sự vào cuộc 

của Bộ Ngoại Giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ VH,TT&DL, Đài Truyền 

hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam trong việc tăng cƣờng quảng bá ra nƣớc 

ngoài cho kiều bào và khách du lịch quốc tế. Chƣa ứng dụng marketing điện tử và 

truyền thông qua mạng xã hội đến du khách. 

Chín là, sau mỗi kỳ festival du lịch, ban tổ chức thiếu sự điều tra, nghiên cứu 

đánh giá về tác động của festival đối với sự phát triển của ngành du lịch thủ đô và 

mức đóng góp của du lịch cho ngân sách thành phố bằng những số liệu cụ thể. 
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Mười là, ban tổ chức chƣa để tâm nghiên cứu xây dựng cấu trúc thƣơng hiệu 

của festival. Cấu trúc này gồm các thành tố: (1) Hệ giá trị cốt lõi của festival. Hệ giá 

trị này bao gồm đặc điểm, tính cách thƣơng hiệu phải thể hiện đƣợc tầm nhìn, triết 

lý, văn hóa, những lợi ích mà festival mang lại, mục tiêu của festival du lịch... (2) 

Hệ thống nhận diện thƣơng hiệu gồm các thành tố nhƣ logo, biểu tƣợng, nhân vật 

đại diện, câu khẩu hiệu, nhạc hiệu, hình hiệu, hệ thống ấn phẩm, thông tin, biển 

bảng, website, phim tƣ liệu, các trailer quảng cáo (60 giây) về festival... Hệ thống 

nhận diện này cần đƣợc thiết kế đồng bộ định hƣớng xuyên suốt, làm cơ sở sáng tạo 

trong các thiết kế ứng dụng nhận diện thƣơng hiệu của từng kỳ Festival du lịch Hà 

Nội tiếp theo. (3) Ứng dụng hệ thống nhận diện thƣơng hiệu triển khai ra mô hình 

marketing cho festival du lịch thông qua chiến lƣợc sản phẩm (chƣơng trình chắt 

lọc, đặc sắc nhƣng phong phú, đa dạng), chiến lƣợc giá, chiến lƣợc phân phối, chiến 

lƣợc truyền thông quảng bá đến thị trƣờng du lịch nội địa và quốc tế.  

* Về vai trò của người dân và các nhóm sáng tạo 

Vai trò của ngƣời dân và các nhóm sáng tạo chƣa thực sự rõ ràng là chủ thể 

hay khách thể của festival du lịch. Trên các kế hoạch, văn bản ban hành, chủ thể 

của Festival du lịch Hà Nội chính là ban tổ chức, mà cụ thể là Sở Du lịch Hà Nội 

thực hiện dƣới sự chỉ đạo và cấp kinh phí từ ngân sách của thành phố Hà Nội. Các 

thành phần nhƣ giới chuyên gia, nhóm sáng tạo, tổng đạo diễn, các nghệ sỹ và 

doanh nghiệp du lịch chỉ đóng vai trò là khách mời tham dự. Họ không phải thành 

viên ban tổ chức nên không đƣợc trực tiếp tham gia bàn bạc và cùng phối hợp 

thực hiện. Họ đƣợc hỗ trợ kinh phí tham gia chứ chƣa có tiếng nói trong sự kiện. 

Khách thể mà festival du lịch hƣớng tới là du khách, đặc biệt là khách quốc tế. 

Mục đích tổ chức Festival du lịch Hà Nội vừa chào mừng các sự kiện chính trị vừa 

quảng bá thu hút du lịch nên các chƣơng trình của festival thƣờng mang tính chuyên 

nghiệp. Vai trò của ngƣời dân chƣa đƣợc quan tâm đúng mức. Họ thƣờng bị đứng 

ngoài sân chơi của Festival du lịch Hà Nội nên đa phần họ có tâm lý thờ ơ, ít quan 

tâm vì họ nghĩ đây không phải là sự kiện dành cho mình. Lý giải cho vấn đề này, 

đại diện ban tổ chức Festival du lịch quốc tế Thăng long Hà Nội 2010 cho biết: 
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Festival du lịch Hà Nội là mộc cuộc liên hoan mang tính chất kết nối, giao 

lưu vui vẻ về văn hóa du lịch giữa Hà Nội với các tỉnh thành và bạn bè quốc tế 

chứ chưa phải một hội chợ du lịch chuyên nghiệp. Ở đó cả yếu tố văn hóa bản địa 

lẫn yếu tố quảng bá du lịch đều được đề cao. Mục đích tổ chức festival nhằm xúc 

tiến quảng bá nên đối tượng mà chúng tôi nhắm đến chủ yếu là khách du lịch, rồi 

mới đến người dân. Sau mỗi kỳ festival vấn đề đặt ra là làm sao để nhiều du 

khách biết đến Hà Nội, lượng khách đến với Hà Nội tăng lên. Còn việc phục vụ 

người dân thủ đô, chúng tôi đã có những sự kiện khác được tổ chức vào các dịp lễ 

tết. Tuy nhiên, trong những năm tiếp theo mục tiêu của chúng tôi là làm sao tổ 

chức sự kiện này thực sự hiệu quả, kết hợp hài hòa vừa phục vụ du khách vừa 

phục vụ nhân dân. 

 [Trích PVS, số 6, PL5, tr.198, Nam, nguyên Giám đốc Trung tâm xúc tiến 

du lịch, Sở VH,TT&DL Hà Nội]. 

Từ Festival du lịch Hà Nội nhìn sang các festival nổi tiếng của các nƣớc nhƣ 

Festival Avignon của Pháp, Edingburgh của Scốtlen, Festival Bia Oktoberfest của 

Đức, Lễ hội Rio de Janeiro của Brazin, Lễ hội Holi của Ấn Độ, Festival du lịch 

quốc tế Bắc Kinh, Thƣợng Hải… cho thấy tất cả các festival nổi tiếng trên đều xuất 

phát từ nhu cầu của thị trƣờng và chúng có thể tồn tại và phát triển qua hàng thế 

kỷ là dựa trên hai yếu tố. Một là sự tham dự của giới nghệ sỹ chuyên nghiệp, 

nhóm sáng tạo, các nghệ nhân và những đối tƣợng liên quan. Hai là việc huy động 

sự tham gia du khách, đặc biệt là ngƣời dân địa phƣơng. Ở các festival đó, ngƣời 

dân và du khách nhƣ hòa làm một cùng sống trong không khí náo nhiệt của lễ hội. 

Tuy nhiên, trên thực tế, trải qua 5 kỳ Festival du lịch Hà Nội thì sự tác động 

ảnh hƣởng của festival tới đời sống văn hóa của ngƣời dân còn ít. Festival chủ yếu 

mới thu hút đƣợc sự quan tâm của ngƣời dân sinh sống và làm việc ở gần khu vực 

tổ chức lễ hội đến thăm quan, thƣởng thức. Muốn Festival du lịch Hà Nội đi vào 

cuộc sống nhƣ các festival du lịch nổi tiếng khác trên thế giới đòi hỏi phải có vai trò 

tham dự của ngƣời dân. Chỉ khi nào Festival du lịch Hà Nội huy động đƣợc sự tham 

gia của ngƣời dân để họ thấy rằng đây là sản phẩm của họ, gắn với vai trò và lợi ích 
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của họ thì họ sẽ hăng hái cùng vào cuộc. Ngƣời dân Hà Nội cần nhận thức rằng họ 

chính là ngƣời sáng tạo, ngƣời thƣởng thức và ngƣời đƣợc hƣởng các lợi ích về kinh 

tế, về văn hóa tinh thần từ festival du lịch mang lại. Đến khi đó mới phát huy đƣợc 

nguồn sáng tạo vô tận từ trong nhân dân, tạo nên sắc thái phong phú, biến hóa đa 

dạng cho các kỳ festival du lịch, biến festival du lịch thành một sản phẩm du lịch 

đặc thù vô cùng hấp dẫn nhƣ thỏi nam châm hút khách du lịch. 

3.2.2. Một số kiến nghị nhằm phát triển Festival du lịch Hà Nội 

Để giải quyết đƣợc những vấn đề đặt ra ở trên cả dƣới góc độ quản lý nhà 

nƣớc và văn hóa học, cần căn cứ vào quan điểm chỉ đạo của ngành, nhu cầu thực tế 

trên thị trƣờng và ý kiến, nguyện vọng của ngƣời dân Hà Nội. 

Trƣớc tiên, với quan điểm chỉ đạo của ngành thì ngay từ giai đoạn những năm 

1990 trở lại đây, ngành du lịch thủ đô nhận đƣợc sự quan tâm của Đảng, Nhà nƣớc, 

chính quyền thành phố, thông qua các chủ trƣơng, chính sách đã đƣợc phát huy có hiệu 

lực vai trò quản lý của nhà nƣớc trong lĩnh vực du lịch, tạo tiền đề cho hoạt động du lịch 

ngày càng phát triển. Nhiều nghị quyết của Thành ủy thành phố Hà Nội ra đời là cơ sở 

cho chiến lƣợc phát triển du lịch thủ đô. Ngày 16/10/2012, UBND thành phố Hà Nội đã 

ban hành quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch thành phố Hà Nội 

đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030. Tại mục 6.8 về xúc tiến quảng bá du lịch và 

phát triển thƣơng hiệu du lịch có đề cập đến việc “Xây dựng một số sự kiện du lịch lớn có 

tính định kỳ, mang dấu ấn đậm nét của Du lịch Hà Nội và đúng tầm thủ đô nghìn năm 

văn hiến”. Ngành du lịch thủ đô cần tập trung và tăng cƣờng phối hợp giữa các ngành, 

các cấp và các địa phƣơng trong việc phát triển thƣơng hiệu du lịch; chú trọng phát triển 

những thƣơng hiệu du lịch có sức cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế. 

Trong giai đoạn cuối năm 2014, đầu năm 2015, Bộ VH,TT&DL đang trình 

Chính phủ xin phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lễ hội và quy chế tổ chức lễ hội 

(festival) ngành nghề, trong đó bao gồm cả festival du lịch. Quy chế này đƣợc phê 

duyệt cùng với “Đề án Quy hoạch phát triển du lịch thành phố Hà Nội đến năm 2020, 

định hƣớng đến năm 2030” sẽ tạo ra chính sách, động lực, hành lang pháp lý cho việc 
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tổ chức Festival du lịch Hà Nội nói riêng và các festival ngành nghề khác nói chung. 

Đặc biệt là sự kiện ngày 21/9/2015, thành phố Hà Nội chính thức “tái” thành lập Sở 

Du lịch trên cơ sở tách các phòng chức năng từ Sở VH,TT&DL trƣớc đây. Thành phố 

chỉ đạo Sở Du lịch Hà Nội tập trung khai thác Quy hoạch phát triển du lịch Hà Nội 

đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030, phát triển du lịch Hà Nội theo mũi nhọn, 

chuyên nghiệp, sản phẩm chất lƣợng cao, mang bản sắc văn hóa dân tộc. 

Nhƣ vậy, dựa trên một số chính sách, văn bản quản lý nhà nƣớc liên quan đến du 

lịch và lễ hội du lịch đã đƣợc ban hành, đồng thời căn cứ vào kết quả nghiên cứu, khảo 

sát thực trạng các kỳ festival du lịch và mục tiêu của thành phố về việc cần xây dựng 

một sự kiện du lịch lớn có tính định kỳ, mang dấu ấn đậm nét của du lịch Hà Nội và 

đúng tầm thủ đô nghìn năm văn hiến, luận án đề xuất một số kiến nghị sau: 

3.2.2.1. Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 

- Xây dựng chính sách phát triển Festival du lịch Hà Nội và coi festival là sản 

phẩm du lịch đặc trưng của thành phố.  

Để thực hiện đƣợc những chính sách này, UBND thành phố Hà Nội cần có các 

biện pháp đồng bộ, đó là: 

Thứ nhất, thành phố Hà Nội giao cho Sở Du lịch là đầu mối xây dựng quy 

hoạch phát triển các loại lễ hội trên địa bàn Hà Nội, trong đó đặc biệt lƣu ý đến lễ 

hội du lịch, festival du lịch từ nay đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030. 

Thứ hai, thành phố cần đƣa vào Nghị quyết phát triển du lịch thủ đô về việc 

ƣu tiên tổ chức lễ hội du lịch mang đặc trƣng, bản sắc, thƣơng hiệu Festival du lịch 

Hà Nội. Thành phố cần coi sự kiện này không chỉ là một công cụ quảng bá chiến 

lƣợc của ngành du lịch Hà Nội mà còn là sản phẩm du lịch đặc trƣng của Hà Nội. 

Festival sẽ trở thành tiếng nói mạnh mẽ quảng bá hình ảnh, vị thế, tiềm năng, thế 

mạnh của thủ đô nhằm thu hút đầu tƣ, tăng cƣờng hợp tác trong các lĩnh vực chính 

trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Festival du lịch đƣợc tổ chức cần thu hút sự quan tâm, 

tham dự của ngƣời dân Hà Nội để họ thấy rằng đây không chỉ là sự kiện của riêng 

ngành du lịch mà còn là ngày hội văn hóa của ngƣời dân thủ đô. 
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- Khuyến khích các thành phần tham gia, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức 

Festival du lịch Hà Nội 

Thứ nhất, thành phố cần xây dựng chính sách, cơ chế tài chính dành cho việc 

mời các chuyên gia trong và ngoài nƣớc tham gia tƣ vấn cho các hoạt động của 

festival du lịch. Đặc biệt sau sự gián đoạn về việc tổ chức Festival du lịch quốc tế 

Thăng Long Hà Nội 2010, thành phố Hà Nội và Sở Du lịch cần tái định vị lại 

thƣơng hiệu festival du lịch bằng cách thổi vào đó một luồng gió mới. Thành phố 

có thể mời một số tổng đạo diễn, ekip thực hiện festival du lịch nổi tiếng của một 

số quốc gia có thƣơng hiệu tổ chức festival nhƣ Pháp, Scotland, Úc, Mỹ, Trung 

Quốc, Nhật Bản… sang tƣ vấn cho công tác tổ chức Festival du lịch Hà Nội. 

Thứ hai, có chính sách khuyến khích liên kết và luân phiên đăng cai tổ chức từng 

nội dung festival của các năm dành cho các đơn vị tham gia. Khuyến khích các cá 

nhân, tổ chức đƣa ra sáng kiến đề án tổ chức tổng thể festival hoặc tổ chức từng phần. 

Khi các đơn vị, tổ chức, cá nhân đƣa ý tƣởng sự kiện trình lên ban tổ chức, ban tổ chức 

thẩm định nếu đạt yêu cầu sẽ chủ động cấp kinh phí và giao nhiệm vụ cho họ trực tiếp 

triển khai và tự chịu trách nhiệm. Cấp kinh phí dƣới hình thức một phần còn lại yêu cầu 

xã hội hóa. Cần chú ý đến vai trò và sự phối hợp của các bên liên quan tham gia vào sự 

kiện nhƣ các thành viên ban tổ chức, các đơn vị đăng ký tham gia gian hàng, cộng đồng 

dân cƣ, chính quyền địa phƣờng, các hiệp hội, các tổ chức liên doanh, liên kết... 

Thứ ba, tiếp tục mở rộng không gian tổ chức Festival du lịch Hà Nội ra nhiều 

điểm trong và ngoài thành phố Hà Nội. Có chính sách kêu gọi và thu hút đầu tƣ, đặc 

biệt là các đầu tƣ cơ sở hạ tầng về xã hội - văn hóa, trƣớc hết là các địa điểm, các 

không gian biểu diễn ngoài trời. Ví dụ nhƣ việc tổ chức Festival du lịch Hà Nội 

những năm tiếp theo có thể mở rộng ở các điểm nhƣ: tổ chức lễ khai mạc Festival 

du lịch Hà Nội tại Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội; tổ chức hội chợ văn hóa làng nghề bản 

sắc và hội nhập tại khu làng nghề của Thiên đƣờng Bảo Sơn; biểu diễn lễ hội đƣờng 

phố trên các tuyến chính Hà Nội, quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm; trình diễn văn hóa 

truyền thống Hà Nội tại khu vực phố cổ, xung quanh chợ Đồng Xuân; liên hoan văn 

hóa ẩm thực tại Công viên Hồ Tây; lễ hội đua thuyền tại Hồ Tây; hội thi nấu ăn, trại 
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sáng tác, giải đấu thể thao tại Công viên Lê Nin; biểu diễn các bản hòa tấu giao lƣu 

văn hóa Việt Pháp trên tầng hai ban công các tuyến phố cổ Hà Nội... 

Thứ tư, thành phố chỉ đạo mở các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ của Sở Du 

lịch về tổ chức sự kiện du lịch. Đƣa cán bộ đi đào tạo, khảo sát thực tế để học hỏi 

kinh nghiệm tổ chức festival ở một số tỉnh thành trên cả nƣớc, đặc biệt là tham dự 

Festival du lịch quốc tế tại Bắc Kinh, Thƣợng Hải, Festival di sản ở Mỹ, Festival 

quốc tế Edingburgh Scotland, Festival Adelaide Úc, Festival Avignon Pháp… 

- Biến festival trở thành ngày hội văn hóa du lịch của người dân thủ đô 

Thành phố xây dựng chính sách khuyến khích, huy động sự tham gia của ngƣời 

dân, biến họ vừa trở thành chủ thể sáng tạo cho các hoạt động của festival, vừa là ngƣời 

hƣởng thụ. Hỗ trợ kinh phí, tăng cƣờng công tác tuyên truyền nhằm lôi kéo sự tham gia 

của các tầng lớp nhân dân thông qua sự vận động của các cấp chính quyền cơ sở. Trong 

khuôn khổ các hoạt động của festival, ngoài trò chơi dân gian, thao diễn làng nghề, lễ 

rƣớc thì cần tổ chức các hội thi, hội diễn nhƣ thi nấu ăn của hội phụ nữ, thi thể thao của 

thanh niên, thi trồng cây, thi văn nghệ quần chúng, thi sáng tác tranh Hà Nội của em 

dành cho thiếu nhi, thi múa hát tập thể, phát hiện tài năng mới, trò chơi vận động... của 

học sinh, sinh viên và thanh niên thủ đô. 

3.2.2.2. Đối với Sở du lịch Hà Nội 

- Làm tốt công tác tham mưu xây dựng cơ chế chính sách, huy động các nguồn 

lực tham gia đóng góp cho Festival du lịch Hà Nội 

Thứ nhất, Sở Du lịch tham mƣu cho UBND thành phố Hà Nội xây dựng chính 

sách khuyến khích các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, lịch sử, du 

lịch, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch ở Hà Nội, trong nƣớc và 

quốc tế tham gia đóng góp ý tƣởng, hiến kế cho Sở trong việc tổ chức, năng cao 

chất lƣợng các sự kiện du lịch, đặc biệt là sự kiện festival du lịch thƣờng niên. 

Thứ hai, tham mƣu cho lãnh đạo thành phố có chính sách kêu gọi hợp tác đầu 

tƣ, tăng cƣờng liên doanh liên kết trong và ngoài nƣớc cùng tham gia tổ chức 

Festival du lịch Hà Nội trên cơ sở các bên cùng có lợi. 
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Thứ ba, tham mƣu cho thành phố Hà Nội xây dựng cơ chế khuyến khích 

các thành phần kinh tế tƣ nhân, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du 

lịch tham gia đóng góp công sức, tiền của, trí tuệ, tài trợ cho công tác tổ chức 

festival. Có chính sách miễn giảm thuế cho doanh nghiệp tài trợ, chính sách vinh 

danh, cho đấu thầu đăng cai địa điểm tổ chức các hoạt động của festival du lịch 

đối với các đơn vị có thế mạnh về địa điểm, cơ sở vật chất, kinh nghiệm và năng 

lực tổ chức.  

- Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức Festival du lịch Hà Nội 

Thứ nhất, cần xây dựng kế hoạch tổ chức Festival du lịch Hà Nội chu đáo,  

chuẩn bị các phƣơng án gối đầu trƣớc hai năm. Lên danh mục các sự kiện, các nội 

dung sẽ diễn ra trong tuần lễ festival để đảm bảo có đủ thời gian triển khai, huy 

động nhân lực, vật lực, trí lực cho sự kiện. 

Thứ hai, Sở Du lịch Hà Nội cần giao cho một phòng chuyên trách đảm nhận 

công tác tổ chức festival du lịch. Tạo cơ hội cho đội ngũ này đƣợc đi khảo sát thực 

tế và tập huấn kỹ năng tổ chức festival tại các festival lớn trong và ngoài nƣớc. 

Phòng chuyên trách này có nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá tác động của festival đến 

sự phát triển của ngành du lịch thủ đô trong thời gian qua đồng thời tổng kết kinh 

nghiệm để rút ra bài học trong công tác tổ chức festival du lịch ở những năm sau. 

Có thể thay đổi lại cấu trúc chƣơng trình, giảm bớt các hoạt động nghệ thuật trên 

sân khấu và gia tăng các lễ hội đƣờng phố trên một không gian rộng theo phong 

cách festival di sản ở Mỹ, vừa bản sắc độc đáo, vừa hiện đại hoành tráng. 

Thứ ba, công tác truyền thông cần đƣợc thực hiện ngay sau khi có quyết định 

tổ chức, trƣớc sự kiện từ 6 tháng đến 1 năm để khách quốc tế có thời gian thu xếp 

lịch nghỉ của họ. Tăng cƣờng hợp tác với các công ty du lịch trong việc xây dựng 

các tour sự kiện đến tham dự Festival du lịch Hà Nội để chào bán cho khách du lịch. 

Thứ tư, cần khảo sát kỹ các địa điểm tổ chức nhƣ điều kiện về cơ sở vật 

chất, vấn đề an ninh, vệ sinh, môi trƣờng, giao thông, năng lực thực hiện và đội 

ngũ nhân sự có đủ khả năng phục vụ khách đến tham dự lễ hội hay không. 
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Thứ năm, do đặc thù các Festival du lịch Hà Nội là dạng festival nghệ thuật 

tổng hợp bao gồm nhiều sự kiện lớn nhỏ khác nhau diễn ra trong một thời gian nhất 

định nên rất cần đến vai trò chỉ đạo xuyên suốt của tổng đạo diễn cho tất cả các hoạt 

động của festival. Về việc lựa chọn tổng đạo diễn, Sở Du lịch và thành phố nên 

tham khảo cách tổ chức festival của các nƣớc phát triển và thành phố Huế về việc 

công khai chƣơng trình và tiêu chí lựa chọn tổng đạo diễn. Mỗi năm nên thay đổi 

một tổng đạo diễn khác nhau để tránh lặp lại về ý tƣởng nghệ thuật. Ban tổ chức sẽ 

đƣa ra chủ đề, mục đích và các yêu cầu tổ chức một festival du lịch tầm cỡ quốc tế 

dựa trên sự tƣ vấn của các chuyên gia trong và ngoài nƣớc và tiêu chí lựa chọn tổng 

đạo diễn làm cơ sở tổ chức một cuộc sơ tuyển tổng đạo diễn cho chƣơng trình. Tổng 

đạo diễn dự thi sẽ dựa trên chủ đề và mục đích của sự kiện nhằm phác thảo lên một 

chƣơng trình, kế hoạch chi tiết để trình ban tổ chức. Trong đó tổng đạo diễn đƣợc 

toàn quyền lựa chọn ê kíp cho mình từ tác giả kịch bản văn học, kịch bản sân khấu, 

nhóm đạo diễn hình ảnh, âm thanh, biên đạo múa, đội ngũ diễn viên... Tổng đạo 

diễn phải chịu trách nhiệm trƣớc ban tổ chức về chất lƣợng, nội dung và sự thành 

công của chƣơng trình. Nếu kế hoạch của tổng đạo diễn đƣợc hội đồng thẩm định 

và ban tổ chức chấp thuận sẽ đƣợc cấp kinh phí để tổng đạo diễn tự chịu trách 

nhiệm thực hiện toàn bộ công việc của mình. Trong dự toán kinh phí sẽ có bao 

nhiêu phần là ngân sách cấp và bao nhiêu phần trăm xã hội hóa. 

Trên thực tế, tổng đạo diễn các festival ở Việt Nam chủ yếu là tổng đạo diễn 

chƣơng trình lễ khai mạc và lễ bế mạc chứ không phải là toàn bộ festival. Ở các nƣớc 

phát triển, tổng đạo diễn chính là tổng thầu các hoạt động nghệ thuật và chịu trách 

nhiệm toàn bộ về chất lƣợng nghệ thuật, công tác tổ chức của festival. Tổng đạo diễn 

có thể tiếp tục mời các đạo diễn, các nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp tham gia đấu 

thầu từng nội dung, từng chƣơng trình nhỏ nằm trong chuỗi hoạt động của festival. 

Một ví dụ tiêu biểu về việc lựa chọn tổng đạo diễn cho từng nội dung hoạt 

động của Festival Huế. Đối với Huế tổ chức festival đƣợc xem nhƣ một nhiệm vụ 

chính trị để thúc đẩy sự phát triển kinh tế của tỉnh. Do đó, tỉnh đã thành lập Trung 

tâm Festival Huế để chuyên lo về công tác tổ chức Festival Huế định kỳ hai năm 
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một lần. Những cán bộ ở đây đƣợc đi tập huấn về công nghệ tổ chức ở nhiều nƣớc 

trên thế giới, đặc biệt là mô hình tổ chức Festival Avignon của Pháp. Mô hình tổ 

chức Festival của Huế đang từng bƣớc chuyển dần sang cơ chế xã hội hóa, trong đó 

tỉnh Thừa Thiên Huế đóng vai trò chỉ đạo, định hƣớng, cấp kinh phí cho các hoạt 

động của festival, công tác tổ chức sẽ do Trung tâm Festival Huế thực hiện trên cơ 

sở kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, giới văn nghệ sỹ cùng tham gia liên kết thực 

hiện. Sau khi kết thúc mỗi kỳ Festival Huế thì cơ quan thƣờng trực họp tổng kết và 

phác thảo ý tƣởng cho festival của hai năm tiếp theo và bắt đầu công khai kế hoạch 

và tìm kiếm các đối tác tham gia. Khi đăng ký tham gia đấu thầu, các tổ chức, cá 

nhân trình bày kế hoạch và nếu kế hoạch đáp ứng đƣợc tiêu chí của ban tổ chức thì 

sẽ đƣợc cấp một phần kinh phí, phần còn lại tự huy động bằng nguồn xã hội hóa.  

Đơn cử ví dụ về cách làm của Festival Huế 2014. Trong 9 ngày diễn ra 

Festival Huế có Lễ hội áo dài do Nhà thiết kế Minh Hạnh làm tổng đạo diễn. Lấy ý 

tƣởng rộng mở, táo bạo với chủ đề “Thế giới trong tà áo dài Việt Nam” nhà thiết kế 

Minh Hạnh đã chinh phục đƣợc ban tổ chức. Sau khi trúng thầu nhà thiết kế Minh 

Hạnh đã mời Nghệ sĩ Alain Hurbert ngƣời Pháp phụ trách về công nghệ và hiệu ứng 

pháo hoa cho phần trình diễn áo dài và tiếp tục mời các nhà thiết kế nối tiếng 3 

miền đất nƣớc sáng tác áo dài lấy cảm hứng từ hình ảnh văn hóa của 18 quốc gia 

tham dự Festival Huế 2014. Mỗi nhà thiết kế tham gia sẽ đại diện cho một đất nƣớc 

giới thiệu các mẫu áo dài mang phong cách đặc trƣng cho đất nƣớc đó. Ví dụ nhà 

thiết kế Quang Huy (đại diện cho nƣớc Nga qua vẻ đẹp của Matrouska và cung điện 

Kremlin), Thƣơng Huyền (nét truyền thống Nhật bản qua những hoa văn cổ), Đức 

Hải (đất nƣớc Trung quốc đƣợc thể hiện qua những hoa văn triện cổ), Charming 

Lys (Sự nóng bỏng và cuồng nhiệt của Nam Phi), Phan Quang Tân (Nƣớc Anh với 

sƣơng mù và kiến trúc hoàng gia), Viết Bảo (Đất nƣớc Arhentina với vũ điệu Tango 

bỏng cháy), Sĩ Hoàng (Nƣớc Mỹ đƣợc khắc họa bằng nét vẽ tay điêu luyện), Ngọc 

Thanh (Sự lãng mạn của Pháp qua vẻ đẹp của nghệ thuật Gothic), Minh Hạnh 

(Nƣớc Campuchia tƣơi mới và mạnh mẽ với vẻ đẹp của Angkor), Công Khanh (Vẻ 

đẹp áo dài sâu lắng và nhẹ nhàng với gốm men lam Việt Nam)... 600 mẫu áo dài do 
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100 ngƣời mẫu trình diễn trên nền giai điệu của mỗi đất nƣớc khi bộ sƣu tập của 

quốc gia đó xuất hiện. Đây là bộ sƣu tập áo dài mới lạ, thể hiện tinh thần hội nhập, 

phát triển của Việt Nam. Qua ví dụ này để thấy sự huy động chất xám của các nghệ 

sỹ tham gia và việc giao quyền chủ động cho họ sẽ phát huy đƣợc sức sáng tạo cho 

chƣơng trình. Đây là cách làm hiệu quả mà Sở DL Hà Nội nên tham khảo. 

Thứ sáu, có kế hoạch xây dựng và phát triển thƣơng hiệu Festival du lịch Hà 

Nội, trong đó ƣu tiên xây dựng hệ giá trị cốt lõi của chƣơng trình và hệ thống nhận 

diện thƣơng hiệu của Festival du lịch Hà Nội. 

- Huy động sự tham dự của người dân và các tổ chức, đoàn thể tham gia 

Festival du lịch Hà Nội 

Huy động các cơ sở đào tạo về du lịch trên địa bàn thành phố tham gia đăng 

cai tổ chức một số hạng mục của lễ hội bằng những chính sách khuyến khích cụ thể. 

Về việc lấy ý kiến ngƣời dân, ban tổ chức cần mở rộng thành phần tham gia 

thực hiện festival du lịch. Ngoài việc mời các đơn vị liên quan trong ngành du 

lịch, ban tổ chức nên mời đại diện chính quyền và nhân dân các quận, huyện để 

thông báo về kế hoạch tổ chức festival du lịch và kêu gọi sự tham gia hƣởng 

ứng. Cần công khai chính sách hỗ trợ, khuyến khích nhân dân các quận, huyện 

đề xuất các hoạt động mang bản sắc địa phƣơng để tham gia lễ hội và đăng cai 

thực hiện các sự kiện do mình khởi xƣớng. Ở mỗi kỳ tổ chức festival du lịch, ban 

tổ chức cần phát phiếu điều tra không chỉ du khách, các tổ chức, đơn vị tham gia 

mà còn ƣu tiên chọn những hộ dân sống xung quanh để xem mức độ quan tâm và 

mong muốn của họ đối với Festival du lịch Hà Nội. Cần tổ chức nhiều sân chơi 

cộng đồng dành cho ngƣời dân, đƣa Festival du lịch Hà Nội đến với các tầng lớp 

nhân dân. Các hoạt động văn hóa cộng đồng không chỉ đƣợc bó hẹp tổ chức tại 

khu phố cổ mà còn đƣợc đƣa ra đƣờng phố, vào các trung tâm thƣơng mại, bệnh 

viện, trƣờng học, cơ quan, xí nghiệp… Ban tổ chức nên tạo điều kiện cho ngƣời 

dân địa phƣơng buôn bán nhỏ lẻ đƣợc đến kinh doanh, bán hàng theo sự hƣớng 

dẫn, quy định ở gần khu vực tổ chức nhằm đƣa hơi thở cuộc sống đời thƣờng vào 

festival du lịch.  
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Tiểu kết  

Từ sự phân tích so sánh Festival du lịch Hà Nội với một số festival khác cho 

thấy mặc dù Festival du lịch Hà Nội đã bƣớc đầu gặt hái đƣợc thành công nhƣng xét 

trên phƣơng diện tổng thể về tính chất, quy mô, cấu trúc và tác động ảnh hƣởng của 

nó đến đời sống văn hóa ngƣời dân và phát triển kinh tế du lịch thì vẫn chƣa đạt 

đƣợc tầm cỡ và quy mô của một festival du lịch quốc tế. Trải qua 5 kỳ tổ chức 

Festival du lịch Hà Nội, có 2 vấn đề chính đƣợc đặt ra. Một là về mặt lý thuyết Tiếp 

biến văn hóa thì vấn đề về yếu tố ngoại sinh, nội sinh trong cấu trúc chƣơng trình 

festival du lịch, vấn đề về vai trò của ngƣời dân, làm sao để huy động đƣợc sự tham 

dự của ngƣời dân, để ngƣời dân thực sự trở thành chủ thể của Festival du lịch Hà 

Nội. Hai là làm thế nào để Festival du lịch Hà Nội có nhiều đổi mới, sáng tạo, có 

điểm nhấn riêng. Làm sao để công tác tổ chức festival du lịch thực sự có hiệu quả.  

Sở dĩ Festival du lịch Hà Nội chƣa thực sự thành công nhƣ Festival quốc tế 

Bắc Kinh, Thƣợng Hải hay Festival Huế là do nhiều nguyên nhân chủ quan và 

khách quan nhƣ đã phân tích ở trên. Nhƣ vậy, để ngành du lịch thủ đô giải quyết 

đƣợc hai vấn đề đặt ra ở trên và thực hiện đƣợc nhiệm vụ xây dựng một sự kiện du 

lịch lớn có tính định kỳ, mang dấu ấn đậm nét của du lịch Hà Nội và đúng tầm Thủ 

đô nghìn năm văn hiến thì đòi hỏi Sở Du lịch Hà Nội cần rút ra các bài học kinh 

nghiệm và tham khảo những khuyến nghị mà tác giả đã đề cập trong luận án để 

tham mƣu cho thành phố nhằm phát triển festival du lịch trong những năm sau. 

Tóm lại, với những gì đã thể hiện trong thời gian qua, có thể khẳng định điều 

kiện tồn tại và phát triển thƣơng hiệu Festival du lịch Hà Nội rất cần sự tham dự của 

ngƣời dân thủ đô, du khách cùng các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực du lịch và vai trò của nhóm sáng tạo, đặc biệt là tổng đạo diễn. Chỉ khi có sự 

tham dự đồng hành của họ thì sự kiện này mới thực sự đi vào đời sống văn hóa của 

ngƣời dân và trở thành một festival du lịch mang thƣơng hiệu riêng của Hà Nội. 
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KẾT LUẬN 

1. Festival du lịch là một hiện tƣợng văn hóa mới đƣợc các cơ quan quản lý 

xếp vào lễ hội du lịch, liên hoan du lịch hay lễ hội văn hóa du lịch. Festival du lịch 

do các tổ chức, các đơn vị trong ngành du lịch phối hợp cùng các cơ quan chức 

năng đứng ra tổ chức. Đây là sự kiện tổng hợp mang nội dung văn hóa sâu sắc, 

thông qua việc tổ chức festival nhằm khai thác các giá trị của truyền thống và hiện 

tại phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phƣơng và đất nƣớc 

qua con đƣờng du lịch.  

Festival du lịch manh nha hình thành từ khi xuất hiện ngành du lịch trên thế 

giới. Tuy nhiên chỉ đến thời kỳ cách mạng công nghiệp tƣ sản cuối thế kỷ XVIII, 

festival mới trở thành công cụ của marketing du lịch, đƣợc tổ chức bài bản chuyên 

nghiệp trên thế giới. Festival du lịch chính thức du nhập vào Việt Nam từ cuộc giao 

lƣu văn hóa Việt Pháp tại Huế năm 1992 và trở thành tiền đề của Festival Huế sau 

này. Từ Huế, festival du lịch lan sang nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nƣớc. 

2. Xuất phát từ tiềm năng du lịch của Hà Nội, yêu cầu thực tiễn đặt ra và quan 

điểm chỉ đạo của Nghị quyết 11 về “Tăng cƣờng giao lƣu và hợp tác với các tỉnh 

bạn để đẩy mạnh du lịch nội địa, mở rộng hợp tác quốc tế để không ngừng thu hút 

ngày càng nhiều khách từ các nƣớc vào Hà Nội” [97, tr.3] đòi hỏi ngành du lịch thủ 

đô phải đẩy mạnh công tác tiếp thị, quảng bá du lịch để thu hút khách, đặc biệt là 

khách quốc tế. Festival du lịch đƣợc xem là một công cụ truyền thông hữu hiệu nhất 

trong chiến lƣợc marketing du lịch, có vai trò quan trọng để thực hiện sứ mệnh phát 

triển du lịch và xây dựng hình ảnh điểm đến Hà Nội, thành phố vì hòa bình. 

3. Festival du lịch Hà Nội là một hiện tƣợng giao lƣu tiếp biến văn hóa trong 

thời kỳ hội nhập của ngành du lịch thủ đô với các nƣớc trong khu vực, đặc biệt là 

Trung Quốc. Do tính chất giao lƣu nên Festival du lịch Hà Nội có một số điểm 

tƣơng đồng và khác biệt so với cấu trúc chƣơng trình của festival du lịch quốc tế 

trong và ngoài nƣớc. Trải qua 5 kỳ tổ chức, kể từ dấu ấn Festival du lịch Hà Nội 

1999 đến Festival du lịch quốc tế Thăng Long Hà Nội 2010, mô típ chung của 
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festival là một sự kiện lớn bao gồm nhiều sự kiện lớn nhỏ khác nhau đƣợc xây 

dựng trên một nền tảng, chủ đề chung. Cấu trúc chƣơng trình Festival du lịch Hà 

Nội đƣợc kết cấu làm hai thành tố chính là văn hóa nghệ thuật và du lịch thƣơng 

mại. Các hoạt động, sự kiện diễn ra trong suốt tuần lễ festival đều xoay quanh hai 

thành tố đó. Tâm điểm của festival bao giờ cũng là lễ khai mạc hoành tráng, quy 

mô lớn và kết thúc là lễ bế mạc gọn nhẹ để khép lại toàn bộ chƣơng trình.   

Điểm khác biệt trong cấu trúc của Festival du lịch Hà Nội so với một số 

festival chuyên nghiệp khác đƣợc thể hiện ngay ở mục tiêu tổ chức và các thành tố 

của nó. Mục tiêu tổ chức của các festival trên thế giới đều xuất phát từ thị trƣờng, vì 

mục tiêu văn hóa nên kinh phí tổ chức là xã hội hóa, chủ thể của festival là hội đồng 

nghệ thuật, nhóm sáng tạo và tổng đạo diễn, khách thể là ngƣời dân và khách du 

lịch. Đối với Festival du lịch Hà Nội, xuất phát từ sự chỉ đạo của cơ quan quản lý 

nhà nƣớc về du lịch nên mục tiêu tổ chức nhằm quảng bá, xúc tiến và làm kinh tế 

cho ngành du lịch thủ đô. Do đó kinh phí tổ chức festival chủ yếu lấy từ ngân sách 

thành phố. Mô hình tổ chức là mô hình cấu trúc hành chính hóa, vai trò của các 

nghệ sỹ và tổng đạo diễn chƣa đƣợc đề cao, vai trò của ngƣời dân khá mờ nhạt. 

4. Bên cạnh sự tƣơng đồng và khác biệt về cấu trúc tổ chức thì Festival du lịch 

Hà Nội mang trong mình đặc điểm chung và riêng so với các festival du lịch khác ở 

Việt Nam. Điểm chung đó là: festival du lịch là một hoạt động quảng bá, kết nối du 

lịch. Nó đƣợc tổ chức chuyên nghiệp, trình diễn hiện đại. Festival du lịch sử dụng 

các kỹ xảo khoa học công nghệ hiện đại. Festival du lịch là một hoạt động mang 

tính đối ngoại và mang tính xã hội hóa cao. 

Ngoài những điểm chung ở trên, Festival du lịch Hà Nội còn có đặc điểm 

riêng, đó là: Festival du lịch Hà Nội mang sắc thái phong phú đa dạng (vừa có tính 

chất nông thôn, vùng miền, thành thị vừa có mầu sắc quốc tế). Festival du lịch Hà 

Nội là nơi hội tụ, kết tinh, tỏa sáng các giá trị tinh hoa văn hóa, du lịch của cả nƣớc. 

5. Đánh giá tác động của Festival du lịch Hà Nội trên cả hai phƣơng diện là 

thuận chiều và trái chiều cho thấy. Đánh giá thuận chiều chứng minh Festival du 
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lịch Hà Nội đã có những tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế du lịch và văn 

hóa xã hội cho thủ đô. Festival góp phần thúc đẩy kinh tế, du lịch Hà Nội thông 

qua: (1) Tăng cƣờng tuyên truyền quảng bá về tiềm năng văn hóa, du lịch của thủ 

đô, giới thiệu hình ảnh điểm đến Hà Nội, thành phố vì hòa bình. (2) Lƣợng khách 

du lịch trong nƣớc và quốc tế đến thủ đô tăng trƣởng đều đặn từ 15%-20% mỗi 

năm, doanh thu từ du lịch năm sau tăng hơn năm trƣớc, đóng góp đáng kể cho ngân 

sách thành phố. Tác động đến văn hóa, xã hội thông qua: (3) Tôn vinh văn hóa di 

sản. (4) Tái sinh truyền thống. (5) Tạo sân chơi kết nối du lịch trong nƣớc với quốc 

tế, giao lƣu văn hóa, du lịch vì hòa bình, hợp tác và phát triển, góp phần quảng bá 

hình ảnh văn hóa, đất nƣớc, con ngƣời Việt Nam ra thế giới. Tuy nhiên bên cạnh 

những đánh giá tích cực trên thì vẫn còn có những ý kiến phàn nàn về công tác tổ 

chức, về chất lƣợng, hiệu quả và quy mô của Festival du lịch Hà Nội.   

6. So sánh cấu trúc, đặc điểm của Festival du lịch Hà Nội với Festival du lịch 

quốc tế Bắc Kinh, Thƣợng Hải và Festival Huế luận án rút ra một số luận điểm: Thứ 

nhất, mặc dù cấu trúc, đặc điểm Festival du lịch Hà Nội có nhiều điểm tƣơng đồng 

với cấu trúc, đặc điểm của Festival Bắc Kinh, Thƣợng Hải nhƣng khi tổ chức thì 

Festival du lịch quốc tế Bắc Kinh, Thƣợng Hải tổ chức sắc nét, chuyên nghiệp và 

quy mô hơn, huy động đƣợc sự tham dự của ngƣời dân và du khách thông qua các 

sự kiện dành cho đám đông. Thứ hai, trên thực tế mô hình tổ chức của Festival du 

lịch quốc tế Hà Nội và Festival Huế đều là mô hình cấu trúc hành chính nhƣng Huế 

có điểm khác biệt là Huế sớm đi đầu trong cả nƣớc tổ chức festival nên nhận đƣợc 

sự quan tâm lớn của Chính Phủ, các Bộ ngành và lãnh đạo tỉnh. Huế thành lập riêng 

Trung tâm Festival Huế để chuyên tâm lo công tác tổ chức. Cấu trúc chƣơng trình 

của Huế khác với cấu trúc của Festival du lịch Hà Nội. Mặt khác do Huế có sản 

phẩm du lịch đặc thù là quẩn thể di tích cố đô và Nhã nhạc Cung đình nên khi tổ 

chức Huế tập trung vào lợi thế của mình, dễ dàng tạo dấu ấn riêng trong khi Hà Nội 

với trọng trách là thủ đô, tinh hoa hội tụ nên phải bao quát quá nhiều nội dung dẫn 

dến việc dàn trải, thiếu trọng tâm, thiếu điểm nhấn riêng.  

7. Từ việc so sánh Festival du lịch Hà Nội với hai trƣờng hợp festival ở trên 
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đặt ra hai vấn đề chính: Về mặt lý thuyết đặt ra vấn đề cấu trúc chƣơng trình festival 

du lịch, vai trò của ngƣời dân, làm sao huy động sự tham dự của ngƣời dân. Về mặt 

thực tiễn đặt ra vấn đề về hiệu quả công tác tổ chức Festival du lịch Hà Nội.  

8. Dựa vào kết quả nghiên cứu lý thuyết và phân tích trƣờng hợp Festival du 

lịch Hà Nội trên cơ sở so sánh với một số festival khác, luận án đề xuất một số kiến 

nghị: (1) Đối với UBND thành phố Hà Nội: Một là, xây dựng chính sách phát triển 

Festival du lịch Hà Nội và coi festival là sản phẩm du lịch đặc trƣng của thành phố. 

Hai là, khuyến khích các thành phần tham gia, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức 

Festival du lịch Hà Nội. Ba là, biến festival trở thành ngày hội văn hóa du lịch của 

ngƣời dân thủ đô. (2) Đối với Sở Du lịch Hà Nội. Một là, làm tốt công tác tham 

mƣu xây dựng cơ chế chính sách, huy động các nguồn lực tham gia đóng góp cho 

Festival du lịch Hà Nội. Hai là, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức Festival du lịch 

Hà Nội. Ba là, huy động sự tham dự của ngƣời dân và các tổ chức, đoàn thể tham 

gia Festival du lịch Hà Nội. 

9. Trên cơ sở nghiên cứu Festival du lịch Hà Nội, so sánh đối chiếu với một số 

festival khác, luận án rút ra 3 luận điểm để trả lời cho 3 câu hỏi nghiên cứu: 

Thứ nhất, lý do Festival du lịch Hà Nội chƣa xây dựng đƣợc thƣơng hiệu điểm 

đến và chƣa nhận đƣợc sự quan tâm của ngƣời dân là do nhiều nguyên nhân chủ 

quan và khách quan đã đề cập ở trên, nhƣng chủ yếu vẫn là do cơ chế, do thiếu kinh 

nghiệm tổ chức, do đặc thù văn hóa, du lịch của thủ đô, do khả năng kết nối mở 

rộng quan hệ và khả năng tài chính còn hạn chế. 

Thứ hai, cấu trúc, đặc điểm của Festival du lịch Hà Nội mặc dù vừa mang 

điểm chung và riêng so với các festival khác nhƣng cấu trúc chƣơng trình festival 

đó vẫn chƣa tƣơng xứng với quy mô của của một festival du lịch tầm cỡ quốc tế. 

Thứ ba, để Festival du lịch Hà Nội đi vào đời sống văn hóa và trở thành 

festival thƣờng niên của Hà Nội đòi hỏi phải có sự tham dự đồng hành của ngƣời 

dân, du khách, giới nghệ thuật và các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực du lịch trên cơ sở xã hội hóa công tác tổ chức, nhà nƣớc và nhân dân cùng làm. 
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10. Tóm lại, sau quá trình nghiên cứu, khảo sát Festival du lịch Hà Nội, luận 

án đã có những đóng góp sau: 

Về mặt lý thuyết: Từ khung phân tích lý thuyết Tiếp biến văn hóa, luận án đã 

nhìn ra con đƣờng hình thành, phát triển của Festival du lịch Hà Nội, bƣớc đầu tổng 

hợp hệ thống và bổ sung cơ sở lý luận về festival du lịch. Nghiên cứu, cấu trúc, đặc 

điểm, tác động của festival du lịch đối với sự phát triển kinh tế và đời sống văn hóa 

của ngƣời dân. Đây là đóng góp lý thuyết của đề tài giúp các nhà nghiên cứu có 

thêm một nguồn tài liệu tham khảo.  

Về mặt thực tiễn: Luận án phân tích diễn biến, tác động của Festival du lịch 

Hà Nội, so sánh Festival du lịch Hà Nội với một số festival khác để tìm ra nguyên 

nhân vì sao Festival du lịch Hà Nội chƣa xây dựng đƣợc thƣơng hiệu và chƣa nhận 

đƣợc sự quan tâm của ngƣời dân. Trên cơ sở đó nhằm đƣa ra những luận bàn nhằm 

phát triển Festival du lịch Hà Nội trong những năm tiếp theo. Kết quả nghiên cứu 

của luận án là cơ sở khoa học để các nhà quản lý tham khảo nhằm tổ chức festival 

du lịch hiệu quả hơn trong những năm tới. 

Nhƣ vậy, với những gì đã đạt đƣợc trong thời gian qua, có thể khẳng định 

trong tƣơng lai muốn xây dựng đƣợc thƣơng hiệu của Festival du lịch Hà Nội cần 

phải có sự tham dự của ngƣời dân thủ đô, du khách và sự đồng hành của nhóm sáng 

tạo, đặc biệt là vai trò của tổng đạo diễn cùng các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực du lịch và sự vào cuộc của các chuyên gia tổ chức sự kiện chuyên 

nghiệp. Mục tiêu tổ chức sẽ phải xuất phát từ thị trƣờng và nhu cầu của ngƣời dân. 

Mô hình tổ chức cần thay đổi, ngƣời dân và nhóm sáng tạo sẽ trở thành chủ thể của 

festival, khách thể vừa là ngƣời dân vừa là du khách, nhà nƣớc chỉ đóng vai trò bảo 

trợ. Cách thức tổ chức cần cải tiến để đảm bảo festival thực sự đặc sắc, ấn tƣợng, 

chuyên nghiệp và hiệu quả, kết hợp hài hòa lợi ích vừa hƣớng tới khách du lịch vừa 

hƣớng tới cộng động. Chỉ khi đó thì Festival du lịch Hà Nội mới thực sự đi vào đời 

sống văn hóa của ngƣời dân và trở thành một festival mang thƣơng hiệu Hà Nội. 
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Phụ lục 1 

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC  

FESTIVAL DU LỊCH QUỐC TẾ THĂNG LONG, HÀ NỘI 2010 

1. Quan điểm đánh giá và công cụ đánh giá 

Trải qua 5 kỳ tổ chức Festival du lịch Hà Nội, các đánh giá về Festival chủ 

yếu dựa trên 4 phƣơng diện: Thứ nhất là đánh giá của ban tổ chức sau mỗi kỳ 

Festival du lịch. Đây là dạng báo cáo tổng kết công tác tổ chức và đề ra phƣơng 

hƣớng nhiệm vụ cho kỳ Festival du lịch lần sau. Thứ hai là các bài viết của giới 

truyền thông đi vào cung cấp thông tin cập nhật về Festival, phân tích các sự kiện 

cụ thể, tổng hợp các ƣu điểm và hạn chế trong công tác tổ chức nhƣng chỉ dừng lại 

ở các bài viết ngắn. Thứ ba là đánh giá cảm nhận của du khách, các tổ chức, đơn vị 

trong và ngoài nƣớc tham gia. Đây là những đánh giá cá nhân của những ngƣời 

tham dự về Festival du lịch Hà Nội. 

Với Festival du lịch quốc tế Thăng Long Hà Nội 2010 xuất hiện hai luồng ý 

kiến: (1) Khen Festival du lịch 2010 có nhiều điểm mới, quy mô, đặc sắc hơn. (2) 

Chê công tác tổ chức chƣa tốt, địa điểm xa trung tâm. 

Festival du lịch quốc tế TLHN 2010 đƣợc thành phố đầu tƣ lớn về mọi mặt, 

quy mô tổ chức lớn hơn các kỳ Festival trƣớc. Để đánh giá hiệu quả về công tác tổ 

chức, trong thời gian diễn ra Festival du lịch, ban tổ chức (TTXTDL phối hợp với 

Phòng Truyền thông Tập đoàn Bảo Sơn) đã làm 2 mẫu phiếu điều tra: (1) Trƣng cầu 

ý kiến của trên 100 đơn vị đại diện tham gia gian hàng với 15 câu hỏi liên quan đến 

công tác tổ chức. (2) Phỏng vấn 100 du khách đại diện đến dự Festival với một bảng 

hỏi 16 câu đƣợc thiết kế sẵn nhằm đánh giá cảm nhận của du khách về chất lƣợng 

chƣơng trình và hiệu quả công tác tổ chức. Luận án đã sử dụng lại mẫu phiếu của 

BTC và tiến hành xử lý thông tin trên nền của phần mềm SPSS (viết tắt của 

Statistical Package for the Social Sciences). Đây là một phần mềm máy tính phục 

vụ công tác phân tích thống kê đƣợc sử dụng phổ biến cho các nghiên cứu điều tra 

xã hội học và kinh tế lƣợng. Các phân tích định lƣợng ở đề tài hoàn toàn dựa trên 

kết quả của số lƣợng phiếu này sau khi đƣợc xử lý. 
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2. Đánh giá Festival du lịch quốc tế Thăng Long, Hà Nội 2010 của các đơn 

vị tham gia gian hàng triển làm du lịch. 

Cuộc điều tra của ban tổ chức đƣợc tiến hành trong các ngày diễn ra Festival du 

lịch quốc tế TLHN 2010, số phiếu đƣợc phát ra cho các đơn vị tham gia gian hàng hội 

chợ triển lãm du lịch trên 100 phiếu đại diện cho các nhóm ngành, sau khi trừ đi những 

mẫu phiếu không đạt yêu cầu do ngƣời trả lời bỏ trống nhiều câu hỏi, ban tổ chức thu 

về còn lại 99 phiếu. Trong đó, tỷ lệ nam giới chiếm 43%, nữ chiếm 56%, số lƣợng các 

đơn vị tham gia gian hàng nam giới chiếm nhiều hơn. Nhằm lấy ý kiến khách quan của 

các đơn vị tham gia, ban tổ chức đã lựa chọn đa dạng các nhóm ngành để phát phiếu. 

Số gian hàng là các trung tâm xúc tiến du lịch của các tỉnh thành chiếm 16,6%, các 

công ty du lịch lữ hành chiếm 15,5%, khách sạn nhà hàng, cơ sở lƣu trú là 17,7%, làng 

nghề là 14,4%, hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp sản xuất dịch vụ thƣơng mại lần 

lƣợt là 16,5% và 12,2%, các nhóm ngành khách là 9,1%. Nhƣ vậy, với kết quả trên cho 

thấy số lƣợng phiếu phát ra, thu về khá đồng đều giữa các nhóm ngành nghề tham dự 

gian hàng triển lãm (xem bảng PL1.1). 

Bảng PL1.1. Tỷ lệ nhóm ngành tham gia triển lãm trả lời phiếu điều tra 

 
Tần 

số 

Tỷ lệ phần 

trăm 

Phần trăm 

hợp lệ 

Phần trăm 

tích lũy 

Số 

phiếu 

hợp lệ 

Trung tâm xúc tiến du lịch 16 16.6 16.6 16.6 

Công ty du lịch lữ hành 15 15.5 15.5 32.7 

Khách sạn, nhà hàng, cơ 

sở lƣu trú 
17 17.7 17.7 70.9 

Làng nghề 14 14.4 14.4 27.7 

Hộ kinh doanh cá thể 16 16.5 16.5 48.5 

Doanh nghiệp sản xuất, 

dịch vụ thƣơng mại 
12 12.2 12.2 50.9 

Khác 9 9.1 9.1 100.0 

Tổng 99 100.0 100.0  

Trong số các đơn vị tham gia trả lời có 33,7% ở Hà Nội, 31% là các tỉnh miền 

Bắc, 19,3% ở miền Trung và 26% thuộc các tỉnh miền Nam. 

Với câu hỏi mục đích của ông/bà tham gia gian hàng triển lãm tại Festival du 
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lịch quốc tế TLHN là gì? BTC đã nhận đƣợc 56% câu trả lời là nhằm giới thiệu, 

quảng bá sản phẩm, dịch vụ; có 43% trả lời mục đích của họ đến dự Festival không 

chỉ giới thiệu quảng bá, sản phẩm dịch vụ mà còn tìm kiếm đại lý, đối tác, phát triển 

thị trƣờng và bán sản phẩm. Kết quả trả lời cho thấy, mục tiêu ƣu tiên số một của tất 

cả các đơn vị là để giới thiệu, quảng bá, còn tất cả các mục tiêu khác đƣợc xếp sau 

(xem bảng PL1.2). 

Bảng PL1.2. Mục đích tham dự Festival du lịch quốc tế Hà Nội? 

 

Tần 

số 

Tỷ lệ phần 

trăm 

Phần trăm 

hợp lệ 

Phần trăm 

tích lũy 

Số 

phiếu 

hợp lệ 

Giới thiệu, quảng bá sản 

phẩm, dịch vụ 
56 56.6 56.6 56.6 

Tất cả các phƣơng án trên 43 43.4 43.4 100.0 

Tổng 99 100.0 100.0  

Với câu hỏi đơn vị của ông/bà tham gia hội chợ triển lãm có đạt đƣợc mục tiêu 

mong muốn không? 73 trƣờng hợp cho rằng họ đạt đƣợc mục tiêu khi tham dự 

Festival du lịch; 19 trƣờng hợp trả lời không và 5 trƣờng hợp có ý kiến khác (xem 

bảng PL1.3) 

Bảng PL1.3. Ông bà tham dự Festival du lịch quốc tế Thăng Long Hà Nội 2010 

có đạt đƣợc mục tiêu mong muốn không? 

 Tần số 

Tỷ lệ phần 

trăm 

Phần trăm 

hợp lệ 

Phần trăm 

tích lũy 

Số phiếu 

hợp lệ 

Có 73 73.7 73.7 73.7 

Không 19 19.2 19.2 92.9 

Ý kiến khác 5 5.1 5.1 98.0 

Lỗi 2 2.0 2.0 100.0 

Tổng 99 100.0 100.0  

Lý giải cho câu trả lời ở trên, các đơn vị tham gia đã đƣa ra dẫn chứng dựa trên 

phƣơng diện lƣợng khách tham quan và doanh thu bán hàng mỗi ngày. 

Thứ nhất về lƣợng khách tham quan, theo đánh giá của các gian hàng, số lƣợng 

khách đến thăm quan tƣơng đối đông ở những ngày đầu và vắng dần về những ngày 

cuối. Số gian hàng trả lời lƣợng khách thăm quan từ 500-1.000 khách/ngày chiếm 

15,2%, chủ yếu là các mặt hàng về dao kéo, thảo dƣợc, đồ gỗ mỹ nghệ, rƣợu dân 
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tộc.... của các hộ kinh doanh cá thể và một số doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ thƣơng 

mại, làng nghề. Từ 1.000-1.500 khách/ngày, chiếm 46,5% là các gian hàng của một 

số trung tâm xúc tiến du lịch và cơ sở lƣu trú, khách sạn, nhà nghỉ. Lƣợng khách từ 

1.500-2.000 ngƣời/ngày, tƣơng ứng với 11,1% thƣờng rơi vào một số trung tâm du 

lịch trang trí bắt mắt, có các sản phẩm du lịch độc đáo nhƣ TTXTDL tỉnh Quảng 

Ninh, Thừa thiên Huế, Quảng Nam, Nha Trang, Cần Thơ, Bến Tre… và một số công 

ty lữ hành du lịch nhƣ: Galaxy, Thiên Hà Travel, Viet Travel, Công ty lữ hành Sài 

Gòn Tourist Hà Nội, Công ty du lịch Hòn Tằm, Nha Trang, Bảo Sơn Travel... Khách 

đến các gian hàng này để tìm hiểu các gói chính sách khuyến mại và các sản phẩm du 

lịch mới. Số lƣợng trên 2.000 khách/ngày, chiếm 20,2% rơi vào các mặt hàng quà 

tặng lƣu niệm, sản phẩm đặc trƣng tiêu biểu của các địa phƣơng nhƣ: chè Tân Cƣơng 

Thái Nguyên, vang nho Ninh Thuận, tranh Đông Hồ Bắc Ninh, tranh Hàng Trống Hà 

Nội, tranh Bút Lửa Lâm Đồng, nón Huế, đèn lồng Hội An, gốm sứ Bát Tràng, dệt thổ 

cẩm Hòa Bình, đặc sản Dừa Bến Tre, ô mai Hàng Đƣờng, bánh cốm Hàng Than Hà 

Nội và quầy hàng tò he, hoa khô, đồ lƣu niệm.... Ngoài ra các hãng hàng không nhƣ 

Vietnam Airline, VietJet Air, Air Asia… nhờ không gian rộng, trang trí ấn tƣợng và 

quảng bá hấp dẫn nên có lƣợng khách thăm quan đông đảo. Nhƣ vậy lƣợng khách 

quan tâm nhất đến các hoạt động diễn ra trong hội chợ triển lãm vẫn là tham quan, 

mua sắm quà tặng, sản phẩm đặc sản địa phƣơng, tìm kiếm các tour du lịch mới và 

các gói khuyến mại rồi mới đến tham khảo các cơ sở lƣu trú và các mặt hàng thủ 

công mỹ nghệ, đồ gỗ, làng nghề  (xem bảng PL1.4). 

Bảng PL1.4. Số lƣợng khách thăm quan triển lãm Festival du lịch 

 
Tần số 

Tỷ lệ phần 

trăm 

Phần trăm 

hợp lệ 

Phần trăm 

tích lũy 

Số phiếu 

hợp lệ 

500-1000 15 15.2 16.3 16.3 

1000-1500 46 46.5 50.0 66.3 

1500-2000 11 11.1 12.0 78.3 

>2000 20 20.2 21.7 100.0 

Tổng 92 92.9 100.0  

Lỗi 
Hệ thống 7 7.1   

Tổng 99 100.0   
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Thứ hai về doanh số bán hàng thì 33,3% gian hàng có doanh thu từ 1.000.000 – 

5.000.000/ngày; 16/99 gian hàng đƣợc khảo sát, chiếm 16,6% bán đƣợc từ 5.000.000-

10.000.000/ngày; Có 8,8% đơn vị bán đƣợc từ 10.000.000 - 15.000.000/ngày và 

9,9% có doanh thu trên 15.000.000/ngày. Tuy nhiên có 4/99 trƣờng hợp khảo sát trả 

lời họ không bán sản phẩm mà chỉ giới thiệu mặt hàng nhƣ gian hàng rƣợu rắn Lệ 

Mật, đồ gỗ mỹ nghệ (xem bảng PL1.5) 

 

Bảng PL1.5. Doanh thu trong ngày của các gian hàng trả lời phỏng vấn 

 

Tần 

số 

Tỷ lệ phần 

trăm 

Phần trăm 

hợp lệ 

Phần trăm 

tích lũy 

Số 

phiếu 

hợp lệ 

1.000.000 - 5.000.000 33 33.3 43.2 63.5 

5.000.000 - 10.000.000 16 16.6 21.3 75.0 

10.000.000 - 15.000.000 8 8.8 13.1 90.4 

> 15.000.000 9 9.9 15.1 92.3 

Không bán sản phẩm 4 4.4 7.3 100.0 

Tổng 70 81.5 100.0  

Lỗi Hệ thống 29 29.9   

Tổng số 99 100.0   

Để đánh giá khách quan về công tác tổ chức, BTC đã tiến hành điều tra các 

đơn vị tham gia gian hàng dựa trên các phƣơng diện sau: 

Trƣớc tiên là về địa điểm, cơ sở vật chất khu vực tổ chức Festival du lịch 

2010. Với câu hỏi ông/bà đánh giá thế nào về địa điểm và không gian tổ chức 

Festival du lịch quốc tế TLHN 2010. Trong khi 45,5% ngƣời trả lời đánh giá tốt về 

địa điểm tổ chức thì 54% lại đánh giá ở mức bình thƣờng. Lý do họ giải thích là địa 

điểm khá xa trung tâm, cách bờ hồ Hoàn Kiếm khoảng 12km cùng với việc phân làn 

đại lộ Thăng Long dẫn đến việc bất lợi, khó khăn cho du khách trong việc di chuyển 

đến tham dự lễ hội (xem bảng PL1.6) 
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Bảng PL1.6. Đánh giá của ông/bà về địa điểm, không gian tổ chức? 

 Tần số 

Tỷ lệ phần 

trăm 

Phần trăm 

hợp lệ 

Phần trăm 

tích lũy 

Số phiếu 

hợp lệ 

Tốt 45 45.5 45.5 45.5 

Bình thƣờng 54 54.5 54.5 100.0 

Tổng 99 100.0 100.0  

Mặc dù địa điểm xa trung tâm, nhƣng cơ sở vật chất của Thiên đƣờng Bảo 

Sơn, nơi tổ chức Festival du lịch lại đƣợc hầu hết các đơn vị tham gia đánh giá cao 

với 84/99, chiếm 84,8% câu trả lời cho là tốt, chỉ có 15/99 ngƣời, chiếm 15,2% 

đánh giá bình thƣờng (xem hình PL1.1) 

 

Theo ghi nhận của anh Kiều Việt, cán bộ Trung tâm xúc tiến du lịch thuộc Sở 

VHTT&DL với họa sỹ Anh Đức, chủ gian hàng làng nghề tạc tƣợng Sơn Đồng đánh 

giá về cơ sở vật chất khu vực tổ chức vào ngày 4/10/2010 tại khu triển lãm làng nghề. 

Anh Đức cho rằng: 

Thiên đƣờng Bảo Sơn là một khu du lịch sinh thái có quy mô lớn trên 20ha 

đƣợc bố chí làm nhiều phân khu hợp lý. Trong đó khu làng nghề truyền 

thống rộng 10.000m2, khu ẩm thực chợ quê rộng 5000m2, khu phố cổ Hà 

Nội 5000m2, sân khấu đa năng nhạc nƣớc với sức chứa 11.000 chỗ ngồi, 

hội trƣờng lớn sang trọng gần 2000 chỗ, nhà hát cung đình, khách sạn, khu 

thủy cung, hệ thống cây xanh với không gian phù hợp, hội tụ các yếu tố đáp 

ứng đƣợc yêu cầu tổ chức Festival du lịch. Mặc dù cơ sở vật chất ở đây rất 
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đầy đủ, hấp dẫn nhƣng do vị trí Thiên đƣờng Bảo Sơn nằm ở cửa ngõ phía 

tây Hà Nội nên hơi xa trung tâm…” [PL4, tr.193] 

Thứ hai là câu hỏi về mức độ hài lòng của các đơn vị tham gia gian hàng về công 

tác hỗ trợ từ BTC. Đó là việc hỗ trợ kinh phí tham dự gian hàng. Có 69% câu trả lời 

đánh giá tốt về chính sách này. Phần lớn những câu trả lời thƣờng rơi vào các làng 

nghề. Lý do bởi các làng nghề tham gia đƣợc ban tổ chức miễn phí gian hàng và hỗ trợ 

thêm 3.000.000 đồng/làng nghề. Ngoài ra họ còn đƣợc hỗ trợ nơi ăn nghỉ, đi lại và hỗ 

trợ 1.000.000/gian chi phí nguyên vật liệu phục vụ cho việc thao diễn làng nghề và 

quảng bá về làng nghề của mình. Tuy nhiên cũng có 30,3% đánh giá ở mức bình 

thƣờng. Đánh giá này thƣờng rơi vào các TTXTDL và các doanh nghiệp ở các tỉnh xa, 

đặc biệt là khu vực miền Trung và miền Nam. Bởi họ đến đƣợc với Festival du lịch 

quốc tế TLHN 2010, ngoài việc đƣợc miễn phí gian hàng, hỗ trợ ăn ở thì họ phải bỏ ra 

một khoản kinh phí từ vài triệu lên tới hàng trăm triệu cho cả ekip đi lại, vận chuyển 

hàng hóa, trang trí gian hàng…. (xem bảng PL1.7 và hình PL1.2) 

Bảng PL1.7. Ông/bà đánh giá thế nào về chính sách hỗ trợ kinh phí tham 

dự gian hàng triển lãm du lịch của ban tổ chức? 

 Tần số 
Tỷ lệ phần 

trăm 

Phần trăm 

hợp lệ 

Phần trăm 

tích lũy 

Số phiếu 

hợp lệ 

Tốt 69 69.7 69.7 69.7 

Bình thƣờng 30 30.3 30.3 100.0 

Tổng 99 100.0 100.0  
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Với kết quả trả lời phiếu khảo sát, có 17,2% đơn vị chi phí từ 20.000.000 trở 

lên để tham gia hội chợ. Trong đó phải kể đến một số đơn vị nhƣ Công ty CP DL 

biển Hòn Tằm, TTXTDL tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Cần Thơ, Cà Mau… 

mỗi đơn vị tiêu tốn hàng trăm triệu đồng để đến với lễ hội. 

Liên quan đến chính sách hỗ trợ tìm kiếm đối tác, bạn hàng từ BTC thì hầu hết 

các đơn vị tham gia cho rằng BTC chƣa chú ý đến việc giúp các đơn vị kết nối tìm 

kiếm đối tác, phát triển thị trƣờng nhƣ các hội chợ du lịch chuyên nghiệp vẫn làm. 

Có 76/99 ngƣời đƣợc hỏi đánh giá bình thƣờng, 18/99 trả lời kém, chỉ có 5/99 

ngƣời đánh giá tốt (xem hình PL1.3) 

 

Mặc dù BTC chƣa đƣợc đánh giá cao về chính sách hỗ trợ tìm kiếm khách 

hàng nhƣng trong công tác hỗ trợ hầu cần, dàn dựng, trang trí, trƣng bầy thì 84,8% 

ngƣời đƣợc hỏi đánh giá tốt, chỉ có 15,2% cho là bình thƣờng. 

Thứ ba là tìm hiểu cảm nhận của các đơn vị tham gia về chất lƣợng chƣơng 

trình nghệ thuật. Có 75/99 ngƣời đƣợc hỏi, chiếm 75,8% đánh giá tốt, 24/99 ngƣời, 

chiếm 24,2% cho rằng chƣơng trình nghệ thuật bình thƣờng, chƣa thực sự đặc sắc 

(xem bảng PL1.8) 

Bảng PL1.8. Ông/bà đánh giá thế nào về chất lƣợng chƣơng trình nghệ thuật 

diễn ra tại Festival du lịch quốc tế Thăng Long, Hà Nội 2010? 

 Tần số 

Tỷ lệ phần 

trăm 

Phần trăm 

hợp lệ 

Phần trăm 

tích lũy 

Số phiếu 

hợp lệ 

Tốt 75 75.8 75.8 75.8 

Bình thƣờng 24 24.2 24.2 100.0 

Tổng 99 100.0 100.0  
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Thứ tƣ là đánh giá của các đơn vị tham gia về hiệu quả công tác truyền thông cho 

Festival du lịch 2010. Phần lớn những đơn vị tham gia đều đánh giá công tác truyền 

thông hiệu quả (68,7% đánh giá tốt, 13,1% cho là rất tốt). Vì ngay trong buổi sáng khai 

mạc gian hàng triển lãm ngày 2/10/2010 đã có hàng nghìn lƣợt khách háo hức đến 

tham quan. Tối ngày 2/10 diễn ra chƣơng trình nghệ thuật đặc sắc quy mô lớn chính 

thức khai mạc Festival du lịch quốc tế TLHN 2010 ƣớc tính có khoảng gần 25.000 

ngƣời tới tham dự dẫn đến sự quá tải ở khu vực sân khấu đa năng (xem hình PL1.4) 

 

Thứ năm là về công tác an ninh, vệ sinh, môi trƣờng thì lại không nhận đƣợc 

đánh giá cao từ phía các đơn vị tham gia gian hàng. Gần ¼ số ngƣời đƣợc hỏi, 

tƣơng đƣơng với 22,2% đánh giá công tác an ninh, vệ sinh, môi trƣờng trong các 

ngày diễn ra Festival du lịch 2010 là kém; 73,7% cho là bình thƣờng. Lý do vì ngay 

sau ngày đầu tiên, lƣợng khách đến Thiên đƣờng Bảo Sơn rất đông, công tác vệ sinh 

môi trƣờng chƣa làm tốt dẫn đến việc còn nhiều khách vào thăm quan lấy tờ rơi của 

các gian hàng mang ra vứt bừa bãi gây mất mỹ quan trong khu vực tổ chức. Trong 

buổi tối khai mạc 02/10, lƣợng ngƣời đến xem chƣơng trình nghệ thuật quá đông 

dẫn đến việc quá tải, không vào đƣợc bên trong sân khấu, một số ngƣời, trong đó 

chủ yếu là dân địa phƣơng đã tràn vào khu triển lãm tự ý vứt rác và lấy các tấm 

bandrol, phƣớn của một số gian hàng. Mặt khác, buổi tối, khi các gian hàng đóng 

cửa, lực lƣợng an ninh chỉ còn một số ít ở lại trông nom thì một số thanh niên và trẻ 

em ở khu vực lân cận do nhận thức còn hạn chế, nên đã nghịch ngợm viết vẽ bậy 

lên tấm pano lớn của BTC phía cuối gian hàng, điều đó dẫn đến sự không hài lòng 
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của các đơn vị tham gia (xem bảng PL1.9 và 1.10) 

Bảng PL1.9. Ông/bà đánh giá thế nào về công tác an ninh, vệ sinh, môi trƣờng 

của ban tổ chức? 

 Tần số 

Tỷ lệ phần 

trăm 

Phần trăm 

hợp lệ 

Phần trăm 

tích lũy 

Số phiếu 

hợp lệ 

Tốt 4 4.0 4.0 4.0 

Bình thƣờng 73 73.7 73.7 77.8 

Kém 22 22.2 22.2 100.0 

Tổng  99 100.0 100.0  

Bảng PL1.10. Ông/bà đánh giá thế nào về công tác quản lý của ban tổ chức 

Festival du lịch Hà Nội 2010? 

 Tần số 

Tỷ lệ phần 

trăm 

Phần trăm 

hợp lệ 

Phần trăm 

tích lũy 

Số phiếu 

hợp lệ 
Tốt 30 30.3 30.3 30.3 

Bình thƣờng 67 67.7 67.7 98.0 

Kém 2 2.0 2.0 100.0 

Tổng 99 100.0 100.0  

Nhƣ vậy dựa vào kết quả phiếu điều tra từ các đơn vị tham gia cho thấy hầu 

hết họ đánh giá cao ở các mục sau: (1) Cơ sở vật chất khu vực tổ chức. (2) Chính 

sách hỗ trợ kinh phí dành cho các đơn vị tham gia gian hàng triển lãm du lịch, đặc 

biệt là các làng nghề, nghệ nhân. (3) Công tác truyền thông quảng bá. (4) Chất 

lƣợng chƣơng trình nghệ thuật tối khai mạc và các ngày. Tuy nhiên, nhiều đơn vị 

chƣa đánh giá cao công tác tổ chức ở: (1) Địa điểm tổ chức vì họ cho rằng địa điểm 

này mặc dù cơ sở vật chất rất tốt nhƣng lại xa trung tâm, mặt khác đại lộ Thăng 

Long lối rẽ vào Thiên đƣờng Bảo Sơn mới bị ngăn bởi giải phân cách làm cho việc 

đi lại chƣa thuận tiện. (2) Công tác an ninh, vệ sinh, môi trƣờng chƣa tốt. (3) Chính 

sách hỗ trợ tìm kiếm đối tác, bạn hàng. (4) Công tác quản lý của ban tổ chức. 

Mặc dù có nhiều đơn vị tham gia chƣa thực sự hài lòng về công tác tổ chức, 

nhƣng đa phần số ngƣời đƣợc hỏi đều cho rằng họ đạt đƣợc mục tiêu mong muốn 

khi tham gia Festival du lịch quốc tế TLHN 2010. Với câu trả lời ông/bà có hài lòng 

về công tác tổ chức không? Có 54,5% số ngƣời đƣợc hỏi cảm thấy hài lòng, còn 
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23,2% không hài lòng và 21,2% đƣa ra ý kiến khác. Ý kiến khác này chủ yếu là một 

vài đóng góp cho từng khâu trong công tác tổ chức nhƣ: an ninh, vệ sinh, môi 

trƣờng, phân luồng giao thông, chọn địa điểm hay chính sách hỗ trợ giàn dựng thi 

công và tìm kiếm đối tác, bạn hàng…  

3. Đánh giá của khách du lịch tham dự Festival du lịch quốc tế Thăng 

Long Hà Nội 2010 

Cùng với việc lấy ý kiến các đơn vị tham gia gian hàng thì ban tổ chức cũng 

tiến hành khảo sát ý kiến của khách du lịch trong những ngày diễn ra lễ hội. Với 

nhóm khách hàng đến tham dự Festival du lịch quốc tế Thăng Long Hà Nội 2010 từ 

ngày 02/10 đến ngày 05/10, ban tổ chức phát ra trên 100 phiếu, sau khi trừ đi những 

phiếu không đạt yêu cầu, ban tổ chức thu về 100 phiếu. Trong đó tỷ lệ nam chiếm 

34%, nữ chiếm 66% số ngƣời đƣợc hỏi, nữ nhiều gần gấp đôi nam. Về độ tuổi khảo 

sát, số ngƣời trả lời có độ tuổi từ 17 đến 54, trong đó tuổi từ 17 đến 35 chiếm 73%, 

từ 36 đến 54 chiếm 27%. Trình độ học vấn của ngƣời đƣợc hỏi chủ yếu là cao đẳng, 

đại học chiếm 57%, trên đại học 16%, trung cấp 6% và trình độ cấp 3 chiếm 21%. 

Nghề nghiệp của khách tham dự thì chiếm nhiều nhất là làm riêng tự do (30%), sau 

đến là công chức, nhân viên văn phòng (29%), học sinh sinh viên (15%), lãnh đạo, 

chủ doanh nghiệp (9%), hƣu trí (7%) và nội trợ chiếm 6% (xem bảng PL1.11) 

Bảng PL1.11. Ông/bà vui lòng cho biết nghề nghiệp của mình 

 Tần số 

Tỷ lệ phần 

trăm  

Phần trăm 

hợp lệ 

Phần trăm 

tích lũy 

Số phiếu 

hợp lệ 

Làm riêng, tự do 30 30.0 30.0 30.0 

Chủ doanh nghiệp, 

lãnh đạo 
9 9.0 9.0 39.0 

Hƣu trí 7 7.0 7.0 46.0 

Học sinh, sinh viên 15 15.0 15.0 61.0 

Công chức, nhân 

viên văn phòng 
29 29.0 29.0 90.0 

Nội trợ 6 6.0 6.0 96.0 

Khác 4 4.0 4.0 100.0 

Tổng số 100 100.0 100.0  
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Trong số 100 khách tham gia trả lời phiếu khảo sát, có 65% đến từ Hà Nội và 

35% đến từ tỉnh khác và không có khách quốc tế (hình PL1.5) 

 

Với 35% số ngƣời đƣợc hỏi đến từ các tỉnh khác, phiếu khảo sát tiếp tục đặt 

câu hỏi về mục đích của họ đến Hà Nội để làm gì? Mục đích chủ yếu của nhóm 

khách này là đến tham dự Festival du lịch, chiếm 58%; tiếp đến là vì công việc, 

chiếm 27%; Đi nghỉ kết hợp thăm quan chiếm 12% và 7% là đến Hà Nội để thăm 

ngƣời quen và nhân tiện xem Festival du lịch quốc tế Thăng Long Hà Nội 2010. 

Nhƣ vậy, mục đích số ngƣời đƣợc hỏi đến từ ngoại tỉnh phần lớn là để tham dự 

Festival du lịch, điều này cho thấy hiệu quả tích cực từ công tác truyền thông tác 

động đến du khách.  

Khi đƣợc hỏi trong thời gian ở Hà Nội ông bà ở đâu? (câu hỏi này không dành 

cho khách sống tại Hà Nội). Kết quả khảo sát cho thấy có 42% lựa chọn ở khách 

sạn, nhà nghỉ; 23% ở nhà ngƣời quen; 14% ở nhà trọ và 21% chọn hình thức khác. 

Trong số 100 khách tham gia trả lời cho biết họ đi cùng đoàn du lịch chỉ chiếm 

một tỷ lệ rất khiêm tốn là 3%; đi cùng gia đình (15%); đi cùng ngƣời quen, bạn bè 

(20%); đi một mình (23%) và chủ yếu là đi với đồng nghiệp chiếm 35%. 

Trả lời câu hỏi mục đích đến Festival du lịch quốc tế Thăng Long Hà Nội 

2010, phần lớn số ngƣời đƣợc hỏi cho rằng họ đến để thăm quan hội chợ triển lãm 

du lịch (60%); theo sau là mua sắm (53%); thƣởng thức các loại hình nghệ thuật 

(25%); tìm kiếm cơ hội hợp tác làm ăn và tham khảo công tác tổ chức, cùng chiếm 

23% câu trả lời. Chỉ có 21% cho rằng họ đến Festival du lịch để tìm kiếm các tour 

du lịch khuyến mại của ban tổ chức và các đơn vị tham gia (xem bảng PL1.12) 
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Bảng PL1.12. Mục đích đến Festival du lịch quốc tế Thăng Long Hà Nội 2010 

của ông/bà là gì? 

 

Có Không 

Count % Count % 

Mua sắm 53 53.0% 47 47.0% 

Thăm quan hội chợ triển lãm 60 60.0% 40 40.0% 

Xem biểu diễn nghệ thuật 25 25.0% 75 75.0% 

Tìm các tour khuyến mại kích cầu du lịch 21 21.0% 79 79.0% 

Tìm kiếm cơ hội hợp tác 23 23.0% 77 77.0% 

Ký kết hợp đồng 6 6.0% 94 94.0% 

Tham khảo công tác tổ chức 23 23.0% 77 77.0% 

Để tìm hiểu tác động từ công tác truyền thông trong việc thu hút khách đến với 

Festival du lịch quốc tế Thăng Long Hà Nội 2010, ban tổ chức đã đƣa ra câu hỏi với 

những ngƣời đƣợc phỏng vấn là ông (bà) biết đến Festival du lịch thông qua kênh 

thông tin nào. Đa số những ngƣời đƣợc hỏi cho rằng họ biết đến là do ngƣời quen 

giới thiệu, chiếm 51%; tiếp theo là qua mạng internet chiếm 27%; qua tivi sách báo 

(21%) và qua các công ty du lịch chiếm vị trí rất ít (3%). Nhƣ vậy, lƣợng khách chủ 

yếu biết đến Festival du lịch là nhờ ngƣời quen giới thiệu và qua mạng internet. Tuy 

nhiên lƣợng khách đến từ các công ty du lịch chiếm tỷ lệ rất nhỏ, điều này cho thấy 

sự kết nối giữa ban tổ chức và các công ty du lịch chƣa thực sự đƣợc quan tâm đúng 

mức (xem hình PL1.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51%

3%

21%

27%

14%

Hình 6. Ông/bà biết đến Festival du lịch Hà Nội bằng cách nào?

Ngƣời quen giới thiệu

Qua các công ty du lịch

Qua tivi, đài, sách báo

Qua internet

Khác
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Tìm hiểu nhu cầu của khách du lịch đến tham dự Festival du lịch Hà Nội 2010 

quan tâm nhất đến hoạt động nào, nghiên cứu sinh đã sắp xếp thứ tự theo kết quả 

mẫu phiếu khảo sát của ban tổ chức từ cao xuống thấp. Theo đó, cái mà khách quan 

tâm và tham dự nhiều nhất chính là chƣơng trình lễ khai mạc Festival du lịch quốc 

tế Thăng Long Hà Nội (chiếm 95%); theo sau lần lƣợt là tham quan hội chợ triển 

lãm du lịch (93%); thƣởng thức nghệ thuật trong nƣớc và quốc tế (91%); hội chợ 

văn hóa ẩm thực (90%); thao diễn văn hóa làng nghề (89%); triển lãm, trình diễn 

văn hóa Thăng Long, Hà Nội (86%); tham gia trò chơi dân gian (78%); xem trình 

diễn lễ hội đƣờng phố và quan tâm đến tour  thăm các điểm du lịch Hà Nội của ban 

tổ chức chiếm 74% số ngƣời đƣợc hỏi (xem bảng PL1.13) 

Bảng PL1.13. Ông/bà tham dự vào chƣơng trình nào của Festival du lịch quốc 

tế Thăng Long, Hà Nội 2010? 

 

Có Không 

Count % Count % 

Lễ khai mạc Festival du lịch quốc tế 

Thăng Long Hà Nội 
95 95.0% 5 5.0% 

Triển lãm du lịch 93 93.0% 7 7.0% 

Hội chợ văn hóa ẩm thực 90 90.0% 10 10.0% 

Thao diễn văn hóa làng nghề 89 89.0% 11 11.0% 

Chƣơng trình nghệ thuật truyền thống 91 91.0% 9 9.0% 

Triển lãm, trình diễn văn hóa Thăng 

Long, Hà Nội 
86 86.0% 14 14.0% 

Trò chơi dân gian, trò chơi hiện đại 78 78.0% 22 22.0% 

Hội thảo du lịch quốc tế   100 100.0% 

Lễ hội đƣờng phố 74 74.0% 26 26.0% 

Tour thăm các điểm du lịch Hà Nội 74 74.0% 26 26.0% 

Lễ bế mạc 53 53.0% 47 47.0% 

Đối với số khách có tham dự các hoạt động của Festival du lịch quốc tế Thăng 

Long Hà Nội 2010, ban tổ chức tiếp tục đặt câu hỏi về việc đánh giá chất lƣợng các 

hoạt động của lễ hội và nhận đƣợc kết quả nhƣ sau: 
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Thứ nhất, lễ khai mạc Festival du lịch quốc tế Thăng Long Hà Nội 2010 thì có 

7% đánh giá rất tốt, 62% cho là tốt còn 11% đánh giá ở mức bình thƣờng. Lý giải 

của 11% số ngƣời này là mặc dù chƣơng trình nghệ thuật tối khai mạc có nhiều tiết 

mục hay, giới thiệu đƣợc nét đẹp văn hóa đặc sắc của Hà Nội và Việt Nam, nhƣng 

lại thiếu nhiều sắc mầu quốc tế đa dạng của các nƣớc tham dự Festival du lịch. 

Thứ hai là triển lãm du lịch thì đa số ngƣời tham dự đều đánh giá tốt (61%); 

tuy nhiên có 21% số ngƣời đƣợc hỏi cho rằng triển lãm diễn ra bình thƣờng và 20% 

không đƣa ra ý kiến.  

Thứ ba là đánh giá về các hoạt động diễn ra trong hội chợ văn hóa ẩm thực thì 

khác với các kỳ Festival du lịch trƣớc, hội chợ ẩm thực của Festival du lịch quốc tế 

Thăng Long Hà Nội 2010 chƣa thực sự đƣợc đánh giá cao. 57% du khách trả lời 

phỏng vấn đánh giá ở mức bình thƣờng chỉ có 39% đánh giá tốt. 

Thứ tư là các tour du lịch khuyến mại kích cầu du lịch cùng bị đánh giá ở mức 

bình thƣờng (chiếm 37%). Vì theo nhận xét của du khách, trong các ngày diễn ra 

hội chợ triển lãm du lịch, chủ yếu là các đơn vị đến giới thiệu hình ảnh điểm đến, 

quảng bá và bán sản phẩm mà chƣa chú trọng vào các chƣơng trình khuyến mại 

kích cầu và giới thiệu các tour du lịch mới trong và ngoài nƣớc. 

Thứ năm là hoạt động thao diễn làng nghề có 4% số ngƣời đƣợc hỏi đánh giá 

rất tốt; 37% cho là tốt. Tuy nhiên có đến 51% du khách đánh giá bình thƣờng và 8% 

không đƣa ra ý kiến. 

Thứ sáu là các chƣơng trình nghệ thuật truyền thống phục vụ khách trong các 

ngày diễn ra lễ hội thì đa phần đƣợc du khách quan tâm, hứng thú và đánh giá tốt 

(51%). Lƣợng khách đánh giá bình thƣờng chiếm 35% vì lý do họ đƣa ra là các buổi 

biểu diễn nghệ thuật truyền thống về cơ bản vẫn giống các năm trƣớc, tức là vẫn 

xoay quanh việc giới thiệu các loại hình di sản nhƣ hát xẩm, múa hát hầu đồng, hát 

chèo, quan họ Bắc Ninh, nhã nhạc cung đình Huế, cải lƣơng Nam Bộ… Cái họ tìm 

kiếm ở Festival du lịch không chỉ là thƣởng thức các chƣơng trình nghệ thuật truyền 
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thống của Việt Nam mà còn mong muốn đƣợc xem các loại hình nghệ thuật của các 

nƣớc sang tham dự Festival du lịch. 

Thứ bảy là đánh giá về hoạt động triển lãm, trình diễn văn hóa Thăng Long Hà 

Nội thì có 41% đánh giá tốt; 39% đánh giá bình thƣờng còn 2% đánh giá chất lƣợng 

và nội dung của các hoạt động này ở mức không tốt. 

Thứ tám là các trò chơi dân gian, trò chơi hiện đại, lƣợng ngƣời đánh giá tốt và 

bình thƣờng ở mức gần tƣơng đƣơng nhau, lần lƣợt là 43% trả lời tốt và 39% cho là 

bình thƣờng. 

Thứ chín là lễ hội hoạt náo đƣờng phố với nhiều tích trò dân gian và các vũ 

điệu nhảy hiện đại của các nghệ sỹ xiếc, đi cà kheo và xe carnival sôi động đã thu 

hút đƣợc sự quan tâm của du khách. Có 45% du khách tham gia trả lời phiếu khảo 

sát thích thú chƣơng trình này, họ đánh giá tốt; 25% ngƣời đƣợc hỏi cho là bình 

thƣờng còn 18% không đƣa ra ý kiến bình luận về sự kiện này. 

Đối với việc đánh giá các tour thăm các điểm du lịch Hà Nội và lễ bế mạc 

Festival du lịch vào chiều ngày 5/10 thì nhiều du khách sống tại Hà Nội nên không 

tham dự vào các hoạt động trên, chỉ một số du khách đến từ ngoại tỉnh và khách 

quốc tế là quan tâm đến tour du lịch thăm các điểm di tích của Hà Nội, do đó kết 

quả phiếu khảo sát cho thấy 37% số ngƣời đi tour đánh giá tốt; 33% cho là bình 

thƣờng (xem bảng PL1.14) 

Bảng PL1.14. Ý kiến của du khách về điểm đánh giá các hoạt động của Festival 

du lịch quốc tế Thăng Long, Hà Nội 2010. 

 

Rất tốt Tốt Bình thƣờng Không tốt Không biết 

Số 

đếm % 

Số 

đếm % 

Số 

đếm % 

Số 

đếm % 

Số 

đếm % 

Lễ khai mạc 

Festival du lịch  
7 7.0% 62 62.0% 11 11.0%   20 20.0% 

Triển lãm du lịch 4 4.0% 61 61.0% 21 21.0%   14 14.0% 

Hội chợ văn hóa 

ẩm thực 
  39 39.0% 57 57.0%   4 4.0% 

Tìm các tour du 

lịch khuyến mại 
  38 38.0% 37 37.0%   25 25.0% 



180 

 

 

Rất tốt Tốt Bình thƣờng Không tốt Không biết 

Số 

đếm % 

Số 

đếm % 

Số 

đếm % 

Số 

đếm % 

Số 

đếm % 

Thao diễn văn hóa 

làng nghề 
4 4.0% 37 37.0% 51 51.0   8 8.0 

Chƣơng trình nghệ 

thuật truyền thống 
  51 51.0% 35 35.0   14 14.0 

Triển lãm văn hóa 

Thăng Long, HN 
  41 41.0% 39 39.0 2 2.0% 18 18.0 

Trò chơi dân gian, 

trò chơi hiện đại 
  43 43.0% 39 39.0   18 18.0 

Hội thảo du lịch 

quốc tế 
        100 100.0 

Lễ hội đƣờng phố   45 45.0% 25 25.0   30 30.0 

Tour thăm các điểm 

du lịch HN 
  37 37.0% 33 33.0   30 30.0 

Lễ bế mạc   30 30.0% 23 23.0   47 47.0 

Phiếu khảo sát đã đƣa ra các khía cạnh về công tác tổ chức Festival du lịch Hà 

Nội 2010 để du khách đánh giá bao gồm: (1) Về địa điểm không gian tổ chức thì 

hầu hết số ngƣời đƣợc hỏi đánh giá cao không gian văn hóa, cơ sở vật chất đáp ứng 

đƣợc quy mô tổ chức Festival du lịch tầm cỡ quốc tế của khu du lịch Thiên đƣờng 

Bảo Sơn (72% đánh giá tốt và 14% cho là rất tốt). Tuy nhiên có 14% ngƣời trả lời 

đánh giá bình thƣờng vì họ cho rằng mặc dù khu du lịch này có đầy đủ cơ sở vật 

chất nhƣng lại hơi xa trung tâm. (2) Trả lời về chất lƣợng các chƣơng trình nghệ 

thuật diễn ra tại Festival du lịch thì gần 60% du khách đƣợc khảo sát cho là tốt và 

42% đánh giá ở mức bình thƣờng. (3) Phần trang trí, trƣng bầy tại hội chợ triển lãm 

chƣa đƣợc du khách đánh giá cao vì họ cho rằng hội chợ triển lãm diễn ra gần giống 

nhƣ các cuộc hội chợ triển lãm du lịch khác, chƣa có nhiều điểm nhấn đặc sắc riêng 

(57% cho là bình thƣờng). (4) Thái độ phục vụ của ban tổ chức và các đơn vị tham 

gia gian hàng đƣợc ghi nhận lần lƣợt từ tốt chiếm 55%, bình thƣờng (42%), đến 

không tốt (3%). (5) Về mẫu mã, chất lƣợng sản phẩm dịch vụ tại hội chợ triển lãm 

du lịch thì có hơn một nửa số ngƣời đƣợc cho là tốt số còn lại đánh giá bình thƣờng. 

Tƣơng tự nhƣ vậy mục (6) Các dịch vụ ăn uống, lƣu trú, (7) Giá cả dịch vụ, (8) Giá 
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cả sản phẩm đa số đều đánh giá bình thƣờng, thậm chí từ 4% đến 8% số ngƣời đƣợc 

hỏi cảm thấy không hài lòng với giá cả, dịch vụ một số mặt hàng, đặc biệt là mặt 

hàng ẩm thực bày bán phục vụ khách tại chỗ. 

Trong khi có tới 40% du khách phàn nàn về công tác vệ sinh diễn ra tại khu 

vực hội chợ triển lãm vì họ cho rằng ban tổ chức chƣa kịp thời xử lý rác thải do 

nhiều ngƣời vô ý vứt ra làm ảnh hƣởng đến môi trƣờng cảnh quan của lễ hội thì có 

12% số ngƣời đƣợc hỏi đánh giá điều kiện giao thông không tốt. Theo nhận xét của 

họ là đƣờng xuống khu vực tổ chức bị giải phân cách chắn lối rẽ từ đại lộ Thăng 

Long vào Thiên đƣờng Bảo Sơn trong khi biển chỉ dẫn lại quá nhỏ dẫn đến việc 

nhiều du khách không biết phải đi quá hơn 10km trên đại lộ Thăng Long mới có lối 

rẽ quay lại khu vực tổ chức. Tuy nhiên, về công tác truyền thông và phƣơng tiện 

vận chuyển lại đƣợc du khách đánh giá tốt vì họ cho rằng ban tổ chức đã kịp thời 

đƣa tin quảng bá về chƣơng trình trƣớc sự kiện để du khách có kế hoạch đi dự 

Festival. Mặt khác, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở giao thông yêu cầu Tổng công 

ty xe buýt Hà Nội tăng cƣờng các chuyến xe từ các điểm trung tâm thành phố đến 

Thiên đƣờng Bảo Sơn. Các hãng taxi cũng đƣợc ban tổ chức làm việc đề nghị phối 

hợp đƣa đón khách trong các ngày diễn ra lễ hội (xem bảng PL1.15) 

Bảng PL1.15. Ý kiến của du khách về điểm đánh giá công tác tổ chức Festival 

du lịch quốc tế Thăng Long, Hà Nội 2010 

 

Rất tốt Tốt Bình thƣờng Không tốt 

Số 

đếm % 

Số 

đếm % 

Số 

đếm % 

Số 

đếm % 

Địa điểm, không gian tổ 

chức Festival du lịch 
14 14.0% 72 72.0% 14 14.0%   

Chất lƣợng các chƣơng trình 

nghệ thuật 
  58 58.0% 42 42.0%   

Trang trí, trƣng bầy hội chợ 

triển lãm 
  43 43.0% 57 57.0%   

Thái độ phục vụ   55 55.0% 42 42.0% 3 3.0% 

Mẫu mã, chất lƣợng sản 

phẩm, dịch vụ 
  52 52.0% 48 48.0%   

Các dịch vụ ăn uống, lƣu trú   40 40.0% 60 60.0%   
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Rất tốt Tốt Bình thƣờng Không tốt 

Số 

đếm % 

Số 

đếm % 

Số 

đếm % 

Số 

đếm % 

Giá cả dịch vụ 4 4.0% 15 15.0% 77 77.0% 4 4.0% 

Giá cả sản phẩm   31 31.0% 61 61.0% 8 8.0% 

Công tác an ninh, trật tự   30 30.0% 55 55.0% 15 15.0% 

Công tác vệ sinh     60 60.0% 40 40.0% 

Công tác truyền thông 4 4.0% 60 60.0% 36 36.0%   

Điều kiện giao thông 3 3.0% 33 33.0% 52 52.0% 12 12.0% 

Phƣơng tiện vận chuyển   48 48.0% 52 52.0%   

Với đánh giá của 100 của khách du lịch tham gia trả lời phiếu khảo sát về chất 

lƣợng của các hoạt động diễn ra trong 4 ngày Festival du lịch và công tác tổ chức lễ 

hội thì khi đƣợc hỏi về khả năng quay trở lại Festival du lịch Hà Nội lần sau thì có 

53% số ngƣời đƣợc hỏi cho rằng họ sẽ quay trở lại; 44% có khả năng quay lại và 

3% cho biết họ sẽ không quay lại Festival du lịch Hà Nội nữa (xem hình PL1.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Đánh giá của ban tổ chức  

Trong bản báo cáo tổng kết công tác tổ chức Festival du lịch quốc tế Thăng 

Long, Hà Nội 2010, ông Mai Tiến Dũng, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, trƣởng ban tổ chức nhận định những mặt thành công sau: 

Festival du lịch đƣợc tổ chức trong dịp kỷ niệm 10 ngày Đại lễ 1000 năm 

Thăng Long nên có rất nhiều các sự kiện cùng thời điểm, song đƣợc sự chỉ đạo 

thƣờng xuyên, kịp thời của Lãnh đạo UBND Thành phố , Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Hà Nội , Festival du lịch đa ̃đạt đƣợc những thành công nhất điṇh . 

53%
44%

3%

Hình 7. Ông (bà) có dự định quay trở lại Festival du 

lịch quốc tế Hà Nội lần sau không

Tôi sẽ quay trở lại

Tôi có khả năng quay trở lại

Tôi không quay trở lại
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Đơn vị thƣờng trực làm việc chủ động, tích cực, đã phối hợp tốt với các ngành, đơn 

vị, các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp góp phần vào sự thành công của lễ hội. 

Festival du lịch đã đƣợc đánh giá là một trong những sự kiện trên địa bàn tổ chức 

với quy mô lớn, nâng lên về hình thức và chất lƣợng, đã tạo đƣợc hình ảnh tốt đối 

với du khách tham quan. 

Lễ khai mạc Festival du lịch diễn ra trọng thể, trang trí sân khấu hoành tráng 

và các chƣơng trình nghệ thuật đặc sắc, ấn tƣợng. Các hoạt động chính và bên lề sự 

kiện đã đƣợc tổ chức hiệu quả, góp phần vào sự thành công chung của Festival.  

Festival thu hút đƣợc đông đảo các tổ chức du lịch quốc tế, cơ quan quản lý 

Nhà nƣớc về du lịch các quốc gia và các doanh nghiệp du lịch quốc tế tham gia; các 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các doanh nghiệp du lịch các tỉnh, thành phố 

trong cả nƣớc. Festival đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, các nhà quản lý về du 

lịch, khách du lịch trong và ngoài nƣớc đƣợc trao đổi, tìm hiểu, ký kết hợp đồng về 

các sản phẩm, dịch vụ du lịch của nhau.   

Một đánh giá khác về công tác tổ chức Festival du lịch quốc tế Hà Nội từ 

những năm đầu thực hiện từ bà Nguyễn Thanh Bình, Vụ phó Vụ Khách Sạn của 

Tổng Cục du lịch Việt Nam (nguyên Trƣởng phòng Quản lý Lữ hành và Xúc tiến 

du lịch, Sở Du lịch Hà Nội, thành viên ban tổ chức các kỳ Festival du lịch 1999, 

2001, 2003, 2005) cho biết: 

Xuất phát từ việc mong muốn đẩy mạnh công tác quảng bá và xúc tiến 

cho Ngành Du lịch Thủ đô và các đối tác trên cả nƣớc, tăng cƣờng thu 

hút khách quốc tế và nội địa đến Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội đã tham 

mƣu, đề xuất với UBND thành phố tổ chức Festival du lịch Hà Nội. Sự 

kiện đƣợc tổ chức định kỳ 2 năm một lần và mỗi năm tổ chức lại chọn 

một chủ đề riêng gắn với một sự kiện của quốc gia diễn ra trong năm đó. 

Mục tiêu là tất cả các bên tham gia Festival du lịch đều có lợi, khách 

nƣớc ngoài biết đến Việt Nam và dân trong nƣớc biết đến du lịch và có ý 

thức đi du lịch và sử dụng dịch vụ du lịch. Do mục tiêu nhƣ vậy nên kinh 

phí tổ chức chủ yếu do ngân sách thành phố cấp, phần còn lại kêu gọi xã 
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hội hóa từ các nhà tài trợ, trong đó Vietnam Airline là một trong những 

đơn vị luôn đồng hành với chúng tôi từ những ngày đầu tổ chức. Trƣớc 

mỗi kỳ Festival du lịch, Sở Du lịch Hà Nội luôn mời các chuyên gia 

trong lĩnh vực văn hóa, lịch sử để cố vấn cho chƣơng trình nhƣ Giáo sƣ 

Lê Văn Lan, cố Giáo sƣ Trần Quốc Vƣợng, nhà Hà Nội học Vinh Phúc... 

và đại diện các cơ sở lƣu trú, công ty lữ hành du lịch để tham khảo ý kiến 

tổ chức. Sau mỗi kỳ tổ chức Festival du lịch, Sở Du lịch Hà Nội đều tổ 

chức các cuộc hội thảo nhỏ để lắng nghe ý kiến phản hồi của các doanh 

nghiệp, các đơn vị đã tham gia về công tác tổ chức. Nhìn chung năm nào 

cũng đƣợc đánh giá thành công, tuy nhiên có năm chúng tôi vẫn cần rút 

kinh nghiệm về công tác an ninh, có năm về vấn đề vệ sinh môi trƣờng, 

có năm là tình trạng khách kêu giá cả đắt đỏ, sự phối hợp với các bên 

chƣa đƣợc trôi chảy hay chất lƣợng chƣơng trình nghệ thuật có chỗ còn 

chƣa mới mẻ... Những lần lấy ý kiến này chúng tôi đều đƣa vào báo cáo 

đánh giá tổng kết Festival từng năm nhằm rút ra kinh nghiệm để tổ chức 

Festival những lần sau đƣợc hiệu quả hơn [PL4,5, tr.191]. 
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Phụ lục 2 

 MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA DU KHÁCH 

[Nguồn Ban tổ chức thực hiện điều tra trong các ngày diễn ra Liên hoan Du lịch Hà 

Nội 2010. Nghiên cứu sinh tổng hợp, xử lý dữ liệu] 

Mã phiếu: ___________________ 

 

Xin chào ông (bà)! 

Đây là phiếu trƣng cầu ý kiến đánh giá về công tác tổ chức Liên hoan du lịch quốc tế 

Thăng Long, Hà Nội năm 2010. Bảng hỏi đƣợc soạn sẵn tƣơng đối dễ trả lời, xin ông (bà) 

hãy bớt chút thời gian để nêu những nhận xét của mình về Liên hoan bằng cách khuyên 

tròn vào những phƣơng án trả lời mà ông (bà) cho là đúng. Những thông tin ông (bà) cung 

cấp chỉ sử dụng vào mục đích tham khảo, đánh giá. Các thông tin cá nhân, chúng tôi cam 

kết không làm ảnh hƣởng đến ông (bà). Rất mong nhận đƣợc sự giúp đỡ của ông (bà) để 

chúng tôi hoàn thành công việc.  

Xin chân thành cảm ơn! 

Q1 Ông (bà) đến từ 1. Hà Nội 

2. Tỉnh khác  

Xin ghi rõ tên tỉnh hoặc quốc gia 

khác…………………………………… 

Q2 Ông (bà) đã từng tham dự Liên hoan du 

lịch Hà Nội chƣa? 

1. Có 

2. Chƣa 

Q3 Đây là lấn thứ mấy ông (bà) tham dự 

Liên hoan du lịch quốc tế Hà Nội 

1. Lần đầu tiên 

2. Lần thứ……………………………. 

Q4 Mục đích của ông bà đến Hà Nội? 1. Tham dự Liên hoan du lịch quốc tế 

Thăng Long Hà Nội  

2. Vì công việc 

3. Đi nghỉ, tham quan   

4. Thăm ngƣời quen   

5. Khác.  

Xin ghi rõ............................................. 

Q5 Ông (bà) đến đây 1. Một mình     
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2. Với đồng nghiệp 

3. Với gia đình   

4. Với ngƣời quen, bạn bè   

5. Cùng đoàn du lịch   

6. Khác 

Xin ghi rõ………….……………......... 

Q6 Ở Hà Nội, ông (bà) ở tại 1. Nhà ngƣời quen    

2. Khách sạn, nhà nghỉ 

3. Nhà trọ 

4. Khác  

Xin ghi rõ………….…………………. 

Q7 Trong thời gian ở Hà Nội ông bà đã sử 

dụng những phƣơng tiện gì để đi lại ? 

1. Ô tô riêng 

2. Taxi 

3. Xe khách 

4. Xe du lịch 

5. Xe máy 

6. Khác 

Xin ghi rõ………….…………………. 

Q8 Ông (bà) biết đến thông tin về Liên 

hoan du lịch quốc tế Thăng Long Hà 

Nội bằng cách nào? 

1. Ngƣời quen giới thiệu    

2. Qua các công ty du lịch    

3. Qua ti vi, đài, sách báo 

4. Qua internet 

5. Khác   

Xin ghi rõ.............................................. 

Q9 Mục đích đến Liên hoan du lịch quốc tế 

Thăng Long, Hà Nội của ông (bà)? 

1. Mua sắm                                              

2. Thăm quan                        

3. Xem biểu diễn nghệ thuật                   

4. Tìm các tour đi du lịch nội địa 

5. Tìm các tour đi du lịch quốc tế  

6. Tìm kiếm cơ hội hợp tác                      

7. Ký kết hợp đồng                                  
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8. Tham khảo công tác tổ chức                

Q10 Ông (bà) tham dự vào chƣơng trình nào 

của Liên hoan du lịch quốc tế Thăng 

Long, Hà Nội? 

1. Lễ khai mạc LHDLQT Hà Nội 

2. Triển lãm du lịch 

3. Hội chợ văn hóa ẩm thực 

4. Thao diễn văn hóa làng nghề 

5. Chƣơng trình NT truyền thống 

6. Triển lãm, trình diễn văn hóa Thăng 

Long, Hà Nội 

7. Trò chơi dân gian, hiện đại 

8. Hội thảo du lịch quốc tế 

9. Lễ hội đƣờng phố 

10. Tiệc Gala dinner 

11. Tour các điểm du lịch Hà Nội 

12. Lễ bế mạc 

Q11. Ông (bà) đánh giá thế nào về các hoạt động của Liên hoan du lịch quốc tế Thăng 

Long, Hà Nội 

Các tiêu chí 

 

Rất 

tốt 

Tốt Bình 

thƣờng 

Không 

tốt 

Rất 

kém 

Không 

biết 

Lễ khai mạc LHDLQT Hà Nội  1 2 3 4 5 6 

Triển lãm du lịch 1 2 3 4 5 6 

Hội chợ văn hóa ẩm thực 1 2 3 4 5 6 

Thao diễn văn hóa làng nghề 1 2 3 4 5 6 

Chƣơng trình NT truyền thống 1 2 3 4 5 6 

Triển lãm, trình diễn văn hóa 

Thăng Long, Hà Nội 

1 2 3 4 5 6 

Trò chơi dân gian, hiện đại 1 2 3 4 5 6 

Hội thảo du lịch quốc tế 1 2 3 4 5 6 

Lễ hội đƣờng phố 1 2 3 4 5 6 

Tiệc Gala dinner 1 2 3 4 5 6 

Tour các điểm du lịch Hà Nội 1 2 3 4 5 6 

Lễ bế mạc 1 2 3 4 5 6 
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Q12. Ông (bà) đánh giá thế nào về công tác tổ chức Liên hoan DLQT Hà Nội: 

Các tiêu chí Rất 

tốt 

Tốt Bình 

thƣờng 

Không 

tốt 

Rất 

kém 

Không 

biết 

Địa điểm, không gian tổ chức  1 2 3 4 5 6 

Chất lƣợng chƣơng trình Liên hoan 1 2 3 4 5 6 

Trang trí, trƣng bầy triển lãm 1 2 3 4 5 6 

Thái độ phục vụ 1 2 3 4 5 6 

Mẫu mã, sản phẩm, dịch vụ 1 2 3 4 5 6 

Các dịch vụ ăn uống, lƣu trú 1 2 3 4 5 6 

Giá cả dịch vụ 1 2 3 4 5 6 

Giá cả sản phẩm 1 2 3 4 5 6 

Công tác an ninh, trật tự  1 2 3 4 5 6 

Công tác vệ sinh 1 2 3 4 5 6 

Công tác truyền thông 1 2 3 4 5 6 

Điều kiện giao thông 1 2 3 4 5 6 

Hệ thống thông tin, biển hƣớng dẫn  1 2 3 4 5 6 

Phƣơng tiện vận chuyển 1 2 3 4 5 6 

 

Q13. Trong thời gian ở Hà Nội, ông (bà) đã có bất kỳ một hoạt động nào dƣới đây : 

Nội dung hoạt động Có Không 

Thăm di tích lịch sử, văn hóa của Hà Nội 1 2 

Thăm các làng nghề truyền thống 1 2 

Thăm ngƣời quen 1 2 

Tham dự Liên hoan du lịch quốc tế Hà Nội 1 2 

Mua sắm, shoping 1 2 

Xem các sự kiện văn hoá nghệ thuật khác ở Hà Nội 1 2 

Xem thể thao 1 2 

Ra ngoài buổi tối và các quán café, quán rƣợu nhà hàng 1 2 

Đi spa, dịch vụ làm đẹp 1 2 

Tham quan thành phố Hà Nội 1 2 
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Q14 Theo ông (bà) những nhân tố nào sau 

đây tác động đến xu hƣớng phát triển 

của Liên hoan du lịch quốc tế Hà Nội 

1. Nền kinh tế thị trƣờng theo định 

hƣớng xã hội chủ nghĩa 

2. Xu hƣớng giao lƣu hội nhập quốc tế 

3. Sự phát triển của khoa học công nghệ 

4 Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa, đô thị hóa và mở rộng địa giới 

hành chính 

5. Tất cả các yếu tố trên 

Q15 Ông (bà) có dự định quay trở lại Liên 

hoan du lịch quốc tế Thăng Long Hà 

Nội lần sau không? 

 

1. Tôi chắc chắn sẽ quay lại  

2. Tôi có khả năng quay lại 

3. Tôi sẽ không quay lại  

4. Không biết 

Q16. Nếu có thể xin ông (bà) cho biết một số thông tin cá nhân: 

A. Giới tính: 

Nam              1         Nữ         2 

B. Năm sinh:…………. 

C. Trình độ học vấn: 

Cấp I     1 

Cấp II     2 

Cấp III    3 

Trung cấp (nghề)            4 

Cao đẳng ĐH             5 

Trên ĐH             6 

D. Nghề nghiệp chính: 

Làm riêng, tự do    1  Làm ruộng    2 

Chủ doanh nghiệp, lãnh đạo 3  Công chức, nhân viên văn phòng 4 

Công nhân    5  Lao động phổ thông   6 

Hƣu trí    7  Nội trợ     8 

Sinh viên, học sinh   9  Không có việc làm   10 

Khác    11  Ghi rõ................................................. 

 

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA ÔNG (BÀ) 
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Phụ lục 3 

 MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA GIAN HÀNG 

[Nguồn Ban tổ chức thực hiện điều tra trong các ngày diễn ra Liên hoan Du lịch Hà 

Nội 2010. Nghiên cứu sinh tổng hợp, xử lý dữ liệu] 

Mã phiếu: ___________________ 

Xin chào ông (bà)! 

Đây là phiếu Trưng cầu ý kiến đánh giá về công tác tổ chức Liên hoan du lịch quốc 

tế Thăng Long, Hà Nội năm 2010, ở góc độ đơn vị tham gia gian hàng triển lãm, xin ông 

(bà) hãy bớt chút thời gian trả lời những câu hỏi sau. Xin chân thành cảm ơn! 

 

1. Tên gian hàng:…………………………………………………………………………… 

2. Địa chỉ:………………………………………………………………………………… 

3. Mặt hàng giới thiệu:……………………………………………………………………… 

4. Số ngày tham gia Liên hoan……………………………………………………………… 

5. Số lƣợng khách đến thăm quan gian hàng………………………………………………… 

6. Mục đích tham dự Liên hoan…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

7. Đánh giá công tác tổ chức liên hoan: 

Các tiêu chí Rất 

tốt 

Tốt Bình 

thƣờng 

Không 

tốt 

Rất 

kém 

Không 

biết 

1. Công tác truyền thông       

2. Chính sách kích cầu du lịch       

3. Địa điểm, không gian tổ chức       

4. Cơ sở vật chất khu tổ chức       

5. Chất lƣợng chƣơng trình nghệ thuật       

6. Chính sách hỗ trợ kinh phí tham dự 

gian hàng từ ban tổ chức 

      

7. Chính sách hỗ trợ tìm kiếm đối tác 

từ ban tổ chức 

      

7. Hỗ trợ hậu cần, dàn dựng, trang trí, 

trƣng bầy 

      

6. Công tác an ninh, vệ sinh, môi 

trƣờng 

      

7. Công tác quản lý của ban tổ chức       

  

8. Đơn vị ông/bà tham dự Liên hoan có đạt đƣợc mục tiêu mong muốn không?.................... 

……………………………………………………………………………………………… 
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9. Chi phí tham dự Liên hoan…………………………………………………………… 

11. Ông/ bà hài lòng và chƣa hài lòng ở điểm gì trong công tác tổ chức Liên hoan du lịch 

quốc tế Thăng Long, Hà Nội?……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

12. Ông/bà có góp ý gì cho ban tổ chức trong công tác tổ chức Liên hoan ở những lần sau? 

……………………………………………………………………………………………… 

13. Ông/bà có tiếp tục tham gia Liên hoan du lịch quốc tế Hà Nội do thành phố Hà Nội tổ 

chức không?............................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………… 

14. Theo ông (bà) liệu Liên hoan này có thực sự cần thiết đối với ngành du lịch thủ đô 

không và có nên tiếp tục tổ chức không?................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

15 Nếu có thể xin ông(bà) cho biết một số thông tin cá nhân: 

A. Tên ngƣời đƣợc phỏng vấn 

Nam     1  Nữ     2 

B. Năm sinh:………………………………………………………………………………… 

C. Trình độ học vấn:….............................................................................................................

D. Nghề nghiệp, chức vụ:………………………………………………………………… 

 

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA ÔNG (BÀ)
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Phụ lục 4 

MẪU PHIẾU PHỎNG VẤN BAN TỔ CHỨC 

[Nghiên cứu sinh thiết kế câu hỏi và thực hiện phỏng vấn t 

ừ tháng 8 đến tháng 9 năm 2014] 

Mã phiếu: ___________________ 

Xin chào ông (bà)! 

Đây là phiếu Trưng cầu ý kiến đánh giá về công tác tổ chức Liên hoan du lịch Hà Nội qua 

các thời kỳ từ năm 1999 đến năm 2010, ở góc độ ban tổ chức, xin ông (bà) hãy bớt chút 

thời gian trả lời những câu hỏi sau. Xin chân thành cảm ơn. 

 

Q1. Ông (bà) cho biết, ý tƣởng tổ chức Liên hoan du lịch quốc tế Hà Nội xuất hiện khi 

nào, do ai khởi xƣớng? 

………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………… 

Q2.Liên hoan du lịch Hà Nội bắt đầu đƣợc tổ chức từ năm nào? Nhằm mục đích gì? 

………………………………………………………………………………………………

….…………..………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………………… 

Q3. Tiêu chí tổ chức Liên hoan du lịch quốc tế Hà Nội nhƣ thế nào? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Q4. Ông (bà) hãy cho biết cấu trúc của Liên hoan du lịch quốc tế Hà Nội? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

Q5. Đặc điểm của Liên hoan du lịch quốc tế Hà Nội? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Q6. Liên hoan du lịch quốc tế Thăng Long Hà Nội đƣợc tổ chức dành cho đối tƣợng 

nào? Ai là ngƣời đƣợc hƣởng lợi? 

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Q7. Liên hoan du lịch quốc tế Hà Nội có điểm gì giống và khác so với các Festival du 

lịch ở Việt Nam? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Q8. Có bao nhiêu đơn vị tham dự các kỳ tổ chức Liên hoan du lịch quốc tế Hà Nội , 

ông/bà vui lòng cho xin bản kế hoạch tổ chức và báo cáo tổng kết công tác tổ chức? 

……………………………………………………………………………………..................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

Q9. Ông có thể đánh giá mức độ thành công và chƣa thành công trong công tác tổ 

chức các kỳ Liên hoan du lịch quốc tế Hà Nội? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Q10. Những thuận lợi, khó khăn trong công tác tổ chức Liên hoan du lịch Hà Nội? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Q11. Thành phố Hà Nội đã tổ chức mấy kỳ Liên hoan du lịch quốc tế và mức độ 

thành công của các kỳ liên hoan nhƣ thế nào? 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

Q12. Theo ông vì sao Hà Nội chƣa tổ chức đƣợc sự kiện du lịch thƣờng niên mang 

thƣơng hiệu của Hà Nội? 

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

Q13. Theo ông liệu sự kiện này có đi vào đời sống văn hóa đô thị hay không? Có thu 

hút đƣợc sự tham dự của ngƣời dân Hà Nội không? 

.................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Q14. Kế hoạch marketing và thu hút tài trợ của liên hoan du lịch nhƣ thế nào?   

..................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

Q15. Ai chịu trách nhiệm chính trong công tác tổ chức Liên hoan du lịch Hà Nội? 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

Q16. Khi tổ chức Liên hoan, Ban tổ chức cần huy động những ai ? Ban tổ chức làm gì 

để điều phối toàn bộ Liên hoan. Ai là ngƣời thực hiện, khi gặp khó khăn ai giải quyết. 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

Q17. Sau mỗi kỳ tổ chức Liên hoan du lịch quốc tế, ban tổ chức có điều tra, nghiên 

cứu đánh giá hiệu quả công tác tổ chức để rút kinh nghiệm cho các kỳ tổ chức sau 

không? 

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

Q18.  Trƣớc mỗi kỳ tổ chức Liên hoan du lịch, Ban tổ chức có tổ chức hội thảo lấy ý 

kiến đóng góp của các nhà khoa học không ? 

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

Q19. Kế hoạch truyền thông quảng bá cho Liên hoan làng du lịch quốc tế đƣợc thực 

hiện thế nào? 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

Q20. Nếu có thể xin ông (bà) cho biết một số thông tin cá nhân: 

A. Giới tính: 

Nam     1  Nữ     2 

B. Năm sinh:……..... 

C. Trình độ học vấn:….......................................................................................................... 

D. Nghề nghiệp, chức vụ: ...................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

 

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ÔNG (BÀ) ĐÃ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

195 

 

Phụ lục 5 

DANH SÁCH NHỮNG NGƢỜI ĐƢỢC PHỎNG VẤN 

(Thực hiện phỏng vấn: nghiên cứu sinh) 

TT Họ tên, chức vụ, nơi công tác Thời gian 

phỏng vấn 

1 Bà Nguyễn Thanh Bình, Vụ phó Vụ khách sạn, Tổng 

Cục Du lịch, nguyên Trƣởng phòng Quản lý Lữ hành 

và Xúc tiến du lịch, Sở Du lịch Hà Nội 

25/12/2014 

2 Ông Phan Huy Cƣờng – Phó Phòng quản lý cơ sở lƣu 

trú, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội 

15/6/2014 

3 Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trƣởng phòng xúc tiến du 

lịch, Trung tâm xúc tiến du lịch Hà Nội 

12/10/2013 

4 Bà Chu Khánh Hƣơng - Khách sạn Celadon Palace  15/3/2013 

5 Nhà văn Nguyễn Khắc Phục – Tác giả kịch bản văn 

học Festival DLQT Thăng Long Hà Nội 

5/3/2014 

6 Ông Bùi Duy Quang – Giám đốc Trung tâm xúc tiến 

du lịch Hà Nội 

2/11/2013 

7 Ông Bùi Đức Thuận – Trƣởng phòng hành chính 

Trung tâm xúc tiến du lịch 

6/3/2013 

8 Nhạc sỹ An Thuyên – Tổng đạo diễn lễ khai mạc 

Festival du lịch quốc tế Thăng Long Hà Nội 2010 

25/2/2013 

9 Ông Kiều Việt – Phòng xúc tiến du lịch, Trung tâm 

xúc tiến du lịch Hà Nội 

7/2/2013 

10 Ông Nguyễn Hữu Việt – Phó Phòng quản lý lữ hành, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội 

2/4/2015 

11 Ông Nguyễn Quốc Việt – Giám đốc điều hành khu du 

lịch Thiên đƣờng Bảo Sơn 

12/4/2014 
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Phụ lục 6 

KẾ HOẠCH, KỊCH BẢN TỔ CHỨC FESTIVAL DU LỊCH HÀ NỘI 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Số:              /KH-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2010 

 

KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC LIÊN HOAN DU LỊCH QUỐC TẾ 

 THĂNG LONG – HÀ NỘI NĂM 2010 

 

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10/6/2009 của Thủ tƣớng Chính phủ 

về việc Phê duyệt chƣơng trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội;  

Căn cứ Công văn số 2057/VPCP-KHTH ngày 01/4/2009 của Văn phòng 

Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tƣớng thƣờng trực Nguyễn Sinh Hùng về 

việc tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2010 tại Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 6377/QĐ-UBND ngày 07/12/2009 của UBND thành 

phố Hà Nội v/v phê duyệt Chƣơng trình Năm Du lịch quốc gia 2010tại Hà Nội;  

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà nội trình UBND thành phố Hà Nội  Kế 

hoạch Tổ chức Liên hoan Du lịch Quốc tế Thăng Long – Hà Nội năm 2010 nhƣ sau: 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA: 

- Là hoạt động của Năm du lịch Quốc gia năm 2010 tại Hà Nội và là sự kiện 

của Ngành Du lịch hƣởng ứng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. 

- Quảng bá và giới thiệu tiềm năng, sản phẩm du lịch của Hà Nội. Giới thiệu 

các sản phẩm văn hoá đặc sắc của đất nƣớc và con ngƣời Việt Nam. 

- Là hoạt động giới thiệu, giao lƣu văn hoá du lịch giữa bạn bè trong và ngoài 

nƣớc với du lịch Hà Nội, tăng cƣờng hợp tác du lịch giữa Hà Nội với quốc tế, với 

các địa phƣơng trong cả nƣớc.  

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:  

- Thời gian: Từ ngày 02/10/2010 đến ngày 04/10/2010. Trong đó: 

+ Lễ khai mạc chính thức vào 20h00 ngày 2/10/20010.  

+ Lễ bế mạc vào 20h ngày 04/10/2010.  

+ Các hoạt động khác diễn ra từ 02/10 đến 4/10/2010.  

- Địa điểm: Thiên đƣờng Bảo Sơn, Km số 8 đƣờng Láng, Hòa Lạc. 

III. THÀNH PHẦN MỜI DỰ: 
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- Trung ƣơng: Mời lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ƣơng, các tổ 

chức, đoàn thể TW, Tổng cục Du lịch, một số cơ quan thông tin báo chí.  

- Các tỉnh, thành phố: Mời Đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố 

và đại diện lãnh đạo Sở VH, TT & DL trong cả nƣớc. 

- Thành phố Hà Nội: Mời lãnh đạo Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban 

nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Thành phố, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, 

đại diện lãnh đạo một số quận, huyện, thị xã, lãnh đạo các phòng văn hoá thông tin, 

đại điện một số doanh nghiệp du lịch (lữ hành, khách sạn, vận chuyển, khu du lịch, 

nhà hàng, điểm mua sắm, ...); đại diện một số hiệp hội nghề liên quan: du lịch, tiểu 

thủ công mỹ nghệ, ... 

- Quốc tế:  

+ Mời các cơ quan quản lý Nhà nƣớc về du lịch: Pháp, Hoa Kỳ, Nam Phi, Úc, 

Nhật bản, Thái Lan, Singapo, Trung Quốc, Campuchia, Lào. 

+ Mời đại biểu các thành phố có quan hệ kết nghĩa hoặc rất mật thiết với Hà Nội: 

Viêng Chăn - Lào, Fukuoka – Nhật Bản... Các thành phố hợp tác trong mạng lƣới 

ANMC21 (Mạng lưới các thành phố lớn Châu Á thế kỷ 21) và CPTA (Hội đồng Xúc 

tiến Du lịch Châu Á gồm:) gồm: Bắc Kinh – Trung Quốc, Seoul – Hàn Quốc, Singapo, 

Tokyo – Nhật Bản, Kualalumpur - Malaysia, Mannila - Philippin, Taipei – Đài Loan, 

Jakarta – Indonesia, Banngkok – Thái Lan và NewDelhi - Ấn Độ; Các tỉnh thành phố 

của TQ thuộc phạm vi “Hai hành lang - một vành đai kinh tế” bao gồm Quảng Tây, 

Vân Nam, Quảng Đông, Hải Nam;  

+ Các tổ chức quốc tế khác: Đại diện tổ chức du lịch Thế giới (UNWTO); Hội 

PATA Việt Nam (Việt Nam Pacific Aisa Travel Association); các Đại sứ quán, một số 

tổ chức quốc tế tại Việt Nam. 

 IV. NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH: 

 1. Ngày 02/10/2010. 

1.1 Sáng: Lễ khai mạc triển lãm du lịch - ẩm thực trong nƣớc và quốc tế. 

- Thời gian: từ 8h30 đến 11h00 ngày 02/10/2010 

- Địa điểm: sân khấu trƣớc cổng Công viên Thiên Đƣờng Bảo Sơn 

- Nội dung cụ thể: 

+ Từ 8h30 đến 8h40: tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu. 

+ Từ 8h40 đến 8h55: đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đọc diễn 

văn khai mạc. 

+ Từ 8h55 đến 9h10: đại diện Lãnh đạo Bộ VHTTDL (hoặc Tổng cục du lịch) 

lên phát biểu ý kiến. 
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+ Từ 9h10 đến 9h20: đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, Bộ 

VHTTDL (hoặc Tổng cục du lịch), Sở VHTTDL Hà Nội và một số quan khách lên 

cắt băng khai trƣơng các gian hàng triển lãm. 

+ Từ 9h20 đến 10h30: mời Đại biểu đi tham quan các gian hàng. 

+ Từ 9h20 đến 17h: tổ chức hội thi các sản phẩm thủ công xuất sắc nhất  

- Một số hoạt động khác diễn ra trong cùng thời gian:  

   +  Từ 10h đến 11h: biểu diễn hát Then của dân tộc Thái và thời trang áo dài 

Việt Nam tại hội trƣờng lớn Công viên. 

 + Từ 10h đến 12h: biểu diễn rối nƣớc tại Thủy đình 

* Về số lƣợng, nội dung các gian hàng: dự kiến là 350 gian hàng tiêu chuẩn, 

1000m2 đất trống cho các đơn vị trong và ngoài nƣớc tự giàn dựng gian hàng (có sơ 

đồ mặt bằng kèm theo). 

- 300 gian hàng (Phía trƣớc cổng Công viên Thiên Đƣờng Bảo Sơn) bao gồm: 

 + 50 gian quốc tế gồm đại diện một số cơ quan quản lý nhà nƣớc về du lịch 

nhƣ: Pháp, Hoa Kỳ, Nam Phi, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Singapo, Lào, 

Campuchia; một số thành phố có quan hệ mật thiêt với Hà Nội nhƣ: Bangkok, 

Vienchan, Fukuoka, các thành phố hợp tác trong mạng lƣới ANMC21 (Mạng lưới 

các thành phố lớn Châu Á thế kỷ 21) và CPTA (Hội đồng Xúc tiến Du lịch Châu Á); 

Các tỉnh thành phố của Trung Quốc thuộc phạm vi “Hai hành lang - một vành đai 

kinh tế” bao gồm Quảng Tây, Vân Nam, Quảng Đông, Hải Nam; Hiệp hội Lữ hành 

Nhật Bản (JATA); Hội PATA Việt Nam (Việt Nam Pacific Aisa Travel 

Association); AFTA (Free trade Area) và một số Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế 

tại Việt Nam. 

 + 120 gian dành cho các Sở VHTTDL tỉnh, thành phố trên toàn quốc  

 + 130 gian dành cho các nhà tài trợ, doanh nghiệp kinh doanh du lịch. 

- 50 gian hàng (khu ẩm thực, làng nghề trong Thiên Đƣờng Bảo Sơn) gồm: 

+ 30 gian làng nghề, phố nghề nhƣ: mây tre đan Phú Vinh, gốm Bát Tràng, lụa 

Vạn Phúc, sơn mài Duyên Thái, đúc đồng Ngũ Xã, kim hoàn, thêu Quất Động, mộc 

Vạn Điểm, nón Chuông, quạt Lân Tuyết, hoa giả Minh Hạnh…và một số làng nghề 

tiêu biểu của các tỉnh bạn. 

+ 20 gian ẩm thực khô trƣng bày và giới thiệu một số đặc sản tiêu biểu của Hà 

Nội nhƣ ômai, bánh cốm, chè lam, bánh dày, giò chả…và một số đặc sản ẩm thực 

của các tỉnh bạn. 

1.2 Chiều: Một số hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống.  

- Thời gian: từ 14h00 đến 17h00 

- Địa điểm: tại sân khấu hội trƣờng lớn khu công viên, sân khấu khu Làng 

nghề và khu múa rối nƣớc (bên trong Thiên Đƣờng Bảo Sơn).  

- Nội dung:  

+ Trình diễn hát ca trù, ả đào, chầu văn, lên đồng. 
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+ Biểu diễn nghệ thuật dân ca quan họ phối hợp với màn trình diễn thời trang 

truyền thống do một số trung tâm thời trang thực hiện. 

- Đơn vị thực hiện: đoàn nghệ thuật Công viên thiên đƣờng Bảo Sơn và một số 

đơn vị nghệ thuật có liên quan. 

1.3 Tối: Lễ khai mạc Liên hoan Du lịch Quốc tế Thăng Long – Hà Nội 2010 

(Có kịch bản chi tiết kèm theo). 

2. Ngày 3/10: 

2.1 Sáng: 

- Thời gian: từ 8h30 đến 11h30  

- Địa điểm: tại sân khấu khu Làng nghề, nhà hát rối nƣớc và khu phố cổ (bên 

trong Công viên Thiên Đƣờng Bảo Sơn).  

- Nội dung:  

+ Các chƣơng trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống (hát xẩm, biểu diễn 26 

giá đồng…), biểu diễn rối nƣớc, nghệ thuật đồng bằng Bắc Bộ và Tây Bắc. 

+ Biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên, Thanh Hóa, Hòa Bình... do các đoàn 

nghệ thuật các tỉnh biểu diễn. 

+ Tái hiện hoạt cảnh sinh hoạt của ngƣời Hà Nội cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ 

XX và trình diễn tái hiện cảnh lều võng đi thi, thi Hƣơng, thi hội, thi Đình cùng một số trò 

chơi dân gian khác. 

+ Tổ chức thao diễn của các làng nghề truyền thống Việt Nam. 

- Đơn vị thực hiện: Công viên Thiên Đƣờng Bảo Sơn kết hợp với Nhà hát rối 

nƣớc TW và các đơn vị có liên quan.  

2.2 Chiều: 

- Thời gian: từ 14h00 đến 16h30  

- Địa điểm: tại hội trƣờng công viên Thiên Đƣờng Bảo Sơn  

- Nội dung: dự kiến 150 đại biểu (30 đại biểu QT và 120 trong nƣớc) 

+ Gặp gỡ báo chí trong nƣớc và quốc tế. 

+ Giới thiệu điểm đến của Hà Nội. 

+ Trình diễn một số tiết mục nghệ thuật truyền thống Việt Nam. 

- Đơn vị thực hiện: Sở VH,TT&DL Hà Nội, Thiên đƣờng Bảo Sơn và các 

đoàn nghệ thuật dân tộc tại Hà Nội biểu diễn 

- Tại nhà hát Bảo Sơn: Trình diễn các nhạc cụ dân tộc tre, nứa, đá 

2.3 Tối: 
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- Thời gian: từ 20h00 đến 22h00  

- Địa điểm: tại sân khấu nhạc nƣớc Thiên đƣờng Bảo Sơn.  

- Nội dung: Chƣơng trình nghệ thuật Việt Nam, giới thiệu các loại hình di sản 

phi vật thể của Việt Nam (Nhã nhạc cung đình Huế, Quan họ Bắc Ninh, Ca trù...) 

đến bạn bè, du khách trong nƣớc và quốc tế. 

- Đơn vị thực hiện: Nhà hát tuổi trẻ TW, nhà hát Bảo Sơn, đoàn Quan họ Bắc 

Ninh và các đơn vị có liên quan. 

3. Ngày 4/10: 

3.1 Sáng: 

- Thời gian: từ 8h30 đến 11h30  

- Địa điểm: tại Hội trƣờng nhà hát Thiên đƣờng Bảo Sơn.  

- Nội dung:  

+ Hội thảo các thành phố hợp tác trong mạng lƣới ANMC21 (Mạng lƣới các thành 

phố lớn Châu Á thế kỷ 21) và CPTA (Hội đồng Xúc tiến Du lịch Châu Á). 

- Đơn vị thực hiện: Sở VH,TT&DL, Thiên Đƣờng Bảo Sơn và các đơn vị có 

liên quan.  

- Một số hoạt động khác diễn ra trong cùng thời gian:  

+ Tại sân làng nghề: các trò chơi dân gian (nhảy sạp, thi kéo co, thi thổi cơm, 

làm bánh dày...). 

+ Tại sân chính công viên: hội thi chim vành khuyên hót. Trình diễn thả diều 

Việt Nam. 

3.2 Chiều: 

- Thời gian: từ 14h00 đến 17h00 

- Địa điểm: tại hội trƣờng công viên Thiên Đƣờng Bảo Sơn  

- Nội dung: trình chiếu phim, tổ chức chƣơng trình giới thiệu điểm đến và giao 

lƣu văn hóa du lịch của một số quốc gia thuộc khu vực Châu Âu, Châu Mỹ và  

Châu Phi, Châu Á, Châu Úc (trình diễn di sản văn hóa bản địa).  

- Đơn vị thực hiện: VH,TT&DL và các đơn vị có liên quan.  

- Tại sân chính công viên: tổ chức thi thả chim bồ câu 

3.3 Tối : Chƣơng trình Bế mạc liên hoan du lịch quốc tế 

- Thời gian: từ 20h00 đến 22h00 

- Địa điểm: tại sân khấu nhạc nƣớc Thiên đƣờng Bảo Sơn  

- Nội dung:  

+ Từ 20h00 đến 20h05: tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 
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+ Từ 20h05 đến 20h10: đại diện Lãnh đạo Sở VH,TT&DL Hà Nội báo cáo 

đánh giá kết quả Liên hoan du lịch quốc tế TL-HN 2010. 

+ Từ 20h10 đến 20h15: đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội phát biểu. 

+ Từ 20h15 đến 20h20: đại diện Lãnh đạo Bộ VHTTDL (hoặc Tổng cục 

DLVN) lên phát biểu. 

+ Từ 20h20 đến 20h30: phần khen thƣởng cho các tập thể và cá nhân đã có 

thành tích tại Liên hoan du lịch quốc tế Thăng Long – Hà Nội 2010.  

+ Từ 20h30 đến 22h00: biểu diễn carnaval đƣờng phố Bế mạc Liên hoan du 

lịch quốc tế Thăng Long – Hà Nội 2010 (có kịch bản đi kèm) 

+ Đến 22h00: bắn pháo bông. Kết thúc chƣơng trình 

- Đơn vị thực hiện: Sở VH,TT&DL Hà Nội, Nhà hát tuổi trẻ TW, Công viên 

Thiên đƣờng Bảo Sơn và một số đơn vị có liên quan. 

V. KINH PHÍ: Dự kiến 20 tỷ. Nguồn kinh phí thực hiện gồm:   

- Chƣơng trình mục tiêu cấp cho Năm Du lịch Quốc gia 2010: 10 tỷ 

- Nguồn xã hội hóa khác. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Thành lập Ban Tổ chức:  

* Trưởng Ban:  

Đ/c  Ngô Thị Thanh Hằng - Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố.  

* Phó trưởng Ban:  

  Đ/c Phạm Quang Long - GĐ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch HN 

* Các uỷ viên:  

- Đ/c Mai Tiến Dũng - PGĐ Sở VH, TT & DL, Uỷ viên thƣờng trực. 

- Đ/c Phan Đăng Long - Phó Trƣởng ban Tuyên giáo Thành uỷ, Uỷ viên. 

- Đ/c Trƣơng Minh Tiến – PGĐ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên. 

- Đ/c Trần quốc Chiêm – PGĐ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên. 

- Đ/c Trần Thuỳ - PGĐ Công  an Thành phố, Uỷ viên.  

- Đ/c Trần Danh Lợi – PGĐ Sở Giao thông Vận tải, Uỷ viên. 

- Đ/c Trần Thị Lê Trinh – PGĐ Sở Tài chính, Uỷ viên. 

- Đ/c Trần Văn Lƣu – PGĐ Sở Ngoại vụ, Uỷ viên. 

- Đ/c Nguyễn Khắc Hiền – PGĐ Sở Y tế, Uỷ viên. 

- Đ/c Dƣơng Kỳ Lân – PGĐ Sở Thông tin và truyền thông, Uỷ viên. 

- Đ/c Lê Văn Dực – PGĐ Sở Xây dựng, Uỷ viên. 

- Đ/c Vũ Ngọc Minh – PGĐ Đài PT&TH Hà Nội, Uỷ viên. 

- Đ/c Tạ Việt Anh – Phó Tổng biên tập Báo Hà Nội mới, Ủy viên  

- Đ/c Đỗ Đình Hồng – Phó Chánh VP UBND Thành phố, Uỷ viên 
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- Đ/c Vƣơng Duy Hƣớng - Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức, Uỷ viên. 

- Đ/c Bùi Duy Quang - GĐ Trung tâm TT và Xúc tiến Du lịch, Uỷ viên.  

- Đ/c Vũ Quang Hùng – PTGĐ Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, Uỷ viên. 

- Đ/c Nguyễn Thanh Thuỷ  - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn đầu 

tƣ xây dựng và du lịch Bảo Sơn, Uỷ viên.   

2. Tiến độ thực hiện:  

2.1 Tháng 6 năm 2010: 

- Duyệt kịch bản chi tiết và thiết kế sân khấu, khán đài, cổng, triển lãm... 

- Có văn bản gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổng cục du lịch Việt Nam 

về tổ chức Tổ chức Liên hoan Du lịch Quốc tế Thăng Long – Hà Nội năm 2010.  

- Có thƣ mời các đoàn khách trong nƣớc và quốc tế tham dự Liên hoan. 

2.2 Tháng 7 năm 2010: 

- Thành lập các Tiểu ban triển khai các công việc liên quan đến sự kiện. 

- Có văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc UBND Thành phố thực hiện nhiệm vụ 

tổ chức Liên hoan Du lịch Quốc tế Thăng Long – Hà Nội 2010.  

- Tổ chức họp báo công bố về Liên hoan, tiến hành công tác tuyên truyền, 

quảng bá cho Liên hoan.  

- Tiến hành phân công, tổ chức tập luyện các tiết mục nghệ thuật.  

- Ký kết hợp đồng tài trợ cho sự kiện với các đơn vị, tổ chức. 

2.3 Tháng 8 năm 2010:  

- Các đoàn nghệ thuật tập luyện biểu diễn theo chủ đề đƣợc duyệt. 

- Tổng hợp lần cuối và chốt danh sách các doanh nghiệp, tổ chức tham dự 

Liên hoan Du lịch Quốc tế Thăng Long - Hà Nội năm 2010.  

- Tiến hành các công tác chuẩn bị cho việc trang trí dàn dựng các sân khấu, 

gian hàng, các khu chức năng. 

2.4 Tháng 9 năm 2010: 

- Dựng các gian hàng triển lãm du lịch, các gian hàng trƣng bày thủ công mỹ 

nghệ, các khu làng nghề làm thủ công mỹ điển hình, lắp dựng sân khấu biểu diễn 

nghệ thuật, sân khấu khai mạc v.v.... 

- Hoàn thiện các công việc còn lại và tổng duyệt nội dung các chƣơng trình. 

2.5 Tháng 10 năm 2010: 

- Tổ chức Liên hoan DLQT Thăng Long - Hà Nội 2010 từ 02 - 04/10/2010.  

3. Công tác truyền thông:  
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3.1 Nội dung truyền thông. 

- Tuyên truyền các nội dung tại Liên hoan Du lịch Quốc tế Thăng Long - Hà 

Nội năm 2010 trƣớc, trong và sau sự kiện.  

3.2 Hình thức tuyên truyền. 

- Tuyên truyền qua hệ thống thông tin đại chúng:  

+ Tuyên truyền trên báo giấy, báo hình, báo mạng của Hà Nội và TW. 

+ Tổ chức họp báo tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.  

+ Kết hợp tuyên truyền qua hệ thống, các bảng màn hình LED tại vị trí đền Bà 

Kiệu. quanh hồ Hồ Tây, hồ Thiền Quang và một số khu vực trên địa bàn Hà Nội.  

- Tuyên truyền cổ động trực quan.   

+ Triển khai các hình thức tuyên truyền lắp đặt panô, áp phích, băng rôn, tờ rơi 

trên một số tuyến đƣờng, tại các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố.  

+ Phát động treo băng rôn, baner, pano quảng bá Liên hoan tại các văn phòng, trụ 

sở các doanh nghiệp du lịch (có vị trí thuận lợi) trên toàn thành phố. 

4. Phân công tổ chức thực hiện: 

4.1 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

- Là đơn vị thƣờng trực giúp UBND Thành phố, Ban tổ chức Liên hoan Du 

lịch Quốc tế Thăng Long - Hà Nội năm 2010 triển khai các công việc. 

- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân xây dựng nội dung, kịch bản tổng thể và 

nội dung chi tiết các chƣơng trình có trong Festival du lịch quốc tế Thăng Long 

2010 báo cáo UBND thành phố. 

- Tiến hành làm việc với các đơn vị có chuyên môn, năng lực để triển khai 

việc quy hoạch mặt bằng tổng thể, dàn dựng, lắp đặt sân khấu, khán đài, cổng, các 

khu vực tổ chức hoạt động hỗ trợ ... và các hạng mục có liên quan theo dự toán kinh 

phí đƣợc phê duyệt. Xây dựng maket và xuất bản các ấn phẩm có liên quan đến 

Liên hoan nhƣ giấy mời, các loại thẻ, bangzon, tờ rơi chƣơng trình...  

- Phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã tổng hợp kế 

hoạch chung của toàn Thành phố, tham mƣu chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt 

động phục vụ đúng thời gian, tiến độ và chất lƣợng các nhiệm vụ đƣợc giao. 

- Lập danh sách và mời Sở VH,TT&DL 62 tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp 

du lịch, đơn vị làng nghề, ẩm thực… tham gia Liên hoan.  

- Phối hợp với Tổng cục du lịch Việt Nam mời một số tổ chức du lịch, Cục du 

lịch một số thành phố, địa phƣơng quốc tế. 

- Là đầu mối liên hệ với các cơ quan liên quan của TW để tiếp nhận thông tin, đề 

xuất giải quyết các nhiệm vụ đƣợc phân công đảm bảo kịp thời, hiệu quả. 



 

 

204 

 

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các công việc liên 

quan đến hoạt động của buổi lễ, các chƣơng trình tọa đàm, hội thảo, gặp gỡ báo chí, 

chƣơng trình xúc tiến điểm đến… 

- Tuyên truyền trên pano, khẩu hiệu,băng rôn…trên các trục tuyến phố chính, 

các khu vực diễn ra sự kiện. 

- Là đầu mối liên lạc, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện tốt các 

hoạt động theo nhiệm vụ đƣợc giao. 

- Tổng hợp tình hình, kịp thời nắm bắt khó khăn của các đơn vị để đề xuất giải 

quyết kịp thời báo cáo Thành phố. Thực hiên các công việc phát sinh liên quan. 

4.2 Đề nghị Ban tuyên giáo. 

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn thành phố Hà Nội Báo Hà 

Nội Mới, Kinh tế & Đô thị, An Ninh Thủ Đô…thực hiện tốt công tác tuyên truyền 

về buổi lễ, chỉ đạo các báo chí trong và ngoài nƣớc đều có các bài viết tích cực về 

sự kiện này.   

4.3 Văn phòng UBND Thành phố. 

- Chủ trì và phối hợp với Sở VH,TT&DL lên danh sách khách mời các bộ, 

ngành và TW.  

- Chủ trì công tác lễ tân, đón tiếp đại biểu tham dự  Liên hoan.  

4.4 Sở Ngoại vụ. 

- Phối hợp với Văn phòng UBND TP và Sở VH,TT&DL lên danh sách khách 

mời và công tác lễ tân đối với các đoàn khách quốc tế tham dự sự kiện. 

- Tham mƣu cho UBND thành phố Hà Nội mời một số cơ quan quản lý nhà 

nƣớc về du lịch các quốc gia, các Đại sứ quán và một số tổ chức quốc tế tại Hà Nội 

(theo danh sách đƣợc duyệt).  

 - Phối hợp với các đơn vị Trung ƣơng và Thành phố chủ trì, phối hợp đảm 

bảo công tác Lễ tân quốc tế. 

4.5 Sở Tài chính. 

- Chủ động phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên 

quan đảm bảo kinh phí phục vụ và hƣớng dẫn các sở, ngành, đoàn thế, đơn vị lập dự 

toán phục vụ các hoạt động, hƣớng dẫn thanh quyết toán theo quy định. 

4.6 Công an Thành phố. 

- Đảm bảo công tác an ninh, trật tự, điều phối giao thông cho các hoạt động 

của buổi lễ. 

 - Đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy. 
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 - Kịp thời xử lí các tình huống nảy sinh liên quan đến an ninh, trật tự diễn ra 

trong thời gian buổi lễ. 

- Chỉ đạo công an huyện Hoài Đức xây dựng dựng phƣơng án và nội dung 

nhằm đảm bảo công tác ANTT tại khu vực công viên Thiên đƣờng Bảo Sơn trong 

suốt thời gian diễn ra Liên hoan. 

4.7 Sở Giao thông vận tải. 

 - Phối hợp Công an Thành phố xây dựng và thực hiện kế hoạch phân luồng, 

sắp xếp giao thông, đảm bảo không ùn tắc. 

- Xây dựng  phƣơng án bổ sung tuyến xe buýt từ một số bến xe của thành phố 

đến Công viên Thiên đƣờng Bảo Sơn và ngƣợc lại. 

4.8 Sở Xây dựng. 

- Đảm bảo duy trì vệ sinh: cung cấp nƣớc sạch, phƣơng án thu gom rác thải, tăng 

cƣờng nhà vệ sinh công cộng, các thùng rác công cộng…giữ gìn vệ sinh môi trƣờng.` 

- Đảm bảo tốt công tác chiếu sáng và trang trí đô thị. 

4.9 Sở Y tế. 

Bố trí xe cứu thƣơng và bác sỹ trực trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Xây 

dựng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị liên quan đáp ứng về y tế: đảm bảo vệ 

sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh. 

4.10 Sở Nội Vụ. 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị có liên quan báo 

cáo UBND Thành phố khen thƣởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong các hoạt động phục vụ sự kiện này.  

4.11 Sở Thông tin và truyền thông. 

Chỉ đạo hoạt động thông tin, truyền thông của Thành phố tập trung quảng bá 

tích cực cho Liên hoan trên các kênh thông tin, truyền thông do Sở quản lý. 

4.12 UBND huyện Hoài Đức. 

- Phối hợp với Sở VH – TT – DL triển khai các công việc có liên quan tại Liên 

hoan du lịch Quốc tế Thăng Long – Hà Nội. 

- Phối hợp với Công an Thành phố và Sở Giao thông vận tải chỉ đạo công tác 

đảm bảo an ninh trật tự, PCCC, phân luồng giao thông khu vực diễn ra buổi lễ. 

4.13 Báo Hà Nội mới, Đài PT&TH HN. 

- Báo Hà Nội mới: Tuyên truyền chƣơng Liên hoan Du lịch Quốc tế Thăng 

Long - Hà Nội năm 2010 các số tháng 9/2010. 

- Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội:  

+ Thƣờng xuyên phát bản tin về Liên hoan trên sóng của Đài truyền hình. 
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+ Chuyển và phát sóng truyền hình trực tiếp chƣơng trình Khai mạc Liên hoan 

Du lịch Quốc tế Thăng Long - Hà Nội năm 2010 vào tối ngày 02/10/2010. 

4.14 Tổng Công ty Điện lực Hà Nội. 

- Đảm bảo lƣợng điện cho Liên hoan Du lịch Quốc tế Thăng Long - Hà Nội 

năm 2010 từ ngày 02 đến 06/10/2010 tại Thiên đƣờng Bảo Sơn.  

- Phối hợp với BTC có phƣơng án phát điện dự phòng cho sự kiện. 

4.15 Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng và Du lịch Bảo Sơn.  

- Bố trí địa điểm tổ chức, ăn, ngủ cho các đoàn quốc tế, bảo đảm an ninh, vệ 

sinh môi trƣờng trong khu du lịch Bảo Sơn và khu vực diễn ta Liên hoan.  

- Phối hợp và triển khai các công việc có liên quan theo sự chỉ đạo của Ban tổ 

chức và Sở VH – TT – DL Hà Nội. 

- Tài trợ một số hạng mục công việc (theo cam kết của doanh nghiệp).  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Liên hoan du lịch quốc tế Thăng Long – Hà Nội năm 

2010 của UBND Thành phố Hà Nội. Đề nghị các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan  

căn cứ nhiệm vụ triển khai theo đúng nội dung trên. 

 

    Nơi nhận:  

- Ban Thƣờng vụ Thành uỷ. 

- Các đ/c Chủ tịch, Phó CT. 

- Văn phòng UBND. 

- Các Sở, ban, ngành có liên quan. 

- Lƣu VT 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

K.T CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Ngô Thị Thanh Hằng  
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH  

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

LIÊN HOAN DU LỊCH QUỐC TẾ 

THĂNG LONG - HÀ NỘI  2010 

(Trong chương trình Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội 

 và Năm Du lịch Quốc gia 2010) 

 

 

 

 

Cơ quan chỉ đạo: UBND Thành phố Hà Nội  

Tổng cục Du lịch Việt Nam 

Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hà Nội 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hà Nội, tháng 7 năm 2010 
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KỊCH BẢN TỔNG THỂ 

LIÊN HOAN DU LỊCH QUỐC TẾ  

THĂNG LONG - HÀ NỘI 2010 

 

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ 

v/v Phê duyệt Chương trình Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội;  

Căn cứ Công văn số 2057/VPCP-KHTH ngày 01/4/2009 của Văn phòng 

Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng v/v 

tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2010 tại Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 6377/QĐ-UBND ngày 07/12/2009 của UBND Thành 

phố Hà Nội v/v phê duyệt Chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2010 tại Hà Nội; 

Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch HN xây dựng bản Kế hoạch Tổng thể tổ chức 

Liên hoan Du lịch Quốc tế Thăng Long – Hà Nội năm 2010 như sau: 

PHẦN I: TỔNG QUAN CHƢƠNG TRÌNH 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA: 

- Liên hoan Du lịch Quốc tế Thăng Long Hà Nội 2010 (sau đây viết tắt là 

LHDLQT) là một lễ hội du lịch - văn hóa - nghệ thuật - truyền thông trong nƣớc và 

quốc tế quan trọng nhất của “Năm Du lịch Quốc gia 2010” nhân dịp Đại lễ Kỷ niệm 

1000 năm Thăng Long - Hà Nội và 50 năm thành lập Ngành Du lịch Việt Nam. 

- Quảng bá, giới thiệu tiềm năng, sản phẩm du lịch - văn hoá đặc sắc của đất 

nƣớc, con ngƣời Việt Nam, của Hà Nội với đông đảo bạn bè trong và ngoài nƣớc. 

- Là dịp giao lƣu, tăng cƣờng hiểu biết, hợp tác về du lịch - văn hóa giữa Hà 

Nội với các địa phƣơng trong nƣớc, giữa Việt Nam và Hà Nội với bạn bè Quốc tế. 

- LHDLQT là cơ hội gặp gỡ trao đổi, nâng cao trình độ nghiệp vụ, thiết lập 

các mối quan hệ liên kết du lịch giữa Việt Nam và các nƣớc trên Thế giới trong thời 

đại hội nhập và phát triển. 

* Những tiêu chí của LH DLQT: 

- Tiêu chí chung:  

LHDLQT tổ chức tại Hà Nội vào đúng dịp Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - 

Hà Nội, thể hiện tinh thần  “Thăng Long - Hà Nội, Hội tụ ngàn năm”, với ý nghĩa 

TL-HN là mảnh đất hội tụ linh khí của cả ngàn năm để tạo nên những tài nguyên du 

lịch tự nhiên và nhân văn giàu có, hấp dẫn du khách; trung tâm hội tụ của cả nƣớc, 

cả dân tộc (Cả nƣớc với Hà Nội); là điểm hội tụ bạn bè, du khách Quốc tế. 
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Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Ngành Du lịch Việt Nam và trong khuôn khổ 

“Năm Du lịch Quốc gia 2010 tại Hà Nội”, LHDLQT là một sự kiện cần đƣợc tổ 

chức chuẩn mực, đúng ý nghĩa và mục đích, ấn tƣợng, góp phần tôn vinh Việt Nam 

và Hà Nội- Điểm đến du lịch Thân thiện - An toàn - Hấp dẫn, thể hiện các mối quan 

hệ giao lƣu, hợp tác ngày càng phát triển giữa Du lịch Việt Nam và Du lịch Hà Nội 

với Du lịch các Quốc gia, các Châu lục, các Thành phố trên Thế giới. 

- Tiêu chí văn hoá-nghệ thuật:  

LHDLQT là chuỗi các hoạt động du lịch - văn hóa - nghệ thuật mang phong 

cách Thăng Long - Hà Nội, các vùng miền Việt Nam và các Quốc gia, dân tộc trên 

Thế giới. Trong đó, biểu diễn nghệ thuật đƣợc gắn liền với các sinh hoạt văn hóa 

cộng đồng, văn hóa dân gian Việt Nam (các trò chơi dân gian, các sinh hoạt cộng 

đồng, các làng nghề thủ công... thể hiện truyền thống văn hoá dân tộc phong phú và 

đặc sắc, những di sản văn hoá hoàn toàn có thể khai thác nhƣ những tài nguyên vô 

giá để phát triển du lịch) cũng nhƣ sự giao lƣu văn hoá-du lịch giữa Việt Nam và Hà 

Nội với bạn bè 5 châu. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM: 

 - Thời gian: Từ 8h sáng ngày 02/10/2010 đến hết ngày 05/10/2010: 

+ Lễ khai mạc: 20h00 ngày 02/10/20010 (tối chủ nhật) 

+ Lễ bế mạc: 20h00 ngày 05/10/2010 (tối thứ tƣ) 

+ Các hoạt động khác diễn ra từ sáng 02/10 đến hết ngày 04/10/2010. 

- Địa điểm:  Thiên đƣờng Bảo Sơn (km số 8 đƣờng Láng - Hòa Lạc). 

III. BAN TỔ CHỨC LHDLQT: 

1. Thành lập Ban Tổ chức:  

*  Trưởng ban: 

-  Đ/c Mai Tiến Dũng - PGĐ Sở VH,TT&DL. 

* Phó trưởng ban:   

- Đ/c Trƣơng Minh Tiến - PGĐ Sở VH,TT&DL 

- Đ/c Trần quốc Chiêm - PGĐ Sở VH,TT&DL. 

- Mời đ/c Nguyễn Thị Thu Hƣơng – Phó Vụ trƣởng Vụ Thị trƣờng, Tổng cục 

Du lịch Việt Nam 

* Các ủy viên: Mời các đ/c, các ông bà tham gia Ban Tổ chức LHDLQT:  

-  Đ/c Trần Văn Lƣu - PGĐ Sở Ngoại vụ. 

- Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Phó Vụ trƣởng Vụ Lữ hành - Tổng cục DLVN 
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- Đ/c Nguyễn Phƣơng Anh - Phó Vụ trƣởng Vụ Khách sạn - Tổng cục DLVN 

- Đ/c Vũ Quốc Trí - Phó Vụ trƣởng Vụ Hợp tác Quốc tế - Tổng cục DLVN 

-  Đ/c Vũ Quang Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Cty Điện lực Hà Nội 

-  Đ/c Vƣơng Duy Hƣớng - Chủ tịch UBND Huyện Hoài Đức. 

-  Bà Nguyễn Thanh Thuỷ - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập  đoàn Đầu tƣ 

 Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn. 

- Thiếu tƣớng - Nhạc sỹ Nguyễn An Thuyên               

  Trách nhiệm, nhiệm vụ của Ban Tổ chức:  

Ban Tổ chức LH DLQT có trách nhiệm kết nối các hoạt động của Liên hoan 

với Chƣơng trình Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội;  là đầu mối liên lạc, 

phối hợp hoạt động của các sở, ban, ngành liên quan; tƣ vấn hoàn thiện kịch bản 

tổng thể, kịch bản chi tiết của Liên hoan; duyệt các chƣơng trình nghệ thuật biểu 

diễn; cung cấp danh sách các đơn vị dự kiến tham gia và ký, gửi giấy mời các đơn 

vị này; phê duyệt kế hoạch truyền thông, tài trợ; triển khai các hoạt động phối hợp 

cần thiết khác.   

Ban Tổ chức có nhiệm vụ xây dựng ý tƣởng, kế hoạch,  nội dung các sự kiện 

và hoạt động của Liên hoan; điều hành các tiểu ban đƣợc phân công, chịu trách 

nhiệm về tiến độ, nội dung, chất lƣợng các hoạt động chƣơng trình; bảo đảm kết 

quả hoạt động của Ban Tổ chức; thƣờng xuyên báo cáo với Ban Chỉ đạo về tiến độ 

thực hiện  chƣơng trình; mời và tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị tham gia 

chƣơng trình; quản lý chi phí ngân sách và các nguồn thu xã hội hóa cho chƣơng 

trình đã đƣợc duyệt; xây dựng phƣơng án đảm bảo an ninh, bảo vệ, giao thông, y tế, 

điện nƣớc, phòng cháy chữa cháy (bố trí xe cứu thƣơng và bác sỹ trực trong suốt 

thời gian diễn ra liên hoan, bố trí xe cấp nƣớc (xe téc) theo nhu cầu của Liên hoan; 

xây dựng phƣơng án về điện chiếu sáng, nƣớc sạch, nƣớc thải tại mỗi khu vực của 

Liên hoan; bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (triển khai đội phòng cháy chữa 

cháy chuyên nghiệp), bồi dƣỡng, tập huấn về PCCC cho nhân viên Khu Du lịch 

Thiên đƣờng Bảo Sơn và các nhân sự tham gia công tác tại Liên hoan; xây dựng kế 

hoạch đảm bảo vệ sinh trong thời gian diễn ra Liên hoan (tăng cƣờng khu vực cấp 

thoát nƣớc, thùng rác, nhân viên thu gom rác thải, vệ sinh khu vực chung…); tổ 

chức công tác lễ tân đón khách; tổ chức hoạt động vận động tài trợ. 

2. Thành lập các Tiểu ban chuyên môn.  

Thành lập 4 Tiểu ban chuyên môn để triển khai cụ thể các nhiệm vụ của Ban 

Tổ chức (có dự kiến nhân sự cụ thể kèm theo): 
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1/  Tiểu ban Nội dung: 

Tiểu ban Nội dung có trách nhiệm chuẩn bị toàn bộ nội dung, chƣơng trình, kế 

hoạch kịch bản tổng thể, các nội dung chuyên môn nhƣ hội nghị, hội thảo, triển lãm; 

lo toàn bộ chƣơng trình mời các doanh nghiệp liên quan tham gia các gian hàng, các 

hoạt động quảng bá giới thiệu điểm đến, các hội nghị, hội thảo chuyên đề du lịch. 

2/ Tiểu ban Nghệ thuật: 

Tiểu ban Nghệ thuật có trách nhiệm chuẩn bị các chƣơng trình nghệ thuật, 

kịch bản, chuẩn bị cho thẩm định, chỉ đạo và dàn dựng các chƣơng trình biểu diễn 

văn hoá - nghệ thuật, huy động diễn viên, tổ chức luyện tập, hợp luyện, duyệt, tổng 

diễn và trình diễn. 

3/ Tiểu ban Lễ tân – An ninh: 

Tiểu ban Lễ tân, An ninh có trách nhiệm đảm bảo toàn bộ công tác mời khách 

(trong nƣớc và quốc tế, Trung ƣơng và Hà Nội....); tổ chức tiếp đón, bố trí ăn nghỉ, 

đi lại và các đãi ngộ; tổ chức các chƣơng trình tham quan cho khách mời; phối hợp 

các lực lƣợng đảm bảo công tác an ninh, an toàn, giao thông, vệ sinh môi trƣờng. 

4/  Tiểu ban Truyền thông, Tài trợ và Hậu cần: 

Tiểu ban Truyền thông, Tài trợ và Hậu cần có trách nhiệm xây dựng và triển 

khai kế hoạch truyền thông; tiến hành các hoạt động quan hệ công chúng (PR), 

tuyên truyền quảng bá sự kiện; chuẩn bị các văn bản cần thiết cho công tác kêu gọi 

tài trợ; đảm bảo công tác chuẩn bị cơ sở vật chất – kỹ thuật, các hoạt động tài chính, 

thanh quyết toán của Liên hoan. 

3. Thành lập Tổ Công tác: 

Tổ Công tác có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch công việc, quy chế hoạt động, 

phân công nhiệm vụ, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra tiến độ thực hiện và chịu trách 

nhiệm trƣớc Giám đốc Sở về toàn bộ các vấn đề liên quan đến Liên hoan; là đầu 

mối quan hệ giữa Sở VH,TT&DL với các cấp, các ngành, các địa phƣơng, các tổ 

chức, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan để tham mƣu cho Ban Tổ chức các công 

việc  thực hiện theo kế hoạch; tổ chức triển khai các công việc cụ thể trong Kế 

hoạch tổ chức Liên hoan sau khi đƣợc các cấp thẩm quyền phê duyệt. 

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ LIÊN HOAN: 

-  Khách mời trong nước:  

+ Đại diện lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành TW, các tổ chức, đoàn thể TW,  

Bộ VH,TT&DL, Tổng cục Du lịch VN. 

+ Đại diện lãnh đạo UBND, Sở VH,TT&DL các tỉnh, thành phố cả nƣớc 
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+ Đại diện lãnh đạo Thành uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội. 

+ Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã TP HN 

+ Đại diện lãnh đạo các phòng VH-TT các quận, huyện, thị xã TP Hà Nội. 

+ Đại điện một số doanh nghiệp du lịch tiêu biểu (lữ hành, khách sạn, vận 

chuyển, khu du lịch, nhà hàng, điểm mua sắm, ...) 

+  Đại diện các hiệp hội, hội ngành nghề liên quan: Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội 

Thủ công mỹ nghệ; đại diện một số làng nghề truyền thống, một số nghệ nhân nghề 

tiêu biểu... 

-  Khách mời Quốc tế:  

+  Đại diện cơ quan quản lý Nhà nƣớc về du lịch các quốc gia: Pháp, Mexico, 

Nam Phi, Úc, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật bản, Hàn Quốc, các nƣớc ASEAN.  

+  Đại biểu các thành phố có quan hệ mật thiết với Hà Nội: Viêng Chăn - Lào, 

Fukuoka - Nhật Bản, Vùng Ile de France - Pháp...; các thành phố hợp tác trong mạng 

lƣới ANMC 21 (Mạng lưới các Thành phố lớn Châu Á thế kỷ 21) và CPTA (Hội đồng 

Xúc tiến Du lịch Châu Á) gồm: Seoul - Hàn Quốc, Singapore, Tokyo - Nhật Bản, 

Kuala Lumpur - Malaysia, Taipei - Đài Loan, Jakarta - Indonesia, Bangkok - Thái Lan,  

New Delhi - Ấn Độ; các tỉnh, thành phố của Trung Quốc thuộc phạm vi “Hai hành 

lang - Một vành đai kinh tế”  và trong lộ trình xúc tiến du lịch của Tổng cục Du lịch 

VN (Quảng Tây, Vân Nam, Quảng Đông, Hải Nam, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc, 

Hà Nam, Giang Tô, Triết Giang, Thƣợng Hải, Bắc Kinh) .  

+ Đại diện một số tổ chức quốc tế khác: Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO); 

Hiệp hội Du lịch Châu Á-TBD (PATA - Pacific Asia Travel Association); một số Đại 

sứ quán, một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam. 

 V. BIỂU TƢỢNG VÀ HÌNH ẢNH CHỦ ĐẠO CỦA LIÊN HOAN : 

Để tạo đƣợc ấn tƣợng cho LHDLQT trong lòng khán giả, bạn bè Quốc tế, Ban 

Tổ chức, các tác giả kịch bản và đạo diễn của Liên hoan đã lựa chọn hình tƣợng 

“Khuê Văn Các” (của Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Hà Nội) và “Hoa Sen” kết hợp 

làm biểu tƣợng của Liên hoan. 

 Khuê Văn Các - Bông Sen  kết hợp với 

nhau, đƣợc cách điệu tinh tế trong thiết kế tạo 

thành logo của LHDLQT.  

Hình ảnh, đƣờng nét, mầu sắc của hình 

tƣợng “Khuê Văn Các - Bông Sen” sẽ là hình 
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ảnh, mầu sắc chủ đạo trong các thiết kế của Liên hoan (trong các hình khối thiết kế, 

background sân khấu, các thiết kế khu vực triển lãm, khu vực tham quan văn hóa 

ẩm thực, làng nghề, khu vực vui chơi - giải trí, khu vực hội nghị - hội thảo... Đồng 

thời đây cũng là hình ảnh, mầu sắc chủ đạo khi thiết kế các kỷ niệm chƣơng, quà 

tặng, ấn phẩm, giấy mời, bandroll, standy và các ấn phẩm khác của Liên hoan. 

-  Phân tích ý nghĩa hình tượng chủ đạo của LHDLQT TL-HN 2010: 

Văn Miếu - Quốc Tử Giám với hình ảnh điển hình là “Khuê Văn Các” từ lâu 

đã được coi là biểu tượng của Thăng Long - Hà Nội. “Khuê Văn Các”- Văn Miếu - 

Quốc Tử Giám không chỉ là đại diện của vẻ đẹp cổ kính, lâu đời của kinh thành 

Thăng Long từ nghìn năm trước mà còn thể hiện vẻ đẹp văn hóa, tri thức, truyền 

thống hiếu học... của người dân Thăng Long - Hà Nội và của cả đất nước Việt Nam.  

Hoa Sen, là loại hoa gần gũi trong cuộc sống, tâm hồn người Việt. Trong nền 

văn minh lúa nước của đất nước nhiệt đới này, từ Bắc đến Nam, đâu đâu người dân 

Việt cũng gắn bó với sen.  Thân sen mềm mại, lá sen xòe rộng nâng đỡ bông sen với 

những cánh hoa mầu hồng độc đáo, tỏa hương thơm dịu dàng, thuần khiết... 

Đã có nhiều câu ca dao xưa ca ngợi vẻ đẹp sự gần gũi, thân thiết của Hoa 

Sen, so sánh hình ảnh, phẩm chất của Sen với cuộc sống và tâm hồn người Việt.  

Những năm gần đây, cả nước ta đang hào hứng lựa chọn một loại hoa để tôn 

vinh thành “Quốc Hoa”cho đất nước. Hoa Sen là loài hoa được nhiều người lựa 

chọn nhất. 

Sự kết hợp giữa hình tượng “Hoa Sen” và “Khuê Văn Các” với sự cách điệu 

nghệ thuật để tạo ra hình ảnh Bông Sen nở, xòe cánh rộng như cánh tay nâng đỡ 

biểu tượng Văn hóa - Tri thức... Tạo ra ý nghĩa về sự gắn bó vô cùng đẹp đẽ giữa 

đời sống bình dị, tâm hồn thanh khiết với sự tôn vinh những giá trị tinh thần cao 

quý của một dân tộc giầu truyền thống văn hóa. 

Trong thời kỳ phát triển và hội nhập Quốc tế hiện nay, đất nước ta đã và đang 

vươn rộng cánh tay thân hữu đến các quốc gia, dân tộc trên Thế giới, Sự giao lưu 

về Chính trị - Kinh tế - Văn hóa tạo ra cục diện mới cho sự phát triển giàu mạnh 

của đất nước. Ngành Du lịch Việt Nam – Du lịch Hà Nội cũng đã kết nối với đông 

đảo bạn bè quốc tế. Đất nước Việt Nam giầu đẹp, Thủ đô Hà Nội cổ kính giầu 

truyền thống lịch sử - văn hóa đã trở  thành điểm đến ấn tượng đối với du khách 

năm châu... Hòa nhập cùng phát triển nhưng Việt Nam - Hà Nội vẫn giữ được vẻ 

đẹp  và truyền thống văn hóa riêng biệt, độc đáo cuả mình. “Hoa sen” và “Khuê 

Văn Các” đã trở thành “linh vật” thể hiện niềm tự hào dân tộc và tạo ấn tượng sâu 

sắc với bạn bè quốc tế.      
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 - Khai thác biểu tượng “Bông Sen và Khuê Văn Các” 

Sử dụng phong cách, mầu sắc của logo (hình tượng Bông Sen và Khuê Văn 

Các) trong toàn bộ các hình ảnh (thiết kế mỹ thuật), các hoạt động của Liên hoan. 

Các hình  khối, đường nét, mầu sắc của biểu tượng Bông Sen - Khuê Văn Các sử 

dụng trong logo và trang trí, khung cảnh của Liên hoan sẽ tạo ra sự độc đáo, thống 

nhất  và gây được ấn tượng sâu sắc với khách tham dự. 

+ Logo của LHDLQT hình tròn và hình vuông đứng (quả trám cân) được tạo 

thành bằng những nét vẽ mềm mại tạo ra 5 cánh hoa sen (mầu hồng) xòe rộng (có 

thể ngầm hiểu là 5 châu lục). Các cánh Sen nâng đỡ Khuê Văn Các (màu hồng của 

cánh sen sẽ được chuyển êm từ dưới lên hình cách điệu của “Khuê Văn Các”- từ 

hồng đến đỏ tươi). Dòng chữ “Liên hoan Du lịch Quốc tế” tạo thành vòng tròn 

phía trên của logo. Dòng chữ “Thăng Long - Hà Nội- 2010” nằm ngang trong logo 

hoặc trên nền 5 cánh sen. 

+ Hình ảnh và mầu sắc của logo (cũng như hình khối, mầu sắc của những 

cánh Sen và Khuê Văn Các) sẽ được sử dụng làm hình và mầu chủ đạo trong toàn 

bộ cấu trúc Liên hoan, như: Cổng chào chính dẫn vào Liên hoan mang phong cách, 

mầu sắc của Khuê Văn Các; tạo hình sân khấu chính để thực hiện lễ khai mạc, bế 

mạc Liên hoan; backgroud chính của sân khấu; các thiết kế, trang trí ở từng khu 

vực triển lãm, ẩm thực, làng nghề truyền thống, vui chơi giải trí, biểu diễn văn 

nghệ, hội thảo... đều tôn trọng hình và mầu cánh sen và Khuê Văn Các (với các 

khung, khối cao sẽ thiết kế theo dáng dấp, mầu sắc của Khuê Văn Các)...  

+ Việc sử dụng hoa tươi trong Liên hoan cũng nên dùng hoa sen thật - vào 

đầu tháng 10 hoa sen vẫn còn nhiều và đẹp. 

+ Các pano, bandroll quảng cáo, các ấn phẩm, quà tặng... của Liên hoan đều 

sử dụng logo và thống nhất về đường nét, mầu sắc mà logo đã được lựa chọn. 

+ Các tiết mục biểu diến nghệ thuật trong Lễ khai mạc, bế mạc, các chương 

trình biểu diễn trong suốt Liên hoan cần gắn với phong cách của hình, mầu chủ đề, 

biểu tượng của Liên hoan, tạo hình ảnh chung thống nhất cho Liên hoan. 

VI. KHÔNG GIAN CỦA LIÊN HOAN: 
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- Không gian Liên hoan đƣợc thiết kế mang đặc trƣng văn hóa Việt Nam, văn 

hoá  Thăng Long - Hà Nội truyền thống và hiện đại (thời kỳ Đổi mới - Phát triển - 

Hội nhập). Sự quây quần, hội tụ giữa Văn hóa - Du lịch Việt Nam với các nền Văn 

hóa - Du lịch của các Châu lục, các Quốc gia trên Thế giới thể hiện tinh thần 

“Thăng Long - Hà Nội, Hội tụ ngàn năm”. Những hình ảnh của Hà Nội, Việt Nam 

tiêu biểu, đặc sắc, cùng hình ảnh của các vùng, miền, danh thắng trên đất nƣớc  

đƣợc thể hiện sinh động, hấp dẫn, đem lại cho mỗi khách khi tham quan, chiêm 

ngƣỡng bức tranh toàn cảnh đầy hấp dẫn về địa hình, phong cảnh, danh thắng, văn 

hóa, ẩm thực, các dịch vụ của du lịch Hà Nội, du lịch Việt Nam. Khách trong nƣớc 

cũng sẽ có dịp quan sát, tìm hiểu, cảm nhận về văn hóa, cảnh sắc, điểm đến, dịch vụ 

du lịch... của những quốc gia, dân tộc khác nhau trên Thế giới tại các gian hàng và 

thông qua các hoạt động của họ tại Liên hoan. 

- Khách đến với Liên hoan sẽ đƣợc đón tiếp từ cổng chào đầu tiên (lối rẽ Láng 

- Hòa Lạc vào đƣờng Lê Trọng Tấn) và đƣợc đi qua khu các gian hàng triển lãm, 

giới thiệu về du lịch, đƣợc phân chia thành 2 khu vực (QT và VN). 

- Khu gian hàng Quốc tế: (Khoảng 50-60 gian):   

Nơi giới thiệu điểm đến du lịch của các quốc gia, các tỉnh, thành phố nƣớc ngoài, 

giới thiệu sản phẩm-dịch vụ của một số tập đoàn, doanh nghiệp du lịch nƣớc ngoài. 

Khu này có các gian đƣợc thiết kế theo phong cách điển hình của từng quốc gia, nhƣng 

vẫn thấp thoáng dáng dấp, mầu sắc đặc trƣng chủ đạo của Hoa Sen -  Khuê Văn 

Các...thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa Việt Nam với văn hóa của từng  quốc 

gia,  châu lục trên Thế giới. Các không gian đƣợc thể hiện khác nhau nhƣng có thể có: 

Cổng chào, các hình khối thiết kế mỹ thuật; trang trí khu vực sân khấu, địa điểm trình 

diễn nghệ thuật... mang sắc mầu văn hóa với biểu tƣợng điển hình của một quốc gia 

nào đó (nhƣ Tháp Ep phen của Pháp, Nhà hát Sidney Opera của Úc...). 

- Khu gian hàng trong nước (Dự kiến khoảng 300 gian):  

Hai khu gian hàng lớn (mỗi gian 25x6 = 90m2/gian) ở vị trí trang trọng nhất 

(hai bên phía ngoài Cổng chính vào Khu DL Thiên đƣờng Bảo Sơn) dành cho 

UBND TP Hà Nội và Tổng cục Du lịch VN.   

Khu các gian hàng của Ngành Du lịch Hà Nội (các doanh nghiệp, hiệp hội về 

lữ hành, khách sạn, vận chuyển, khu du lịch, điểm mua sắm du lịch...) 
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Khu các gian hàng du lịch của các vùng, miền, các tỉnh, thành phố khác trong 

cả nƣớc (các sở VH,TT&DL, các hiệp hội du lịch địa phƣơng, các doanh nghiệp 

DL). Khu vực này đƣợc thiết kế theo phong cách văn hóa đặc trƣng của từng vùng 

miền (tuy nhiên vẫn khai thác hình và mầu chủ đạo). 

Khu dành cho Hãng Hàng không QG VietnamAirlines (72m2). 

- Các khu vực trình diễn văn hóa, nghệ thuật truyền thống đặc sắc, điển 

hình của Hà Nội, các tỉnh, thành phố cả nước.  Qua cổng chính vào Khu DL 

Thiên đƣờng Bảo Sơn, khách tham quan đến với những khu vực giới thiệu, quảng 

bá văn hóa Thăng Long - Hà Nội, bằng nhiều hình thức thể hiện. Tiếp đó là khu vực 

quảng bá văn hóa - du lịch của các tỉnh, thành phố cả nƣớc (gọi chung là khu Văn 

hóa Việt); khu trình diễn, trƣng bầy, giới thiệu và thƣởng thức, mua bán các sản 

phẩm đặc trƣng của từng vùng miền trên đất nƣớc... Khách tham quan có thể tìm 

hiểu cách làm ra sản phẩm, làm thử, mua bán, thƣởng thức các loại sản phẩm khác 

nhau của các làng nghề thủ công, các nghệ nhân, của Văn hóa Ẩm thực Hà Nội, 

Việt Nam và cả một số món ăn của các nƣớc trên Thế giới.  

(Tổng số gian hàng 350 được phân chia khu vực như trong bản đồ kèm theo): 

1- SƠ ĐỒ PHÂN BỔ KHU VỰC
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Sơ đồ mặt bằng 

Dự kiến khả năng thu hút khách đến tham dự Liên hoan: 

- LHDLQT là một trong những hoạt động du lịch - văn hóa - nghệ thuật - 

truyền thông của Đại lễ Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Bản thân sự kiện 

lớn của Thủ đô Hà Nội - diễn ra vào đầu tháng 10 năm 2010 - đã có sức thu hút 

đông đảo ngƣời dân Hà Nội, nhân dân và du khách cả nƣớc và bạn bè Quốc tế đến 

với Hà Nội, ngoài lƣợng khách tham quan KDL Thiên đƣờng Bảo Sơn nhƣ lệ 

thƣờng. Khách tham dự sẽ đƣợc hòa mình vào không khí lễ hội, bất ngờ, vui vẻ, 

sinh động,  và có nhiều điều kiện để khám phá, tìm hiểu những kiến thức, thông tin, 

thƣởng thức những sản phẩm vật chất và tinh thần của ngành Du lịch - Văn hóa - 

Du lịch Hà Nội, Việt Nam và Thế giới nhờ các chƣơng trình, hoạt động phong phú 

diễn ra trong Liên hoan: 
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- Khám phá Du lịch: Khách tham quan đƣợc tiếp cận thông tin dƣới nhiều 

hình thức (trình diễn, trình bầy, đón tiếp, thử nghiệm, trao đổi, tƣ vấn, cung cấp ấn 

phẩm, quà tặng, ...) để hiểu hơn về một Thủ đô Hà Nội và một đất nƣớc Việt Nam 

với nhiều tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn đa dạng và đặc sắc, những sản 

phẩm và dịch vụ du lịch có chất lƣợng... từ đó kích thích nhu cầu du lịch và góp 

phần nâng cao nhận thức về du lịch. 

- Khám phá văn hóa: Khách tham quan  đƣợc khám phá, tìm hiểu những nét 

đặc sắc của văn hóa Hà Nội, văn hóa Đồng bằng Bắc Bộ, văn hóa các vùng miền, 

các dân tộc trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; các địa danh, thắng cảnh, các 

kiệt tác văn hoá, trong đó có những “Di sản Thế giới” đƣợc UNESCO công nhận, 

gồm các “Di sản thiên nhiên”, các “Di sản Văn hoá” vật thể và phi vật thể. Đó là 

những nét mới, sức hấp dẫn mà LHDLQT thể hiện qua các chƣơng trình, các hoạt 

động của mình (triển lãm, hội thảo, biểu diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian truyền 

thống, làng nghề, ẩm thực...). 

- Tìm hiểu và khai thác các mối quan hệ giao lƣu quốc tế của Hà Nội – 

Việt Nam trong công cuộc hội nhập và phát triển: Khách tham quan và các đoàn 

đại biểu trong nƣớc và quốc tế đến với Liên hoan đƣợc hƣởng thụ các dịch vụ có 

chất lƣợng của ngành du lịch Hà Nội, đồng thời còn có điều kiện tham dự hội thảo 

giới thiệu điểm đến Việt Nam, tìm hiểu và có thể tận dụng, khai thác mối quan hệ 

hợp tác giữa Du lịch Hà Nội với bạn bè Quốc tế. 

- Mua sắm:  Khách tham quan còn có dịp tìm hiểu, mua sắm những mặt hàng, 

đặc sản nổi tiếng của các làng nghề thủ công truyền thống (nhƣ lụa tơ tằm Vạn 

Phúc, sứ Bát Tràng, tranh Hàng Trống, các đồ tiêu dùng...  đƣợc chế tác bằng tay rất 

tinh xảo, độc đáo và những đồ lƣu niệm đầy ấn tƣợng của nguời Hà Nội) 

- Vui chơi giải trí: Khách tham quan không chỉ đƣợc xem mà còn có thể trực 

tiếp tham gia các trò chơi dân gian đặc sắc, vui nhộn... mang đậm sắc thái của các 

vùng, miền trên đất nƣớc Việt Nam và các trò chơi hiện đại của Việt Nam trong thời 

kỳ phát triển, hội nhập... 

Lưu lượng khách đến tham quan Liên hoan Du lịch Quốc tế Thăng long - Hà 

Nội dự kiến khoảng trên 10.000 lượt người/ ngày  

PHẦN II: NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH 

Nội dung của LHDLQT đƣợc chia thành 2 phần sau:   

A. Phần Nghi lễ:   

Nghi lễ trong LHDLQT đƣợc thể hiện ở một số thời điểm quan trọng nhất của 

Chƣơng trình, bao gồm:  
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1- Khai trương Khu Triển lãm Du lịch: 8h30 ngày 02/10/2010 tại sân khấu 

Khu triển lãm (Đường Lê Trọng Tấn, gần Cửa chính CV Thiên đường Bảo Sơn). 

2 - Tiệc chiêu đãi chào mừng của UBND TP Hà Nội: Từ 17g00 ngày 

02/10/2010 tại Khu DL Thiên đường Bảo Sơn. 

3- Lễ Khai mạc LHDLQT: Từ 20h00 ngày 02/10/2010  (tại Sân khấu chính 

trong KDL Thiên đường Bảo Sơn) Truyền hình trực tiếp trên VTV1 (Có kịch bản 

chi tiết kèm theo) 

 4- Lễ Bế mạc LHDLQT và Tiệc chia tay: Từ 18h00 ngày 05/10/2010 (tại Hội 

trường Nhà hát Thiên đường Bảo Sơn).  

Các chƣơng trình Khai mạc, Bế mạc và phần Nghi lễ (nói chung) của Liên 

hoan cần đạt đƣợc những mục tiêu, yêu cầu sau: 

a. Xứng tầm là sự kiện trung tâm của Năm DLQG 2010 tại Hà Nội, hƣởng 

ứng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm TL-HN, chào mừng Ngành Du lịch Việt Nam tròn 50 

năm tuổi. 

b. Thể hiện đƣợc chủ đề xuyên suốt “Thăng Long Hà Nội, Hội tụ ngàn năm”. 

Giới thiệu và tôn vinh tài nguyên du lịch nhân văn và tự nhiên của  “Hà Nội - Thành 

phố vì Hòa bình”, “Điểm đến du lịch Hấp dẫn, Thân thiện và An toàn”. Thể hiện 

đƣợc ý nghĩa “Cả nƣớc với Hà Nội” và “Bạn bè 5 châu với Việt Nam, với Hà Nội”. 

c. Thể hiện xu thế hội nhập và phát triển của Hà Nội, của ngành Du lịch Hà 

Nội và cả nƣớc trong thời đại mới. 

B. Phần Hội: 

1. Hoạt động Triển lãm Du lịch   

Khai trương từ sáng 02/10 đến hết 05/10/2010 tại Khu vực triển lãm du lịch 

(Đường Lê Trọng Tấn - đến cổng chính CV Thiên đường Bảo Sơn). Có thiết kế các 

dẫy, các gian hàng kèm theo. 

- Dự kiến có khoảng 350 gian hàng tiêu chuẩn để trƣng bầy, giao dịch các sản 

phẩm du lịch Việt Nam và Thế giới: 

+  Khu vực dành riêng cho TP Hà Nội (15x6=90m2) và Tổng cục Du lịch VN 

(15x6=90m2) 

+  50 gian cho các quốc gia thuộc 5 châu lục trên Thế giới. 

+  100 gian cho các đơn vị, doanh nghiệp du lịch Hà Nội  

+ 100 gian dành cho các sở VH-TT-DL và các đơn vị, doanh nghiệp du lịch 62 

tỉnh, thành phố khác trên toàn quốc  

 + 100 gian dành cho Vietnam Airlines, nhà tài trợ, đơn vị, doanh nghiệp khác 
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Ngay từ ngày đầu (02/10/2010), sau phần Nghi lễ Khai trƣơng Khu vực Triển 

lãm, cắt băng khánh thành và mời quan khách đi tham quan, các gian hàng sẽ mở 

cửa đón khách. Khách tham quan sẽ đƣợc giới thiệu bằng nhiều hình thức khác 

nhau về các điểm đến trong hành trình du lịch tại Hà Nội, tại các tỉnh, thành phố cả 

nƣớc, các sản phẩm, dịch vụ du lịch cụ thể ...   

Tại các gian hàng du lịch của nƣớc ngoài, Đại diện ngành Du lịch các Quốc 

gia, các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, các tỉnh, thành phố nƣớc ngoài, các doanh 

nghiệp du lịch nƣớc ngoài sẽ giới thiệu với khách tham quan các điểm đến du lịch 

trên đất nƣớc và địa phƣơng của họ, các sản phẩm và dịch vụ du lịch của họ. 

Các ngày tiếp theo (03-05/10/2010) Khu Triển lãm liên tục mở cửa đón khách. 

2 . Các hoạt động Văn hóa - Ẩm thực - Làng nghề: 

Từ ngày 02- 05/10/2010, ngay tại Khu Triển lãm Du lịch (Đường Lê Trọng 

Tấn) và trong khuôn viên KDL Thiên đường Bảo Sơn (kéo dài từ cổng chính đến 

Khu phố cổ) sẽ liên tục diễn ra các hoạt động giới thiệu Du lịch-Văn hóa Ẩm thực-

Làng nghề truyền thống, trưng bầy và trình diễn nghệ thuật dân tộc truyền thống và 

các trò chơi dân gian (Có thiết kế và kịch bản chi tiết kèm theo). 

 + Khu Ẩm thực (trong Thiên đƣờng Bảo Sơn) với các quầy, quán, nhà hàng 

trình diễn, giới thiệu và phục vụ khách tham quan những món ăn dân dã, đặc sản 

của Hà Nội và của các vùng, miền, tỉnh, thành phố khác nhau trên đất nƣớc nhƣ: 

Bánh cuốn Thanh Trì, bún, miến, bánh chƣng, bánh tẻ, bún ốc, bún riêu, chả cá, hải 

sản, các loại chè, các món ăn Miền núi phía Bắc, Huế, Nam Bộ... và một số món ăn 

đặc trƣng của các quốc gia, dân tộc trên Thế giới. 

+ Khu Làng nghề (trong Thiên đƣờng Bảo Sơn) trình diễn, giới thiệu sản 

phẩm các làng nghề truyền thống (dệt lụa, làm gốm, vẽ tranh dân gian, làm quạt, 

tiện gỗ, đan lát, làm nón, đúc đồng, chạm khắc gỗ v.v...) với sự trình diễn nghề 

nghiệp của các nghệ nhân, các công nhân làng nghề, thể hiện sự khéo léo, tinh tế 

của ngƣời thợ thủ công; giới thiệu và bán các sản phẩm truyền thống. 

+  Xen kẽ giữa hai khu vực chính (Ẩm thực và Làng nghề) kéo dài đến khu 

phố cổ là các địa điểm thưởng trà, xem viết thư pháp, nặn tò he... các sân khấu 

biểu diễn nghệ thuật dân gian, nhƣ Rối nƣớc, Ca trù, trích đoạn Ca kịch dân tộc - 

Tuồng, Chèo, Cải lƣơng, Xẩm, ca múa nhạc, Xiếc, Nhạc nƣớc... Các hình thức vui 

chơi giải trí với các trò chơi dân gian, truyền thống của TL-HN và các vùng miền cả 

nƣớc (nhƣ Đu tre, Kéo co, Đẩy gậy, Ô ăn quan, Ném còn. Bơi trải, Pháo đất, Nấu 

cơm thi, Chọi gà, Thi chim Họa mi hót...) và các trò chơi hiện đại, cảm giác mạnh 

du nhập vào Việt Nam những năm gần đây. 
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3. Các hoạt động giao lưu, trao đổi, hợp tác quốc tế trong Liên hoan: 

Hội thảo quốc tế (Hội trƣờng Nhà hát Thiên đƣờng Bảo Sơn ngày 4/10/2010), 

trong khuôn khổ LHDLQT (Tổng cục Du lịch chủ trì) sẽ mang lại cho Liên hoan, 

những cơ hội tìm hiểu, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quản lý và kinh doanh, hợp tác 

khai thác khách du lịch, liên doanh đầu tƣ các dự án du lịch...   

Tiếp theo phần hội thảo sẽ là một dạ hội du lịch, tạo không khí vui vẻ, hoà 

đồng, góp phần tăng cƣờng, củng cố quan hệ hợp tác giữa các bên, các đối tác, giữa 

bạn bè du lịch trong nƣớc và quốc tế. 

             Sơ đồ Hoạt động chính của Liên hoan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC NGHI LỄ CHÍNH TRONG LIÊN HOAN 

I. CHƢƠNG TRÌNH LỄ KHAI MẠC LIÊN HOAN 

Bao gồm 2 nghi lễ: Chƣơng trình khai trƣơng khu Triển lãm Du lịch (08g30 

ngày 02/10/2010) và Lễ khai mạc LHDLQT (20h00 ngày 02/10/2010)  

Phần thứ nhất: Khai trƣơng khu Triển lãm Du lịch  

08h30 ngày 02/10/2010 – Tại Sân khấu trước Cổng chính KDL Thiên đường 

Bảo Sơn (đường Lê Trọng Tấn)  

Nghi lễ 

Khai trƣơng 

Khu Triển lãm  

Tiệc Chào 

mừng 

Khai mạc Liên 

hoan 

Bế mạc Liên 

hoan và Tiệc 

chia tay 

Giới thiệu du lịch Hà 

Nội, Việt Nam 

 và thế giới 

-  Khu gian hàng du 

lich Hà Nội 

- Khu gian hàng Du 

lịch Thê giới  

-  Khu gian hàng Du 

lịch các tỉnh, TP cả 

nƣớc Xẩm, 

Hò Huế, Lý Nam Bộ 

- Hội thảo về trà,về 

thú chơi ngƣời Hà 

Nội… 

Khám phá Văn 

hóa Việt: 

- Khu ẩm thực  

- Khu làng nghề 

truyền thống. 

- Khu phố cổ 

HN  

Biểu diễn nghệ 

thuật, trò chơi 

dân gian truyền 

thống, hiện đại, 

tái hiện những 

sinh hoạt cổ xƣa 

của HN 

Hội thảo 
(Giao lƣu - 

hợp tác 

Quốc tế) 

 

HOẠT ĐỘNG CHÍNH 

CỦA LIÊN HOAN 
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Thời gian Khu vực Nội dung  chƣơng trình Ghi chú 

08h00 -8h30 Cổng chào 1: Từ 

đƣờng Láng-Hòa 

Lạc rẽ vào đƣờng Lê 

Trọng Tấn  

Đón khách: Múa Lân, múa sƣ 

tử chào mừng và đón khách 

 Quân nhạc biễu diễn. 

Xem bản 

đồ và thiết 

kế 

 Sau cổng chào 1: 

Đ.Lê Trọng Tấn -  

Cầu vƣợt trƣớc cổng 

vào Thiên đƣờng 

Bảo Sơn. 

Nội dung buổi lễ. 

- Khách VIP: Đại diện Bộ 

VH,TT&DL, Tổng cục Du 

lịch VN, UBND TP Hà Nội, 

Ban chỉ đạo, Ban tổ chức 

LHDLQT...  

Đại diện các đoàn Du lịch 

trong nƣớc và Quốc tế tham 

gia LH;  

 

8h30 – 8h45 Phần chính buổi lễ. MC giới thiệu lý do, giới thiệu 

đại biểu tham dự lễ khánh 

thành 

 

8h45 – 8h50 Đại diện TP HN  

 

Đại diện TP HN phát biểu 

khai mạc buổi lễ. 

 

8h50 – 9h00 Bộ VH,TT&DL 

hoặc  Tổng cục Du 

lịch 

Đại diện Bộ VH-TT-DL (hoặc 

TCDL) phát biểu và tuyên bố 

khai trƣơng khu Triển lãm du 

lịch  

 

9h00 – 9h05 Mời đại biểu cắt 

băng khai mạc 

MC giới thiệu các vị đại biểu 

cắt băng khai mạc khu Triển 

lãm ku lịch 

 

9h05 – 9h15 Đại biểu cắt băng 

khánh thành 

Đại biểu TW và Hà Nội cắt 

băng khai trƣơng khu Triển 

lãm. 

 

Từ 9h15  Tham quan khu 

Triển lãm 

Các hoạt động văn 

hoá-nghệ thuật, lễ 

hội đƣờng phố và  

hoạt náo diễn ra ở 

Khu vực Triển lãm 

MC mời các đại biểu tham 

quan Khu Triển lãm 

Đại biểu đi cùng Ban tổ chức 

tham quan triển lãm trong 

không khí lễ hội carnaval sôi 

động diễn ra xung quanh khu 

vực triển lãm. 

Kết thúc 

lễ khai 

trƣơng khu 

Triển lãm 
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Phần thứ hai: Tiệc chiêu đãi chào mừng của UBND TP HÀ NỘI 

Từ 17g00  ngày 02/10/2010 – Tại Hội trường Nhà hát Thiên đường Bảo Sơn 

(Có kịch bản, chƣơng trình riêng). 

Phần thứ ba: Lễ Khai mạc Liên hoan  

Từ 20h ngày 02/10/2010 – Tại sân khấu chính Thiên đường Bảo Sơn. 

1. PHẦN LỄ 

TT Thời gian Khu vực Nội dung  chƣơng trình Ghi chú 

1 19h45- 20h00 Sân khấu chính 

trong KDL TĐBS 

Mời đại biểu, các đoàn 

khách vào dự lễ Khai mạc 

LHDLQT tại sân khấu 

chính trong TĐBS. 

 

Xem thiết 

kế sân 

khấu và 

phụ cận 

2 20h00- 20h10 Sân khấu chính 

trong KDL TĐBS 

 

Tiết mục múa “Hoa Sen” 

với ánh sáng laze mở đầu 

lễ Khai mạc LHDLQT.  

DV Nhà 

hát Tuổi 

trẻ. 

3 20h10-20h15 Sân khấu chính 

trong KDL TĐBS 

Giới thiệu đại biểu và các 

đoàn tham dự Khai mạc 

Liên hoan. 

MC 

4 20h15-20h20          - nt - 

 

Đại diện Chính phủ phát 

biểu. 

 

5 20h20-20h25          - nt - 

 

Lãnh đạo UBND TP HN 

phát biểu và tuyên bố Khai 

mạc LHDLQT. 

 

6 20h25-20h30          - nt - 

 

Pháo bông hƣởng ứng. 

Bắt đầu chƣơng trình nghệ 

thuật.  

 

2. CHƢƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT ĐÊM KHAI MẠC 

1  

20h35-21h00 

 

Sân khấu chính 

Theo Kịch bản Văn học và 

phân cảnh đã đệ trình 

Chƣơng 1: Thanh âm Đồng 

Vọng 
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2 21h00- 21h20  

 Sân khấu chính 

Theo Kịch bản Văn học và 

phân cảnh đã đệ trình 

Chƣơng 2: Quê hƣơng chú 

Tễu lạc quan, yêu đời, hiếu 

khách chào đón bè bạn  

 

3 21h20- 21h40  

Sân khấu chính 

Chƣơng 3:  Hà Nội - Thành 

phố vì Hòa bình, Hội nhập 

và Phát triển 

 

4 21h40-21h45   

Sân khấu chính 

Kết thúc Lễ khai mạc Liên 

hoan, bắn pháo hoa chào 

mừng. 

 

5 21h45- 22h00 Khu vực sau sân 

khấu 

 

Bắn pháo hoa chào mừng và 

kết thúc lễ Khai mạc 

LHDLQT TL-HN 2010 

 

II. CHƢƠNG TRÌNH LỄ BẾ MẠC LIÊN HOAN 

(KẾT HỢP VĂN NGHỆ & TIỆC CHIA TAY) 

 Thời gian: Từ 18h00 ngày 05/10/2010 

 Địa điểm: Hội trƣờng Nhà hát Thiên đƣờng Bảo Sơn 

 

TT Thời gian Khu vực Nội dung chƣơng trình Ghi chú 

1 18g00- 18g30  Sân khấu chính Đón khách 

Các tiết mục văn nghệ trên 

sân khấu bế mạc.   

 

2 18g30-18g45  Sân khấu chính - MC giới thiệu đại biểu 

- Trƣởng ban tổ chức liên 

hoan đánh giá tổng kết các 

hoạt động trong 4 ngày liên 

hoan 

- Chiếu trên màn hình clip 

hình ảnh các hoạt động của 

liên hoan minh họa cho bản 

Tổng kết.  
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3 18g45- 19g00  Sân khấu chính Biểu diễn các tiết mục văn 

nghệ của đoàn nghệ thuật 

nƣớc ngoài 

 

4 19g00 - 19g15  Sân khấu chính Ban tổ chức biểu dƣơng, khen 

thƣởng những tập thể, cá nhân 

có đóng góp vào thành công 

của liên hoan (trao phần 

thƣởng, quà tặng cho cácnhà 

tài trợ, các đơn vị, cá nhân 

trong nƣớc và nƣớc ngoài có 

đóng góp tích cực vào liên 

hoan) 

 

5 19g15-19g25  Sân khấu chính Phát biểu của đại diện Tổng 

Cục Du lịch Việt Nam 

 

6 19g25-19g30  Sân khấu chính Đại diện thành phố Hà Nội 

tuyên bố bế mạc liên hoan và 

đề nghị nâng cốc chúc mừng 

thành công của liên hoan  

 

7 Từ 19g30 Toàn bộ không 

gian Nhà hát 

Bắt đầu tiệc chiêu đãi, xen với 

các tiết mục biểu diễn nghệ 

thuật   

Kết thúc  

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LIÊN HOAN DU LỊCH QUỐC TẾ THĂNG 

LONG - HÀ NỘI – 2010. 

 Thời gian: Từ 8h00 ngày 02/10 đến 22h00 ngày 05/10/2010 

 Địa điểm: Các khu vực tổ chức Liên hoan (khu vực Triển lãm du lịch, khu 

vực văn hóa- ẩm thực - làng nghề truyền thống, khu vực biểu diễn nghệ thuật và trò 

chơi dân gian - hiện đại trong Thiên đƣờng Bảo Sơn, Hội trƣờng, Khu phố cổ HN). 

1. Các hoạt động trong Khu Triển lãm Du lịch: 

Khu vực Thời gian Hoạt động 

Đường Lê 

Trọng Tấn 

đến  cầu 

vượt trước 

Ngày thứ 1 

(02/10/2010) 

08:00 - 22:00 

- Khai trƣơng khu Triển lãm (tại sân khấu cổng 

chính Thiên đƣờng Bảo Sơn) 

 Sử dụng múa lân, sư tử, quân nhạc tham gia… 

 Đại diện thành phố HN phát biểu  
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cổng vào 

TĐBS 

Đại diện ngành du lịch (Bộ VH-TT-DL hoặc 

Tổng cục Du lịch VN) phát biểu 

 -  Mở cửa các gian hàng du lịch Hà Nội, các 

tỉnh, thành phố trong nƣớc, các gian hàng du lịch 

nƣớc ngoài (đón khách tham quan, giao dịch, 

mua sắm...) 

-  Các hoạt động văn hoá - nghệ thuật trong khu 

vực Triển lãm   

Các ngày từ 03-

05/10/2010) 

08:00 - 22:00 

- Tiếp tục hoạt động của các gian hàng du lịch 

(đón khách tham quan, giao dịch, mua sắm) 

- Mỗi ngày tổ chức 02 chƣơng trình biểu diễn 

nghệ thuật (sáng 1 chiều 1): Biểu diễn nghệ thuật 

dân tộc truyền thống 3 miền, nhạc trẻ, vũ - nhạc 

Quốc tế, xiếc, ảo thuật, hiphop... (sẽ có chƣơng 

trình cụ thể thông báo với khách tham quan) 

2. Các hoạt động trong Khu vực Du lịch - Văn hóa - Ẩm thực - Làng nghề 

- Vui chơi - Giải trí trong Thiên đƣờng Bảo Sơn:  

Khu vực Thời gian Hoạt động 

Khu văn 

hóa ẩm 

thực 

 

 

 

 

Từ ngày thứ 1 

đến ngày thứ 

5 

(02-05/10)  

08:00 - 22:00 

- Tại khu vực bên phải cổng vào, trong CV TĐBS,  

các gian hàng Ẩm thực dân tộc, Ẩm thực Quốc tế mở 

cửa đón khách, trình diễn cách làm và giới thiệu các 

món ăn độc đáo thể hiện văn hóa ẩm thực của ngƣời 

Hà Nội, của các địa phƣơng cả nƣớc (món ăn miền 

Núi phía Bắc, món ăn Huế và miền Trung, món ăn 

Nam bộ...). 

- Khách tham quan có thể đƣợc quan sát các Nghệ 

nhân ẩm thực, đầu bếp lành nghề chế biến các món 

ăn của Việt Nam và Quốc tế, thậm chí có thể xin vào 

làm thử một vài công đoạn hoặc làm cả một món ăn 

(nhƣ quấn và rán nem...).  

Khu văn 

hóa làng 

nghề 

truyền 

Từ ngày thứ 1 

đến ngày thứ 

5 

(02-05/10)  

- Tại khu vực bên trái cổng vào, trong CV TĐBS 

(khu làng nghề), các gian hàng thủ công truyền thống 

mở cửa đón khách xem, tổ chức trình diễn cách làm, 
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thống 08:00 - 22:00 giới thiệu và chào bán các sản phẩm tinh xảo thể hiện 

văn hóa làng nghề truyền thống của Hà Nội và cả 

nƣớc (nhƣ dệt thổ cẩm, dệt lụa tơ tằm, gốm sứ, làm 

nón, trạm khắc gỗ, thêu, ren, mây tre đan, khảm trai, 

nặn tò he…) 

- Khách tham quan có thể quan sát các nghệ nhân, 

thợ thủ công lành nghề cuả các làng nghề trình diễn 

cách làm các mặt hàng thủ công, mỹ nghệ. Đặc biệt 

với một số công đoạn của một số nghề, có thể cho 

khách đƣợc làm thử và có thể tự làm sản phẩm cho 

mình. Điều này sẽ gây hứng thú rất nhiều cho khách 

du lịch và khách tham quan. 

 Khu vực 

thể hiện 

vẻ đẹp 

văn hóa 

Việt 

Từ ngày thứ 1 

đến ngày thứ 

5 

(02-05/10)  

08:00 - 22:00 

- Xen kẽ giữa các khu Ẩm thực và Làng nghề truyền 

thống, (kéo dài đến Khu phố cổ) là các khu vực trình 

bẩy, thể hiện vẻ đẹp văn hóa truyền thống, bao gồm 

các quầy trình diễn Nghệ thuật Thƣ pháp, Đàm đạo 

Văn hóa Trà, tranh Hàng Trống, trƣng bầy đồ cổ; 

diễn xƣớng, đàm đạo về trà & sen; triển lãm tranh - 

ảnh nghệ thuật về Thăng Long - Hà Nội qua các thời 

kỳ lịch sử và ngày nay. 

Khu vực 

biểu diễn 

nghệ 

thuật  

Từ ngày thứ 1 

đến ngày 5  

(02-05/10)  

08:00 - 22:00 

-  Xen kẽ giữa các khu Ẩm thực và Làng nghề truyền 

thống là các sân khấu biểu diễn nghệ thuật truyền 

thống (mỗi ngày hai chương trình - Sáng và Chiều) 

-  Các sân khấu nghệ thuật truyền thống: Ca trù, Rối 

nƣớc, Quan họ, Chèo, Xẩm, Chầu văn, nhạc cụ dân 

tộc (sáo - nhị - đàn bầu…) Múa sạp, Múa Xòe Thái, 

Kồng Chiêng Mƣờng - Tây Nguyên, các điệu múa 

Chăm...  (có chƣơng trình cụ thể cho từng ngày)  

- Các sân khấu  biểu diễn nghệ thuật hiện đại, nhạc 

trẻ, các loại hình nghệ thuật biểu diễn du nhập từ 

nƣớc ngoài (có chƣơng trình cụ thể từng ngày)  
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Khu vực 

trò chơi 

dân gian 

– trò chơi 

hiện đại 

 

Từ ngày thứ 1 

đến ngày 5  

 (02-05/10)  

08:00 - 22:00 

- Tổ chức các trò chơi dân gian nhƣ: Chơi ô ăn quan, 

nặn pháo đất, đu tre, chọi gà, chọi cá, thi Họa mi hót, 

đánh cờ ngƣời, kéo co, đẩy gậy, ném còn, đấu vật, 

biểu diễn võ thuật, khí công, nội công, đi cà kheo, 

nấu cơm thi… (có chƣơng trình cụ thể từng ngày)… 

- Khu phố cổ Hà Nội tái hiện cuộc sống và sinh hoạt 

thƣờng ngày của cƣ dân phố cổ HN đầu Thế kỷ XX. 

-  Tại các khu công năng vẫn tiếp tục các trò chơi 

hiện đại, cảm giác mạnh nhƣ chiếu phim 3D, cầu 

trƣợt, đu treo, Nhà ma, mê cung, tầu lƣợn…  

3. Hoạt động Hội thảo Du lịch Quốc tế (trong Hội trƣờng Nhà hát Thiên 

đƣờng Bảo Sơn) và Dạ hội Du lịch 

 Khu vực Thời gian Hoạt động 

Hội 

trường 

Thiên 

đường 

Bảo Sơn 

 

 

 

 

 

Ngày 

04/10/2010 

Chiều (14h00 

- 17h00) 

- Chủ trì: Tổng cục Du lịch.  

- Phối hợp: Sở VH,TT&DL Hà Nội. 

- Có các chƣơng trình nghệ thuật xen kẽ. 

- Trƣng bày ảnh Du lịch Việt Nam, Hà Nội và quốc 

tế tại hành lang và các mảng tƣờng Hội trƣờng. 

- Có hệ thống projector, màn hình và các clip đƣợc 

chuẩn bị trƣớc theo từng nội dung. 

- Có một số bàn xung quanh để các doanh nghiệp 

DL giới thiệu ấn phẩm quảng bá. 

- Có các cuộc gặp gỡ, trao đổi, ký kết hợp đồng hợp 

tác du lịch giữa các doanh nghiệp du lịch. 

- Có tổ chức Dạ hội, gồm một số hoạt động giao 

lƣu kết hợp tiệc buffet. 

- Ngoài khách mời (các đoàn tham dự Liên hoan 

còn mời các nhà báo trung ƣơng, địa phƣơng) 

- Chủ đề (gợi ý): Việt Nam - Hà Nội, điểm đến du 

lịch hấp dẫn, thân thiện và an toàn. 

(Chủ đề, nội dung và chƣơng trình cụ thể Hội thảo 

do Tổng cục Du lịch quyết định và điều hành)    
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4. Các hoạt động chiêu đãi quan khách 

4.1. Tiệc chiêu đãi (Gala Dinner)  

- Thời gian: Từ 17h30 -19h30 ngày 02/10/2010 

- Số lƣợng khách dự kiến: 800 

- Địa điểm: Hội trƣờng lớn  

Thời gian Nội dung Chƣơng trình Ghi chú 

17h30- 17h55 Đón khách Lễ tân mặc áo dài đón 

khách. Mở nhạc đón khách 

17h55-18h00 MC mời khách ổn định chỗ ngồi MC 

18h- 18h05 Mở màn một tiết mục nghệ thuật Tiết mục văn nghệ 

18h05-18h10 Tuyên bố lý do, giới thiệu quan 

khách. Mời Lãnh đạo UBND TP 

HN lên phát biểu khai tiệc. 

MC 

18h10-18h15 Phát biểu khai tiệc của Lãnh đạo 

UBND Thành phố Hà Nội  

Lãnh đạo UBND Thành 

phố HN 

18h15-19h30 Nhập tiệc. Thƣởng thức chƣơng 

trình nghệ thuật 

(có kịch bản cho chƣơng 

trình nghệ thuật kèm theo) 

19h30  Mời các đại biểu ra khu vực biểu 

diễn nghệ thuật dự Lễ khai mạc 

Liên hoan  

MC mời các đại biểu ra sân 

khấu dự Lễ khai mạc Liên 

hoan 

4.2. Tiệc chia tay (Fare well Party), kết hợp với Lễ bế mạc LH. 

- Thời gian: Từ 18g00 ngày 05/10/2010 

- Số lƣợng khách dự kiến: Từ 600 – 800 khách 

- Nội dung, chƣơng trình: Nhƣ phần Lễ bế mạc nêu trên. 

5. Kịch bản chƣơng trình pháo hoa Lễ khai mạc.  

- Thời gian: Tối 02/10/2010 

- Thời lƣợng: 15 phút  

- Địa điểm: Sân khấu trung tâm 
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STT TÊN HÀNG HÓA ĐVT SL 

I Hoa thuật   

1 Pháo hiệu Ø 60 Quả 5 

2 Rồng lửa Ø 40 Ống 100 

3 Pháo phun hoa Ø 50 Ống 50 

4 Pháo phun nƣớc Ø 25 Ống 50 

5 Giàn hoa buông Giàn 15 

6 Mƣa vàng Quả 50 

7 Mƣa bạc Quả 50 

8 Cây cọ vàng Quả 50 

9 Đỏ nổ 1 lần Quả 25 

10 Trái tim tiếng sáo Quả 10 

11 Giàn chữ Z Ø 30 Giàn 10 

12 Giàn phun sao Ø 30 (25 ô/giàn) Giàn 10 

13 Thác nƣớc Ø 10 M 20 

14 Giàn phun nổ Giàn 10 

15 Giàn pháo rít Ø 30 (100 ô/giàn) Giàn 10 

16 Giàn Rồng lửa dẻ quạt Giàn 5 

17 Ngọn lửa đỏ nhấp nháy Ống 50 

18 Ống hoa buông Ống 30 

19 Bảng chữ “Chào mừng Liên hoan DL QT 2010” Bảng 1 

II Pháo hoa tầm thấp Giàn  

1 Giàn hoa cúc kép Giàn 32 

2 Giàn hoa cúc kép lộp bộp thân đỏ Giàn 4 

3 Giàn hoa cúc kép thân xanh lục Giàn 4 

4 Giàn hoa cúc kép hai màu thân trắng Giàn 8 
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5 Giàn hoa cúc kép – Sóng vàng lấp lánh Giàn 8 

6 Giàn đuôi hổ Giàn 4 

7 Giàn cây cọ vàng Giàn 4 

8 Giàn mƣa vàng mƣa bạc kép Giàn 12 

9 Giàn cúc kép pháo hình có tiếng sáo Giàn 8 

10 Giàn hoa hƣớng dƣơng Giàn 8 

11 Giàn hoa cúc kép – hoa thủy vòng Giàn 12 

12 Giàn mƣa bạc đồng loại Giàn 8 

13 Giàn mƣa vàng đồng loại Giàn 8 

14 Giàn hoa cúc đồng loại Giàn 8 

15 Giàn hoa cúc đơn Giàn 8 

16 Giàn phức đơn Giàn 32 

17 Giàn liễu rủ Giàn 16 

6. Xây dựng tour du lịch giành cho đại biểu.  

- Thời gian: Các ngày 03-05/10/2010 

- Địa điểm: Hà Nội 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý Lữ hành Sở VH,TT&DL Hà Nội chỉ đạo 

một công  ty lữ hành có đủ kinh nghiệm và điều kiện đứng ra tổ chức thực hiện. 

- Nội dung: Tổ chức 03 tour du lịch 1 ngày và 3 tour ½ ngày dành cho các đại 

biểu về dự liên hoan (theo đăng ký cụ thể) nhƣ:  

+ Tour khảo sát các điểm di tích lịch sử văn hóa của Hà Nội: Văn Miếu, 

Hoàng Thành Thăng Long, chùa Trấn Quốc,.. 

+ Tour thăm quan một số làng nghề truyền thống: lụa Vạn Phúc - gốm Bát 

Tràng - mây tre đan phú Vinh... 

+ Tour du lịch sinh thái, võ thuật, bảo tàng, làng văn hoá... của Hà Nội. 

PHẦN III: KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG 

A.  Kênh truyền thông: 

1. Báo giấy: 85 báo 

2. Báo mạng: 15 báo 

3. Social media: 10 box chuyên đề 
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4. Đài truyền hình: VTV, VTC, HTV1, HTV2, VOV, TH.TP.HCM, DNTV… 

5. Websie: www.lienhoandulichquocte.com.vn 

6. Quảng cáo ngoài trời: Pano, bandroll, banner  

7. Quảng cáo trên giấy: Áp-phích, tờ rơi, tờ gấp, catalogue chƣơng trình, hồ sơ 

truyền thông, hồ sơ tài trợ, kỷ yếu... 

8. Quảng cáo đƣờng phố: Roadshow, biển đèn quảng cáo, bảng điện tử 

9. Đại sứ quán các nƣớc: Pháp, Đức, Italia, Anh, Nga, Đan Mạch, Hà Lan, 

Mỹ, Úc, New Zealand, Các nƣớc Bắc Âu, Đông Âu, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật 

Bản, Lào, Campuchia, Thái Lan, Singapore, Malaysia… 

 Tiến độ các hoạt động truyền thông: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kế hoạch thực hiện các hoạt động truyền thông: 

1. Từ 20/7/2010: 

- Lập website chƣơng trình dự kiến tên miền: 

  www.lienhoandulichquocte.com.vn 

- Mở các kênh quảng bá bằng hình thức liên kết website của chƣơng trình qua 

các website của khối cơ quan nhà nƣớc: UBND TP Hà Nội, Sở VH,TT&DL, Tổng 

  

- Đƣa tin, 

thực hiện các  

chƣơng trình 

Truyền thông 

 trên social 

media 

Đồng loạt truyền 

thông: 

Treo pano, phát 

trailer chƣơng trình 

VTV, HTV1, 

HTV2, DNTV, 

HTV7, VTC 

Quảng cáo trên hệ 

thống bảng điện tử 

Phát hành phiếu 

tham dự CT 
 

 

- Triển 

khai  

kế hoạch 

 roadshow 

- Treo 

banner, 

bandroll 

quảng cáo 

đƣờng 

phố 
 

- Lập website 

chƣơng trình 

- Làm việc với  

Đại sứ quán 

- Gửi hồ sơ các 

gian hàng triển 

lãm đến các đv 

Họp báo 

 

- Đƣa tin 

phóng sự 

 bên lề 

Liên hoan 
  

7/2010 

8/2010 

9/2010 

15/9/2010 

- Lập kỷ 

yếu 

chƣơng 

trình 

- Cảm ơn 

các đơn 

vị đã hỗ 

trợ, tham 

gia liên 

hoan trên 

báo giấy 

và báo 

mạng 

Sau LH 
hoan  
5/10/201
0 
5/1030/1
0/20101 

Thời điểm tiến hành các hoạt động 

truyền thông 

20/9/2010 

http://www.lienhoandulichquocte.com/
http://www.lienhoandulichquocte.com/
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cục Du lịch, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Đầu tƣ, Xây dựng 

và Du lịch Bảo Sơn. 

- Trong các hình ảnh quảng bá, giới thiệu Thăng Long - Hà Nội, lồng thêm 

tuyên truyền cho sự kiện “Liên hoan Du lịch Quốc tế Thăng Long – Hà Nội 2010” 

- Lập catalogue chƣơng trình, tờ rơi. 

- Hồ sơ truyền thông 

- In hồ sơ tài trợ chƣơng trình và hồ sơ đăng ký gian hàng 

- Triển khai quảng cáo và bắt đầu công tác mời tài trợ cho chƣơng trình. 

- Triển khai công tác mời tham gia các gian hàng 

- Làm việc với các Đại sứ quán, các tổ chức nƣớc ngoài mời tham gia  

2. Tháng 8/2010: 

Từ 15 -20/8/2010: Tổ chức họp báo 

- Địa điểm (dự kiến): Khách sạn Bảo Sơn - Ba Đình - Hà Nội 

- Thời gian (dự kiến): 9h00 

- Dự kiến mời các cơ quan thông tấn, báo chí (báo viết, báo hình, phát thanh, 

báo điện tử) nhƣ Đài TH VN, Đài PTTN Việt Nam, Đài PT-TH Hà Nội, Báo Hà 

Nội Mới, Báo Văn hoá, Báo Du lịch, Tạp chí Du lịch, Báo Kinh tế và Đô thị … họp 

báo, đƣa tin, viết bài về chƣơng trình. 

-  Khách mời của buổi họp báo: Đại diện UBND TP Hà Nội, Tổng cục Du 

lịch, Sở VH,TT&DL, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các nhà tài trợ.  

Lập 10 box trên một số diễn đàn lớn của Việt Nam để đăng tải, quảng bá cho 

sự kiện 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và “Liên hoan Du lịch Quốc tế Thăng Long 

– Hà Nội 2010” một cách rộng rãi và qui mô, nhằm thu hút sự quan tâm của ngƣời 

dân trong nƣớc và du khách Quốc tế cho sự kiện. 

Lập kế hoạch quảng cáo trên các hệ thống bảng điện tử: 

- Hộp điện tử màn hình LCD (các khu công cộng, chung cƣ, các tòa  nhà) 

15/8/2010: Sản xuất trailer, TVC, in thiếp mời, bandroll, pano, banner… 

3. Tháng 9/2010: 

Đầu tháng 9/2010: Tiến hành treo pano tấm lớn đồng loạt tại các cửa ngõ vào 

Thủ đô, các khu công cộng, đƣờng phố. 
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Từ 10/9/2010: Phát trailer, TVC quảng cáo chƣơng trình liên tục trên VTV, 

HTV một tuần 5 lần vào khung giờ vàng. 

Từ 15-25/9/2010: 

- Lên kế hoạch sản xuất chuẩn bị trang phục, đạo cụ cho road show 

- Treo quảng cáo banner, bandroll 

4. Tháng 10/1010: 

- Ngày 02/10/2010 Khai mạc Liên hoan. Truyền hình trực tiếp trên VTV, báo 

chí, Đài PT-TH HN đƣa tin lễ Khai mạc  

- Từ 02 - 04/10/2010: Làm phóng sự về chƣơng trình và phát vào bản tin chiều 

và tối của các kênh VTV, HTV  

-  Ngày 05/10/2010: Phóng sự tổng kết về sự thành công của chƣơng trình và 

phát biểu nhận xét của lãnh đạo Nhà nƣớc về sự kiện này (dùng trong Lễ Bế mạc và 

phát sóng trên các đài truyền hình). 

Sau ngày 05/10/2010:  

- Phát hành kỷ yếu chƣơng trình, gửi đến khách VIP và các nhà tài trợ cảm ơn 

sự tham gia, giúp đỡ Ban Tổ chức thực hiện thành công Liên hoan. 

- Đăng cảm ơn các đơn vị giúp đỡ và tham gia chƣơng trình. 

PHẦN IV: CÁC PHƢƠNG ÁN HẬU CẦN 

I. Nâng cấp đƣờng vào KDL Thiên đƣờng Bảo Sơn: 

Hiện đƣờng vào KDL đang đƣợc sửa chữa, còn nhiều hầm hố, đất cát gây khó 

khăn giao thông. Hệ thống điện thắp sáng chƣa đƣợc bảo đảm. 

- Đề nghị Sở Xây dựng, Sở Giao thông hoàn thành và bảo đảm giải quyết ùn 

tắc sớm tuyến đƣờng Láng Hòa Lạc và lối rẽ vào CV Thiên đƣờng Bảo Sơn. 

- Dọn dẹp phong quang đƣờng Lê Trọng Tấn  

- Lắp thêm hệ thống điện, tăng cƣờng hệ thống chiếu sáng tại các tuyến 

đƣờng, cổng CV, các khu vực diễn ra các hoạt động triển lãm, lễ hội trong ngoài 

khuôn viên Thiên đƣờng Bảo Sơn. 

-  Trồng cột treo banner quảng cáo tại đƣờng Láng - Hòa Lạc và đƣờng Lê 

Trọng Tấn. 

-  Chăm sóc, sửa sang hệ thống cây xanh, hoa trong công viên: 
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II. Chỉnh trang hệ thống cấp, thoát nƣớc cho các khu vực triển lãm, ẩm 

thực, làng nghề: 

- Lắp đặt thêm nhà vệ sinh lƣu động. 

- Phân bố lực lƣợng nhân lực làm vệ sinh trong khu vực diễn ra LH. Rác thải 

đƣợc thu gom từng khu vực. Tăng cƣờng các thùng rác để ngƣời tham dự LH có thể 

xả rác thuận lợi. Thƣờng xuyên thu gom rác. 

  Chuẩn bị các phương án giải quyết giao thông khu vực Liên hoan. 

- Đảm bảo thông suốt trên đoạn đƣờng chính ra vào Liên hoan. 

- Phân luồng cho các phƣơng tiện chuyên chở phục vụ lễ hội: Quy định bãi đỗ 

xe. Không cho các phƣơng tiện giao thông tự ý ra vào trong khu vực diễn ra LH. 

III. Y tế: 

- Chuẩn bị kế hoạch để có lực lƣợng y tế thƣờng trực tại LH. 

- Có xe cứu thƣơng thƣờng trực (1 xe cứu thƣơng + 3 nhân viên y tế/ ngày) 

IV. Tiếp phẩm: 

- Đƣờng tiếp phẩm: quy hoạch lối đi riêng (cổng sau vào khu phố cổ)  

- Thực phẩm cung cấp cho các gian hàng phải có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo 

vệ sinh an toàn thực phẩm (có chứng nhận khi đăng ký tham dự gian hàng) 

- Mọi hàng hóa khi đƣa vào cung cấp cho các gian hàng đều phải đƣợc kiểm 

tra và đƣợc xác nhận của đại diện các gian hàng và nhân viên an ninh phụ trách. 

V. Nhân lực tham gia chƣơng trình: 

-   Khoảng 800 ngƣời trong các ban quản lý, giám sát. Thành lập những đội, 

nhóm nhân viên chuyên môn phục vụ dàn dựng chung, dàn dựng sân khấu, trang trí 

các khu vực triển lãm, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật; đội ngũ lễ tân phục vụ lễ Khai 

mạc, Bế mạc; đội ngũ làm công tác an ninh; đội phục vụ, vệ sinh, đội y tế, đội bảo 

hộ... 

- Đội ngũ hƣớng dẫn viên du lịch 60 ngƣời/2 ca. Đội ngũ hƣớng dẫn viên du 

lịch, nhân viên đón tiếp và phục vụ khách, các đoàn khách trong nƣớc và nƣớc 

ngoài, các khách đoàn theo yêu cầu; giới thiệu văn hóa Hà Nội và các vùng miền. 

- Huy động và tổ chức đội ngũ tình nguyện viên, là sinh viên một số Trƣờng 

ĐH, CĐ để hỗ trợ các hoạt động đón tiếp, phục vụ, giới thiệu...trong Liên hoan.  
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VI. Họp triển khai chƣơng trình: 

Để đảm bảo Liên hoan diễn ra tốt đẹp, thành công nhƣ mong muốn, Ban Tổ 

chức sẽ triển khai các cuộc họp nhƣ sau: 

- Họp Ban Tổ chức thống nhất nội dung, chƣơng trình và cách thức tổ chức, 

phối hợp triển khai giữa các đơn vị thành viên. 

- Họp các Tiểu ban trong Ban Tổ chức Liên hoan. 

- Họp giữa các đơn vị tham gia triển khai chƣơng trình. 

- Họp triển khai kế hoạch truyền thông. 

- Họp triển khai kế hoạch chƣơng trình với các nhóm công tác cụ thể (nội 

dung, an ninh, y tế, hậu cần, nghệ thuật...). 

- Họp triển khai chƣơng trình với các đơn vị tham gia Liên hoan. 

VII. Tài chính: 

- Xây dựng dự toán, phân rõ các nguồn xin ngân sách Thành phố cấp, nguồn 

hỗ trợ của Tổng cục Du lịch Việt Nam, nguồn đóng góp của Tập đoàn Bảo Sơn, 

nguồn xã hội hoá. 

- Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí nêu trên theo đúng các quy định của 

pháp luật. 

- Thực hiện thanh quyết toán đúng quy định.  
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BAN TỔ CHỨC LIÊN HOAN DU LỊCH QUỐC TẾ  

THĂNG LONG - HÀ NỘI 2010 

 

 

 

 

 

 

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ VĂN HÓA – THỂ THAO – DU LỊCH  

----------------------------- 

 
 

THÔNG TIN CHUNG 

      

   

   
 

LIÊN HOAN DU LỊCH QUỐC TẾ THĂNG LONG HÀ NỘI 2010 

Từ ngày 02/10 đến 05/10/2010 tại Thiên đƣờng Bảo Sơn 
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THÔNG TIN CHUNG 

LIÊN HOAN DU LỊCH QUỐC TẾ THĂNG LONG HÀ NỘI NĂM 2010  

Sự kiện lớn nhất của Năm du lịch Quốc gia  

nằm trong 10 ngày Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội 

 

Tên chƣơng trình:  Liên hoan Du lịch Quốc tế Thăng Long – Hà Nội 2010 

Thông điệp:  Thăng Long Hà Nội – Hội tụ nghìn năm 

Thời gian:   Từ ngày 02/10/2010 đến 05/10/2010 

Địa điểm:  Thiên đƣờng Bảo Sơn, km 8 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội 

Website:  www. Festivalthanglong2010.com.vn 

Cơ quan chỉ đạo: UBND Thành phố Hà Nội 

   Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội 

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội 

   Tổng cục Du lịch Việt Nam 

   Công ty CP Đầu tƣ xây dựng và Du lịch Bảo Sơn 

Bảo trợ thông tin: Đài truyền hình Việt Nam 

   Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội 

   Thông tấn xã Việt Nam 

   Báo ND, Tuổi trẻ, Thanh Niên, Lao động, Hà Nội mới, Du lịch 

   Vnexpress.net, dantri.com, vietnamnet, zing.vn,… 

   Cùng nhiều báo đài trong nƣớc và quốc tế 

 

1- Mục đích, ý nghĩa của Liên hoan: 

- Là lễ hội du lịch - văn hóa - nghệ thuật - truyền thông trong nƣớc và quốc tế 

quan trọng nhất của “Năm Du lịch Quốc gia 2010” diễn ra trong 10 ngày đại lễ. 

- Quảng bá, giới thiệu tiềm năng, sản phẩm du lịch đặc sắc của đất nƣớc, con 

ngƣời Việt Nam, của Hà Nội với đông đảo bạn bè trong và ngoài nƣớc. 

- Giao lƣu, tăng cƣờng hiểu biết, hợp tác về du lịch - văn hóa giữa Hà Nội với 

các địa phƣơng trong nƣớc, giữa Việt Nam và Hà Nội với bạn bè quốc tế. 

- Khám phá du lịch - văn hóa: Tìm hiểu những nét đẹp du lịch - văn hóa của 

Việt Nam và một số nƣớc tham dự liên hoan thông qua các chƣơng trình giới thiệu 

điểm đến, khám phá du tham quan, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch thể 

thao, du lịch hội thảo...  

mailto:Festivalthanglong2010@gmail.com
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- Hội tụ và thƣởng thức các chƣơng trình nghệ thuật đặc sắc trình diễn văn hóa 

bản địa trong nƣớc và quốc tế. Đặc biệt là chƣơng trình nghệ thuật lễ khai mạc quy 

mô hoành tráng và màn bắn pháo hoa ấn tƣợng  

- Tìm hiểu văn hóa bản địa của Việt Nam thông qua các trò chơi dân gian, lễ 

hội, làng nghề, ẩm thực, lễ hội đƣờng phố. 

2- Đối tƣợng khách: 

 - Dự kiến sẽ có 30,000 ngƣời/ ngày  

 - Khách tham quan chủ yếu là khách quốc tế đến với Hà Nội, các cơ quan 

đoàn thể trong và ngoài nƣớc ở Việt Nam, các công ty du lịch, lữ hành, nhân dân 

thủ đô và nhân dân các tỉnh thành trong cả nƣớc 

3- Các hoạt động chính của Liên hoan: 

1. Phần Nghi lễ:  

- Lễ khai trƣơng Khu Triển lãm Du lịch: 8h30 sáng ngày 02/10/2010 tại sân 

khấu Khu triển lãm (Đƣờng Lê Trọng Tấn, gần cửa chính Thiên đƣờng Bảo Sơn). 

- Lễ Khai mạc LHDLQT: Từ 20h ngày 02/10/2010 tại sân khấu chính Thiên 

đƣờng Bảo Sơn. Truyền hình trực tiếp trên VTV1 (Có kịch bản chi tiết kèm theo) 

- Lễ Bế mạc LHDLQT: Từ 20h00 ngày 05/10/2010 (tại sân khấu chính Thiên 

đƣờng Bảo Sơn). Truyền hình trực tiếp trên VTV1 (Có kịch bản chi tiết kèm theo). 

2- Phần Hội: 

 A, Hoạt động Triển lãm Du lịch. Từ sáng 02-05/10/2010 đến hết ngày 

05/10/2010 tại khu vực các gian hàng triển lãm du lịch, dự kiến có gần 300 gian 

hàng tiêu chuẩn trong nƣớc dành cho Sở văn hóa, thể thao và Du lịch các tỉnh thành, 

các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch và 60 gian hàng quốc tế đƣợc trang trí 

trong không gian riêng mang mầu sắc của các nƣớc để trƣng bầy, giao dịch các sản 

phẩm du lịch Việt Nam và Thế giới: 

Tại các gian hàng, đại diện các đơn vị, các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, 

các tỉnh, thành phố trong và ngoài nƣớc sẽ giới thiệu với khách tham quan các điểm 

đến du lịch trên đất nƣớc và địa phƣơng của họ, các sản phẩm và dịch vụ du lịch.  

Tại sân khấu khu triển lãm luôn có các hoạt động nghệ thuật sôi nổi giao lƣu 

biểu diễn quốc tế, lễ hội đƣờng phố diễn ra liên tục trong tất cả các ngày triển lãm. 

Khách mời tham dự liên hoan dự kiến có các đại diện lãnh đạo Chính phủ, các 

bộ, ngành TW, các tổ chức, đoàn thể chính trị, Tổng cục Du lịch VN, đại diện lãnh 

đạo UBND, Sở VH,TT&DL các tỉnh, thành phố cả nƣớc, các đơn vị lữ hành, kinh 

doanh du lịch trên địa bàn cả nƣớc đến tham dự. Phía khách mời quốc tế dự kiến có 
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đại diện các cơ quan quản lý Nhà nƣớc về du lịch các quốc gia: Pháp, Mexico, Nam 

Phi, Úc, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật bản, Hàn Quốc, các quốc gia ASEAN, đại biểu 

các thành phố có quan hệ mật thiết với Hà Nội: Viêng Chăn - Lào, Fukuoka - Nhật 

Bản, Vùng Ile de France - Pháp...; các thành phố hợp tác trong mạng lƣới ANMC 21,  

đại diện một số tổ chức quốc tế khác: Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO); Hiệp hội 

Du lịch Châu Á-TBD (PATA - Pacific Asia Travel Association); một số Đại sứ quán, 

một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam. 

B, Các hoạt động văn hóa-ẩm thực-làng nghề: Từ ngày 2-5/10/2010, tại khu 

gian hàng Triển lãm du lịch và trong khuôn viên khu du lịch Thiên đƣờng Bảo Sơn 

sẽ liên tục diễn ra các hoạt động giới thiệu du lịch-văn hóa ẩm thực-làng nghề 

truyền thống, trƣng bầy và trình diễn nghệ thuật dân tộc truyền thống và các trò 

chơi dân gian (có thiết kế và kịch bản chi tiết kèm theo). 

 +  Khu ẩm thực giới thiệu và phục vụ khách những món ăn đặc sắc ba miền 

và của Hà Nội. Một số món ăn đặc trƣng của một số nƣớc bạn 

 +  Khu làng nghề trình diễn, giới thiệu các sản phẩm truyền thống tiêu biểu 

của Việt Nam với sự thao diễn của các nghệ nhân thể hiện sự khéo léo, tinh tế của 

ngƣời thợ thủ công; giới thiệu và bán các sản phẩm truyền thống cùng các hoạt 

động trình diễn các di sản văn hóa đặc sắc của Việt Nam nhƣ ca trù, Quan họ, cồng 

chiêng Tây Nguyên, dân ca Nghệ Tĩnh, ca Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ,.... 

 + Các sân khấu biểu diễn nghệ thuật liên tục diễn ra các hoạt động thƣởng trà, 

xem viết thƣ pháp, nặn tò he... các sân khấu biểu diễn nghệ thuật dân gian, nhƣ Rối 

nƣớc, Ca trù, trích đoạn Ca kịch dân tộc - Tuồng, Chèo, Cải lƣơng, Xẩm, ca múa 

nhạc, Xiếc, Nhạc nƣớc... Các hình thức vui chơi giải trí với các trò chơi dân gian, 

truyền thống của TLHN và các vùng miền cả nƣớc (nhƣ Đu tre, Kéo co, Đẩy gậy, Ô 

ăn quan, Ném còn. Bơi trải, Pháo đất, Nấu cơm thi, Chọi gà, Thi chim Họa mi hót 

v.v..) và các trò chơi hiện đại, cảm giác mạnh mới du nhập vào Việt Nam  

C, Hoạt động giao lƣu, trao đổi, hợp tác quốc tế trong Liên hoan: Hội thảo 

quốc tế do Tổng cục Du lịch chủ trì sẽ giới thiệu điểm đến các nƣớc tham dự liên 

hoan tại Nhà hát Thiên đƣờng Bảo Sơn ngày 04/10/2010, trong khuôn khổ 

LHDLQT sẽ mang lại cho Liên hoan những lợi ích rất thực tế, những cơ hội tìm 

hiểu, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quản lý và kinh doanh, hợp tác khai thác khách 

du lịch, liên doanh đầu tƣ các dự án du lịch...     

4- Quyền lợi và những đóng góp của đơn vị tham dự Liên hoan 

- Tiếp cận trực tiếp với thị trƣờng mục tiêu 
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- Quảng bá hình ảnh, xúc tiến bán hàng, mở rộng thị trƣờng ra quốc tế 

- Tìm hiểu, khám phá du lịch văn hóa của Hà Nội, các tỉnh thành và các nƣớc 

tham dự Liên hoan 

- Mở rộng mối liên kết cộng đồng, cơ hội quan hệ công chúng, tăng cƣờng vị 

thế của doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch văn hóa 

- Thể hiện đƣợc tầm nhìn chiến lƣợc của tổ chức 

- Thể hiện đƣợc trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trƣớc trọng trách Đại lễ 

1000 năm Thăng Long của cả nƣớc 

- Đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam   

- Đóng góp tích cực cho thành công chung của Đại lễ 

- Tạo ra sân chơi du lịch văn hóa cho du khách trong nƣớc và quốc tế 

5- Các hình thức tham gia vào Liên hoan: 

- Tham gia gian hàng triển lãm tại Liên hoan 

- Tài trợ tiền, hiện vật, đóng góp công sức cho Liên hoan 

- Mời đối tác quốc tế của đơn vị cùng tham dự Liên hoan 

- Tài trợ ăn nghỉ, phƣơng tiện đƣa đón dành cho đại biểu  

- Thăm quan, xây dựng tour du lịch, đƣa đoàn khách đến thƣởng thức tuần lễ 

du lịch văn hóa của Liên hoan 

- Quảng cáo sản phẩm và dịch vụ tại Liên hoan 

- Hỗ trợ công tác truyền thông đến nhân dân và bạn bè quốc tế  

6- Thông tin Liên hệ: 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội 

47 Hàng Dầu, Hoàn Kiếm Hà Nội 

Đơn vị thực hiện: 

Trung tâm thông tin và xúc tiến du lịch Hà Nội  

Số 126 Trần Phú – Hà Đông – Hà Nội 

Ngƣời liên hệ: Đ/c Bùi Đức Thuận, ĐT: 0915239820 

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng và Du lịch Bảo Sơn 

50 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 

Ngƣời liên hệ: Đ/c Ánh Hồng, ĐT: 0983236856 

Công ty CP Truyền thông Vietmax 

32 Hàng Thiếc, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tel: 0983361026 

 

BAN TỔ CHỨC LIÊN HOAN DU LỊCH QUỐC TẾ TL-HN 2010 
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Phụ lục 7 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH FESTIVAL DU LỊCH HÀ NỘI 

Ảnh chƣơng trình nghệ thuật lễ khai mạc Festival du lịch quốc tế  

Thăng Long Hà Nội 2010 

[Nguồn: Ban tổ chức] 
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Tái hiện hình ảnh Đức Thái Tổ Lý Công Uẩn tuyên chiếu dời đô 

 

Màn múa 200 cánh sen cùng trình diễn nhạc nƣớc do nhạc sĩ An Thuyên đạo diễn 
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Lễ hội đƣờng phố 
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Giới thiêụ sản phẩm du lic̣h trong đêm Liên hoan DLQT Hà Nội 2010 
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Ảnh Festival du lịch quốc tế Hà Nội 2005 

[Nguồn: Internet] 

 

 

 

 

 

 

Trình diễn âm nhạc trên các 

ban công khu phố cổ từ 30/4 

đến 1/5/2005 
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Lễ hội đƣờng phô đậm chất dân gian tại Festival Du lịch Hà Nội 2005 

 




