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NỘI DUNG 

1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án 

1.1. 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 tương 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 tương lai.  

1.2. 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. 

2. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Phương pháp luận 

Luận án sử dụng lý thuyết Tiếp biến văn hóa làm cơ sở để phân tích hiện tượng 

Festival du lịch Hà Nội. Festival du lịch Hà Nội là sản phẩm của quá trình giao lưu 

tiếp biến văn hóa với festival ở các nước phát triển. Trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc 

các yếu tố ngoại sinh từ festival ở các nước kết hợp với yếu tố nội sinh để tạo nên 

một festival du lịch của riêng Hà Nội.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án sử dụng phương pháp quan sát, tham dự; phương pháp phỏng vấn sâu; 

phương pháp điều tra xã hội học; phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu; phương 

pháp so sánh và phương pháp liên ngành. 

3. Những kết quả chính và kết luận 

3.1.  Những kết quả chính 

- Trên cơ sở kế thừa và hệ thống hóa tư liệu về festival du lịch ở trong và ngoài 

nước, luận án bước đầu tổng hợp, phân tích và bổ sung thêm cơ sở lý luận về festival 

du lịch, phân biệt các loại festival, lược sử festival, làm rõ cấu trúc, chủ thể, khách 

thể của festival du lịch, đặc biệt nêu bật được sự khác biệt giữa festival du lịch ở 

Việt Nam so với thế giới. 

- Luận án đã phân tích được cơ sở hình thành, những nhân tố tác động và diễn 

biến của các kỳ Festival du lịch Hà Nội từ năm 1999 đến năm 2010. 



- Luận án phân tích cấu trúc của Festival du lịch Hà Nội qua các thành tố: văn 

hóa nghệ thuật và du lịch thương mại, nhận diện các đặc điểm chung và riêng của 

nó, đặc biệt là đánh giá tác động của Festival du lịch Hà Nội đối với sự phát triển 

kinh tế và văn hóa, xã hội của thành phố trên cả phương diện tích cực và hạn chế. 

- Trên cơ sở so sánh Festival du lịch Hà Nội với một số festival khác (Festival 

Bắc Kinh, Thượng Hải và Festival Huế), làm rõ những điểm tương đồng và khác 

biệt giữa chúng, luận án chỉ ra những bất cập trong tổ chức Festival du lịch Hà Nội.  

- Luận án đã nêu lên những vấn đề đang đặt ra đối với Festival du lịch Hà Nội, 

phân tích nguyên nhân chủ quan và khách quan, đưa ra những luận bàn về vai trò, 

trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch nhằm phát triển Festival du 

lịch Hà Nội trong những năm tiếp theo. 

3.2. Kết luận 

Trên cơ sở nghiên cứu, đối sánh Festival du lịch Hà Nội với một số festival 

khác, luận án rút ra 3 luận điểm sau: 

1. Sở dĩ Festival du lịch Hà Nội chưa xây dựng được thương hiệu là do nhiều 

nguyên nhân, chủ yếu vẫn do cơ chế, kinh nghiệm tổ chức, do đặc thù văn hóa. 

2. Mặc dù cấu trúc, đặc điểm của Festival du lịch Hà Nội vừa mang điểm chung 

và riêng so với các festival khác nhưng nó vẫn chưa tương xứng với quy mô của một 

festival tầm cỡ quốc tế. 

3. Để Festival du lịch Hà Nội đi vào đời sống văn hóa và trở thành festival 

thường niên của Hà Nội đòi hỏi phải có sự tham dự đồng hành của người 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 nước và nhân dân cùng làm. 

Tóm lại, với những gì đã đạt được trong thời gian qua, trong tương lai Festival 

du lịch Hà Nội muốn tiếp tục quay trở lại và trở thành một sự kiện thường niên của 

ngành du lịch thủ đô thì cần thay đổi mô hình tổ chức. Mục tiêu phải xuất phát từ thị 

trường. Cách thức tổ chức cần cải tiến để đảm bảo festival thực sự đặc sắc, ấn tượng, 

chuyên nghiệp và hiệu quả, kết hợp hài hòa lợi ích vừa hướng tới khách du lịch vừa 

hướng tới cộng động. Chỉ khi đó thì Festival du lịch Hà Nội mới thực sự đi vào đời 

sống văn hóa của người dân và trở thành một festival mang thương hiệu Hà Nội. 

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2017 

Giáo viên hướng dẫn          Nghiên cứu sinh 
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