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TÓM TẮT ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Qua quá trình nghiên cứu, luận án 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 đường hình thành, phát triển của Festival du lịch Hà Nội. Luận án bước 

đầu tổng hợp, phân tích và bổ sung cơ sở lý luận về festival du lịch. 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 và vai trò của nó trong đời sống xã hội và trong phát triển du lịch 

ở Việt Nam. 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 các kỳ Festival du 

lịch Hà Nội. Trên cơ sở so sánh Festival du lịch Hà Nội với một số festival tương 

đồng khác để tìm ra nguyên nhân vì sao Festival du lịch Hà Nội chưa xây dựng được 

thương hiệu và chưa nhận được sự quan tâm của người dân. Từ đó đưa 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 tiếp theo. 

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2017 
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