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Tóm tắt đóng góp mới của luận án 

Trên cơ sở nghiên cứu về sự biến đổi văn hóa truyền thống của người 

Thái ở Mai Châu, Hòa Bình trong phát triển du lịch dưới góc độ văn hóa học, 

Luận án đã có những đóng sau: 

Về mặt lý luận, Luận án đã hệ thống hóa được một số lý luận về biến 

đổi văn hóa truyền thống, đóng góp cho việc xác định biểu hiện của biến đổi 

văn hóa truyền thống, đồng thời xác định được phương thức biến đổi văn hóa 

truyền thống trong phát triển du lịch. Kết quả này sẽ có đóng góp mới cho 

chuyên ngành nghiên cứu văn hóa học trong mối quan hệ với hoạt động phát 

triển du lịch. 

 Về mặt thực tiễn, Luận án đã trình bày được thực trạng về biến đổi văn 

hóa truyền thống, phân tích được một số yếu tố tác động dẫn đến biến đổi văn 

hóa, đưa ra xu hướng và xác định được những vấn đề đặt ra về biến đổi văn 

hóa truyền thống của cộng đồng người Thái ở Mai Châu, Hòa Bình, trong 

phát triển du lịch sẽ đóng góp cho việc nghiên cứu, đề xuất những khuyến 

nghị nhằm phát huy những giá trị tiên tiến và bảo tồn các giá trị văn hóa 

truyền thống của dân tộc Thái ở Mai Châu, Hòa Bình trong bối cảnh phát 

triển du lịch.Kết quả nghiên cứu của Luận án sẽ là tài liệu tham khảo cần thiết 

cho cơ quản lý nhà nước về văn hóa, du lịch. 
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