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NỘI DUNG 

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

1.1. Mục đích nghiên cứu  

Phân tích làm rõ thực trạng, phương thức, các yếu tố tác động và xu 

hướng biến đổi văn hóa truyền thống của người Thái ở Mai Châu, Hòa Bình 

trong phát triển du lịch làm cơ sở đề xuất các khuyến nghị và là căn cứ cho 

các nhà hoạch định chính sách đề ra các giải pháp phát triển bền vững. 

2.2. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là sự biến đổi văn hóa truyền thống 

của người Thái ở Mai Châu, Hòa Bình trong phát triển du lịch. 

2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng  

Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu xã hội học và phương pháp 

tiếp cận liên ngành để xem xét góc độ biến đổi văn hóa truyền thống của tộc 

người Thái Mai Châu. Các phương pháp định tính và định lượng được kết 

hợp, hỗ trợ cho nhau trong quá trình nghiên cứu gồm: phương pháp phân tích 

tổng hợp, điều tra xã hội học, phương pháp phỏng vấn sâu, phương pháp điền 

dã dân tộc học. 

3. Các kết quả chính và kết luận  

Kết quả 

- Nghiên cứu làm rõ được thực trạng và phương thức biến đổi văn hóa 

truyền thống của người Thái ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình trong phát 

triển du lịch. 



- Chỉ ra được các yếu tố tác động và nguyên nhân gây nên sự biến đổi 

của văn hóa truyền thống của người Thái ở Mai Châu, Hòa Bình trong phát 

triển du lịch. 

- Xác định được những xu hướng biến đổi và những vấn đề đặt ra đối với 

sự biến đổi văn hóa truyền thống của người Thái ở Mai Châu, Hòa Bình trong 

phát triển du lịch. 

Kết luận 

 Kết quả nghiên cứu và các phân tích đã giúp kiểm nghiệm lại các luận 

điểm lý thuyết được sử dụng trong luận án, các giả thuyết nghiên cứu và trả 

lời các câu hỏi nghiên cứu đã đặt ra ở phần mở đầu của luận án.  

 - Đúng như lý thuyết của các nhà nghiên cứu từ Karl Marx tới Daniel 

Bell đã cho rằng sự phát triển kinh tế - xã hội, sự vượt trội của các động lực 

kinh tế - chính trị sẽ khiến cho văn hóa biến đổi. Đề tài luận án nghiên cứu 

biến đổi văn hóa truyền thống người Thái đặt trong quá trình phát triển du lịch 

- Đó chính là sự biến đổi văn hóa dưới tác động của quá trình phát triển kinh 

tế du lịch tại địa phương. 

- Trong quá trình phát triển du lịch tại Mai Châu, Hòa Bình, sự giao 

lưu, tiếp xúc giữa khách du lịch và người Thái Mai Châu đã dẫn đến sự biến 

đổi văn hóa truyền thống của người dân địa phương. Trong đó, sự biến đổi ở 

người dân địa phương diễn ra sâu sắc hơn. Điều này kiểm nghiệm lại luận 

điểm giao lưu, tiếp biến, biến đổi văn hóa đặt ra làm điểm tựa lý luận cho luận 

án là đúng. 

-  Thực tế phát triển du lịch tại Mai Châu cho thấy các giá trị văn hóa 

truyền thống của người Thái đã bị mai một do người dân đã khai thác một 

cách quá mức. Nếu hoạt động phát triển du lịch không có kế hoạch, không có 

chiến lược sẽ đánh mất văn hóa truyền thống của tộc người Thái. Vấn đề này 

đã chứng minh cho luận điểm phát triển du lịch bền vững được đặt ra từ đầu 

để vận dụng vào luận án khi nghiên cứu mối quan hệ tương tác giữa việc phát 

triển du lịch địa phương với vấn đề bảo tồn những yếu tố văn hóa truyền 



thống của người Thái ở Mai Châu, Hòa Bình là đúng, phản ánh chính xác 

thực tiễn. 

 - Trong quá trình tồn tại và phát triển, người Thái Mai Châu đã xây 

dựng cho mình nền văn hóa phong phú, mang đậm bản sắc dân tộc Thái và có 

những nét đặc trưng của địa phương Mai Châu. Đó là một nền văn hóa của cư 

dân nông nghiệp trồng lúa nước vùng thung lũng, hòa nhập với thiên nhiên, 

có truyền thống lâu đời với đặc trưng của văn hóa tận dụng, thích ứng với 

điều kiện tự nhiên, có tính cộng đồng cao của người Thái Mai Châu. Nền văn 

hóa ấy không chỉ là chất dinh dưỡng nuôi sống và đảm bảo cho dân tộc Thái 

tồn tại và phát triển mà hơn thế nữa nó còn là nguồn lực quan trọng trong sự 

phát triển của Mai Châu, của dân tộc Thái hiện nay.  

- Du lịch là một hoạt động kinh tế vô cùng quan trọng ở Mai Châu, Hòa 

Bình. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu cho thấy trong quá trình phát triển 

du lịch tại Mai Châu, văn hóa truyền thống của người Thái ở đây đã có nhiều 

biến đổi. Một mặt, văn hóa Thái tiếp thu những nét độc đáo của các nền văn 

hóa khác, bổ sung và làm phong phú thêm văn hóa truyền thống. Mặt khác, sự 

biến đổi của văn hóa Thái đã có những biểu hiện của sự mất dần nét văn hóa 

truyền thống của tộc người mình. 

- Trong bối cảnh phát triển du lịch, văn hóa truyền thống của người 

Thái Mai Châu có nhiều sự biến đổi trên một số dạng thức của văn hóa vật 

chất và tinh thần. Trong đó sự biến đổi của những thành tố văn hóa vật chất 

diễn ra mạnh mẽ hơn. Sự biến đổi này là hệ quả của quá trình phát triển hoạt 

động du lịch, cũng như quá trình giao lưu, tiếp biến với văn hóa của khách du 

lịch. Sự biến đổi đó diễn ra theo 2 hình thức: Người Thái một mặt chủ động 

tiếp thu những yếu tố mới từ văn hóa của khách du lich tạo nên sự biến đổi 

văn hóa truyền thống của tộc người mình; mặt khác, họ buộc phải thay đổi 

một số nét văn hóa truyền thống của tộc người mình để có thể làm hài lòng 

khách du lịch.  

- Các yếu tố tác động đến sự biến đổi văn hóa truyền thống của người 



Thái Mai Châu trong phát triển du lịch là: Yếu tố chính sách; sự giao lưu, tiếp 

xúc với khách du lịch đa dạng về thuộc tính văn hóa; yếu tố tâm lý tộc người; vai 

trò của người Thái Mai Châu trong việc phát triển du lịch tại địa phương. Sự 

biến đổi văn hóa truyền thống của tộc người Thái chịu tác động của nhiều 

nguyên nhân, trong đó có cả nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan.  

- Xu hướng biến đổi văn hóa truyền thống của người Thái trong quá 

trình phát triển du lịch tại địa phương diễn ra theo 3 xu hướng: xu hướng cách 

tân, đổi mới các giá trị văn hóa tộc người để phục vụ hoạt động du lịch; xu 

hướng mai một; xu hướng khôi phục, giữ gìn và bảo tồn các giá trị văn hóa 

truyền thống để phát triển hoạt động du lịch. Những xu hướng này hàm chứa 

cả những yếu tố tích cực và tiêu cực. 

- Trong phát triển du lịch, nhiều vấn đề đặt ra đối với sự biến đổi văn 

hóa truyền thống của người Thái Mai Châu. Đó là: Sự mất cân đối trong khai 

thác các giá trị văn hóa để phát triển du lịch và bảo vệ các giá trị văn hóa của 

người Thái; Vai trò của người Thái trong việc tham gia bảo tồn giá trị văn hóa 

truyền thống; Các yếu tố môi trường, hành lang pháp lý có vai trò như thế nào 

trong việc bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa cộng đồng. 
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