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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Xuất phát từ lý do thực tiễn: Văn hóa (VH) truyền thống của mỗi dân 

tộc có một vị trí quan đặc biệt quan trọng trong công cuộc xây dựng và đổi 

mới đất nước. Bởi vì VH truyền thống là những giá trị tiêu biểu cho một 

nền VH, tạo nên bản sắc của một dân tộc và được lưu truyền qua nhiều thế 

hệ theo suốt chiều dài lịch sử. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cùng 

với sự phát triển của kinh tế, đặc biệt là kinh tế du lịch (DL), sự tăng cường 

giao lưu, tiếp xúc VH giữa các tộc người, giữa các quốc gia, VH truyền 

thống của một số tộc người đã bị mai một đi ít nhiều. Việc tìm hiểu VH 

truyền thống và sự biến đổi của nó trong sự phát triển kinh tế, sự giao lưu, 

tiếp biến VH sẽ cung cấp cứ liệu cho các nhà hoạch định chính chính sách 

xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa (GTVH) 

truyền thống của dân tộc. Vấn đề này cũng đã được Đảng và Nhà nước ta 

đặc biệt quan tâm. Nhiều nghị quyết có ý nghĩa chiến lược về VH đã được 

ban hành để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đảng và Nhà 

nước ta đã khẳng định: Nền VH mà chúng ta xây dựng là nền VH tiên tiến, 

đậm đà bản sắc dân tộc. Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XI đã ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển VH, 

con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nghị 

quyết đã được triển khai và đến nay vẫn là nghị quyết có ý nghĩa chiến 

lược, chỉ đạo quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp VH ở nước ta. 

 Cùng với vấn đề bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa (VH) dân tộc, 

xây dựng nền VH mới, vấn đề xây dựng và phát triển kinh tế, đặc biệt là 

kinh tế du lịch (DL) - ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước cũng là một vấn 

đề luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm đặt lên hàng đầu. Đảng và 

Nhà nước ta đã đề ra chủ trương “phát triển nhanh du lịch DL, đưa nước ta 

trở thành trung tâm DL, thương mại, dịch vụ có tầm cỡ trong khu vực”, 

“phát triển DL (PTDL) thành ngành kinh tế (KT) mũi nhọn”. Theo đó, DL 

được quan tâm và có đầy đủ điều kiện để phát triển.  

Du lịch và VH có mối quan hệ mật thiết với nhau. VH đóng vai 

trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của các loại hình DL, các sản 

phẩm DL. Ngược lại, DL tạo điều kiện nâng cao giá trị, bảo tồn, duy trì 
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những giá trị văn hóa (GTVH) truyền thống đang bị mai một hoặc bị phá 

hủy bởi thời gian hay bởi sự lãng quên của người dân bản địa. DL chính là 

cầu nối giúp cho người dân các dân tộc trên thế giới có điều kiện giao lưu, 

tiếp xúc, trao đổi VH. Thông qua hoạt động giao tiếp giữa những người dân 

địa phương - chủ và khách du lịch (KDL) - khách, nảy sinh sự giao lưu, tiếp 

xúc, tiếp thu các nét VH giữa “chủ” và “khách”. Quá trình tiếp thu trên đây 

dần dần đã tạo ra những thay đổi dẫn đến sự biến đổi văn hóa (BĐVH) của 

cả hai phía, trong đó sự thay đổi của phía người dân địa phương diễn ra sâu 

sắc hơn. Đồng thời, trong quá trình tổ chức các hoạt động du lịch (HĐDL), 

người dân địa phương buộc phải thay đổi một số nét VH truyền thống của 

mình để đáp ứng nhu cầu của KDL. Mai Châu, Hòa Bình là một trong 

những địa phương có sự thể hiện rõ nét vấn đề này. Đây là mảnh đất giàu 

tiềm năng DL với sự đa dạng VH của các tộc người hội tụ nơi đây, trong đó 

tộc người Thái chiếm đa số. Những năm gần đây, hoạt động kinh tế (KT) 

DL ở Mai Châu phát triển mạnh mẽ, tạo ra sự chuyển biến sâu sắc về KT, 

XH, VH của địa phương. DL phát triển đã tác động không nhỏ đến nền VH 

truyền thống của dân tộc Thái ở Mai Châu, Hòa Bình (MC,HB). Bên cạnh 

những tác động tích cực, thúc đẩy văn VH Thái Mai Châu (TMC) phát triển 

thì DL cũng đang đặt VH truyền thống người TMC trước nguy cơ biến đổi, 

bị mai một, pha trộn, không còn giữ được bản sắc. Nhiều vấn đề đặt ra 

thách thức các nhà quản lý và các nhà nghiên cứu. Đó là: Thông qua hoạt 

động du lịch (HĐDL), việc nhận thức, tiếp thu các nét VH bên ngoài 

và tự biến đổi trong bản thân mỗi người dân thông qua sự giao lưu với KDL 

diễn ra như thế nào? Người Thái nhận thức về các nét VH bên ngoài, sự 

biến đổi VH truyền thống của tộc người mình như thế nào? Các yếu tố tác 

động và nguyên nhân nào dẫn tới sự biến đổi văn hóa (BĐVH) đó ? VH của 

người TMC đang biến đổi theo xu hướng nào là vấn đề cần được quan tâm 

nghiên cứu làm rõ. Đồng thời, làm thế nào để nâng cao ý thức trong việc 

bảo tồn, phát huy những GTVH truyền thống của cộng đồng người Thái 

trong bối cảnh phát triển du lịch (PTDL) hiện nay đang trở thành vấn đề 

thời sự, mang tính cấp thiết.  

Bên cạnh đó, về mặt khoa học: đã có nhiều công trình nghiên cứu về 

người Thái và biến đổi văn hóa (BĐVH) của người TMC. Tuy nhiên, 
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những công trình đó mới dừng lại ở việc nghiên cứu những GTVH của 

người Thái, hoặc về VH truyền thống của người Thái trong quá khứ, hoặc 

chỉ tập trung vào sự phát triển DL ở các bản làng của người Thái trong điều 

kiện KT thị trường, hoặc nghiên cứu về VH và BĐVH của người Thái nói 

chung hoặc ở một địa bàn hẹp nhất định. Các công trình đã có mới chỉ cung 

cấp thông tin dưới dạng tài liệu tổng quan, chưa đi vào khảo sát, nghiên cứu 

sự BĐVH của người TMC trong PTDL một cách đầy đủ và hệ thống. 

Xuất phát từ những lí do, tác giả đã chọn đề tài: “Biến đổi văn hóa 

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

triển du lịch” làm đề tài luận án, với mong muốn góp phần giải quyết được 

những vấn đề lý luận và thực tiễn về BĐVH của cộng đồng người Thái 

trong bối cảnh PTDL hiện nay. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

 Phần tập hợp và phân tích những công trình nghiên cứu có liên quan 

đến đề tài, tác giả chia các công trình nghiên cứu theo 3 nhóm vấn đề: 1/ 

Nhóm công trình nghiên cứu về BĐVH nói chung; 2/ Nhóm công trình 

nghiên cứu về BĐVH trong PTDL; 3/ Nhóm công trình nghiên cứu về 

người Thái và HĐ DL của người Thái ở MC, HB. 

Với đề tài nghiên cứu này, nghiên cứu sinh tiếp cận dưới góc độ VH 

học nên trong quá trình điểm luận tác giả dành nhiều sự quan tâm hơn cho 

các công trình thuộc lĩnh vực VH học và nhân học trong sự cố gắng không 

bỏ qua những công trình nổi bật từ các cách tiếp cận khác như XH học, dân 

tộc học, DL học… và tác giả cũng chỉ điểm qua một số công trình tiêu biểu 

có tính chất dẫn dắt và định hướng lý thuyết cho nghiên cứu trường hợp của 

mình. Từ đó, có thể rút ra một số nhận định chung về tình hình nghiên cứu 

liên quan đến vấn đề BĐVH sau đây: 

- BĐVH đã được nhiều nhà khoa học trên thế giới và trong nước 

quan tâm. Các nhà nghiên cứu đã đề cập đến BĐVH ở các lĩnh vực khác 

nhau của XH như: BĐVH trong bối cảnh toàn cầu hóa, trong quá trình 

CNH, HĐH, đô thị hóa. Đó là những tài liệu bổ ích trong việc nghiên cứu 

và vận dụng trong điều kiện cụ thể ở Việt Nam.  

- Trong PTDL, BĐVH cũng đã được các học giả trong và ngoài nước 

đề cập, tuy nhiên, các nghiên cứu đã có cho thấy chỉ đề cập một cách khái 
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quát, chung chung hoặc chỉ dừng lại ở một nhóm đối tượng hẹp trong XH, 

hoặc thông qua ảnh hưởng của toàn cầu hóa. BĐVH được biểu hiện như thế 

nào, người dân, đặc biệt là những dân tộc thiểu số có cảm nhận, đánh giá về 

các nét VH từ KDL mang đến và xu hướng BĐVH diễn ra theo hướng nào 

vẫn chưa được đề cập một cách cụ thể và hệ thống.  

- Nghiên cứu sự BĐVH của người Thái ở MC, HB trong bối cảnh 

PTDL chưa nhiều, một vài công trình mới chỉ đề cập đến sự BĐVH ở một 

lĩnh vực hẹp nhất định và đan xen với CNH, HĐH hoặc chỉ đề cập đến 

mang tính chất điểm qua trong nghiên cứu gắn với người Thái ở địa bàn 

Tây Bắc nói chung. 

- Làm rõ được thực trạng BĐVH truyền thống, xác định được 

phương thức BĐVH, chỉ ra được các yếu tố tác động và nguyên nhân của 

BĐVH truyền thống, dự báo xu hướng cũng như phân tích những vấn đề 

đặt ra đối với VH của cộng đồng người Thái ở MC, HB trong PTDL hiện 

nay để từ đó đưa ra những khuyến nghị làm cơ sở đề xuất giải pháp nhằm 

giảm thiểu biến đổi tiêu cực VH của người TMC trong PTDL vẫn là những 

câu hỏi còn bỏ ngỏ. Đây là những khoảng trống nghiên cứu (liên quan đến 

tộc người Thái ở MC, HB) mà luận án sẽ tập trung nghiên cứu làm rõ. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích 

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

hướng BĐVH truyền thống của người Thái ở MC, HB trong PTDL 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. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về BĐVH truyền thống trong PTDL. 

- Khái quát đặc điểm VH truyền thống của người Thái ở MC, HB. 

- Phân tích thực trạng, phương thức BĐVH truyền thống, các yếu tố 

tác động và nguyên nhân gây nên sự BĐVH truyền thống của người Thái ở 

MC, HB trong PTDL. 

- Xác định được những vấn đề đặt ra và đưa ra được xu hướng của 

BĐVH truyền thống của người Thái ở MC, HB trong PTDL hiện nay. 
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4. Phạm vi đối tƣợng nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là sự BĐVH truyền thống của 

người Thái ở MC, HB trong PTDL. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Nội dung: Sự biến đổi của một số thành tố VH cơ bản có sự biến 

đổi rõ nét nhất trong quá trình PTDL của người Thái ở MC, HB. Lĩnh vực 

VH VC gồm: kiến trúc nhà ở, trang phục, ẩm thực, hoạt động sinh kế; VH 

TT gồm: ngôn ngữ, lễ hội, hoạt động sinh hoạt văn nghệ. 

- Đối tượng điều tra: Người dân địa phương, người quản lý địa 

phương, Hướng dẫn viên du lịch và KDL tại các điểm PTDL ở Mai Châu. 

- Thời gian: Trong khoảng thời gian từ năm 1997 trở lại đây. Đây là 

mốc thời gian đánh dấu HĐDL ở Mai Châu đã được chính quyền địa 

phương quan tâm, đưa ra nhiều chính sách, chương trình hành động để phát 

triển HĐDL, đồng thời  thuế thu nhập được áp dụng đối với các cơ sở kinh 

doanh DL có giấy phép. Tuy nhiên để có cứ liệu khảo sát sự biến đổi thì các 

giai đoạn lịch sử trước đó cũng sẽ được quan tâm một cách thích đáng. 

- Không gian: Bản Lác và bản Pom Coọng, đây là 2 bản của người 

Thái làm DL sớm nhất, thu hút được nhiều KDL đến tham quan và có số hộ 

gia đình trong bản tham gia làm DL nhiều nhất. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

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

phương pháp tiếp cận liên ngành để xem xét góc độ biến đổi về văn hóa dân 

tộc Thái. Các phương pháp định tính và định lượng được kết hợp, bổ sung, 

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, phương pháp dự báo. 

6. Câu hỏi, giả thuyết nghiên cứu  

6.1. Câu hỏi nghiên cứu 

Một số câu hỏi nghiên cứu được đặt ra trong luận án gồm: 1. VH 

truyền thống của  người Thái Mai Châu (TMC) biến đổi như thế nào trong 

bối cảnh PTDL? 2. VH truyền thống của người TMC biến đổi theo phương 

thức nào? 3. Các yếu tố tác động và nguyên nhân gây nên sự BĐVH truyền 
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thống của người TMC là gì? 4. VH truyền thống của người Thái biến đổi 

theo xu hướng nào và những vấn đề đặt ra đối với sự BĐVH truyền thống 

của người Thái trong PTDL là gì? 

6.2. Giả thuyết nghiên cứu 

Từ mục tiêu nghiên cứu của đề tài, tác giả đề xuất các giả thuyết 

nghiên cứu như sau: 

1) Trong bối cảnh PTDL, VH truyền thống của người TMC có nhiều 

biến đổi trên một số dạng thức của VHVC và VHTT. Sự biến đổi này là hệ 

quả của quá trình phát triển HĐ DL, cũng như quá trình giao lưu, tiếp biến 

với VH của KDL. Người Thái một mặt bền bỉ lưu giữ những nét VH truyền 

thống của dân tộc mình, mặt khác tiếp nhận những yếu tố mới để thích ứng 

với cuộc sống của người Thái đương đại. 

2) Trong quá trình PTDL, phương thức BĐVH truyền thống của 

người TMC diễn ra theo 2 hình thức chủ động và bị động. 

3) Các yếu tố tác động và nguyên nhân gây nên sự BĐVH truyền 

thống của Thái ở Mai Châu là: Yếu tố chính sách; sự giao lưu, tiếp xúc với 

KDL đa dạng vê thuộc tính VH; yếu tố tâm lý tộc người. Nguyên nhân gồm 

cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. 

4) Từ khi HĐDL ở Mai Châu phát triển,VH truyền thống của người 

TMC có nhiều biến đổi. Sự biến đổi đó do tác động của DL mang lại, đồng 

thời từ cả nhu cầu thay đổi của chính tộc người này. Sự BĐVH đó diễn ra 

theo xu hướng: Cách tân, đổi mới các yếu tố VH truyền thống để PT DL; xu 

hướng mai một; xu hướng phục hồi, giữ gìn và bảo tồn các giá trị VH để 

phát triển du lịch.Vấn đề đặt ra đối với sự BĐVH truyền thống của người 

Thái trong PTDL là: Sự mất cân đối trong khai thác các GTVH để PTDL và 

bảo vệ các GTVH của người Thái; Vai trò của người Thái trong việc tham 

gia bảo tồn GTVH truyền thống; Các yếu tố môi trường, hành lang pháp lý 

có vai trò như thế nào trong việc bảo tồn và phát triển GTVH cộng đồng. 

7. Những đóng góp của nghiên cứu 

7.1. Đóng góp về mặt lý luận 

Nghiên cứu sẽ đóng góp cho việc xác định biểu hiện của BĐVH 

truyền thống, đồng thời xác định được phương thức BĐVH truyền thống 

trong PTDL. Kết quả này sẽ có đóng góp mới cho chuyên ngành nghiên 

cứu VH học trong mối quan hệ với hoạt động PTDL. 
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 7.2. Đóng góp về mặt thực tiễn 

- Thực trạng về BĐVH truyền thống của người Thái ở MC, HB, chỉ 

ra những xu hướng và những vấn đề đặt ra về BĐVH truyền thống trong 

PTDL sẽ đóng góp cho việc nghiên cứu, đề xuất những giải pháp nhằm phát 

huy những giá trị tiên tiến và bảo tồn các GTVH truyền thống của dân tộc 

trong bối cảnh PTDL. 

- Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo cần thiết cho cơ quản lý 

nhà nước về VH, DL. 

8. Bố cục luận án 

Ngoài các phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục Tài liệu tham khảo, các 

phụ lục đính kèm, nội dung luận án được chia thành 4 chương.  

Chương 1: Cơ sở lý luận về biến đổi văn hóa truyền thống trong phát 

triển du lịch và tổng quan về văn hóa truyền thống của người Thái ở Mai 

Châu, Hòa Bình 

Chương 2: Biểu hiện của biến đổi văn hóa truyền thống của người 

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

Chương 3: Phương thức, yếu tố tác động và nguyên nhân biến đổi 

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

triển du lịch 

Chương 4: Xu hướng và những vấn đề đặt ra trong biến đổi văn hóa 

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

 

Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BIẾN ĐỔI VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG 

TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÀ TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA 

TRUYỀN THỐNG CỦA NGƢỜI THÁI Ở  MAI CHÂU, HÕA BÌNH 

 

1.1. Cơ sở lý luận về biến đổi văn hóa truyền thống trong phát 

triển du lịch 

1.1.1. Một số luận điểm của các nhà khoa học 

Luận án được trình bày, xem xét và phân tích dựa trên cơ sở một số 

quan điểm cơ bản của các nhà khoa học về VH, BĐVH, DL học. 

- Luận điểm phát triển kinh tế dẫn đến biến đổi văn hóa: từ Karl 

Marx tới Daniel Bell đã cho rằng sự phát triển KT - XH sẽ mang tới những 
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BĐVH  phong phú; sự vượt trội của các động lực KT chính trị đã khiến cho 

VH biến đổi. Đề tài luận án nghiên cứu BĐVH truyền thống của người Thái 

đặt trong quá trình PTDL, do vậy quan điểm lý thuyết sử dụng trong luận 

án này là: Sự BĐVH dưới tác động của sự phát triển hoạt động KT DL. 

- Luận điểm về biến đổi, giao lưu và tiếp biến VH: Giao lưu và 

tiếp biến VH là một trong những cơ chế quan trọng của sự BĐVH. Đó là 

sự trao đổi những đặc tính VH nảy sinh khi các cộng đồng tiếp xúc trực 

diện và liên tục. Tiếp biến là sự giao thoa tiếp nhận trong xu hướng biến 

đổi không ngừng trên cơ sở cái cốt lõi. Luận điểm này sẽ được áp dụng 

nghiên cứu thực trạng BĐVH truyền thống của người TMC trong quá 

trình PTDL. 

- Luận điểm PTDL bền vững: PTDL không có kế hoạch, không có chiến 

lược bền vững thì sẽ hủy hoại môi trường tự nhiên, cảnh quan thiên nhiên, sẽ 

đánh mất VH truyền thốngcủa dân tộc.Luận điểm này sẽ được vận dụng khi 

nghiên cứu mối quan hệ tương tác giữa việc PTDL với vấn đề bảo tồn VH truyền 

thống của người TMC và những vấn đề đặt ra đối với BĐVH trong PTDL.  

1.1.2. Khái niệm 

1.1.2.1. Văn hóa 

Xuất phát từ đối tượng nghiên cứu của đề tài luận án, tác giả sử dụng 

khái niệm: “VH là toàn bộ các giá trị vật chất và tinh thần do con người 

sáng tạo nên nhằm thỏa mãn chính các nhu cầu về đời sống vật chất và tinh 

thần của con người”. 

1.1.2.2. Văn hóa truyền thống  

Trong phạm vi luận án, nghiên cứ sinh sử dụng khái niệm VH truyền 

thống của tác giả Ngô Đức Thịnh: “Văn hóa truyền thống (Tradition 

Cuture) được hiểu là VH gắn với XH tiền công nghiệp, phân biệt với VH 

hiện đại (Morden Culture) của thời đại CNH. Khái niệm VH truyền thống 

để chỉ những hiện tượng, những giá trị đã hình thành từ lâu đời, mang tính 

bền vững và được trao truyển từ thế hệ này sang thế hệ khác” 

1.1.2.3. Biến đổi văn hóa 

- Cách hiểu rộng nhất: BĐVH  là “một sự thay đổi so sánh với những 

tình trạng VH hoặc một nền VH có trước dưới tác động của những nhân tố 

chính trị - kinh tế - xã hội”. 



9 

- Cách hiểu trong phạm vi hẹp: BĐVH là “sự biến đổi về cấu trúc của 

VH, về các thành tố của VH và các giá trị VH. Sự biến đổi này ảnh hưởng 

sâu sắc đến phần lớn các thành viên của một XH”[9, tr.36]. 

1.1.2.4. Biến đổi văn hóa truyền thống trong phát triển du lịch 

BĐVH truyền thống trong PTDL là sự biến đổi của các yếu tố VH 

vật chất và tinh thần đã được trao truyền và tiếp nối từ thế hệ này sang thế 

hệ khác trong quan hệ so sánh với các yếu tố VH tương ứng đã có trước 

dưới tác động của quá trình PTDL. 

1.1.2.5. Phương thức biến đổi văn hóa  

Phương thức biến đổi văn hóa là phương pháp, cách thức làm biến 

đổi các yếu tố văn hóa trong một môi trường và điều kiện cụ thể”. 

1.1.3. Biểu hiện của biến đổi văn hóa truyền thống trong phát triển du lịch 

1.1.3.1. Biến đổi văn hóa vật chất 

Trong lĩnh vực VHVC, những thành tố thể hiện rõ nhất các đặc trưng 

VH tộc người và có thể dễ dàng quan sát và phân định được mắt thường 

như: ẩm thực, kiến trúc nhà ở, trang phục, sinh kế. Đây là. Đây là những 

thành tố có biểu hiện rõ nét nhất sự biến đổi trong phát triển du lịch. 

1.1.3.2. Biến đổi văn hóa tinh thần 

Trong lĩnh vực VHTT, các yếu tố biểu hiện rõ nét nhất sự biến đổi 

dưới tác động của sự phát triển hoạt động du lịch gồm: ngôn ngữ, lễ hội, 

hoạt động sinh hoạt văn nghệ. 

1.1.4. Phương thức biến đổi văn hóa truyền thống trong phát triển 

du lịch 

Du lịch là một trong những hoạt động thuận lợi cho sự tiếp xúc và 

giao lưu giữa các nền VH diễn ra mạnh mẽ. Trong môi trường của hoạt 

động này, thông qua sự giao lưu, tiếp xúc giữa người dân địa phương và 

KDL đã dẫn đến sự BĐVH của cả hai. Xét về sự BĐVH của người dân địa 

phương tại mỗi vùng miền phát triển HĐ DL, sự biến đổi đó diễn ra theo 

hai hình thức: biến đổi theo chiều cạnh tự nhiên - thể hiện sự chủ động lựa 

chọn thay đổi của người dân địa phương  và do yếu tố bên ngoài tác động 

vào khiến họ buộc phải thay đổi. 
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1.2. Tổng quan về văn hóa truyền thống của ngƣời Thái ở Mai Châu, 

Hòa Bình 

1.2.1. Khái lược về người Thái ở Mai Châu, Hòa Bình 

1.2.1.1. Nguồn gốc lịch sử 

Người TMC có tổ tiên là nhóm Thái ở mường Hước Pước Khà (vùng 

Bắc Hà, tỉnh Lào Cai hiện nay). Nhóm Thái này di cư dọc theo sông Hồng, 

rẽ sang sông Đà, tới lập nghiệp ở vùng Mộc Châu, vùng Mường Khoòng 

(Bá Thước, Thanh Hoá) và vùng Mai Châu (Hòa Bình) khoảng 600 năm 

cách ngày nay (khoảng đầu thế kỷ XIV). 

1.2.1.2. Dân cư, địa bàn cư trú 

- Dân cư: Người TMC là một bộ phận trong cộng đồng ngôn ngữ 

Tày-Thái, thuộc ngành Thái trắng ở Việt Nam. Trong thực tế, người TMC 

cũng tự nhận họ thuộc nhóm Thái Trắng. Cộng đồng người Thái ở đây chỉ 

có một nhóm duy nhất, vì vậy trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng tên gọi 

là TMC. 

- Địa bàn cư trú: Mai Châu là một huyện vùng cao, nằm ở phía 

Tây Bắc tỉnh Hoà Bình. Vùng đất này từ lâu đã là nơi quần tụ của nhiều 

tộc người khác nhau như: Kinh, Thái, Dao, H’Mông, Mường... Trong 

đó, người Thái chiếm đa số và sống tương đối tập trung ở trong thung 

lũng. Địa hình Mai Châu rất đa dạng chia thành 2 vùng rõ rệt: Vùng thấp 

có địa hình tương đối bằng phẳng, đất đai màu mỡ và vùng cao có nhiều 

dãy núi, địa hình cao và hiểm trở, với sự ưu đãi tuyệt vời của thiên 

nhiên. Đặc điểm địa bàn cư trú như vậy đã giúp cho VH của người TMC 

sớm có sự giao lưu VH với các vùng miền khác trong nước và nước bạn  

Lào và phát triển đạt đến trình độ cao, tạo nên những sắc thái VH truyền 

thống, độc đáo cho riêng mình.  

1.2.2. Đặc điểm văn hóa của người Thái ở Mai Châu, Hòa Bình 

1.2.2.1. Văn hóa vật chất 

- Kiến trúc nhà ở: Người TMC cư trú theo kiểu mật tập, bản, nhà  

thường được xây dựng theo thế dựa lưng vào đồi, núi, quay mặt ra đồng 

ruộng và nhà quay mặt ra đường chung của bản. Ngôi nhà truyền thống của 
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người TMC là loại “nhà sàn vì kèo”, có sự ảnh hưởng, giao thoa với các 

yếu tố truyền thống của người Mường. Nhà gồm 4 mái phẳng, 2 mái chính 

và 2 mái đầu hồi. Khung  nhà được làm bằng gỗ, nền nhà cao, cột được kê 

trên các tảng đá, vách tường và sàn nhà được làm bằng gỗ hoặc các loại cây 

như tre, bương, vầu, nứa..., mái được lợp bằng cỏ gianh. Không gian trong 

ngôi nhà được phân theo từng phần, phản ánh rõ nét trật tự trong gia đình 

của xã hội phụ quyền. 

- Trang phục: Mang nét đẹp nhẹ nhàng với màu phổ biến là màu 

xanh và trắng, hoa văn đơn giản. Trang phục của nam giới có màu chàm 

hoặc đen, may bằng vải thô tự dệt, gồm: áo, quần, thắt lưng, khăn chít đầu. 

Nữ phục gồm: áo ngắn (xửa cóm), áo dài (xửa chái), váy (xỉn), thắt lưng 

(xai eo), khăn. 

- Ẩm thực: Lương thực chủ yếu của người TMC là gạo nếp, gạo tẻ, 

ngô, sắn. Ngoài món ăn được chế biến từ lúa gạo, họ còn có những thực 

phẩm chế biến từ 3 nguồn gọi chung là: rau, thịt, cá được lấy trong tự nhiên 

hoặc do con người lao động sản xuất ra. Cách chế biến chủ yếu là nướng, 

lùi, đồ, sấy, thức ăn có vị cay, chua, đắng, chát, bùi. Cơ cấu bữa ăn một bữa 

phụ vào buổi sáng; 2 bữa chính là trưa và tối với mô hình bữa ăn chủ yếu 

vẫn là cơm-rau-cá. Bữa ăn có đầy đủ thành viên trong gia đình.  

- Sinh kế: Hoạt động sản xuất KT truyền thống của người TMC  với 

phương thức canh tác chủ yếu là sản xuất nông nghiệp gồm 2  loại hình là 

ruộng nước và nương rẫy với công cụ sản xuất thủ công và thô sơ. Ngoài ra, 

họ còn săn bắt, hái lượm, dệt vải, may vá. Nền KT sản xuất nhỏ, mang 

nhiều tính tự cung, tự cấp, việc trao đổi hàng hóa bị hạn chế, thường theo 

phương thức hàng đổi hàng. Trong lao động có sự phân công lao động giữa 

nam và nữ, giữa các thế hệ trong gia đình khá rõ. Nam giới là lao động 

chính nên có vị thế và tiếng nói trong gia đình và cộng đồng. 

1.2.2.1. Văn hóa tinh thần 

- Ngôn ngữ: Giống như các tộc người Thái khác ở Việt Nam, người 

TMC thuộc nhóm nói tiếng Thái - hệ ngôn ngữ Nam - Thái tức Thái - Ka 
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đai, cùng sử dụng hệ thống ngôn ngữ mang tên Chữ Thái Việt Nam thống 

nhất được cải tiến từ năm 1954 - 1969. Tiếng Thái là tiếng  đơn âm, có hệ 

thống thanh điệu phong phú, thể hiện được nhiều cung bậc tình cảm khác 

nhau, có thể diễn đạt hầu hết các sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội. 

- Lễ hội: Người TMC có nhiều lễ hội truyền thống được tổ chức vào 

mùa xuân, những lúc nông nhàn để thỏa mãn nhu cầu tâm linh với mong 

muốn có một cuộc sống no đủ, hạnh phúc, bình yên. Các lễ hội lớn trong 

năm như: Hội cầu mưa, Hội xên bản, xên mường, Lễ hội chá chiêng... 

- Hoạt động sinh hoạt văn nghệ: Các loại hình sinh hoạt văn nghệ dân 

gian của người TMC rất phong phú với các điệu múa (xòe) như: xòe ông 

bổng, xòe chá, xòe vòng; các làn điệu dân ca ca chan chứa tình người như: 

mo (loại hát gắn với lễ nghi tôn giáo), khắp (hát đối đáp), sắng (lời dặn lại), 

xềnh (hát vui mang tính ngoa dụ, phô trương), sươn (hát vui), các loại nhạc 

cụ truyền thống như: khèn bè, sáo, trống, chiêng, bóng mu... 

 

Chƣơng 2 

BIỂU HIỆN CỦA BIẾN ĐỔI VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG  

CỦA NGƢỜI THÁI Ở  MAI CHÂU, HÕA BÌNH  

TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

 

2.1. Khái quát về hoạt động du lịch tại Mai Châu, Hòa Bình 

2.1.1. Điều kiện và một số yếu tố cơ bản tạo sự phát triển du lịch 

của Mai Châu 

Mai Châu là vùng đất có truyền thống lịch sử và giàu có những giá trị 

VH phong phú độc đáo của các dân tộc: Thái, Mường, Kinh. Mảnh đất này 

còn có nhiều thắng cảnh đẹp, nhiều địa danh DL văn hoá nổi tiếng. Ở Mai 

Châu có tương đối đầy đủ các dịch vụ DL như dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn 

uống, dịch vụ hàng lưu niệm, đặc sản địa phương đáp ứng nhu cầu của  

KDL và phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng về sở thích và nguồn tài 

chính khác nhau.Đó là những tiềm năng rất lớn cho DL Mai Châu phát triển 
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với nhiều loại hình DL. 

2.1.2. Khái lược về sự hình thành và phát triển du lịch ở Mai Châu 

Du lịch ở Mai Châu hình thành từ những năm 60 của thế kỷ XX. 

Những năm 1992-1995, du khách bắt đầu tìm đến Mai Châu nhưng hoạt 

động DL lúc bấy giờ vẫn mang tính tự phát. Năm 1995 là dấu mốc có tính 

chất hành chính đầu tiên đánh giá sự hình thành DL ở MC. Năm 1997, thuế 

thu nhập được áp dụng với các hộ kinh doanh có giấy phép. Được sự quan 

tâm của chính quyền địa phương, DL Mai Châu những năm gần đây phát 

triển mạnh mẽ, góp phần giải quyết viêc̣ làm cho nhân dân đ ịa phương, 

đóng góp vào ngân sách đất nước,  từ đó góp phần từng bước nâng cao tích 

lũy và chuyển dịch cơ cấu KT Mai Châu Đặc biệt, với sự tham gia của cộng 

đồng vào các HĐ DL, những lợi ích KT mà DL mang lại đã đem tới sắc 

màu tươi mới cho mảnh đất này. 

2.2. Biến đổi văn hóa vật chất của ngƣời Thái ở Mai Châu, Hòa Bình 

2.2.1. Kiến trúc nhà ở 

Sự thay đổi trong kiến trúc ngôi nhà của người TMC thể hiện rõ nét qua 

sự thay đổi ở không gian, cảnh quan làng bản; kiểu nhà và vật liệu làm nhà; 

không gian nội thất, chức năng từng phần trong ngôi nhà; cảnh quan gắn với 

ngôi nhà. Những thay đổi đó đều xuất phát từ tác động chính từ DL, nhằm mục 

đích phục vụ công việc trong kinh doanh lưu trú và đáp ứng các nhau cầu khác 

của du khách và thuận tiện hơn cho cuộc sống chính gia đình mình. 

2.2.2. Trang phục 

Cùng với sự phát triển của HĐ DL tại địa phương, người Thái có sự 

giao lưu, tiếp xúc với KDL đến từ nhiều nơi khác, vì vậy trang phục của họ 

đã có sự biến đổi, sự biến đổi đó được thể hiện ở những điểm sau: Dung 

nạp thêm nhiều kiểu cách mới, màu sắc đa dạng, ảnh hưởng mạnh mẽ của 

quá trình “Kinh hóa”và “Âu hóa”; Trang phục chuyên dùng trong lễ hội, 

nghi lễ được sử dụng trong đời sống thường ngày; Độ tuổi, giới tính, mục 

đích sử dụng trang phục truyền thống; Trang phục trong các hoạt động biểu 

diễn văn nghệ có sự thay đổi, dung nạp thêm trang phục của các dân tộc 

khác. Sự biến đổi trong trang phục của người TMC đã thể hiện rất rõ DL có 
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vai trò quan trọng đối với sự biến đổi đó. Một mặt, trang phục của người 

TMC biến đổi theo xu hướng sử dụng các trang phục của người Kinh và 

người phương Tây. Trang phục của họ có xu hướng cởi mở hơn. Mặt khác, 

trang phục truyền thống của người TMC được người dân ý thức giữ gìn, 

thường xuyên sử dụng bởi mong muốn làm hài lòng KDL. Như vậy, trong 

quá trình phát triển,  HĐ DL đã góp phần giữ gìn bảo tồn bản sắc dân tộc 

của người TMC. 

2.2.3. Ẩm thực 

Ẩm thực của người TMC cũng đã có những thay đổi nhất định, 

hướng đến phục vụ nhu cầu của KDL và được biểu hiện ở những điểm sau: 

Thay đổi về cơ cấu các món ăn trong bữa cơm hàng ngày; Thay đổi về 

nguyên liệu chế biến món ăn; Thay đổi trong kỹ thuật chế biến, hình thức 

trình bày và sự sum họp của gia đình và tính bình đẳng trong bữa ăn. 

2.2.4. Sinh kế 

Du lịch được hình thành và phát triển, hoạt động sinh kế của người TMC 

có nhiều biến đổi và được thể hiện ở những điểm sau: Thay đổi trong cơ cấu KT; 

Nghề dệt truyền thống bị mai một được khôi phục, phát triển, sản phẩm dệt có 

nhiều thay đổi; Xuất hiện nhiều hoạt động sinh kế mới gắn liền với hoạt động 

kinh doanh DL; Thay đổi sự phân công lao động trong mỗi gia đình 

2. 3. Biến đổi văn hóa tinh thần của ngƣời Thái ở Mai Châu, Hòa Bình 

2.3.1. Ngôn ngữ 

Trong quá trình PTDL, ngôn ngữ của người Thái đã có nhiều biến đổi 

được biểu hiện ở những điểm sau:Tăng cường sử dụng song ngữ, sử dụng 

tiếng Việt cùng với tiếng Thái, tiếng nước ngoài; Vay mượn nhiều yếu tố từ 

tiếng Kinh. Ngữ điệu của người Thái hiện nay cũng bị ảnh hưởng bởi ngôn 

ngữ của người Kinh. Người Thái vùng này nói chậm, ít ngôn từ trong câu hơn 

và nhẹ hơn so với người Thái ở vùng khác. Sự thay đổi này có thể xuất phát từ 

việc sử dụng ngôn ngữ và giao tiếp của họ thường xuyên bị tác động của các 

cuộc nói chuyện, giao tiếp với du khách bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. 

2.3.2. Lễ hội 

Trong quá trình PTDL, sự biến đổi của các lễ hội truyền thống của 

người TMC được biểu hiện rõ nét ở một số khía cạnh sau: Nhiều lễ hội 
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truyền thống bị mai một được phục hồi, phát triển; Sự thay đổi trong nhận 

thức của người Thái về lễ hội; sự đóng góp vào việc tổ chức lễ hội và sự 

xuất hiện nhiều yếu tố hiện đại trong nội dung và cách thức tổ chức lễ hội. 

2.3.3. Hoạt động sinh hoạt văn nghệ 

Cùng với sự phát triển của HĐ DL, các hoạt động sinh hoạt văn 

nghệ của người TMC đã có nhiều thay đổi, cụ thể: Các hoạt động VH 

nghệ thuật diễn ra thường xuyên hàng ngày; Hoạt động truyền dạy VH 

nghệ thuật diễn ra thường xuyên, mang tính tự nguyện; Nội dung, hình 

thức các hoạt động VH, nghệ thuật diễn ra đa dạng, phong phú, có sự hỗ 

trợ của các phương tiện hiện đại.  

 

Chƣơng 3 

 PHƢƠNG THỨC, CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG VÀ NGUYÊN NHÂN 

BIẾN ĐỔI VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA NGƢỜI THÁI Ở  

MAI CHÂU, HÕA BÌNH TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

 

3.1. Phƣơng thức biến đổi văn hóa truyền thống của ngƣời Thái ở 

Mai Châu, Hòa Bình 

Trong quá trình PTDL, sự BĐVH của người của người Thái diễn ra 

theo hai hình thức: biến đổi theo chiều cạnh tự nhiên, thể hiện sự chủ động 

lựa chọn thay đổi của người dân địa phương và do yếu tố bên ngoài tác 

động vào khiến họ buộc phải thay đổi. Người Thái chủ động thay đổi các 

nét VH truyền thống của mình để thu hút KDL, để cuộc sống của chính gia 

đình mình thuận tiện hơn như: thay đổi nhà cửa, ẩm thực, trang phục, hoạt 

động văn nghệ. Bên cạnh đó, sự BĐVH theo phương thức này còn được thể 

hiện qua việc người TMC yêu thích VH của các dân tộc khác nên họ đã chủ 

động thay đổi VH của mình theo các nét VH của du khách.  

Sự BĐVH của người TMC còn diễn ra theo một cơ chế khác. Người 

TMC thụ động tiếp thu những yếu tố VH bên ngoài thông qua HĐ DL. Cụ 

thể, nhiều yếu tố trong đời sống như trang phục, không gian sống, hành vi 

ứng xử với thế giới bên ngoài, ngôn ngữ… đã có những tiếp thu theo các 

mức độ nhất định. Điều đó là do người Thái, một mặt để làm vừa lòng 
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KDL, họ buộc phải tiếp thu, buộc phải thay đổi để phục vụ khách tốt hơn. 

Mặt khác, trong quá trình tiếp xúc, giao lưu với KDL, họ tiếp thu một cách 

thụ động. Quá trình này diễn ra một cách từ từ, bản thân những người dân 

địa phương đôi khi không nhận thức được và theo thời gian họ dần dần điều 

chỉnh các hành vi, thói quen… của mình. 

3.2. Các yếu tố tác động và nguyên nhân của biến đổi văn hóa 

truyền thống của ngƣời Thái ở Mai Châu, Hòa Bình   

3.2.1. Các yếu tố tác động đến sự biến đổi văn hóa truyền thống 

của người Thái ở Mai Châu, Hòa Bình  

3.2.1.1. Yếu tố chính sách 

- Chính sách gắn với phát triển KT, DL và VH: Các chính sách vĩ mô 

tác động gián tiếp đến cộng đồng người TMC thông qua các chương trình 

KT -XH, VH đã giúp cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân 

là nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp làm nên sự BĐVH tại đây. Đặc biệt 

là chính sách PT DL như một ngành KT mũi nhọn của địa phương. 

3.2.1.2. Giao lưu, tiếp xúc với khách du lịch đa dạng về văn hóa 

DL phát triển, lượng KDL đến với Mai Châu ngày càng nhiều. 

Mỗi người KDL đến với Mai Châu mang theo một nền VH khác nhau. 

Những nét VH mà du khách mang đến Mai Châu đã ảnh hưởng đến sự 

BĐVH của cộng đồng người Thái ở đây. Thông qua giao lưu tiếp xúc 

văn hoá, họ đã tiếp thu không ít những giá trị văn hoá của người Việt, 

người phương Tây từ cung cách làm ăn đến nhà cửa, quần áo, thậm chí 

tiếng nói và phong tục, tập quán.Bên cạnh đó, KDL đa dạng đến từ 

nhiều vùng VH khác nhau với nhiều đặc điểm nhu cầu DL khác nhau. 

Trong quá trình giao lưu, tiếp xúc, phục vụ KDL, người TMC phải thay 

đổi VH truyền thống của mình để đáp ứng phù hợp những nhu cầu đa 

dạng khác nhau của du khách. 

3.2.1.3. Yếu tố tâm lý tộc người 

Giống như những tộc người thiểu số khác, một đặc điểm tâm lý 

thường thấy của người TMC, đặc biệt là bộ phận thanh thiếu niên thường có 
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tâm lý “tự ti dân tộc về VH”, đánh giá thấp VH của chính tộc người mình, 

coi VH người Kinh là chuẩn, trong khi số đông thanh niên Kinh lại hướng 

về một “chuẩn VH” phương Tây. Do vậy, khuynh hướng chấp nhận sự 

đồng hoá về VH, “hy sinh VH để đổi lấy KT”, lấy VH phương Tây thay 

cho VH truyền thống, dẫn đến việc làm mai một những giá trị truyền thống 

của tộc người mình và gây nên sự BĐVH. 

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

Ngoài những yếu tố kể trên thì vai trò của cộng đồng người TMC 

trong việc phát triển HĐ DL tại địa phương cũng là một yếu tố gây nên 

BĐVH truyền thống của người dân nơi đây. Người Thái có vai trò rất 

quan trọng đối với DL Mai Châu. Họ chính là yếu tố quan trọng bậc nhất 

cho DL Mai Châu phát triển. Với vai trò là chủ thể của nền VH TMC 

cùng với thiên nhiên bao quanh, họ là đối tượng thu hút du khách. Cũng 

chính họ là người tổ chức các “dịch vụ” đáp ứng nhu cầu của du khách, 

là phương tiện quảng bá hiệu quả nhất cho DL Mai Châu. Vai trò quan 

trọng của họ trong việc khai thác những GTVH của tộc người mình 

trong phát triển HĐ DL là một trong những nhân tố tác động đến sự biến 

đổi VH của người TMC. . 

3.2.2. Nguyên nhân của biến đổi 

3.2.2.1. Nguyên nhân chủ quan 

- Thể hiện ở công tác tổ chức, quản lý còn nhiều bất cập như: nhiều 

cán bộ lãnh đạo chưa đánh giá chưa đúng về vai trò, vị trí của VH; chưa có 

chính sách VH phù hợp cho việc bảo tồn và phát huy tiếng nói và chữ viết 

cho đồng bào dân tộc Thái; chưa có những biện pháp hứu hiệu để bảo tồn 

vốn VH dân gian...Bên cạnh đó còn do trình độ dân trí của người dân chưa 

cao nên việc nhận thức đúng đắn về VH còn hạn chế. 

3.2.2.2. Nguyên nhân khách quan 

Xuất phát từ đặc điểm môi trường tự nhiên của vùng là rất thuận lợi 

cho thông thương, buôn bán và giao lưu hội nhập; Nguyên nhân kinh tế xã 

hội: Do đời sống của người TMC còn nhiều khó khăn nên chỉ tập trung làm 
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kinh tế, chưa quan tâm nhiều đến văn hóa; Tác động của cơ chế thị trường 

và hội nhập quốc tế: với quy luật cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị 

trường dễ khiến con người ta chạy theo lợi nhuận mà đánh mất đi những giá 

trị VH truyền thống, sự giao lưu, hội nhập quốc tế còn có mặt trái là việc 

sàng lọc những yếu tố độc hại, phản VH là hết sức khó khăn, nó làm biến 

đổi, mai một dần các GTVH truyền thống theo hướng tiêu cực. 

 

Chƣơng 4 

XU HƢỚNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG BIẾN ĐỔI 

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA NGƢỜI THÁI Ở MAI CHÂU, 

HÕA BÌNH TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

 

4.1. Xu hƣớng biến đổi văn hóa truyền thống của ngƣời Thái ở 

Mai Châu, Hòa Bình trong phát triển du lịch  

4.1.1. Xu hướng cách tân, đổi mới các yếu tố văn hóa truyền thống 

trong phục vụ hoạt động du lịch 

4.1.1.1. Văn hóa vật chất 

Xu hướng này được biểu hiện cụ thể ở những điểm sau: Xu hướng 

dịch chuyển địa bàn cư trú theo hệ thống giao thông và cách tân đổi mới 

trong kiến trúc nhà ở; Xu hướng thay đổi cách tân những yếu tố truyền 

thống trong thiết kế may mặc và sử dụng trang phục trong cuộc sống; Xu 

hướng tiếp cận và phối hợp các yếu tố mới trong văn hóa ẩm thực; Xu 

hướng phát triển, đa dạng hơn trong sinh kế của người dân. 

4.1.1.2. Văn hóa tinh thần 

Ở lĩnh vực VH tinh thần, sự biến đổi theo xu hướng cách tân đổi mới 

biểu hiện rõ nét nhất ở các thành tố ngôn ngữ và lễ hội. Đó là xu hướng 

cách tân, đổi mới trong việc sử dụng, vay mượn các yếu tố bên ngoài đối 

với ngôn ngữ và xu hướng thay đổi trong nội dung, quy trình tổ chức lễ hội. 

Theo xu hướng này, ngôn ngữ của người TMC trở nên đa dạng, phong phú, 

tăng cường khả năng truyền đạt. Ngữ điệu và tốc độ nói biến đổi theo xu hướng 
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gần với tiếng Kinh, tiếng nước ngoài được sử dụng trong giao tiếp, phục vụ 

KDL. Lễ hội đã lược bỏ nhiều nghi thức rườm rà, xuất hiện nhiều yếu tố hiện 

đại, kết hợp với nhiều hoạt động VH hiện đại trong cả nội dung và hình thức tổ 

chức, không gian lễ hội đan xen giữa truyền thống và hiện đại. 

4.1.2. Xu hướng mai một các yếu tố văn hóa truyền thống trong 

phục vụ hoạt động du lịch 

4.1.2.1. Văn hóa vật chất 

Sự biến đổi theo xu hướng này biểu hiện cụ thể như sau: kiến trúc 

ngôi nhà bị pha tạp, mất đi vẻ đẹp đơn sơ mộc mạc trong kiến trúc truyền 

thống; Trang phục và ẩm thực biến đổi theo hướng vay mượn từ VH của 

dân tộc Kinh và phương Tây; Nghề dệt thổ cẩm  truyền thống có chiều 

hướng bị mai một do ảnh hưởng của thương mại hóa; Sản phẩm lưu niệm, 

sản vật địa phương bị pha trộn, lai tạp, đánh mất nét truyền thống, gây phản 

cảm, làm xấu hình ảnh người dân địa phương trong mắt KDL 

4.1.2.2. Văn hóa tinh thần 

Ở lĩnh vực VH TT, sự biến đổi của VH TMC theo xu hướng mai một 

được thể hiện ở những điểm sau: Xu hướng sử dụng tiếng Thái ngày càng ít 

đi mà thay vào đó là sử dụng tiếng Kinh; Lễ hội có sự pha tạp với các yếu 

tố VH ngoại lai, hiện đại, mất đi cái hồn thiêng liêng, cái cốt của VH Thái;  

Các hoạt động sinh hoạt văn nghệ của người Thái có sự pha trộn, lai tạp 

giữa các nét VH của nhiều dân tộc với dân tộc TMC. 

4.1.3. Xu hướng khôi phục, giữ gìn và bảo tồn các giá trị văn hóa 

truyền thống phục vụ phát triển hoạt động du lịch  

4.1.3.1. Văn hóa vật chất 

Ở lĩnh vực VH VC, biến đổi theo xu hướng giữ gìn bản sắc VH để 

bảo tồn và phát triển HĐ DL gồm các thành tố VH như: kiến trúc nhà ở, 

trang phục, ẩm thực, nghề dệt thủ công truyền thống. Để thu hút KDL, 

người TMC đã cố gắng giữ lại những nét truyền thống trong ngôi nhà của 

mình dù giá thành các nguyên vật liệu để làm nhà truyền thống đắt đỏ; 

những món ăn dặc trưng vẫn được khai thác phục vụ KDL; trang phục 
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truyền thống, lễ nghi được sử dụng trong ngày thường phục vụ KDL dù bất 

tiện, vướng víu; Nghề dệt truyền thống bị mai một được khôi phục và phát triển 

4.1.3.1. Văn hóa tinh thần  

Xu hướng này được biểu hiện qua một số lễ hội truyền thống lớn của 

người TMC đã được khôi phục và duy trì tổ chức; Hoạt động biểu diễn VH 

văn nghệ và hoạt động truyền dạy VH nghệ thuật cũng diễn ra thường 

xuyên, mang tính tự nguyện. Điều này đã góp phần bảo tồn những GTVH 

tinh thần đặc sắc của tộc người TMC. 

4.2. Những vấn đề đặt ra đối với biến đổi văn hóa truyền thống 

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

4.2.1. Sự mất cân đối trong khai thác phát triển du lịch và bảo vệ 

các giá trị văn hóa của người Thái Mai Châu trong phát triển du lịch 

Việc PTDL một cách ồ ạt mang nặng tính chất thương mại hóa tại Mai 

Châu dẫn đến tình trạng lạm dụng các GTVH truyền thống, làm cho một số di 

sản VH bị thay đổi đến mức biến dạng cả về nội dung và hình thức.Điển hình 

như: nhà sàn, hoạt động sinh hoạt văn nghệ, nghề dệt truyền thống. 

4.2.3. Thiếu các yếu tố môi trường, hành lang pháp lý trong việc 

bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa cộng đồng 

Vấn đề này được thể hiện ở việc: quy hoạch còn chung chung, thiếu 

hướng dẫn chi tiết bài bản; Việc xây dựng hành lang pháp luật không vững 

chắc và chưa đầy đủ; Các yếu tố hành lang pháp lý chưa được thực hiện 

một cách đồng bộ và triệt để trên các lĩnh vực; Việc xây dựng các kế hoạch 

bảo tồn GTVH nhưng thiếu sự giám sát của các cơ quan chức năng nên 

được thực hiện sai hướng. 

4.3. Một số khuyến nghị nhằm giảm thiểu biến đổi tiêu cực văn hóa 

truyền thống của ngƣời Thái ở Mai Châu, Hòa Bình trong phát triển du lịch 

4.3.1. Xây dựng cơ chế chính sách, hành lang pháp lý hợp lý trong 

phát triển du lịch và bảo tồn văn hóa truyền thống địa phương 

Để bảo tồn, phát huy di sản VH của dân tộc TMC gắn với PTDL một 

cách hiệu quả cần có những chính sách, cơ chế phù hợp, tạo điều kiện thuận 
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lợi nhất cho địa phương, hướng đến việc đảm bảo việc khai thác di sản VH 

Thái trong HĐDL gắn liền với quyền và lợi ích thiết thực của người dân. 

Phát triển kinh tế, xã hội phải đi đôi với bảo tồn các giá trị VH. 

4.3.2. Xác định, hệ thống các giá trị văn hóa truyền thống và xây 

dựng định hướng bảo tồn trong bối cảnh phát triển du lịch 

Những GTVH nổi bật phục vụ tốt cho PTDL là: kiến trúc nhà sàn, nghề 

dệt cổ truyền, trang phục, xoè Thái. Trên cơ sở đó, chính quyền địa phương 

cần xây dựng định hướng bảo tồn VH. Cụ thể: Về kiến trúc nhà sàn của người 

Thái cần nghiên cứu đưa ra những mẫu thiết kế nhà sàn đảm bảo lưu giữ được 

các yếu tố truyền thống, Bên cạnh định hướng kiến trúc còn phải đi kèm cả giải 

pháp về vật liệu, kết cấu và áp dụng các công nghệ xây dựng phù hợp; Trang 

phục Thái cũng cần có những chương trình kế hoạch bảo tồn cụ thể; Nghề dệt 

cổ truyền, cần có những kế hoạch phát triển cụ thể, tạo ra các sản phẩm dệt thủ 

công đặc trưng của người TMC có GTVH và tính thẩm mỹ; Mở các lớp dạy 

chữ Thái cho cộng đồng; Đầu tư, khôi phục và tăng cường tổ chức các lễ hội 

truyền thống, đồng thời kết hợp với các hoạt động VH mới... 

4.3.3. Định hướng, nâng cao nhận thức của các chủ thể trong việc 

bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống 

Vấn đề nâng cao nhận thức về VH truyền thống cần được định hướng 

cho mỗi chủ thể khác nhau. Đó là nâng cao nhận thức cho cấp ủy Đảng, 

chính quyền về vai trò của công tác bảo tồn các GTVH dân tộc Thái  đối 

với cơ quan quản lí Nhà nước ở các cấp;  Đối với các doanh nghiệp cần 

khuyến khích các hoạt động khai thác sử dụng các GTVH truyền thống vào 

quá trình sản xuất kinh doanh, ràng buộc về quyền lợi và trách nhiệm trong 

việc khai thác các GT VH;  Hướng dẫn cư dân địa phương nhận thức được 

giá trị của các yếu tố VH truyền thống. Khuyến khích họ tham gia vào các 

hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng các yếu tố VH truyền thống một 

cách hợp lí. Cần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng tự hào của người Thái 

về VH truyền thống của tộc người mình. 
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4.3.4. Nâng cao vai trò của người dân địa phương trong bảo tồn, 

phát huy các giá trị văn hóa truyền thống thông qua phát triển du lịch 

Việc giáo dục để nâng cao ý thức tự giác của người dân, khơi dậy ở 

họ lòng tự hào đối với di sản VH của dân tộc mình là công việc có ý nghĩa 

quan trọng để hướng người dân chủ động tìm tòi, sưu tầm và bảo tồn các 

loại hình di sản VH. Định hướng chung là làm cho người dân vừa là chủ thể 

bảo tồn, phát huy các GTVH truyền thống vừa là đối tượng trực tiếp được 

thụ hưởng kết quả của công tác này. 

4.3.5. Phân chia lợi ích, trách nhiệm hợp lý giữa các chủ thể: 

Người dân - Khách du lịch - Doanh nghiệp du lịch - Cơ quan quản lý 

trong quá trình tham gia phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa 

Thực tiễn hiện nay cho thấy đang có sự mâu thuẫn giữa các chủ thể 

tham gia vào HĐDL. Các mâu thuẫn này thể hiện ở các mối quan hệ: Người 

dân và doanh nghiệp DL; Doanh nghiệp DL và Cơ quan quản lí nhà nước; 

Cơ quan quản lý nhà nước với người dân; KDL với người dân địa phương 

và doanh nghiệp DL; KDL và Cơ quan quản lí nhà nước. Cần phải có sự 

phân chia lợi ích, trách nhiệm hợp lý giữa các chủ thể tham gia HĐ DL gắn 

với VH truyền thống của người TMC.  
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KẾT LUẬN 

1. Những nội dung đã làm rõ trong luận án 

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

luận điểm lý thuyết được sử dụng trong luận án, khẳng định, soi chiếu được 

các cơ sở lý luận liên quan,  các giả thuyết nghiên cứu và trả lời các câu hỏi 

nghiên cứu đã đặt ra ở phần mở đầu của luận án.  

- Trong quá trình tồn tại và phát triển, người TMC đã xây dựng cho 

mình nền VH phong phú, mang đậm bản sắc dân tộc Thái và có những nét đặc 

trưng của địa phương Mai Châu. Đó là một nền VH của cư dân nông nghiệp 

trồng lúa nước vùng thung lũng, hòa nhập với thiên nhiên, mang tính cộng 

đồng sâu đậm, có truyền thống lâu đời với đặc trưng của VH tận dụng, thích 

ứng với điều kiện tự nhiên, có tính cộng đồng cao của người TMC..  

- Trong bối cảnh PTDL, VH truyền thống của người TMC có nhiều 

biến đổi trên một số dạng thức của VH VC và VH TT. Trong đó sự biến đổi 

của những thành tố thuộc lĩnh vực VHVC diễn ra mạnh mẽ hơn. Sự biến 

đổi này là hệ quả của quá trình phát triển HĐDL, cũng như quá trình giao 

lưu, tiếp biến với VH của KDL. Nó thể hiện sự biến đổi xuất phát từ chính 

bối cảnh KT, XH hiện nay, đồng thời từ cả nhu cầu thay đổi của chính tộc 

người này. Sự biến đổi đó diễn ra theo 2 hình thức: biến đổi theo chiều cạnh 

tự nhiên và biến đổi do yếu bên ngoài tác động vào. Người TMC một mặt 

chủ động tiếp thu những yếu tố mới từ VH của KDL tạo nên sự BĐVH của 

tộc người mình, mặt khác, họ buộc phải thay đổi một số nét VH truyền 

thống của tộc người mình để có thể làm hài lòng KDL. Sự biến đổi đó do 

nhiều yếu tố tác động và nguyên nhân khác nhau và diễn ra theo các xu 

hướng khác nhau. Trước thực tiễn đó, rất nhiều vấn đề đặt ra đòi hỏi sự 

chung sức để giải quyết của các cấp chính quyền địa phương, các doanh 

nghiệp kinh doanh lữ hành cũng như người dân địa phương. Đó là: Sự mất 

cân đối trong khai thác các GTVH để PTDL và bảo vệ các GTVH của 

người Thái; Vai trò của người Thái trong việc tham gia bảo tồn GTVH 

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

nào trong việc bảo tồn và phát triển GTVH cộng đồng. 
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2. Hạn chế của luận án và các hướng nghiên cứu tiếp theo 

Trong phạm vi luận án, công trình mới chỉ là bắt đầu ở những sự biến 

đổi đang diễn ra mạnh mẽ nhất, chủ yếu thể hiện ở một số thành tố tiêu biểu 

của lĩnh vực VHVC và VHTT trong quá trình phát triển HĐDL tại MC, 

HB. Sự phân chia các thành tố ra 2 lĩnh vực văn hóa vật chất và tinh thần 

cũng chỉ mang tính chất tương đối.Sự biến đổi ở một số thành tố khác và ở 

lĩnh vực văn hóa xã hội chưa có sự biến đổi rõ nét trong quá trình phát triển 

du lịch tại Mai Châu  nên chưa được đề cập đến. Đây cũng là những hướng 

gợi ý cho nghiên cứu ở những công trình tiếp theo.  
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