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TRÍCH YẾU LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

  

- Tên tác giả:  Đỗ Hải Yến 

- Tên luận án: Biến đổi văn hóa mưu sinh của cư dân xã Hương Sơn, huyện 

Mỹ Đức, thành phố Hà Nội trong bối cảnh phát triển du lịch 

- Chuyên ngành:  Văn hóa học  

- Mã số:  62310640 

- Tên cơ sở đào tạo:  Trường Đại học Văn hóa Hà Nội  

 

NỘI DUNG 

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

1.1. Mục đích nghiên cứu  

Làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về biến đổi văn hóa mưu sinh 

(BĐVHMS) trong bối cảnh phát triển du lịch của cư dân xã Hương Sơn (CDXHS), 

trên cơ sở đó nhận diện xu hướng và vấn đề đặt ra trong sự BĐVHMS của CDXHS, 

huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội thời gian tới. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Trình bày một số vấn đề lý luận nghiên cứu BĐVHMS của CDXHS, huyện 

Mỹ Đức, thành phố Hà Nội trong bối cảnh phát triển du lịch. 

- Khảo sát, phân tích thực trạng BĐVHMS qua khảo sát CDXHS, huyện Mỹ 

Đức, thành phố Hà Nội  

- Xác định những yếu tố tác động, xu hướng BĐVHMS của CDXHS, huyện 

Mỹ Đức, thành phố Hà Nội trong bối cảnh phát triển du lịch  

- Nhận diêṇ những vấn đề đặt ra và bàn về chiến lược phát huy giá trị văn hóa 

mưu sinh (VHMS) trong bối cảnh phát triển du lịch hiện nay. 

2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng  

- Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu  

- Phương pháp điền dã  

- Tham dự tích cực để thu thập thông tin có tính định tính 

        -  Phương pháp điều tra xã hội học 

        - Các phương pháp khác: Thống kê so sánh, phỏng vấn chuyên gia  
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3. Các kết quả chính và kết luận  

Kết quả 

- Khái quát cơ sở lý luâṇ  BĐVHMS của CDXHS, huyện Mỹ Đức, thành phố 

Hà Nội trong bối cảnh phát triển du lịch,  

- Đánh giá thực trạng BĐVHMS của CDXHS, huyện Mỹ Đức thành phố Hà 

Nội trong bối cảnh phát triển du lịch.  

- Nhận diện nhân tố tác đôṇg, xu hướng và những vấn đề đặt ra trong chiến lược 

phát huy giá trị VHMS của CDXHS, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội trong bối 

cảnh phát triển du lịch hiện nay. 

Kết luận 

 NCS tiếp cận đề tài theo phương pháp liên ngành của văn hóa học... từ đó 

xác lập hệ thống những lý luận nghiên cứu như: khái niệm VHMS; BĐVHMS; 

BĐVHMS trong bối cảnh phát triển du lịch Hương Sơn. Trên khung lý thuyết đó, 

nhận diện VHMS của CDXHS trước khi phát triển du lịch, thực trạng của 

SBĐVHMS trong bối cảnh phát triển du lịch. Để làm rõ hơn về những BĐVHMS 

sau khi du lịch phát triển ở xã Hương Sơn sau những năm 1990, luận án cũng dựa 

trên khung lý luận so sánh VHMS trước và sau năm 1990 (trong bối cảnh phát triển 

du lịch). 

 Trong bối cảnh phát triển du lịch từ sau năm 1990, CDXHS đã sớm nhận ra 

các cơ hội phát triển đời sống MS thông qua việc chuyển đổi các nghề nghiệp gốc từ 

nông nghiệp chủ đạo sang dịch vụ du lịch, đáp ứng nhu cầu của KDL; thay vì việc cố 

lưu giữ những nghề nghiệp truyền thống đang ngày càng bị thu hẹp, không còn phù 

hợp, cho năng năng suất lao động thấp. Những biểu hiện của SBĐVHMS của 

CDXHS, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội trên nhiều phương diện ứng xử của 

cộng đồng cư dân với: các nguồn lực mưu sinh, văn hóa thể hiện trong các hoạt 

động và văn hóa thể hiện trong nghi lễ gắn với mưu sinh.  

Tuy nhiên, bối cảnh phát triển du lịch cũng tồn tại những tác động trái chiều, 

khó kiểm soát do những hoạt động mưu sinh, ứng xử của cộng đồng cư dân với các 

nguồn lực mưu sinh chưa có sự kiểm soát, cân bằng với các mục tiêu phát triển và 

các nguồn lực mưu sinh hợp lý, từ đó tác động trở lại đến sự phát triển, tiềm ẩn bối 
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cảnh mưu sinh du lịch không bền vững trong tương lai ở xã Hương Sơn tiềm ẩn 

nguy cơ không bền vững nếu CDXHS hài hòa được sự bảo tồn, sự kiểm soát đi đôi với 

sự phát triển du lịch bền vững. 

Cuối cùng, trong phạm vi luận án, NCS mong rằng: những kết quả nghiên cứu 

của đề tài này có thể là những đóng góp nhỏ bé vào sự nghiệp nghiên cứu văn hóa 

học nói chung và giải quyết được phần nào tiền đề về cơ sở và lý luận cho các nhà 

quản lý văn hóa về sau có thể tham khảo trong việc đưa ra những giải quyết triệt để 

hơn các vấn đề tồn tại của SBĐVHMS trong bối cảnh phát triển du lịch bền vững.  

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2018 

Giáo viên hướng dẫn 

 

 

 

Nghiên cứu sinh 

 

 

PGS.TS Đinh Thị Vân Chi TS. Nguyễn Văn Lưu Đỗ Hải Yến 

 


