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Tóm tắt đóng góp mới của luận án 

Trên cơ sở mô tả và phân tích thực trạng mưu sinh của cư dân xã Hương 

Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, luận án đưa ra những đặc điểm, đặc trưng, 

giá trị của những văn hóa mưu sinh của cư dân xã Hương Sơn. Từ đó làm cơ sở đối 

sánh với những biến đổi văn hóa mưu sinh trong bối cảnh phát triển du lịch của cư 

dân xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. 

Luận án phân tích sự biến đổi của văn hóa mưu sinh của cư dân xã Hương Sơn 

để thấy được xu hướng vận động của văn hóa mưu sinh trong bối cảnh phát triển du 

lịch hiện nay.  

Luận án phân tích những nguyên nhân dẫn tới sự biến đổi, những vấn đề đặt ra 

với sự biến đổi văn hóa mưu sinh của cư dân xã Hương Sơn. Trên cơ sở đó góp phần  

vào việc hoạch định các chủ trương, chính sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã 

hội, bảo tồn văn hóa mưu sinh của cư dân xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố 

Hà Nội.  

Hà Nội, ngày     tháng 6  năm 2018 
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