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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong thời đại ngày nay, VH ngày càng có vai trò to lớn với sự phát triển của 

nhân loại và của các quốc gia, dân tộc. Văn hóa thâm nhập và tác động vào tất cả các 

lĩnh vực kinh tế - xã hội. Văn hóa trong kinh tế: văn hóa sản xuất, văn hóa kinh 

doanh, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa sinh tồn. Đặc biệt là vấn đề văn hóa mƣu sinh 

của các cộng đồng cƣ dân đƣợc nhiều nhà nghiên cứu văn hóa quan tâm. 

 Trong bối cảnh phát triển du lịch, cộng đồng cƣ dân vùng di sản văn hóa tiến 

hành công cuộc mƣu sinh của mình qua các ngành nghề, bằng các công việc mƣu 

sinh khác nhau nhƣ: hƣớng dẫn du lịch, chuyên chở KDL, cung cấp dịch vụ ăn 

uống, lƣu trú và các dịch vụ khác tại khu du lịch… Trong việc duy trì và phát triển 

mƣu sinh bền vững của ngƣời dân địa phƣơng cần nâng cao nhận thức về vai trò 

những giá trị tự nhiên, giá trị VH truyền thống của các vùng miền. Ngƣời dân cần có 

những biện pháp, con đƣờng khác nhau để phát triển VHMS bền vững.  

Điểm du lịch văn hóa, tâm linh Hƣơng Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km, thuộc địa bàn 4 xã Hƣơng Sơn, An Tiến, An 

Phú, Hùng Tiến, với diện tích tự nhiên là 8.328 ha. Từ lâu, Hƣơng Sơn đã đƣợc du 

khách biết đến với lễ hội Chùa Hƣơng, lễ hội truyền thống lớn nhất Việt Nam cùng 

hệ thống các công trình kiến trúc Phật giáo kết hợp hài hoà với những hang động, 

thung, suối đã tạo nên một khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam có sức 

hấp dẫn du lịch đặc biệt. Vì vậy, Hƣơng Sơn đƣợc Chiến lược phát triển du lịch Việt 

Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 xác định là khu du lịch quốc gia. Sau năm 1990, 

hoạt động DL ở Hƣơng Sơn phát triển rất mạnh, thu nhập của địa phƣơng từ DL đạt 

hàng trăm tỷ đồng, công cuộc mƣu sinh và đời sống của ngƣời dân nơi đây đã có 

những chuyển biến tích cực. Các hoạt động DL đã trở thành động lực quan trọng thúc 

đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội ở Hƣơng Sơn nói riêng và huyện Mỹ Đức nói chung. 

Tuy nhiên, bối cảnh phát triển DL và chuyển đổi nghề nghiệp ở Hƣơng Sơn hiện 

nay vẫn tồn tại những vấn đề và mâu thuẫn, đe dọa sự phát triển bền vững VH truyền 

thống, VHMS, đời sống của cộng đồng cƣ dân… Những vấn đề đó đƣợc chỉ ra, làm 
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sáng tỏ trong một công trình nghiên cứu khoa học, để những nhà quản lý có thêm tƣ 

liệu, làm cơ sở đề xuất những giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trong 

bối cảnh phát triển du lịch. Những vấn đề về: phƣơng thức mƣu sinh biến đổi nhƣ thế 

nào, phƣơng thức mƣu sinh mới có đảm bảo cuộc sống không? Ảnh hƣởng đến 

những hoạt động kinh tế- xã hội của cƣ dân thế nào? đã và đang trở thành những 

vấn đề thời sự với các nhà quản lý, nghiên cứu VH hiện nay. Một nghiên cứu khoa 

học cụ thể về biến đổi văn hóa mƣu sinh của cƣ dân xã Hƣơng Sơn, huyện Mỹ Đức, 

thành phố Hà Nội trong bối cảnh phát triển du lịch rất cần, nhƣng đến nay chƣa có 

các công trình nào nhƣ thế.  

Từ những lý do đó, NCS chọn đề tài: “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’’ làm luận án tiến sĩ. Luận án mong muốn đóng góp bƣớc đầu về cơ sở lý luận về 

VHMS và cung cấp các dữ liệu khoa học cho việc hoạch định chính sách quản lý và 

phát triển KT-XH, định hình VHMS cho cƣ dân xã Hƣơng Sơn trên nền tảng di sản 

VH truyền thống trong bối cảnh phát triển DL tại địa phƣơng. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu  

Nghiên cứu thực trạng, những phƣơng thức và yếu tố tác động, xu hƣớng của 

những biến đổi của VHMS trong bối cảnh phát triển du lịch của cƣ dân xã Hƣơng Sơn, 

Hà Nội; lý giải những nguyên nhân của sự chuyển đổi phƣơng thức mƣu sinh của cƣ 

dân địa phƣơng; đồng thời cung cấp những cơ sở khoa học để các nhà quản lý, nghiên 

cứu hoạch định đƣợc chính sách và các giải pháp phát triển bền vững.   

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

1) Hệ thống hóa khái niệm và vấn đề lý luận về biến đổi VH nói chung, 

VHMS và BĐVHMS trong bối cảnh phát triển DL; 2) Làm rõ thực trạng biến đổi 

VHMS của cộng đồng cƣ dân xã Hƣơng Sơn, Hà Nội trƣớc năm 1990 và trong bối 

cảnh phát triển DL; 3) Đánh giá phƣơng thức, nội dung, xu hƣớng biến đổi VHMS 

của cộng đồng cƣ dân tại đây; bàn luận và xác định các yếu tố tác động, nguyên nhân 

của các biến đổi. 
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3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu  

Những biến đổi VHMS trong bối cảnh du lịch phát triển của cộng đồng cƣ dân 

xã Hƣơng Sơn.  

3.2. Phạm vi nghiên cứu  

- Về không gian: Xã Hƣơng Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội  

- Về thời gian: Nghiên cứu từ năm 1990 đến nay, khi xã Hƣơng Sơn chịu tác 

động bởi các cơ chế, chính sách, chƣơng trình hành động để phát triển DL dẫn đến 

những biến đổi về VHMS. (Tuy nhiên, để làm sáng tỏ sự biến đổi VHMS, những 

giai đoạn lịch sử trƣớc năm 1990 có liên quan cũng đƣợc quan tâm và đề cập đến). 

- Về nội dung: Phân tích, đánh giá những biến đổi về VHMS và việc duy trì 

VHMS của ngƣời dân Hƣơng Sơn trong bối cảnh phát triển du lịch.  

4. Những câu hỏi nghiên cứu 

1) VHMS của cộng đồng CDXHS Hà Nội đang biến đổi nhƣ thế nào trong bối 

cảnh phát triển du lịch?  

2) Những vấn đề gì đang đặt ra từ những BĐVHMS tại xã Hƣơng Sơn trong 

bối cảnh phát triển du lịch? 

3) Có những vấn đề gì cần bàn luận để phát huy những biến đổi tích cực, hạn 

chế những biến đổi tiêu cực của VHMS tại xã Hƣơng Sơn, Hà Nội trong bối cảnh 

phát triển du lịch?  

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu  

Để thực hiện đề tài nghiên cứu, NCS đã thu thập các tài liệu trong nƣớc và 

nƣớc ngoài liên quan đến những vấn đề về biến đổi văn hóa, VHMS, biến đổi 

VHMS. Qua đó phân tích các vấn đề liên quan đến đề tài, tìm hiểu những vấn đề 

nghiên cứu mà những tác giả đã đề cập, nghiên cứu trƣớc đó, các mảng còn bỏ ngỏ, 

cần tiếp tục nghiên cứu... Sau đó NCS đã phân tích và tổng hợp có chọn lọc phù hợp 

những cơ sở lý thuyết có đƣợc để nghiên cứu đề tài luận án của mình. 
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5.2. Phương pháp điền dã  

Phƣơng pháp điền dã thực địa đƣợc sử dụng để thu thập nguồn tài liệu định 

tính liên quan đến đề tài trên địa bàn nghiên cứu. Các công cụ sử dụng: quan sát 

trực tiếp, quan sát tham dự, phỏng vấn sâu. NCS đã tiến hành phỏng vấn sâu các đối 

tƣợng sau: 1) Các chuyên gia nghiên cứu về văn hóa, du lịch, dịch vụ du lịch; 2) Các nhóm 

quản lý hoạt động du lịch ở địa phƣơng; 3) Các lãnh đạo công ty lữ hành, du lịch; và 4) 

Cộng đồng CDXHS. 

NCS đã thực hiện 3 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc) trong: Quan sát 

tham dự (trong vai trò hƣớng dẫn viên du lịch, điều hành tour tại công ty du lịch Dầu 

Khí OSC; công ty du lịch Phƣơng Đông, công ty du lịch Hòa Bình) và khách du lịch 

home-stay. Từ các vai trò quan sát tham dự khác nhau này, NCS nhận đƣợc những chia 

sẻ từ cộng đồng cƣ dân, đƣợc cƣ dân xã Hƣơng Sơn cung cấp những thông tin và bổ ích 

về đề tài luận án, dƣới nhiều góc nhìn khác nhau. NCS chọn những nhà dân để nghỉ dài 

ngày (gia đình Vinh Sắn - thôn Yến Vĩ) trong các đợt khảo sát để lấy đƣợc thông tin 

khách quan và tham gia vào các công việc mƣu sinh của cộng đồng cƣ dân nhƣ: nghề làm 

rừng, nghề trồng rau sắng, nghề làm mắm tép, nghề bán quán, nghề chèo đò…  

Tham dự tích cực để thu thập thông tin định tính: Phƣơng pháp điền dã quan 

sát tham dự có nhiều ƣu điểm trong mục đích tìm kiếm thông tin về đối tƣợng 

nghiên cứu, nhƣng cũng có hạn chế trong việc những thông tin đƣa vào kết luận có 

thể phiến diện. Ý thức đƣợc điểm hạn chế của phƣơng pháp này, NCS đã kết hợp 

với phƣơng pháp tham dự vào các hoạt động mƣu sinh của ngƣời dân địa phƣơng và 

trong trải nghiệm là khách du lịch. Qua đó có cái nhìn tổng quát, dƣới nhiều góc độ 

về đối tƣợng nghiên cứu của luận án.   

5.3. Phương pháp điều tra xã hội học 

 Để thu thập các thông tin sơ cấp, định lƣợng liên quan đến Hƣơng Sơn, từ năm 

2002 đến nay NCS đã có nhiều cuộc phỏng vấn và tìm hiểu về CDXHS. Chính thức 

từ sau khi nhận đề tài nghiên cứu đến nay, NCS đã tiến hành điều tra tại cộng đồng 

cƣ dân với các đối tƣợng: 1) Những ngƣời trong độ tuổi lao động (từ 18 - 60 tuổi); 

2) Những ngƣời đã hết tuổi lao động (từ 61 - 80 tuổi) và 3) Những ngƣời là KDL. 

Tổng số phiếu phát ra và thu về: 350 phiếu.  
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Đƣợc sự trợ giúp của các em sinh viên chuyên ngành Việt Nam học khóa 12, 

khóa 13 và khóa 15 của trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Trung ƣơng và nhiều hộ gia đình tại 

xã Hƣơng Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, NCS đã hoàn thành về cơ bản 

những kết quả phỏng vấn sâu về các đối tƣợng nghiên cứu ở xã Hƣơng Sơn. 

5.4. Các phương pháp khác  

Trên cơ sở tham chiếu tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nƣớc, đƣợc các chuyên 

gia các lĩnh vực tƣ vấn và giải đáp các vấn đề còn băn khoăn liên quan đề tài, NCS đƣa 

ra cơ sở nghiên cứu, thống kê so sánh hai thời kỳ trƣớc và sau khi phát triển du lịch của 

VHMS, đề xuất những định hƣớng nghiên cứu, dự báo trong chƣơng tiếp theo. 

6. Đóng góp về khoa học của luận án 

6.1. Về lý luận 

 Luận án góp phần hệ thống hóa về VHMS, BĐVHMS trong bối cảnh phát 

triển DL của CDXHS, huyện Mỹ Đức, Hà Nội dƣới góc nhìn Văn hóa học. Luận án 

đóng góp cho việc hoàn thiện hơn trong mảng nghiên cứu khái niệm VHMS, 

BĐVHMS, những biểu hiện của VHMS truyền thống và SBĐVHMS trong bối cảnh 

phát triển du lịch hiện nay.  

6.2. Về thực tiễn 

- Luận án sẽ góp phần luận giải, làm sáng rõ hơn những BĐVHMS của cƣ dân 

xã Hƣơng Sơn trong bối cảnh phát triển du lịch nơi đây. 

- Kết quả nghiên cứu có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ, giảng 

viên ở các nhà trƣờng trong nghiên cứu, giảng dạy các môn khoa học xã hội, nhân 

văn và quản lý các hoạt động văn hóa ở đơn vị cơ sở. 

7. Bố cục luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Phụ lục và Tài liệu tham khảo, nội dung chính 

của Luận án bố cục thành 4 chƣơng:  

Chƣơng 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và khái quát về địa 

bàn xã Hƣơng Sơn;  

Chƣơng 2. Văn hóa mƣu sinh của cƣ dân xã Hƣơng Sơn trƣớc khi phát triển 

du lịch (trƣớc năm 1990);  

Chƣơng 3. Thực trạng biến đổi văn hóa mƣu sinh của cƣ dân xã Hƣơng Sơn 

trong bối cảnh phát triển du lịch (sau năm 1990);  

Chƣơng 4. Những yếu tố tác động, xu hƣớng biến đổi và vấn đề đặt ra với           

sự biến đổi văn hóa mƣu sinh của cƣ dân xã Hƣơng Sơn trong bối cảnh phát triển  

du lịch. 
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Chƣơng 1 

 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN                               

VÀ KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA BÀN XÃ HƢƠNG SƠN  

 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Qua khảo cứu các công trình liên quan, NCS chia vấn đề nghiên cứu thành 3 lĩnh 

vực: 1) Những nghiên cứu lý thuyết về sự biến đổi văn hóa nói chung; 2) Những nghiên 

cứu về Văn hóa mƣu sinh; và 3) Những nghiên cứu về phát triển du lịch xã Hƣơng Sơn nói 

chung và vùng văn hóa Hƣơng Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội nói riêng.  

1.1.1. Nghiên cứu về biến đổi văn hóa 

1.1.1.1. Nghiên cứu ở nước ngoài 

Nghiên cứu về biến đổi VH đầu tiên xuất hiện ở Mỹ gắn với tên tuổi các nhà 

khoa học nhƣ: E.B Tylor (1881) và L.Morgan (1818- 1881) với quan điểm ủng hộ 

Thuyết tiến hóa văn hóa khi phân chia xã hội theo thứ bậc đơn tuyến và có chung 

mẫu biến đổi xã hội và BĐVH. Mô hình đơn tuyến này đƣợc nhìn nhận là kém văn 

minh, con ngƣời sống và bị ràng buộc chặt chẽ bởi phong tục do vậy SBĐVH diễn 

ra nhìn chung chậm; trong khi đó, BĐVH phƣơng Tây đƣợc đánh giá là nhanh, 

năng động. Quan điểm của hai tác giả là cơ sở để phát triển thuyết “Châu Âu trung 

tâm”, để ngƣời Đức khẳng định “Đức là dân tộc thƣợng đẳng” một thời, hay ngƣời 

Mỹ khẳng định “Mỹ nhƣ một con lạc đà đi những vết chân lớn, những quốc gia đi 

sau chỉ cần theo những bƣớc chân đó để lên tới thiên đƣờng” [1]. Do vậy, mặc dù là 

một trong những những lý thuyết đầu tiên về vấn đề VH và BĐVH, nhƣng hiện nay 

vẫn bị đánh giá là thiên kiến, đề cao chủ nghĩa dân tộc vị kỷ.  

Năm 1967, Joel M.Halpern đã công bố những khái niệm về sự giao lƣu và 

BĐVH của hai hay nhiều nền VH ở nông thôn, đô thị; cuộc cách mạng văn hóa 

nông thôn, ý nghĩa của những chƣơng trình biến đổi và tƣơng lai của cộng đồng 

làng quê điển hình ở Châu Âu, Châu Á và Châu Mỹ [112]. Quan niệm nghiên cứu 

này có phần giống với Ronald Inghart và Waye E.Baker trong cuốn: Hiện đại hóa, biến 

đổi văn hóa và sự duy trì giá trị văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, Ronald Inghart và 

Wayne E.Baker đã có một bƣớc tiến xa hơn trong việc đƣa ra thêm thông tin về hệ 
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thống lý thuyết và SBĐVH trong xã hội trong tiến trình hiện đại hóa Những nghiên cứu 

này là tiền đề để phát triển các lý thuyết về BĐVH về sau của các tác giả: G.Elliot 

Smith (1991), Wrivers (1914)...  

Năm 1991, mở rộng hơn những nghiên cứu về BĐVH, David Popenoe [25, 

tr.82-87] đã đƣa ra các khái niệm vùng VH, loại hình VH, trung tâm VH, tổ hợp 

VH, biến đổi trung tâm hay ngoại vi vùng VH… Năm 2003, Paul N.Lakey [121] đã 

chỉ ra quá trình biến đổi, thích nghi với văn hóa mới của cƣ dân khi tiếp xúc với nền 

văn hóa khác dƣới góc độ giao tiếp, khẳng định vai trò của giao tiếp trong BĐVH. 

Nghiên cứu về SBĐVH dƣới góc nhìn tâm lý học, năm 2010 [120] các tác giả 

Pamela Balls Organista, Gerardo Marin, và Kevin M. Chun có đề cập tới vấn đề 

BĐVH với những nội dung quan trọng của khái niệm, vai trò của biến đổi văn hóa 

khi nghiên cứu tâm lý các tộc ngƣời. Theo Pamela, Kevin và Martin: BĐVH đƣợc 

đề cập để lý giải hay phán đoán hành vi cá nhân khi tiếp xúc với một nền văn hóa 

mới. Các cá nhân thay đổi theo các chiến lƣợc BĐVH mà họ chọn lựa, đồng thời có 

sự liên hệ tới các áp lực BĐVH. BĐVH hình thành hành vi và thái độ để xác định 

các khuôn mẫu. Tiếp biến văn hóa diễn ra tất yếu ở chủ thể trƣớc thế giới quan hình 

thành thái độ, giá trị và hành vi… trong quá trình di cƣ và tiếp nối thế hệ của họ.  

Trong đánh giá về các vấn đề BĐVH, phƣơng pháp tiếp cận (2011), Ozgur 

Celenk và Fons J.R. Vande Vijver đƣa ra quan niệm về BĐVH đƣợc hiểu là: “là 

quá trình thay đổi khi những cá thể từ các nền VH khác nhau có sự tiếp xúc trực 

tiếp với nhau lâu dài và liên tục dẫn đến SBĐ của bản thân cá thể (giá trị, thái độ, 

niềm tin và phẩm chất) cũng như SBĐ của nhóm cá thể (hệ thống xã hội và văn 

hóa). Những hình thức quan trọng nhất của quá trình BĐVH bao gồm các yếu tố 

tiên quyết (điều kiện BĐVH), chiến lược (xu hướng BĐVH) và kết quả (của BĐVH)” 

[119]. Nhƣ vậy, sau 10 năm phát triển vấn đề BĐVH trên thế giới, (so với thời 

David Popenoe với tác phẩm Đời sống đô thị và SBĐ đã nêu trên), bên cạnh 

những kế thừa từ các công trình nghiên cứu cũ về khái niệm, bản chất của BĐVH, 

đến thời kỳ nghiên cứu của mình (năm 2011) tác giả Ozgur Celenk đã có những 

bƣớc tiến trong nghiên cứu về SBĐVH so với những nghiên cứu thời kỳ trƣớc đó 

nhƣ: những biểu hiện của BĐVH và dự báo đƣợc những xu hƣớng BĐVH.  
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1.1.1.2. Nghiên cứu ở trong nước 

Thuật ngữ “acculturation” trong nƣớc đƣợc hiểu nhƣ sự: giao lƣu, tiếp biến, tiếp 

nhận, tƣơng tác, tiếp thu. Những hiện tƣợng hay vấn đề về BĐVH nói chung ở trong 

nƣớc cũng rất sớm đã có nhiều công trình khoa học, bài viết đề cập đến các mức độ 

đậm nhạt khác nhau, đơn cử: Năm 1997, tác giả Tƣơng Lai đã đƣa ra các cơ sở lý luận 

về biến đổi xã hội, tiếp cận về SBĐVH dƣới góc nhìn xã hội học [43].  

Tác giả Lƣơng Hồng Quang cho ra đời công trình nghiên cứu về văn hóa nông 

thôn trong phát triển sau 2 năm (1997- 1999); Tôn Nữ Quỳnh Trân cùng đồng nghiệp 

đã công bố công trình nghiên cứu về VH làng xã trƣớc thách thức của đô thị hóa, trong 

đó có đề cập tới SBĐ của đời sống xã hội và nông thôn trƣớc tác động của xã hội hóa, 

sự xuất hiện những nhân tố mới trong đời sống cộng đồng cƣ dân vùng nghiên cứu. 

Năm 2000, tác giả Tô Duy Hợp [37] viết về những biến đổi của làng xã Việt 

truyền thống trong bối cảnh phát triển đƣơng đại. Không gian nghiên cứu tại 

đồng bằng Sông Hồng; tác giả Hà Huy Thành (2002) cũng đƣa ra những lý luận 

về BĐVH về các vấn đề thực tiễn đô thị hóa Việt Nam. 

Vấn đề nghiên cứu về BĐVH làng, sự phát triển và tác động của kinh tế thị 

trƣờng ở nông thôn đƣợc nghiên cứu trong các đề tài cấp Bộ: của Viện Nghiên cứu 

VH (2007) tại Hà Nội về Biến đổi văn hóa làng xã trong quá trình đô thị hóa và 

công nghiệp hóa; của Nguyễn Thanh Tuấn (2008) [81] về những đặc điểm của 

SBĐ; của Lê Thanh Sang (2008), tiếp tục phát triển của tác giả Hà Huy Thành về 

đô thị hóa và đồng thời cũng đƣa ra cấu trúc đô thị Việt Nam trƣớc và sau đổi mới 

của những năm 1979 - 1989. Nội dung chủ yếu của các nghiên cứu nêu trên đƣa ra 

những mô tả về VH đô thị thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, những cơ sở dữ 

liệu ban đầu về sự chuyển biến của VH đô thị trong bối cảnh xã hội mới, nguyên 

nhân SBĐ xã hội và những định hƣớng giá trị trong SBĐ đô thị. 

Năm 2009, Nguyễn Thị Phƣơng Châm đƣa ra những công bố mới về BĐVH 

nông thôn trong bối cảnh đất nƣớc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từ đời sống tôn giáo, 

tín ngƣỡng, quan hệ xã hội cho đến các biểu hiện văn hóa cụ thể của làng Đồng Kỵ, 

Trang Liệt, Đình Bảng [20]. Công trình đã phân tích các lý thuyết về BĐVH và cũng 
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mối liên hệ hữu cơ giữa các nhân tố phát triển của cƣ dân gốc nông nghiệp trong 

quá trình hiện đại hóa đất nƣớc. 

Vấn đề BĐVH đô thị cũng đã đƣợc thực hiện trong luận án tiến sĩ Văn hóa 

học của Phan Đăng Long năm 2011 [49] đã hệ thống hóa các cơ sở lý luận về 

BĐVH đô thị từ sau đổi mới, những biểu hiện của SBĐ đó trong đô thị hiện nay. 

Trong luận án tác giả cũng đƣa ra các dự báo hay xu hƣớng phát triển của những 

biến đổi này so với tiến trình phát triển đô thị thời kì mở cửa.  

Từ góc nhìn văn hóa học, luận án tiến sĩ của Vũ Diệu Trung [85] đã công bố về 

những biến đổi văn hóa làng nghề ở Sơn Đồng; Bát Tràng; Đồng Xâm, Thái Bình 

(2013), đƣa ra các khái niệm làng nghề, văn hóa làng nghề, BĐVH làng nghề. Những 

biểu hiện BĐVH làng nghề đƣợc đề cập trên phƣơng diện: 1) Không gian, cảnh quan 

và di tích; 2) Biến đổi phƣơng thức truyền nghề và bí quyết giữ gìn nghề nghiệp;      

3) Biến đổi hình thức tổ chức sản xuất; 4) Biến đổi về quan niệm và quan hệ xã hội; 

5) Biến đổi tín ngƣỡng, lễ hội và phong tục tập quán. Luận án cũng đƣa ra các giải 

pháp cho các nhà quản lý trong khai thác di sản văn hóa làng nghề. Thực ra, những 

nghiên cứu về BĐVH trong nƣớc mới chủ yếu giới thiệu hoặc vận dụng lý thuyết về 

BĐVH để nghiên cứu các vấn đề về biến đổi văn hóa.  

1.1.2. Nghiên cứu về văn hóa mưu sinh 

1.1.2.1. Những nghiên cứu ở nước ngoài 

Thuật ngữ “Mƣu sinh” (sinh kế hay phƣơng kế sinh nhai) - livelihood đã đƣợc 

nghiên cứu từ lâu trong nhiều công trình khoa học xã hội trên thế giới, gắn với 

nhiều tác giả của những chuyên ngành khác nhau. Hiện nay, tồn tại hai nguồn lý 

luận khác nhau khẳng định về ngƣời đầu tiên tiếp cận khái niệm này: 1) Theo tìm 

hiểu của NCS; Bùi Thị Bích Lan (2013); Nguyễn Đức Hữu (2015); Nguyễn Văn 

Tạo (2016) - trong khuôn khổ các luận án những năm gần đây và trong tài liệu của 

Nguyễn Văn Sửu [62]: Vào những năm 80 của thế kỷ trƣớc, Robert Chambers là 

ngƣời đầu tiên tiếp cận khái niệm livelihood. 2) Theo tác giả Trần Bình và những 

nhà nghiên cứu ngành văn hóa dân tộc khẳng định: Nhóm các nhà nghiên cứu 

Makarian (Eurevan, Liên Xô cũ) là những ngƣời đầu tiên nghiên cứu về VHMS trên 
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thế giới [67]. Về sau, nhiều nhà nghiên cứu vận dụng và phát triển với các mẫu 

nghiên cứu khác nhau. Trong đó, những nghiên cứu của Robert Chambers và của 

Bộ Phát triển quốc tế Anh (DFID) trong việc đƣa ra những cơ sở lý luận và việc vận 

dụng khung sinh kế bền vững trên nhiều địa bàn nghiên cứu khác nhau là thành 

công và đƣợc tiếp cận phổ biến nhất.  

Mặc dù mâu thuẫn về quan điểm đánh giá ai là ngƣời đầu tiên nghiên cứu về 

livelihood, nhƣng các nhà nghiên cứu về sau đều tƣơng đồng quan điểm trong nhiều 

công trình khoa học: VHMS thuộc VH vật chất, VH sản xuất xã hội, do vậy VHMS 

chứa đựng những khía cạnh về sản xuất và phƣơng diện xã hội nhƣ: 1) VH đảm 

bảo đời sống (nhà ở, trang phục, đồ ăn, vật chất…); 2) VH chuẩn mực xã 

hội (tình cảm xã hội, quan hệ xã hội, nghi lễ đời sống…); và 3) VH nhận 

thức (tƣ tƣởng đạo đức, nhân sinh quan, thế giới quan, tri thức…) [67]. Khái niệm 

VHMS của Robert Chambers, Makarian và các nhà nghiên cứu trên thế giới ám chỉ: 

Các hành vi tác động vào tự nhiên, xã hội để tạo cuộc sống, của cải, vật chất; việc 

sử dụng tài nguyên VH vật thể, phi vật thể để xóa đói, giảm nghèo và nâng cao đời 

sống trong xã hội của một cộng đồng, cƣ dân nghiên cứu cụ thể.  

Dựa trên những tranh luận sôi nổi giữa các nhà nghiên cứu và thực hành phát 

triển về chủ đề phát triển văn hóa nông thôn. Nhóm các nhà nghiên cứu về 

livelihood: Makarian, Robert Chamber, DFID, các nhà nghiên cứu về sau thống 

nhất và phát triển khung phân tích về sinh kế/ mƣu sinh bền vững dựa trên phân tích 

5 nguồn lực VHMS (vốn sinh kế): vật chất, tự nhiên, xã hội, tài chính, con ngƣời 

khi nghiên cứu thực hành về cộng đồng dân cƣ hay tộc ngƣời.   

Một trong những luận án đáng lƣu ý về vấn đề BĐVHMS, đƣợc thực hiện ở 

nƣớc ngoài vào năm 2004; thuộc ngành xã hội học ở Thụy Điển phải kể đến những 

công bố của Phùng Thị Tô Hạnh về “Sự chuyển đổi chiến lƣợc mƣu sinh của những 

ngƣời phụ nữ vùng ngoại thành Hà Nội trong chuyển đổi kinh tế xã hội” [102]. 

Luận án đã đƣa ra những mô tả đời sống mƣu sinh của những phụ nữ sống ở vùng 

ngoại ô trƣớc tác động của cơ chế kinh tế thời kỳ đổi mới; những con đƣờng mƣu 

sinh, sự nhạy bén chuyển đổi nghề nghiệp của đối tƣợng nghiên cứu, nguyên nhân 

SBĐVHMS. Đặc biệt, tác giả đã lấy quan điểm chủ đạo tiếp cận đối tƣợng nghiên cứu 
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là mô hình mƣu sinh bền vững trên thế giới trong khi tiếp cận đối tƣợng nghiên cứu. 

Năm 2012, nhóm tác giả Corinne Valdivia; Stephen Jeanetta; Lisa Y. Flores; 

Alejandro Morales và Domingo Martinez đã tiến hành điều tra hơn 600 trƣờng hợp thuộc 

nhiều thành phần khác nhau: hộ gia đình, cộng đồng khác nhau, kể cả nhiều trƣờng hợp 

hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp du lịch và công bố một kết quả nghiên cứu trong 

lĩnh vực VHMS về: sự giàu có và chiến lƣợc mƣu sinh làng quê của cƣ dân bản địa 

Latinh -miền Trung Mỹ [94]. Nội dung đề cập tới: những thay đổi về mặt nhân học và 

VHMS ở miền Trung, nƣớc Mỹ của một nhóm ngƣời gốc Tây Ban Nha đã biết vận 

dụng, tạo những điều kiện thuận lợi cho cuộc sống nơi họ di cƣ đến, những biến đổi 

trong đời sống văn hóa của họ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại và giữ đƣợc nền 

văn hóa truyền thống trong sự giao thoa, phát triển. 

Cộng đồng cƣ dân bản địa Latinh vùng Trung Mỹ đã phát triển những phƣơng thức 

trong nhiều nghề mƣu sinh, nhƣ: Nghề lái xe, kinh doanh lƣu trú, kinh doanh giáo dục, 

mở lớp dạy về ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Tây Ba Nha cho con em cộng đồng truyền 

thống; thông qua mạng xã hội để lan tỏa VHMS truyền thống, từ đó đem lại: Sự giàu có 

và phát triển VH bền vững cho cộng đồng cƣ dân châu Mỹ Latinh.  

Năm 2007, trong hội nghị quốc tế các nhà quản lý DL thế giới nghiên cứu về tác 

động xã hội của DL tại Manila, Philipins, Jenkins có những công bố về tác động xã hội 

của DL đến SBĐVH [42]. Trong tài liệu này, Jenkins đã chỉ ra cụ thể nhiều phƣơng 

diện tác động nhƣ: nhận thức, VH vật chất và đặc biệt là VH xã hội, những tác động 

tiêu cực đến xã hội của DL nói chung và tới các chủ thể VH nói riêng. 

Trong mối quan hệ hay những đề tài nghiên cứu về VHMS, tiếp cận gần với vấn đề 

luận án đáng chú ý là những công bố của TS. Gerard Sasges [101]. Đây là công trình 

nghiên cứu đƣợc thực hiện dựa trên điều tra xã hội học ở Việt Nam từ năm 2000 - 2011 

của Gerard Sasges cùng các học trò mình. Nhóm tác giả sử dụng phƣơng pháp lƣợc bỏ 

toàn bộ câu hỏi và góc nhìn của ngƣời phỏng vấn, chỉ để lại những đoạn kể dài, mang 

tính tự sự, tâm tình của ngƣời đƣợc hỏi. Cuốn sách tập hợp của 67 chuyện đời và 67 cảnh 

nghề nghiệp khác nhau, từ nghề lơ xe, sửa đồ điện, nghề cắt tóc vỉa hè, nghề nấu chè… 

Đây là tập hợp tâm sự nên khách quan để mang lại cái nhìn tổng quan về VHMS của 

ngƣời dân lao động trong các đô thị và thành phố lớn.  
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1.1.2.2. Nghiên cứu ở trong nước 

Lý thuyết và việc vận dụng mô hình sinh kế của Robert Chambers, Makarian 

và DFID hiện đang thịnh hành, đƣợc nhiều nhà nghiên cứu lĩnh vực văn hóa - liên 

ngành ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong nƣớc nhƣ: Trần Bình; Nguyễn Văn Tạo, 

Trần Đức Viên, Nguyễn Quang Vinh, Mai Văn Thành [66]; Phùng Thị Tô Hạnh; 

Nguyễn Duy Thắng [65, tr.34-47]; Nguyễn Vũ Hoàng [35, tr.11- 26]. Hoàng Bá 

Thịnh [68, tr.45-55], với bài viết về nguồn lực VHMS trong xã hội. Những tác giả 

cùng những công trình, bài viết nghiên cứu nêu trên đã công bố và vận dụng về mặt lý 

luận tổng quan rất gần với lý luận nghiên cứu của luận án. Mô hình mƣu sinh bền vững 

(sinh kế) có thể coi là một mô hình tiên tiến, trong nghiên cứu VH về SBĐ của cộng 

đồng, cƣ dân cụ thể trong bối cảnh phát triển hay SBĐ trong xã hội cụ thể. 

Thuật ngữ mƣu sinh đƣợc dùng nhiều trong lý luận văn hóa, nhƣng tài liệu nghiên 

cứu về BĐVHMS lại rất hạn chế. Có thể điểm một số nghiên cứu nhƣ: Luận án về Biến 

đổi sinh kế của ngƣời nông dân huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dƣơng trong bối cảnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa của Nguyễn Văn Tạo [63] trên cơ sở làm sáng tỏ hơn lý luận về 

mƣu sinh của Robert Chamber; đồng thời có đƣa ra các giải pháp, khuyến nghị hƣớng tới 

sinh kế bền vững cho ngƣời nông dân ở Gia Lộc, Hải Dƣơng trong bối cảnh công nghiệp 

hóa, đô thị hóa từ góc độ chuyên ngành Nhân học. 

 Bên cạnh đó, tác giả Lê Thị Thỏa có báo cáo về những vấn đề sinh kế tại viện 

Dân tộc học khái quát về tiếp cận về lý luận nghiên cứu sinh kế góp phần vào lĩnh vực 

nghiên cứu về VHMS dƣới góc độ tiếp cận VHMS của một cộng đồng/ tộc ngƣời cụ 

thể trong bối cảnh phát triển mới [75]. Tuy nhiên, cách đề cập của những nghiên cứu 

dƣới góc độ nghiên cứu sâu về văn hóa tộc ngƣời và chuyên ngành Nhân học. Do vậy 

cách tiếp cận này cũng có những điểm khác biệt nhất định so với cách nhìn nhận và 

nghiên cứu về VHMS trong chuyên ngành văn hóa học. 

VHMS đƣợc Lê Ngọc Huy và Vũ Việt Dũng tiếp cận dƣới một cách dịch và cách 

đề cập nghề nghiệp khác: bikelihood - ám chỉ VHMS xe máy trong hoạt động nghề 

nghiệp của ngƣời lao động Hà Nội. Hai tác giả [38] cho rằng: mỗi chủ thể VHMS đều 

ẩn chứa một tâm hồn, một cuộc đời khi phải đối diện với nỗi lo cơm áo trong xã hội. 
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Công cụ mƣu sinh xe máy đƣợc chi tiết hóa nhƣ: Xe ôm, ngƣời bán hàng rong đêm 

khuya, ngƣời chở hoa, chở hàng thuê vào sáng sớm, những ngƣời lao động vỉa hè... 

“Bikelihood” nhìn chung có những hƣớng nghiên cứu và địa bàn khảo sát gần với lý 

thuyết chính của luận án; những đánh giá thực tế VH thể hiện sự trải nghiệm thực 

sự, nên sâu sát, thú vị. Điều đáng tiếc là tài liệu dừng ở mức tiếp cận vấn đề với 

khuôn khổ một bài báo trên tạp chí, còn thiếu những số liệu thực tế, những khảo sát 

cụ thể và đánh giá sâu sắc hơn của một nghiên cứu văn hóa.  

BĐVHMS đƣợc đề cập với nội hàm giống nhau nhƣng nhiều tên gọi khác 

nhƣ: BĐVH sinh kế, BĐ sinh kế (Nông Thị Tiếp, Đào Thanh Thái, Nguyễn Văn 

Tạo, Trần Tấn Đăng Long, Phan Thị Ngọc), BĐ mƣu sinh (Đỗ Thị Báu). Hoạt động 

mƣu sinh (Bùi Thị Bích Lan); Sinh kế (TS. Ngô Thị Phƣơng Lan); Nẻo đƣờng mƣu 

sinh (Huyền Trang)… Năm 2013, Lý Tùng Hiếu đã nêu lên những vấn đề cơ sở lý 

luận, giá trị của văn hóa trong đổi mới hiện đại, thực tiễn về việc kiếm sống bằng 

các ngành, nghề khác nhau trong xã hội. Tài liệu [33] cũng đƣa ra các kết luận, 

đánh giá sắc bén trong việc cân bằng giữa „„làm giàu‟‟ khi mƣu sinh với vấn đề bảo 

tồn các giá trị văn hóa truyền thống.  

Đáng lƣu ý có một bài viết năm 2013 của Bình Minh về những tác động của du 

lịch ở Sapa, Lào Cai [53] tới VHMS của ngƣời H‟Mông khá gần với vấn đề nghiên cứu 

của luận án. Địa điểm mƣu sinh của họ là các phiên chợ. Chủ thể mƣu sinh là các em 

gái, em trai từ 7 đến 10 tuổi, các mế già hoặc các cô gái qua tuổi dậy thì. Những 

BĐVHMS của họ dễ nhận ra qua phỏng vấn: “Hiện tại ngƣời dân ít chú ý đến nƣơng 

rẫy. Mọi ngƣời đều đi buôn bán, làm du lịch thì mình cũng phải theo thôi”. Bài viết chỉ 

ra những mặt trái của SBĐVHMS khi du lịch phát triển nhƣ: Một bộ phận ngƣời 

H‟Mông sử dụng mánh khóe mƣu sinh để lấy tiền KDL. Trẻ em làm việc khi chƣa đủ 

tuổi lao động. Con ngựa vốn là con vật thồ hàng của ngƣời dân Sapa trƣớc kia thì đến 

nay bị trở thành món thắng cố cho KDL. Nét văn hóa hồn hậu của tộc ngƣời H‟Mông 

bị mai một, tình trạng cân thiếu nông sản, trộn hàng Trung Quốc kém chất lƣợng... 

Năm 2013, Bùi Thị Bích Lan đã công bố luận án về các hoạt động mƣu sinh của 

ngƣời Kháng ở xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La [44] với nội dung đề 
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cập tới những giải pháp tổng thể nhằm nâng cao chất lƣợng các nguồn sinh kế của 

ngƣời Kháng ở Chiềng Bôm nhằm xóa đói giảm nghèo cho tộc ngƣời Kháng. Để hội 

nhập nền kinh tế thị trƣờng, hƣớng tới kinh tế phát triển và phát triển bền vững, 

những giải pháp này có ý nghĩa cho tộc ngƣời, nhƣng còn tồn tại nhiều khó khăn nhƣ: 

Cải thiện chất lƣợng các nguồn lực một tộc ngƣời là một quá trình lâu dài, hiệu quả 

sinh kế phụ thuộc căn bản nguồn lực sinh kế (mƣu sinh) bền vững. Các giải pháp cần 

thỏa đáng và hài hòa các yếu tố tham gia.  

Kế tiếp và phát triển những nghiên cứu về VHMS về sau, trong nhiều lĩnh vực 

nghiên cứu, trong đó có lĩnh vực nghiên cứu dân tộc học có tác giả Trần Bình với 2 

tài liệu về: Văn hóa mưu sinh của các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc Việt Nam 

(2013) [12] và Biến đổi sinh kế của cộng đồng người Dao vùng lòng hồ thủy điện 

Tuyên Quang sau tái định cư (2015) [13]. Đây là hai tài liệu có đề cập trực tiếp với 

tên gọi về VHMS và biến đổi sinh kế, do vậy bên cạnh việc tìm hiểu, tham khảo và 

kết hợp phỏng vấn trực tiếp tác giả, NCS nhận thấy: hai tài liệu đã góp phần là tài 

liệu nghiên cứu kế tiếp trong lĩnh vực nghiên cứu gián tiếp về thuật ngữ sinh kế/ 

VHMS hay biến đổi sinh kế. Từ góc độ nghiên cứu của chuyên ngành văn hóa dân 

tộc, tác giả Trần Bình đã đƣa ra những nội dung chi tiết về sinh kế tộc ngƣời vùng 

Đông Bắc Việt Nam và Tuyên Quang sau tái định cƣ… Tuy nhiên, đối chiếu với 

mục tiêu nghiên cứu, mẫu nghiên cứu và góc độ tiếp cận chuyên ngành văn hóa học 

của NCS: những khái niệm cụ thể về VHMS, SBĐVHMS của CDXHS khi du lịch 

phát triển, những biểu hiện cụ thể của VHMS, những vấn đề đặt ra còn khác biệt. 

Do vậy, NCS chỉ tham khảo những tài liệu đi trƣớc này, có phát triển quan niệm vấn 

đề về mƣu sinh, VHMS trong giới nghiên cứu liên quan. Nhƣng cũng thận trọng 

hơn trong việc định hƣớng nghiên cứu đề tài luận án của mình.  

Có tài liệu liên quan tới lý thuyết BĐVHMS nói chung ở Việt Nam, qua nghiên 

cứu cũng cần kể đến tài liệu về công nghiệp hóa, đô thị hóa và biến đổi sinh kế ở ven 

đô Hà Nội, do tác giả Nguyễn Văn Sửu công bố và lƣu hành năm 2014 [62]. Nội 

dung tài liệu nêu lên những nghiên cứu, phân tích và lý giải về đô thị hóa, công 

nghiệp hóa và những tác động của nó đến biến đổi sinh kế của hộ gia đình nông dân 
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ven đô. Tác giả sử dụng khung sinh kế bền vững kết hợp với tiếp cận không gian 

phân tích và lý giải quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa với việc thu hồi quyền sử 

dụng đất nông nghiệp và các tác động của nó đến biến đổi sinh kế nông dân ven đô 

Hà Nội. Công trình khoa học này đóng góp cơ sở lý luận và thực tiễn làm bền vững 

sinh kế và cuộc sống của ngƣời dân bị thu hồi quyền sử dụng đất vì các dự án phát 

triển đô thị và phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, soi chiếu với vấn đề nghiên cứu 

trực tiếp của luận án, NCS chỉ có thể tham khảo về cách tiếp cận khung lý thuyết 

nghiên cứu trong những lý thuyết có liên quan. Đối tƣợng và địa bàn nghiên cứu 

của luận án cũng có sự khác biệt dƣới góc nhìn sâu của chuyên ngành văn hóa học 

về SBĐVHMS, những vấn đề mà luận án đang nghiên cứu vẫn chƣa đƣợc giải đáp.  

1.1.3. Nghiên cứu về phát triển du lịch Hương Sơn và vùng văn hóa Hương Sơn, 

huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

Trong luận văn ngành kinh tế [52] của Nguyễn Hồng Minh (2008) đã công bố 

việc phát triển du lịch bền vững ở khu vực Hà Tây cũ có đề cập thực trạng phát triển du 

lịch Hà Tây cũ, những điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch Hà Tây; những cơ sở 

lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch bền vững, đánh giá thực trạng và tiềm năng 

phát triển kinh tế du lịch theo hƣớng bền vững ở khu vực Hà Tây, những giải pháp 

nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trƣờng sinh thái trong quá trình phát triển 

bền vững ở khu vực Hà Tây nhằm phát triển du lịch bền vững.  

Trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam- Nhật Bản năm 2014, Hà Văn Siêu và 

Ando Katsuhiro đồng chủ biên (2014) cuốn Cẩm nang thực tiễn phát triển du lịch 

nông thôn Việt Nam tại một số làng quê điển hình Việt Nam [59]. Cẩm nang là công 

cụ hỗ trợ hữu hiệu giúp để triển khai phát triển du lịch nông thôn tƣơng đối thiết 

thực, hiệu quả và bền vững với nhiều bài học kinh nghiệm thực tiễn có thể vận dụng 

với các vấn đề du lịch nông thôn.  

1.1.4. Nhận xét khái quát về tình hình nghiên cứu  

Qua thực tế khảo cứu các tài liệu liên quan đến đề tài SBĐVHMS của ngƣời 

dân xã Hƣơng Sơn, Hà Nội trong bối cảnh phát triển du lịch ở trong nƣớc và quốc 

tế, từ nhiều nguồn tiếp cận khác  nhau, NCS nhận thấy một số vấn đề sau: 
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Thứ nhất, các nhà nghiên cứu ở trong và ngoài nƣớc đã có những xác lập bƣớc đầu 

trong lý luận VHMS và cơ cấu của VHMS, nhƣng chƣa có sự thống nhất về thuật ngữ 

gốc, cách hiểu và cách sử dụng. Một số nghiên cứu ở nƣớc ngoài gọi là: Economic 

purposes, living purpose, có nhà nghiên cứu gọi là livelihood… Một số nhà nghiên cứu 

trong nƣớc dùng cách gọi trùng với những nhà nghiên cứu ở Trung Quốc, với hai cách 

gọi: “sinh kế” và “mƣu sinh” (mou sheng), với nội hàm nghiên cứu giống nhau. Khái 

niệm BĐVH cũng đã đƣợc nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, nhƣng vẫn chƣa có sự phân 

biệt rõ ràng với khái niệm giao lƣu, tiếp biến văn hóa. 

Thứ hai, việc vận dụng lý thuyết BĐVH vào nghiên cứu BĐVHMS khá phong 

phú, song, sự BĐVHMS trong bối cảnh phát triển du lịch chƣa đƣợc quan tâm một 

cách toàn diện và đầy đủ, đặc biệt ở những khu vực nông thôn, nông nghiệp, với 

chủ thể là cộng đồng cƣ dân có gốc nông nghiệp trƣớc tác động hay nguyên nhân sự 

biến đổi, bối cảnh BĐVHMS cụ thể.  

Thứ ba, về đặc thù VHMS xuất hiện trên thế giới từ sớm và kéo dài, phát triển 

cho đến ngày nay do VHMS thuộc VH sản xuất, VHMS có tính ứng dụng trong đời 

sống xã hội. Do vậy, VHMS không chỉ là một lý thuyết văn hóa đơn thuần nhƣ những 

loại hình VH đã tồn tại trƣớc mà đƣợc vận dụng trong cả lý luận và thực tiễn với 

nhiều nhà nghiên cứu liên ngành trong nghiên cứu về cộng đồng, cƣ dân, tộc ngƣời 

trong mục tiêu thoát nghèo, phát triển cuộc sống và bảo tồn văn hóa truyền thống. 

Thứ tư, về nội hàm nghiên cứu về BĐVHMS trên thế giới và Việt Nam đã có 

những nghiên cứu mang giá trị lý luận và thực tiễn nhƣ một công trình khoa học để 

áp dụng cho một lĩnh vực hay vấn đề VH, cho một cộng đồng cƣ dân, trong một bối 

cảnh cụ thể tƣơng tự nhƣ đề tài nghiên cứu BĐVHMS của CDXHS thì đến nay vẫn 

chƣa có. Đã có một số luận án ở trong và ngoài nƣớc công bố những nghiên cứu về 

VHMS, BĐ sinh kế, nhƣng đối tƣợng nghiên cứu khác, lĩnh vực nghiên cứu hay góc 

nhìn để đƣa ra những nghiên cứu chủ yếu dƣới góc nhìn kinh tế học, nhân học, triết 

học, xã hội học và đối tƣợng nghiên cứu cũng khác biệt. Một số luận văn thạc sĩ viết 

về VHMS của ngành dân tộc học có đề cập đến cộng đồng dân tộc vùng cao ở khía 

cạnh VH tộc ngƣời. Luận án dƣới góc độ văn hóa học, đặc biệt là dƣới tác động ảnh 
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hƣởng và phát triển của DL ở Hƣơng Sơn thì đến nay chƣa có công trình nào công 

bố. Đây là khoảng trống mà NCS có thể nghiên cứu trong luận án của mình.  

Thứ năm, địa điểm khảo sát: Xã Hƣơng Sơn qua khảo sát của NCS trong nhiều 

vai trò quan sát khác nhau (khách DL; ngƣời làm DL…). NCS nhận thấy: Đây là 

một điểm đến thu hút đông đảo lƣợng KDL đến du lịch hàng năm, còn bảo tồn 

nhiều giá trị VH vật thể và phi vật thể MS trong sự phát triển DL. Điểm du lịch văn 

hóa Hƣơng Sơn, có vai trò đặc biệt trong đời sống tín ngƣỡng và tâm linh của ngƣời 

Việt. Nghiên cứu về VH vùng Hƣơng Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội đã 

đƣợc quan tâm, tuy nhiên những tác động của bối cảnh phát triển DL dẫn tới sự 

BĐVHMS là một phạm trù mới, chƣa có công trình nào nghiên cứu.  

1.2. Cơ sở lý luận về biến đổi văn hóa mƣu sinh trong bối cảnh phát triển du lịch  

1.2.1. Một số quan điểm lý thuyết 

- Luận điểm về bối cảnh phát triển kinh tế (kinh tế du lịch) là tiền đề dẫn tới 

những biến đổi văn hóa: Biến đổi văn hóa là một phạm trù rộng lớn, đƣợc nhiều 

nhà nghiên cứu trong lĩnh vực văn hóa nghiên cứu dƣới nhiều góc độ tiếp cận khác 

nhau trên thế giới. Nghiên cứu về BĐVH cần đặt trong bối cảnh nghiên cứu cụ thể, 

NCS đặc biệt quan tâm đến nhóm quan niệm của Karl Marx [18, tr.271] và các nhà 

nghiên cứu văn hóa hiện đại nhƣ Max Weber [107], Ronald Inglehart, Wayne 

E.Baker [58], theo quan điểm: Bối cảnh phát triển về kinh tế, chính trị là nguyên 

nhân dẫn tới những biến đổi về văn hóa, xã hội. Trong nghiên cứu: “Hiện đại hóa, 

biến đổi văn hóa và duy trì các giá trị truyền thống”, Ronald Inglehart và Wayne 

E.Baker có nêu: Sự vƣợt trội và các động lực về kinh tế, chính trị đã khiến văn hóa 

biến đổi [58]. Bối cảnh phát triển kinh tế du lịch cũng nằm trong bối cảnh phát triển 

về kinh tế nói chung, là tiền đề dẫn tới những biến đổi về văn hóa, VHMS.  

Cụ thể trong luận án này, NCS xác định quan điểm lý thuyết sử dụng triển 

khai trong nghiên cứu là: Bối cảnh phát triển kinh tế du lịch là tiền đề để tạo ra sự 

vận động, biến đổi trong xã hội của CDXHS nói chung và trong các phƣơng thức 

mƣu sinh, hoạt động mƣu sinh, ứng xử mƣu sinh, hình thành kinh nghiệm tích lũy... 

là VHMS của CDXHS nói riêng. 
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Những BĐVHMS trƣớc bối cảnh phát triển kinh tế du lịch đem lại những 

thuận lợi trong đời sống văn hóa vật chất, nhƣng cũng có những hệ quả không mong 

muốn trong những giá trị văn hóa tinh thần hƣớng tới của đại bộ phận cƣ dân trong 

xã khi chỉ tập trung vào mục tiêu kinh tế, mà quên đi việc gìn giữ các giá trị đạo đức 

cốt lõi truyền thống, chỉ ứng xử theo thƣớc đo kinh tế làm trọng... từ đó đƣa đến 

những hệ quả tác động tiêu cực trở lại đến văn hoá, đe dọa sự phát triển không bền 

vững của bối cảnh phát triển kinh tế, tiềm ẩn sự không bền vững trong đời sống 

VHMS của CDXHS... Tất cả những biến đổi này, sẽ đƣợc tham chiếu, bàn luận và 

đặt ra cho các nhà quản lý VH về sau một cách thiết thực và khoa học. 

- Lý thuyết về giao lưu và tiếp biến văn hóa: Cuối thế kỷ XIX, các nhà 

nghiên cứu văn hóa ở Phƣơng Tây đã đƣa ra lý thuyết về sự giao lƣu và tiếp biến 

văn hóa với quan niệm: Từ sự trao đổi kinh tế, giao lƣu và tiếp biến VH còn là quá 

trình thích nghi, chịu tác động ảnh hƣởng từ nền VH ngoại lai tới văn hóa của cƣ 

dân bản địa. Đời sống nhân loại càng phát triển thì sự giao lƣu – tiếp biến văn hóa 

diễn ra mạnh mẽ do tổng thể các hoạt động giao lƣu chính trị, kinh tế, xã hội, khoa 

học công nghệ, thông tin đại chúng giữa các quốc gia dân tộc thúc đẩy. Mặt khác, 

văn hóa bản địa cũng có thể là tác nhân đến chính nền văn hóa du nhập tới, từ đó 

biến đổi tới mô thức của nền văn hóa du nhập tới.  

Lý thuyết về giao lƣu và tiếp biến văn hóa vận dụng trong đề tài luận án này 

nhƣ sau: CDXHS, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội do những điều kiện khách 

quan của bối cảnh phát triển kinh tế du lịch đã có những cơ hội mƣu sinh, trong lĩnh 

vực kinh tế dịch vụ du lịch, hình thành các ngành nghề mƣu sinh khác nhau trong 

du lịch… Trong bối cảnh phát triển đó, sự giao lƣu và tƣơng tác hai chiều của 

CDXHS tới các KDL các vùng miền khác nhau, thông qua các nguồn lực văn hóa 

mƣu sinh, trong hoạt động mƣu sinh, trong các nghi lễ mƣu sinh đã dẫn tới hệ quả 

tất yếu là sự tiếp biến (biến đổi) văn hóa mƣu sinh truyền thống của CDXHS. Từ 

luận điểm nghiên cứu này, NCS nghiên cứu những biểu hiện trong thực trạng, xu 

hƣớng và bàn luận về SBĐVHMS, trong mối quan hệ giao lƣu, tiếp biến của 

CDXHS với KDL và các đối tƣợng có liên quan trong bối cảnh phát triển du lịch.    
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- Luận điểm văn hóa mưu sinh bền vững: Nghiên cứu biểu hiện về VHMS của 

cộng đồng cƣ dân tham chiếu qua việc cộng đồng cƣ dân đó ứng xử, vận dụng các 

nguồn lực mƣu sinh của mình trong bối cảnh phát triển đó nhƣ thế nào. Tuy nhiên, 

trong quá trình phát triển, luận án này đƣa ra các vấn đề về cần gắn với mục tiêu 

bảo tồn và phát triển văn hóa mƣu sinh bền vững. Nếu các giải pháp phát triển của 

các nhà nghiên cứu về sau, không có cân bằng giữa phát triển văn hóa mƣu sinh với 

vấn đề bảo tồn, phục hồi các nguồn lực VHMS trong sự phát triển bằng các định 

hƣớng kịp thời thì không thể đảm bảo bối cảnh phát triển bền vững.   

- Luận điểm về phát triển du lịch bền vững: Du lịch không phải là nguyên 

nhân của sự hủy hoại tài nguyên văn hóa, nhƣng phát triển du lịch không gắn liền 

với công tác bảo tồn văn hóa hữu hiệu sẽ dẫn tới sự hủy hoại tài nguyên du lịch và 

SBĐ các thành tố văn hóa truyền thống của dân tộc. Trong trƣờng hợp luận án, 

trƣớc lợi nhuận từ phát triển kinh tế du lịch vƣợt trội so với bối cảnh xã hội ở 

Hƣơng Sơn trƣớc đây, CDXHS cần sớm có những nhận thức đúng đắn hơn trong 

việc lựa chọn phƣơng thức mƣu sinh, cách ứng xử với các nguồn lực mƣu sinh, với 

các nghi lễ truyền thống mới có thể đảm bảo sự bền vững của bối cảnh phát triển du 

lịch ở Hƣơng Sơn.  

1.2.2. Những khái niệm cơ bản 

1.2.2.1. Biến đổi văn hóa 

 + Văn hoá: Văn hóa là một khái niệm đa dạng, tùy theo góc độ nhìn nhận và 

sử dụng mà có những quan niệm về VH khác nhau. Đến nay, trên thế giới đã có 

hàng trăm định nghĩa về VH. Tìm kiếm trên google (ngày 12/02/2014) hiển thị 

9.390.000 tài liệu nói về văn hóa và 500 định nghĩa về VH. Mỗi định nghĩa về VH 

tùy theo tác giả và bối cảnh ra đời, hƣớng vận dụng khác nhau mà có những quan 

điểm đƣa ra khác nhau, do vậy các định nghĩa cũng có tính ƣu và nhƣợc nhất định 

tùy theo hƣớng lựa chọn tiếp cận của tác giả. NCS lựa chọn một trong những định 

nghĩa hay quan điểm nghiên cứu phù hợp với đối tƣợng nghiên cứu của đề tài luận 

án làm cơ sở lý thuyết cho việc nghiên cứu. Trong luận án này, NCS dựa vào quan 

điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi khẳng định tính mục đích của sự sáng tạo 
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VH: “...vì lẽ sinh tồn cũng nhƣ mục đích của cuộc sống” và hệ thống hóa các biểu 

hiện VH, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kết luận: “Văn hóa là sự tổng hợp phƣơng thức 

sinh hoạt cùng với những biểu hiện của nó mà loài ngƣời đã sản sinh ra nhằm thích 

ứng những nhu cầu của đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn” [77, tr.341]. Vấn đề 

nghiên cứu trong luận án: VHMS là “phƣơng thức sinh hoạt” mà cộng đồng cƣ dân 

đã và đang “sản sinh” ra trong sự tƣơng tác giữa con ngƣời với môi trƣờng tự nhiên 

và môi trƣờng xã hội, “nhằm thích ứng với nhu cầu của đời sống và đòi hỏi của sự 

sinh tồn” trong bối cảnh phát triển du lịch ở điạ phƣơng hiện nay.    

 + Biến đổi văn hóa: BĐVH là một lĩnh vực biểu hiện của BĐ xã hội; là một 

trong những hiện tƣợng đặc thù của VH. Khái niệm BĐVH lần đầu tiên xuất hiện ở 

Mỹ từ rất sớm dƣới thuật ngữ acculturation để chỉ là hiện tƣợng xảy ra khi có 

những nhóm ngƣời có VH khác nhau, tiếp xúc lâu dài và trực tiếp gây ra biến đổi 

mô thức (pattern) VH ban đầu của một hay cả hai nhóm. Nội dung khái niệm về 

BĐVH nói chung chỉ sự tiếp xúc, tác động lẫn nhau giữa các nền VH dẫn đến sự 

thay đổi mô hình và phƣơng thức biểu hiện của mỗi nền VH so với trƣớc đó. 

Theo Từ điển Nhân học, BĐVH đƣợc hiểu là quá trình vận động của xã hội: 

BĐVH bao hàm sự chia sẻ, SBĐ tƣơng đối lâu dài của những mô hình ứng xử và 

niềm tin VH. Nhìn ở khía cạnh lịch sử, xã hội nào cũng bộc lộ những biến đổi, trộn 

lẫn những sự tiếp nối và biến đổi [95, tr.1].  

Trong tiếng Anh, “biến đổi văn hóa” đƣợc công nhận và sử dụng nhiều dƣới 

thuật ngữ: Cultural changes hay acculturation. Thuật ngữ vừa mang nghĩa chung 

vừa có sắc thái riêng trên cơ sở: Có hai hay nhiều hơn hai nền VH tiếp xúc với 

nhau; có sự bổ sung, làm phong phú cho một hoặc hai nền VH, sản phẩm VH đáp 

ứng nhu cầu của cả hai nền VH (chủ thể của nền VH đó).  

Nhƣ vậy, khái niệm BĐVH trên thế giới hiện nay đƣợc hiểu là sự thể hiện chủ 

động của chủ thể trong quá trình giao lƣu, tiếp xúc, cộng sinh giữa các sự vật, hiện 

tƣợng gây ra sự thay đổi về mô thức VH ban đầu. Qua nghiên cứu các tài liệu, NCS 

cũng nhận thấy có 3 nguyên nhân của SBĐ trong xã hội đƣợc đề cập: 1) BĐ do bối 

cảnh phát triển; 2) BĐ do áp lực công việc; và 3) BĐ do môi trƣờng tự nhiên. 
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1.2.2.2. Văn hóa mưu sinh 

VHMS là một thuật ngữ mới xuất hiện ở Việt Nam trong những năm gần đây. 

Qua tìm hiểu nhiều nguồn tài liệu và phỏng vấn các chuyên gia để xác thực vấn đề, 

NCS nhận thấy: Mƣu sinh đƣợc nhiều ngành khoa học trên thế giới quan tâm, nghiên 

cứu từ lâu. Về sau, mƣu sinh hay sinh kế (livelihood) đƣợc các nhà nghiên cứu VH từ 

nhiều chuyên ngành trong nƣớc tiếp nhận và phát triển trong nghiên cứu về khoa học 

văn hóa ứng dụng, bởi nội hàm của VHMS có tính thực tiễn cao. 

Thuật ngữ „Mƣu sinh‟ trong tiếng Anh, đƣợc nhiều nhà nghiên cứu văn hóa sử 

dụng nhiều với các cách dịch/cách gọi tên khác nhau nhƣ: Economic purposes, 

living purpose và livelihood. Tuy nhiên, đƣợc công nhận và sử dụng nhiều nhất là 

thuật ngữ livelihood. Mưu sinh (livelihood) theo các tài liệu trên thế giới đề cập 

đƣợc hiểu là: Tổng thể những phương diện hỗ trợ sự tồn tại của con người trong 

các lĩnh vực về nghề nghiệp, tài chính hay sinh hoạt. Nghĩa gốc livelihood ám chỉ 

các ứng xử trong cuộc sống, cách sống trong nghề nghiệp, việc làm. Wikipedia 

cũng có định nghĩa về livelihood với cách hiểu: Mưu sinh là những nỗ lực vượt qua 

những khó khăn, hoàn cảnh sống để xóa đói, giảm nghèo và cải thiện cuộc sống tốt 

hơn. Mƣu sinh (livelihood) đƣợc hiểu là sự tập hợp những phương tiện hỗ trợ hoặc 

tự cung, tự cấp nghề nghiệp hay việc làm để tự nuôi sống bản thân [105] 

Theo Tổ chức Liên đoàn quốc tế Chữ thập đỏ và Trăng lƣỡi liềm (IFRC), VHMS 

đƣợc hiểu là: tập hợp những yếu tố, giải pháp và phƣơng tiện sống để đảm bảo nhu cầu 

thiết yếu của một ngƣời dân. Mô hình VHMS bền vững khi cân bằng đƣợc các yếu tố 

VH trong nội hàm, để chống lại những cú sốc tác động từ bên ngoài tới đời sống của 

ngƣời dân hay cộng đồng; phát triển đƣợc tƣơng lai, các thế hệ nối tiếp mà không phá 

hủy môi trƣờng tự nhiên và tiềm ẩn những rủi ro trong tƣơng lai. [110] 

Trong tiếng Trung, “Mƣu sinh” đƣợc phát âm dƣới 2 dạng: “Sheng qi” (sinh 

kế); trực tiếp từ “Mƣu sinh” đƣợc phát âm là “Mou sheng”. Mƣu sinh là động từ, 

chỉ việc tìm cách sinh sống, kiếm nghề nghiệp, làm sinh kế. Mƣu sinh là khởi đầu, 

còn sinh kế là kết quả của hành động. Khi nói cách mƣu sinh tức là danh từ hóa 

động từ mƣu sinh thành sinh kế. Do vậy, mƣu sinh và sinh kế có thể sử dụng thay 
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thế cho nhau khi thêm vào một danh từ vào động từ mƣu sinh nhƣ: Cách mƣu sinh, 

phƣơng thức mƣu sinh, nghề nghiệp mƣu sinh, cũng có thể hiểu là sinh kế với nội 

hàm tƣơng tự trong cách vận dụng. 

Tóm lại, từ sự tìm hiểu và cách hiểu, cách định nghĩa về VHMS trên thế giới 

của nhiều nhà nghiên cứu khác nhau; từ góc độ nhà nghiên cứu văn hóa học và 

hƣớng nghiên cứu của luận án này, NCS đƣa ra khái niệm về mƣu sinh nhƣ sau: 

Mưu sinh là hoạt động của cá nhân, hộ gia đình, kết hợp các nguồn lực và khả năng 

của con người nhằm kiếm sống, sinh tồn; hoặc nỗ lực xóa đói, giảm nghèo hay phát 

triển cuộc sống. 

VHMS thuộc nhóm văn hóa sản xuất, văn hóa hành vi, do vậy có thể có nhiều 

cách quan niệm và vận dụng khác nhau tùy theo hƣớng vận dụng và đề tài của mỗi 

tác giả. Trong trƣờng hợp đối tƣợng nghiên cứu luận án này, NCS đƣa ra khái niệm 

công cụ về VHMS nhƣ sau: Văn hóa mưu sinh là hệ thống hữu cơ những yếu tố vật 

chất và tinh thần từ sự thích ứng, cách ứng xử của chủ thể mưu sinh với môi trường 

tự nhiên, xã hội… trong các phương thức sinh hoạt nhằm bảo đảm sinh tồn, giảm 

nghèo hay phát triển cuộc sống. 

1.2.3. Những biểu hiện của văn hóa mưu sinh  

Theo những nhà nghiên cứu về VHMS nhƣ Robert Chamber, Makarian, 

DIFD, hiện nay tồn tại các cách đặt tên về: vốn ( hoặc nguồn lực) mƣu sinh khác 

nhau, tùy theo góc độ và mục đích tiếp cận chuyên ngành nghiên cứu của mình. 

Trong luận án này, NCS quan niệm nguồn vốn sinh kế, nguồn vốn mƣu sinh và 

nguồn lực mƣu sinh, nguồn lực sinh kế có ý nghĩa tƣơng đƣơng. Nhƣng từ tiếp cận 

đặc thù chuyên ngành văn hóa học, NCS dựa vào quan niệm với PGS.TS. Nguyễn 

Thị Phƣơng Châm về cách đặt tên: nguồn lực mƣu sinh khi đề cập trong khung biểu 

hiện của VHMS, BĐVHMS trong luận án.  

1.2.3.1. Văn hóa ứng xử với các nguồn lực mưu sinh 

Trong các bản hƣớng dẫn sinh kế bền vững (Sustainable livelihoods guidance 

sheets) do DFID công bố [98], để thúc đẩy các chính sách và hành động giảm 

nghèo, phát triển cuộc sống trong bối cảnh xã hội mới, văn hóa ứng xử với 5 nguồn 

lực mƣu sinh cụ thể là:  
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+ Văn hóa ứng xử với các nguồn lực tự nhiên (Natural capital): Nguồn lực tự 

nhiên bao gồm toàn bộ nguyên liệu về tự nhiên để tạo dựng hoạt động mƣu sinh: 

Đất đai, rừng, nƣớc, khí hậu, sông, suối, động, thực vật... để hình thành văn hóa bản 

địa bền vững, phát triển cuộc sống sinh tồn, con ngƣời phải ứng xử phù hợp với các 

nguồn lực tự nhiên có sẵn, bên cạnh việc khai thác. Thiếu các công tác bảo tồn, cân 

bằng các nguồn lực tự nhiên phù hợp của con ngƣời dễ dẫn tới sự hủy hoại, không 

thể phục hồi đƣợc các nguồn lực tự nhiên; 

 + Văn hóa ứng xử với các nguồn lực vật chất (physical capital): Nguồn lực 

vật chất bao gồm: cơ sở hạ tầng, các loại hàng hóa, di sản vật thể… con ngƣời cần 

đến các nguồn lực vật chất nói trên để sản xuất; 

 + Văn hóa ứng xử với các nguồn lực xã hội (social capital): Nguồn lực xã hội 

bao gồm: Quan hệ, mạng lƣới, thành viên nhóm, niềm tin, kênh xã hội, sự phụ 

thuộc xã hội lẫn nhau và trao đổi xã hội… con ngƣời vận dụng các nguồn lực xã hội 

này để theo đuổi các mục tiêu mƣu sinh của mình.  

Trong VHMS, ứng xử với các nguồn lực xã hội của con ngƣời còn bao gồm các 

phƣơng thức giao tiếp, khai thác các mối quan hệ giữa các chủ thể mƣu sinh để cùng 

phát triển. Việc khai thác các quan hệ mƣu sinh này là tất yếu của bối cảnh phát 

triển kinh tế. Tùy theo mong muốn của chủ thể vào thời điểm xác định mà chủ thể 

của nghề nghiệp này có thể là khách thể của nghề nghiệp mƣu sinh khác. Một cá thể 

có thể là chủ thể hay khách thể của nhiều ngành nghề mƣu sinh khác nhau.  

Các chủ thể và khách thể mƣu sinh duy trì các ngành nghề lao động thông qua 

các quan hệ sau: Quan hệ mưu sinh hữu cơ cùng tồn tại: Các chủ thể mua bán sản 

phẩm, hàng hóa của lẫn nhau, giống quan hệ “đổi chác” qua vật trung gian là tiền tệ; 

Quan hệ hệ quả: Chủ thể mƣu sinh cần sự hỗ trợ từ những chủ thể khác để nhập 

nguồn vốn mƣu sinh cụ thể của mặt hàng nào đó, có thể là nguồn lực tự nhiên 

(ruộng, rau, đất, gia súc…) nguồn lực xã hội (quan hệ xã hội, giao dịch)… sau đó vận 

dụng nguồn lực con ngƣời của mình (tri thức mƣu sinh, kinh nghiệm mƣu sinh…) hình 

thành quan hệ giữa các chủ thể và kênh mƣu sinh riêng; và quan hệ cung cầu giữa các 

chủ thể: Hai bên bình đẳng cùng có lợi. Lợi ích giao dịch cụ thể khó xác định nhƣng 

theo nguyên tắc bình đẳng, cùng hợp tác phát triển trong du lịch. 
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+ Văn hóa trong ứng xử với nguồn lực con người (human capital): Nguồn lực 

con ngƣời là những kĩ năng, tri thức, kinh nghiệm khả năng làm việc và sức khỏe 

tốt; con ngƣời sử dụng các nguồn lực con ngƣời này theo các phƣơng thức khác 

nhau để tiếp cận mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, phát triển cuộc sống…  

+ Văn hóa trong ứng xử với nguồn lực tài chính (financial capital): Ứng xử 

với nguồn lực tài chính ngụ ý về các phƣơng thức mà con ngƣời sử dụng các nguồn 

lực tài chính khác nhau để đạt đƣợc các mục tiêu mƣu sinh của mình. 

1.2.3.2. Văn hóa thể hiện trong các hoạt động mưu sinh 

+ Nghề nghiệp, việc làm, phương thức mưu sinh: Một trong những biểu hiện 

cụ thể của hoạt động mƣu sinh thƣờng thấy nhƣ: những công việc khác nhau, những 

nghề nghiệp; phƣơng thức mƣu sinh khác nhau tùy theo địa bàn nghiên cứu trong 

bối cảnh cụ thể nhƣ: nghề bán hàng, nghề trông xe, nghề chèo đò, nghề nuôi trồng 

nông, thủy, hải sản… xuất phát từ nhu cầu tiêu dùng của khách thể mƣu sinh.  

+ Công cụ, trình độ, kĩ năng mưu sinh: Là những yếu tố tác động trực tiếp đến 

hiệu quả mƣu sinh của cộng đồng cƣ dân. Ngành nghề mƣu sinh khác nhau sẽ có 

những công cụ mƣu sinh phù hợp để mang lại hiệu quả trong quá trình mƣu sinh. Bên 

cạnh đó, trình độ và kỹ năng mƣu sinh còn thể hiện trí tuệ của một cộng đồng cƣ dân. 

Là sự lựa chọn công cụ, phƣơng thức... mƣu sinh dựa vào nguồn lực mƣu sinh.  

+ Kinh nghiệm mưu sinh: Các chủ thể mƣu sinh khi biết vận dụng yếu tố 

khách quan tác động, các thành tựu khoa học kỹ thuật, vận dụng trí tuệ mƣu sinh 

qua các thế hệ, các giai đoạn mƣu sinh của chính mình vào hoạt động mƣu sinh về 

sau sẽ mang lại năng suất cao hơn, hiệu quả tốt hơn, đỡ mất thời gian và sức lực 

nhƣ: kinh nghiệm “chọn ruộng đầu chợ” của chủ thể mƣu sinh nông nghiệp, kinh 

nghiệm tiếp thị sản phẩm của chủ thể, kinh nghiệm chọn giống lúa theo điều kiện 

đất, các kinh nghiệm ngƣời dân thu hút KDL đến với sản phẩm của họ… 

1.2.3.3. Văn hóa thể hiện trong các các nghi lễ gắn với mưu sinh 

Nghi lễ mƣu sinh chỉ chung cho nghi thức hành lễ, sinh hoạt tín ngƣỡng, thờ 

phụng trong hoạt động nghề nghiệp của một cộng đồng cƣ dân để gửi gắm những 

ƣớc mong về sự may mắn, thuận lợi, đại cát trong nghề nghiệp. Tùy theo văn hóa, 
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lịch sử ngành nghề mƣu sinh của cộng đồng cƣ dân và bối cảnh mƣu sinh cụ thể, mà 

có những nghi lễ mƣu sinh cộng đồng và nghi lễ mƣu sinh gia đình khác nhau.  

+ Nghi lễ mưu sinh cộng đồng: Là nghi thức tâm linh của cộng đồng, nhóm 

ngƣời, hội, phƣờng cùng hoạt động nghề nghiệp hoặc khác ngành nghề mƣu sinh vì 

niềm tin, tín ngƣỡng chung trong hoạt động nghề nghiệp để gửi gắm những ƣớc mong 

về sự may mắn, thuận lợi diễn ra thƣờng niên.  

         + Nghi lễ mưu sinh gia đình: Khác với nghi lễ mƣu sinh cộng đồng, nghi lễ 

mƣu sinh gia đình giới hạn không gian trong gia đình chủ thể mƣu sinh. Theo 

phong tục tập quán gia đình và quan niệm của chủ thể khác nhau mà đối tƣợng và 

cách thức thờ phụng mƣu sinh khác nhau. Nhƣng tựu chung lại, những đối tƣợng 

đƣợc thờ trong gia đình thƣờng là: ông bà tổ tiên, bà Cô, ông Mãnh, ngƣời thân đã 

khuất hay thần Tài... Mục đích để là cầu mong những điều may mắn về sức khỏe, 

“buôn may bán đắt”, thuận lợi, những điều tốt đến với các thành viên trong gia đình 

nói chung và trong nghề nghiệp, buôn bán nói riêng. 

1.2.4. Biến đổi văn hóa mưu sinh trong bối cảnh phát triển du lịch  

1.2.4.1. Phát triển du lịch 

Phát triển du lịch là sự vận động các điều kiện vật chất và tinh thần trong du 

lịch, ghi dấu bằng sự phát triển lực lƣợng sản xuất, quan hệ sản xuất, các giá trị VH 

cộng đồng, góp phần nâng cao hoặc duy trì điều kiện sống của cộng đồng cƣ dân, 

tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn.  

Theo Tuyên bố 90 - UNWTO trong Hội nghị toàn cầu về phát triển du lịch bền 

vững của Tổ chức Du lịch thế giới thuộc Liên hợp quốc [87], một cộng đồng cƣ dân 

đang trong giai đoạn phát triển du lịch có 5 biểu hiện nhƣ sau: 1) Mức độ tham gia 

của cộng đồng cƣ dân vào công tác quản lý và khai thác tài nguyên văn hóa du lịch; 

ngƣời dân trực tiếp tham gia vào chuỗi các giá trị trong du lịch từ đó cải thiện đƣợc 

chất lƣợng cuộc sống cộng đồng; 2) Hoạt động du lịch tại điểm có các tác động (tích 

cực và tiêu cực) đến môi trƣờng tự nhiên và văn hóa; 3) Có những công tác bảo tồn 

các khu vực nhạy cảm (tự nhiên và VH) trong các hoạt động phát triển du lịch; 4) 

Điểm du lịch đƣợc trang bị cơ bản các điều kiện về cơ sở hạ tầng xã hội (giao thông 
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cấp - thoát nƣớc và xử lý chất thải, cung cấp năng lƣợng; điều kiện xã hội…), cơ sở 

vật chất kỹ thuật phục vụ kĩ thuật du lịch; và 5) Tại điểm phát triển du lịch, tính ổn 

định về chế độ chính trị, mức độ an toàn về trật tự xã hội đƣợc duy trì trong công 

tác khai thác du lịch.  

Bối cảnh phát triển du lịch tồn tại khách quan, trong quá trình vận động và 

phát triển, nếu những nguyên tắc đảm bảo sự bền vững của bối cảnh phát triển 

không đảm bảo thì bối cảnh phát triển du lịch cũng dễ bị phá vỡ.  

Do vậy, nghiên cứu về SBĐVHMS trong bối cảnh phát triển du lịch cũng đòi 

hỏi phải nắm đƣợc 6 nguyên tắc cơ bản đảm bảo sự phát triển của bối cảnh phát 

triển du lịch: 1) Việc khai thác và sử dụng một cách hợp lý, hiệu quả các nguồn tài 

nguyên, giảm thiểu các chất thải ra môi trƣờng. 2) Bối cảnh khai thác du lịch cần 

gắn với sự bảo tồn đa dạng sinh học, đa dạng về tài nguyên văn hóa; 3) Sự phù hợp 

của du lịch với mục tiêu và chiến lƣợc tổng thể phát triển về kinh tế, xã hội; 4) 

Công tác phát triển du lịch gắn với việc chia sẻ những lợi ích và trách nhiệm với 

cộng đồng cƣ dân, khuyến khích và tạo điều kiện cho cộng đồng cƣ dân tham gia 

vào hoạt động du lịch; 5) Đào tạo và nâng cao ý thức tài nguyên và môi trƣờng cho 

các đối tƣợng liên quan; và 6) Nâng cao trách nhiệm trong xúc tiến, quảng bá du 

lịch trong cộng đồng, cƣ dân vùng di sản. 

1.2.4.2. Biến đổi văn hóa mưu sinh trong bối cảnh phát triển du lịch 

Biến đổi văn hóa mƣu sinh trong bối cảnh phát triển du lịch ứng dụng với đề tài 

này đƣợc NCS xác định là: Những biến đổi hữu cơ trên phương diện vật chất và tinh 

thần trong cách ứng xử với các nguồn lực mưu sinh; những biến đổi ứng xử trong 

quá trình mưu sinh, những biến đổi trong các nghi lễ gắn với mưu sinh của các chủ 

thể nhằm bảo đảm sự sinh tồn, xóa đói, giảm nghèo, phát triển cuộc sống... dưới tác 

động của sự phát triển du lịch.  

1.2.4.3. Xu hướng biến đổi văn hóa mưu sinh trong bối cảnh phát triển du lịch 

Biến đổi VHMS trong bối cảnh phát triển du lịch hiện nay đang diễn ra theo 3 

xu hƣớng: Xu hƣớng biến đổi thích ứng hoàn toàn (đổi nghề); Xu hƣớng biến đổi 

giữ nguyên nghề nghiệp truyền thống; và Xu hƣớng biến đổi đan xen.  
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+ Xu hướng biến đổi thích ứng hoàn toàn (đổi nghề): Trong quá trình chịu sự 

tác động của yếu tố bên ngoài, các thành tố VH vận động và biến đổi hoàn toàn. 

Các chủ thể VHMS chuyển đổi hẳn nghề nghiệp sang nghề làm du lịch để thích ứng 

với bối cảnh phát triển, dùng các nghề mƣu sinh du lịch, phục vụ KDL để có thu 

nhập từ du lịch. Xu hƣớng biến đổi thích ứng hoàn toàn từ chủ thể VHMS còn kéo 

theo SBĐ các hoạt động mƣu sinh, công cụ mƣu sinh, kĩ năng mƣu sinh, trình độ 

mƣu sinh… tùy theo ngành nghề khác nhau mà cụ thể khác nhau. Nhƣng nhìn 

chung SBĐ thích ứng chung này thƣờng theo chiều tiến lên do kế thừa thành tựu 

các thời kì trƣớc, theo quy luật vận động và phát triển của sự vật, hiện tƣợng.  

+ Xu hướng biến đổi giữ nguyên nghề nghiệp truyền thống: Các thành tố 

VH không thích ứng với điều kiện phát triển mới, khả năng hội nhập kém, hoặc 

nghề mƣu sinh đó vẫn có khả năng duy trì và phát triển, hầu nhƣ không chịu tác 

động từ sự phát triển du lịch, do vậy nội hàm VH truyền thống giữ nguyên hoặc 

có thể dần thoái trào. Xu hƣớng này biểu hiện nhƣ: Một số cƣ dân trƣớc bối cảnh 

phát triển du lịch nhƣng không chuyển nghề nghiệp theo xu thế mới mà vẫn giữ 

nghề nghiệp truyền thống gia đình, bên ngoài tác động ảnh hƣởng của sự phát 

triển du lịch.  

+ Xu hướng biến đổi đan xen: Trƣớc các yếu tố tác động khác nhau từ bên 

ngoài chi phối, thành tố VH gốc (truyền thống) linh hoạt và vận động biến đổi phù 

hợp với bối cảnh mới, từ đó bảo lƣu những yếu tố truyền thống; đồng thời tiếp nhận 

đƣợc những yếu tố tiên tiến, phù hợp với quy luật vận động và phát triển của sự vật, 

hiện tƣợng trong xã hội.  

1.2.5. Khung phân tích của luận án   

Qua tổng hợp tài liệu, phân tích địa bàn và xác thực lại vấn đề từ các chuyên 

gia nghiên cứu văn hóa học, khung phân tích biểu hiện VHMS, BĐVHMS trong bối 

cảnh phát triển du lịch Hƣơng Sơn, tác giả tham chiếu qua những phân tích: 1) Văn 

hóa ứng xử với các nguồn lực mƣu sinh;  2) Văn hóa thể hiện trong các hoạt động 

mƣu sinh; 3) Văn hóa thể hiện trong các nghi lễ gắn với mƣu sinh. Khung phân tích 

những biểu hiện của VHMS trong luận án cụ thể nhƣ Sơ đồ 1.1. 
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Sơ đồ 1.1. Khung phân tích của luận án 
 

 

 

 

tích những biểu hiện của VHMS trong luận án cụ thể nhƣ sau:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

[Nguồn: NCS tổng hợp, 2017] 

1.3. Khái quát về địa bàn xã Hƣơng Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội  

1.3.1. Về địa lý, cư dân  

Vùng di tích thắng cảnh, văn hóa, du lịch xã Hƣơng Sơn, huyện Mỹ Đức, 

thành phố Hà Nội định vị tại tọa độ: 20,039‟ vĩ bắc; phía Tây tại 105,041‟ kinh 

đông và phía Đông tại 105,049‟. Cách trung tâm Hà Nội 62 km về phía Tây Nam 

và cách Hà Đông 50 km; Hƣơng Sơn trƣớc đây là vùng đất nằm trên bãi bồi sông 

Đáy. Xã có diện tích 4.284,73 ha, nằm phía Nam huyện Mỹ Đức, ở ranh giới 4 

huyện là: Mỹ Đức, Ứng Hòa, Kim Bảng, Lạc Thủy; có 6 thôn là: Đục Khê, Yến 

Vĩ, Hội Xá, Phú Yên, Tiên Mai, Hạ Đoạn. Trong 6 thôn, thôn Yến Vỹ là thôn có 

điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất để mƣu sinh du lịch, do vậy cũng là thôn đƣợc 

hƣởng lợi và có thu nhập bình quân cao nhất từ các dịch vụ du lịch trong các thôn 

ở xã Hƣơng Sơn.    

Cơ sở      

lý luận    

về biến đổi 

VHMS 

Bối cảnh 

phát triển 

DL 

VHMS 

truyền 

thống 

Các yếu tố 

tác động 

khác 

Sự biến đổi 

VHMS     

của CDXHS 

Biểu hiện     

của SBĐ: 
-VHƢX với các   

  nguồn lực MS 

-VH thể hiện trong  

  các hoạt động MS 

-VH thể hiện trong   

 nghi lễ gắn với MS 

Những yếu tố 

tác động 

Những vấn 

đề đặt ra     

với SBĐ 

VHMS của 

CDXHS 
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Theo UBND xã Hƣơng Sơn, trƣớc năm 1990, xã Hƣơng Sơn có khoảng 1 vạn 

ngƣời (tư liệu phỏng vấn hồi cố). Theo kết quả khảo cổ học tại xã Hƣơng Sơn: Cƣ 

dân có mặt ở nơi đây từ cách đây hàng vạn năm. Tuy nhiên cƣ dân có nguồn gốc từ 

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… ra định cƣ khá sớm. Gia phả các dòng họ ở 

Hƣơng Sơn lƣu tên nhiều dòng họ chính và chiếm số lƣợng đông đảo nhƣ họ 

Hoàng, họ Nguyễn Văn, họ Nguyễn Đức, họ Phạm bắt đầu chính thức di dân tới 

Hƣơng Sơn sau các cuộc khởi nghĩa trong lịch sử dân tộc nhƣ: Khởi nghĩa của Lê 

Lợi (thế kỷ XV); khởi nghĩa Bãi Sậy - Nguyễn Thiện Thuật (thế kỷ XIX); Khởi 

nghĩa Ba Đình- Đinh Công Tráng (Thế kỷ XIX)… Trong điều kiện các cuộc khởi 

nghĩa gặp bất lợi do nhiều nguyên nhân lịch sử bấy giờ; sau khi thất thủ, các vị lãnh tụ 

cùng các binh lính đã di dân về Tuyết Sơn - là vùng địa thế đặc biệt, núi non hiểm trở để 

xây dựng căn cứ, cố thủ, bảo tồn lực lƣợng… Tại xã Hƣơng Sơn, họ cùng hoạt động xây 

dựng và phát triển căn cứ địa, nghĩa quân mang theo vợ con, phát triển giống nòi. Theo 

Báo cáo của UBND xã Hƣơng Sơn năm 2017, CDXHS hiện nay có: 2,2 vạn ngƣời với 

6.014 hộ, chia thành 19 xóm [86, tr.2] và mƣu sinh bằng các ngành nghề khác nhau dọc 

theo di tích, trên sƣờn núi và vùng đồng bằng quanh xã.  

1.3.2. Tài nguyên tự nhiên và tài nguyên nhân văn  

1.3.2.1. Tài nguyên tự nhiên 

+ Vị trí và địa hình: Quần thể danh thắng Hƣơng Tích và khu vực Hƣơng Sơn 

nằm ở toạ độ 20
0
34‟ - 20

0
39‟ vĩ độ bắc, 105

0
41‟ - 105

0
49‟ kinh độ đông, thuộc hệ 

núi đá vôi nằm kề châu thổ sông Hồng có tuổi địa chất khoảng 220 - 250 triệu năm, 

thuộc kỷ Triat, là hệ thống núi đá thấp chỉ có đỉnh Bà Lồ cao nhất trong vùng với độ 

cao 397 m, còn lại là dƣới 200 m. Do địa hình chia cắt khá lớn nên đã tạo cho 

Hƣơng Sơn tài nguyên và phong cảnh núi non kỳ vĩ và đa dạng giữa đồng bằng. 

+ Khí hậu, thời tiết: Thế mạnh của du lịch Hƣơng Sơn là du lịch lễ hội. Đối 

với lễ hội Hƣơng Sơn thì tiết xuân là yếu tố quan trọng tác động tới hoạt động du 

lịch. Tiết xuân Hƣơng Sơn trung bình dễ chịu từ 16- 20
0
C. Mặt trời dịch chuyển lên 

cao, thời tiết nắng xuân dễ chịu. Mƣa chủ yếu là mƣa bụi, mƣa phùn tạo không khí 
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hƣ ảo, mong manh trƣớc cảnh quan Hƣơng Sơn tạo ra yếu tố khác lạ, yên tĩnh, tôn 

nghiêm, linh thiêng và cũng khiến KDL bớt mệt hơn khi leo núi. Tổng nhiệt đạt từ 

8.000- 8.500
0
C/ năm với nhiệt độ trung bình là 27

0
C- thích hợp với sức khỏe con ngƣời 

cho hoạt động du lịch, nghỉ dƣỡng [86]. Chế độ gió và lƣợng mƣa trung bình, tạo ra 

sự thông thoáng vừa phải, thuận lợi cho tham quan, giải trí ngoài trời của KDL.  

+ Thủy văn: Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch: “Hệ thống 

thủy văn và tầng nƣớc ngầm phong phú của Hƣơng Sơn là một điểm mạnh để khai thác 

trong nhu cầu sinh hoạt của cƣ dân và KDL” [84, tr.3]. 

+ Tài nguyên đất và sinh vật: Hƣơng Sơn có diện tích đất không quá lớn với hơn 

5.000 ha nhƣng nhờ sự phân hóa mạnh mẽ của địa hình thổ nhƣỡng nên vẫn tạo ra 

nhiều khu du lịch và danh lam thắng cảnh, đặc biệt là hệ thống núi đá vôi. Khu dự trữ 

sinh quyển Hƣơng Sơn là một quần thể núi rừng, núi đá nguyên sinh với thảm thực vật 

đa dạng và phong phú. 

 Tài nguyên rừng và thủy sản cũng đa dạng và phong phú: Rừng Hƣơng Sơn 

phủ xanh đến ven sông Đáy với nhiều gỗ tứ thiết, nhiều động vật và chim muông 

quý hiếm. [57, tr.31]. Từ đó CDXHS dễ dàng khai thác gỗ về làm đình, chùa, quán, 

miếu, làm nhà ở… Đầu thế kỷ XVIII, để làm đình Yến Vỹ thiếu một cây cột, xuống 

dốc Đồng Bèo là chặt và có ngay [57, tr.33]. Động vật trong rừng Hƣơng Sơn cũng 

nhiều. Dễ thấy nhất là khỉ, có khi cƣ dân đang gặt ở đầu ruộng đằng này thì đầu 

ruộng đầu kia khỉ cũng đang lấy thóc ăn. Hệ thực vật trong rừng trƣớc năm 1990 

phong phú với 8 hệ sinh thái: trên núi đá vôi; trên núi đất; trảng cây bụi, tre nứa; 

trảng cỏ; thủy sinh; nông nghiệp; khu dân cƣ và rừng trồng, cây ăn quả lâu năm. Hệ 

sinh thái rừng Hƣơng Sơn trên núi đá vôi trƣớc đây mặc dù điều kiện sống khắc 

nghiệt: Khô và rất ít chất dinh dƣỡng, nhƣng lại có tính đa dạng sinh học cao.  

Theo thống kê sơ bộ, từ xƣa rừng Hƣơng Sơn đã có khoảng 350 loài thảo mộc, 

thuộc 92 họ, 6 ngành thực vật bậc cao: lá thông, tháp bút, thông đất, dƣơng xỉ, hạt 

trần, hạt kín với nhiều loại gỗ quý và làm thuốc bổ. Rừng Hƣơng Sơn còn có nguồn 

lực tự nhiên là cây rau Sắng, cây mơ hay củ mài; bảo tồn nhiều động vật quý hiếm 
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nhƣ: Gà lôi trắng, trăn đất, hoa mai, báo gấm, vọoc má trắng, kỳ đà nƣớc... là những 

động vật đã có tên trong sách đỏ của Việt Nam và thế giới [57, tr.4].  

1.3.2.2. Tài nguyên nhân văn 

 Hƣơng Sơn ngày nay còn bảo tồn nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc 

và một số lễ tục tiêu biểu: với nôi văn hoá tâm linh truyền thống của ngƣời Việt 

Nam, với lễ hội đặc sắc chùa Hƣơng - hiện là lễ hội dài nhất Việt Nam. Lễ hội đã có 

từ rất lâu, bắt đầu từ tháng giêng đến cuối tháng 3 âm lịch thu hút hàng vạn lƣợt 

khách. Hƣơng Sơn còn là vùng văn hóa truyền thống ở Bắc bộ còn bảo tồn phƣơng 

thức sản xuất tiêu biểu của ngƣời Việt truyền thống nhƣ phƣơng thức làm nông 

nghiệp lúa nƣớc và phƣơng thức làm nông nghiệp trên thung (chi tiết ở những phần 

sau), bảo tồn nhiều giá trị trong đời sống VHMS đƣơng đại…   

1.3.3. Về đời sống kinh tế và đời sống văn hóa  

1.3.3.1. Đời sống kinh tế 

  Đời sống KT của CDXHS trƣớc năm 1990 nhiều khó khăn do bối cảnh xã hội 

chung của đất nƣớc mới thoát khỏi chiến tranh, còn khó khăn với hơn 90% cƣ dân sống 

bằng nghề nông nghiệp và các nghề nhƣ: khai thác lâm sản, đánh bắt thủy sản –gắn với 

câu thành ngữ mà cƣ dân nơi đây vẫn truyền miệng về: “cá Phú Yên, tiền Yến Vỹ” 

(ngụ ý: Phú Yên có nhiều cá và thôn Yến Vỹ là thôn có các ngành nghề du lịch phát 

triển nhất nên cũng là thôn giàu có nhất trong các thôn ở Hƣơng Sơn). Với hơn 4 km 

suối Yến dẫn vào các di tích, CDXHS có điều kiện phát triển đời sống kinh tế nhờ 

nghề chèo đò chở khách hành hƣơng vào mùa lễ hội cùng các dịch vụ khác…  

Sau năm 1990, đời sống kinh tế của CDXHS có nhiều biến đổi do bối cảnh 

phát triển DL. Cộng đồng cƣ dân phát triển mƣu sinh theo định hƣớng ngành nghề 

dịch vụ DL, xuất hiện những phƣơng thức mƣu sinh mới còn duy trì đến ngày nay.  

1.3.3.2. Đời sống văn hóa 

+ Việc hiếu: Việc hiếu duy trì quan hệ xã hội giữa các thành viên đƣợc quy 

ƣớc trong hƣơng ƣớc Hƣơng Sơn: Mỗi khi có ngƣời về cõi vĩnh hằng, trƣớc khi 

phát tang, tang chủ phải có cơi trầu nhờ làng, nhờ giáp, nhờ xóm. Sau đó gia đình 
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mới họp để phát tang. Theo đó, khi ngƣời vừa chết, con cháu không đƣợc khóc, tạm 

để yên hoặc đắp chiếu, chờ làm xong thủ tục, các công đoạn khâm liệm, yểm bùa, tế 

phát phục, con cháu mới đƣợc mặc áo xô, đội mũ chuối, chống gậy (cha gậy trúc 

(tre); mẹ gậy vông), ngồi phục tang bên quan tài, lúc đó mới đƣợc khóc [57, tr.35] 

Đời sống VH Hƣơng Sơn trƣớc đây nhiều thủ tục: Các gia đình ở xã Hƣơng 

Sơn để tránh bị mỉa mai, đàm tiếu và quan hệ mƣu sinh hàng ngày, dù mang công, 

mắc nợ vẫn đi vay để đảm bảo các nghi thức theo lệ làng. Từ năm 2000 đến nay, 

việc tang ma ở xã Hƣơng Sơn có nhiều thay đổi: Thay vì khi mất, gia đình đào sâu 

chôn chặt linh cữu nhƣ những năm trƣớc đó, đến nay nhiều hộ gia đình thực hiện 

việc hỏa táng ngƣời khuất. Nhìn chung, các thủ tục trong đám tang ngày nay đã giản 

thiểu hơn nhiều theo nếp sống văn hóa mới ở xã Hƣơng Sơn thời kỳ CNH, HĐH.  

+ Việc hỷ: Trƣớc đây ở xã Hƣơng Sơn, việc dựng vợ, gả chồng thƣờng không 

đƣợc tự do, phải “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy”. Theo đó là các tục lệ về ăn hỏi, 

đón dâu, nộp cheo nghiêm ngặt. Tục lễ hỏi có hai bƣớc: hỏi và hỏi to. Đầu tiên nhà 

trai mang tới một cơi trầu (cau tƣơi thì một buồng, cau khô thì trăm khẩu) đến nhà 

gái. Sau một tuần lễ, nếu nhà gái đồng ý thì lại trầu cau cho nhà trai biết, đồng thời 

chia cho dân làng, thông báo con gái mình đã có nơi, có chốn. Nhà trai chuẩn bị cho 

lễ hỏi to. Đủ thời hạn ở rể, nhà trai xem ngày nào tốt, thì sửa lễ (xôi, gà, rƣợu) đến 

xin cƣới. Nhà gái nhận cho cƣới và thách cƣới.  

Lễ thách cƣới thƣờng bao gồm: Tiền cọc, xôi, thịt, quần áo cho cô dâu, cỗ lễ tổ 

hai bên nội ngoại... Đối tƣợng nhận đồ thách cƣới có tứ thân phụ mẫu, nếu cô gái có 

bố mẹ nuôi thì lễ thách cƣới còn phải mang lễ đến cả nhà bố mẹ nuôi. Ngày nay đồ 

thách cƣới có thể thay thế bằng tiền tùy theo sự thỏa thuận giữa hai gia đình. Nếu 

nhà trai ở xa, có thể nhờ nhà gái sắm giúp lễ gia tiên. Tục thách cƣới ở xã Hƣơng 

Sơn vẫn còn nhƣng chỉ mang tính luật tục, cơ sở quyết định ngày nay là sự đồng 

thuận nam nữ và hai gia đình. Tục hỏi to hầu nhƣ bị bãi bỏ, chỉ cần cơi trầu đến xin 

hỏi, tổ chức lễ cƣới, không còn ở rể dài ngày nhƣ trƣớc (tư liệu phỏng vấn hồi cố). 

Sau khi tổ chức đám cƣới, chú rể đƣa cô dâu đƣa về nhà bố mẹ đẻ lại mặt, sắp xếp 
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các công việc gia đình, sau đó mới đƣa cô dâu sang nhà chú rể “nhập gia”, chính 

thức trở thành con cháu trong gia đình.  

1.3.4. Về hoạt động du lịch tại Hương Sơn 

1.3.4.1. Các dịch vụ du lịch tại Hương Sơn 

+ Dịch vụ của các doanh nghiệp lữ hành, du lịch và các tuyến du lịch: Các 

doanh nghiệp lữ hành, du lịch Hƣơng Sơn cung ứng KDL tới điểm du lịch, kết nối 

các dịch vụ trung gian giữa KDL với tài nguyên di sản Hƣơng Sơn, giải quyết các 

nhu cầu chính đáng của KDL và các vấn đề phát sinh trong tour du lịch. Doanh 

nghiệp lữ hành, du lịch hiện khai thác 3 điểm tham quan là: Hƣơng Tích; Tuyết Sơn 

và Long Vân.  

 + Các dịch vụ vận chuyển: 

- Dịch vụ thuyền đò: Trong tổng số KDL đến Hƣơng Sơn, chỉ có 5% khách 

đến bằng đƣờng bộ, còn lại 95% khách du lịch bằng đƣờng thủy. Bởi vậy, 

phƣơng tiện vận chuyển khách duy nhất lên chùa Hƣơng là thuyền nhỏ mà dân 

địa phƣơng gọi là đò (chèo đò). Thu nhập của ngƣời chèo đò (theo thông tin từ 

ban Quản lý vào năm 2017) đƣợc 120.000/ ngày, song ngƣời dân địa phƣơng 

sống bằng nghề chèo đò trong du lịch có thêm nguồn thu phụ với giá trị lớn hơn 

tiền đƣợc ban quản lý chi trả là “tip”- “tiền bồi dƣỡng”. Từ đó, nghề chèo đò vẫn 

đƣợc xem là một nghề mang lại nguồn thu quan trọng nhất trong năm đối với 

CDXHS. Nhất là vào những tháng xuân hội. Số lƣợng đò ngày một gia tăng với 

sự gia tăng của KDL, đến 11/2017 đã có 4.500 đò đã đƣợc gắn biển đăng ký vận 

chuyển. Đò Hƣơng Sơn kết cấu đơn giản, chỉ là những thuyền nhỏ bằng sắt hoặc 

gỗ, trung bình mỗi đò chở đƣợc khoảng 8 ngƣời, nên nhiều lần chở quá số lƣợng 

khách cho phép gây nguy hiểm cho khách, bị đắm đò. Những ngày nghỉ cuối 

tuần hay dịp xuân hội lƣợng khách tăng, có hôm gây tắc nghẽn trên dòng suối 

Yến cả giờ đồng hồ. 

- Dịch vụ cáp treo chùa Hương: Từ năm 2006, công ty TNHH Mai Lâm quản 

lý hệ thống cáp treo với chiều dài 1.218 m, nối từ Thiên Trù lên Hƣơng Tích, nhằm 
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hỗ trợ cho hoạt động đi lại và tránh tình trạng ùn tác giao thông cho KDL với công 

suất chuyên chở 1.500 khách/giờ. 

- Dịch vụ ăn uống: Để đáp ứng nhu cầu của KDL, dịch vụ phục vụ ăn uống tại 

Hƣơng Sơn trong những năm gần đây tăng nhanh về số lƣợng và chất lƣợng. Công 

tác vệ sinh ăn toàn thực phẩm đã đƣợc cải thiện, đồ ăn đã đƣợc bày bán trong tủ 

kính... Tuy nhiên, còn nhiều bất cập do lối sống, hoạt động mƣu sinh của cộng đồng 

cƣ dân dẫn đến tâm lý “e ngại” của KDL khi sử dụng dịch vụ ở xã Hƣơng Sơn, cản 

trở sự trở lại của các KDL đã đến xã. Theo thống kê của hội đồng nhân dân xã 

Hƣơng Sơn, vào mùa lễ hội năm 2017 ở xã đã có hơn 400 cửa hàng - dịch vụ ăn 

uống cho KDL đến tham quan, sử dụng dịch vụ.  

- Dịch vụ lưu trú: Xã Hƣơng Sơn hiện tại chỉ có một số cơ sở lƣu trú đạt tiêu 

chuẩn xếp hạng của Tổng cục Du lịch nhƣ: Nhà nghỉ Công đoàn chùa Hƣơng còn 

lại hầu hết là các nhà nghỉ, nhà trọ do tƣ nhân quản lý. Các cơ sở lƣu trú nhiều, song 

chất lƣợng chƣa cao, hoạt động còn mang tính tự phát, thời vụ. Quy mô các cơ sở 

lƣu trú nhỏ, chất lƣợng kém. Tiện nghi còn nghèo nàn, trang thiết bị không đồng bộ 

nên khả năng đáp ứng nhu cầu của khách không cao, điều này dẫn đến doanh thu từ 

việc cho thuê phòng thấp. Mỗi nhà trọ/ ngày thƣờng có: 30 - 100 lƣợt khách. Chất 

lƣợng dịch vụ không đảm bảo. Giá cả cũng không ổn định, tăng giảm theo lƣu 

lƣợng khách đến trong ngày, gây bức xúc cho KDL. 

Qua số liệu cung cấp từ hội đồng nhân dân xã Hƣơng Sơn năm 2017, ở xã 

Hƣơng Sơn vào mùa lễ hội có 300 cơ sở lƣu trú. Chất lƣợng các dịch vụ lƣu trú 

tại điểm đến du lịch Hƣơng Sơn chƣa cao, chủ yếu là nhà trọ, nhà nghỉ, điều kiện 

để đón các đoàn KDL quốc tế cũng nhƣ KDL nội địa có khả năng chi trả cao còn 

thấp. Tuy nhiên, tập quán KDL ở điểm đến xã Hƣơng Sơn chủ yếu đi và về trong 

ngày nên ít xảy ra tình trạng thiếu phòng nghỉ. 

- Dịch vụ bán hàng lưu niệm, sắp lễ tại điểm: Thực tế khảo sát các mặt hàng 

lƣu niệm bán ở Hƣơng Sơn cho thấy: Sản phẩm du lịch Hƣơng Sơn còn chƣa phát 

triển, hầu hết các sản phẩm lƣu niệm không phải do ngƣời dân ở đây làm ra nhập từ 
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Trung Quốc, Thái Lan và từ các tỉnh thành khác. Hƣơng Sơn đang là một trong 

những thị trƣờng trung gian hàng hoá của khu vực khác.  

- Dịch vụ trung gian du lịch tại Hương Sơn: Bối cảnh phát triển du lịch tại 

Hƣơng Sơn đã kéo theo sự phát triển của những ngành nghề khác nhau trong du 

lịch, trong đó có những đối tƣợng làm nghề trung gian nhƣ: nghề đổi tiền lẻ quanh 

khu di tích, nghề xe ôm kiêm “cò” đƣờng, cò các dịch vụ du lịch, nghề cho vay tiền 

lãi suất cao. Theo thống kê của UBND huyện Mỹ Đức (2014) cho biết: Trong dịp lễ 

hội chùa Hƣơng năm 2014, ban Tổ chức lễ hội và chính quyền địa phƣơng đã xử lý 

138 trƣờng hợp ngƣời môi giới trung gian lái đò bám đuổi khách, xử phạt hơn 13,5 

triệu đồng, thu giữ 11 xe mô tô và yêu cầu ký cam kết không tái phạm; phát hiện 8 vụ 

vi phạm trật tự an toàn xã hội; thu giữ, tiêu hủy hàng nghìn sản phẩm VH du lịch sai 

quy định, nghiêm cầm nạn trung gian đổi tiền lẻ lấy lãi suất cao quanh khu di tích… 

mang lại doanh thu hơn 104 tỷ đồng (nộp ngân sách gần 60,1 tỷ đồng) [ 86, tr.2] 

Thông tin thu đƣợc từ những đợt điền dã của chúng tôi tại xã Hƣơng Sơn, cũng cho 

thấy: Những đối tƣợng tham gia vào dịch vụ trung gian này có khi rất phức tạp, họ có thể 

là ngƣời từ địa phƣơng khác đến để đổi tiền nhỏ lẻ gần khu di tích, cũng có thể là ngƣời 

nhà, ngƣời quen hoặc ngƣời đƣợc thuê từ các địa phƣơng khác tới Hƣơng Sơn để tham 

gia vào hoạt động trung gian kinh doanh du lịch tại điểm. 

1.3.4.2. Khách du lịch và thu nhập xã hội từ du lịch của điểm đến Hương Sơn 

 + Khách du lịch: Hà Nội là trung tâm phân phối KDL lớn của phía Bắc, nên 

KDL đến Hƣơng Sơn chủ yếu đến từ nội thành Hà Nội và vùng lân cận các tỉnh 

phía Bắc. Họ chủ yếu đi trong ngày, qua công ty lữ hành hoặc tự tổ chức. Theo 

thống kê của UBND xã Hƣơng Sơn, tính đến ngày 6/9/2017, điểm du lịch Hƣơng 

Sơn thu hút tới 1,24 triệu lƣợt KDL. Bên cạnh đó, số liệu của UBND xã Hƣơng Sơn 

về KDL nội địa và KDL quốc tế từ năm 2009 - 2017 tăng từ: 1.262.000 khách lên 

tới 12.058.241 lƣợt khách. Số lƣợng KDL đến Hƣơng Sơn giảm nhẹ vào 2 năm 

2014 và 2015, nhƣng đến năm 2016 đã tăng trƣởng ổn định trở lại. Đối tƣợng KDL 

ở xã Hƣơng Sơn chủ yếu là khách nội địa. Số lƣợng khách quốc tế mới chiếm tỷ 

trọng nhỏ trong tổng lƣợng KDL đến Hƣơng Sơn.  
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Biểu đồ 1.1. Khách du lịch đến Hƣơng Sơn từ năm 2009- 2017 

 

 [Nguồn: Ban Quản lý di tích thắng cảnh Hương Sơn] 

Trong số lƣợng KDL Việt Nam tới xã Hƣơng Sơn, những thông tin từ hoạt 

động điền dã tại xã Hƣơng Sơn của NCS cũng chỉ ra rằng: Mặc dù lƣợt KDL đến 

đây tƣơng đối nhiều trong các năm, nhƣng số lƣợng KDL nghỉ lại qua đêm lại xã 

mới chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng lƣợt khách quốc tế và khách nội địa. 

       + Thu nhập từ du lịch: Trong thời kỳ 2006 - 2010, theo điều tra sơ bộ, trung 

bình một KDL quốc tế chi tiêu ở Hƣơng Sơn 1.300.000 đồng/ngày, khách nội địa 

310.000 đồng/ngày. Năm 2017, Theo báo cáo của hội đồng nhân dân xã Hƣơng 

Sơn, ngƣời làm DL ở xã Hƣơng Sơn thu nhập khoảng 38.000.000 VND/ năm.  

Dịch vụ đò hiện nay do UBND xã Hƣơng Sơn quản lý, giao cho tổ thƣơng 

binh điều hành. Trong số 40.000 đồng của vé đò, 15.000 đồng của vé đò thông 

thƣờng và vé đò của các tuyến khác đƣợc trích ra để chi trả cho bảo hiểm, chi phí 

in tuyên truyền quảng bá, chi phí bán vé và chi phí cho hoạt động điều hành của 

tổ thƣơng binh. Phòng kinh tế hạ tầng kết hợp với UBND xã Hƣơng Sơn tiến 

hành cấp biển hiệu cho các đò tham gia vận chuyển, thƣờng mỗi đò chỉ chở từ 6 

- 8 ngƣời. 
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Bảng 1.1. Vé thắng cảnh và vé đò ở địa điểm du lịch Hƣơng Sơn năm 2018 

Hạng mục vé Giá trị (đồng) 

- Vé tham quan (đã bao gồm bảo hiểm) 80.000 

- Vé đò vào ra tuyến Hương Tích 50.000 

Trong đó đã bao gồm: 

 

+ Ngƣời vận chuyển 

+ Chi phí in vé, tuyên truyền  

+ Chi phí bán vé 

+ Thuế 

- Vé đò tuyến Long Vân 35.000 

Trong đó đã bao gồm: 

 + Ngƣời vận chuyển 

+ Chi phí quản lý điều hành 

- Vé đò tuyến Tuyết Sơn 35.000 

Trong đó đã bao gồm: 

 + Ngƣời vận chuyển 

+ Chi phí quản lý điều hành 

 

 [Nguồn: Ban Quản lý di tích thắng cảnh Hương Sơn] 
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Tiểu kết 

Văn hóa mƣu sinh không chỉ đơn thuần là việc kiếm sống của một cộng đồng 

cƣ dân mà dƣới lăng kính nghiên cứu của chuyên ngành văn hóa học, vấn đề về văn 

hóa mƣu sinh còn đƣợc nhìn nhận đa chiều hơn, thú vị và tổng thể trên nhiều khía 

cạnh của cộng đồng cƣ dân trong việc khai thác, ứng xử với các nguồn lực mƣu 

sinh; ứng xử trong các hoạt động mƣu sinh của cộng đồng cƣ dân; ứng xử với các 

nghi lễ gắn với mƣu sinh trong gia đình, cộng đồng nhằm sinh tồn, thoát nghèo hay 

phát triển cuộc sống… 

 Dƣới tác động của bối cảnh phát triển du lịch, văn hóa mƣu sinh của cộng 

đồng cƣ dân chịu sự tác động và biến đổi với những xu hƣớng và biểu hiện đặc thù 

với 3 xu hƣớng chính trong ứng xử với các nguồn lực mƣu sinh, những biến đổi 

trong hoạt động mƣu sinh và những thay đổi, biến đổi trong các nghi lễ mƣu sinh 

Xã Hƣơng Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội là vùng đồng bằng chiêm 

trũng với các điều kiện tự nhiên thuận lợi cho mƣu sinh truyền thống bằng nông - 

lâm - ngƣ nghiệp là chủ yếu với nguồn lực mƣu sinh tự nhiên là đất nông nghiệp, 

vốn mƣu sinh rừng và hệ thống sông suối để đánh bắt cá tự nhiên. Cƣ dân xã Hƣơng 

Sơn từ trƣớc những năm 1990 mƣu sinh chủ yếu dựa vào điều kiện tự nhiên nhƣ: 

trồng cấy lúa nƣớc theo mùa vụ, chăn nuôi gia súc, gia cầm, khai thác lâm sản, đánh 

bắt cá... Từ sau những năm 1990, cùng với sự phát triển của xã hội, với tiềm năng 

vốn có của địa phƣơng để phát triển du lịch, xã Hƣơng Sơn đã có bƣớc chuyển mình 

đáng kể trong văn hóa mƣu sinh của cƣ dân địa phƣơng. 

Trong chƣơng 1, bên cạnh việc đƣa ra đƣa ra những nét tổng quan về tình hình 

nghiên cứu, địa bàn nghiên cứu xã Hƣơng Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

và hoạt động du lịch tại xã Hƣơng Sơn hiện nay; NCS cũng đƣa ra cơ sở lý luận liên 

quan về biến đổi văn hóa, văn hóa mƣu sinh, biến đổi văn hóa mƣu sinh… Những 

tiền đề lý luận cơ bản này đƣợc coi nhƣ khung lý thuyết và phƣơng pháp, giúp cho 

việc nghiên cứu luận án: khảo sát thực tiễn, phân tích và tổng hợp tài liệu để làm 

sáng tỏ vấn đề nghiên cứu của đề tài “biến đổi văn hóa mƣu sinh của cƣ dân xã 

Hƣơng Sơn, thành phố Hà Nội trong bối cảnh phát triển du lịch”.  
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Chƣơng 2 

 VĂN HÓA MƢU SINH CỦA CƢ DÂN XÃ HƢƠNG SƠN,  

TRƢỚC KHI PHÁT TRIỂN DU LỊCH (TRƢỚC NĂM 1990) 

 
 

2.1. Văn hóa ứng xử với các nguồn lực mƣu sinh  

2.1.1. Văn hóa ứng xử với nguồn lực tự nhiên 

VHMS của CDXHS nằm trong mối quan hệ ứng xử với môi trƣờng tự nhiên. 

Từ xa xƣa, CDXHS đã sớm biết khai thác điều kiện tự nhiên để phục vụ nhu cầu 

sinh tồn và duy trì cuộc sống của mình. Trƣớc năm 1990, khi điều kiện xã hội chƣa 

phát triển, CDXHS chủ yếu dựa vào nguồn tài nguyên sẵn có ở địa phƣơng. Những 

nguồn lực tự nhiên này là tiền đề cơ bản để những ngƣời dân nơi đây vận dụng vào 

mƣu sinh, hình thành nên những giá trị, bản sắc VHMS truyền thống. 

- Với rừng: Dựa vào tài nguyên rừng phong phú, CDXHS đã kiến tạo ra các 

phƣơng thức khai thác lâm sản khác nhau để phục vụ nhu cầu của gia đình và bán sản vật 

cho cộng đồng xung quanh. CDXHS sớm nhận ra nguồn lực mƣu sinh tự nhiên rừng 

đƣợc ƣu đãi có thể vận dụng trong khai hoang nƣơng rẫy để trồng trọt, chăn nuôi tự do 

tùy vào điều kiện lao động của các gia đình. Nguồn dƣợc liệu trong rừng Hƣơng Sơn 

phong phú về chủng loại và dồi dào về trữ lƣợng, là kho thuốc tự nhiên để thu hái, 

trị bệnh cứu ngƣời. CDXHS sớm biết khai thác rừng và hình thành các nghề nghiệp 

mƣu sinh nhƣ: nghề đốt than, nghề kiếm củi, nghề đánh gỗ, nghề đóng thuyền, thu 

hái lâm sản và làm nông nghiệp trên các thung...  

- Với đất đai: Đất mƣu sinh của CDXHS bao gồm: Đất ở, đất sản xuất, đất có 

rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng, rừng sản xuất); đất sử dụng cho kinh doanh, 

thƣơng mại (bến nƣớc, bãi chăn thả gia súc, khu vui chơi giải trí của cộng đồng...), 

đất làm nhà kho, đất tiềm năng và đất chƣa khai thác....  

Trƣớc năm 1990, nông nghiệp là nghề chủ đạo của CDXHS nên nguồn lực 

mƣu sinh từ đất cũng là nguồn lực mƣu sinh quan trọng nhất. Đất là môi trƣờng 

sống của cộng đồng, là tƣ liệu mƣu sinh nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, là “kho” 

dự trữ mƣu sinh để ngƣời dân Hƣơng Sơn tận dụng trong: Săn bắn, hái lƣợm, đánh 
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bắt thủy sinh, phát triển nông nghiệp... Nguồn lực đất cũng cung cấp cho CDXHS 

vật liệu làm nhà, nguyên liệu sản xuất nhiều ngành nghề... Vai trò của nguồn lực đất 

trong đời sống mƣu sinh cộng đồng cƣ dân nông nghiệp đời nào cũng quan trọng, tuy 

nhiên trƣớc năm 1990, cách ứng xử với nguồn lực đất đai của CDXHS có phần khác 

biệt so với ngày nay, biểu hiện qua việc: Mỗi cƣ dân/ hộ gia đình đều có địa vực cƣ trú 

riêng, đƣợc xác định rõ ràng nhƣng CDXHS trƣớc năm 1990 “không xác lập quyền sở 

hữu đất trên giấy tờ công chứng” nhƣ ngày nay mà chỉ cần viết tay với nhau khi 

chuyển giao sở hữu; việc xác lập quyền sở hữu nguồn lực đất giữa các chủ thể ở 

Hƣơng Sơn có khi cũng chỉ cần “nói miệng” và giao tiền, có “ngƣời làm chứng”. Tuy 

nhiên, qua phỏng vấn cộng đồng cƣ dân, NCS cũng không thấy tình trạng tranh chấp 

đất đai trong cộng đồng. Quyền sở hữu nguồn lực đất mặc dù không có giấy tờ công 

chứng trƣớc các cơ quan hành pháp nhƣ ngày nay, nhƣng lại đƣợc các chủ thể mƣu 

sinh khác trong cộng đồng tôn trọng và tuân theo.   

Nguồn lực đất nông nghiệp Hƣơng Sơn đa dạng, địa hình phân tầng và xấu. 

Nhƣng thích ứng với nhu cầu sinh tồn, chủ thể mƣu sinh nghề nông nghiệp - cô M 

(thôn Hà Đoạn, xã Hƣơng Sơn) qua thời gian cũng tích lũy đƣợc kinh nghiệm canh 

tác với từng loại đất ở Hƣơng Sơn khác nhau, cô có ví von kinh nghiệm làm nông 

nghiệp trên các đất: Đất màu trồng đậu trồng ngô/ Đất lầy cấy lúa, đất khô làm 

vườn/ Đất láng quyên tự nhiên cỏ mọc/ Đất rắn nặn chẳng lên nồi/ Đất xấu trồng 

cây khẳng khiu/ Đất tốt trồng cây rườm rà/ đất xóm đồng trồng cây ngô đồng/ Đất 

đập nhỏ, luống đánh to/ Xung quanh rắc đậu, trồng ngô xen vào/ Phân tro chăm 

bón cho nhiều/ Đậu ngô hai gánh, một sào không sai.   

Trƣớc năm 1990, nguồn lực đất của Hƣơng Sơn dồi dào, nhƣng việc phát huy 

tối đa tiềm năng nguồn lực này của CDXHS còn chƣa hiệu quả. Đất nông nghiệp sử 

dụng theo mô hình hợp tác xã, sản lƣợng lƣơng thực đƣợc chia theo số lao động 

trong gia đình; CDXHS chƣa phát triển nguồn lực đất vƣờn, bỏ hoang hoặc gieo 

trồng chủ yếu là lúa nƣớc, chính vì vậy hiệu quả mƣu sinh trên vốn đất nông nghiệp 

không cao. Không những vậy, việc sử dụng cây lúa để làm nông nghiệp của 

CDXHS còn khó khăn, trong điều kiện địa lý tự nhiên bất lợi: chịu “ảnh sơn thâm 
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tuấn” - ảnh hƣởng bởi bóng núi, thiếu ánh sáng và nhiệt độ. Do đó CDXHS nỗ lực 

làm nông nghiệp nhƣng năng suất vẫn rất kém. Trƣớc năm 1990, CDXHS không 

đắp đƣợc đê, ruộng ở hai ven suối, đất lở thƣờng xảy ra, nên cây lúa càng khó ra 

đòng, trổ bông, nếu có trổ bông thì cũng thành bông bạc. Từ đó, nghề nông của 

CDXHS hay bị mất mùa hơn so với các vùng lân cận.  

Điều kiện mƣu sinh nông nghiệp Hƣơng Sơn chịu thủy chế tự nhiên bất lợi 

do địa hình cực trũng, giáp ranh với tỉnh Hà Nam, là nơi lƣu thông của sông 

Đáy, lại còn nƣớc rừng Ngang đổ ra. Từ đó thƣờng bị lũ xuôi (có khi cả lũ “lùi”) 

của sông Đáy, vừa bị lũ quét của rừng Ngang. Trƣớc năm 1990, cƣ dân nông 

nghiệp xã Hƣơng Sơn mỗi năm cấy 2 vụ nhƣng năng suất kém, bấp bênh. 

CDXHS phải chấp nhận, dần thích ứng điều kiện tự nhiên không thuận lợi, có 

phần khó khăn trong mƣu sinh của mình. Nhu cầu đời sống VH - XH vì thế đơn 

giản, mới hƣớng tới để “tồn tại” chứ chƣa nghĩ đến việc “ăn ngon, mặc đẹp”, 

phát triển cuộc sống. 

 Khi đƣợc phỏng vấn hồi cố về giai đoạn này, cƣ dân nông nghiệp xã Hƣơng 

Sơn thƣờng nhận định là “chiêm bao” bởi: Trên 80% dân trong xã không có ruộng 

hoặc có đôi chút thì lại ở đồng suối hay trong đồng đất xấu, khó làm, không chắc ăn. 

Sinh ra ở chốn “địa linh nhân kiệt” nhƣng vẫn chịu cảnh “nghèo kiệt” là câu nói mỉa 

mai, chua chát của CDXHS khi đƣợc phỏng vấn sâu về hiệu suất nghề nông nghiệp 

truyền thống thời kỳ trƣớc năm 1990. 

- Với vật nuôi: Trƣớc đây, khi du lịch chƣa phát triển ở Hƣơng Sơn, CDXHS 

phát triển chăn thả tự nhiên là chủ yếu, chú trọng nông nghiệp và chăn nuôi gia 

súc nhỏ lẻ hộ gia đình, cƣ dân chủ trƣơng phát triển cân đối giữa trồng trọt và 

chăn nuôi, hƣớng vào 3 mục tiêu lớn trong nông nghiệp: “5 tấn thóc, 2 con lợn, 

và 1 lao động/1ha gieo trồng” (1 lao động mƣu sinh/ 1 ha gieo trồng, sản xuất 5 

tấn thóc và nuôi 2 con lợn 1 năm). Cƣ dân chăn nuôi trâu, bò (để tận dụng sức kéo phục vụ 

hoạt động mƣu sinh nông nghiệp), nuôi lợn, gà thả rông tự nhiên (nhỏ, lẻ theo hộ gia đình 

chủ yếu phục vụ nhu cầu thực phẩm thiết yếu) 
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2.1.2. Văn hóa ứng xử với nguồn lực con người 

Nếu nguồn lực tự nhiên là cơ bản để tạo ra tiền đề cho VHMS ra đời, thì con 

ngƣời Hƣơng Sơn vận dụng nguồn lực tự nhiên và những nguồn lực VHMS khác để 

kiến tạo nên những giá trị VHMS nơi đây. Từ sớm trong lịch sử, CDXHS đã biết phát 

huy sức lực và trí óc để khai thác những nguồn lực sẵn có trong tự nhiên để phục vụ 

đời sống của mình nhƣ: khai phá các vùng đất có thể gieo trồng trên các bìa rừng 

(thung), biết phân loại, nhận biết ƣu, nhƣợc điểm của từng loại đất đặc thù ở Hƣơng 

Sơn, xác định thời gian và giống cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên để có năng 

suất cao hơn, đúc kết kinh nghiệm mƣu sinh từng cây trồng, vật nuôi hay xác định thời 

gian đi khai thác lâm sản thời điểm nào, phƣơng thức nào mƣu sinh nào sẽ cho năng 

suất cao hơn (nghề đi rừng), cƣ dân cũng sớm nhận ra cơ hội hành nghề chèo đò từ nhu 

cầu đi đò của khách hành hƣơng, phát triển nghề chèo đò trên suối… 

 - Trình độ học vấn, dân trí của nguồn lực con người Hương Sơn: Trình độ 

giáo dục ảnh hƣởng trực tiếp đến VHMS của cƣ dân. Trình độ dân trí tác động đến 

phƣơng thức, tập quán mƣu sinh. Tuy nhiên, trƣớc năm 1990, do trình độ nhận thức 

cùng với điều kiện xã hội còn hạn chế, việc quan tâm phát triển giáo dục của 

CDXHS chƣa đƣợc chú trọng đúng mức. Tập quán mƣu sinh của cƣ dân các ngành 

nghề truyền thống ở Hƣơng Sơn cũng không đòi hỏi nhiều học vấn. Từ đó, trong 

ứng xử với giáo dục truyền thống, CDXHS quan niệm: chỉ cần “biết chữ”, phó mặc 

cho thầy đồ dạy chữ là chủ yếu chứ chƣa đầu tƣ phát triển giáo dục. Theo tài liệu 

ghi chép lại [57; tr.98]: CDXHS trƣớc năm 1990 chƣa có trình độ học vấn cao, chƣa 

có những ngƣời đỗ đạt cao, giữ những chức trách quan trọng trong chính quyền. 

CDXHS sử dụng trình độ học vấn và dân trí tập trung trong các nghề làm thầy đồ, 

viết sớ cho khách đi lễ, hành hƣơng.    

- Phương thức tiếp cận mưu sinh của nguồn lực con người Hương Sơn: 

Phƣơng thức tiếp cận mƣu sinh là một trong những yếu tố quan trọng trong hoạt 

động mƣu sinh của CDXHS. Phƣơng thức mƣu sinh của CDXHS dựa trên bối cảnh 

phát triển XH, điều kiện tự nhiên riêng, cùng với sự nỗ lực vận dụng, sáng tạo của 

con ngƣời để tạo ra công cụ mƣu sinh phù hợp với tự nhiên và bối cảnh XH để phát 
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triển đời sống… Phƣơng thức tiếp cận mƣu sinh của CDXHS không chỉ là việc 

kiếm sống, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm mà còn chịu chi phối bởi nhiều các yếu 

tố nhƣ: điều kiện tự nhiên, thiết chế xã hội và các mối quan hệ xã hội, tôn giáo, tín 

ngƣỡng (gắn với các nghi lễ, nghi thức, kiêng kỵ...), phong tục tập quán liên quan 

hoạt động mƣu sinh của cộng đồng cƣ dân. 

Trƣớc năm 1990, phƣơng thức mƣu sinh của cƣ dân nông nghiệp lúa nƣớc 

Hƣơng Sơn nhìn chung còn lạc hậu; phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên với việc vận 

dụng trí tuệ, sức ngƣời để khai thác vốn tự nhiên - các nguồn sản vật từ rừng, sông, 

suối, đất; cƣ dân truyền nghề thuần túy với việc sử dụng con trâu, cuốc bạt, cái cày. Để 

thích ứng với việc làm ruộng trên vùng thƣờng xảy ra ngập úng, khó khăn, CDXHS đã 

sáng tạo ra ván cấy trên các vùng ruộng ngập; dùng bao, dao quắm đi rừng, kéo, thuyền 

thúng, thuyền mộc. Để cày cấy trên thung có địa hình dốc, khó khăn, cƣ dân cũng sớm 

sáng tạo ra cuốc con gà - là loại cuốc nhỏ, nhƣng bén đất để tạo ra các hốc, hố trên địa 

hình dốc, khó gieo cấy trên thung; đúc kết đƣợc các kinh nghiệm làm nông nghiệp lúa 

nƣớc, chăn nuôi nhỏ và vừa; trồng trọt sơ khai theo bối cảnh xã hội.  

Điều tra xã hội học của NCS (biểu đồ 2.1) cho thấy: CDXHS trƣớc đây chủ 

yếu tận dụng nguồn lực tự nhiên từ ruộng, đất nông nghiệp để phát triển nghề nông 

nghiệp, đi rừng; dòng suối Yến để chèo đò chở khách hành hƣơng. Nghề phát triển 

nhất của CDXHS trƣớc năm 1990 là nghề làm nông nghiệp, sau đó đến nghề chèo 

đò, đi rừng, rồi mới đến các ngành nghề chăn nuôi… Sở dĩ có sự thích ứng về 

phƣơng thức mƣu sinh, phƣơng thức sinh hoạt nhƣ vậy là xuất phát từ điều kiện tự 

nhiên và bối cảnh phát triển trong xã hội Hƣơng Sơn bấy giờ.   

Biểu đồ 2.1. Tỉ lệ và danh mục ngành nghề trƣớc 1990 ở xã Hƣơng Sơn 

 
[Nguồn: Bảng hỏi điều tra cư dân xã Hương Sơn, 2/2015] 
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- Sức khỏe, tuổi tác của nguồn lực con người Hương Sơn: Do điều kiện xã hội 

còn lạc hậu trƣớc năm 1990, sức khỏe của CDXHS chƣa có đƣợc quan tâm chăm sóc, 

mà CDXHS chủ yếu tập trung mƣu sinh sinh tồn, thoát nghèo với độ tuổi lao động 

không giới hạn, tuy nhiên sức khỏe  của ngƣời dân tƣơng đối tốt. Theo cụ Ba (Tiên 

Mu, Hƣơng Sơn): “Ngày xưa chúng tôi ăn ngô ăn sắn, không sử dụng thuốc và thực 

phẩm chức năng như ngày nay nhưng điều kiện sức khỏe rất tốt, cứ 70, 80 tuổi vẫn đi 

làm đồng, lên rừng kiếm sống. Trẻ con 7, 8 tuổi đã theo người lớn ra đồng...” 

Từ đó có thể thấy, trƣớc những năm 1990, mặc dù điều kiện sống của CDXHS 

không cao nhƣng sức khỏe của cộng đồng cƣ dân tƣơng đối tốt do môi trƣờng sống 

trƣớc đây của địa phƣơng trong lành, thực phẩm không có chất kích thích tăng trƣởng, 

không bị nhiễm hóa chất và tác động từ môi trƣờng sống. Tuy nhiên, việc sử dụng 

nguồn lực con ngƣời của CDXHS bấy giờ còn chƣa thực sự hữu hiệu so với các địa 

phƣơng khác, biểu hiện qua việc: CDXHS chƣa có những sáng tạo lớn, có ý chí 

vƣợt khó hơn trong việc tự nâng cao trình độ học vấn. Nhiều địa phƣơng cùng kì đã 

sớm đầu tƣ và chú trọng phát triển nguồn lực con ngƣời hơn, CDXHS bấy giờ còn 

phụ thuộc nhiều vào các nguồn lực tự nhiên sẵn có trong phƣơng thức mƣu sinh của 

cộng đồng và cƣ dân.   

- Khả năng thoát nghèo, nâng cao vốn của nguồn lực con người Hương Sơn 

CDXHS chủ yếu dựa vào các điều kiện tự nhiên của địa phƣơng, sản xuất nông 

nghiệp (cấy lúa), chăn nuôi nhỏ lẻ, đi rừng khai thác lâm sản, đánh bắt thủy sản tự nhiên 

có sẵn để phục vụ đời sống của cƣ dân địa phƣơng là chính. Phƣơng thức mƣu sinh của 

CDXHS bấy giờ chủ yếu săn bắt, hái lƣợm (đánh bắt cá, thú rừng, hái rau rừng, đào củ 

mài…). Các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ chƣa phát triển. Hiệu suất lao động của họ 

hầu nhƣ chỉ đủ duy trì cuộc sống hàng ngày; họ trồng lúa không đủ ăn, phải vào rừng 

kiếm thêm củ mài, xuống suối kiếm củ báng, củ súng… để độn cơm hàng ngày. Nhu cầu 

của cƣ dân cốt thích ứng với sự sinh tồn hộ gia đình tại địa phƣơng chứ chƣa có sự dƣ 

thừa về vật chất để tích lũy. Chính vì vậy, khả năng thoát nghèo, nâng cao vốn đầu tƣ để 

phát triển quy mô mƣu sinh lớn của CDXHS cũng chƣa phát triển.   
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2.1.3. Văn hóa ứng xử với các nguồn lực xã hội 

- Các quan hệ xã hội: Để phát triển các quan hệ thông thƣơng, giao thƣơng 

mƣu sinh trong cộng đồng thì các sự tin cậy, lâu dài là cần thiết. Các mối quan hệ 

mƣu sinh trong xã hội có sự liên hệ hệ hữu cơ với quan hệ CĐDC. Trƣớc năm 1990, 

CDXHS chƣa phát huy đƣợc thế mạnh của các nguồn lực XH trong mƣu sinh. Quan 

niệm “phi thƣơng bất phú” bấy giờ chƣa phát triển, do vậy quan hệ mƣu sinh của cƣ 

dân trong XH chủ yếu nằm trong quan hệ cộng đồng, tình làng nghĩa xóm và trong 

dòng tộc, gia đình tin cậy cùng làm. “Vài nhà cùng chung nuôi một con lợn” hay 

một nhóm gia đình cùng chung nhau nuôi một con trâu, nuôi tằm… Sau khi cƣ dân 

thu hoạch mơ rừng, cá suối, yến gạo… mang ra trao đổi ở “chợ làng” hoặc các điểm 

giao dịch nhỏ quanh làng, hoặc mua bán những sản vật tự kiếm đƣợc với nhau.    

- Các quy định chung, kết nối mạng xã hội: Các quy định chung về VHMS 

truyền thống tại Hƣơng Sơn từ những năm 1990 trở về trƣớc theo hƣơng ƣớc cũ, 

chƣa mang tính pháp luật, cƣ dân mƣu sinh trên diện tích vốn đất hộ gia đình mình 

sở hữu, việc trao đổi buôn bán thông thƣơng của cƣ dân cũng nhỏ lẻ, đơn giản.   

- Các kết nối, mạng lưới và thành viên nhóm: Sự kết nối cộng đồng trƣớc 

năm 1990 chủ yếu thông qua các hoạt động văn hóa cộng đồng, duy trì các ngày lễ, 

hội làng (cộng đồng cƣ dân cƣ trú), mang tính chất tinh thần là chủ yếu. Quan hệ 

mƣu sinh trong xã hội của CDXHS nhìn chung đơn giản, những chuẩn mực và sự 

ủng hộ quan hệ xã hội chịu ảnh hƣởng, tác động bởi quan hệ làng xóm, gia đình, 

dòng tộc tƣơng đối mạnh mẽ. Sự kết nối mạng lƣới thành viên tuy chƣa đến mức 

phân biệt theo ranh giới, địa vực làm ăn với các vùng ngoài xã, để không cho 

“ngƣời ngoài làng” vào mƣu sinh, kiếm sống ở Yến Vĩ (là thôn giàu tiềm năng tài 

nguyên du lịch) nhƣng tính kết cấu cộng đồng Hƣơng Sơn đã biểu hiện khá rõ: Cƣ 

dân gốc xã Hƣơng Sơn dễ dàng nhận sự hỗ trợ để tham gia phƣờng, hội, buôn bán 

nhỏ lẻ; cùng làm ăn, trong khi ngƣời ngoài xã Hƣơng Sơn rất khó để vào xã mƣu 

sinh, giao thƣơng. Biểu hiện này chƣa rõ, nhƣng là cơ sở cho việc hình thành tính 

“cục bộ văn hóa ở Hƣơng Sơn” và quan hệ hữu cơ giữa các chủ thể, ngành nghề 

mƣu sinh rõ nét khi điều kiện xã hội mới hội tụ về sau. 
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2.1.4. Văn hóa ứng xử với nguồn lực tài chính 

 Việc sử dụng nguồn lực tài chính của CDXHS trong mƣu sinh trƣớc năm 

1990 cũng là những biểu hiện của VHMS. Thông qua các nguồn lực tài chính nhƣ 

những chính sách, nguồn vốn đầu tƣ, CDXHS đã phát triển các cơ sở vật chất, kĩ 

thuật, hạ tầng có giá trị trong xã hội, phát triển du lịch. Các chủ thể mƣu sinh vận 

dụng các nguồn lực này để đầu tƣ vào các hoạt động mƣu sinh khác nhau, qua đó 

phát triển các ngành nghề cá nhân, hộ gia đình.  

Từ thời các triều đại quân chủ trong lịch sử, xã Hƣơng Sơn sớm đƣợc nhìn 

nhận nhƣ một điểm di sản văn hóa quan trọng, đƣợc CĐDC quan tâm và đầu tƣ, 

nâng cấp. Những chính sách đầu tƣ của chính quyền và cƣ dân trƣớc năm 1990 chƣa 

nhiều, nhƣng CDXHS đánh giá nhìn chung tích cực, phát triển đƣợc kinh tế địa 

phƣơng, nhận đƣợc sự hƣởng ứng của cộng đồng địa phƣơng. Theo ý kiến của ông H, 

ban quản lý đò Hƣơng Sơn (9/2014): “Chính sách đầu tư và phát triển tài chính của 

ban quản lý hay chính quyền địa phương nhìn chung tích cực và phù hợp, cần thiết để 

phát triển về kinh tế, xã hội, tạo ra những thuận lợi cho cuộc sống mưu sinh của cộng 

đồng CDXHS”. Những nguồn lực tài chính trong xã đã tạo ra những thuận lợi cho sự 

phát triển các phƣơng thức mƣu sinh của CDXHS trong bối cảnh bấy giờ nhƣ: 

chính sách chia ruộng cho từng đinh trong hộ gia đình để CDXHS có điều kiện phát 

triển nghề nông trƣớc năm 1990; tu sửa đƣờng bê tông thay cho đƣờng đất sét dẫn 

ra bến đò hay ủy ban xã; sử dụng kinh phí trong quỹ cộng đồng để tu sửa con đƣờng 

bộ dẫn lên Hƣơng Tích, đỡ nguy hiểm cho khách hành hƣơng. Từ đó tạo ra những 

nguồn lực tài chính thuận lợi cho CDXHS phát triển các ngành nghề mƣu sinh trƣớc 

năm 1990 và tạo ra tiền đề phát triển về sau.  

- Mức sống: Do bối cảnh lịch sử và điều kiện sống bấy giờ phụ thuộc nhiều 

vào tự nhiên nên CDXHS phải nỗ lực, cố gắng nhƣng mức sống đạt đƣợc của cộng 

đồng cƣ dân mới đáp ứng đƣợc nhu cầu «sinh tồn» trong xã hội. Theo thống kê của 

Ban Quản lý di tích Hƣơng Sơn trƣớc năm 1990: Trong xã bấy giờ các nhà gỗ:15%, 

lợp ngói (nhà cấp 4 bấy giờ); 30% số hộ có nhà xây, lợp gianh; còn lại quá nửa làng 

là nhà tranh, vách đất. Phần lớn ngƣời dân sống trong cảnh “cơm niêu, nƣớc lọ”, 
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chƣa có điều kiện thuốc thang, chạy chữa; tắm giặt chủ yếu trong các bồn tắm tự tạo 

hoang sơ. Đời sống vật chất không có tiện nghi đáng kể, nhƣ bộ ấm chén thì không 

phải nhà nào cũng có. Đƣờng đất sét đi lại chật hẹp, gập ghềnh, lầy lội. Đời sống 

nhìn chung chƣa đủ no ấm. Từ đó, cộng đồng cƣ dân phải thích ứng với bối cảnh 

còn đói nghèo trong xã hội bằng việc: ăn cơm độn, ăn củ mài, lấy thuê, lấy báng 

trong rừng ở Thƣợng Lâm, cửa Suối, Vĩnh Láng về ăn. Trong các hộ gia đình bấy 

giờ, việc ăn cơm độn sung (giã nhỏ quả sung, vắt sạch nƣớc, cơm sôi một lúc thì 

cho vào ghế lẫn) đã trở thành những hiện tƣợng thƣờng trực trong đời sống cộng 

đồng cƣ dân. CDXHS nhào cơm cám bằng nƣớc nóng, rồi ghế vào gạo đang sôi cho 

dễ ăn hơn, lúc đó cũng không có nhiều lúa xay giã nên cám cũng không đủ ăn. Để 

đáp ứng nhu cầu sinh tồn ở nhiều hộ gia đình Hƣơng Sơn, nhiều ngƣời lấy cây dong 

giềng mới trồng, khoai non mới mọc về nấu ăn, cùng với rau sung, rau dâm bụt, lá 

dâu, lá đậu, rau cần ống để ăn...(Tư liệu phỏng vấn cụ H- 82 tuổi, Hương Sơn, 2017) 

- Sử dụng thu nhập và đầu tư: Những ngành nghề, phƣơng thức mƣu sinh của 

CDXHS trƣớc năm 1990 nhìn chung nhỏ lẻ, thu nhập thấp, ngày công mỗi ngƣời 

chỉ vài ba lạng thóc, nhiều hộ không đủ ăn. Do đó không có vốn tích lũy để đầu tƣ 

phát triển sản xuất lớn. Du lịch chƣa phát triển nên nguồn thu từ các dịch vụ du lịch 

hầu nhƣ không có. Thu nhập của cƣ dân chủ yếu dựa vào năng suất nông nghiệp và 

các sản vật khai thác từ tự nhiên. Do quan niệm “trọng nông ức thƣơng” trong XH 

nên thu nhập của cộng đồng CDXHS bấy giờ nhìn chung thấp, đói nghèo liên tiếp. 

Bên cạnh những chính sách vĩ mô từ chính quyền hay các cơ quan trung ƣơng trƣớc 

năm 1990 nhằm xây dựng, phát triển tài nguyên DL, cơ sở hạ tầng mƣu sinh cho 

cộng đồng cƣ dân. Trong cơ chế quản lý làng xã, cộng đồng cƣ dân cũng có những 

quỹ tài chính đƣợc huy động trong làng để giải quyết những vấn đề cơ sở hạ tầng 

mƣu sinh, nhƣ những nguồn lực tài chính cộng đồng trong xã Hƣơng Sơn. 

- Phường bạn: Phƣờng bạn tạo ra nguồn lực tài chính giữa hai hay vài hộ gia 

đình bên cạnh chức năng VH xã hội. Qua phỏng vấn hồi cố nhiều cƣ dân trong xã: 

trƣớc năm 1990, nhiều hộ gia đình duy trì quan hệ phƣờng bạn nhằm tạo ra nguồn 

lực tài chính, phát triển một số ngành nghề truyền thống nhƣ: Hai gia đình cùng 
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chăn nuôi gia súc nhƣ: con trâu, con bò… hay cùng giúp đỡ lẫn nhau trong việc gặt 

lúa, tuốt lúa... Nhiều hộ gia đình tham gia phƣờng bạn ở Hƣơng Sơn nhờ việc tận 

dụng nƣớc vo gạo, rau, trái hỏng để cùng chăn nuôi và cùng chia nhau lợi ích từ 

việc mƣu sinh liên hộ gia đình này đem lại. 

Điều thú vị trong xây dựng nguồn lực tài chính nhỏ của phƣờng bạn, những 

thành phần kinh tế cá nhân, hộ gia đình là: Xét về lợi ích tài chính, phƣờng bạn 

đóng góp vào quỹ mƣu sinh cộng đồng không nhiều, nhƣng cƣ dân phát triển mô 

hình mƣu sinh phƣờng bạn, tạo ra sự gắn kết các hộ cùng phát triển nguồn lực tài 

chính mƣu sinh hộ gia đình, là một trong những giải pháp mƣu sinh của CDXHS để 

thoát nghèo hộ gia đình trong bối cảnh khó khăn chung, để đảm bảo đời sống gia 

đình. Nhiều hộ gia đình Hƣơng Sơn nhờ vào phát triển mƣu sinh phƣờng bạn còn có 

đƣợc các nguồn lực tài chính gia đình để đầu tƣ vào các ngành nghề mƣu sinh trong 

du lịch sau năm 1990 nhƣ: nghề bán quán ăn, nghề trồng rau Sắng… hay có vốn để 

mua thuyền, chèo đò chở KDL...  

2.1.5. Văn hóa ứng xử với nguồn lực vật chất 

Mỗi ngành nghề mƣu sinh có những công cụ mƣu sinh khác nhau để đáp ứng 

những yêu cầu cần thiết của ngành nghề và mang lại hiệu suất lao động riêng.  

1) Trƣớc khi du lịch phát triển ở xã Hƣơng Sơn năm 1990, do đặc thù riêng 

của địa hình và đất Hƣơng Sơn là vùng chiêm trũng, bùn lầy, nghề nông nghiệp của 

CDXHS khi đi cấy phải cấy trong đầm lầy, nên ngoài việc sử dụng những công cụ 

mƣu sinh nhà nông nói chung nhƣ các địa phƣơng khác trong bối cảnh bấy giờ (cái 

cày, cái bừa, cái liềm, máy tuốt lúa đạp chân, đƣa nƣớc vào ruộng bằng cách dùng 

gàu tát nƣớc). Cƣ dân nông nghiệp xã Hƣơng Sơn bấy giờ phải sáng tạo và sử dụng 

3 công cụ nông nghiệp có phần khác biệt hơn so với ngày nay và các địa phƣơng 

khác là: ván cấy, cuốc bạt và liềm hái Hƣơng Sơn (xem phụ lục, tr.218). 

CDXHS đi cấy phải mang theo ván cấy, đứng trên ván để cấy vì ruộng lún, lầy 

sâu. Địa hình úng ngập, để cuốc đƣợc những chỗ đất sét nhiều, vũng nƣớc nhiều, cƣ 

dân dùng loại cuốc bạt riêng để vừa cuốc vừa tát đƣợc nƣớc. Để gặt, CDXHS cũng 

dùng loại liềm hái riêng (cƣ dân Hƣơng Sơn gọi là “cái hái”) có công năng thu hái 
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đƣợc nhiều và nhanh hơn. Trƣớc năm 1990, ở Vụng Voi (Hƣơng Sơn) là nơi sâu 

nhất, cƣ dân nông nghiệp Hƣơng Sơn thƣờng xuyên đi cấy cùng ván cấy cao hơn, 

cái hái và cuốc bạt (tƣ liệu do BQL di tích Hƣơng Sơn cung cấp). 

2) Đối với hoạt động chèo đò, cƣ dân chèo đò xã Hƣơng Sơn sử dụng thuyền tam 

bản (loại thuyền ghép lại chủ đạo từ 3 mảnh gỗ và đóng đinh lại), thuyền thúng tráng 

nhựa đƣờng, thuyền mộc (thuyền chất liệu bằng gỗ) để chèo đò;  

3) Đối với hoạt động mƣu sinh nghề khai thác lâm sản: Ngoài những công cụ mƣu 

sinh chung của nghề này, để khai thác những cây rau sắng trên các vách núi đá vôi cao, 

cƣ dân đi rừng sáng tạo ra những công cụ mƣu sinh bằng dao quắm và những chiếc 

thang tự tạo bằng tre già, có những mấu to chìa ra tại chỗ để làm cái bắc lên cao. Cƣ dân 

đi rừng trèo lên, dùng dao quắm kéo xuống để khai thác rau sắng trên vách núi đá vôi, 

sau đó bỏ vào giỏ gùi về. Dao quắm đi rừng Hƣơng Sơn là loại dao dài chừng 60 cm, đầu 

nhọn, cán gỗ, mài sắc, đầu dao uốn cong hình chữ C để tiện với, cắt rau sắng và chặt các 

lâm sản muốn thu hái trên cao (xem hình ảnh tr.218).  

4) Đối với hoạt động đánh bắt thủy sản: Những cƣ dân mƣu sinh nghề này sử 

dụng các công cụ mƣu sinh là nơm, đó, lƣới, chậu nhôm, chậu đồng…để đánh bắt 

tôm, cá, lƣơn, chạch… 

Có thể thấy, việc sử dụng các công cụ mƣu sinh trƣớc năm 1990 của CDXHS  

đơn sơ (con trâu, cái cầy), cơ học nhƣng có nhiều sáng tạo và phù hợp với điều kiện 

xã hội bấy giờ. Một số công cụ mƣu sinh còn gồ ghề, nặng và nguy hiểm (đò làm 

bằng gỗ, thuyền tam bản). Năng suất lao động phụ thuộc nguồn lực tự nhiên có sẵn 

(đi rừng, đánh bắt thủy sản, làm nông nghiệp) và sức khỏe con ngƣời là chủ yếu. 

2.2. Văn hóa thể hiện trong các hoạt động mƣu sinh 

2.2.1. Văn hóa thể hiện trong phương thức mưu sinh 

- Văn hóa trong hoạt động nông nghiệp: Trƣớc năm 1990, nông nghiệp đƣợc 

coi là nghề nghiệp mƣu sinh chính của CDXHS, nhƣng điều kiện đất đai, tự nhiên 

không thuận lợi, nên năng suất không cao, tình trạng mất mùa do thiên tai năm nào 

cũng xảy ra. Tuy nhiên, vì nhu cầu sinh tồn, phát triển, CDXHS sớm thích ứng với 

những khó khăn và dần làm chủ đƣợc điều kiện hoạt động nông nghiệp, có năng suất 

nhất định. 
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Để thích ứng với điều kiện tự nhiên, khí hậu và địa hình Hƣơng Sơn, cƣ dân 

nông nghiệp truyền thống duy trì hai phƣơng thức: cấy ruộng khô và cấy ruộng nƣớc: 

Ruộng nƣớc đƣợc cƣ dân cấy trên những cánh đồng chiêm trũng chiếm phổ biến 

trong phƣơng thức lao động nông nghiệp ở xã Hƣơng Sơn, ruộng khô hay còn gọi là 

“đi thung” (Rìa đất ở ven rừng, xen kẽ giữa các núi đá vôi có các bãi đất bằng, đất có 

độ tơi mùn tốt đƣợc cƣ dân khai hoang, cấy lúa và gieo trồng cây trái, gọi là thung). 

Trƣớc năm 1990, để làm nông nghiệp trong điều kiện chƣa có đê, úng ngập, CDXHS 

phải sử dụng giống lúa riêng là: lúa ngoi (Đặc điểm của lúa ngoi là lầy lội đến đâu, 

giống lúa tự ngoi lên mặt nƣớc đến đó). Cƣ dân nông nghiệp bấy giờ canh tác không 

có máy móc mà dùng sức ngƣời để cào, bạt cho đất tơi xốp để tra hạt.  

- Văn hóa trong nghề trồng trọt ở trong thung: Tùy theo diện tích khai hoang 

rộng hẹp của mỗi gia đình và độ tơi, mùn của thung, CDXHS khai hoang đất ở bìa 

rừng để trồng trọt và làm nông nghiệp. Cƣ dân trồng trọt trên thung khá nhiều, hẹp thì 

khoảng 15- 20 mẫu, có thung rộng tới trăm mẫu Bắc Bộ. Thung bổ sung vào diện 

tích trồng trọt cây lúa vốn ít ỏi và khó khăn cho cƣ dân nông nghiệp xã Hƣơng Sơn. 

CDXHS gieo lúa lốc, trồng sắn, trồng khoai, trầu không (trƣớc năm 1990) và các cây 

thân gỗ (xoan, tre, vầu) trên thung để có thêm lƣơng thực, lấy gỗ làm nhà và bán.  

Phƣơng thức “đi thung” của CDXHS cũng có phần khác biệt với việc cấy lúa 

nƣớc. Cƣ dân dùng cuốc con gà để cuốc đất trên thung thay cho những cuốc bạt nhƣ 

ruộng nƣớc. Cƣ dân bấy giờ chỉ dùng sức ngƣời để tạo ra những ô, hố, hốc trên thung. 

Tùy theo loại cây trồng mà cƣ dân sẽ quyết định tạo ô hay hốc, hố. Việc xới đất và đào 

sâu của cƣ dân cũng khác nhau theo loại cây trồng trên thung: Với cây Sắn thì cƣ dân 

xới đất theo mô tròn theo thung, tra phấn cho cây. Với cây khoai, cƣ dân nông nghiệp 

xới vồng, chẻ đất, cho phân vào rồi mới tra hạt. (Thông tin do chị M, cư dân đi thung 

thôn Hà Đoạn cung cấp).  

So sánh giữa việc làm nông nghiệp dƣới nƣớc và trên cạn- đi thung của 

CDXHS bấy giờ: “đi thung” có phần dễ dàng và cho năng suất cao hơn do thành 

phần đất khai hoang bấy giờ nhiều dinh dƣỡng hơn, lại ít bị tác động bởi ngập úng. 

Do vậy, trƣớc năm 1990, nhiều sản vật đƣợc cƣ dân khai thác trong núi, trên thung 
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nên ngày ngày vào buổi trƣa, nhất là chiều đến, trên dòng suối Yến CDXHS tấp nập 

thuyền đi thung về đầy ắp các loại lâm sản, quả, lá, dƣợc liệu cập bến. Sản phẩm thu 

đƣợc từ đi thung góp phần làm phong phú cho các cây trồng, tạo việc làm, tăng thu 

nhập cho ngƣời dân. Tuy nhiên, việc khai thác thiếu định hƣớng và bảo tồn của đa 

phần cƣ dân đi thung kết hợp nghề lâm sản bấy giờ, có tiềm ẩn hệ quả xấu nào với 

sự bền vững tài nguyên rừng trong bối cảnh phát triển về sau hay không - vẫn là 

một câu hỏi chƣa đƣợc quan tâm đến trong bối cảnh xã hội bấy giờ. Còn nhiều khó 

khăn về miếng cơm, manh áo của cộng đồng, CDXHS trong truyền thống từ trƣớc 

năm 1990, do vậy VHMS bấy giờ đã hình thành, nhƣng mới mang tính tự phát. 

- Trồng mơ, một loại vốn VHMS đặc trưng của Hương Sơn: Mơ Hƣơng Sơn 

không chỉ nhiều mà còn đƣợc biết tới nhƣ một nguồn thực phẩm quý bởi giá trị dinh 

dƣỡng và thẩm mĩ. Giống mơ Hƣơng Sơn gốc thơm, ngon, nhỏ hạt, dày cùi, nhất là 

loại mơ nứa, mơ chấm son. Trong xã nhiều mơ nên trƣớc đây có một chợ mơ (chỗ 

cây đa, giếng nƣớc hiện nay) - là nơi những cƣ dân trồng mơ đến trao đổi, buôn bán 

mặt hàng trong xã. Do vậy, chợ mơ trƣớc năm 1990 cũng có thể coi là điểm đầu 

mối mƣu sinh của cộng đồng cƣ dân sống bằng sinh kế từ mơ trong truyền thống xã 

Hƣơng Sơn. Trong các loại cây mƣu sinh của CDXHS đƣợc trồng ở trong thung từ 

xa xƣa, cây mơ là loại cây đƣợc trồng nhiều nhất. Trƣớc năm 1990, xã Hƣơng Sơn 

có hàng trăm thung trồng mơ ở: Chám, Cháu, Lành Vạch, Mây, Cấp, Khoai. Mƣu 

sinh nghề trồng mơ của cƣ dân phát triển mạnh, nhiều gia đình giàu lên nhờ trồng 

mơ nhƣ: Cụ Lềnh sách ở khu Tróc Voi, cụ Xã Xăm ở Thong Sâu, cụ Xã Pha ở 

Thong Hú, cụ Lềnh Ban, cụ Lềnh Dự, cụ Lềnh Dƣờn ở Thong Han... [57; tr.54] 

- VH trong chăn nuôi: CDXHS trƣớc năm 1990 có nghề chăn nuôi lợn, nhƣng 

trƣớc đây chỉ 2/3 hộ trong làng nuôi đƣợc lợn vì cƣ dân muốn nuôi lợn đƣợc phải có 

vốn, có giống tốt, trong khi vốn để mua giống trong bối cảnh xã hội bấy giờ đắt đỏ, 

thức ăn cho lợn không đủ, lợn cũng hay bị dịch bệnh và bị chết. Từ đó, nghề chăn 

nuôi của CDXHS trƣớc đây không phát triển. Một số ít hộ dân, để thích ứng với bối 

cảnh bấy giờ, đã ý thức phát triển giống lợn ỉ, giống lợn này khi trƣởng thành có 

trọng lƣợng thấp từ 40-50 kg/con là cùng. Lợn sề chỉ có vài nhà nuôi. Hoạt động 
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chăn nuôi gia cầm của CDXHS bấy giờ chƣa phát triển, mỗi nhà có vài con thả 

kiếm ăn trong sân, vƣờn, khu vực gần nhà.  

 - Văn hóa trong khai thác lâm sản: Hƣơng Sơn có tài nguyên rừng đa dạng 

và phong phú. Cùng nghề làm ruộng và trồng lúa nƣớc, CDXHS cũng sớm biết dựa 

vào rừng để khai thác và mƣu sinh. Rừng Hƣơng Sơn trƣớc đây dồi dào về trữ 

lƣợng nên CDXHS thƣờng đi rừng: đánh bắt thú rừng, lấy cây thuốc, hái rau sắng 

trên núi đá vôi, mơ rừng, khai thác gỗ về làm đình, chùa, quán, miếu, làm nhà ở hay 

đốt than, kiếm củi, đánh gỗ, xẻ thuyền để kiếm sống. Từ đó, CDXHS coi nghề khai 

thác lâm sản là một trong những nghề mƣu sinh thoát đói, thoát nghèo hiệu quả. Khi 

đƣợc phỏng vấn hồi cố ngành việc đi rừng trƣớc năm 1990, nhiều cƣ dân vẫn rất tiếc 

nuối khi nhắc đến giai đoạn phát triển của nghề đi rừng Hƣơng Sơn mà “nhất cận thị, 

nhị cận sơn” trƣớc đây. Mơ rừng và quả dâu da cũng là hai sản vật CDXHS dễ tìm thấy 

và trồng nhiều ở bìa rừng trƣớc năm 1990. Loại cây ăn quả này đƣợc nhiều phụ nữ, trẻ 

em và các lứa tuổi ƣa thích vào đầu hè bởi vị chua thanh, thơm. Những cƣ dân đi rừng 

khi thấy thƣờng hái, bó lại và bày bán rong, trong ở các chợ, bên cạnh những sản phẩm 

thu lƣợm đƣợc sau mỗi buổi đi rừng.  

- Văn hóa trong đánh bắt thủy sản: Trƣớc năm 1990, đánh bắt thủy sản cũng 

là một trong những hoạt động đem lại giá trị lợi nhuận lớn cho CDXHS nhờ vào địa 

hình nhiều sông, suối. Trƣớc khi có đập cầu Phùng, nƣớc xả thẳng từ sông Hồng về 

nên Hƣơng Sơn rất nhiều cá. Ngƣ dân thƣờng kéo lƣới trên dòng Yến Vỹ và các cửa 

hang để đánh, bắt cá. Ngƣ dân bấy giờ chủ yếu dùng các phƣơng thức thủ công để 

đánh, bắt cá nhƣ đánh lƣới gõ, úp tăm, đơm lờ, rọ, kéo vó tay hoặc úp nơm, úp rập. 

Cũng có cƣ dân kích điện để đánh cá nhƣng mới là manh nha, về cơ bản nguồn hoa 

ngƣ tự nhiên Hƣơng Sơn bấy giờ nhiều đến mức: không cần dùng đầu kích điện, 

đánh cá bằng các phƣơng thức thủ công nhƣng năng suất thu về rất cao. Nếu sử 

dụng đầu kích cá nhƣ cuối năm 1989, đầu năm 1990, theo anh H (ngƣ dân xã 

Hƣơng Sơn): mỗi đầu kích có thể thu về 7 - 8 kg cá. Gia đình nào chịu khó dễ dàng 

thu đƣợc 5 - 6 tấn cá, tôm, tép mỗi ngày. 

 - Văn hóa trong việc lắp cày, cuốc nông nghiệp: Trƣớc năm 1990, nông 
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nghiệp là một trong những nghề chính nên nhu cầu thay thế, sửa chữa các công cụ 

lao động nghề nông nhƣ lắp cầy cuốc ở xã Hƣơng Sơn khá phát triển. Cƣ dân nghề 

lắp cày, cuốc nông nghiệp thƣờng khai thác gỗ trong rừng làm nguyên liệu (lấy gỗ, 

tre già) về để đẽo cày, để đẵn cán cuốc, sau đó bán cho cƣ dân nông nghiệp có nhu 

cầu thay thế hoặc mua mới. Những gia đình có truyền thống làm nghề lắp cày cuốc 

nông nghiệp, còn có sẵn cả xƣởng và lò nung, đúc lƣỡi cày, lƣỡi cuốc. Cày, cuốc 

sau khi ra lò sẽ đƣợc lắp vào các đọn tre, gỗ già chắc chắn. Theo các cƣ dân nông 

nghiệp: Cuốc bạt (trƣớc năm 1990 phổ cập, nay không còn sử dụng) trong làm nông 

nghiệp ở xã Hƣơng Sơn trƣớc đây phổ cập và đƣợc bày bán nhiều nhờ vào đặc tính 

phù hợp với việc canh tác thủy thế nông nghiệp đặc trƣng ở xã Hƣơng Sơn. Nhìn 

chung, khai thác lâm sản và những nghề phụ cận nhƣ lắp cày, cuốc nông nghiệp là 

những nghề mƣu sinh thiết thực, có vai trò quan trọng trong đời sống của cộng đồng 

CDXHS trong bối cảnh phát triển trong xã hội bấy giờ nhƣng nhìn chung vất vả, dễ 

xảy ra tai nạn lao động và có hiệu suất lao động thấp.    

- Văn hóa trong nghề chèo đò (thuyền): Vì có suối, có hội chùa Hƣơng nên từ 

lâu CDXHS có nghề chèo đò đƣa khách qua sông và bán hàng phục vụ khách hành 

hƣơng. Thời gian lễ hội diễn ra hàng năm, kéo dài trong ba tháng đầu xuân nên 

trƣớc năm 1990, nghề chèo đò đã hình thành và là một trong những nghề đem lại 

thu nhập chính cho CDXHS bấy giờ. Công cụ mƣu sinh bằng đò ngày nay vẫn duy 

trì, nhƣng đò trƣớc năm 1990 khác với đò ngày nay về chất liệu cấu thành và khả 

năng chuyên chở. Đò của ngƣ dân Hƣơng Sơn trƣớc đây là loại thuyền tam bản (còn 

gọi là thuyền ba lá- hình dạng giống nhƣ 3 cái lá xếp thành). Loại thuyền (đò) này 

có nguồn gốc từ Trung Quốc; có đáy phẳng và dài từ 3,5 đến 4,5 m. Một số thuyền 

tam bản có dựng những lán nhỏ làm nơi trú tạm trên sông nƣớc.  

Thuyền tam bản trƣớc đây đã đƣợc sử dụng rộng rãi làm phƣơng tiện vận chuyển 

ở các vùng ven biển và sông nƣớc hay để đánh bắt cá. Thuyền tam bản ít khi đi xa ra 

biển vì chúng gần nhƣ không thể chống chọi đƣợc với điều kiện khắc nghiệt. Thuyền 

tam bản chính thức xuất hiện tại xã Hƣơng Sơn từ trƣớc cách mạng tháng 8. Sau năm 

1960, đò đóng bằng gỗ Trải Bài và thuyền nan (đan bằng tre) có tráng nhựa đƣờng phía 
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dƣới thay thế cho đến hết năm 2007, rồi mới lại thay thế bằng loại thuyền tôn, thuyền 

sắt nhƣ ngày nay (Nguồn: BQL đò xã Hương Sơn, 2018).  

Nhƣ vậy, từ xa xƣa CDXHS đã mƣu sinh bằng nhiều ngành nghề khác nhau. 

Cƣ dân coi nghề nông nghiệp là nghề chính, bên cạnh đó cƣ dân chèo đò và khai 

thác lâm, thủy sản. Nghề nông nghiệp của CDXHS là nghề chính nhƣng nhiều rủi 

ro, mỗi năm chỉ có một vụ, không ăn chắc, không có hoặc không đủ ruộng mà mƣu 

sinh. Cƣ dân buôn bán, giao thƣơng ngoài xã chƣa phát triển mà chủ yếu mƣu sinh 

bằng nhiều nghề nhỏ lẻ trong xã. Theo thống kê của UBND huyện Mỹ Đức từ trong 

lịch sử, xã Hƣơng Sơn chƣa có ai buôn lớn để đƣợc gọi là thƣơng nhân, thƣơng gia. 

Trƣớc khi có các chính sách khuyến khích giao thƣơng, nghề dịch vụ của nhà nƣớc và 

Hà Tây sát nhập về thành phố Hà Nội, du lịch cũng chƣa phát triển. Từ đó mặc dù 

CDXHS nỗ lực trong công cuộc sinh tồn, thoát nghèo nhƣng đời sống vẫn đói khổ, 

vất vả, cực nhọc, nhiều gia đình không đủ ăn.    

2.2.2. Trình độ, kỹ năng mưu sinh  

2.2.2.1. Trình độ (tri thức, học vấn) 

Theo phỏng vấn hồi cố cụ N, 89 tuổi (Hƣơng Sơn): Trƣớc năm 1990, Hƣơng 

Sơn chƣa có gia đình hay dòng họ nào thuộc loại khoa bảng, thành đạt. Đối chiếu 

với tộc phả các dòng họ ở xã Hƣơng Sơn cũng không thấy ghi chép dòng họ nào có 

ngƣời đỗ đạt từ Hƣơng Cống trở lên. Chứng tỏ trình độ Nho học trƣớc đây chƣa cao 

và chƣa có nhiều ngƣời thành danh bằng con đƣờng học vấn. Điều đó đúng nhƣ cụ đồ 

N (Hƣơng Sơn) đã khẳng định: Mặc dù cư dân truyền thống chưa có kết quả học tập 

cao, nhưng họ đều là những người đã học từ Nho học sang Tân học, họ đều thành 

người, và trở thành những cán bộ nguồn địa phương - hay như một nguồn vốn mưu 

sinh xã hội có ích về sau. (tƣ liệu phỏng vấn hồi cố cụ ĐN - 4/2017, Hƣơng Sơn). 

Cộng đồng CDXHS (trƣớc năm 1990) coi chữ Nho là chữ của bậc thánh hiền. 

Một số ngành nghề của CDXHS chỉ để tồn tại đƣợc khi biết chữ Nho, Cụ thể: Nghề 

viết sớ, nghề thông dịch văn bản trên các bia tự, nghề dẫn đƣờng- hƣớng dẫn du lịch 

tại điểm (sau này)... do vậy, nhiều gia đình có túng thiếu cũng muốn cho con đi học 

chữ Nho để lấy chữ, tích lũy cho con cái từ nhỏ nhƣ một nguồn lực con ngƣời tích 

lũy về sau mƣu sinh cho chính đứa trẻ.  



58 
 

Lớp học chữ Nho trƣớc đây đƣợc đặt ngay tại nhà thầy, hoặc ai có nhà rộng 

đón thầy về dạy trong xã hoặc ngoài làng cho con em. Lớp học trong xã nhìn chung 

đơn giản, không có nhiều dụng cụ học tập nhƣ ngày nay nhƣ: bảng, bàn ghế... mà 

chỉ cần một cái phản gỗ hoặc một cái bệ gạch, hoặc trên nền nhà là có thể học đƣợc.  

2.2.2.2. Kỹ năng mưu sinh (nghề nghiệp, giao tiếp)  

Bên cạnh khả năng thích ứng, vƣợt khó, tri thức lao động, thì kĩ năng mƣu 

sinh cũng là một nguồn lực con ngƣời đáng quý của CDXHS cần nói đến: 

Phát huy nết cần cù, chịu khó, vốn kiến thức tích lũy trong các lớp học, cùng 

sự lao động, sáng tạo say mê, tinh nhanh trong sự thích ứng, trong mƣu sinh nông 

nghiệp, từ sớm CDXHS đã biết quan sát kinh nghiệm của cha ông để lại trong 

ngành nghề và sớm vận dụng, tích lũy những kinh nghiệm trong việc chọn lựa thời 

điểm và các chủng loại hạt giống thích hợp với thổ nhƣỡng Hƣơng Sơn để cho năng 

suất cao hơn, chất lƣợng nông nghiệp cũng tốt hơn:  

Cấy thưa thừa thóc, cấy dày cóc được ăn. 

Hay:   Làm ruộng thì phải đắp đìa/ Vừa dễ giữ nước, khi về dễ đi  

(Phỏng vấn Cô M, cƣ dân nghề nông nghiệp, thôn Hà Đoạn)  

Điều kiện đất Hƣơng Sơn không thuận lợi cho phát triển nghề nông, do đó qua 

quá trình trải nghiệm, CDXHS phải chọn các giống lúa phù hợp với điều kiện canh 

tác ở xã Hƣơng Sơn nhƣ: Chiêm cút, dé thanh, trân châu lùn, mộc tuyền, quyết tâm, 

nông nghiệp 5, nông nghiệp 8, di hƣơng. Đúng nhƣ câu ca mà cƣ dân nơi đây vẫn 

truyền lại cho con cháu mình:  

Chiêm cút chọi với dé thanh/ Như cá nấu khế, bát canh ngọt lừ 

(Phỏng vấn Cụ N, thôn Yến Vỹ, xã Hƣơng Sơn) 

- Trong nghề trồng mơ của CDXHS trƣớc năm 1990, trí tuệ mƣu sinh của 

những nghệ nhân trồng mơ cũng đúc kết đƣợc kinh nghiệm: Mơ Hƣơng Sơn nhiều và 

ngon, nhƣng không phải cá nhân hay gia đình nào cũng có thể trồng đƣợc. Muốn có 

đƣợc một thung mơ thì cá nhân và hộ gia đình phải có lòng can đảm, quyết tâm, có kĩ 

năng nghề truyền thống; nắm đƣợc quy luật về „thiên thời, địa lợi của nghề trồng mơ 

tại Hƣơng Sơn”, không ngại gian lao thì mới trồng đƣợc.  
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Theo Ông S (lão nông trồng mơ Hƣơng Sơn) là một trong những ngƣời mà gia 

đình có nghề trồng mơ từ nhỏ cho biết: Trƣớc đây nhờ điều kiện tự nhiên khí hậu 

lạnh, cây mơ ƣa lạnh nên phát triển tƣơng đối nhiều. Để trồng mơ sai quả, những 

năm đó, khí hậu phải có „gió đông sƣơng muối‟. Vào vụ mơ chủ vƣờn phải trồng sát 

những cây to, sát nhau thì các cây mơ mới có điều kiện thụ phấn lẫn nhau, ra quả 

đƣợc. Để cây mơ thụ phấn đƣợc, nhiệt độ năm đó phải ≤ 17
0
C (tư liệu phỏng vấn 

sâu nghệ nhân trồng mơ- Ông S, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn) 

Qua nhiều thế hệ tích lũy và rút kinh nghiệm, những nghệ nhân nghề trồng mơ 

Hƣơng Sơn đúc rút đƣợc quy trình trồng mơ truyền thống: Dựa vào những mảnh đất 

trên thung hoặc trồng tại vƣờn nhà, sau khi khai phá đƣợc rừng hoang, cỏ rậm, chặt 

cây đốt phá, mới trồng mơ lên đƣợc. Để trồng mơ trên thung, CDXHS dùng cuốc 

con gà xới đất. Trồng mơ cần đào hố, tạo ra các hốc trên thung. Cƣ dân trồng mơ 

phải đào sâu từ 40 - 50 cm, sau đó mới tra hạt hoặc cho cây con vào. Thời gian sinh 

trƣởng cây mơ dài ngày, phải mƣời năm mới cho thu hoạch quả. Sau khi gieo trồng 

thì phải lo bảo vệ, nếu không thì khỉ, vƣợn, sóc còn cắn lá, phá cành, hái quả, hƣơu 

nai cọ vào thân cây là hỏng. Trƣớc năm 1990, khí hậu Hƣơng Sơn tƣơng đối ổn 

định và lí tƣởng cho nghề trồng mơ của cƣ dân, do vậy mơ tự nhiên trên rừng và 

của các hộ gia đình gieo trồng tƣơng đối nhiều. Đây cũng có thể ví nhƣ giai đoạn 

định hình cho thƣơng hiệu “mơ Hƣơng Sơn” về sau.  

Kinh nghiệm mƣu sinh nghề trồng dâu, nuôi tằm trong truyền thống cũng 

đƣợc CDXHS đúc rút: Nghề trồng dâu thƣờng đi kèm với nghề nuôi tằm. Do xã 

Hƣơng Sơn bấy giờ thuộc Hà Tây - một tỉnh phát triển nghề dệt lụa, nên chính sách 

khuyến khích của xã Hƣơng Sơn phát triển chung theo chƣơng trình “Hà Tây quê 

lụa” mỗi gia đình trong xã Hƣơng Sơn thƣờng nuôi mỗi lứa khoảng 40 nong tằm để 

cung cấp nguyên liệu dệt lụa. Nuôi tằm có lợi bởi “một nong tằm là năm nong kén, 

một nong kén là chín nén tơ”, nhƣng cƣ dân nuôi tằm vất vả nhất là lúc tằm ăn rỗi, 

không thể để tằm đói bữa nào đƣợc, dù mƣa to, gió lớn, sấm sét, bão bùng cũng vẫn 

phải đi hái lá dâu về cho tằm ăn. Cho nên cƣ dân nuôi tằm vẫn truyền miệng: “Nuôi 

lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng” để chỉ cái vất vả, tất bật, thấp thỏm, lo âu 
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của nghề nuôi tằm. Lúc tằm chín thì CDXHS bắt tằm lên né cho nhả tơ làm tổ (kén) 

rồi nhặt kén từ né, phơi khô để bán hoặc ƣơm tơ, dệt lụa. Kén đem kéo tơ, cho 

nhộng- một loại thực phẩm rất béo và ngon. Tùy thời tiết, mỗi lứa tằm thƣờng chỉ 

trong vòng từ 20 - 25 ngày, mà thu nhập lại cao. CDXHS vẫn lƣu truyền kinh 

nghiệm MS “một đồng một giỏ, không bỏ nghề dâu”. Mỗi lứa tằm, ngoài kén và 

nhộng còn cho những cƣ dân nông nghiệp lợi ích chuỗi trong việc cho loại phân tốt 

để trồng hoa màu và bón cho cây lúa.  

- Trong nghề chăn nuôi: Trƣớc năm 1990, cƣ dân nuôi trâu bò xã Hƣơng Sơn 

gặp nhiều khó khăn, không phát triển vì “đồng ruộng thâm tuấn không cày bừa 

đƣợc”, giá trâu đắt, một con trâu phải đổi bằng 40 thúng thóc, nên chỉ có khoảng 2 - 

3 hộ gia đình thƣờng nuôi chung nhau một con, hoặc nếu riêng thì phải vừa làm của 

nhà, vừa đi cày bừa thuê lấy tiền thì mới nuôi. Theo thống kê của thôn Yến Vỹ 

(Hƣơng Sơn), trƣớc 1990, cả thôn chỉ có 30 - 40 con trâu [57, tr.35]. Số gia đình 

nuôi trâu không nhiều nhƣng qua thực tế chăn nuôi và sử dụng vào cày bừa, CDXHS 

cũng đúc kết đƣợc trí tuệ mƣu sinh trong việc chọn trâu: Căn cứ vào vóc dáng, ngoại 

hình, con nào mà “sừng cánh ná (nỏ), dạ bình vôi, mắt ốc nhồi, mồm gàu dai, tai lá mít, 

đít lồng bàn, không hở tam sơn” là con trâu đẹp, trâu tốt, cày khỏe.  

CDXHS bấy giờ chủ yếu chăn nuôi gà, vịt với quy mô nhỏ; chỉ ba, bốn nhà 

trong xã nuôi đƣợc vịt đàn. Để nuôi đƣợc lƣợng vịt lớn, CDXHS chủ yếu chăn thả 

tự do ngoài đồng, nhƣng có rào để nuôi cho tiện và đƣợc nhiều. 

Bên cạnh kĩ năng mƣu sinh nghề nông nghiệp và chăn nuôi, trƣớc năm 1990 ở 

Hƣơng Sơn cũng có manh nha nghề phụ làm mắm tép. Kĩ năng MS của nghề này 

trƣớc năm 1990, theo tài liệu NCS thu đƣợc thực tế từ những nghệ nhân sản xuất 

mắm tép cũng rất dân dã và tình cờ: Từ nguyên liệu tự nhiên rất rẻ là tép đọng, tép 

vét dƣới những lƣới quăng của của những ngƣời đi đánh cá ở suối Yến và các hồ 

thủy sinh ở Hƣơng Sơn, một số gia đình mua về để rang và ăn. Nhƣng về sau, tép 

thừa nhiều và rẻ, nên một số gia đình nghĩ đến việc muối tép để dành với các nguyên 

liệu gia giảm thành mắm tép. Cô V (chủ cửa hàng phân phối mắm tép lớn nhất ở xã 

Hƣơng Sơn) cho biết: “...kinh nghiệm để mắm tép đƣợc ngon phải mua đƣợc đúng 
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tép suối Yến hoặc ít nhất phải là tép ở các hồ thủy sinh; mang về phải đãi thật sạch, 

loại bỏ tạp chất sau đó trần qua rồi muối với thính gạo và muối hạt nguyên chất ít 

nhất 20 ngày; càng ủ lâu sẽ càng ngon hơn...” (tư liệu phỏng vấn sâu cô V, nghệ nhân 

làm mắm tép Hương Sơn) 

Nhƣ vậy, trí tuệ và kĩ năng MS của CDXHS trƣớc năm 1990 các ngành nghề 

cơ bản qua thời gian đã hình thành và phát triển, nhƣng chủ yếu diễn ra trong nghề 

nông nghiệp, mang tính thích nghi đời sống sinh tồn của cƣ dân, trên cơ sở tận dụng 

nguồn lực tự nhiên và trí lực con ngƣời. Nguồn lực VH - XH trong xã cũng đã hình 

thành nhƣng phạm vi ảnh hƣởng mới chủ yếu diễn ra trong xã Hƣơng Sơn, chƣa có 

sự liên kết ngoài xã nhiều. Quan hệ xã hội cộng đồng, làng xóm vẫn chi phối, tác 

động, bởi VH nông nghiệp truyền thống, nguồn lực con ngƣời trong VHMS cơ bản 

vẫn giữ đƣợc nét đẹp cần cù, đôn hậu, thuần phác của cƣ dân gốc nông nghiệp.  

2.2.3. Văn hóa trong sử dụng không gian, thời gian và các yếu tố khác  

2.2.3.1. Văn hóa trong sử dụng không gian, thời gian mưu sinh  

+ Sử dụng không gian mưu sinh: Tùy theo ngành nghề mƣu sinh có đặc điểm 

khác nhau mà CDXHS có sự lựa chọn và phát triển không gian mƣu sinh khác nhau. 

Trong bối cảnh phát triển xã hội trƣớc năm 1990, không gian mƣu sinh các ngành 

nghề của CDXHS còn hạn chế. Các điểm diễn ra giao dịch đơn sơ, không phân định 

rõ ràng. Thủy sản Hƣơng Sơn bấy giờ nhiều, nên cƣ dân không nhất thiết phải ra các 

chợ đầu mối mà để mua đƣợc cá tƣơi, rẻ, mà có thể đến ngay các suối, cửa hang để 

thu mua thủy sản từ những ngƣời mới đánh, bắt đƣợc cá. Nơi diễn ra quan hệ mƣu 

sinh của cƣ dân ngƣ nghiệp có khi đƣợc chọn ở ngay các nơi khai thác nhƣ: các cửa 

hang thông ra suối nhƣ Vụng Mát, hang Luồn hay Chà cổ Cuồng, chà Cầu Hội, chà 

Đổi chèo, chà Vụng Mát, chà con Gà, chà Chống Trò, chà Bến Trò. Cá bán không 

hết, ngƣ dân mới đem ra ra một số chợ đầu mối trong xã nhƣ: Chợ Đục Khê, chợ Yến 

Vỹ để bán nốt.  

Nghề trồng dâu nuôi tằm cũng có không gian mƣu sinh riêng: Theo thống kê 

chỉ riêng thôn Yến Vỹ trƣớc năm 1990: đã trồng khoảng 20 mẫu dâu- từ cầu Hội 

đến rừng Vài. Ngoài ra còn khoảng 5 mẫu ở Quai Xanh, Thổ Kỳ, gần làng [57,tr.55] 
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+ Sử dụng thời gian mưu sinh: Thời gian mƣu sinh là thời gian tối ƣu để 

ngƣời dân lao động kiếm sống, mang lại nguồn thu nhập tốt hơn. Tùy đặc điểm 

ngành nghề mƣu sinh khác nhau mà ngƣời dân lựa chọn thời gian mƣu sinh khác 

nhau, thu hoạch vụ mùa khác nhau để đạt hiệu quả tối ƣu. Với nghề mƣu sinh nông 

nghiệp truyền thống ở xã Hƣơng Sơn, thời gian mƣu sinh tốt nhất đƣợc cƣ dân đúc 

kết qua bao thế hệ: Mỗi năm có 2 vụ (tính theo lịch âm) là vụ xuân và vụ hè: 1) Vụ 

xuân vào tháng 12 gieo mạ, tháng 1 cấy, cuối tháng 4 thu hoạch. 2) Vụ hè: cuối 

tháng 4 gieo mạ, cuối tháng 5 cấy, tháng 8 gặt.  

Cƣ dân đi rừng hái mơ thƣờng mƣu sinh tốt nhất vào cuối tháng 11 Âm lịch- 

khi nhiệt độ gần tết se lạnh, “gió đông sƣơng muối” - cây Mơ mới đủ điều kiện thụ 

phấn, từ tháng 12 âm lịch mơ ra hoa và cho quả.  

Với cƣ dân nghề chèo đò, thời gian mƣu sinh nghề chèo đò vào dịp “ra giêng, 

tháng ăn chơi”, do thời điểm này khách hành hƣơng, vãn cảnh Hƣơng Sơn sau tết 

Nguyên đán nhiều, nhu cầu phục vụ chuyên chở bằng đò của khách mới tăng lên. 

Mặt khác, tâm lý đi đò của khách hành hƣơng, du lịch đầu năm cũng thoải mái hơn 

khi sẵn sàng “bồi dƣỡng” cho ngƣời chuyên chở những khoản tiền khích lệ, cảm ơn 

cho sự phục vụ bằng sức lao động của ngƣời chèo đò. 

Nắm bắt đƣợc đặc tính sinh sản và phát triển của thủy sản vào mùa hè, khi khí 

hậu nóng lên, cƣ dân ngƣ nghiệp mƣu sinh vào khoảng thời gian từ tháng 3 đến 

tháng 7. Vào thời gian này, ở Hƣơng Sơn dọc theo hơn 4 km suối Yến và các cửa hang 

lớn gần nhƣ ngày nào cũng có ngƣời đánh, bắt cá (Tư liệu phỏng vấn hồi cố cụ N, 

Hương Sơn, 77 tuổi)  

Với nghề khai thác lâm sản, cƣ dân đi rừng khai thác các sản vật tốt nhất vào 

tháng 1, tháng 2 âm lịch do thời tiết lúc này mát mẻ, không bị nắng to, đỡ mất sức, 

vào thời gian này CDXHS thƣờng đi rừng kiếm củi để đun hoặc bán. Đây cũng là 

thời gian nông nhàn, không bị ảnh hƣởng bởi các nghề nghiệp khác cho cƣ dân đi 

rừng. Rau Sắng và các cây thuốc sau tết cũng sinh trƣởng tốt bởi có mƣa xuân nên 

dễ tìm kiếm hơn. Tháng 4, tháng 5 lại là thời gian thu hoạch của cây mơ do thời 

điểm này trái mơ mới bắt đầu chín thơm.  
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Do điều kiện phát triển chung còn hạn chế của bối cảnh phát triển bấy giờ, 

khoa học kĩ thuật chƣa phát triển, các dụng cụ kích thích, tăng trƣởng còn hạn chế, 

phân bón phun tƣới nông nghiệp còn chƣa phổ biến, do đó CDXHS mƣu sinh các 

ngành nghề lâm- nông- ngƣ nghiệp chủ yếu phải dựa vào tự nhiên nên yếu tố “thiên 

thời” là quan trọng, từ đó thời gian mƣu sinh của cƣ dân cũng chịu tác động ảnh 

hƣởng và hình thành khác nhau.   

2.2.3.2. Sử dụng môi trường, cảnh quan 

 Từ năm 1990 trở về trƣớc, CDXHS cƣ trú theo tập quán VH vùng miền Hƣơng 

Sơn: phân bố theo địa hình và điều kiện mƣu sinh dọc theo di tích, bờ sông, suối; 

ven núi; cận kề vùng đất mƣu sinh nông nghiệp. Nhà ở chủ yếu là nhà cấp 4 (nhà 

gỗ, hoặc nhà lợp ngói), nhà lợp gianh và nhà tranh vách đất (tƣờng nhà bằng bùn 

đất trộn với rơm đắp lên khung tre, gỗ và lợp bằng cỏ tranh. Đƣờng xá đi lại chật 

hẹp, ghập ghềnh trải đá hoặc là đƣờng đất. Tập quán sinh sống và mƣu sinh theo địa 

hình này chƣa có tác động ảnh hƣởng lớn đến văn hóa bản địa, nhƣng về lâu dài 

cũng là nguyên nhân nảy sinh ra các vấn đề tiêu cực lên di sản: tình trạng xả rác, 

viết bậy, làm ảnh hƣởng đến di tích, tổn hại đến tình bền vững của di sản.  

2.2.3.3. Văn hóa trong sử dụng dịch vụ  

 + Dịch vụ sinh hoạt gia đình: Các phƣơng tiện phục vụ đời sống sinh hoạt của 

các gia đình CDXHS trƣớc năm 1990 nhìn chung nghèo nàn, cƣ dân bấy giờ thắp 

sáng bằng đèn dầu hỏa, quạt nan, chƣa kinh doanh các dịch vụ phục vụ sinh hoạt gia 

đình phổ biến nhƣ hiện nay; điều kiện thu nhập và sinh hoạt trong gia đình của cƣ 

dân chủ yếu hƣớng tới việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu. Các phƣơng tiện nghe nhìn, 

ti vi, tủ lạnh và máy giặt bấy giờ còn là những “vật xa xỉ” trong các hộ gia đình. 

 + Dịch vụ sinh hoạt cá nhân: Cũng nhƣ hạn chế của dịch vụ sinh hoạt gia đình 

bấy giờ, dịch vụ sinh hoạt cá nhân của cƣ dân trong xã cũng chƣa có điều kiện phát 

triển các dịch vụ sinh hoạt cá nhân nhƣ: làm đẹp, may mặc. Các hộ hầu nhƣ tự cấp, 

tự túc: anh chị em mặc chung quần áo, “đứa lớn mặc chật thì nhƣờng đứa bé” 

(Phỏng vấn hồi cố chị N, bán nước bến Đục).  
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2.3. Văn hóa thể hiện trong các nghi lễ gắn với mƣu sinh  

2.3.1. Văn hóa trong nghi lễ mưu sinh cộng đồng  

Mỗi nghề mƣu sinh có những tín ngƣỡng và nghi lễ cộng đồng khác nhau, tùy 

theo tập quán và quan niệm của cƣ dân địa phƣơng hình thành từ lâu đời. Theo 

CDXHS, không biết từ bao giờ: Nghề đi rừng Hƣơng Sơn gắn với tín ngƣỡng thờ Đức 

Sơn thần và mẫu Thƣợng Ngàn ở các điện nhỏ trên núi. Trƣớc năm 1990, CDXHS đã 

có tín ngƣỡng mƣu sinh cộng đồng.  

- Tín ngưỡng thờ Đức Sơn thần (Đức Thánh): Do tâm lý cần thần bảo hộ đời 

sống, cƣ dân đi rừng có tín ngƣỡng thờ Đức Sơn Thần, để thần (thánh) phù hộ cho 

kiếm đƣợc nhiều sản vật hơn. Từ đó cộng đồng CDXHS vẫn tổ chức “lễ khai sơn” 

vào mùng 6/1 hàng năm. Nghi lễ mƣu sinh thờ Đức Sơn thần trong cộng đồng cƣ 

dân xã Hƣơng Sơn bắt đầu từ thời vua Lê với việc duy trì thờ một vị tƣớng có công. 

Cũng có cƣ dân đƣợc phỏng vấn cho rằng đối tƣợng đƣợc thờ này có từ thời vua 

Hùng vì nhiều nhân chứng khi đƣợc phỏng vấn đã khẳng định việc đào đƣợc các 

mũi lao đồng quanh khu vực đền Trình trong quá trình tu sửa di tích.   

 - Tín ngưỡng thờ cá thần (Chùa Ngoài): Tín ngƣỡng thờ cá thần (chùa 

ngoài) của cƣ dân mƣu sinh nghề thủy sản để cầu mong sự bội thu từ ngƣ sản, sự 

sinh sôi nảy nở ngƣ nghiệp, một trong những nghề mƣu sinh chủ đạo trƣớc năm 

1990 ở xã Hƣơng Sơn.   

 - Nghi lễ thờ Thành hoàng làng: Trong tín ngƣỡng mƣu sinh cộng đồng của 

CDXHS cũng cần đề cập tới nghi lễ thờ thành hoàng làng, xuất phát từ tích thờ một 

vị quan đã dạy chữ cho nhiều cƣ dân trong làng. Nhiều ngƣời đƣợc học chữ vị quan 

này, sau này đã trở thành nhà Nho, thầy đồ trong xã. Do vậy, nghi lễ thờ Thành 

hoàng làng của CDXHS không chỉ là nghi lễ cộng đồng mà từ góc độ VHMS, nghi 

lễ này cũng là nghi lễ cộng đồng VHMS của các ông đồ, nhà nho thờ “ông tổ nghề” 

của họ đã có công khai sáng “nguồn lực con ngƣời” ở xã Hƣơng Sơn. Từ trƣớc năm 

1700, xã Hƣơng Sơn có một vị quan trông coi, quản lý các vấn đề trong xã. Ông có 

truyền chữ cho nhiều ngƣời trong làng. Tuy nhiên, theo lời kể của nhiều bô lão trong 
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làng: vào một ngày vị quan này bỏ làng đi biệt tích. Để tƣởng nhớ công ơn của vị quan, 

ngƣời thầy đầu tiên trong xã này, CDXHS đã lập linh vị và thờ ông nhƣ vị Thành 

Hoàng làng vào ngày 10/6 hàng năm.  

Lễ vật để thờ cúng trong tín ngƣỡng mƣu sinh cộng đồng của CDXHS đơn 

giản. Có khi là nén nhang, có khi là nải chuối rừng, vài quả mơ, quả bòn bon… để 

cầu mong cho công việc thuận lợi, bình an, may mắn, mùa màng tốt tƣơi.  

2.3.2. Văn hóa trong nghi lễ mưu sinh gia đình 

Ngoài những nghi lễ mƣu sinh cộng đồng nói chung, VHMS của CDXHS 

truyền thống cũng duy trì nhiều nghi lễ mƣu sinh trong gia đình để tƣởng nhớ ngƣời 

đã khuất, cầu mong những điều an lành, thuận lợi cho gia đình, dòng tộc các thế hệ, 

những điều nhân khang, vật thịnh cây cối tốt tƣơi, mùa màng bội thu, buôn may bán 

đắt cho các chủ thể mƣu sinh trong gia đình, dòng tộc.   

Nghi lễ mƣu sinh trong các gia đình của CDXHS trƣớc đây nhìn chung đơn 

giản, chủ yếu là thờ ông bà tổ tiên. Nghi lễ làm vào ngày rằm, mùng một, ngày giỗ 

ngƣời đã khuất và các ngày lễ, tết cộng đồng. Một số chủ thể mƣu sinh nhiều khi 

cũng thắp hƣơng vào những ngày mƣu sinh quan trọng để đƣợc “phù hộ”, may mắn. 

Các lễ vật để cầu cúng chủ yếu từ nguồn sản vật nuôi trồng trong nhà, ngoài vƣờn, 

đánh bắt đƣợc, nếu thiếu thì mua thêm ở chợ quê. Mỗi gia đình đều có một ban thờ 

gia tiên, trên ban thờ thƣờng có: bát nhang (sứ), mâm bồng (gỗ), chén nƣớc, đèn 

dầu và hƣơng; nhiều nhà có mâm và đồ vật thờ cúng làm bằng đồng. 
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 Tiểu kết 

Trƣớc năm 1990, khi du lịch chƣa thực sự phát triển, VHMS của CDXHS 

đƣợc đề cập là tổng thể những phƣơng diện vật chất và tinh thần trong cách thức 

ứng xử ở Hƣơng Sơn, trong hoạt động nghề nghiệp. Ngƣời dân xã Hƣơng Sơn mƣu 

sinh tự phát để đủ ăn, chống đói nghèo, cải thiện cuộc sống. Họ hoạt động trong nhiều 

nghề nghiệp khác nhau, để tạo ra của cải, vật chất nhằm nỗ lực xóa đói, giảm nghèo, 

phát triển nghề nghiệp và cuộc sống nông nghiệp là chủ yếu… Tập quán mƣu sinh dần 

hình thành, kinh nghiệm, phong tục và nét văn hóa cộng đồng đƣợc bảo lƣu và phát 

triển qua qua nhiều thế hệ chủ thể mƣu sinh ở Hƣơng Sơn.  

Để hình thành lên những giá trị VHMS đó, cộng đồng CDXHS đã sớm biết 

vận dụng những nguồn lực mƣu sinh vật chất, tự nhiên, con ngƣời, xã hội, tài 

chính… Không chỉ tài nguyên rừng phong phú, tài nguyên đất thuận lợi cho các 

hoạt động nông, lâm nghiệp, địa phƣơng còn có thế mạnh về chăn nuôi gia súc, các 

loại thủy sản và chèo đò đƣa khách hành hƣơng. Mặc dù còn sơ khai, chất “sinh” 

bấy giờ đậm nét hơn chất “mƣu” trong văn hóa, bối cảnh phát triển xã hội hạn chế 

nên cƣ dân chủ yếu dựa vào tự nhiên và sức ngƣời, nhƣng cộng đồng cƣ dân đã kiến 

tạo đƣợc cho mình những tiền đề văn hóa mƣu sinh cơ bản, sẵn sàng đón nhận 

những cơ hội phát triển mới xuất hiện.  

Biểu hiện của VHMS truyền thống thông qua việc CDXHS sử dụng, sáng tạo 

và thích ứng với những nguồn lực vật chất nhƣ công cụ mƣu sinh truyền thống, 

nghề nghiệp, việc làm, phƣơng thức mƣu sinh… trong đời sống sản xuất. Những 

yếu tố này đƣợc duy trì trong thời gian và không gian mƣu sinh, môi trƣờng mƣu 

sinh nhất định, qua cách ứng xử với các nghi lễ cộng đồng hay nghi lễ gia đình… 

(Xem bảng tổng hợp về Văn hóa mƣu sinh truyền thống của CDXHS trƣớc năm 

1990, phụ lục 3 - trang 182).  
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Chƣơng 3 

THỰC TRẠNG BIẾN ĐỔI VĂN HÓA MƢU SINH CỦA CƢ DÂN 

XÃ HƢƠNG SƠN TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH  

(SAU NĂM 1990) 

 

3.1. Biến đổi văn hóa trong ứng xử với các nguồn lực mƣu sinh   

Những năm sau năm 1990, chính sách chuyển đổi cơ cấu KT, phát triển VH -

XH, hoạt động DL phát triển tại xã Hƣơng Sơn đã tác động đến đời sống của cƣ dân 

địa phƣơng. Rõ nét là SBĐVHMS trong các nguồn lực mƣu sinh, tiêu biểu là nguồn 

lực mƣu sinh tự nhiên sau năm 1990 của CDXHS bị thu hẹp, quy hoạch phát triển 

DL ảnh hƣởng đến không gian mƣu sinh, khoa học công nghệ cùng các yếu tố VH 

ngoại lai đã tác động, làm BĐVHMS truyền thống của cộng đồng CDXHS.  

3.1.1. Biến đổi văn hóa trong ứng xử với các nguồn lực tự nhiên 

 - Với rừng: Trƣớc năm 1990, dựa vào các nguồn lực tự nhiên, CDXHS duy trì 

việc canh tác nông nghiệp trên thung, khai thác lâm sản trên rừng, thủy sản trên các 

cửa hang, suối Yến với nhiều phƣơng thức mƣu sinh khác nhau. Tuy nhiên, sau năm 

1990, do CDXHS mới chỉ chú trọng khai thác tự nhiên và hƣớng tới mục tiêu sinh 

tồn, chƣa quan tâm đến công tác bảo tồn, phục hồi nguồn lực tự nhiên nên đã dẫn 

đến hệ quả: nhiều nguồn lực tự nhiên ngày càng cạn kiệt và biến đổi tiêu cực. Trong 

những năm gần đây, mặc dù chính quyền địa phƣơng đã có các chính sách bảo tồn 

nguồn lâm sản để khắc phục tình trạng suy kiệt tài nguyên rừng nhƣng hệ quả từ lối 

mƣu sinh vội vàng, thiếu kiểm soát trên diện rộng trong nhiều năm đã khiến diện 

tích và hệ sinh thái rừng hiện đang chịu những tác động tiêu cực từ phƣơng thức 

mƣu sinh của nhiều CDXHS.  

Năm 2006, hệ thống cáp treo đã đƣa vào sử dụng, một số chùa (chùa Thiên Trù, 

đƣờng lên động Hƣơng Tích…) đã và đang đƣợc cải tạo hoặc mở rộng. Việc xây dựng, 

tu sửa cơ sở hạ tầng và trùng tu di tích này tuy không làm chết động vật đang sống 

trong rừng nhƣng vô tình tạo ra điều kiện dễ dàng hơn cho những ngƣời đi rừng, thợ 

săn xâm nhập sâu vào rừng gây nên sự mất an toàn cho các loài động vật ở sâu trong 

rừng. Theo ý kiến của anh Đ, (nghề chèo đò, đi rừng săn thú trƣớc 1990): “Trước đây 
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mỗi khi chèo thuyền trên suối Yến, chúng tôi dễ dàng quan sát thấy nhiều loài động vật 

như: khỉ, sóc, chồn, chim… Nhưng sau năm 1990, khách tham quan đổ về nhiều, khách 

hỏi thịt thú rừng nhiều cư dân đi rừng săn bắn giết động vật lấy thịt cho nhà hàng 

nhiều hơn, cộng với tiếng ồn từ các phương tiện vận chuyển KDL cũng làm cho các 

loài động vật nơi đây khan hiếm hơn” (tƣ liệu điền dã, tháng 1/2014) 

Do nhu cầu của KDL về thịt thú rừng, các nhà hàng đặt mua động vật hoang 

dã, các đặc sản từ thợ săn và những cƣ dân đi rừng để bán cho KDL. Từ đó, rất 

nhiều sản vật trong rừng Hƣơng Sơn đã bị cƣ dân săn bắt trái phép. Mặc dù, Ban 

Quản lý rừng đặc dụng xã Hƣơng Sơn đã có nhiều biện pháp ngăn cấm nhƣng tình 

trạng săn bắt và buôn bán động vật hoang dã vẫn còn làm gia tăng sự suy thoái tài 

nguyên động vật hoang dã vốn có.  

Trƣớc sự thay đổi trong công tác quản lý của Ban Quản lý rừng Hƣơng Sơn, 

nguồn lâm sản trở lên khan hiếm hơn; trong khi đó nhu cầu của KDL về thịt thú rừng 

vẫn tồn tại, từ đó các chủ cửa hàng ăn tiếp biến hành vi mƣu sinh: Khi KDL hỏi về thịt 

thú rừng, chủ cửa hàng ăn lấy thịt lợn sề và thịt cầy để làm giả thịt nai, hoẵng, chồn, 

cầy hƣơng bán cho KDL với giá cao nhƣ đặc sản, cụ thể: Các cửa hàng ăn ở xã Hƣơng 

Sơn đang bán “thịt nai” cho KDL giá  200.000/kg, nếu ăn tại nhà hàng là 250.000/kg; 

“Cầy hƣơng” là 250.000 đồng/mang về, KDL ăn tại chỗ thì thêm 50.000 [9]. 

Bối cảnh phát triển du lịch sau năm 1990 cũng làm cho niềm tin của một bộ phận 

KDL giảm sút khi những chủ thể trồng rau sắng trong vƣờn, để bán đƣợc giá cao hơn, 

đã nói dối KDL về nguồn gốc xuất xứ là những sản vật thu hái đƣợc từ rừng. Những 

gia đình nuôi thủy sản trong nhà thì nói dối KDL là họ đánh bắt đƣợc trên hang hay 

suối Yến. Trên thực tế, qua khảo sát của chúng tôi, trong bối cảnh phát triển du lịch 

Hƣơng Sơn hiện nay: vẫn còn tồn tại thịt thú rừng, rau sắng rừng hay ngƣ sản từ hang 

và suối, nhƣng số lƣợng rất ít; phải là những ngƣời quen, có “gốc Hƣơng Sơn” mới có 

thể yên tâm thu mua đƣợc các mặt hàng có nguồn gốc tự nhiên. Mơ Hƣơng Sơn thu 

hái từ rừng thì gần nhƣ không còn nữa, do khí hậu nóng lên, mơ tăng trƣởng nhƣng 

không cho quả. Mơ đƣợc bán ở xã Hƣơng Sơn hiện nay chủ yếu là từ Hòa Bình 

mang về hoặc là mai. Mơ Hƣơng Sơn do cộng đồng cƣ dân trồng đƣợc cũng rất ít, 
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giá lại cao, từ 150 - 200.000 đồng/ kg. Đa phần, chủ thể mƣu sinh các mặt hàng này 

do nắm đƣợc tâm lý thích mua hàng có nguồn gốc tự nhiên của KDL, nên họ đã nói dối 

về nguồn gốc để thu lợi đƣợc nhiều hơn.  

 - Trong việc sử dụng ruộng đất: Trong bối cảnh phát triển du lịch, cƣ dân nông 

nghiệp cũng hƣớng tới những mục tiêu cao hơn, thực tế hơn nhằm nâng cao đời sống.  

Sau năm 1990, nhu cầu của con ngƣời tăng lên, đời sống cƣ dân không chỉ hƣớng tới 

nhu cầu “ăn no, mặc ấm” nhƣ trƣớc năm 1990, mà nay là “ăn ngon, mặc đẹp”. Bối cảnh 

phát triển du lịch tạo ra các điều kiện để các ngành nghề mƣu sinh của cộng đồng cƣ dân 

phát triển trong xã hội. Thực hiện các chính sách chuyển dịch cơ cấu ruộng đất triệt để, 

diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp do cƣ dân chuyển đổi ngành nghề từ làm 

nông nghiệp sang mô hình chăn nuôi trang trại, trồng cây lâu năm... để phục vụ cho nhu 

cầu của ngành du lịch. Đƣợc NCS phỏng vấn, ông NVL (xã Hƣơng Sơn) cho biết: 

Trƣớc đây cƣ dân nông nghiệp chỉ biết cấy lúa, những chỗ ruộng tốt còn đƣợc ăn 

chứ những chỗ ruộng trũng thì chẳng đƣợc bao nhiêu. Ngày nay, nhà nƣớc “dồn 

điền đổi thửa”, dồn ruộng mỗi hộ gia đình thành một chỗ, bên cạnh đó CDXHS phát 

triển mô hình chăn nuôi trang trại vƣờn - ao - chuồng nên thu nhập cao hơn, chủ yếu 

họ trồng cây lâu năm, cây ăn quả, nuôi lợn và thả cá. Khoảng chục năm trở lại đây 

đời sống cƣ dân nông nghiệp đƣợc nâng lên, con cái họ cũng có điều kiện học hành 

hơn. Trong bối cảnh phát triển DL, nguồn lực ruộng đất ngày càng thay đổi về quy 

mô và chức năng trong mƣu sinh của cƣ dân. Hiệu quả KT cao hơn trên diện tích 

đất canh tác đã nâng cao đời sống cộng đồng cƣ dân nông nghiệp. 

 - Trong chăn nuôi gia súc: Do nhu cầu thực phẩm tại chỗ của KDL tăng cao, 

cơ cấu kinh tế, mô hình chăn nuôi của các chủ thể mƣu sinh nghề chăn nuôi cũng 

thay đổi về số lƣợng và chất lƣợng. Sau năm 1990, cƣ dân chăn nuôi phát triển mô 

hình trang trại lớn để cung cấp thực phẩm cho thị trƣờng DL, nhƣ trang trại chăn 

nuôi lợn rừng Suối Yến, trang trại chăn nuôi của gia đình ông Luân Chuyên, thôn Hà 

Đoạn có thời điểm lên đến mấy trăm con lợn, gà, vịt... Cả xã Hƣơng Sơn hiện tại ƣớc 

tính tồn tại gần trăm hộ chăn nuôi lớn nhỏ để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của KDL và 

sinh hoạt của cộng đồng cƣ dân.   
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 Bên cạnh đó, trong cách thức, “kĩ năng” chăn nuôi của một bộ phận cƣ dân 

cũng diễn ra sự biến đổi tiêu cực. Để “sớm xuất chuồng” và có thịt lợn “siêu nạc”, 

nhiều cƣ dân chăn nuôi lợn trong xã đã sử dụng các chất cấm, chất kích thích tăng 

trƣởng, cám công nghiệp và các nguyên liệu hóa học có nguồn gốc từ Trung Quốc, 

thay vì sử dụng các thức ăn từ tự nhiên nhƣ trƣớc đây nhƣ: nƣớc vo gạo, rau rừng, 

ngô lép, bã rƣợu…   

 Theo thông tin cập nhật, trong tháng 5 đến tháng 8/2017, tại xã Hƣơng Sơn, cƣ 

dân nuôi lợn rất khó khăn (trong khó khăn chung của thị trƣờng) do: Nhiều hộ gia 

đình nuôi lợn với số lƣợng lớn nên cung cấp ra thị trƣờng một số hàng hóa (thịt lợn) 

rất lớn. Bên cạnh đó, Trung Quốc ngừng thu mua, khả năng tiêu thụ của KDL và 

cộng đồng cƣ dân không hết, từ đó thƣơng lái ép giá, thịt lợn bị giảm giá nặng nề. 

Hộ mƣu sinh bằng nghề nuôi lợn vì thế thất thu, lỗ nặng, nhƣng vẫn phải bán. Nhƣ 

vậy, CDXHS đã biết nhận thức cơ hội và ứng xử với rủi ro từ bối cảnh phát triển 

khách quan, xu thế thị trƣờng, nhƣng trong phƣơng thức ứng xử cụ thể của các cƣ 

dân nghề chăn nuôi còn chƣa tính đến các tác hại của việc chỉ tập trung vào mục 

tiêu mƣu sinh mà chƣa quan tâm đến lợi ích ngƣời tiêu dùng, những tiêu chuẩn đạo 

đức mƣu sinh, mục tiêu mƣu sinh sao cho bền vững vẫn chƣa đƣợc phổ cập trong 

ứng xử với nghề chăn nuôi của CDXHS.  

- Trong đánh bắt thủy sản: Trƣớc năm 1990, đánh bắt thủy sản cũng là một 

trong những nghề mang lại nguồn thu đáng kể cho ngƣ dân xã Hƣơng Sơn, nhƣng 

từ khi có đập Phùng và đập Vân Cốc để ngăn lũ đe dọa, cải tạo thủy lợi. Nguyên 

nhân trực tiếp và tác động mạnh mẽ là những điều kiện trong bối cảnh phát triển DL 

tạo ra, từ đó ngƣ dân xã Hƣơng Sơn cũng chịu tác động ảnh hƣởng và BĐVHMS. 

Trong bối cảnh phát triển du lịch sau năm 1990, để bảo toàn cảnh quan DL 

cho nghề chèo đò - nghề nghiệp đem lại thu nhập cao nhất cho đại bộ phận 

CDXHS, cũng để ngăn chặn tình trạng tận diệt môi sinh thủy sản, Ban Quản lý xã 

Hƣơng Sơn có đề ra quy định: cấm đánh bắt cá trên suối Yến. Nên đã tạo ra thuận 

lợi cho nghề chèo đò phát triển nhƣng tác động trái chiều, khiến việc đánh bắt cá 

của ngƣ dân trƣớc đây khó khăn hơn. Sự tăng nhanh của dòng khách đến DL xã 
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Hƣơng Sơn cũng là nguyên nhân để nhu cầu về các nguyên liệu chế biến món ăn 

trong các nhà hàng, từ KDL về thủy sản không ngừng tăng lên. Cá sông, cá suối, cá tự 

nhiên luôn thực khách và nhà hàng thu mua với giá thành cao hơn. Để năng suất lao 

động cao hơn, nhiều hộ gia đình ngƣ nghiệp đã biến đổi phƣơng thức mƣu sinh: từ các 

công cụ truyền thống nhƣ rập, nơm, lƣới, chũm, đó nhƣ trƣớc đây sang đánh bắt 

thủy sản bằng kích điện. Đối phó với việc cấm đánh bắt thủy sản trên dòng Yến, ngƣ 

dân chuyển thời gian đánh bắt từ ban ngày sang đánh bắt “vụng trộm” vào ban đêm.  

Phƣơng thức đánh bắt thủy sản bằng đầu kích điện ngày nay đƣợc chủ thể 

mƣu sinh - vợ chồng cô Đ (cƣ dân kích cá) mô tả: Vợ chồng cô Đ có 1 bình ắc quy 

12V kích điện to, đeo sau lƣng, có hai dây nóng và lạnh để dẫn đầu kích điện tới 

220V. Vợ chồng cô Đ đi kích cá vào ban đêm ở những hồ, suối đã quan sát từ chiều 

có cá. Đến những khu vực có cá, vợ chồng cô Đ dí hai đầu kích điện xuống nƣớc, 

gây giật cục bộ khu vực đó, từ đó tất cả thủy sản lớn, nhỏ trong khu vực kích điện 

đó sẽ nổi lên do bị điện giật, cô chú Đ chỉ cần chiếc vợt hớt cá, cho vào túi cƣớc (có 

trọng tải 5 kg đeo bên ngƣời) là có thể thu hoạch đƣợc tất cả thủy sản trong khu vực 

kích điện... Trung bình mỗi ngày gia đình cô Đ đi 3 lần thì đƣợc 1 yến thủy sản. 

Đem bán cho các nhà hàng và khách quen thì đƣợc 150.000 đến 200.000 VND/ 

ngày. Ngày nào ít thì cũng đƣợc 100.000 VND (tƣ liệu phỏng vấn cô Đ, cƣ dân kích 

cá xã Hƣơng Sơn), ngày 4/10/2017).   

Nhƣ vậy, bối cảnh phát triển mới du lịch ở xã Hƣơng Sơn tạo ra những biến 

đổi tích cực về đời sống, nhƣng cũng là nguyên nhân dẫn tới những biến đổi tiêu 

cực đối với di sản và môi trƣờng VHMS bền vững. So với hoạt động mƣu sinh nghề 

đánh bắt thủy sản trƣớc đây và phƣơng thức khai thác cá bằng đầu kích điện nhƣ 

ngày nay, phƣơng thức đánh bắt thủy sản bằng đầu kích điện mất ít thời gian hơn 

lao động, cho năng suất lao động cao hơn. Tuy nhiên, từ phƣơng diện môi sinh, môi 

trƣờng: SBĐ trong hoạt động mƣu sinh và công cụ mƣu sinh kích điện ngày nay tận 

diệt môi sinh, ô nhiễm môi trƣờng. Khó cân bẳng khả năng phục hồi môi sinh trong 

sự phát triển bền vững do phƣơng thức kích điện khá hủy diệt: Mỗi đợt kích điện 

xuống nƣớc, không kể cá lớn, cá nhỏ đều bị “giật tại chỗ” nổi lên mặt nƣớc và bị bắt 
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ngay từ đó mất khả năng sinh trƣởng và mất cân bằng môi trƣờng sinh thái. Một số 

loài thủy sản nhỏ do chủ thể mƣu sinh sử dụng dụng cụ kích điện mạnh nên có thả 

về môi sinh cũng có thể đã chết. Việc sử dụng đầu kích điện đánh bắt thủy sản của 

nhóm ngƣ dân này cũng gây ô nhiễm cho dòng Yến- vốn là môi sinh cho các hộ cƣ 

dân làm nghề chèo đò chở KDL. Ban Quản lý xã Hƣơng Sơn có tăng cƣờng công 

tác kiểm soát để cấm đánh bắt cá điện trên suối Yến nhƣng do ngƣ dân thay đổi thời 

gian mƣu sinh vào ban đêm nên công tác ngăn cản các hành vi mƣu sinh tiêu cực, 

bảo tồn các nguồn lực VHMS tự nhiên còn khó khăn, nếu không muốn nói đến tình 

trạng khó kiểm soát do đánh cá điện hiện nay trở thành phƣơng thức mƣu sinh phổ 

biến trong khai thác thủy sản cần lên án của CDXHS. 

3.1.2. Biến đổi văn hóa trong sử dụng nguồn lực con người  

 - Trình độ nhận thức: Bên cạnh những biến đổi của VHMS trong nguồn lực tự 

nhiên, trong bối cảnh phát triển sau năm 1990, nguồn lực con ngƣời cũng có nhiều 

thay đổi từ bối cảnh phát triển du lịch ở xã Hƣơng Sơn, với việc cộng đồng và cƣ 

dân tự ý thức nâng cao trình độ nhận thức để có các cơ hội mƣu sinh tốt hơn.  

Trƣớc năm 1990, do điều kiện KT – XH khó khăn, nhận thức của cƣ dân còn 

thấp, việc nuôi dạy con cái học hành chƣa đƣợc quan tâm. Cộng đồng cƣ dân chỉ 

học hết cấp 2 hoặc nhiều là cấp 3, tỷ lệ mù chữ cao. Trong bối cảnh hiện nay, nhận 

thức về giáo dục của cƣ dân thay đổi, CDXHS đã chú trọng đầu tƣ vào giáo dục. Từ 

năm 2005, UBND xã đã phối kết hợp với các trƣờng học để xây dựng kế hoạch tu sửa 

trƣờng lớp đảm bảo cơ sở vật chất cho việc dạy và học, phát động các phong trào thi 

đua dạy tốt, học tốt, khuyến học, khuyến tài. Năm học 2016, xã Hƣơng Sơn đứng đầu 

huyện Mỹ Đức về tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trƣờng đại học với 50 em.  

Trong bối cảnh phát triển du lịch sau năm 1990, nguồn KDL tại Hƣơng Sơn 

không ngừng gia tăng và do đòi hỏi của thị trƣờng du lịch toàn cầu về việc nâng cao 

kĩ năng, trình độ của ngƣời làm du lịch; chính quyền xã Hƣơng Sơn đã mở các lớp 

bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ cho lao động trong ngành dịch vụ du lịch hay gửi 

các cán bộ chuyên trách đến sở du lịch Hà Nội học các lớp nâng cao tay nghề và cấp 

chứng chỉ nghiệp vụ cho ngƣời làm du lịch. Theo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị 
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quyết Đại hội chi bộ Ban Quản lý khu di tích thắng cảnh Hƣơng Sơn lần thứ IV tại 

Đại hội chi bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2015 - 2020: Ban Quản lý khu di tích, thắng cảnh 

Hƣơng Sơn đƣợc thành lập gồm 3 bộ phận, 8 tổ chuyên môn bao gồm: 87 ngƣời trong 

đó có 61 cán bộ nam, 26 cán bộ nữ. Trong đó có 32 đảng viên, trình độ chuyên môn từ 

sơ cấp trở lên, trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên.  

 - Phương thức tiếp cận mưu sinh: Từ năm 1992, du lịch Hƣơng Sơn bắt đầu 

phát triển, cƣ dân cũng dần thay đổi phƣơng thức tiếp cận nhằm đáp ứng nhu cầu 

của xã hội và nâng cao thu nhập. Bên cạnh những phƣơng thức khai thác dựa vào tự 

nhiên truyền thống của cƣ dân nông nghiệp. Trong bối cảnh phát triển du lịch, 

CDXHS phát triển các phƣơng thức mƣu sinh mới để đáp ứng nhu cầu của KDL, 

tăng thu nhập. Bà TTN (thôn Yến Vỹ) cho biết: Hiện tại gia đình bà đã chuyển hẳn 

sang nghề buôn bán để kiếm sống. Bà N bán đồ lƣu niệm ở lối đi vào chùa Thiên 

Trù, chồng bà làm quản lý nhà trọ cho thuê và thuê ngƣời chèo đò chở khách vào 

xuân hội. Cƣ dân trong xã, đặc biệt cƣ dân thôn Yến Vỹ, chỉ cần “mƣu sinh trong 3 

tháng hội để ăn cả năm” (trích lời CDXHS khi được phỏng vấn, 2018), hầu hết các 

hộ gia đình trong thôn Yến Vỹ đều kinh doanh buôn bán hoặc làm các nghề dịch vụ 

trong mùa du lịch lễ hội để mƣu sinh.  

Phƣơng thức tiếp cận mƣu sinh của CDXHS thay đổi theo xu hƣớng hiện đại 

hóa, cho năng suất cao hơn, đỡ tốn sức lao động hơn. Bên cạnh việc sử dụng các 

công cụ mƣu sinh thủ công nông nghiệp truyền thống nhƣ: cày, bừa, cuốc, thuổng, 

gậy, liềm… để chăn nuôi và trồng trọt, cƣ dân phổ biến việc ứng dụng những công 

cụ mƣu sinh bằng máy móc, hiện đại để tích kiệm sức lao động, tốn ít thời gian hơn 

và đem lại năng suất cao hơn. Những máy móc phổ biến cƣ dân nông và ngƣ nghiệp 

xã Hƣơng Sơn hiện nay nhƣ: máy cày, máy tuốt lúa, máy gặt, máy xạ, bình ắc quy 

tích điện, dụng cụ kích điện…  

Khác với trƣớc năm 1990, để CDXHS mƣu sinh trong bối cảnh phát triển du 

lịch, hiện nay quan hệ mƣu sinh của cƣ dân biến đổi trên quy mô rộng hơn - mang 

tính liên vùng (không chỉ trong xã Hƣơng Sơn mà còn các vùng lân cận và trong cả 

nƣớc) và liên ngành (chủ thể biết liên kết nhiều ngành nghề mƣu sinh trong du lịch 
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để phục vụ cho các nhu cầu khác nhau của KDL). Theo thông tin điền dã của NCS, 

gia đình chú S kinh doanh nhà trọ, dịch vụ ăn uống, dịch vụ làm mắm tép, chèo đò 

ngày xuân hội. Do nhu cầu của KDL đến Hƣơng Sơn hiện nay mua mắm tép về làm 

quà ngày càng nhiều, trong khi nguồn vật liệu để chế xuất mắm tép Hƣơng Sơn từ 

việc thu mua những đợt tép nhỏ từ Suối Yến nhƣ những năm 1990 không còn nhiều 

và đủ để sản xuất nữa, nên gia đình chú S phải thu mua thêm từ các “đầu nậu” có hồ 

sinh thái trong xã hoặc xã bên để chế biến. Bối cảnh phát triển mới cũng tác động 

biến đổi đến việc ứng xử với các nguồn lực tự nhiên của CDXHS nhƣ thế.   

 - Sức khỏe, tuổi tác: Bên cạnh các yếu tố: tài nguyên, VH, trình độ... sức khỏe và 

tuổi tác cũng là một trong những yếu tố tác động đến VHMS của CDXHS. Trong 

điều kiện khó khăn của bối cảnh xã hội trƣớc năm 1990, cộng đồng cƣ dân luôn nỗ 

lực mƣu sinh vì “miếng cơm, manh áo” ở nhiều tình trạng sức khỏe và độ tuổi khác 

nhau. Sau năm 1990, khi cơ hội mƣu sinh DL đƣợc mở rộng, CDXHS đã phát huy 

truyền thống cần cù trong mƣu sinh các dịch vụ DL. Không khó để bắt gặp những 

hình ảnh từ trẻ nhỏ hay ngƣời già tham gia các MS các ngành nghề khác nhau để cải 

thiện đời sống hay cố gắng nắm bắt thời cơ mƣu sinh trong bối cảnh DL phát triển 

nhƣ: bán quán nƣớc, bán nƣớc dạo, bán ngô hay bánh dạo vào dịp xuân hội…  

 - Khả năng thoát nghèo, nâng cao vốn: Trƣớc năm 1990, trình độ giáo dục và 

dân trí của CDXHS không cao do những hạn chế của bối cảnh phát triển. Đời sống 

cộng đồng nhìn chung khó khăn, thậm chí không đủ ăn, từ đó khả năng thoát nghèo, 

nâng cao vốn đầu tƣ phục vụ cho hoạt động MS trong cộng đồng cƣ dân còn là một 

“ƣớc mơ xa vời”. Tuy nhiên, sau năm 1990, du lịch phát triển tạo ra cơ hội việc làm 

và tăng thu nhập cho ngƣời dân từ những nghề dịch vụ. Sự phát triển của du lịch 

kéo theo nhu cầu của KDL về tiêu thụ sản phẩm cả vật chất lẫn tinh thần của địa 

phƣơng. Khoa học công nghệ đƣợc áp dụng phục vụ sản xuất và đời sống, các 

phƣơng tiện hiện đại ngày càng nhiều... đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức, làm 

thay đổi những tập quán, tâm lý trong cộng đồng, cải thiện suy nghĩ của cƣ dân địa 

phƣơng. Số lƣợng hộ dân biết phát triển các mô hình kinh tế trang trại, kinh tế vƣờn - 

rừng, vƣờn - nhà hoặc phát triển các ngành nghề mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, đời 

sống của cƣ dân ngày càng nhiều hơn.   



75 
 

Nhƣ trƣờng hợp gia đình chú S (thôn Đục Khê) trƣớc năm 1990: Gia đình chú 

S trƣớc đây có nghề truyền thống trồng lúa nƣớc, chèo đò và chở cát trên sông. Sau 

năm 1990, khi DL phát triển, gia đình đã chủ động chuyển đổi nghề nghiệp: bỏ 

nghề nông, giữ lại nghề làm mắm tép truyền thống bán cho KDL, chuyển sang bán 

quán ăn, kinh doanh nhà trọ. Nghề chèo đò của gia đình vẫn duy trì và đƣợc đầu tƣ 

nguồn lực tài chính lớn hơn để phát triển, vì theo chú S: “nó mang lại thu nhập khá 

cao cho gia đình, nhất là vào dịp xuân hội”. Nhƣng điều kiện sức khỏe của chú hiện 

tại không cho phép trực tiếp chèo, đò nên gia đình chú S mƣu sinh nghề chèo đò 

dƣới phƣơng thức mới: Trên suất đò đƣợc phép chuyên chở (chỉ có ngƣời dân trong 

xã mới đƣợc phép chèo đò), gia đình chú thuê ngƣời ở Ninh Bình về chèo, trên 

những chiếc thuyền rộng hơn, chắc chắn hơn, chuyên chở đƣợc nhiều ngƣời hơn.  

Nhƣ vậy, bối cảnh phát triển du lịch đã tạo ra thuận lợi cho hộ gia đình chú S 

nói riêng và nhiều chủ thể mƣu sinh nói chung. Mặc dù điều kiện sức khỏe của gia 

đình không còn phù hợp nhƣng gia đình chú S, cũng nhƣ nhiều hộ gia đình khác 

cũng đã biết đón nhận, chắt lọc, thích ứng và biến đổi về tri thức và phƣơng thức 

MS, lựa chọn cách thức khôn khéo, phù hợp hơn trong bối cảnh mới để thoát nghèo, 

nâng cao hiệu suất mƣu sinh trong gia đình. 

Bên cạnh những biến đổi tích cực trong phƣơng thức mƣu sinh, nguồn lực con 

ngƣời cũng có những biến đổi tiêu cực do một bộ phận cƣ dân chỉ chạy theo giá trị 

lợi nhuận, dùng mánh khóe để đối phó với Ban quản lý di tích, thay đổi thời gian 

mƣu sinh (từ ngày sang đêm- mƣu sinh “nghề” đánh bắt thủy sản), phát triển “nghề” 

mƣu sinh tiêu cực, tận diệt, bị xã hội lên án.  

3.1.3. Biến đổi văn hóa trong ứng xử với các nguồn lực xã hội 

- Trong quan hệ giữa các chủ thể mưu sinh: Trong bối cảnh phát triển du lịch, 

cách quan hệ ứng xử của các chủ thể cƣ dân nơi đây với KDL của cộng đồng có 

nhiều biến đổi theo bối cảnh phát triển mới. Để thích ứng với bối cảnh phát triển, 

CDXHS ứng xử khoáng đạt hơn, khéo léo hơn, biết mở rộng giao thƣơng và khai 

thác các kênh mƣu sinh xã hội nhiều hơn:   

Để thu hút KDL vào các dịch vụ ăn uống, lƣu trú hoặc vận chuyển các chủ thể 
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mƣu sinh liên kết với nhiều “cò” du lịch từ các tuyến đƣờng du khách di chuyển đến 

xã Hƣơng Sơn, nổi bật là tuyến Hà Đông - Hƣơng Sơn, „cò” du lịch đón khách từ 

ngã ba Ba La để đón khách và đƣa đến sử dụng các dịch vụ của chủ thể MS và thu 

lợi nhuận theo thỏa thuận. 

Hàng năm, các chủ thể mƣu sinh có các đoàn khách quen khi vào mùa lễ hội, sẽ 

chủ động liên hệ để giới thiệu, mời gọi KDL sử dụng dịch vụ của mình. Bên cạnh 

đó, các công ty du lịch cũng duy trì quan hệ với các chủ thể kinh doanh dịch vụ ăn 

uống, lƣu trú, vận chuyển lớn nhƣ nhà nghỉ Mai Lâm, Thiện Duyên... để có dịch vụ 

phục vụ khách thƣờng xuyên và chất lƣợng đƣợc đảm bảo.  

Bên cạnh biến đổi tích cực dễ dàng quan sát của CDXHS trong quan hệ ứng 

xử trong bối cảnh phát triển du lịch, cũng có những biến đổi VHMS phi vật thể.  

Những BĐVHMS phi vật thể này biểu thị qua các “thỏa thuận kinh tế ngầm” trong 

các mối quan hệ giữa các chủ thể mƣu sinh. CDXHS duy trì những lõi dây kinh tế 

vô hình, nhƣng chặt chẽ và bền vững giữa các chủ thể trong bối cảnh phát triển du 

lịch hiện tại ở Hƣơng Sơn. Cụ thể:  

 Theo các thông tin nghiên cứu sâu về mối quan hệ giữa các chủ thể VHMS 

xã Hƣơng Sơn sau năm 1990, NCS nhận ra rằng: 1) Không đơn thuần là “thói quen 

dừng đỗ cho thuận tiện” hay chất lƣợng dịch vụ của cửa hàng tốt hơn mà những 

ngƣời chèo đò, hay lái xe du lịch lại dừng, đỗ và cho KDL xuống phƣơng tiện vận 

chuyển trƣớc các nhà trọ, quán ăn và trƣớc cửa hàng viết sớ thƣờng xuyên; 2) Có lý 

do nên ở Hƣơng Sơn, có cửa hàng ăn mở ra đông khách, nhƣng có cửa hàng ăn lại 

vắng khách, thậm chí không có KDL; 3) Không phải đơn giản mà những ngƣời 

cung cấp nguyên liệu chế biến cho các quán ăn luôn đề cao mối quan hệ với các nhà 

hàng ăn…; 4) Không phải không có lí do mà để ý quan sát, NCS nhận thấy: những 

suất ăn của các lái xe hay chủ đò luôn dƣ thừa, nhƣng lại “miễn phí”. Các lái xe 

đƣợc “tặng thêm quà” sau khi ăn và các chủ chèo đò luôn đƣợc tặng áo mƣa, mũ, 

nón khi dừng trƣớc quán, đƣợc “tặng quà” vào cuối năm hay cuối chuyến bởi các 

chủ thể mƣu sinh cửa hàng ăn hay các thầy viết sớ… Bởi vì, ẩn sau những câu hỏi 

tƣởng chứng nhƣ ngẫu nhiên, tình cờ này là những mối quan hệ cộng sinh, hữu cơ 

của thời kì kinh tế thị trƣờng du lịch.  
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Để các cửa hàng ăn đông khách so với các cửa hàng không có khách hay ít KDL 

đến ăn hơn là do các chủ thể mƣu sinh nghề bán quán đã rất khéo léo “mua KDL” 

từ các chủ thể mƣu sinh nghề lái xe và những ngƣời chèo đò. Theo anh X (nhân 

chứng giấu tên, xã Hƣơng Sơn): Các cửa hàng ăn ế KDL năm đó thƣờng không có 

khách do chủ cửa hàng “không mua đƣợc KDL”. Mỗi đoàn KDL xuống đò ở một vị 

trí, thực chất là vị trí rất thuận lợi để KDL bƣớc vào sử dụng dịch vụ của quán ăn 

đó. Đối với các đoàn đông KDL, chủ cửa hàng phải trả cho lái xe hoặc ngƣời chèo 

đò từ 10.000 đến 25.000/ khách. Vì nhà hàng vào mùa lễ hội rất đông khách, có chủ 

hàng ăn “giữ quan hệ tốt” với những lái xe và ngƣời chở đồ mỗi ngày có thể đón tới 

hàng nghìn KDL ăn tại cửa hàng. Lái xe và những ngƣời chèo đò trung gian sẽ “đếm 

chiếu” hay “đếm bàn” KDL ngồi để “thu tiền bán khách”. Từ đó, chủ quán ăn nào “đãi 

ngộ” ngƣời chèo đò và lái xe tốt, sẽ “mua” đƣợc nhiều KDL, có nhiều lợi nhuận hơn. 

Ngƣợc lại, nếu “không thỏa thuận đƣợc trƣớc với nhau”, lái xe và ngƣời chèo đò sẽ neo 

thuyền, đỗ xe ở những chủ quán sẵn sàng “mua khách” với giá cao hơn… 

Với những đoàn khách lẻ, số lƣợng ít, các chủ quán ăn và ngƣời viết sớ không 

đƣợc phần trăm môi giới dịch vụ nhiều thì cũng đƣợc chủ quán “tặng cân rau sắng”, 

“mừng tuổi con chủ đò”, “mừng tuổi con lái xe” vào dịp tết, nhận đƣợc áo mƣa và 

nón khi chèo đò vào ngày mƣa… để duy trì thƣờng xuyên quan hệ hữu cơ đôi bên.  

Quan hệ giữa các chủ cửa hàng ăn với những ngƣời cung cấp thực phẩm đông 

lạnh “rõ ràng” hơn qua việc: Để cung cấp thịt đông lạnh cho các nhà hàng, các chủ 

thể mƣu sinh nghề bán nguyên liệu đầu vào này phải cạnh tranh giá nhau. Tùy theo 

giá báo với các cửa hàng lớn mà họ quyết định sẽ nhập nguyên liệu từ chủ thể nào. 

Chính vì vậy các thƣơng lái nghề này thƣờng cạnh tranh giá và giữ quan hệ tốt với 

nhau để đƣợc chọn cung ứng cho nhà hàng. 

Bên cạnh mối quan hệ kinh tế giữa các chủ thể cung ứng dịch vụ tại điểm du lịch 

Hƣơng Sơn, mối quan hệ “ngầm” giữa các hƣớng dẫn viên du lịch với các quán ăn 

sáng dọc bến Yến cũng là một trong những biến đổi VHMS của CDXHS sau năm 

1990: Trƣớc năm 1990, du lịch chƣa phát triển ở Hƣơng Sơn, lƣợng KDL không 

nhiều nên “sự thỏa thuận ngầm” giữa các quán ăn sáng này gần nhƣ chƣa có; nhƣng 
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sau năm 1990, khi du lịch phát triển các công ty du lịch thông qua HDVDL để thực 

hiện dịch vụ cung ứng cho KDL. Những HDVDL này lựa chọn các dịch vụ ăn sáng 

và chiều tối trên đƣờng vào và ra bến Yến. Từ đó, để các hàng quán ăn này đón 

đƣợc những đoàn KDL đông vào ăn sáng và chiều tối, họ cũng phải duy trì quan hệ 

với HDVDL đƣa khách đến tham quan. Để thực hiện quan hệ mƣu sinh giữa 

HDVDL và các hàng quán này, HDVDL thƣờng chủ động liên lạc với các chủ quán 

khi họ có đoàn khách đến xã Hƣơng Sơn du lịch để đặt dịch vụ cho KDL trƣớc khi 

lên đò vào Hƣơng Tích. Để có thể thƣờng xuyên đón đƣợc các đoàn khách đông do 

HDVDL đƣa đến, các chủ quán ăn thƣờng xuyên phải “kín đáo” gửi các “món quà 

cảm ơn” đến HDVDL và “ít nhiều cho lái xe”. Giá trị của quà cảm ơn phụ thuộc 

vào lƣợng KDL ăn uống và sử dụng dịch vụ của chủ quán ăn, tuy nhiên theo các 

chủ quán ăn: “điều đó là không thể thiếu” để họ có thể duy trì việc đón KDL từ 

HDVDL đƣa KDL đến sử dụng dịch vụ của quán mình.  

Nhƣ vậy, chủ thể mƣu sinh ngành này, có thể là khách thể mƣu sinh ngành 

khác (lái xe bán khách cho ngƣời chèo đò; ngƣời chèo đò bán khách cho ngƣời bán 

quán ăn, nhƣng ngƣời bán quán ăn cũng là khách thể của nghề cung cấp thịt đông 

lạnh cho nhà hàng. Quan hệ ứng xử hữu cơ - cần thiết cộng sinh hay vì niềm tin mà 

duy trì quan hệ mƣu sinh trƣớc năm 1990 không còn chiếm chủ đạo trong bối cảnh 

phát triển du lịch hiện nay. Quan hệ hữu cơ giữa các chủ thể mƣu sinh xã Hƣơng 

Sơn mặc dù không nói ra nhƣng là quan hệ lợi ích kinh tế, cung cầu, quyết định dựa 

trên tình cảm và niềm tin không còn nhiều nhƣ trƣớc khi phát triển du lịch, mà sòng 

phẳng hơn, đi vào giá trị kinh tế có thể đong đếm cụ thể, qua những con số cạnh 

tranh, thỏa thuận về tiền tệ giữa bên bán khách và bên phục vụ KDL để quyết định 

thƣơng vụ. SBĐ này, cũng có thể xem là SBĐ về VHMS trực tiếp trong nguồn thu 

của cộng đồng CDXHS trong bối cảnh phát triển du lịch, để dẫn tới những biến đổi 

trong ứng xử văn hóa trong cộng đồng về sau (“sự cảm ơn” của các chủ hàng ăn với 

con chủ đò và HDVDL bằng “mừng tuổi nhiều”, “quà cảm ơn cho HDVDL”, “cho quà 

lái xe quen thân”…) Tuy nhiên, căn nguyên của SBĐ bắt đầu từ bối cảnh phát triển du 

lịch tạo ra cơ hội phát triển kinh tế du lịch, những biến đổi về kinh tế dẫn tới 

SBĐVHMS trong xã hội, trong cộng đồng CDXHS về sau...  
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Vấn đề tiêu cực trong mối quan hệ giữa các chủ thể VHMS còn tồn tại: Sự chi 

phối của những cá thể kinh doanh lớn gây sức ép lên một bộ phận những ngƣời dân 

mƣu sinh nhỏ lẻ trong xã Hƣơng Sơn bằng những “quy định ngầm”. Theo phỏng 

vấn sâu chị LTH (thợ chụp ảnh Hƣơng Sơn); chị hành nghề chụp ảnh cho KDL từ 

rất lâu, tuy nhiên từ sau năm 1990, du lịch Hƣơng Sơn phát triển, tập đoàn kinh tế 

Mai Lâm có mặt và kinh doanh đa phƣơng diện, trong đó có lĩnh vực nhà hàng đã 

có tác động và chi phối đến đời sống mƣu sinh của nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ. 

Trƣớc đây, chị H hành nghề rất thoải mái, khi đƣa KDL đi hành hƣơng hay chụp 

ảnh, chị có thể tùy thích giới thiệu cho KDL biết những quán ăn hay cửa hàng sắp lễ 

có giá rẻ hơn những cửa hàng khác. Tuy nhiên, hiện nay việc làm đó không còn dễ 

dàng mà có “sự kiểm soát ngầm” của “những thế lực khác nhau”. Năm ngoái, khi chị 

H đƣa KDL đến một cửa hàng ăn khác, có một số ngƣời “không biết ở đâu” ra đe dọa 

và yêu cầu nếu muốn làm ăn thuận lợi thì phải đƣa khách vào cửa hàng Mai Lâm... 

Chị H cho biết: “Mai Lâm kinh doanh cả cáp treo, nên những thợ chụp ảnh như chị, 

“cộng tác tốt” với tập đoàn họ thì có thể được cho đi nhờ lên xuống để lấy ảnh cho 

khách nhanh hơn, nếu không thì có thể bị gây khó dễ và mất chỗ làm ăn...” 

Sự kết nối cộng đồng trong bối cảnh phát triển du lịch cũng là vấn đề đáng lo ngại 

trong xã Hƣơng Sơn. Vì lợi ích kinh tế cá nhân, quan hệ cộng đồng cƣ dân truyền 

thống (quan hệ làng xã) không còn cố kết chặt chẽ „tình làng nghĩa xóm” nhƣ trƣớc; 

quan hệ mƣu sinh ngày nay bộc lộ những yếu tố cạnh tranh, chi phối, tác động quyết 

liệt của thị trƣờng kinh tế du lịch, của cá thể lớn lên cá thể nhỏ chỉ vì lợi ích.    

 - Biến đổi trong thể chế, thiết chế quản lý hoạt động mưu sinh: Để đẩy mạnh 

phát triển du lịch, UBND huyện đã thành lập Ban soạn thảo Chƣơng trình phát triển du 

lịch tâm linh gắn với Du lịch sinh thái giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030; Ban hành 

kế hoạch về quản lý du lịch trên địa bàn huyện. Trong công tác quảng bá du lịch, huyện 

đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị của thành phố triển khai xây dựng đề án xây dựng, 

quản lý và phát triển thƣơng hiệu chứng nhận “Khu di tích thắng cảnh Chùa Hƣơng”. 

Tập trung phát triển các sản phẩm DL nhƣ DL văn hóa, tâm linh; sinh thái; định hƣớng 

phát triển thêm sản phẩm DL MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm…) làng 

nghề, vui chơi giải trí, ẩm thực, nghỉ dƣỡng. 

Sự phát triển của hoạt động du lịch Hƣơng Sơn đã mang đến những biến đổi 
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tích cực về đời sống kinh tế nhƣng cũng mang đến những hệ lụy không mong muốn 

đối với VH nhƣ: tình trạng mất an ninh trật tự, xả thải bừa bãi, văn hóa ngoại lai... 

Để đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững cần ràng buộc lẫn nhau 

giữa chính quyền địa phƣơng phối hợp với các cơ quan đơn vị nhƣ: Ban Quản lý dự 

án, điện lực, tài nguyên môi trƣờng, xây dựng... cùng xây dựng, thực hiện kế hoạch. 

Hiện nay, do đặc thù của lễ hội chùa Hƣơng diễn ra trong 3 tháng đầu năm 

âm lịch, KDL tập trung đến Hƣơng Sơn chủ yếu vào mùa lễ hội chính, vì vậy Ban 

Quản lý lễ hội chùa Hƣơng đƣợc thành lập 1 năm 1 lần vào đầu mùa lễ hội và giải 

thể khi lễ hội kết thúc. Ban Quản lý trực thuộc UBND huyện Mỹ Đức, chịu chỉ đạo 

trực tiếp về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trƣờng, an ninh trật tự xã hội… UBND 

huyện Mỹ Đức thành lập 2 tổ công tác liên ngành để quản lý an ninh trật tự, vệ sinh 

môi trƣờng, phòng chống cháy nổ, các phƣơng tiện di chuyển trong lễ hội. 

 - Các quy định chung: Trong bối cảnh phát triển du lịch, bên cạnh những 

chính sách mƣu sinh phát triển vốn tài chính hạ tầng Hƣơng Sơn, trong cộng đồng 

cƣ dân cũng có những chính sách bảo tồn các nguồn lực tài chính cộng đồng. Theo 

thông tin điều tra nhiều ngành nghề trong xã của NCS: Hai nghề có doanh thu lớn 

nhất tại Hƣơng Sơn trong mùa lễ hội ở Hƣơng Sơn là nghề bán hàng dọc lối đi lên 

di tích và nghề chèo đò. Tuy nhiên, theo lệ xã Hƣơng Sơn: không phải ai cũng đƣợc 

phép tham gia vào việc bày bán hàng hóa và sản phẩm du lịch dọc lối đi lên di tích 

hoặc có suất chèo đò, mà chỉ những ngƣời trong thôn mới đƣợc buôn bán và mƣu 

sinh ở những khu vực đón đƣợc nhiều KDL thăm quan. Đặc biệt là chỉ ngƣời thôn 

Yến Vỹ mới đƣợc ƣu tiên bán hàng rong dọc lối đi. Không phải: dâu, rể, trai gái - 

ngƣời thôn Yến Vĩ. Ngƣời ngoài làng vào đây mƣu sinh sẽ bị đánh, đuổi hoặc bị hất 

gánh hàng đi (Phỏng vấn chị bán ngô thôn Đục Khê) 

 - Biến đổi các chuẩn mực và sự ủng hộ từ quan hệ xã hội: Trong công tác bảo tồn 

và phát triển bền vững Hƣơng Sơn, Sở TNMT triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao 

nhận thức cộng đồng, bảo tồn ĐDSH, BVMT cho ngƣời dân, chính quyền địa phƣơng và 

Ban quản lý rừng đặc dụng Hƣơng Sơn nhƣ: Thi “Sáng tác thơ ca, vẽ tranh về BVMT, 

bảo tồn ĐDSH trên địa bàn xã Hƣơng Sơn”. Theo kế hoạch, năm 2017, Sở TNMT áp 
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dụng thí điểm mô hình “Sống xanh” tại xã Hƣơng Sơn. Tại đây, các hộ gia đình tham gia 

mô hình đƣợc chuyên gia hƣớng dẫn phân loại rác, tận dụng chất thải thực phẩm thừa 

làm phân hữu cơ, trồng rau sạch, cây xanh giúp làm sạch, giữ gìn môi trƣờng, tăng thu 

nhập và quảng bá thực phẩm sạch cho ngƣời dân. 

Trong bối cảnh phát triển du lịch, VHMS của CDXHS, huyện Mỹ Đức biến 

đổi tích cực và tiêu cực trong đời sống cộng đồng. Lợi nhuận từ du lịch làm biến đổi 

lối ứng xử của một bộ phận cƣ dân. Tuy nhiên, những biến đổi tiêu cực đó chƣa 

phải là chuẩn mực chung đƣợc cộng đồng CDXHS công nhận. Về cơ bản cộng 

đồng cƣ dân vẫn đề cao các giá trị đạo đức truyền thống, hƣớng tới việc bảo vệ môi 

trƣờng. Những ngành nghề mƣu sinh tiêu cực không nhận đƣợc sự ủng hộ từ đại bộ 

phận những ngƣời làm ăn chân chính. Điều này cũng thể hiện rõ trong nguyện vọng 

của cƣ dân trong xã khi đƣợc phỏng vấn. Theo cô NTL (bán hàng trên lối đi Thiên 

Trù): “Chùa Hương đã khiến cho chúng tôi tự hào vô cùng về nơi mình sinh ra và 

lớn lên, được hưởng lộc, buôn bán tại đây. Nhưng có những vấn đề tiêu cực như tệ 

nạn bán thuốc giả để lừa KDL, tình trạng móc túi từ những nơi khác đến vào hội 

hay tình trạng chặt chém KDL khiến chúng tôi cũng rất bức xúc và mong cơ quan 

chức năng giải quyết triệt để...”. 

3.1.4. Biến đổi văn hóa trong sử dụng nguồn lực tài chính 

 Để kiến tạo một nghề nghiệp mƣu sinh mỗi năm hoặc lâu dài, các CDXHS 

phải có nguồn lực tài chính khác nhau. Đơn cử: ngoài những chi phí trực tiếp cần 

đầu tƣ cho vật liệu nấu ăn để bán cho KDL của nghề bán quán, để có đƣợc chỗ bán 

quán (những chỗ đẹp) cƣ dân phải nộp 300 triệu tiền mua chỗ trong năm; nghề bán 

bánh kẹo củ mài: 170 triệu/ chỗ; viết sớ, sắp lễ: 80 - 100 triệu đồng/ năm; chèo đò: 

vài triệu tiền mua đò; “nghề” kích cá phải chi khoảng 4 triệu tiền mua nguyên vật 

liệu… Để có thể huy động đƣợc những số tiền từ nhỏ đến lớn, thuộc các ngành nghề 

khác nhau, CDXHS tạo dựng từ các nguồn chính thống và phi chính thống. Thứ 

nhất: Chính thống từ tích lũy của chính các hộ gia đình từ lâu. Số lƣợng này chiếm 

rất nhỏ trong cộng đồng cƣ dân. Do CDXHS trƣớc năm 1990 đa phần đều nghèo, 

CDXHS bắt đầu có sự đổi mới trong đời sống văn hóa là từ bối cảnh phát triển du 
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lịch. Thứ hai: Từ quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Hƣơng Sơn (đƣợc thành lập 

theo Quyết định số 42/QĐ-NH ngày 25/12/1999 của Ngân hàng Nhà nƣớc tỉnh Hà 

Tây) để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, giải quyết việc làm. Thứ ba: Từ việc 

vay nặng lãi của một số hộ giàu trong xã. Khi vay nặng lãi, cƣ dân phải trả lãi hiện 

nay là: 5000 VND/ ngày. 

3.1.5. Biến đổi văn hóa trong sử dụng nguồn lực vật chất  

 - Trong tài nguyên thiên nhiên phục vụ du lịch: Sau năm 1990, để thích ứng với 

bối cảnh phát triển du lịch và nhu cầu phát triển đời sống, CDXHS làm hấp dẫn hơn 

các nguồn lực vật chất để phát triển du lịch qua việc: cƣ dân đặt tên cho các ngọn 

núi mà khách vãn cảnh trên đƣờng chèo đò vào Hƣơng Tích theo hình dạng tự nhiên 

của núi (Núi Mâm Xôi, hòn Con Gà, núi Con Voi, núi Đổi Chèo…); trồng nhiều 

hoa sen, hoa súng dọc theo suối để làm đẹp hơn cảnh quan trên đƣờng chèo đò chở 

khách, khai thác và phát triển dịch vụ làm mẫu ảnh cho các KDL đến Hƣơng Sơn 

muốn chụp ảnh với hoa sen, hoa súng trên suối Yến...  

Hay nhƣ “Đền Trình” là tên điểm di tích mà ngày nay KDL thƣờng dừng lại 

để sửa soạn “báo cáo” để vào làm lễ chính trong Hƣơng Tích cũng là tên biến đổi 

do KDL đặt. Theo BQL di tích Hƣơng Sơn: Tên trƣớc đây của “Đền Trình” ghi trên 

cổng đền là “ngũ nhạc linh từ” (có nghĩa là: 5 ngọn núi trƣớc ngôi đền thiêng) - do 

trƣớc cổng “Đền Trình” có 5 ngọn núi. Khi du lịch phát triển, cƣ dân đến Hƣơng 

Tích đều đi qua đền thiêng này, trƣớc là vào vãn cảnh, sau này hình thành ý thức 

đến “trình báo” trƣớc khi vào điểm di tích chính. Từ đó tên “đền Trình” đi vào tập 

quán du lịch, trở thành chính thức và còn tồn tại đến ngày nay. Bối cảnh phát triển 

du lịch tác động, làm biến đổi di tích, cảnh quan từ tập quán của chủ thể và khách 

thể trong hoạt động du lịch.  

 Do nhu cầu đi lại và doanh thu từ việc bán vé thắng cảnh, trùng tu di tích nên 

nhiều chùa chính, hang động đã có điều kiện tôn tạo. Các lối đi ghép đá trƣớc đây 

đƣợc tu sửa, xây trát lại cho chắc chắn. Con đƣờng dẫn ra bến đò đƣợc cƣ dân và 

chính quyền địa phƣơng mở rộng hơn và bê tông hóa cho sạch sẽ. Các biển cảnh 
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báo khu vực nguy hiểm đƣợc lắp đặt để hỗ trợ sự an toàn của KDL. Năm 2006, cáp 

treo Hƣơng Sơn ra đời để phục vụ nhu cầu đi lại của KDL đến tận Hƣơng Tích. 

Nhiều đƣờng đi, di tích bị phá hủy do thời gian đƣợc trùng tu, tôn tạo. Nhà khách 

Thiên Trù cũng đƣợc xây mới để mở rộng không gian nghỉ ngơi cho KDL trên 

chặng tham quan vào Hƣơng Tích. Tuy nhiên, bên cạnh những biến đổi tích cực về 

nguồn lực vật chất mƣu sinh, cũng tồn tại những BĐVHMS tiêu cực nhƣ: 

Từ năm 1991- 1996: Trƣớc những lợi ích từ phát triển du lịch đem lại, một 

bộ phận không nhỏ cƣ dân trong xã đã có phong trào lập các điện thờ giả di tích 

truyền thống, đồng thời huy động những ngƣời trong gia đình đóng làm sƣ giả để 

đánh lừa KDL, thu tiền đặt lễ của KDL. Hai ngƣời khởi xƣớng đầu tiên trong phong 

trào này là ông Nguyễn Văn Bạo và ông Bùi Văn Chế. Sau hoạt động lập đền và 

đóng làm sƣ giả thành công đã kéo theo một phong trào chung trong cộng đồng về 

việc xây dựng đền, chùa giả thu hút KDL đến xã Hƣơng Sơn. Theo thống kê của 

BQL vào thời điểm này đã có tới 42 điểm di tích trái phép xây dựng. Lý giải cho 

phƣơng thức mƣu sinh “trái chiều văn hóa tâm linh” này, theo BQL di tích: Giai 

đoạn 1991- 1996, du lịch xã Hƣơng Sơn phát triển mạnh, trong khi hệ thống cáp 

treo lại chƣa ra đời nên tuyến đƣờng bộ DL lên Hƣơng Tích phát triển, KDL có thói 

quen rải tiền lễ trên nhiều di tích đi qua. Một bộ phận cƣ dân “nhạy bén”, chỉ vì lợi 

ích mƣu sinh đã có những hành vi mƣu sinh đó… Vấn đề này sau đó đã bị truyền 

thông lên án gay gắt, từ đó trong 2 năm 1997- 1998: BQL và chính quyền địa 

phƣơng đã quyết định xóa bỏ 42 điểm mƣu sinh trái phép của một bộ phận cƣ dân 

trong xã này. Tuy nhiên, khi tiến hành tháo dỡ các di tích, theo tâm nguyện của 

cộng đồng cƣ dân, BQL quyết định giữ lại 5 điểm. Mặc dù 5 điểm di tích này không 

nằm trong hồ sơ quản lý di sản cấp quốc gia ở xã Hƣơng Sơn nhƣng đến ngày nay 

vẫn còn tồn tại trong cụm thắng cảnh du lịch Hƣơng Sơn.  

- Trong sử dụng công cụ mưu sinh: Cùng với sự phát triển của xã hội, để đáp ứng nhu 

cầu nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm thời gian lao động, những công cụ mƣu sinh 

đơn sơ, cơ học truyền thống của CDXHS cũng đƣợc cải thiện bằng những công cụ hiện 

đại, cho năng suất lao động cao hơn. Những công cụ mƣu sinh nông nghiệp đặc trƣng 
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trƣớc đây ở Hƣơng Sơn nhƣ: cái liềm Hƣơng Sơn, cuốc bạt, cái cày, bừa, ván cấy... đã 

đƣợc cƣ dần thay thế bằng máy cày, máy bừa ruộng, máy gặt, máy phụt lúa, hệ thống 

máy bơm nƣớc tƣới tiêu. Thay vì cƣ dân chỉ chèo đò bằng thuyền thúng thì sau năm 

1990, cƣ dân sử dụng cano để chuyển hàng vào sâu trong bến, đò chỉ còn dùng để 

chuyên chở KDL vãn cảnh, hành hƣơng. 

Công cụ chuyên chở khách du lịch: Trƣớc năm 1990, cƣ dân chở khách đi đò bằng 

nhiều loại thuyền khác nhau nhƣ: thuyền tam bản, thuyền thúng tráng nhựa đƣờng; nhƣng 

sau khi du lịch phát triển, năm 2007 cƣ dân sử dụng thuyền tôn có công suất chuyên chở 

nhiều hơn đã xuất hiện và đƣợc duy trì đến ngày nay. So với những loại thuyền trƣớc đây, 

thuyền tôn chắc chắn, nhẹ nhàng và đem lại hiệu quả mƣu sinh tốt hơn.  

Trong bối cảnh phát triển du lịch, điện thoại di động, internet cũng là một 

trong nhƣng công cụ mƣu sinh rất hiệu quả của CDXHS: KDL có thể đặt các dịch 

vụ qua điện thoại; hoặc đặt dịch vụ trên website của cơ sở kinh doanh, từ đó các 

mối quan hệ mƣu sinh đƣợc kết nối và phát triển. Chủ nhà hàng cũng có thể gọi 

điện liên kết nhà cung cấp thực phẩm tận nhà thay vì họ phải đi ra chợ để tìm mua 

thực phẩm về chế biến nhƣ trƣớc đây. Những phƣơng thức ứng xử mới trong quan 

hệ giữa KDL với nhà cung ứng dịch vụ, giữa nhà cung ứng với việc liên kết các 

dịch vụ trong du lịch mới này đã rút ngắn thời gian lao động so với trƣớc năm 1990, 

cho năng suất dịch vụ tốt hơn, hiệu quả cao và mất ít thời gian hơn.  

Nhìn chung, sự phát triển của ngành kinh tế DL trong xã hội đã dẫn tới sự biến 

đổi về VH, làm thay đổi công cụ mƣu sinh, phƣơng thức mƣu sinh, những thay đổi 

về năng suất lao động và hiệu quả về kinh tế đã dẫn tới những biến đổi trong văn 

hóa, lối sống tích cực và tiêu cực trong đời sống văn hóa của cộng đồng CDXHS. 

3.2. Biến đổi văn hóa thể hiện trong các hoạt động mƣu sinh 

3.2.1. Sự biến đổi nghề nghiệp, việc làm, phương thức mưu sinh 

 - Sự biến đổi nghề nghiệp truyền thống: Hoạt động mƣu sinh truyền thống 

của CDXHS chủ yếu dựa vào tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên, trong bối cảnh 

phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch, nghề nghiệp của cƣ dân cũng chịu tác động 

và biến đổi mạnh mẽ.  
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 + Mưu sinh bằng nông nghiệp: CDXHS vẫn duy trì việc làm nông nghiệp, 

nhƣng không còn coi là nghề chủ đạo, xuyên suốt mà là chỉ là nghề phụ hỗ trợ cho 

các nghề dịch vụ trong du lịch. Nghề chăn nuôi có nhiều biến đổi so với những năm 

1990 với quy mô chăn nuôi đƣợc mở rộng. Cƣ dân lập trang trại chăn nuôi, số lƣợng 

lên đến hàng trăm con lợn, gà... để phục vụ nhu cầu sản xuất thực phẩm cung cấp cho 

thị trƣờng du lịch. Lý do của việc chuyển đổi phƣơng thức, hoạt động mƣu sinh 

trong bối cảnh phát triển mới là: Nghề làm ruộng so với nghề du lịch hiện nay cho 

thu nhập thấp, lại vất vả, không đủ ăn; trong khi nghề du lịch chỉ cần tập trung trong 3 

tháng xuân hội và rải rác trong năm lại có lợi ích kinh tế hơn hẳn, không quá vất vả, có 

vốn tích lũy trong suốt năm. Với nghề chăn nuôi, CDXHS nhận ra rằng: thị trƣờng du 

lịch đòi hỏi một số lƣợng vƣợt trội về thực phẩm so với những năm trƣớc đây, việc 

chăn nuôi theo mô hình trang trại tập trung cũng tích kiệm sức lao động và đem lại lợi 

ích lớn hơn, đặc biệt vào dịp xuân hội.   

+ Mưu sinh bằng trồng trọt ở thung: Hiện tại, rừng Hƣơng Sơn đƣợc kiểm 

soát chặt chẽ. Tuy nhiên, nghề trồng trọt trên thung vẫn tồn tại và phát triển ở 

Hƣơng Sơn dƣới sự quản lý của BQL rừng Hƣơng Sơn. Trên thung hiện nay 

CDXHS đã thay thế những loại cây lƣơng thực nhƣ trƣớc đây bằng việc phát triển 

các cây có giá trị kinh tế cao và cây đặc sản của vùng Hƣơng Tích nhƣ: rau sắng và 

cây mơ để bán cho KDL.  

Mơ và rau sắng là những sản vật nổi tiếng ở rừng Hƣơng Sơn, nhƣng nguồn 

lợi tự nhiên không nhiều, trong khi nhu cầu của KDL lại cao. Để khôi phục và bảo 

tồn nguyên vẹn các hệ sinh thái rừng, bảo tồn tính đa dạng sinh học, phát triển các 

loại động thực vật quý hiếm tại rừng đặc dụng Hƣơng Sơn sau năm 1990, CDXHS 

đã nhân giống thành công rau sắng dƣới tán rừng. Rau sắng vốn là loại cây rừng, ƣa 

thích bóng râm và thƣờng mọc cheo leo, bám vào các sƣờn núi. Với điều kiện 

hoang dại, cây rất ít khi ra quả và nếu có quả tỷ lệ nảy mầm trong tự nhiên cũng 

không nhiều. Cƣ dân trồng rau sắng (chủ yếu ở Thung Chùa)- ông NVL ngƣời sở 

hữu nhiều cây rau sắng và cây mơ cổ thụ nhất vùng đã nghĩ ra cách cạo mỏng lớp 

cùi ngoài hạt rồi đem ngâm nƣớc để kích thích hạt nảy mầm. Với cách này, tỷ lệ 
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nảy mầm của hạt đạt 60%. Ông cho biết: “15 năm nay, tôi ươm hạt rau sắng rồi 

đem nhân giống trồng dưới tán rừng của gia đình. Mỗi năm một ít, đến nay, vườn 

rau sắng của gia đình có hàng nghìn gốc. Cây sắng lớn nhất được 15 tuổi, cây nhỏ 

nhất mới trồng năm ngoái, còn bé xíu, phải 5 năm nữa mới thu hoạch được”. Ngoài 

rau sắng, gia đình ông NVL còn có 20 gốc mơ Hƣơng Tích cổ thụ. Hỏi về thu nhập, 

ông L cho biết: “…mỗi năm được vài tạ mơ, vài tạ rau sắng, đủ ăn quanh năm...” 

Gia đình bà ĐTTr có 5 gốc mơ cổ thụ cũng nhân giống thành công hàng trăm gốc. 

“Rừng mơ nhà tôi bước sang năm thứ 4, bắt đầu cho quả bói. Năm ngoái, mới thu 

bói nhưng cũng được hơn một tạ, có người vào tận rừng thu mua với giá 50 

nghìn/kg.” Theo kinh nghiệm của bà Tr thì những năm rét đậm, mƣa phùn thì mơ 

đƣợc mùa. Cùng với mơ và rau sắng, gia đình bà Tr còn sở hữu một vƣờn dƣợc liệu 

rộng lớn dƣới tán rừng. Bà kể: “Tôi trồng địa liền, gừng gió, tam thất nam, sâm đại 

hành, sạ đen, sả, đơn tướng quân, cỏ xước, thiên niên kiện, mạch môn… Các cây 

dược liệu này phục vụ nguyên liệu cho gia đình làm nghề bốc thuốc chữa bệnh và 

đổ buôn cho các hộ cất hàng bán cho KDL đến chùa Hương”; hoặc gia đình ông 

ĐVS có thu nhập ổn định từ làm kinh tế dƣới tán rừng. Tầng trên là cây gỗ, tầng 

dƣới ông S trồng hàng nghìn gốc rau sắng. Hiện đang là mùa đông, chƣa vào vụ 

rau sắng nhƣng những ngày này, ông S vẫn có rau trái vụ bán cho khách. Tuy 

không nhiều nhƣ chính vụ nhƣng nhờ cần cù, chịu khó, mỗi ngày gia đình ông 

cũng thu đƣợc 200- 300 nghìn đồng, chƣa kể các khoản thu từ việc gieo trồng phụ 

thêm từ bán củ sả, cây dƣợc liệu, chăn nuôi gà dƣới tán rừng... Nhờ rừng mà gia 

đình ông ĐVS cũng nhƣ nhiều hộ dân khác ở xã Hƣơng Sơn nuôi đƣợc các con 

học đại học, xây nhà cao tầng. 

+ Nghề buôn bán, giao thương: Bối cảnh phát triển DL cũng mở ra cho 

CDXHS cơ hội phát triển, giao thƣơng các ngành nghề truyền thống. CDXHS cũng 

sớm nhận ra những cơ hội này và phát triển một số ngành nghề nhƣ bán: đồ lƣu 

niệm, các đặc sản của vùng, các sản vật đƣợc khai thác từ rừng hoặc nuôi trồng. Đối 

tƣợng trong quan hệ thƣơng mại trong DL hiện nay mở rộng từ các địa phƣơng đến 

các quốc gia. Các đặc sản của CDXHS ngày càng có vị trí trên thị trƣờng đặc biệt là 

mơ và rƣợu mơ Hƣơng Tích. Sự phát triển của du lịch nhƣ một kênh tiếp thị truyền 
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thông cho các sản vật của Hƣơng Sơn đến với thị trƣờng từ đó mở ra cơ hội giao 

thƣơng kinh tế các ngành nghề mƣu sinh khác nhau cho cƣ dân địa phƣơng. 

+ Mưu sinh bằng chèo đò: Hiện tại, để phục vụ KDL, các chủ thể mƣu sinh 

bằng nghề chèo đò sử dụng những chiếc thuyền tôn, thuyền sắt thay cho thuyền tam 

bản, thuyền thúng… nhƣ trƣớc đây. Lý do dẫn đến sự chuyển đổi công cụ lao động 

nghề chèo đò của CDXHS sau năm 1990 là do: thuyền tôn, thuyền sắt nhƣ hiện tại 

ít bị đắm, lật; nhẹ hơn, số lƣợng ghế ngồi trên thuyền để chuyên chở nhiều hơn; qua 

thời gian ít bị hƣ hại hơn. Để đầu tƣ một con thuyền chuyên chở KDL nhƣ vậy, cƣ 

dân chèo đò hiện nay cũng phải đầu tƣ vốn vài triệu đồng. (Thông tin điền dã 2017).  

Nhìn chung, sự thay đổi của các nghề nghiệp truyền thống tại xã Hƣơng Sơn 

thể hiện rõ rệt trong những năm gần đây. Sự thay đổi đó đã mang lại hiệu quả kinh 

tế, cải thiện đời sống của cƣ dân tốt hơn. Tuy nhiên, trong hoạt động mƣu sinh một 

số ngành nghề cũng tiềm ẩn những vấn đề về môi sinh, môi trƣờng phát triển không 

bền vững trong tƣơng lai.    

 - Sự xuất hiện các hoạt động mưu sinh mới: Trí tuệ và kĩ năng mƣu sinh của 

CDXHS qua thời gian cũng dần đƣợc nâng cao. Nửa cuối thập kỷ 90 của thế kỉ XX 

ở xã Hƣơng Sơn, hầu hết cƣ dân MS nghề nông sản truyền thống nhận ra đƣợc cơ 

hội mới trong bối cảnh phát triển du lịch, từ đó chủ động chuyển đổi sang nghề dịch 

vụ du lịch, nâng cao đời sống, văn hóa và nhận thức. CDXHS cũng tự phát triển các 

kĩ năng nhất định của ngƣời làm du lịch. Mặc dù còn nhiều vấn đề tồn tại trong hoạt 

động mƣu sinh giữa chủ thể và khách thể, nhƣng so với thời kỳ trƣớc năm 1990, quan 

hệ ứng xử của chủ thể mƣu sinh xã Hƣơng Sơn với khách thể đã có nhiều biến đổi: 

CDXHS cƣ xử khoáng đạt hơn, khéo léo hơn, biết mở rộng giao thƣơng hơn với KDL 

và xã hội. Bối cảnh phát triển du lịch làm thay đổi đời sống tâm lý, lối sống, tƣ duy, 

cách nghĩ, cách làm của CDXHS: Trƣớc đây họ tĩnh lặng, đơn điệu, cởi mở, nay: họ ồn 

ào, mƣu sinh năng động hơn. Thời vụ nông nghiệp chủ đạo của cƣ dân trƣớc đây manh 

nha, chậm chạp và tĩnh tại, nay họ biến đổi với tác phong: sôi động, gấp gáp, công 

nghiệp, không trì trệ nhiều nhƣ trƣớc.  

        Cũng từ đây các nghề mới đƣợc ra đời và phát triển mạnh tại xã Hƣơng Sơn. Qua 

thực tế khảo sát, điền dã tại xã Hƣơng Sơn, NCS nhận thấy sự chuyển đổi hoạt động 

mƣu sinh từ các nghề truyền thống của CDXHS đƣợc tổng hợp trong Bảng 3.1:  
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Bảng 3.1. Sự biến đổi hoạt động mƣu sinh của CDXHS sau năm 1990 

Số 

TT 

Hoạt động mƣu sinh                          

trƣớc năm 1990 
Hoạt động mƣu sinh mới 

1 Kinh doanh cơ sở lƣu trú Kinh doanh nhà trọ, khách sạn 

2 
Làm nghề nông, sản xuất sản phẩm 

làng nghề 

Cung cấp thực phẩm, đồ lƣu niệm 

khu di tích 

3 
Bán nƣớc giải khát, xe ôm ở địa 

phƣơng, những ngƣời thất nghiệp 
Chỉ đƣờng, dẫn đƣờng (“cò” du lịch) 

4 Làm ruộng, trồng lúa nƣớc trên thung 
Chèo đò, nghề cho thuê vật dụng và 

làm mẫu ảnh 

5 Bốc xếp, gánh cát nạo vét từ lòng sông 
Bán quán ăn, bán nƣớc dạo trên bến 

cho khách du lịch 

6 Lao động thủ công Cho thuê nhà trọ, lƣu trú tạm 

7 Bán cá Làm mắm tép, bán mắm tép 

8 Bán hàng rong Gánh lễ thuê lên khu di tích 

9 Dẫn đƣờng tại điểm Chụp ảnh cho khách du lịch 

10 Kinh doanh kim hoàn, vàng bạc Cho vay nặng lãi 

11 Ngƣời trong tuổi lao động thất nghiệp 
Lao công, bảo vệ di tích (Nghề  bảo 

vệ, thu dọn di tích) 

12 
Cụ già, ngƣời cao tuổi, ngƣời có tri 

thức và hiểu biết ở Hƣơng Sơn 
Hƣớng dẫn du lịch tại điểm 

13 Ngƣời có bất động sản lớn gần di tích Cho thuê bãi đỗ xe du lịch tại điểm 

14 Trông coi đền Khấn thuê cho KDL 

15 Bán quán nƣớc 
Sắp lễ thuê, bán lễ cho khách thập 

phƣơng 

16 Đi rừng lấy củ mài, sản vật rừng Nấu kẹo, làm bánh củ mài bán cho KDL 

17 Kiếm mơ, trồng mơ rừng Chế xuất rƣợu mơ bán cho KDL 

18 Đánh bắt thủy sản Kích cá điện ban đêm… 

[ Nguồn: NCS khảo sát và lập, năm 2017] 

       Sự phát triển du lịch đã tạo ra những công việc mới cho CDXHS trong bối cảnh 

phát triển DL, không mất nhiều sức lao động mà mang lại giá trị kinh tế cao hơn.  

 - Sự biến đổi về việc làm: Dân số của xã Hƣơng Sơn đông nhất so với các xã 

khác trong huyện. Tính đến tháng 11/2017 có 2,2 vạn ngƣời. Tổng số dân trong độ 

tuổi lao động tại xã Hƣơng Sơn có khoảng 1,2 vạn ngƣời- chiếm 54,5% dân số của 

xã. Ngành nghề lao động chính, thƣờng xuyên của cƣ dân hiện nay là dịch vụ du 

lịch, chiếm 70% tổng số lao động. Hiện tại, Hƣơng Sơn là xã có tỷ lệ lao động trong 

ngành dịch vụ cao nhất huyện Mỹ Đức. Tuy nhiên, lực lƣợng lao động trong ngành 
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dịch vụ tại Hƣơng Sơn mang tính mùa vụ do KDL chủ yếu đi du lịch Hƣơng Sơn 

vào mùa lễ hội chùa Hƣơng trong 3 tháng đầu xuân.  

   - Sự tăng nhanh về việc làm của người dân: Từ sau năm 1990, DL tại Hƣơng 

Sơn phát triển, các phƣơng thức mƣu sinh của cƣ dân biến đổi theo nhu cầu thực 

tiễn, việc làm của cƣ dân cũng tăng lên về mặt số lƣợng và hình thức. Nhiều ngành 

nghề trƣớc đây chỉ hoạt động nhằm phục vụ gia đình, dòng họ nay đã phát triển 

thành nghề. Phổ biến nhƣ: nghề chèo đò, kinh doanh nhà nghỉ, bán đồ ăn cho KDL, 

bán đặc sản của vùng, bán đồ lễ, sắp lễ và lễ cho KDL tại các đền trong khu di 

tích, bán cà phê dạo, nƣớc giải khát, các dịch vụ cho thuê chiếu nghỉ, kinh doanh 

bãi đỗ xe... 

+ Sản xuất tràng hạt: Cƣ dân xâu tràng hạt đã có từ trƣớc năm 1990. Khi 

khách hành hƣơng về xã Hƣơng Sơn với nhu cầu tâm linh, họ thƣờng mua sản phẩm 

du lịch lƣu niệm địa phƣơng về làm quà cho ngƣời thân bởi trong tâm thức của 

KDL Hƣơng Sơn “những chiếc tràng hạt gỗ thơm, gỗ mít từ Hƣơng Sơn quý lắm” 

(Chị L, KDL chùa Hƣơng, 6/2016). Sau năm 1990, việc xâu tràng hạt tiếp tục phát 

triển, nhƣng do sự biến đổi trong việc sử dụng nhiều loại gỗ khác nhau để chế tác 

tràng hạt. Cƣ dân không không chỉ sử dụng gỗ mít, gỗ Pơ mu, gỗ quý nhƣ trƣớc 

năm 1990 mà cả gỗ dâu tằm và các loại gỗ có giá trị kinh tế thấp hơn. Đại bộ phận 

cƣ dân nghề xâu tràng hạt ngày nay nhập tràng hạt bằng nhựa từ Trung Quốc về bán 

cho KDL, giá thành vì vậy rẻ hơn, nhƣng hƣớng tới nhiều khả năng chi trả khác 

nhau của KDL hơn. Nghề xâu tràng hạt của cƣ dân ngày nay phát triển dọc theo lối 

lên Hƣơng Tích, nhất là gần động, bởi tâm lý KDL khi leo lên cao, trƣớc “động 

thiêng” thƣờng có nhu cầu mua sản vật địa phƣơng này để “chánh niệm” mang về 

cho ngƣời thân làm quà.  

+ Chế tác đò và tay chèo (mái chèo) đò cho người chèo đò: Trong bối cảnh 

phát triển du lịch, cùng nhu cầu của KDL về đi đò nhiều hơn. Nhu cầu có các công 

cụ sản xuất có công suất lớn hơn của các nghệ nhân chèo đò cũng ra đời thích ứng 

với bối cảnh phát triển mới. Việc chế tác đò sau năm 1990 của CDXHS có sự thay 

đổi về kích cỡ, giá cả và công suất. Theo thời giá cập nhật vào 15/9/2017: Có 3 mức 
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giá, tƣơng đƣơng với 3 loại thuyền tôn chở KDL: 1) Đò chở đƣợc 6 ngƣời:            

khoảng 4 triệu đồng/chiếc: 2) Đò chở đƣợc 16 ngƣời: khoảng 8 đến 10 triệu đồng/ 

chiếc; và 3) Đò chở đƣợc 30 ngƣời: 13-14 triệu đồng/chiếc. 

Đò ít hỏng và sử dụng đƣợc trong nhiều năm nhƣng các mái chèo dễ hỏng và 

thƣờng xuyên phải thay mới. Do đó nghề chế tác tay chèo đò sau năm 1990 cũng là 

nghề phát triển của CDXHS trong bối cảnh phát triển DL. Theo điều tra thực tế của 

NCS (1/2018): Giá mỗi cặp tay chèo đò nhỏ hiện tại là: 400.000 đồng/ cặp. Giá cặp 

tay chèo đò to giao động từ 1 triệu- 1,2 triệu.  

 + Trông đồ, bê lễ cho khách hành hương: KDL từ xa đến, mang theo nhiều 

hành lý cồng kềnh (mà đến năm 2006 cáp treo mới ra đời), trong khi phải di chuyển 

nhiều và liên tục lên các bậc thang đá trét xi măng và bùn đất, mà tập quán KDL 

chùa Hƣơng thƣờng “gắng đi về trong ngày”... Đó là những cơ duyên để CDXHS 

phát triển nghề trông đồ lễ, bê lễ lên các điện chính cao, xa cho KDL. 

+ Kinh doanh nhà nghỉ và cho thuê chỗ gửi xe du lịch: Các đoàn KDL từ nhiều 

vùng miền đến Hƣơng Sơn chỉ tập trung đi trong ngày nên sân trống để đoàn khách gửi xe 

cũng là một vấn đề. Từ nhu cầu đó của KDL, một bộ phận cƣ dân có sở hữu những quỹ 

đất trống đã nhanh chóng khai thác, lợp mái và đổ bê tông thành chỗ đỗ xe cho KDL tham 

quan, kết hợp với ăn uống cho đoàn khách. Các chủ thể MS cũng sớm nhận ra biện pháp 

kết hợp kinh doanh chỗ đỗ xe, ăn uống và các dịch vụ phục vụ nhu cầu bất chợt của KDL 

sẽ dễ dàng hơn khi KDL đã gửi xe ở cơ sở của họ. Cơ sở Mai Lâm - Hƣơng Sơn là chủ thể 

lớn và thành công nhất ở Hƣơng Sơn trong việc kết hợp hai loại hình mƣu sinh du lịch này. 

+ Hướng dẫn viên du lịch địa phương: Hiện nay lƣợng KDL quốc tế càng phát triển 

ở Hƣơng Sơn, tuy nhiên sự thông dịch ngôn ngữ và hƣớng dẫn về các điểm tham quan đôi 

khi vẫn là một rào cản để KDL tìm hiểu và trải nghiệm các dịch vụ Hƣơng Sơn. Từ nhu 

cầu chính đáng đó của KDL, nghề hƣớng dẫn viên du lịch địa phƣơng đã ra đời. Theo 

thông tin khảo sát đƣợc cung cấp từ cơ sở bán vé thắng cảnh Hƣơng Sơn (2016): Cƣ dân 

làm nghề HDVDL ở Hƣơng Sơn hiện nay đã đáp ứng nhu cầu không chỉ của KDL nội địa 

mà còn có các ngoại ngữ nhƣ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc. 

+ Chụp ảnh dạo: Đây là một trong những nghề mới phát triển phổ biến ở xã 
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Hƣơng Sơn đặc biệt trong mùa lễ hội. Khoảng 2 năm trở lại đây, vào tháng 9, tháng 

10 nghề chụp ảnh phát triển do sự xuất hiện của hoa súng, hoa sen trên suối Yến thu 

hút KDL đến tham quan và chụp ảnh. Tuy nhiên, hiện nay nghề chụp ảnh của 

CDXHS không mang lại thu nhập cao do sự phát triển các trang thiết bị công nghệ 

hiện đại nhƣ điện thoại di động thông minh, máy ảnh cá nhân... Bên cạnh đó KDL 

cũng bị cảnh báo về tình trạng “chộp giật” của một bộ phận cƣ dân chụp ảnh rong tại 

điểm nên sau năm 1990 đến nay, KDL ít sử dụng dịch vụ này. 

+ Cung cấp các dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ trên bến Yến bằng đò: Phát triển trong 

khoảng 3 năm gần đây, với số lƣợng nhỏ chỉ: 20 cƣ dân. Để phục vụ tốt hơn nhu 

cầu của KDL về cà phê nóng, bánh, xôi nóng, trà nóng... trực tiếp trên bến vào ngày 

thƣờng, ngày nghỉ và nhất là xuân hội hay những dịp nông nhàn, những cƣ dân bán 

ngô dạo, rau sắng dạo, bán nƣớc, bán bánh trƣớc năm 1990 sớm nhận ra phƣơng 

thức bán những nhu yếu phẩm kịp thời này trên đò sẽ có lợi ích kinh tế lớn hơn. 

KDL ngồi lâu trên đò bến Yến thƣờng có tâm lý mệt mỏi, do di chuyển nhiều,   

trong khi điểm dừng đỗ lại xa. KDL đi sớm để hành lễ nên thiếu hụt những vật 

phẩm nhỏ này.  

Cƣ dân nghề bán dịch vụ ăn uống trên bến Yến bằng đò “quan hệ tốt” với 

những ngƣời chèo đò để thông qua họ, bán nƣớc, bán bánh… cho KDL trên bến. Từ 

đó, KDL đến Hƣơng Sơn hiện nay có thể dễ dàng mua cà phê nóng, trà nóng của 

những ngƣời chèo đò ngay khi đang ngồi trên đò Yến Vĩ vào các di tích.   

+ Cho vay nặng lãi: Sự gia tăng nhanh chóng việc làm của CDXHS đã mang 

lại thu nhập lớn, tuy nhiên cũng nảy sinh những hệ lụy của nền kinh tế thị trƣờng. 

Có thu nhập cao, con ngƣời sẽ phát sinh các nhu cầu giải trí, cá cƣợc, cờ bạc... dẫn 

đến tình trạng những ngƣời thua có nhu cầu vay tiền để chơi tiếp. Từ đó đã nảy sinh 

thêm một “nghề” nhạy cảm của CDXHS đó là “nghề” cho vay nặng lãi.  

+ Viết sớ, sắp lễ cho KDL: Phổ biến quanh di tích, trƣớc các cổng đền, khu di 

tích để phục vụ cho KDL có nhu cầu viết sớ và sắp lễ lên đền, chùa Hƣơng. Trƣớc 

đây, một bộ phận chỉ bán các mặt hàng phục vụ cho việc cúng lễ của KDL đến với 

các khu di tích. Sau đó, do nhu cầu viết sớ và việc mua đồ làm lễ gần di tích nên 
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nghề đã ra đời và phát triển ở gần di tích. Hiện nay, do cƣ dân viết sớ, sắp lễ cho 

KDL bán các lễ vật với giá quá cao so với thị trƣờng nên KDL ít mua lễ tại điểm mà 

chủ yếu là thuê viết sớ và mƣợn các đồ sắp lễ nhƣ: mâm, đĩa...  

+ Nấu bánh kẹo củ mài: Sau năm 1990, với sự gia tăng của dòng KDL ở 

Hƣơng Sơn, nhu cầu sau du lịch là mua quà lƣu niệm địa phƣơng cũng tăng cao. 

KDL ƣa thích những món quà nhỏ, mang bản sắc địa phƣơng về làm quà. Đáp ứng 

nhu cầu của KDL, những ngƣời đi rừng lấy củ mài sáng tạo ra việc nấu củ mài với 

đƣờng, vừng, lạc... để bán cho KDL. Tƣởng nhƣ một nghề nhỏ, nhƣng trong bối 

cảnh phát triển du lịch hiện nay, số hộ gia đình có nghề nấu bánh củ mài chiếm một 

lƣợng lớn trong các ngành nghề mƣu sinh ở Hƣơng Sơn. Tuy nhiên, khác với nghề 

bán bánh kẹo thủ công dọc di tích trƣớc khi phát triển du lịch, để có 1 chỗ bán bánh 

kẹo củ mài- Hƣơng Sơn hiện nay, các chủ thể phải chi tới 170 triệu/ ki ốt.  

+ Chế xuất rượu mơ Hương Sơn: Sau năm 1990, với việc phát triển phƣơng 

thức trồng mơ thay cho đi rừng thu hái mơ không còn nhiều nhƣ trƣớc và việc phổ 

biến “mơ Hƣơng Sơn” (thực chất là quả mai- Hòa Bình hoặc mơ lai mai), trong khi 

KDL có nhu cầu mua quà du lịch về cho ngƣời thân, một số nghệ nhân nghề mơ đã 

phát triển nghề làm rƣợu mơ Hƣơng Sơn để bán cho KDL.  

+ Chế tác quà lưu niệm địa phương: Trong bối cảnh phát triển du lịch, nhiều 

cửa hàng bán đồ lƣu niệm cho KDL đƣợc mở ra với đa số là các sản phẩm lƣu niệm 

có nguồn gốc từ Trung Quốc. Tuy nhiên vẫn có 3 sản phẩm du lịch đƣợc chế tác bởi 

những nghệ nhân xã Hƣơng Sơn đó là: điếu cày tre; lọ tăm gỗ và con chuồn chuồn 

tre là những sản phẩm bản sắc, hiếm hoi đƣợc các nghệ nhân Hƣơng Sơn tự làm ra 

và bày bán tại các quầy lƣu niệm xã Hƣơng Sơn.  

+ Cung cấp thịt đông lạnh cho các quán ăn: Để có chỗ bán hàng tốt cho KDL 

vào xuân hội, các chủ thể mƣu sinh nghề bán quán ăn phải mua chỗ với giá rất cao. 

Những vị trí đón đƣợc nhiều KDL ở Hƣơng Sơn, theo thông tin cập nhật ngày 

3/11/2017, có giá 300 triệu đồng/ năm. Trong khi đó, nếu kinh doanh không thuận 

lợi, dễ dàng dẫn tới thua lỗ, do đó các chủ cửa hàng ăn phải tìm mua những nguồn 

thịt rẻ tiền, đông lạnh và không rõ nguồn gốc để có lãi nhiều hơn. Từ đó, trong bối 
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cảnh phát triển du lịch, nghề cung cấp thịt đông lạnh cho các hàng quán ăn ra đời. 

Các chủ thể mƣu sinh này thu mua nguyên tiệu từ các địa chỉ không có nguồn gốc 

rõ ràng từ trung tâm Hà Nội (khi gọi điện thoại thì mang tới) và báo giá, bán tới tới 

các cửa hàng ăn ở Hƣơng Sơn. Hiện nay ở Hƣơng Sơn có khoảng 5 - 7 chủ thể mƣu 

sinh nghề này. Trong thị trƣờng kinh tế du lịch có sự cạnh tranh, các chủ thể thƣờng 

xuyên phải linh hoạt điều chỉnh giá cả liên tục, tùy theo nhu cầu của nhà hàng để 

cạnh tranh nhau, kích cầu tiêu dùng.    

 - Sự thay đổi tính chất của việc làm: Nghề nghiệp mƣu sinh thay đổi dẫn đến sự thay 

đổi về tính chất việc làm theo các xu hƣớng: 

+ Biến đổi hoàn toàn (đổi nghề): Trong quá trình phát triển của xã hội, chịu sự 

tác động của nhiều yếu tố bên ngoài, tính chất việc làm của cƣ dân cũng chuyển đổi 

hẳn từ nghề nghiệp truyền thống sang nghề mới trong lĩnh vực du lịch. Nhóm biến 

đổi này tập trung ở những cƣ dân làm các nghề nhƣ: nấu ăn trên khu di tích; làm 

mẫu ảnh; bán nƣớc dạo; bán đồ ăn, thức uống chuyên nghiệp trên di tích; trồng rau 

sắng, mơ bán cho KDL; gánh lễ lên di tích; nấu kẹo củ mài… 

+ Giữ nguyên nghề nghiệp truyền thống: Do nhiều nguyên nhân khác nhau mà 

một bộ phận CDXHS không chuyển đổi nghề nghiệp, mà duy trì những nghề nghiệp, tập 

quán mƣu sinh cũ. Một số nguyên nhân nổi bật là:  

 1) Không đủ điều kiện kinh tế. Thực tế khảo sát tại xã Hƣơng Sơn cho thấy: 

Nhiều hộ gia đình không phải không nhận thức đƣợc lợi nhuận tốt hơn từ những 

nghề mƣu sinh du lịch mang lại, nhƣng để có thể có một nghề đem lại lợi ích tốt 

hơn vào xuân hội ở Hƣơng Sơn, cần có những vốn ban đầu. Đầu tƣ một con thuyền 

tôn để chèo cho khách vào xuân hội có thể mất 5 - 7 triệu đồng. Mở một quán ăn ở 

trên khu di tích cần số vốn chừng gần trăm triệu đồng và phải chuẩn bị trƣớc vài 

tháng về hạ tầng vì vận chuyển lên trên di tích không đơn giản, chƣa kể để có chỗ 

bán hàng cần may mắn “bốc thăm đƣợc” chỗ bán hàng tốt… Do vậy không phải hộ 

gia đình nào muốn chuyển đổi nghề nghiệp mƣu sinh trƣớc thời cơ du lịch phát triển 

đều có thể làm đƣợc ngay. Trong khi nghề nông nghiệp truyền thống sẵn có ruộng 

đất, tuy vất vả nhƣng ngƣời dân đã quen với công việc đó nên họ không chuyển đổi 
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nghề nghiệp nữa. Một số nghề truyền thống có lƣợng cƣ dân “bảo thủ”, không 

chuyển nghề ở xã Hƣơng Sơn có thể kể đến: nghề trồng lúa, làm nông nghiệp, nghề 

làm mắm tép, nghề đánh bắt cá, nghề đi rừng kiếm củi, nghề trồng mơ... 

2) Không có đủ sức khỏe để thay đổi. Nhóm nguyên nhân này có thể kể đến 

một số ngành nghề của cƣ dân yêu cầu phải có sức khỏe nhƣ: kích cá điện trên suối, 

thợ nề cho các quán ăn trƣớc mùa du lịch, gánh cát trên sông cho các hàng quán sửa 

trƣớc vụ, chèo đò, gánh đồ lễ cho KDL… 

 + Biến đổi đan xen (biến đổi một phần): SBĐ đan xen hoạt động mƣu sinh 

của cộng đồng CDXHS biểu hiện qua nhóm cƣ dân chỉ tham gia một phần vào các 

công việc trong dịch vụ du lịch vào thời gian xuân hội. Vào các thời gian thấp vụ du 

lịch khác trong năm hay khi họ sắp xếp đƣợc thời gian, công việc, họ vẫn tiếp tục 

các hoạt động mƣu sinh truyền thống nhƣ: Cƣ dân sinh sống bằng nghề trồng trọt, 

chăn nuôi. Hay nhóm cƣ dân làm nông nghiệp trƣớc đây, nhƣng hiện tại họ vừa cấy 

lúa vừa trồng cây rau sắng phục vụ nhu cầu của KDL.  

3.2.2. Sự biến đổi văn hóa trong kỹ năng mưu sinh  

         Trong bối cảnh phát triển du lịch, do sự phát triển của các ngành nghề dịch 

vụ du lịch nên một bộ phận nhỏ những cƣ dân mƣu sinh các ngành nghề truyền 

thống còn duy trì nhƣng biến đổi đan xen với các ngành nghề dịch vụ, thậm chí 

hỗ trợ sự phát triển của các ngành nghề dịch vụ du lịch nhƣ: nghề chăn nuôi, 

nghề nông nghiệp, nghề thủ công...  Trong bối cảnh mới, một số nghề mƣu sinh 

của cƣ dân duy trì và trở thành nguyên, vật liệu cung ứng cho thị trƣờng du lịch 

nhƣ: cửa hàng ăn, khách sạn, cung ứng hàng hóa hành hƣơng cho KDL. Một số 

ngành nghề trƣớc đây kế thừa và phát triển những kinh nghiệm, kĩ năng mƣu 

sinh truyền thống nhƣ:  

3.2.2.1. Trong nghề chăn nuôi 

Bà T (nghề chăn nuôi, Tiên Mu) khi đƣợc phỏng vấn về kinh nghiệm chọn 

giống lợn nuôi ngày nay có chia sẻ: Giàu nuôi lợn đực, khó nuôi lợn cái; vì lợn đực 

phàm ăn, chóng lớn, sớm đƣợc bán nên đem lại giá trị kinh tế cao hơn. Trong khi 

nuôi lợn cái chỉ để “làm nái” chậm lớn, dễ ốm bệnh, khó bán hơn nên giống “lợn 
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sề” này chỉ để phối giống, giá trị kinh tế thấp hơn. Do vậy, gia đình bà T hiện nuôi 8 

con lợn, nhƣng chỉ nuôi 2 con lợn cái, còn lại là lợn đực. 

Để nuôi lợn mau lớn, bên cạnh kinh nghiệm chọn giống còn có nhiều kĩ 

thuật khác nhƣ: khi làm chuồng lợn, gia đình bà T phải chọn hƣớng đông vì đây 

là hƣớng mát mẻ, phù hợp với khí hậu Hƣơng Sơn nóng ẩm, từ đó lợn nhanh lớn, 

nếu làm chuồng lợn hƣớng Tây, lợn hay bị nắng, hƣớng Bắc vào mùa đông lợn 

hay bị lạnh. Do vậy, bà T có ví von rằng: Chuồng lợn làm hướng đông/ thổ công 

thờ hướng Bắc.  

Tuy nhiên, bên cạnh những tri thức và kinh nghiệm mƣu sinh tích cực đƣợc 

cƣ dân tích lũy, do nhu cầu ngày càng cao về thực phẩm trong bối cảnh phát triển 

du lịch, nhất là vào dịp xuân hội, trong “kĩ năng” mƣu sinh của CDXHS cũng biến 

đổi, hình thành những “kĩ năng” nuôi lợn tiêu cực, không mong muốn của phần 

đông hộ nuôi lợn ở xã Hƣơng Sơn hiện nay, nhƣ: Để lợn nhanh đƣợc xuất chuồng, 

có thịt lợn nạc cho các nhà hàng; phần đông các hộ chăn nuôi lợn ở xã Hƣơng Sơn 

hiện nay sử dụng chất kích thích tăng trƣởng từ Trung Quốc trong chăn nuôi lợn để 

rút ngắn thời gian xuất chuồng. Khi đƣa các chất hóa học này vào chăn nuôi lợn, 

thời gian chăn nuôi rút ngắn: Trƣớc năm 1990, để nuôi lợn theo phƣơng thức thủ 

công lợn phải 8 tháng mới có thể xuất chuồng. Nhƣng hiện nay, cƣ dân nuôi lợn ở 

xã Hƣơng Sơn nhờ vào việc sử dụng các chất hóa học này chỉ 3 đến 4 tháng là có 

thể xuất chuồng. SBĐ trong kĩ năng chăn nuôi lợn của các hộ nuôi lợn này, xét về 

hiệu quả kinh tế cao hơn và thời gian lao động thì ngắn, ít tốn công hơn, nhƣng đối 

với tiêu dùng thì rất tiêu cực… 

Sự biến đổi văn hóa mƣu sinh tiêu cực của những hộ nuôi lợn ở xã Hƣơng 

Sơn không dừng ở đó. Sau sự tiêu cực này, truyền thông có lên án và phổ biến về 

trình trạng nguy hiểm khi sử dụng chất hóa học trong chăn nuôi, từ đó KDL đến 

Hƣơng Sơn thƣờng mong muốn mua “thịt lợn sạch”, thịt lợn rừng… thì một số hộ 

chăn nuôi lợn tiếp tục nói dối khách về nguồn gốc thịt lợn, “phù phép” thịt lợn sề 

thành thịt lợn sạch, thịt lợn rừng Hƣơng Sơn để KDL mua “thịt lợn sạch” và “thịt 

lợn rừng nuôi vƣờn” về làm quà, ăn dần… Những SBĐ trong kĩ năng mƣu sinh kiểu 
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này khó có thể duy trì đƣợc trong bối cảnh phát triển du lịch bền vững và là sự cảnh 

báo đối với sự duy trì văn hóa mƣu sinh bền vững trong cộng đồng CDXHS.  

          Bên cạnh những biến đổi VHMS tích cực và tiêu cực của nghề nuôi lợn, nhà 

bà T khi dựng chuồng gà lại tích lũy cho gia đình kinh nghiệm khác nuôi lợn, bởi 

theo bà: Chuồng gà hướng đông, cái lông chẳng còn, vì gà không chịu đƣợc lạnh 

nhƣ lợn, làm chuồng gà hƣớng đông gà hay bị “rù”. Để nuôi đƣợc gà ngon, mau lớn 

xuất xƣởng có giá trị thƣơng mại cao kinh nghiệm chọn giống gà nuôi cũng hết sức 

quan trọng. Trong bối cảnh phát triển DL, do nhu cầu của KDL đến Hƣơng Sơn 

tăng nhanh và quan niệm “bán cho KDL” do vậy trong các hộ gia đình nuôi gà chọn 

giống gà ri nuôi để bán cho KDL quen và giống “gà Tàu” (cách gọi của cƣ dân nuôi 

gà xã Hƣơng Sơn) để bán cho “khách vãng lai”. Theo bà T: Nuôi gà phải chọn 

giống gà/ Gà ri bé giống nhưng mà đẻ mau.  

Cƣ dân làm nghề nuôi gà từ trƣớc năm 1990 đến hiện tại vẫn ƣu tiên chọn và phát 

triển giống gà ri (gà ta) trong chăn nuôi gà để lấy trứng và thịt bán cho khách “sành ăn”. 

Tuy nhiên, gà Tàu (gà Tam Hoàng) sau năm 1990 trong cung ứng cho các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ cho KDL vẫn ƣu tiên phát triển hơn, vì theo bà T: Gà Tàu tuy không ngon 

bằng gà ri, khi nấu thịt nát, nhạt, ăn thịt bột và ít đẻ trứng, nhƣng ƣu điểm giá rẻ dễ bán 

cho các nhà hàng chế biến cho KDL thích rẻ, nuôi mau lớn, cho năng suất cao. Những hộ 

gia đình nuôi gà Tàu ngày nay cũng biết cách chăm nuôi gà Tàu bằng việc cho ăn lẫn 

thóc với cám Tàu và kéo dài thời gian nuôi hơn nên đa phần KDL, với tâm lý ham rẻ, 

nếu không có yêu cầu đặc biệt về “gà ta”, vẫn không phân biệt đƣợc gà ta và gà Tàu khi 

sử dụng dịch vụ ăn uống ở xã Hƣơng Sơn.  

Khi chọn cụ thể từng con gà làm giống, theo bà T, cũng cần có kinh nghiệm tích 

lũy, phải chọn những con mà: Gà đen chân trắng, mẹ mắng cũng mua/ Gà trắng, chân 

chì, nuôi gì giống ấy. Bởi theo kinh nghiệm của cƣ dân nghề nuôi gà: giống gà đen 

chân trắng nuôi mau lớn, ít chết yểu. Trong khi giống gà trắng chân chì nuôi chậm 

lớn, dễ nhiễm dịch bệnh, chết yểu. 

Anh M (nghề nuôi trâu bò, thôn Tiên Mu) chia sẻ và giải thích những kinh 

nghiệm quý trong nghề nuôi trâu, bò: Trong bối cảnh phát triển du lịch, cƣ dân nuôi 
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nuôi trâu, bò không còn chăn thả ngoài đồng nhiều nhƣ trƣớc mà làm chuồng, trại 

cho trâu bò ở, để chăm nuôi đƣợc số lƣợng nhiều hơn. Thức ăn của trâu bò cũng 

“công nghiệp hóa” hơn bằng việc trộn cám vào thức ăn, chứ không còn chủ đạo sử 

dụng rơm, rau, cỏ, tự nhiên nhƣ trƣớc đây.  

Trong kinh nghiệm chăm nuôi trâu, Theo anh M: không nên “buộc trâu trưa 

nát chuồng”. Mặc dù trong bối cảnh hiện nay, việc nuôi trâu không còn chăn thả tự 

do ngoài đồng nhiều mà chủ yếu nuôi trong chuồng nhƣng ngƣời nuôi vẫn phải chịu 

khó dắt, thả trâu buổi sáng để trâu ăn cỏ, đến khi bán thịt trâu sẽ chắc hơn vì trâu ăn 

cám nhiều thịt thƣờng không ngon; mặt khác nếu cứ để trâu trong chuồng đến trƣa 

thì trâu tức chân, vệ sinh lung tung chuồng trâu dễ bị bẩn (nát). Do vậy sớm ngủ dậy 

phải dắt trâu ra đống rơm, cho trâu ăn rơm, cũng để dọn phân trâu từ hôm trƣớc.  

3.2.2.2. Trong nghề dịch vụ, du lịch 

Nửa cuối thập kỷ 90 của thế kỉ XX ở xã Hƣơng Sơn, nhiều cƣ dân nông 

nghiệp có xu hƣớng chuyển đổi sang nghề làm dịch vụ trong du lịch với sự hình 

thành nhiều kĩ năng nghề nghiệp, kĩ năng giao tiếp ứng xử của ngƣời làm du lịch 

trong mƣu sinh với KDL… 

  Kế thừa tri thức mƣu sinh của các thế hệ trƣớc, nghề bán quán ăn cho KDL 

cũng phát triển và tích lũy đƣợc các kinh nghiệm, tri thức mƣu sinh, cụ thể:  

- Trong nghề bán quán ăn. Theo cô V (chủ nhà hàng ăn Vinh Sắn), để chế 

biến ra những bát canh rau sắng ngon cho KDL cũng cần đến những tri thức nghề 

nghiệp tích lũy. Trƣớc đây, CDXHS nấu rau sắng ngon chỉ cần muối trắng và nƣớc 

mƣa. Ngày nay, cƣ dân vẫn có thể dùng nƣớc mƣa, muối trắng nhƣ trƣớc, nhƣng 

cũng có thể dùng nƣớc xƣơng hầm, nƣớc thịt nạc băm, tôm nõn để nấu. Không nên 

dùng mì chính và bột tôm để nấu vì bản thân cây rau sắng đã nhƣ “rau mì chính”, 

nấu nhƣ cách của cô sẽ khiến canh rau sắng có vị ngọt, thanh và và giữ đƣợc hƣơng 

vị tự nhiên riêng. Cùng là cây rau sắng nhƣng cô V không thả các bộ phận trên cây rau 

cùng lúc mà lá thì thả ngay sau khi nƣớc sôi, nhƣng nụ rau phải giã nát, lọc lấy nƣớc 

rồi mới thả vào nồi canh. 
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Với các nhà hàng phục vụ ăn uống, trong điều kiện khi hầu hết cá bày bán ở 

chợ đều là cá nuôi tăng trọng do cám của Trung Quốc, chính các chủ thể mƣu sinh 

nghề bán quán cũng tự phát triển kinh nghiệm chọn lọc và kiểm tra “nguồn cá có 

gốc tự nhiên”. Khi đƣợc hỏi về kinh nghiệm phân biệt và chọn lọc của cƣ dân nghề 

bán quán ăn, tránh việc mua nhầm các cá nuôi tăng trọng để bán cho KDL có nhu 

cầu ăn cá suối, cá tự nhiên (cá đồng, cá suối Hƣơng Sơn có giá cao hơn cá nuôi tăng 

trƣởng) cô V (nhà hàng Vinh- Sắn, Hƣơng Sơn) cho biết: Cá đồng hay cá suối của 

nhà hàng để bán cho các KDL có nhu cầu ăn cá tự nhiên mà cửa hàng cô thu mua 

hiện nay từ những ngƣời kích điện có những đặc điểm riêng để phân biệt với cá 

nuôi tăng trọng. Cá đƣợc cƣ dân nuôi tăng trọng thƣờng bụng to, thân ngắn do đầy 

đủ thức ăn từ cám Trung Quốc và mỡ lợn. Nhƣng cá do những ngƣời kích điện bán 

cho nhà hàng của cô thƣờng thân dài vì phải tự kiếm ăn trong môi trƣờng thiếu thức 

ăn, lại phải vận động nhiều để kiếm thức ăn ngoài đồng, suối. Cá đƣợc nuôi tăng 

trƣởng cũng thân mƣợt do vớt lên đem bán ngay, trong khi cá tự nhiên có thể bị xây 

sát do quá trình đánh kích hay câu khó khăn hơn nên thân và vảy cá có thể bị trày 

xƣớc. Ruột cá tự nhiên ít hơn, bụng cá nhỏ, thịt chắc, thơm và dai hơn… Với KDL 

“ngang đƣờng, tham rẻ”, cô bán cho cá nuôi, chế biến thêm gia vị, lên bàn ăn rồi 

KDL cũng rất khó phân biệt đƣợc đâu là cá nuôi, đâu là cá tự nhiên… Chỉ là việc 

chọn và quan sát cá của cƣ dân nghề bán quán ăn, nhƣng so sánh với bối cảnh hai 

thời kì: trƣớc và sau khi phát triển du lịch cũng thấy đƣợc sự phát triển công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa cũng tác động đến ngành nghề, văn hóa ứng xử, văn hóa tiêu 

dùng, VHMS, sự thích ứng mƣu sinh của cộng đồng CDXHS.  

Bên cạnh những kĩ năng đề cao giá trị VHMS trong nghề bán quán ăn nhƣ trên, 

cũng tồn tại những “trình độ”, “kĩ năng mƣu sinh” của nghề này mà các chủ thể bán 

quán ăn “tích lũy”, (thực chất là để lừa KDL) khác nhƣ: Nếu KDL vãng lai, vào nhà 

hàng ven đƣờng theo sự chỉ dẫn của xe vận chuyển và ngƣời chở đò để ăn đặc sản, thì 

đa phần sẽ bị các chủ quán ăn trộn “thịt đông lạnh” không rõ nguồn gốc xuất xứ, thịt 

tăng trọng bằng cám công nghiệp, nhƣng đƣợc sử dụng các gia vị chế biến có hƣơng vị 

riêng, át đi mùi thịt đông lạnh, thịt chó, thịt mèo, thịt lợn sề… và bị nói dối là thịt cầy 
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hƣơng, thịt nhím, thịt nai, thịt hoẵng… Các nhà hàng có thể đƣa cho KDL xem và lựa 

chọn những con vật thật, còn tƣơi sống. Tuy nhiên, khi chế biến, những chủ quán lại 

trộn thêm hoặc thay bằng thịt đông lạnh, thịt lợn sề, thịt chó, thịt mèo… Lý giải nguyên 

nhân của những “kĩ năng” mƣu sinh tiêu cực này, điều tra sâu một số cƣ dân (xin giấu 

tên) tiết lộ: Để mua đƣợc 1 chỗ bán quán có vị trí đẹp trên di tích, chủ quán phải chi tới 

300 triệu/ năm. Một số tiền không nhỏ cho cƣ dân mƣu sinh nghề bán quán, trong khi 

đó hàng quán bán trên di tích rất nhiều, để dựng trại, lán, chuyển nguyên vật liệu nghề 

bán quán lên cao, phải chi rất nhiều tiền, còn chƣa kể “tiền mua KDL”... Trong khi du 

lịch Hƣơng Sơn chủ yếu tập trung vào 3 tháng xuân hội. Từ đó, bằng nhiều cách, họ 

phải tìm nhiều nhà cung ứng đƣợc những nguyên liệu rẻ tiền để trà trộn. Thịt đông lạnh 

không rõ nguồn gốc rất dai, KDL hầu nhƣ ít đƣợc nếm, trải nghiệm trƣớc đó và thịt thú 

rừng Hƣơng Sơn cũng khó tìm, do vậy khó so sánh, lựa chọn. Trong khi đó, gà đông 

lạnh mua gốc chỉ 30.000/ cân. Các chủ thể bán thịt đông lạnh bán cho nhà hàng 80.000/ 

cân. Nhƣng qua chế biến, ƣớp tẩm gia vị át mùi và nói dối là thịt hoẵng, nai, nhím… 

các chủ quán có thể bán tới 800.000/ cân.  

- Trong nghề trồng rau sắng. Để có đƣợc vƣờn rau sắng nhƣ ngày nay, anh L 

(ngƣời trồng và bán rau sắng, kiểm lâm rừng Hƣơng Sơn) chia sẻ: có nhiều kĩ năng 

riêng của nghề trồng rau sắng. Rau sắng ngày nay trồng trên các bìa rừng, trên núi 

đá vôi. Rau sắng trồng ở vƣờn nhà không thể ngon bằng rau sắng trồng ở ven rừng 

đƣợc. Khác với cách phát triển và thu hoạch những cây rau khác. Để lấy lá rau sắng, 

không ngắt ngọn sắng mà ngắt lá trên thân cây, ngọn sắng để tiếp tục mọc ra lá non, 

mới là những lá ngon; cây sắng tiếp tục phát triển. Nếu ngƣời trồng sắng ngắt ngọn 

cây sẽ làm thân cây dày thêm (do sắng là giống cây thân gỗ). Sản phẩm ngƣời trồng 

rau sắng muốn thu hoạch là lá, do vậy cách ngắt lá rau sắng trên thân cũng là tri 

thức đặc trƣng, kinh nghiệm mƣu sinh mà cƣ dân trồng rau sắng tích lũy, chia sẻ. 

3.2.3. Sự biến đổi văn hóa trong không gian, thời gian và các yếu tố khác  

- Biến đổi trong không gian, thời gian mưu sinh 

+ Biến đổi trong không gian mưu sinh: Do quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế các dự án, công trình đƣợc đầu tƣ xây dựng dẫn đến tình 
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trạng diện tích đất để nông nghiệp bị thu hẹp lại. Ngƣ dân bị mất đi địa bàn hoạt động 

do trƣớc đây suối Yến nhiều cá, ngƣ dân đánh bắt cá tự do, nhƣng ngày nay để phục vụ 

cho hoạt động du lịch, suối Yến đã trở thành “đƣờng giao thông” phục vụ KDL ngồi đò 

trảy hội. Diện tích rừng bị thu hẹp do việc công tác quy hoạch bảo tồn, một số điểm 

di tích đƣợc đƣa vào khai thác du lịch. Trong khi không gian mƣu sinh của các cƣ 

dân nông nghiệp truyền thống thu hẹp thì không gian mƣu sinh các nghề dịch vụ, du 

lịch của CDXHS ngày càng mở rộng và phát triển.  

  + Biến đổi trong thời gian mưu sinh: Trong bối cảnh phát triển du lịch, thời 

gian mƣu sinh của CDXHS biến đổi đa dạng, theo nhiều khía cạnh khác nhau:  

Về cơ bản, thời gian mƣu sinh của cƣ dân các ngành nghề dịch vụ du lịch phát 

triển sôi động vào xuân hội, nay cƣ dân MS không kể ngày đêm theo nhu cầu của 

KDL. Thay vì theo thời gian mƣu sinh truyền thống “tháng giêng là tháng ăn chơi” 

thì hiện tại nhiều KDL “trảy hội chùa Hƣơng” ngay từ thời khắc giao thừa và rải rác 

suốt trong năm. Theo nhiều cƣ dân mƣu sinh nghề chèo đò: “Chúng tôi vui vẻ phục 

vụ khách hành hương quen có hẹn trước vào thời điểm này vì nhiều khi, những 

đoàn KDL này bồi dưỡng cho chúng tôi rất hậu” (Chị T, nghề chèo đò thôn Yến Vỹ) 

Đối với cƣ dân mƣu sinh “nghề” kích cá điện (biến đổi từ nghề đánh bắt thủy 

sản trƣớc đây), thời gian mƣu sinh chủ đạo thay đổi từ việc đánh bắt thủy sản bằng 

lƣới, cần câu, nơm ban ngày nhƣ trƣớc đây, thì nay, để đối phó với sự cấm cản của 

BQL, ngƣ dân kích cá vào ban đêm. Từ tối đến gần sáng (chừng 8 tiếng) để đánh 

cá. Khi đƣợc phỏng vấn về lý do biến đổi thời gian mƣu sinh “nghề” này hiện nay, 

vợ chồng cô Đ (xã Hƣơng Sơn) cho biết: vợ chồng cô phải đi đêm để tránh sự quản 

lý của khu di tích và kích điện ban đêm cá lên nhiều hơn, bắt đƣợc hơn ban ngày. 

 Với những nghề phụ trợ cho du lịch nhƣ: nông nghiệp, chăn nuôi, cƣ dân vẫn 

duy trì thời gian vụ chính để gieo trồng bởi ít nhiều chịu tác động bởi tự nhiên, tuy 

nhiên việc áp dụng kỹ thuật canh tác mới đã làm thay đổi ít nhiều thời gian MS 

nông nghiệp và chăn nuôi. Thời gian lao động của các cƣ dân các ngành nghề này 

đƣợc thu hẹp lại, ít tốn sức lao động hơn do sử dụng máy móc và chất hóa học trong 

nuôi, trồng. Tuy nhiên SBĐ về thời gian này không tỉ lệ thuận với giá trị sản phẩm 

lao động một số ngành nghề do chất lƣợng sản phẩm thu về không đƣợc ngon, lành 
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nhƣ trƣớc năm 1990 từ đánh giá của KDL. Điều này cũng lý giải phần nào sức hút 

của các giá trị VHMS truyền thống, với những phƣơng thức canh tác, nuôi trồng, 

tăng trƣởng tự nhiên, khi KDL mong muốn, tìm kiếm đƣợc trải nghiệm các giá trị 

truyền thống trƣớc đây, thƣởng thức những giá trị thật của các cây trồng, vật nuôi 

không tăng trƣởng theo phƣơng thức nuôi trồng truyền thống, mơ rừng thay vì mơ 

lai mai, mơ Hòa Bình đƣợc bày bán tràn lan, thịt sạch (không tăng trọng) thay vì thịt 

không rõ nguồn gốc trà trộn trong nhiều cửa hàng bày bán cho KDL hiện nay…   

 - Sự biến đổi môi trường, cảnh quan: Bối cảnh phát triển du lịch cũng là 

nguyên nhân của những khác nhau trong môi trƣờng cảnh quan mƣu sinh, môi 

trƣờng cƣ trú của cộng đồng cƣ dân. Cụ thể:  

 Dƣới tác động của DL, môi trƣờng cƣ trú, đi lại của cƣ dân đã có nhiều biến 

đổi. Đời sống cƣ dân đƣợc cải thiện, mật độ dân cƣ giãn dần và cƣ trú trên diện 

rộng. Nhà cửa đƣợc cải thiện, trên địa bàn xã số hộ có nhà kiên cố và bán kiên cố 

chiếm 97%, chỉ còn 157 hộ (3%) nhà xuống cấp. Các nguồn thu từ DL trong cộng 

đồng mƣu sinh đƣợc cắt lại một phần để trùng tu di tích, cải thiện đƣờng xá, đƣờng 

trục liên xã rộng 6 m đã đƣợc bê tông hóa 100%; đƣờng trục liên thôn mặt đƣờng 

rộng 4 m, xã hỗ trợ, thôn cùng đóng góp xây dựng. Trục đƣờng chính nội đồng, 

tổng chiều dài 29,3 km, quy hoạch rộng 4 - 6 m, đã cứng hóa 5 km, còn 24,3 km 

đƣợc trải cấp phối thuận lợi cho việc đi lại của cƣ dân và KDL. Xã Hƣơng Sơn luôn 

đƣợc ƣu đãi bởi các chính sách phát triển du lịch của ngành và các cấp chính quyền. 

Môi trƣờng cƣ trú trƣớc kia là làng quê khép kín - mẫu làng quê truyền thống của 

Việt Nam, thì nay đã đƣợc mở rộng với các mối quan hệ bên ngoài làng, ngoài xã.  

Nhà cửa của cộng đồng dân cƣ nhờ mƣu sinh du lịch cũng có sự thay đổi đáng 

kể. Đến nay, nhiều hộ gia đình đã thoát khỏi cảnh nghèo đói, môi trƣờng cƣ trú thay 

đổi theo với những ngôi nhà cao tầng, khang trang theo xu hƣớng đô thị hóa. Trong 

nhà nhiều hộ dân có trồng những cây cảnh có giá trị kinh tế cao để xanh hóa môi 

trƣờng cảnh quan. Đây cũng là dấu hiệu đáng mừng trong SBĐ đời sống văn hóa 

vật chất của CDXHS, từ SBĐVHMS khi du lịch phát triển có tác động tới. 

Bên cạnh đó, các quan thiên nhiên cũng có sự biến đổi: Cùng với sự phát triển 

của hoạt động du lịch, vấn về quy hoạch cảnh quan tổng thể đƣợc đầu tƣ quan tâm 
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(chủ yếu các yếu tố liên quan đến mỹ quan), quản lý sử dụng các nguồn tài nguyên 

thiên nhiên có hiệu quả, các chính sách bảo vệ và khai thác tài nguyên thiên nhiên 

nhằm phát triển kinh tế bền vững đƣợc thực hiện phổ biến trên địa bàn xã nhƣ: quy 

hoạch bảo vệ rừng đặc dụng Hƣơng Sơn, kế hoạch xử lý rác thải... 

Bên cạnh SBĐ tích cực là những biến đổi tiêu cực đến cảnh quan thiên nhiên 

của địa phƣơng: phát triển DL và các hoạt động có liên quan cũng là nguyên nhân 

làm cho các tài nguyên thiên nhiên bị xuống cấp. Từ việc sử dụng đất đai, xây dựng 

các cơ sở dịch vụ DL và các hoạt động liên quan đến việc vận hành và bảo dƣỡng 

các công trình phục vụ DL cần thiết để duy trì các hoạt động giải trí cho KDL. Vấn 

đề ô nhiễm môi trƣờng tại xã Hƣơng Sơn luôn ở mức báo động vào xuân hội. Ngoài 

ra sự hiện diện các nhà hàng, khách sạn và công trình phục vụ cho KDL không phù 

hợp về kiến trúc tổng thể đan xen cũng là hệ quả của SBĐVHMS trong DL. Khi 

cảnh quan thiên nhiên biến đổi, không quy hoạch hợp lý, không đảm bảo sự hài hòa 

giữa tự nhiên và môi trƣờng xã hội, sẽ ảnh hƣởng đến sinh hoạt VH của cộng đồng. 

3.3. Biến đổi văn hóa thể hiện trong các nghi lễ gắn với mƣu sinh  

3.3.1. Trong các nghi lễ cộng đồng gắn với mưu sinh  

So với nghi lễ mƣu sinh cộng đồng trƣớc năm 1990, các tiết lễ mƣu sinh của 

cộng đồng CDXHS không có thay đổi về thời gian và đối tƣợng đƣợc thờ, là Đức 

Sơn Thần, Thành Hoàng Làng và cá thần ở đình Quân. Nhƣng không gian diễn 

xƣớng nghi lễ mƣu sinh của cộng đồng cƣ dân rộng hơn trƣớc. Nghi lễ mƣu sinh 

của cộng đồng CDXHS ngày nay là nghi lễ của KDL đến từ các vùng miền khác 

nhau trong nƣớc và quốc tế với mục đích tâm linh, cầu tài, cầu lộc, cầu an…  

Trƣớc đây KDL đa phần chuẩn bị sớ, lễ từ nhà lên chùa Hƣơng hành lễ, thì 

nay để tiết kiệm thời gian, phục vụ đƣợc nhiều KDL hơn, cƣ dân hành nghề viết sớ, 

sắp lễ chuyên nghiệp chuẩn bị sẵn các mẫu sớ để KDL chỉ cần điền tên vào. Các 

nghi lễ cộng đồng của cƣ dân trong bối cảnh hội nhập DL quốc tế có quy mô lớn 

hơn với việc “cầu quốc thái, dân an”, cầu cho đƣợc nhiều lộc bên cạnh tín ngƣỡng, 

ƣớc vọng cho cƣ dân các ngành nghề địa phƣơng đƣợc mƣa thuận, gió hòa và buôn 

may, bán đắt vào những dịp giao mùa, đầu xuân khi “ra giêng ngày rộng, tháng dài” 

nhƣ trƣớc đây.  
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Sự du nhập của các dòng KDL đông đảo đến xã Hƣơng Sơn cũng là nguyên 

nhân giao thoa, gây ra những biến đổi trong nghi lễ cộng đồng cƣ dân bởi văn hóa 

của KDL mang đến. Lễ vật phong phú, đa dạng hơn, các nghi thức tế lễ “thƣơng 

mại hóa”, “du lịch hóa”, do vậy biến đổi, làm giảm đi sự trang nghiêm so với thời 

kỳ trƣớc khi phát triển du lịch. Các vật phẩm thực hiện nghi lễ đến từ trong nƣớc 

lẫn quốc tế do KDL từ khắp nơi mang tới, thay vì có nguồn gốc trong vƣờn nhà, 

trong xã nhƣ trƣớc năm 1990. Năm 2012, theo khảo sát của chúng tôi, nhiều cơ sở 

bán lễ trƣớc cổng đền còn có dịch vụ bán gà cúng đã luộc, sát sinh ngay gần khu di 

tích… Nhiều hộ gia đình xã Hƣơng Sơn tín tâm chuẩn bị lễ to ra chùa phải thuê cả 

ngƣời gánh giúp lên di tích. Đến nỗi khi hóa vàng đốt khói nghi ngút khu di tích. 

Thay vì mục đích của những nghi lễ cộng đồng chỉ phục vụ tín ngƣỡng mƣu sinh 

của cƣ dân địa phƣơng thì ngày nay những nghi thức cộng đồng đó đã diễn ra để 

phục vụ nhu cầu trải nghiệm, vui chơi của KDL. Chính vì lẽ đó tính “thiêng” trong 

nghi lễ cũng bị giảm đi.  

3.3.2. Trong các nghi lễ gia đình gắn với mưu sinh  

Bối cảnh phát triển du lịch không chỉ tác động, biến đổi các nghi lễ cộng đồng mà 

còn tác động biến đổi cả những nghi lễ mƣu sinh trong gia đình của CDXHS.  

Trƣớc khi phát triển du lịch, nghi lễ mƣu sinh của CDXHS trƣớc năm 1990 có 

quy mô nhỏ, gọn trong gia đình là chủ yếu, với các lễ vật từ trong vƣờn, trên rừng, 

đƣợc mua từ các chợ trong xã. Sau năm 1990, trong bối cảnh phát triển du lịch hiện 

nay; nghi lễ mƣu sinh trong gia đình CDXHS đã biến đổi về quy mô, lễ vật và lễ thờ 

cúng với hoa quả, lễ lạt các vùng miền và quốc tế, do hệ quả tác động chung của tính 

liên vùng kinh tế trong DL. Trong xã Hƣơng Sơn, một số cƣ dân làm ăn lớn còn mời 

các thầy cúng đến làm lễ trong các dịp khai trƣơng nhà hàng, giải hạn, đốt vàng mã 

các loại. Ngoài ra, một nghi lễ mƣu sinh mới xuất hiện sau năm 1990 dễ thấy ở 

nhiều hộ gia đình ở Hƣơng Sơn là nghi lễ thờ thần tài hoặc thờ mẫu ở cửa nhà hoặc bên 

rìa bàn thờ với niềm tin thần tài sẽ mang lại sự may mắn trong kinh doanh buôn bán, 

hay đi lễ chùa trở thành trào lƣu của nhiều hộ gia đình ở địa phƣơng.  

Ý nghĩa của việc thờ cúng tổ tiên nói chung và cho mục tiêu mƣu sinh nói 
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riêng của CDXHS không thay đổi, nhƣng quy mô, chất liệu đồ thờ, quy mô xây 

dựng ban thờ đã nhiều biến đổi: Đồ thờ nhiều gia đình hoàn toàn bằng đồng nhƣng 

là chất liệu đồng hiện đại, có nguồn gốc từ Trung Quốc. Trên ban thờ phổ biến gồm 

bát hƣơng, đĩa bồng, lọ hoa, đèn nến bằng điện, ống hƣơng, nậm, chóe... 

3.4. Đánh giá sự biến đổi văn hóa mƣu sinh của cƣ dân xã Hƣơng Sơn trong 

bối cảnh phát triển du lịch 

3.4.1. Những biến đổi tích cực 

Sự phát triển DL đã mang lại nhiều việc làm, nguồn thu nhập lớn hơn và cơ 

hội phát triển đời sống cho cộng đồng cƣ dân địa phƣơng. Phần đông cƣ dân có 

thêm nhiều việc làm trong lĩnh vực DL, đảm bảo đời sống cơ bản, xóa đói, giảm 

nghèo. Trong xã xuất hiện nhiều hộ gia đình có thu nhập rất cao, đời sống đầy đủ và 

có chất lƣợng so với mức sống những khu vực phát triển trong cả nƣớc. Nhiều 

CDXHS đã biết tổ chức mƣu sinh chuỗi (thuê ngƣời từ nơi khác đến chèo đò/ suất 

chèo đò của gia đình; nhạy bén với bối cảnh phát triển DL trong việc mở nhà trọ, 

kinh doanh DL), đã biết khai thác các quan hệ hữu cơ trên cơ sở cùng chia lợi ích từ 

DL để duy trì bối cảnh phát triển DL, tạo giá trị thặng dƣ lớn. Cơ sở vật chất kỹ 

thuật, cơ sở hạ tầng trong xã các cấp, ngành quan tâm đầu tƣ xây dựng, đáp ứng nhu 

cầu xã hội. Đời sống VH vật chất của CDXHS đƣợc nâng cao.  

Du lịch là một ngành dịch vụ, chính vì vậy bối cảnh phát triển DL tạo ra công 

ăn việc làm cho cƣ dân địa phƣơng; nhiều ngành nghề, công việc mới ra đời; một số 

ngành nghề trƣớc đây cƣ dân lao động chủ yếu để phục vụ nhu cầu của gia đình 

phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu của KDL. Nhận thức cộng đồng đƣợc mở 

rộng, nâng cao. Cƣ dân biết đầu tƣ, phát triển nguồn lực con ngƣời tƣơng lai, đầu tƣ 

cho giáo dục, tri thức. Nếu nhƣ trƣớc năm 1990, “biết chữ” trong cộng đồng 

CDXHS là đích phấn đấu thì ngày nay, cƣ dân đầu tƣ học hành cho con em, ngày 

càng nhiều con em của địa phƣơng thi đỗ vào các trƣờng cao đẳng, đại học và công 

tác tại các thành phố lớn, các cơ quan, doanh nghiệp của Việt Nam và nƣớc ngoài. 

Bối cảnh phát triển du lịch cũng tác động mạnh mẽ đến SBĐVHMS của 

CDXHS. Nhiều ngành nghề mƣu sinh truyền thống của cƣ dân không còn phù hợp 
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trong bối cảnh phát triển mới. Du lịch phát triển làm thay đổi nhận thức của cƣ dân 

địa phƣơng về VHMS trong xã hội. Một số hộ gia đình đã biến đổi hoàn toàn ngành 

nghề mƣu sinh, phƣơng thức, công cụ mƣu sinh truyền thống của gia đình và địa 

phƣơng. Nhiều hộ gia đình hiện nay không còn làm nông nghiệp mà chuyển hẳn 

sang kinh doanh các dịch vụ phục vụ KDL mang lại nguồn thu lớn. Sự giao lƣu văn 

hóa trong du lịch đã tác động làm biến đổi tƣ duy mƣu sinh của cộng đồng cƣ dân.  

SBĐVHMS của cƣ dân địa phƣơng còn thể hiện rõ trong quá trình chủ động 

chuyển dịch cơ cấu KT từ nông nghiệp sang DL và dịch vụ với tỷ trọng lớn hơn. Cƣ 

dân nông nghiệp sau năm 1990 không chỉ đơn thuần trồng lúa mà còn phát triển các 

mô hình phát triển KT đan xen: cấy lúa, trồng cây lâu năm và chăn nuôi; CDXHS 

cũng chủ động phát triển mô hình nuôi, trồng các sản vật của địa phƣơng nhƣ rau 

sắng, mơ rừng Hƣơng Tích, củ mài... trong vƣờn nhằm đáp ứng nhu cầu của KDL 

mang lại hiệu quả KT cao trong CĐDC. Một số cƣ dân có công việc trƣớc đây đơn 

thuần là hoạt động hỗ trợ trong quá trình mƣu sinh thì nay, những hoạt động đó đã biến 

đổi về quy mô và hình thức, trở thành những nghề mƣu sinh chính trong xã Hƣơng 

Sơn, với những nguồn thu lớn nhƣ: chèo đò, bán quán, bán nƣớc, bán thổ sản... Bên 

cạnh đó, trong bối cảnh phát triển DL, CDXHS cũng kịp thời thích ứng, cải tiến về 

công cụ lao động, tƣ liệu sản xuất hiện đại hơn, từ đó hiệu quả lao động của cƣ dân 

đƣợc tăng lên gấp nhiều lần so với việc sử dụng các công cụ lao động trƣớc đây. 

3.4.2. Những biến đổi tiêu cực 

Bên cạnh những biến đổi tích cực cũng xuất hiện những BĐVHMS không 

mong muốn từ bối cảnh phát triển du lịch: 

 Trƣớc đây, đời sống văn hóa vật chất của cƣ dân còn thấp nhƣng đời sống văn 

hóa tinh thần của cƣ dân phát triển mạnh mẽ qua những buổi sinh hoạt tập thể. Chất 

lƣợng đời sống văn hóa ngày nay tỷ lệ nghịch với đời sống văn hóa tinh thần của 

cộng đồng cƣ dân trƣớc đây.  

Hoạt động du lịch phát triển, làm BĐVHMS, một số cƣ dân bị mất đi địa bàn 

đánh bắt cá trên suối Yến... một bộ phận cƣ dân không theo kịp với nhịp phát triển 

của SBĐVHMS để kịp thời chuyển đổi nghề nghiệp, phƣơng thức mƣu sinh nên 
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cuộc sống vẫn khó khăn. Một bộ phận cƣ dân tận dụng đƣợc hiệu quả bối cảnh phát 

triển để tạo ra nguồn thu nhập chính nên có đời sống cao hơn… Một bộ phận cƣ dân 

khai thác đƣợc sự thuận lợi của bối cảnh phát triển du lịch, dựa vào du lịch xuân hội 

để phát triển các nghề mƣu sinh du lịch nên có thu nhập cao, nhƣng khách quan 

cũng chịu tác động do mặt trái của thời vụ du lịch xuân hội, dẫn đến tình trạng thu 

nhập thất thƣờng. Trong những thời gian còn lại trong năm, khi vốn tích lũy của 

những cƣ dân này không còn đủ đáp ứng nhƣ cầu sinh hoạt, họ phải đi vay nặng lãi 

từ những ngƣời có điều kiện kinh tế khá giả, đó cũng là nguyên nhân nảy sinh các tệ 

nạn xã hội: Phát triển “nghề” cho vay nặng lãi để cƣ dân trang trải, duy trì cuộc 

sống và chờ đến vụ xuân hội tiếp theo lại kiếm thu nhập để trả nợ và tiếp tục duy trì 

cuộc sống cho gia đình… Vòng quay mƣu sinh nhƣ vậy đang tồn tại trong một bộ 

phận không nhỏ CDXHS.  

Bối cảnh phát triển du lịch cũng là tác nhân mang tới SBĐVH trong xã Hƣơng 

Sơn truyền thống với việc xuất hiện những yếu tố tiêu cực, tệ nạn xã hội nhƣ: xóc 

đĩa, lô đề, đỏ đen, nghiện hút... Đời sống kinh tế đầy đủ khiến tình trạng văn hóa 

tiêu cực du nhập nhanh chóng vào một bộ phận cƣ dân trẻ có lối sống hƣởng thụ, 

làm biến đổi méo mó nguồn lực con ngƣời, ảnh hƣởng đến sinh hoạt của cộng đồng 

cƣ dân địa phƣơng. Thu nhập của CDXHS mang tính mùa vụ, chƣa ổn định, một số 

nghề mƣu sinh truyền thống dần mai một và mất đi cũng gây ra những khó khăn cho 

những cƣ dân không theo kịp bối cảnh phát triển không chuyển đổi kịp thời phƣơng 

thức mƣu sinh mới. Bên cạnh đó, một bộ phận cƣ dân lựa chọn sai lệch phƣơng thức và 

ngành nghề mƣu sinh cũng mang lại hệ lụy cho gia đình và xã hội, làm ảnh hƣởng đến 

đời sống cộng đồng cƣ dân nhƣ: Tình trạng một bộ phận cƣ dân lợi dụng tín ngƣỡng 

của KDL để lập động giả, chùa giả nhằm trục lợi từ việc “rải” tiền của KDL, biến 

đổi tiêu cực trong một bộ phận cƣ dân sử dụng các mánh khóe mƣu sinh để trục lợi 

từ sự phát triển du lịch xã Hƣơng Sơn.  

3.4.3. Cơ hội 

Sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch đã mang đến những cơ hội phát triển 

kinh tế, xã hội, BĐVHMS cho cƣ dân địa phƣơng góp phần trong việc nâng cao thu 

nhập, cải thiện đời sống văn hóa cộng đồng cƣ dân. 
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Lễ hội chùa Hƣơng, xã Hƣơng Sơn là lễ hội văn hóa rất đƣợc các cấp các 

ngành từ trung ƣơng đến địa phƣơng quan tâm. Trong quy hoạch phát triển du lịch 

Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030 đã xác định lễ hội 

chùa Hƣơng là một trong những điểm DL lễ hội nổi tiếng nhất của Hà Nội. Khu du 

lịch văn hóa lễ hội và cảnh quan Hƣơng Sơn đƣợc công nhận là điểm du lịch quốc 

gia và đƣợc coi là cụm du lịch trọng điểm nằm trong dự án đầu tƣ xây dựng giai đoạn 

đến năm 2020. Chính vì vậy, trong những năm qua, đƣợc sự quan tâm của nhà nƣớc và 

chính quyền địa phƣơng, tình trạng cơ sở vật vất, cơ sở hạ tầng tại địa phƣơng đƣợc 

đầu tƣ cải thiện. Hệ thống điện lƣới, mạng lƣới thông tin liên lạc, thông tin điện tử, vận 

chuyển... đƣợc nâng cấp, xây mới nhằm đáp ứng nhu cầu của KDL. 

Cứ mỗi độ xuân sang, xã Hƣơng Sơn thu hút hàng triệu lƣợt KDL nô nức về 

trảy hội cùng hàng nghìn Phật tử từ khắp nơi về lễ Phật. Từ đó tạo ra những cơ hội 

thu hút cho các nhà đầu tƣ xây dựng các công trình, dự án phát triển du lịch, tạo ra 

nhiều cơ hội về công ăn việc làm cho cộng đồng cƣ dân. 

Cộng đồng cƣ dân có nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập phục vụ nhu cầu của 

gia đình từ việc kinh doanh các dịch vụ phục vụ KDL. Qua mỗi mùa lễ hội, một số 

gia đình có đƣợc một nguồn thu nhập lớn trở thành nguồn sinh kế để đầu tƣ cho các 

hoạt động mƣu sinh khác trong chăn nuôi, buôn bán... thay vì chỉ dựa vào thu nhập 

từ nông nghiệp hay các nghề mƣu sinh truyền thống nhƣ trƣớc đây. 

Bối cảnh phát triển du lịch xã Hƣơng Sơn cũng tạo cho các ngành nghề truyền 

thống và nông sản địa phƣơng cơ hội quảng bá, có điều kiện vƣơn ra thị trƣờng khẳng 

định giá trị kinh tế, truyền thống của địa phƣơng. Hiện nay, không ít ngƣời đã biết đến 

rau sắng, củ mài hay mơ Hƣơng Tích, rƣợu mơ Hƣơng Sơn. Thậm chí CDXHS có thể 

xuất khẩu tại chỗ những sản vật thiên nhiên ban tặng trong quá trình KDL sử dụng các 

dịch vụ, mua các sản vật địa phƣơng qua con đƣờng du lịch quốc tế. 

3.4.4. Thách thức 

Thách thức lớn nhất đối với SBĐVHMS của CDXHS không phải vấn đề biến 

đổi các nguồn lực mƣu sinh mà là vấn đề phát huy đƣợc những nguồn lực VHMS 

trong bảo tồn giá trị VH bền vững trong bối cảnh phát triển DL và SBĐVHMS,           

nổi bật là:  
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- Vấn đề về thời vụ du lịch tác động đến văn hóa và đời sống của cộng đồng 

cƣ dân trong bối cảnh xã hội hiện nay. Vấn đề thiếu việc, và không có việc làm vào 

thời gian thấp điểm du lịch trong khi nguồn lực đất canh tác theo phƣơng thức mƣu 

sinh truyền thống bị thu hẹp, một bộ phận dân cƣ chƣa có điều kiện chuyển đổi nghề 

nghiệp, phát huy nguồn lực con ngƣời trong bối cảnh phát triển hiện nay hoặc do các cơ 

chế, chính sách chƣa phát huy đƣợc nguồn lực con ngƣời, dẫn tới sự phân hóa giàu 

nghèo, phân tầng xã hội trong xã Hƣơng Sơn. 

- Ứng xử trong mƣu sinh của nhiều cƣ dân làm du lịch xã Hƣơng Sơn vẫn 

chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu chính đáng về chất lƣợng và đạo đức mƣu sinh du lịch 

của KDL thời kỳ toàn cầu hóa du lịch hiện nay. 

- Bên cạnh đó, sự cƣ trú và mƣu sinh của cƣ dân nhiều ngành nghề khác nhau 

của cộng đồng cƣ dân tại điểm di tích cũng là nguyên nhân gây ra nhiều khó khăn 

trong quản lý xã hội tại địa phƣơng và sức ép lên di sản về môi trƣờng trong việc 

bảo tồn các nguồn lực tự nhiên và nguồn lực vật chất.  

- Vì mục đích kinh tế, lợi ích hộ gia đình tính cộng đồng văn hóa, tính văn hóa 

cộng đồng mƣu sinh trong cƣ dân có xu hƣớng giảm đi. 

- Các tệ nạn xã hội và vấn đề an ninh trật tự ở địa phƣơng ngày càng phức tạp, 

khó kiểm soát do mặt trái phát triển du lịch: một bộ phận lớn thanh thiếu niên nghỉ 

học mƣu sinh vào xuân hội, khi thiếu việc làm thời gian thấp điểm du lịch lễ hội, tụ 

tập gây rối trật tự công cộng. 

- Mặt khác, các lao động nhập cƣ vào mùa du lịch tăng cao, dẫn đến khó kiểm 

soát tình hình an ninh, trật tự trong xã và sự an toàn cho KDL.  

- Tình trạng ô nhiễm môi trƣờng và suy thoái nguồn lực tự nhiên do ứng xử 

kém văn hóa trong quá trình mƣu sinh, từ đó tác động đến VHMS bền vững của 

cộng đồng cƣ dân. Nhƣ vậy, bối cảnh phát triển DL tạo ra nhiều sự biến đổi trong 

VHMS của CDXHS, nhiều cơ hội phát triển cho cộng đồng cƣ dân, nhƣng cũng 

cũng mang lại không ít thách thức đối với VHMS bền vững và đời sống xã hội. 

 Để làm sáng rõ hơn về VHMS truyền thống và SBĐVHMS của CDXHS 

sau năm 1990, NCS lập bảng tổng hợp, so sánh 3.2 dƣới đây:   
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Bảng 3.2. Bảng tổng hợp và so sánh VHMS của CDXHS                                          

trƣớc năm 1990 và sau năm 1990 

Số 

TT 

Góc độ 

so sánh 

VHMS của CDXHS 

(trƣớc năm 1990) 

BĐVHMS của CDXHS trong bối cảnh             

phát triển du lịch (sau năm 1990) 

1 Bối cảnh 

nghiên cứu 

Cƣ dân làm nông 

nghiệp thuần túy 

sống dựa vào thiên 

nhiên, kết hợp với 

nghề nghiệp phụ 

thêm để đảm bảo 

cuộc sống: nghề chăn 

nuôi nhỏ lẻ gia súc, 

gia cầm, nấu rƣợu, 

trồng rau vƣờn, thợ 

may, thợ thủ công... 

các ngành thuyền 

thống của cƣ dân. 

Vận động thay đổi thích ứng theo điều kiện XH.  

- Xu hƣớng thoái trào các nghề truyền thống nhƣ 

trồng lúa nƣớc, đi rừng săn thú, hái thuốc... phát 

triển các ngành nghề dịch vụ DL.  

- Xu hƣớng du lịch hóa Hƣơng Sơn nhất là vào 

thời vụ du lịch xuân hội; 

- BĐ lối sống, VH, xã hội; thu hút đầu tƣ trong nƣớc 

và quốc tế về DL.  

-Những ngƣời dân gốc (chủ yếu) và những ngƣời 

nhạy bén đầu tƣ nắm bắt nhanh các cơ hội phát 

triển sinh kế nhanh và chuyển đổi nghề nghiệp. 

- Sự tăng nhanh số dân nhập cƣ từ các vùng nông 

thôn, vùng ven đô vào xuân hội.  

- VH truyền thống biến đổi, đan xen giữa truyền 

thống và hiện đại. 

 - Khai thác các giá trị VH; bảo tồn VH truyền 

thống bằng phát triển du lịch. 

2 Ngành           

mƣu sinh 
Nông nghiệp  Dịch vụ du lịch 

3 Chủ thể         

mƣu sinh  

Chủ yếu là nông dân, 

thợ thủ công nhỏ lẻ, 

phu rừng; phu hồ, 

thợ đánh bắt cá, và 

ngƣời chăn nuôi nhỏ 

lẻ, một bộ phận làm 

trong nhà nƣớc bao 

cấp... 

Ngƣời kinh doanh lƣu trú, ngƣời lao động dịch vụ, 

ngƣời dân kinh doanh ăn uống, các dịch vụ liên 

ngành để phục vụ nhu cầu của KDL: Điều hành 

tour, ngƣời kích cá điện, Vận chuyển, hƣớng dẫn 

viên du lịch, ngƣời gánh đồ giúp khách, ngƣời bán 

hàng rong, thợ chụp ảnh, ngƣời mẫu, xe ôm, ngƣời 

sắp lễ tại điểm du lịch, ngƣời khấn thuê, ngƣời 

làm dịch vụ du lịch, ban quản lý di tích, „cò - chỉ 

đƣờng cho du khách‟, doanh nghiệp lữ hành, 

ngƣời đổi tiền, ngƣời cho vay tiền lấy lãi… 

4 Phƣơng 

tiện mƣu 

sinh  

Dụng cụ lao động 

nông nghiệp truyền 

thống: cuốc bạt, 

ván cấy… 

- Văn phòng, nhà nghỉ, ki ốt, xoong chảo, đồ nấu 

ăn, bình ắc quy 12V-kích cá điện, que kích cá, túi 

cƣớc 5kg đeo bên ngƣời ... 

- Xe máy, ô tô, taxi, đò, thuyền, xe ba gác, lán, trại, bàn 

ghế, bát đĩa... 
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Số 

TT 

Góc độ 

so sánh 

VHMS của CDXHS 

(trƣớc năm 1990) 

BĐVHMS của CDXHS trong bối cảnh             

phát triển du lịch (sau năm 1990) 

- Biển quảng cáo, tờ rơi dịch vụ, cờ hƣớng dẫn, 

bài thuyết minh hƣớng dẫn du lịch,  

-Dụng cụ lao động nông nghiệp truyền thống  

5 Nghề 

nghiệp, 

việc làm 

Nông dân, công 

nhân, thợ thủ công, 

nghệ nhân, ngƣời đi 

rừng, thầy thuốc, 

phu hồ, thợ chăn 

nuôi gia súc nhỏ lẻ 

1)Bên cạnh một số ít nghề truyền thống tiếp tục 

phát triển; 

2) Đan xen hoặc phát triển nghề mới trong xã hội. 

Nghề truyền thống và nghề dịch vụ cùng tồn tại 

trong xã hội.  

3) Một số nghề mới hình thành nhƣ: nghề bán các 

sản vật du lịch và lƣu niệm; nghề truyền thống mở 

rộng về quy mô và số lƣợng nhƣ: nghề bán cafe 

dạo trên bến, dƣới thuyền, nghề trồng rau rừng, 

nghề sản xuất rƣợu mơ, nghề nấu bánh kẹo, nghề 

bán vàng mã, nghề bán và sắp lễ; nghề quán ăn và 

bán sản vật, nghề làm mẫu ảnh, “nghề” cho vay 

tiền lấy lãi, “nghề” kích cá điện… 

6 Trình độ     

lao động,     

kĩ năng      

mƣu sinh 

Chủ yếu do kế thừa 

từ thế hệ trƣớc trong 

truyền thống gia 

đình và do chính 

nghệ nhân/ chủ thể 

mƣu sinh tự học, 

quan sát và thực 

hành từ nhỏ 

- Thay đổi và kết cấu phù hợp theo bối cảnh phát 

triển DL mới. 

- Linh hoạt và nhiều thay đổi sáng tạo theo xu thế, 

bối cảnh phát triển mới. 

- Nhiều “bí quyết nghề mới”‟ trong dịch vụ du lịch 

đƣợc hình thành (nghề cò đƣờng, nghề móc túi, cờ 

bạc trá hình, “nghề” kích cá điện...) 

- Tồn tại hiện trạng bảo tồn quan hệ nghề, kĩ năng 

nghề cục bộ trong xã Hƣơng Sơn 

7 Nghi lễ       

(tín ngƣỡng)  

- Cộng đồng: Sơn 

thần, ngƣ thần, thần 

Hoàng làng 

- Gia đình: thờ Bác 

Hồ, ông bà tổ tiên, 

bà cô, ông Mãnh  

- Cửa hàng, nơi buôn 

bán: thờ vật linh, 

thiên thần 

- Cộng đồng: Sơn thần, ngƣ thần, thần Hoàng làng 

 

 

- Gia đình: thờ Bác Hồ, ông bà tổ tiên, bà cô, ông 

Mãnh  

 

- Cửa hàng, nơi mƣu sinh: thờ thần tài gần cửa 

ra vào; thờ thiên thần, các vật thiêng (cây đa, 

cây gạo) 

8 Không gian 

văn hóa  

Giới hạn rõ ràng về 

hành chính, địa lý 

Biểu hiện tính liên vùng VHMS do tác động 

ảnh hƣởng liên ngành du lịch 
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Số 

TT 

Góc độ 

so sánh 

VHMS của CDXHS 

(trƣớc năm 1990) 

BĐVHMS của CDXHS trong bối cảnh             

phát triển du lịch (sau năm 1990) 

9  Tính thời 

vụ 

Ổn định với 2 vụ lúa 

nông nghiệp/ năm/hộ 

hoặc thời vụ trồng 

trọt, chăn nuôi trong 

gia đình.  

Gắn với thời vụ DL 3 tháng xuân hội mạnh mẽ; 

chủ thể lao động và cung lao động tại khu du lịch 

tăng mạnh về số lao động nhập cƣ ngoại vùng 

trong một số nghề: Chèo đò, phục vụ ăn uống, 

ngủ nghỉ... 

10 Quan niệm 

kinh doanh  

Trọng nông 

ức thƣơng 
Ƣu tiên phát triển ngành nghề dịch vụ DL 

11 Điểm nhấn 

thời kỳ      

văn hóa 

MS chủ yếu dựa vào 

điều kiện tự nhiên và 

sự thích ứng các 

nguồn vốn sẵn có  

MS không chỉ dựa vào tự nhiên và các nguồn vốn 

sẵn có mà cƣ dân chủ động sáng tạo và cải biến 

MS ở trình độ và kĩ năng nghề cao hơn nhằm đáp 

ứng nhu cầu của thị trƣờng du lịch (tạo ra các thời 

vụ MS mới: trồng sen cho khách chụp ảnh thay vì 

làm lúa nƣớc năng suất thấp; trồng rừng thay vì đi 

rừng, tổ chức chèo đò thay vì nhỏ lẻ manh nha 

nhƣ trƣớc; trồng rau sắng và nuôi thú rừng thay vì 

đi hái rau sắng, săn bắt thú rừng; kích điện ban 

đêm thay cho đánh cá lƣới, thủ công nhƣ trƣớc...) 

12 Thu nhập 1) Những ngƣời lao 

động nhỏ lẻ, thủ 

công: thu 700.000- 

1,1 triệu/ năm  

1) Những ngƣời lao động nhỏ lẻ, thợ thủ công: 

trung bình: 35 đến 37 triệu/ ngƣời/ năm (cập nhật 

vào 15/9/2017, UBND xã Hương Sơn)  

13 Thành phần 

bữa ăn chủ 

yếu/ gia 

đình 

Cơm độn/ sắn/ củ 

mài+ rau+ thịt (cá)- 

ít nhƣng chủ yếu có 

nguồn gốc tự nhiên 

Cơm+ rau+ thịt (cá, hải sản) có nguồn gốc tự 

nhiên ít, chủ yếu là do tự chăn, nuôi và nhập từ 

vùng lân cận, Trung Quốc 

14 Giá trị văn 

hóa (Từ góc 

độ đánh giá 

của cộng 

đồng cư 

dân xã 

Hương 

Sơn) 

-Thu nhập không đủ 

ăn, đủ tiêu, đời sống 

vật chất đạm bạc và 

lạc hậu. Đời sống 

VH tinh thần phát 

triển qua các phong 

trào sinh hoạt văn 

nghệ quần chúng 

- Không có các tệ 

nạn xã hội lớn 

1) Phần đông cƣ dân đảm bảo đời sống. Có hộ gia 

đình thu nhập rất cao 

2) Một bộ phận cƣ dân chú trọng MS du lịch vào 

dịp xuân hội tạo dựng thu nhập chính, thu nhập từ 

nông nghiệp trong năm thất thƣờng,  

- Đời sống VH vật chất mƣu sinh tăng lên, giảm 

thời gian và sức lực lao động, nhƣng VH tinh thần 

trong cộng đồng không bằng so với thời kỳ trƣớc 

đây, từ đó xuất hiện mặt trái của sự phát triển các 

yếu tố VH tiêu cực, tiềm ẩn nguy cơ mai một văn 

hóa truyền thống trong bối cảnh phát triển DL. 

[ Nguồn: NCS khảo sát và lập, 2018] 
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Tiểu kết 

Sau năm 1990, điều kiện khách quan về cơ chế, chính sách vĩ mô, vi mô đã tạo 

bối cảnh phát triển du lịch thuận lợi ở xã Hƣơng Sơn và sự biến đổi văn hóa mƣu 

sinh của CDXHS, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Trƣớc những cơ hội phát triển 

các ngành nghề mƣu sinh trong du lịch, cộng đồng CDXHS đã sớm linh hoạt tiếp 

nhận, vận dụng và biến đổi các nguồn lực: tự nhiên, xã hội, tài chính, con ngƣời, vật 

chất để phục vụ cho nhu cầu sinh tồn và phát triển cuộc sống của mình.  

Các nguồn lực tự nhiên đƣợc khai thác cho hoạt động du lịch trong bối cảnh 

mới nhƣ: tài nguyên rừng cạn kiệt do hoạt động mƣu sinh thiếu bảo tồn, diện tích 

đất nông nghiệp bị thu hẹp, các nguồn lợi thủy sản, gia súc cũng đƣợc định hƣớng 

phát triển phục vụ du lịch chứ không tự phát nhƣ trƣớc. Nguồn lực con ngƣời biến 

đổi để phù hợp và đáp ứng yêu cầu của bối cảnh phát triển: Các cơ quan quản lý du 

lịch đến ngƣời dân địa phƣơng tham gia vào hoạt động mới này đƣợc đào tạo, nâng 

cao nhận thức và hiểu biết về du lịch để có thể phục vụ khách du lịch tốt hơn. 

Những mối quan hệ mƣu sinh trong xã hội truyền thống thay thế bằng những quan 

hệ thị trƣờng, trong đó giá trị kinh tế, quan hệ kinh tế- xã hội đƣợc chú trọng, đề 

cao. Nguồn lực tài chính, đặc biệt là nguồn lực trong xã hội hóa cũng đƣợc đẩy 

mạnh do những lợi ích mà du lịch mang lại. 

 Những biến đổi về VHMS khi du lịch phát triển đã có những biểu hiệu rõ 

nét. Những thay đổi tất yếu và cụ thể về nghề nghiệp mƣu sinh, công cụ mƣu sinh, 

phƣơng thức mƣu sinh, sinh hoạt trong cộng đồng, nghi lễ, sinh hoạt gia đình…của 

cƣ dân xã Hƣơng Sơn cho phù hợp bối cảnh phát triển dịch vụ du lịch… Những tƣ 

liệu nghiên cứu cụ thể về sự biến đổi văn hóa mƣu sinh truyền thống ở xã Hƣơng 

Sơn trên đây cũng cho thấy những lợi ích và tác động tiêu cực mà hoạt động du lịch 

mang lại đối với văn hóa mƣu sinh của cộng đồng cƣ dân xã Hƣơng Sơn. Từ đó, 

NCS có những cơ sở thực tiễn đề xuất các kiến nghị, tham luận nhằm bảo tồn và 

phát huy các giá trị Văn hóa mƣu sinh trong chƣơng 4.  
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Chƣơng 4 

 NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG, XU HƢỚNG BIẾN ĐỔI VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỚI 

SỰ BIẾN ĐỔI VĂN HÓA MƢU SINH CỦA CƢ DÂN XÃ HƢƠNG SƠN  

TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

 

4.1. Những yếu tố tác động đến sự biến đổi văn hóa mƣu sinh của cƣ dân xã 

Hƣơng Sơn  

Sau năm 1990, VHMS của CDXHS vận động và biến đổi trong bối cảnh du 

lịch phát triển, đem lại cho Hƣơng Sơn một diện mạo mới trên nhiều biểu hiện trong 

việc ứng xử của CDXHS với các nguồn lực mƣu sinh: tự nhiên, xã hội, tài chính, 

con ngƣời, vật chất... Có nhiều yếu tố tác động đến SBĐVHMS của cộng đồng 

CDXHS, nổi bật là những yếu tố khách quan và chủ quan sau đây: 

4.1.1. Yếu tố khách quan 

4.1.1.1. Sự phát triển của dòng khách du lịch đến Hương Sơn  

Sau năm 1990, hòa cùng xu thế toàn cầu hóa và khu vực hóa DL, lƣợng KDL 

đến Hƣơng Sơn ngày càng nhiều hơn, với những nhu cầu đa dạng về dịch vụ của 

KDL ở Hƣơng Sơn, đặc biệt là vào các ngày lễ, ngày nghỉ, xuân hội, cuối tuần, do 

vị trí liền kề trung tâm thành phố, thuận lợi về phƣơng tiện di chuyển.  

Đối với KDL nội địa và quốc tế, trẩy hội Hƣơng Sơn đầu xuân là đi vào một 

cuộc du sơn, du thủy. Tâm thức của ngƣời Việt Nam tới Hƣơng Sơn cũng là đi vào 

cõi Phật. Trảy hội chùa Hƣơng không chỉ đi lễ Phật mà còn là để thƣởng ngoạn 

cảnh đẹp của hình sông thế núi, đã trở thành di sản văn hoá đặc biệt của dân tộc. 

Theo thống kê năm 2015, lƣợng khách đến với mục đích tôn giáo tín ngƣỡng chiếm 

58,61%, tham quan du lịch chiếm 30.32%, học tập, nghiên cứu 3,3% và mục đích 

khác là 4,4%. Điều đặc biệt của KDL đến với lễ hội chùa Hƣơng có trình độ học 

vấn khá cao, trình độ đại học chiếm 43%, trung cấp, cao đẳng chiếm 24%, sau đại 

học 11%, trình độ phổ thông trung học chiếm 19%. (UBND xã Hương Sơn) 

Trong bối cảnh phát triển DL đó, dòng KDL đến Hƣơng Sơn ngày càng tăng, 

với những nhu cầu đa dạng. Để đáp ứng các nhu cầu đó, các thành tố VHMS của 

cộng đồng CDXHS trƣớc khi phát triển DL không còn phù hợp, từ đó những biến 



114 
 

đổi trong VHMS mới diễn ra nhƣ một hệ quả tất yếu của bối cảnh phát triển du lịch 

ở xã Hƣơng Sơn.  

4.1.1.2. Chính sách mở cửa, đầu tư, phát triển về kinh tế, quản lý du lịch các cấp 

Từ năm 1997, đƣợc sự quan tâm của Tỉnh ủy Hà tây (cũ), HĐND, UBND tỉnh, 

huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mỹ Đức đã có nhiều chính sách mở cửa để thu hút 

đầu tƣ, phát huy lợi thế địa phƣơng đáp ứng yêu cầu vui chơi giải trí, du lịch. Các 

chính sách thu hút đầu tƣ, phát triển du lịch tại Hƣơng Sơn cũng đƣợc chú trọng. 

Tiêu biểu: Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND phê duyệt Quy hoạch phát triển du 

lịch thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030 để thu hút đầu tƣ 

phát triển DL trên địa bàn huyện Mỹ Đức nói chung và xã Hƣơng Sơn nói riêng. Để 

đẩy mạnh phát triển DL, UBND huyện Mỹ Đức đã có Chƣơng trình du lịch tâm linh 

gắn với du lịch sinh thái giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030; ban hành kế hoạch 

quản lý DL trên địa bàn huyện. Trong công tác quảng bá DL đƣợc thực hiện qua đề 

án xây dựng, quản lý và phát triển thƣơng hiệu đƣợc công nhận “Khu di tích danh 

thắng quốc gia”. Tập trung phát triển các sản phẩm du lịch: văn hóa, tâm linh; sinh 

thái; MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm…) làng nghề, vui chơi giải 

trí, ẩm thực, nghỉ dƣỡng… các điều kiện vật chất và hạ tầng. 

Quần thể danh thắng Hƣơng Sơn đƣợc Nhà nƣớc, doanh nghiệp và nhân dân 

địa phƣơng đầu tƣ hơn 200 tỷ đồng vào các dự án nhƣ: Cáp treo, dự án nâng cấp mở 

rộng hệ thống đƣờng giao thông, nạo vét mở rộng lòng suối Yến và các bến bãi để ô 

tô, xe máy; Dự án nƣớc sạch đƣợc Nhà nƣớc và nhân dân cùng đầu tƣ đáp ứng nhu 

cầu sinh hoạt của nhân dân thôn Yến Vỹ và phục vụ lễ hội... Các dự án tu bổ, tôn tạo 

đã tạo điều kiện thuận lợi hơn để thu hút KDL đến lễ hội chùa Hƣơng.  

Góp phần vào SBĐVHMS tích cực và sự duy trì bối cảnh phát triển du lịch, hệ 

thống giao thông các khu di tích thắng cảnh Hƣơng Sơn khá phát triển với khoảng 

50 km đƣờng, 2 cầu và khá nhiều cống. Chất lƣợng đƣờng giao thông đƣợc nâng 

cấp để phục vụ du lịch. Từ năm 2001, các dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng du lịch 

(dự án làm đƣờng, mở rộng bến đỗ và nâng cấp bến xe…) đã tạo ra những điều kiện 

thuận lợi cho địa bàn mƣu sinh của cƣ dân mƣu sinh các ngành nghề dịch vụ du 
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lịch. Tuy nhiên do lòng đƣờng còn nhỏ, vào mùa lễ hội có ngày KDL dồn về lên 

đến hàng chục ngàn ngƣời nên không tránh khỏi sự ách tắc giao thông. Năm 2003, 

với việc nâng cấp cải tạo cơ sở hạ tầng suối Yến từ nguồn vốn Chƣơng trình hành 

động Quốc gia về du lịch, Suối Yến và bến Trò đƣợc cải tạo nhằm giảm ách tắc cho 

cƣ dân chèo đò trên suối trong mùa lễ hội.  

Bên cạnh đó, huyện Mỹ Đức cũng thực hiện giảm thủ tục hành chính cho các nhà 

đầu tƣ các dự án: Khu du lịch nghỉ dƣỡng tại khu vực chùa Long Vân, Hƣơng Sơn; Dự 

án Đƣờng trục phát triển kinh tế Miếu Môn - Hƣơng Sơn; Công khai các quy hoạch, tạo 

điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp tham gia đầu tƣ DL; mở các lớp tập huấn, đào 

tạo, bồi dƣỡng chuyên môn cho các cán bộ, công chức và nhân dân các xã thuộc khu vực 

DL… Những chính sách phát triển kinh tế, thu hút đầu tƣ phát triển du lịch đó đã có tác 

động tích cực trong việc tạo dựng các tiền đề khách quan cho cộng đồng cƣ dân mƣu 

sinh các ngành nghề dịch vụ du lịch ở xã Hƣơng Sơn. 

4.1.1.3. Sự sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội  

Theo Nghị quyết số 15/2008NQ-QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính 

thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan của Quốc hội khóa 12; Quy hoạch xây 

dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050, năm 2008 Thủ 

tƣớng Chính phủ đã quyết định sát nhập Hà Tây vào Hà Nội. Sự kiện này đã tác 

động đến chiến lƣợc phát triển KT, văn hóa, DL xã Hƣơng Sơn, huyện Mỹ Đức.  

Trong quy hoạch phát triển kinh tế của thành phố Hà Nội, xã Hƣơng Sơn đƣợc 

định hƣớng đầu tƣ phát triển du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dƣỡng với diện tích đất sử 

dụng khoảng 1.500 ha với số vốn đầu tƣ khoảng 750 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra còn có các 

dự án xây dựng giao thông từ xã Hƣơng Sơn tới các điểm du lịch khác trong và ngoài 

huyện Mỹ Đức, tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch phát triển. 

Các dự án trong quy hoạch của thành phố đƣợc đầu tƣ xây dựng đồng nghĩa 

với diện tích đất nông nghiệp của cƣ dân bị thu hẹp lại. VHMS của cƣ dân nông 

nghiệp chịu tác động và biến đổi nhanh từ gốc nông nghiệp sang các nghề dịch vụ 

trong du lịch, với các phƣơng thức mƣu sinh mới đáp ứng nhu cầu của bối cảnh 

phát triển trong xã hội. Có thể nói, việc sát nhập Hà Tây vào Hà Nội ảnh hƣởng đến 

VHMS của cƣ dân Hà Tây nói chung và CDXHS nói riêng. 
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4.1.1.4. Sự hỗ trợ của cơ quan có trách nhiệm 

Xác định trọng điểm phát triển kinh tế của xã sau năm 1990 là phát triển dịch 

vụ du lịch nên trong những năm qua, huyện Mỹ Đức đầu tƣ mạnh xây dựng cơ sở 

vật chất, mở rộng giao thông kết hợp chặt chẽ với văn hóa và dịch vụ. Theo thông 

tin từ UBND: huyện Mỹ Đức đã tổ chức kiểm kê, tu bổ, bảo vệ hằng trăm di tích 

đền, đình, chùa, nhà thờ. Riêng với khu danh lam thắng cảnh xã Hƣơng Sơn đã 

đƣợc đầu tƣ sửa chữa cải tạo, làm đƣờng, bến xe, nạo vét suối Yến, đƣa điện cao thế 

vào Thiên Trù, xây dựng tuyến cáp treo… Nhờ chọn đúng mục tiêu, xác định bƣớc 

đi và cách làm phù hợp, chỉ đạo cụ thể, đồng bộ, tình hình kinh tế du lịch của huyện 

đã có nhiều khởi sắc. Huyện Mỹ Đức đã đầu tƣ xây dựng hệ thống hạ tầng. Để phát 

huy tiềm năng, thế mạnh có sẵn, Mỹ Đức định hƣớng tiếp tục đẩy mạnh sự chuyển 

dịch cơ cấu ngành sang sản xuất hàng hóa, nâng giá trị thu nhập/ ha canh tác. Để du 

lịch thể hiện rõ vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện, nắm bắt thời cơ, thu 

hút những nhà đầu tƣ lớn, huyện phải có chính sách kêu gọi đầu tƣ đồng bộ từ 

Trung ƣơng và thành phố để khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch từ Hƣơng Sơn 

và Quan Sơn. Đồng thời, huyện tiếp tục đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ tốt 

nhu cầu phát triển du lịch, dịch vụ, trong đó nâng cấp mạng lƣới giao thông, từng 

bƣớc hình thành các cụm dân cƣ, các đô thị theo quy hoạch, tạo môi trƣờng thuận 

lợi để khuyến khích và thu hút vốn đầu tƣ, phát huy thế mạnh các thành phần kinh 

tế để phát triển sản xuất và dịch vụ, tạo nhiều việc làm cho ngƣời lao động, góp 

phần nâng cao đời sống của ngƣời dân.  

4.1.2. Yếu tố chủ quan 

4.1.2.1. Nhận thức của người dân về vai trò quan trọng của văn hóa trong bối cảnh 

phát triển du lịch  

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, nguồn lực phát triển KT 

- XH. Một xã hội phát triển cần có sự tăng trƣởng về KT bền vững, chất lƣợng sống 

của con ngƣời đƣợc đảm bảo, văn hóa truyền thống đƣợc bảo tồn và phát huy.  

Du lịch phát triển tạo ra SBĐ trong nhiều ngành nghề mới, mang lại nguồn thu 

nhập lớn hơn nhiều so với hiệu suất các nghề nghiệp mƣu sinh truyền thống của 
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cộng đồng cƣ dân trƣớc đây. Thay vì chỉ “một nắng hai sƣơng”, bối cảnh phát triển 

du lịch đã tạo ra những công việc mới, với thu nhập cao hơn. Cuộc sống hiện đại 

của KDL mang đến cũng vô tình tiếp biến vào đời sống sinh hoạt VH của cộng 

đồng cƣ dân. Sự thay đổi kinh tế nhanh chóng trong những năm qua khiến một bộ 

phận CDXHS không kịp thích ứng và nhận thức đƣợc vai trò của VH truyền thống 

trong bối cảnh phát triển du lịch của xã hội, dẫn đến SBĐ trong hoạt động mƣu sinh 

của cƣ dân. Trong khai thác giá trị văn hóa, ngoại trừ chức năng quản lý trực tiếp 

của Nhà nƣớc, gắn liền những điều kiện thuận lợi trong môi trƣờng nội tại, đặc 

biệt loại hình di tích lịch sử, danh thắng thì tự thân các giá trị VH đều có điều kiện 

đƣợc khai thác hiệu quả, có thế mạnh, đem lại nguồn lợi kinh tế du lịch. Khai thác 

từ tiềm năng của văn hóa trong phát triển du lịch là hƣớng đi tích cực cho công tác 

quản lý các giá trị văn hóa. Trên mọi bình diện, bất kỳ loại hình VH nào khi đƣợc 

khai thác để phát triển đều đem lại quyền lợi thiết thực cho cộng đồng cƣ dân. 

Cộng đồng cƣ dân cần phát huy vai trò của mình với các giá trị VH, công tác bảo 

tồn có hiệu quả, công tác phát triển nhận thức cộng đồng với di sản văn hóa trong 

du lịch cũng cần nâng cao hơn nữa. Bởi khai thác từ di sản văn hóa đem lại lợi ích 

thiết thực cho ngƣời dân tại chỗ, giá trị VH truyền thống và VHMS cũng đƣợc 

phát triển bền vững.  

4.1.2.2. Những biến đổi về cơ sở hạ tầng 

Trƣớc những năm 1990, cơ sở hạ tầng trong phát triển kinh tế, xã hội chƣa 

đƣợc ngƣời dân địa phƣơng quan tâm, đầu tƣ xây dựng và cải tạo. Hệ thống đƣờng 

làng trong xã chủ yếu là đất đá, chƣa có hệ thống điện phục vụ dân sinh, thông tin 

liên lạc hầu nhƣ chƣa xuất hiện. Từ năm 1993, du lịch bắt đầu phát triển ở xã 

Hƣơng Sơn, để phục vụ yêu cầu phát triển du lịch, đáp ứng nhu cầu của KDL, cơ sở 

hạ tầng đƣợc chú trọng: Nâng cấp mạng lƣới điện, các phƣơng tiện giao thông 

thông đƣợc bê tông hóa, trải nhựa, các phƣơng tiện vận chuyển đƣợc đầu tƣ về số 

lƣợng và chất lƣợng, các tuyến xe bus từ Hà Nội về Hƣơng Sơn hoạt động với tần 

suất lớn đáp ứng nhu cầu của cƣ dân và KDL... Thông tin liên lạc đƣợc lắp đặt từ hệ 

thống điện thoại cố định, cáp truyền hình, internet. Hiện nay 3G và sóng của mạng 
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điện thoại di động và cáp treo đã đƣợc phủ tới chùa Thiên Trù. 

Cơ sở vật chất kỹ thuật cũng tác động đến SBĐVHMS trong bối cảnh phát 

triển du lịch. CDXHS đã đầu tƣ xây dựng nhiều công cụ mƣu sinh các ngành nghề 

lƣu trú, nghỉ dƣỡng theo định hƣớng phát triển du lịch nhƣ các khách sạn, nhà hàng, 

nhà nghỉ, cửa hiệu, trạm cung cấp xăng dầu, trạm y tế… theo 3 tiêu chí: Đảm bảo 

những điều kiện tốt cho nghỉ ngơi du lịch; đạt hiệu quả kinh tế tối ƣu trong khai 

thác bối cảnh phát triển du lịch; thuận tiện cho việc đi lại của KDL từ các nơi đến. 

Các cƣ dân cũng phát triển hệ thống cơ sở phục vụ ăn uống, các cửa hàng kinh 

doanh các đồ lễ phát triển về số lƣợng và chủng loại từ nhu cầu của KDL. 

Bên cạnh đó, một số vấn đề chƣa khắc phục cũng là nguyên nhân dẫn đến 

những biến đổi tiêu cực của VHMS trong bối cảnh phát triển DL nhƣ vấn đề về môi 

trƣờng, cảnh quan VH: Hệ thống cung cấp nƣớc sạch, các nhà vệ sinh đúng tiêu chuẩn 

chƣa đƣợc xây dựng, tại các điểm tham quan. Trong mùa lễ hội thƣờng xuyên xảy ra 

tình trạng cƣ dân mƣu sinh trên các địa bàn di sản phía trên động khó khăn do thiếu 

nƣớc sạch, phải chuyên chở cồng kềnh, vất vả để đáp ứng nhu cầu của KDL.  

Tập quán sinh sống và mƣu sinh bên di tích của cƣ dân bản địa dẫn tới tình 

trạng xả rác, ảnh hƣởng đến di tích và việc xử lý kịp thời các chất thải từ các hàng, 

quán và KDL mang đến chƣa hữu hiệu cũng là vấn đề ảnh hƣởng đến SBĐVHMS 

của CDXHS do lƣợng chất thải cƣ dân MS các ngành nghề và KDL xả ra trong lễ 

hội rất lớn. CDXHS tập trung đốt hoặc chôn rác thải ngay trong khu vực di tích, 

nƣớc thải của các hàng quán quanh di tích xả trực tiếp ra môi trƣờng tự nhiên gây ô 

nhiễm môi trƣờng, tổn hại đến di sản VHMS trong tƣơng lai.  

4.1.2.3. Sự quản lý, định hướng của chính quyền sở tại 

Nắm bắt đƣợc sự vận động phát triển của xã hội cùng sự chỉ đạo của cấp trên, 

chính quyền địa phƣơng đã quản lý, định hƣớng phát triển dịch vụ du lịch. 

Xã Hƣơng Sơn có khu danh thắng chùa Hƣơng đƣợc mệnh danh là chốn “đẹp 

nhất trời Nam”, là một trong những trung tâm văn hóa, tín ngƣỡng của Thủ đô và 

đất nƣớc. Tuy nhiên tình trạng cƣ dân mƣu sinh bằng các nghề, dịch vụ la liệt từ 

đƣờng vào cổng khu di tích và thắng cảnh Hƣơng Sơn cho đến Bến Yến, đƣờng lên 
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chùa Thiên Trù và khu vực động Hƣơng Tích trong 3 tháng diễn ra lễ hội Chùa 

Hƣơng gây lên những hình ảnh phản cảm, ảnh hƣởng đến cảnh quan di tích. Công 

tác quản lý, giám sát hoạt động của cƣ dân mƣu sinh các ngành nghề trông xe, bến 

neo đậu xuống đò… chƣa thực hiện hữu hiệu dẫn đến tình trạng các cƣ dân mƣu 

sinh các ngành nghề này tranh giành khách, mâu thuẫn thƣờng xuyên. Chính quyền 

địa phƣơng chƣa làm tốt vai trò chỉ đạo, định hƣớng nguồn lực con ngƣời trong mục 

tiêu mƣu sinh du lịch bền vững. Tình trạng xả thải của KDL và cƣ dân địa phƣơng 

còn bừa bãi, gây ô nhiễm cảnh quan, môi trƣờng. Các chính sách bảo tồn và phát 

huy các giá trị văn hóa truyền thống chƣa đƣợc thực hiện triệt để. Việc thực hiện 

các chính sách phát triển chƣa triệt để dẫn đến SBĐ tiêu cực lên các nguồn lực mƣu 

sinh tự nhiên. Biến đổi môi trƣờng mƣu sinh cũng là một trong những nhân tố tác 

động đến SBĐVHMS.  

4.2. Những xu hƣớng biến đổi   

4.2.1. Xu hướng phát huy các yếu tố văn hóa mưu sinh truyền thống trong bối 

cảnh phát triển du lịch 

 Trong bối cảnh toàn cầu hóa văn hóa và địa phƣơng hóa du lịch Hƣơng Sơn 

hiện nay, xu hƣớng phát huy các yếu tố VHMS truyền thống là một trong những xu 

hƣớng phát triển do: KDL đến Hƣơng Sơn có nhu cầu lớn về việc đƣợc trải nghiệm 

các dịch vụ truyền thống thông qua DL. Từ đó, sẽ nảy sinh nhiều ngành nghề mƣu 

sinh của CDXHS dựa trên khai thác các yếu tố VH truyền thống trong bối cảnh du 

lịch hiện đại để đáp ứng nhu cầu đa dạng của KDL trong nƣớc và quốc tế. CDXHS 

là những chủ thể có tri thức và kĩ năng mƣu sinh nhạy bén nên dễ dàng phát huy 

yếu tố đó. Việc phát huy các chợ mơ Hƣơng Sơn, quy tụ các hộ bán mơ xã Hƣơng 

Sơn thông qua việc tổ chức các sự kiện du lịch sẽ thu hút nhiều hơn KDL đến 

Hƣơng Sơn và tạo ra cơ hội mƣu sinh cho CDXHS trong tƣơng lai… Hay việc phục 

dựng thuyền tam bản trong tƣơng lai để phục vụ KDL cũng sẽ là những biểu hiện 

của xu hƣớng biến đổi phục hồi các yếu tố VHMS truyền thống trong bối cảnh phát 

triển du lịch cho cộng đồng CDXHS. 

  Xu hƣớng biến đổi phát huy các yếu tố VHMS truyền thống của CDXHS 
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còn kéo theo SBĐ hoạt động mƣu sinh truyền thống, công cụ, kĩ năng, trình độ mƣu 

sinh truyền thống ở các ngành nghề khác nhau trong du lịch. SBĐ này theo chiều 

tiến lên về kinh tế và giá trị đời sống văn hóa do kế thừa thành tựu các thời kì trƣớc.  

 Theo thống kê từ kết quả điều tra xã hội học của NCS: 82% CDXHS dự định 

phát triển nghề nghiệp thời gian tới với quy mô lớn hơn, trong khi đó chỉ có 3,7% cƣ 

dân dự định phát triển quy mô mƣu sinh hộ gia đình quy mô nhỏ hơn; 90% cƣ dân 

khẳng định giá trị kinh tế thu đƣợc nhiều hơn hẳn so với thời kỳ trƣớc năm 1990; 

Điều đó chứng tỏ: Bối cảnh phát triển du lịch đang có những tác động tích cực đến sự 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế của ngƣời dân địa phƣơng. Đại đa số cƣ dân có nhịp độ 

tăng trƣởng mƣu sinh tốt trong bối cảnh hiện nay. Từ đó cũng có thể dự đoán về quy 

mô BĐVHMS có thể sẽ còn lớn hơn, tăng hơn về số lƣợng, tiên tiến và tinh vi hơn về 

phƣơng thức so với hiện tại trong trong bối cảnh toàn cầu hóa VH và du lịch nhƣ hiện 

nay. Rất có thể ở xã Hƣơng Sơn trong tƣơng lai sẽ xuất hiện thêm nhiều chủ thể 

VHMS không phải là những cƣ dân gốc nhƣng có nguồn lực mƣu sinh lớn, phục 

dựng lại nhiều yếu tố văn hóa truyền thống xã Hƣơng Sơn trong bối cảnh phát triển 

du lịch bởi xã Hƣơng Sơn hiện là một thị trƣờng tiềm năng đang mở cửa.  

Tuy nhiên, trong xu hƣớng biến đổi phát huy các yếu tố VHMS truyền thống, 

trong nguồn lực con ngƣời - CDXHS sẽ phải phát triển các cách thức MS nghề du 

lịch theo định hƣớng giá trị văn hóa để đảm bảo bối cảnh phát triển bền vững của 

VHMS với việc tự ý thức, nâng cao tay nghề, các lớp học ngôn ngữ, kĩ năng trong 

việc làm du lịch… chứ không thể duy trì một bộ phận phƣơng thức mƣu sinh chộp 

giật nhƣ trong một bộ phận cƣ dân hiện nay.    

4.2.2. Xu hướng suy giảm các yếu tố văn hóa mưu sinh truyền thống trong bối 

cảnh phát triển du lịch  

Bên cạnh xu hƣớng phát huy các yếu tố VHMS truyền thống, việc suy giảm 

các yếu tố VHMS truyền thống cũng có thể là một xu hƣớng biến đổi ở xã Hƣơng 

Sơn trong tƣơng lai do một bộ phận CDXHS vì nhiều nguyên nhân khác nhau: 

không thích ứng đƣợc với bối cảnh phát triển mới, khả năng hội nhập kém, sự hiện 

đại hóa trong phƣơng thức lao động của CDXHS, việc định hƣớng giá trị VHMS 
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bền vững hay phát triển DL bền vững trong chủ trƣơng phát triển của các cấp chính 

quyền kịp thời có thể cũng là nguyên nhân suy giảm các yếu tố VHMS truyền 

thống trong tƣơng lai. Đơn cử: trong tƣơng lai, phƣơng thức đánh bắt cá truyền 

thống thủ công, bằng lƣới của bộ phận ngƣ dân do nhu cầu từ bối cảnh phát triển 

du lịch Hƣơng Sơn mà không thể duy trì, thậm chí mất đi trƣớc nhu cầu khai thác 

đến tận diệt nguồn thủy sinh du lịch (theo thống kê của BQL xã Hƣơng Sơn, hiện 

nay đã có tới hơn 1.000 đầu kích cá điện trong xã). Mặt khác, do tác động của 

“ngành kinh tế mũi nhọn” du lịch, rất có thể sự chuyển đổi hẳn nghề nghiệp mƣu 

sinh truyền thống của gia đình sang nghề du lịch, thoái trào triệt để các yếu tố 

VHMS gốc để theo phƣơng thức hiện đại, khắc phục đƣợc yếu tố mùa vụ mƣu 

sinh du lịch trong tƣơng lai...  

4.2.3. Xu hướng bảo tồn và phát huy các yếu tố văn hóa mưu sinh truyền thống 

trong bối cảnh phát triển du lịch 

Trƣớc các yếu tố tác động khác nhau từ bối cảnh phát triển du lịch hiện nay, 

giữ gìn bản sắc văn hóa và phát huy giá trị VHMS bền vững là một xu hƣớng biến 

đổi hợp với quy luật khách quan và bối cảnh phát triển của CDXHS. Xu hƣớng biến 

đổi này bền vững nhất trong các xu hƣớng BĐVHMS của CDXHS. Các di sản 

VHMS truyền thống của cộng đồng cƣ dân trong quy luật vận động và phát triển 

không thể chỉ bảo thủ, bảo tồn rồi mai một các yếu tố văn hóa truyền thống mà phải 

“sống” trong bối cảnh phát triển du lịch. Bảo tồn và phát huy các yếu tố VHMS 

truyền thống qua du lịch cũng là con đƣờng đôi để di sản có lợi ích kinh tế thu đƣợc 

từ du lịch, “tái đầu tƣ” các giá trị VHMS vật chất, giá trị VHMS tinh thần, đảm bảo 

giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời tiếp nhận những yếu tố tiên tiến, phù hợp với 

quy luật vận động và phát triển của sự vật, hiện tƣợng trong xã hội.  

4.3. Những vấn đề đặt ra  

4.3.1. Trong công tác phát triển nguồn lực con người Hương Sơn bền vững  

Trong VHMS, nguồn lực con ngƣời là quan trọng và cốt lõi nhất, vì con ngƣời 

là chủ thể kiến tạo nên các giá trị VHMS. Mặt khác, con ngƣời cũng là tác nhân phá 

hủy các hệ giá trị VH do hoạt động mƣu sinh của mình. Do vậy, vấn đề ứng xử với 
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nguồn lực con ngƣời là việc làm cần đƣợc cơ quan quản lý các cấp, chính quyền địa 

phƣơng quan tâm và cùng thực thi. Để phát huy giá trị nguồn lực con ngƣời, lan tỏa 

giá trị VH cộng đồng CDXHS, hiện nay còn tồn tại nhiều vấn đề đặt ra. Cụ thể là:  

Thứ nhất, cộng đồng CDXHS còn chƣa chủ động trong việc tiếp cận các lớp 

VH, giao tiếp, nhận thức; mới tập trung vào mục tiêu sinh tồn, các giá trị kinh tế, 

mang tính “đối phó” với ban quản lý di tích. Hoạt động mƣu sinh của một bộ phận 

cƣ dân còn chộp giật, thiếu chuyên nghiệp, thiếu VH và tƣ duy dài hạn.  

Thứ hai, trong bối cảnh phát triển du lịch Hƣơng Sơn, quan hệ ứng xử giữa các 

chủ thể mƣu sinh còn tồn tại nhiều mâu thuẫn nội tại, cụ thể: 

- Trong quan hệ ứng xử giữa các chủ thể: 

+ Ngƣời dân chƣa phát huy vai trò ngƣời chủ các di sản văn hóa trong việc 

bảo vệ di sản, tố giác và lên án các hành vi sai trái, chỉ vì lợi ích cá nhân mà tổn hại 

đến môi trƣờng mƣu sinh cộng đồng (bao gồm cả môi trƣờng vật thể và phi vật thể). 

Các chủ thể còn chƣa quan tâm đến vấn đề bảo tồn giá trị di sản khi mƣu sinh du 

lịch. Trí tuệ văn hóa cộng đồng trong các sáng kiến tập thể để bảo tồn và phát huy 

giá trị vùng di sản cũng chƣa đƣợc khai thác đúng mức trong các hoạt động mƣu 

sinh cộng đồng, bảo tồn các nguồn lực VH cộng đồng. 

+ Theo “lệ làng” Hƣơng Sơn quy định: chỉ những cƣ dân gốc xã Hƣơng Sơn 

mới đƣợc phép vào bán hàng. Ngƣời ngoài làng vào bán hàng và mƣu sinh sẽ bị hất 

đổ gánh hàng đi. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập kinh tế, văn hóa toàn cầu, liên 

vùng mƣu sinh du lịch hiện nay, việc hội nhập, cùng tồn tại và phát triển văn hóa, 

du lịch các vùng di sản là một xu hƣớng tất yếu. Trong việc phát huy giá trị VHMS 

và bảo tồn bền vững các giá trị VH, tính cục bộ mƣu sinh ở Hƣơng Sơn cao cũng là 

một rào cản phát triển nguồn lực con ngƣời bền vững, bởi: Cách ứng xử này có thể 

đem lại lợi ích trƣớc mắt cho cộng đồng trong việc giới hạn số lƣợng ngƣời đƣợc 

hƣởng lợi từ mƣu sinh DL ở xã Hƣơng Sơn, tuy nhiên, mặt hạn chế là nó cũng làm 

cho thời gian lƣu trú của KDL ở Hƣơng Sơn ngắn lại, trong khi các điểm đến du 

lịch lân cận có rất nhiều tài nguyên nhỏ lẻ. Nếu liên kết đƣợc các vùng di sản với 

nhau sẽ là một con đƣờng mở rộng địa bàn mƣu sinh, để cùng làm, cùng hƣởng lợi 
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ích nhiều hơn, rộng hơn thay vì hạn chế cơ hội mƣu sinh của các chủ thể mƣu sinh 

bằng nhà trọ, khách sạn, lƣu trú… và các dịch vụ liên quan DL khác nhƣ bối cảnh 

hiện nay.  

+ Thậm chí, trong quan hệ giữa các chủ thể mƣu sinh lớn và nhỏ cũng có sự 

“chèn ép” ngầm. Những thợ chụp ảnh nhỏ và những đối tƣợng mƣu sinh tự do do sự 

chèn ép của cơ sở kinh doanh nhà hàng và cáp treo Mai Lâm nên “phải theo” các 

quy định ngầm, có lợi cho nhóm lợi ích đó…  

- Quan hệ ứng xử với các khách thể: 

+ Trong quan hệ ứng xử với KDL, còn tồn tại tình trạng “chặt chém” của 

ngƣời thân trong gia đình một bộ phận các cụ từ trông đền. Theo lệ làng quy định: 

Mỗi năm, ở các điểm tham quan chính trong xã, làng sẽ bầu ra 1 cụ từ để trông coi 

đền, nơi thờ tự chính. Mỗi cụ từ thƣờng đƣợc quyết định ai đƣợc bày bán các đồ thờ 

tự vào di tích. Từ đó, theo nhân chứng N.T.A (BQL xã Hƣơng Sơn) cho biết: Tại 

các điểm di tích, các cụ từ thƣờng chỉ cho phép con cháu, ngƣời thân hoặc ngƣời 

nhà mới đƣợc phép bán hàng mƣu sinh. Theo thực tế khảo sát sâu hơn của NCS 

(9/2015), điều đáng nói là những ngƣời bán hàng này thƣờng bán hàng với giá “cắt 

cổ” (so với giá trị ở chợ và các cửa hàng bên ngoài). Cụ thể ở các dịch vụ: viết sớ, 

sắp lễ; những ngƣời bán hàng có thể tính giá KDL gấp 7 đến 10 lần giá bên ngoài. 

Vì là điểm di tích tâm linh nên tâm lí chung- KDL không so đo, mặc cả nhiều, 

nhƣng cách mƣu sinh của một bộ phận cƣ dân nhƣ vậy đã biến xã Hƣơng Sơn thành 

điểm di tích có những vết sạn văn hóa, để lại ấn tƣợng không đẹp trong lòng KDL.  

+ Còn tồn tại tình trạng những ngƣời bán hàng ăn dọc lối lên di tích nơi không 

đƣợc phép, tình trạng xin tiền chèo đò, thiếu văn hóa giao tiếp, đổi tiền lễ giá cao. 

Đây là biểu hiện sự phát triển của “nghề” cho vay nặng lãi tại điểm du lịch xã 

Hƣơng Sơn.  

+ Còn phổ biến tình trạng móc túi, cờ bạc, đỏ đen, “cò dịch vụ du lịch” với 

khách tham gia lễ hội.  

+ Bên cạnh đó là tình trạng bán hàng hóa giá cao gấp nhiều lần, trong khi hàng giả 

nhiều, chất lƣợng dịch vụ không tƣơng xứng với số tiền KDL chi trả, tập trung ở một số 
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hàng hóa nhƣ: “thịt thú rừng”, “rau rừng”, “cá suối”, cây thuốc Hƣơng Sơn, “mơ           

Hƣơng Sơn”…   

+ KDL đến du lịch chùa Hƣơng, để di chuyển lên Hƣơng Tích phải đi đò. 

Nghề chèo đò mƣu sinh ở Hƣơng Sơn vẫn là một nghề đƣợc UBND xã Hƣơng Sơn 

quan tâm và chú trọng phát triển do lợi ích kinh tế tƣơng đối cao. KDL khi ngồi vãn 

cảnh và đƣợc phục vụ bằng “nguồn lực con ngƣời” này thƣờng thƣởng thêm cho 

ngƣời chèo đò. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, nhiều chủ thể mƣu sinh bằng 

nghề chèo đò đã lợi dụng điều đó để “kể lể hoàn cảnh”, xin thêm tiền. Khi không 

thể xin đƣợc nhiều tiền nhƣ mong muốn thì gây hấn, chửi bới… Đó là những hành 

vi mƣu sinh rất tiêu cực tác động xấu tới điểm du lịch. Theo khảo sát, điều tra ở xã 

Hƣơng Sơn, NCS nhận thấy: cơ chế để quản lý nguồn lực con ngƣời này trong 

nhiều năm qua đã trở nên cũ và lỗi thời do: Những hộ gia đình ở Hƣơng Sơn, 

“đƣơng nhiên” đƣợc cấp một “số thứ tự theo hộ” để đến lƣợt là ra chèo đò mƣu sinh 

nhƣ một hiện trạng tất yếu của nghề chèo đò, bất kể trình độ nhận thức, vấn đề văn 

hóa giao tiếp với KDL, đạo đức nghề nghiệp ra sao… từ đó VHMS bằng nghề chèo 

đò đã hình thành, phát triển, một bộ phận gây khiếp sợ cho KDL. BQL di tích chƣa 

thể khắc phục hay xử lý vấn đề này triệt để. Việc có một cơ chế quản lý hữu hiệu 

nguồn lực con ngƣời này để tạo môi trƣờng cạnh tranh nâng cao chất lƣợng dịch vụ 

trong bối cảnh phát triển hiện nay đang là một vấn đề ở xã Hƣơng Sơn mà nhiều 

phƣơng triện truyền thông luôn lên án mỗi năm xuân hội… Theo anh TA, (BQL di 

tích): “...hiện tại, xã đang phân công chèo đò theo lƣợt hộ gia đình, khi đến lƣợt hộ 

chèo đò, có khi gia đình cử ngay một ngƣời lao động đang nhàn rỗi, mặc quần áo 

ngủ lên chèo đò. Chèo xong là cƣ dân quen lệ xin tiền, vì họ không tham gia vào 

các lớp về văn hóa giao tiếp cho ngƣời chèo đò” (tháng 9/2017). BQL di tích và 

chính quyền đã có sự quan tâm điều chỉnh trong những năm qua. Nhƣng để có 

đƣợc cảm quan tốt của KDL về hình ảnh những “ngƣời chèo đò thôn Yến Vỹ” nhƣ 

trƣớc khi phát triển du lịch của những năm trƣớc 1990, vẫn là một bài toán đặt ra 

cho chính quyền địa phƣơng và cộng đồng CDXHS trong mục tiêu bảo tồn và phát 

huy giá trị VHMS bền vững.  
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- Bên cạnh đó, vấn đề về nguồn lực con ngƣời ở xã Hƣơng Sơn cũng cần nói 

đến: Hƣơng Sơn đƣợc công nhận là di tích quốc gia năm 2016, Việt Nam là quốc 

gia tham gia Công ƣớc bảo vệ di sản quốc tế. Tuy nhiên, các vấn đề nhận thức và 

tham gia vào công tác bảo tồn di sản VH của cộng đồng cƣ dân đối với di sản quốc 

gia ở Hƣơng Sơn mới thực hiện đƣợc ở BQL di tích và chính quyền địa phƣơng ở 

Hƣơng Sơn, chƣa tác động nhiều đến ý thức tự giác bảo tồn di sản VH của cộng 

đồng cƣ dân, chủ thể chủ động bảo tồn di sản VH Hƣơng Sơn.   

Đặc điểm di sản văn hóa xã Hƣơng Sơn nằm xen kẽ trên điều kiện địa hình 

cheo leo, rải rác dọc theo núi đá vôi, nhiều ngƣời dân sống xen kẽ ngay trong khu 

vực di sản, trong khi nhận thức bảo vệ di sản chƣa có, chƣa cao, chủ yếu mang tính 

“ứng phó” khi Ban Quản lý kiểm tra và cƣỡng chế. Từ đó, với bản thân VHMS về 

lâu dài đã tiềm ẩn sự không bền vững bởi sinh hoạt hàng ngày của cộng đồng cƣ 

dân nhƣ: xả rác, bôi bẩn, vệ sinh, đóng đinh, bắc rào dựa vào di tích… hủy hoại di 

sản, di tích. Quản lý và phát huy ý thức tự giác của cƣ dân trong nhu cầu sinh tồn để 

họ có ý thức tuân theo, bảo vệ di sản cũng là một vấn đề đặt ra.  

4.3.2. Trong ứng xử với nguồn lực tự nhiên   

Nguồn lực tự nhiên là một trong những điều kiện để hình thành di sản văn 

hóa, tạo sức hút cho di sản, để phát triển du lịch, mang lại cơ hội mƣu sinh, lợi ích 

cho cộng đồng. Tuy nhiên, trong mục tiêu phát huy giá trị VHMS bền vững, vấn đề 

khai thác tài nguyên tự nhiên đúng mức, với các biện pháp bảo tồn phù hợp cần 

đƣợc tiến hành song song.  

Theo Công ƣớc Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể năm 2016, một trong 

những nguyên tắc đảm bảo bền vững mà sự phát triển du lịch cần tuân thủ là việc 

khai thác và sử dụng một cách hợp lý và hiệu quả các nguồn tài nguyên, giảm thiểu 

các chất thải ra môi trƣờng: Tài nguyên du lịch văn hóa không phải vô tận, một số 

tài nguyên văn hóa du lịch không có khả năng phục hồi hoặc phục hồi rất chậm, do 

vậy việc khai thác cần hợp lý để đảm bảo cho bối cảnh phát triển du lịch bền vững. 

Để thực hiện đƣợc những điều này, cần có những giải pháp ngăn chặn sự hủy hoại 

các nguồn lực tự nhiên, các giá trị bản sắc VH dân tộc; ban hành và thực hiện các 
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chính sách tài nguyên và môi trƣờng hợp lý trong mọi lĩnh vực của hoạt động du lịch; 

đề ra các nguyên tắc xây dựng phƣơng án phòng ngừa các sự cố về tài nguyên, môi 

trƣờng trong xây dựng và phát triển dự án mới; đảm bảo nguyên tắc giới hạn sức 

chứa lãnh thổ xác định.  

 Trƣớc năm 1990, xã hội còn lạc hậu, phƣơng thức mƣu sinh của cộng đồng 

CDXHS chủ yếu dựa vào điều kiện tự nhiên sẵn có. Phƣơng thức này còn duy trì 

trong khai thác và biến đổi về cách thức cho đến ngày nay một cách thiếu kiểm soát 

hữu hiệu. Trong bối cảnh phát triển du lịch hiện nay, do nhu cầu ngày càng cao của 

KDL về thực phẩm, thịt thú rừng… việc khai thác thiếu bảo tồn của CDXHS đã khiến 

các nguồn lực tự nhiên ngày càng suy kiệt. Nếu cứ kéo dài tình trạng khai thác và quản 

lý chƣa thực sự hiệu quả này trong những năm tiếp theo, các nguồn lực tự nhiên Hƣơng 

Sơn sẽ đi về đâu?  

Bên cạnh đó, theo thông tin từ BQL Di tích xã Hƣơng Sơn, từ năm 2000 đến 

năm 2005, tại xã có hơn 1000 đầu kích điện đánh cá. Đối với sự biến đổi trong thu 

nhập tác động đến đời sống cộng đồng cƣ dân, từ đánh giá của cƣ dân “nghề” kích 

cá điện: con số thống kê này phản ánh một nguồn thu nhập khá tốt và ổn định cho 

một bộ phận cƣ dân làm “nghề” này vì lợi ích kinh tế mang lại tƣơng đối lớn. Tuy 

nhiên, từ phƣơng diện VHMS bền vững trong cộng đồng cƣ dân do tác động tiêu 

cực đến môi trƣờng sinh thái, con số thống kê này nói lên một thực trạng đáng lo 

ngại và không dễ giải quyết đƣợc khi một bộ phận cƣ dân duy trì việc khai thác 

thiếu tầm nhìn, thiếu kiểm soát với những công cụ mƣu sinh tận diệt nhƣ vậy trong 

sự bảo tồn VHMS bền vững và bối cảnh phát triển của cộng đồng trong tƣơng lai. 

Đó là những câu hỏi đặt ra, cần những lời giải đáp bằng những hành động có trách 

nhiệm của ban quản lý, chính quyền địa phƣơng và cộng đồng cƣ dân đối với các 

nguồn lực mƣu sinh tự nhiên trong tƣơng lai.    

4.3.3. Trong khắc phục tính thời vụ du lịch lễ hội Hương Sơn  

 Hoạt động du lịch xã Hƣơng Sơn phát triển sôi động từ thời điểm giao thừa, 

trải dài đến hết 3 tháng âm lịch xuân hội. Trong năm, vào các dịp lễ tết, ngày nghỉ, 

ngày cuối tuần vẫn rải rác có KDL đến tham quan, vãn cảnh, học tập. Vào cuối 
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năm, theo tập quán của những KDL tâm linh, nhiều ngƣời đến Hƣơng Sơn để “lễ 

tạ”. Đó là những thời điểm du lịch Hƣơng Sơn phát triển sôi động. Gần đây, xã 

Hƣơng Sơn còn có thêm dịch vụ “du lịch chụp ảnh hoa sen, hoa súng” cho KDL 

đến vãn cảnh, chụp ảnh ở Hƣơng Sơn… Mặc dù có một số thời vụ du lịch nhất định 

nhƣ đã nêu trên, nhƣng sôi động và chủ yếu, cũng nhƣ chi phối mạnh mẽ nhất mới 

tập trung vào 3 tháng xuân hội đầu năm. Theo thống kê của UBND xã Hƣơng Sơn, 

thời vụ du lịch xuân hội đem lại thu nhập chủ yếu hàng năm cho CDXHS. Lƣợng 

KDL tham gia vào du lịch lễ hội năm 2016 và 2017 đông đến mức: mặc dù con 

đƣờng bê tông từ bãi đỗ xe ra bến đò đã đƣợc mở rộng hơn nhiều so với trƣớc năm 

1990, cáp treo tăng cƣờng lên xuống, nhƣng nhiều KDL vẫn không di chuyển đƣợc 

lên động Hƣơng Tích vào chính hội. Trong khi vào các thời gian khác trong năm, 

lƣợng KDL đến du lịch lại rất hạn chế, từ đó hoạt động mƣu sinh của ngƣời dân bị 

ảnh hƣởng, thu nhập của ngƣời dân có ngày còn “không đƣợc đồng nào” (thợ chụp 

ảnh và chèo đò Hƣơng Sơn, chị N, 9/2017). Sự mất cân đối về lƣợng KDL các thời 

gian trong năm gây tác động tiêu cực lên nguồn lực tự nhiên, khi cùng một thời điểm 

phải “gánh” lƣợng KDL tham quan quá đông; trong khi những thời điểm du lịch khác 

lại không có KDL đến tham quan.  

 Bên cạnh đó, sự phát triển DL có tính thời vụ ở Hƣơng Sơn cũng có những 

tác động, ảnh hƣởng đến VHMS của cộng đồng cƣ dân khi: CDXHS bằng nhiều 

cách để mƣu sinh, tăng thu nhập từ xuân hội, nhƣng trong năm do không có KDL, 

không có thu nhập, nên nhiều hộ gia đình phải đi vay nặng lãi, lô đề, mắc tệ nạn xã 

hội… Nhƣ vậy, từ vấn đề thời vụ du lịch, thu hút sự vận động từ nhân tố xã hội 

(khách du lịch) và sự cộng hƣởng từ các chủ thể VHMS (không có việc làm vào các 

dịp khác trong năm) đã là khởi nguồn, tiềm ẩn SBĐ VHMS không bền vững, khi 

vấn đề thời vụ du lịch Hƣơng Sơn chƣa đƣợc giải quyết.  

 Trong những năm gần đây, vào những tháng du lịch vắng khách, ở Hƣơng 

Sơn xuất hiện thêm các yếu tố hấp dẫn đối với KDL đến Hƣơng Sơn nhƣ mùa hoa 

sen, mùa hoa súng, nhƣng hiện nay chƣa có dự án, hay chƣơng trình chính thức nào 

để phát huy thế mạnh tiềm năng đó thành sản phẩm du lịch của địa phƣơng vào mùa 

thấp điểm. Dự án xây dựng khu du lịch sinh thái văn hóa thực hiện còn chậm, dù đã 
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đƣợc phê duyệt. Điều đó cho thấy giải pháp nhằm hạn chế tính thời vụ du lịch tại 

Hƣơng Sơn chƣa đƣợc quan tâm giải quyết hữu hiệu và kịp thời trong công tác quản lý. 

4.3.4. Trong công tác phát huy nguồn lực xã hội  

Sự bùng nổ của công nghệ thông tin trong bối cảnh toàn cầu hóa xã hội đã 

tạo ra những điều kiện gia tăng giao lƣu văn hóa giữa các quốc gia, dân tộc, rút 

ngắn khoảng cách giữa các vùng miền du lịch. Trên thực tế, kinh nghiệm phát triển 

nhiều vùng di sản trên thế giới của nhiều cộng đồng cƣ dân cho thấy: trong bối cảnh 

hội nhập văn hóa và du lịch toàn cầu hiện nay, các vùng di sản biết tận dụng nguồn 

lực xã hội nhƣ: các quan hệ trong xã hội (bài học vận dụng mạng xã hội của cư dân 

Latinh, vùng Trung Mỹ  tr.11), cách liên lạc, kết nối, khai thác các quan hệ trong xã 

hội; hay cách tiếp cận KDL các vùng miền, quốc gia khác nhau để quảng bá du lịch, 

tiếp nhận KDL quốc tế; phát triển nguồn vốn xã hội để tạo cơ hội mƣu sinh cho 

cộng đồng. Lợi ích của nguồn lực xã hội khó đo đếm và mang lại hiệu quả thiết thực 

cho sản phẩm du lịch địa phƣơng. Do đó, chú trọng phát triển nguồn lực xã hội của 

CDXHS hiện nay là việc làm cần thiết.  

Tuy nhiên, trong công tác phát triển các nguồn lực xã hội cũng cần chú trọng 

các biện pháp kiểm soát an ninh mạng xã hội từ đầu để giảm thiểu những biến đổi 

tiêu cực do mặt trái của sự phát huy nguồn lực xã hội mang lại, kiến tạo VHMS bền 

vững trong phƣơng thức mƣu sinh của cộng đồng cƣ dân.  

4.3.5. Trong hành lang pháp lý để phát triển văn hóa mưu sinh truyền thống bền vững 

Mặc dù mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã Hƣơng Sơn là phát triển du 

lịch, mà định hƣớng sản phẩm du lịch đặc thù là du lịch văn hóa, nhƣng vấn đề phát 

triển và bảo tồn các giá trị văn hóa cộng đồng hiện nay còn tồn tại nhiều bất cập từ 

các cấp chính quyền địa phƣơng đến cấp trên. Cụ thể:   

Nhận thức của các ngành, các cấp và của cộng đồng cƣ dân về vai trò, ý 

nghĩa của các giá trị văn hóa cộng đồng đã đƣợc quan tâm nhƣng chƣa sâu sắc, toàn 

diện, và chƣa đƣợc cụ thể bằng các biện pháp, kế hoạch và chƣơng trình kịp thời. 

Đơn cử nhƣ: các hoạt động tự ý xây dựng các chùa giả, động giả đã đƣợc giải quyết 

sau khi truyền thông lên án, nhƣng vấn đề các cụ Từ trông coi đền lợi dụng vai trò 
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của mình để cho ngƣời nhà vào bán hàng ở các vị trí đắc địa với giá bán cao cho 

KDL vẫn còn bị bỏ ngỏ, chƣa đƣợc giải quyết hữu hiệu và kịp thời; còn tình trạng 

“cá lớn nuốt cá bé ”- tình trạng chèn ép của chủ thể MS lớn lên cá thể MS nhỏ trong 

môi trƣờng VHMS xã Hƣơng Sơn. 

Bên cạnh đó, công tác phát triển và bảo tồn các giá trị VH còn mang tính hình 

thức. Chủ thể chịu trách nhiệm còn thiếu chuyên môn và các biện pháp hữu hiệu để 

giải quyết tình hình. Công tác xã hội hóa hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị VH 

cộng đồng còn thiếu định hƣớng, thiếu chính sách, chế tài mới để khuyến khích, kêu 

gọi sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là cộng đồng cƣ dân địa phƣơng. Các 

nguồn lực do dân đóng góp chƣa thật sự hữu hiệu trong nhiều vấn đề bảo tồn, phục hồi VH 

nhƣ: tìm kiếm và phục hồi, làm hấp dẫn các yếu tố VH gốc trong bối cảnh phát triển DL.  

Trong giới thiệu, tổ chức khai thác các giá trị VH cộng đồng còn đơn điệu,  

chƣa hiệu quả, chƣa kết hợp tốt giữa khai thác di sản VH vật thể với di sản VH phi 

vật thể. Đơn cử trong hƣớng dẫn tại điểm còn tồn tại tình trạng thiếu hụt số lƣợng 

HDVDL địa phƣơng vào mùa lễ hội, trình độ HDVDL không đồng đều, công tác 

hƣớng dẫn cho KDL hiện nay chủ yếu thông qua những ngƣời chèo đò kiêm nhiệm 

thêm việc hƣớng dẫn du lịch trên bến. Việc cho phép các “HDVDL không chuyên”, 

chƣa qua đào tạo nghiệp vụ nhƣ vậy dẫn đến sự thiếu hụt các kỹ năng giao tiếp văn 

hóa của ngƣời làm du lịch, việc cung cấp cho KDL ý thức với môi trƣờng cũng 

không có, do vậy trên đò, nhiều KDL còn xả rác tự do, văn hóa giao tiếp với KDL 

dễ nảy sinh mâu thuẫn.   

Trong công tác khai thác du lịch xã Hƣơng Sơn dịp xuân hội, cần có sự kết 

hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp. Trong hoạt động du lịch năm 2016, ban tổ 

chức đã có số điện thoại đƣờng dây nóng để tố giác tội phạm lễ hội, nhƣng do 

phối hợp chƣa chặt chẽ, di tích tham quan lại rộng lớn, nên vẫn tồn tại các hành 

vi phản cảm hầu nhƣ năm nào cũng bị truyền thông lên án nhƣ: ăn xin, bán thuốc 

giả, chặt chém... 

Bên cạnh đó là sự tác động của VH ngoại lai do KDL mang đến đã làm nhạt nhòa 

đi các giá trị văn hóa cộng đồng của cƣ dân địa phƣơng. Môi trƣờng tác động và những 



130 
 

bất cập trong việc phát triển văn hóa cộng đồng đã làm BĐVH cộng đồng cƣ dân tại 

Hƣơng Sơn trong đó, rõ nét là SBĐ giá trị của VHMS.  

4.3.6. Trong khai thác các nguồn lực vật chất trong du lịch 

Trong bối cảnh phát triển du lịch sau năm 1990, nhiều nguồn lực vật chất đã 

đƣợc tu sửa, phát triển và cũng đã có sự xử lý kịp thời với các di tích giả, đánh lừa 

KDL. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề trong khai thác và sử dụng nguồn lực vật 

chất mƣu sinh du lịch ở xã Hƣơng Sơn hiện nay nhƣ: việc quy hoạch, xây dựng một 

số công trình còn vội vàng, chƣa tƣơng xứng với tiềm năng phát triển du lịch 

Hƣơng Sơn; Việc sửa chữa một số tƣợng thờ trong các đình, đền… còn chƣa tìm 

đúng những nghệ nhân có chuyên môn cao nên chƣa giữ đƣợc các giá trị mỹ thuật 

lịch sử của di tích và đối tƣợng đƣợc thờ; sự quy hoạch đồng bộ các “di sản trong 

đời sống cộng đồng” còn chƣa tính đến nên phát triển không đồng bộ, khoa học. 

Hay việc xây dựng con đƣờng bê tông hóa dẫn vào bến đò còn chƣa tính toán tƣơng 

xứng với khả năng phát triển của dòng KDL Hƣơng Sơn vào mùa lễ hội. Tình trạng 

sinh hoạt hàng ngày của ngƣời dân sống gần di tích còn tác động tiêu cực đến các di 

sản văn hóa vật thể. Bên cạnh đó, mặc dù đã có cáp treo hỗ trợ KDL lên Hƣơng 

Tích, nhƣng do Hƣơng Tích cũng là một trung tâm phật giáo nên lƣợng KDL tín 

tâm muốn tự mình đi bộ lên trên trên Hƣơng Tích vẫn còn rất nhiều. Nhƣng những 

đoạn đƣờng nguy hiểm dẫn lên di tích vẫn chƣa đƣợc xử lý an toàn triệt để, còn 

nhiều chỗ đất trơn, trƣợt, nguy hiểm, nhất là vào dịp xuân hội - khi tiết thời ẩm ƣớt. 

Cũng chƣa đủ ánh sáng hỗ trợ cho KDL nếu lỡ xuống muộn. Các nhà vệ sinh “tự 

tạo” thu phí cạnh di tích khá nhiều gây mất cảnh quan và ảnh hƣởng đến di sản           

văn hóa.  

4.4. Bàn luận về chiến lƣợc phát huy giá trị văn hóa mƣu sinh  

4.4.1. Phát triển nguồn lực con người trong cộng đồng cư dân   

Cộng đồng cƣ dân là ngƣời thúc đẩy, thu lợi, bảo tồn tài nguyên di sản của 

chính họ và địa phƣơng… do đó nguồn lực con ngƣời này đóng vai trò trung tâm 

trong vấn đề phát triển VHMS truyền thống. Tuy nhiên, cộng đồng CDXHS có 
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những đặc thù riêng so với các vùng di sản văn hóa khác, do vậy để giải quyết vấn 

đề phát triển nguồn lực con ngƣời ở Hƣơng Sơn cần có những chu trình nhất định:  

- Thứ nhất, cần đề cao vai trò chủ thể từ cộng đồng CDXHS: Trong chiến lƣợc 

phát huy giá trị VHMS, để tháo gỡ từ các vấn đề khó khăn trong cộng đồng, cần đề 

cao các sáng kiến, để tìm ra “các nguyên nhân” và các giải pháp các phƣơng án khôi 

phục văn hóa truyền thống, chú trọng các giá trị văn hóa bản địa, không gây hại cho 

môi trƣờng trong mƣu sinh cộng đồng cƣ dân. Cộng đồng cƣ dân địa phƣơng cần 

đƣợc tạo điều kiện tham gia nhiều hơn vào các quá trình phát triển du lịch nhƣ: 

cùng chính quyền hoạch định chính sách phát triển du lịch, cùng hoạt động mƣu 

sinh và chia sẻ lợi ích thỏa đáng từ du lịch... 

Để du lịch dựa vào cộng đồng đạt đƣợc kết quả, cần trao cho cộng đồng cƣ 

dân quyền làm chủ di sản, trách nhiệm bảo vệ di sản của mình, chính quyền cần có 

các biện pháp để cộng đồng cùng tham gia vào trong các công tác: bảo tồn di sản, 

phát triển VHMS trong cộng đồng… Chỉ khi phát triển của du lịch đi đôi với công 

tác bảo tồn các giá trị văn hóa, VHMS cộng đồng cƣ dân mới thực sự bền vững. 

Cần tập trung vào một số vấn đề: 

+ Thông qua các phƣơng tiện truyền thông trong xã và đến từng cá nhân, hộ 

gia đình nhằm nâng cao nhận thức, giáo dục cộng đồng về hoạt động DL của cộng 

đồng cƣ dân có trách nhiệm. Đề cao vai trò cá nhân trong các mục tiêu cụ thể mà 

chính quyền địa phƣơng cùng thống nhất thực hiện, làm cho cƣ dân nhận thức đƣợc 

rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa lợi ích của họ với sự phát triển bền vững về du lịch ở 

Hƣơng Sơn qua việc cùng chia lợi ích với cộng đồng, khen thƣởng những hành vi, 

cá nhân có sáng kiến, hành động tích cực trong mƣu sinh du lịch cộng đồng… 

+ Phục dựng các yếu tố VH dân gian truyền thống cộng đồng, thông qua các 

phƣơng tiện đại chúng và công ty lữ hành DL để xúc tiến quảng bá về DL văn hóa 

cộng đồng CDXHS trên nhiều phƣơng tiện thông tin đại chúng và công ty lữ hành 

DL. Chú trọng thời gian quảng bá, thu hút KDL vào các dịp vắng KDL trong năm. 

 + Phát triển các dịch vụ du lịch gắn với cộng đồng tạo ra thu nhập và các lợi 

ích cho mƣu sinh từ cộng đồng trong sự quản lý nhƣ: HDVDL địa phƣơng, làng du 
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lịch, chế tác đồ lƣu niệm Hƣơng Sơn hay cùng ngƣ dân tạo ra các bẫy bắt cá dân 

gian để KDL trải nghiệm việc đánh bắt cá theo phƣơng thức thủ công truyền thống 

trong sự kiểm soát và quản lý về môi sinh, môi trƣờng văn hóa.  

+ Chú ý đến vấn đề xây dựng các dự án hỗ trợ phát triển cộng đồng nhƣ xây 

dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật của gia đình (do nƣớc ngầm ở khu vực Hƣơng 

Sơn có độ nhiễm mặn)... cũng nhƣ phát triển các dự án giáo dục cộng đồng về tác 

động của du lịch, về du lịch bền vững... để CDXHS nhận thức đƣợc vai trò của mƣu 

sinh du lịch bền vững đối với đời sống văn hóa của chính CDXHS.  

+ Cung cấp thông tin về các dự án, các văn bản, chính sách pháp luật, chiến 

lƣợc phát triển du lịch cho cộng đồng cƣ dân để cƣ dân hiểu rõ hơn về những lợi ích 

cũng nhƣ những nguy cơ từ mƣu sinh du lịch chộp giật, qua đó công tác quản lý qua 

cộng đồng đƣợc nâng lên. 

- Thứ hai là duy trì công tác phát triển nhận thức cộng đồng: Việc phát triển 

nguồn lực con ngƣời Hƣơng Sơn qua việc duy trì các lớp nhận thức, kĩ năng, thái độ 

của ngƣời làm du lịch cũng là việc làm cần thiết. Trong những năm gần đây, các cơ 

quan quản lý nhà nƣớc về du lịch đã phối hợp với địa phƣơng tổ chức một số lớp 

tập huấn cho cƣ dân địa phƣơng tham gia kinh doanh dịch vụ du lịch về văn hoá du 

lịch nhƣng các lớp học này chƣa mang lại hiệu quả cao, chƣa đạt đƣợc mục tiêu làm 

thay đổi nhận thức về du lịch cộng đồng cho cƣ dân địa phƣơng do tổ chức còn rời 

rạc, chƣa định kì và nhắc lại. Để tạo ra sự bền vững về VHMS trong cộng đồng cƣ 

dân, việc phát triển ý thức cộng đồng, duy trì các lớp bồi dƣỡng nhận thức cho cộng 

đồng cƣ dân vào các thời điểm thấp vụ du lịch để đạt chất lƣợng nguồn lực con 

ngƣời là một trong những nhiệm vụ quan trọng để hƣớng tới bối cảnh phát triển 

du lịch bền vững ở xã Hƣơng Sơn. 

CDXHS đã có ý thức về những cơ hội việc làm, cơ hội kinh doanh cùng nguồn 

thu nhập mà du lịch mang lại. Tuy nhiên, vấn đề nhận thức về làm du lịch bền vững 

còn hạn chế. Do đó CDXHS mới chú ý khai thác các tài nguyên du lịch nhằm thu 

lại lợi nhuận mà chƣa để ý đến vấn đề cốt lõi là tính cộng đồng trong DL. Góc nhìn 

nhận du lịch trên quan điểm phát triển bền vững chƣa đƣợc hình thành và phát triển 
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trong nhận thức của cƣ dân địa phƣơng. Trong khi đó, ý thức nhận thức của 

CDXHS về DL cộng đồng đối với hoạt động DL có vai trò quan trọng quyết định 

tính bền vững của di sản VH Hƣơng Sơn. BQL di tích và chính quyền địa phƣơng 

cần thực tiễn hóa các gợi ý và tham luận nêu trên, cũng có thể từ việc lắng nghe ý 

kiến của cộng đồng, BQL cần có những biện pháp phù hợp khác để khuyến khích, 

phát triển nguồn lực con ngƣời, để CDXHS phát huy ý thức với vấn đề phát triển 

DL mang tính bền vững, để họ thấy đƣợc phát triển DL bền vững là một xu thế tất 

yếu, để tự giác tham gia với các cơ quan quản lý nhà nƣớc ở Hƣơng Sơn. 

4.4.2. Tạo ra các thời vụ mưu sinh du lịch mới trong năm 

KDL đến Hƣơng Sơn tập trung vào 3 tháng đầu năm, trong khi những tháng 

tiếp theo trong năm hoạt động du lịch lại kém sôi động. Từ đó gây ra những tác 

động không ổn định về thời vụ mƣu sinh những tháng tiếp theo; những tác động tiêu 

cực đến đời sống văn hóa, cơ sở hạ tầng, vật chất xã hội, nhà quản lý khó xây dựng 

đƣợc một cơ chế quản lý điểm ổn định khi các đối tƣợng tham gia dễ dàng biến 

động bởi tính thời vụ du lịch lễ hội và tác động trực tiếp đến tính bền vững của hoạt 

động VHMS. Để cải thiện tính thời vụ mƣu sinh và phát huy những giá trị văn hóa 

của Hƣơng Sơn trong hoạt động du lịch của cộng đồng CDXHS có thể: 

- Ban Quản lý và chính quyền địa phƣơng cần có các chính sách khuyến khích 

cộng đồng tham gia sáng tạo ra các mùa vụ MS mới từ văn hóa dân gian vào các 

thời gian du lịch khác trong năm.  

- Xây dựng sản phẩm du lịch đa dạng dựa vào nguồn lực tự nhiên để hấp dẫn 

KDL vào thời gian thấp điểm của du lịch lễ hội Hƣơng Sơn nhƣ: “lễ hội sen chùa 

Hƣơng” (từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm), phát triển du lịch sinh thái, dân gian kết 

hợp chụp ảnh sen chùa Hƣơng cho KDL.  

            Tƣơng tự nhƣ vậy với mùa hoa súng trên suối Yến. Có thể phối hợp cùng 

cộng đồng để tạo ra các sản phẩm du lịch và các sự kiện VH, mang bản sắc của 

Hƣơng Sơn trong năm nhƣ “lễ hội hoa súng chùa Hƣơng” nhƣ cách làm của Hà 

Giang với “lễ hội tam giác mạch Hà Giang” vào thời điểm thấp vụ du lịch.  
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- Khôi phục “thuyền tam bản” (phƣơng tiện chuyên chở của nghề chèo đò 

trƣớc năm 1990) trong chƣơng trình VHMS bền vững Hƣơng Sơn để phục vụ KDL 

tự chèo thuyền tam bản trong “khu quy hoạch, phát triển văn hóa du lịch Hƣơng 

Sơn” mà cộng đồng cƣ dân và chính quyền địa phƣơng cùng thực hiện. 

 - Đan xen phát triển mùa vụ rau sắng, nghề nông nghiệp với việc phát triển 

các vƣờn cây ăn quả miệt vƣờn để đón KDL đến “tự thu hái rau sắng”, “tự thu 

hoạch hoa quả” vào các thời điểm trái vụ du lịch tâm linh đầu năm ở Hƣơng Sơn. 

Đây cũng là một biện pháp khắc phục tính thời vụ Hƣơng Sơn, đồng thời bảo tồn 

VHMS của cƣ dân nông nghiệp Hƣơng Sơn qua phát triển du lịch. Cách làm này cƣ 

dân miền Tây Nam bộ đang phát triển mƣu sinh du lịch miệt vƣờn nhƣ một “sản 

phẩm du lịch văn hóa đặc trƣng của miền Tây”. Trên thế giới, một số trang trại du 

lịch kết hợp với nhà nông ở California (Hoa Kỳ), tiêu biểu là Tanaka farm đang 

thực hiện những cách làm này này rất thành công. Cụ thể: Cƣ dân Tanaka farm đã 

sớm biết đan xen trồng lúa mì bạc màu (vốn không phải là sản phẩm đƣợc ƣa 

chuộng, phát triển trên đất trang trại của họ) với việc trồng cây trái sạch để phục vụ 

cho KDL cuối tuần đến tham quan, tự thu hái và trải nghiệm. Ngƣời nông dân 

Tanaka farm kết hợp với các công ty du lịch để khai thác nguồn khách, tổ chức mƣu 

sinh du lịch đan xen giữa các mùa vụ cây trồng. Một phần kinh phí bảo tồn văn hóa 

truyền thống, lợi ích cộng đồng cƣ dân cũng đƣợc xác định rõ ràng, thỏa đáng trong 

tổng kinh phí thu về từ doanh thu du lịch.  

4.4.3. Mở rộng không gian văn hóa mưu sinh bằng việc liên vùng du lịch với các 

vùng di sản văn hóa lân cận 

Để mở rộng không gian VHMS trong bối cảnh hội nhập về kinh tế, văn hóa 

hiện nay, việc liên kết các vùng di sản lân cận ở Hà Tây là một trong những giải 

pháp bảo tồn di sản trong sự phát triển du lịch. Cần đầu tƣ cơ sở vật chất và các 

điều kiện phát triển du lịch: Thực hiện dự án xây dựng phát triển tuyến đƣờng 419 

hồ Quan Sơn - chùa Hƣơng; Xây dựng tuyến đƣờng từ Hƣơng Sơn đến khu du lịch 

tâm linh Tam Chúc - Ba Sao nhằm phát triển du lịch liên vùng du lịch. Cũng trên 

cung đƣờng này phát triển các tuyến du lịch ở: Hƣơng Sơn - Tam Chúc - Bái 
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Đính. Liên kết phát triển tuyến du lịch chùa Hƣơng (Hà Nội) - Tam Chúc (Hà 

Nam) - Bái Đính (Ninh Bình) là ý tƣởng đã đƣợc Tổng cục Du lịch và các tỉnh, 

thành phố Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình lên kế hoạch thực hiện; Phát triển 3 điểm 

đến trong “trục du lịch văn hóa tâm linh” có nhiều điều kiện thuận lợi về mặt địa 

lý và đều có tiềm năng phát triển du lịch. Con đƣờng nối từ chùa Hƣơng sang Tam 

Chúc rồi đi thẳng đến Bái Đính đã đƣợc quy hoạch xây dựng, dài có hơn 20 km. 

Đây là một phƣơng án khả thi, có lợi cho VHMS truyền thống của CDXHS trong 

bối cảnh phát triển DL.  

4.4.4. Thay đổi biện pháp quản lý cộng đồng để xây dựng lại hình ảnh điểm đến 

di sản thân thiện, an toàn                     

 Theo thuyết “nhu cầu của con ngƣời” của Maslow [106]: một trong những 

nhu cầu của con ngƣời là đƣợc an toàn. An toàn về tính mạng, về tài sản… sau đó 

mới đến các nhu cầu khác, trong đó có nhu cầu về du lịch. Một trong những nguyên 

nhân làm giảm KDL quay trở lại xã Hƣơng Sơn những lần sau là do một số hành vi 

mƣu sinh tiêu cực của bộ phận cƣ dân làm xấu đi hình ảnh điểm đến thân thiện, dù 

tài nguyên du lịch Hƣơng Sơn còn dồi dào. Tình trạng này vào mùa lễ hội chùa 

Hƣơng năm nào truyền thông cũng lên án. Nếu cứ kéo dài tình trạng này sẽ ảnh 

hƣởng đến sự phát triển bền vững của VHMS.       

         Để giải quyết đƣợc tình trạng này, việc thay đổi công tác quản lý theo định 

hƣớng “thị trƣờng” là cần thiết để tạo ra cơ chế cạnh tranh, đòi hỏi tự nâng cao 

“chất văn hóa” trong cƣ dân mƣu sinh du lịch ở xã Hƣơng Sơn. Một trong những 

biện pháp để thay đổi tình trạng này, theo anh TA (BQL di tích): Cần giao quyền 

quản lý nhiều hơn cho một đơn vị có trách nhiệm và quyền tự chủ hơn để có những 

biện pháp chặt chẽ, tạo cơ chế cạnh tranh trong nhân lực văn hóa du lịch (nhƣ cách 

làm của cáp treo chùa Hƣơng năm 2007). Không nên duy trì cách quản lý các nhà 

đò theo hình thức “bao cấp”, “đến lƣợt ra chèo” nhƣ trƣớc, thì những chủ thể mƣu 

sinh chèo đò mới tự thấy nhu cầu: muốn tham gia thì phải đổi mới, phải theo khuôn 

phép mà BQL quy định thì mới đƣợc chèo đò. Cơ chế “xếp hàng đến lƣợt” trong 

nghề chèo đò và lệ làng “chỉ ngƣời Hƣơng Sơn mới đƣợc bán hàng ở Hƣơng Sơn” 
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hiện nay làm giảm đi chất lƣợng phục vụ có văn hóa của nhiều ngành nghề và chủ 

thể mƣu sinh ở xã Hƣơng Sơn.  

        Bên cạnh đó, cần có những biện pháp hữu hiệu hơn để xử lý các vấn đề truyền 

thông đã lên án trong nhiều năm qua ở Hƣơng Sơn. Phối hợp hiệu quả với đội “cảnh 

sát cộng đồng lễ hội” với những quy định thành văn bản một cách rõ ràng trong cơ 

chế quản lý do cộng đồng hỗ trợ vào dịp lễ hội. Công khai xử lý các hoạt động MS 

chộp giật, phản VH để xây dựng lại hình ảnh điểm đến thân thiện, an toàn Hƣơng Sơn, 

và về phía cơ quan hữu quan và cộng đồng CDXHS: phải thực hiện một cách triệt để.  

        Đối với các chủ thể mƣu sinh có tiền sử về các hành vi mƣu sinh tiêu cực, 

thông qua các hòm thƣ tố giác tội phạm, khoanh vùng theo dõi và cảnh cáo, cũng 

cần có sự mềm mỏng trong giáo dục nhận thức để các chủ thể đó hiểu đƣợc vai trò 

của việc thay đổi các hành vi mƣu sinh đúng đắn trong sự phát triển bền vững của 

chính bản thân và cộng đồng cƣ dân của chính mình.  

       Một trong những vấn đề khó khăn trong công tác quản lý di tích với việc cùng 

cộng đồng cƣ dân bảo vệ di sản VHMS hiện nay là lối sống, sinh hoạt và tập quán 

của một bộ phận lớn cƣ dân sống ven di tích gây tổn hại đến di sản văn hóa. Theo 

anh T.A (BQL di tích Hƣơng Sơn): để giải quyết đƣợc vấn đề này cần khuyến khích 

Nhà chùa phối hợp với Ban Quản lý tố giác và bảo tồn di tích. Bởi nhà chùa sống 

ngay sát di tích, nên họ có thể thƣờng trực vấn đề này.  

Bên cạnh đó, trong công tác phát triển nhận thức cộng đồng, đạt hiệu quả cao 

hơn, cơ quan quản lý nhà nƣớc về du lịch cần chú trọng vào hiệu quả của công tác phát 

triển nhận thức cộng đồng với những cách làm sát thực hơn với bối cảnh phát triển du 

lịch. Để tăng cƣờng hơn chất lƣợng nguồn lực con ngƣời Hƣơng Sơn, BQL không chỉ 

tổ chức lớp văn hóa, giao tiếp mà cần quy ƣớc thành điều kiện: có chứng chỉ các lớp 

nhận thức thƣờng niên mới đƣợc mƣu sinh ở Hƣơng Sơn ở các ngành nghề mƣu sinh 

nhạy cảm nhƣ chèo đò, bán quán ăn… 

4.4.5. Phát huy giá trị các nguồn lực vật chất tiềm năng ở Hương Sơn trong du lịch  

Theo BQL xã Hƣơng Sơn: Khả năng phát triển du lịch Hƣơng Sơn còn chƣa 

tƣơng xứng với các nguồn lực mƣu sinh du lịch Hƣơng Sơn, nhất là nguồn lực vật 
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chất. Còn nhiều hang động chƣa khai thác trong du lịch, quỹ đất tự nhiên, diện tích 

rừng còn nhiều… Đó là những nguồn lực vật chất tiềm năng dồi dào. Trong mục 

tiêu bảo tồn và phát huy giá trị VHMS bối cảnh phát triển du lịch hiện nay, cần quy 

hoạch, khai thác và thu hút đầu tƣ hiệu quả các nguồn lực quan trọng này. KDL đến 

Hƣơng Sơn chủ yếu là đi trảy hội, thăm một số điểm, di sản du lịch chính ở chùa 

Hƣơng nhƣ: Thiên Trù, Hinh Bồng, động Hƣơng Tích… Công tác mở rộng phạm vi 

khai thác, với những loại hình du lịch phù hợp cũng là giải pháp phát triển nguồn 

lực vật chất mƣu sinh trong du lịch mà ban quản lý, chính quyền địa phƣơng nên 

quan tâm, phát triển hơn trong thời gian tới.  

Vấn đề bảo tồn giá trị các di sản văn hóa vật chất cũng cần phải thực hiện 

song song với các biện pháp: 1) Xây dựng các dự án trình các cơ quan chức năng 

xét duyệt và cấp vốn đầu tƣ để giữ gìn nâng cấp các di tích cảnh quan, tuyên 

truyền quảng cáo xúc tiến du lịch. Nguồn vốn này có thể huy động từ các doanh 

nghiệp du lịch và một phần trích từ thuế các lệ phí du lịch; 2) Hƣớng đầu tƣ vào 

các lĩnh vực phát triển khu du lịch tổng hợp, khai thác hợp lý tiềm năng; 3) Các 

cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết tình trạng lấn chiếm các di tích cảnh 

quan; 4) Nâng cao chất lƣợng sản phẩm du lịch, tạo các sản phẩm du lịch có 

chọn lọc, độc đáo, hấp dẫn để giới thiệu ƣu tiên trên các thị trƣờng trong nƣớc và 

quốc tế; 5) Chuẩn bị tốt các điều kiện để tiến hành hợp tác với các tỉnh, đặc biệt 

với các công ty lữ hành trong nƣớc và quốc tế để giới thiệu các sản phẩm du lịch 

của Hƣơng Sơn; 6) Xúc tiến các chƣơng trình đào tạo và bồi dƣỡng nhân viên, 

cán bộ quản lý của các cơ sở du lịch phù hợp với nội dung, chƣơng trình và kế 

hoạch đào tạo trong phạm vi cả nƣớc; 7) Phối hợp với các cơ quan chức năng về 

khoa học - công nghệ - môi trƣờng để tăng cƣờng năng lực quản lý môi trƣờng 

trong các hoạt động du lịch, thực hiện việc giám sát môi trƣờng du lịch; 8) Thực 

hiện và đẩy mạnh giáo dục ý thức cộng đồng cho CDXHS trong việc bảo vệ môi 

trƣờng du lịch cũng nhƣ có các biện pháp thích hợp để tuyên truyền vận động, 

nâng cao ý thức bảo vệ môi trƣờng với KDL; đồng thời có các biện pháp xử phạt 

hành chính với các hành vi vi phạm. 
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4.4.6. Hấp dẫn hóa di sản văn hóa Hương Sơn, cập nhật phù hợp bối cảnh phát 

triển du lịch 

 Chiến lƣợc phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2473/QĐ-TTg, ngày 

30/12/2011 xác định một trong những quan điểm, mục tiêu và các giải pháp phát 

triển là du lịch văn hóa tâm linh thành sản phẩm du lịch đặc trƣng, độc đáo.  

 Tuy nhiên, để phát triển sản phẩm du lịch văn hóa Phật giáo ở xã Hƣơng Sơn 

hiện nay chƣa hợp lý, còn tồn tại nhiều vấn đề cần khắc phục. Cụ thể: 

  - Cần tạo ra các chƣơng trình giao lƣu văn hóa, sự kiện văn hóa lớn nhằm giới 

thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa địa, thu hút và kích cầu du lịch Hƣơng Sơn vào 

thời gian thấp điểm. 

- Khôi phục và hấp dẫn hỏa sản phẩm du lịch đặc trƣng, cân đối với các hoạt 

động mƣu sinh để thu hút KDL đến xã Hƣơng Sơn để tạo ra các cơ hội mƣu sinh 

mới cho cộng đồng cƣ dân để đảm bảo tính bền vững cho vùng di sản nhƣ: Tìm 

hiểu lịch sử Phật giáo, hành trình về đất Phật, lễ hội Mơ Hƣơng Sơn, khôi phục 

thuyền tam bản tự chèo trong khu vực văn hóa sinh thái bền vững Hƣơng Sơn… 

        - Khuyến khích nghiên cứu và phát triển các phƣơng thức sản xuất và mƣu 

sinh hiệu quả trong cộng đồng cƣ dân nhƣng thân thiện với môi trƣờng nhƣ bài học 

nhiều địa phƣơng nhƣ: phát triển hình thức du lịch đồng quê ở Hƣơng Sơn cho KDL 

bằng phƣơng thức đánh bẫy dân gian cá đồng ở các khu vực nhiều cá ở Hƣơng Sơn, 

bằng các bẫy sơ tạo và bán cho KDL trong ngày để KDL là ngƣời tham gia mua các 

bẫy vào đầu buổi DL, tự mình “khóa” các bẫy và thu hoạch lƣợng cá tự nhiên tràn 

vào bẫy sơ khai này cuối các buổi du lịch. Tuy nhiên, để hạn chế tình trạng tận diệt 

cá con và môi sinh, cần đề ra quy định về kích cỡ và cân nặng cá KDL đƣợc phép 

thu hoạch về sau tour nhƣ cách làm ở nhiều quốc gia phát triển (Hoa Kỳ, Đức). 

4.4.7. Chuyên nghiệp hóa nguồn lực xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa văn hóa 

- Thứ nhất: Ở Hƣơng Sơn những năm gần đây, do bối cảnh phát triển công 

nghệ thông tin và mạng xã hội. Phát triển phƣơng thức quảng cáo và tiếp nhận dịch 

vụ du lịch qua các mạng xã hội, internet và quảng bá để giảm thiểu chi phí trong khi 
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chất lƣợng hình ảnh sống động, lại giảm thời gian và cơ hội tiếp cận với thị trƣờng 

KDL quốc tế đang manh nha xuất hiện. Một số dịch vụ do các công ty du lịch cùng 

khai thác và nhóm nhỏ các chủ thể chèo đò, nhà nghỉ Hƣơng Sơn đã có website để 

đặt dịch vụ: đò, nhà nghỉ… trực tuyến. Khai thác hiệu quả nguồn lực xã hội của 

CDXHS cũng là một trong những cách làm hay, đƣợc nhiều vùng di sản và quốc gia 

vận dụng để phát triển sinh kế của mình. Do đó, việc nghiên cứu để “chuyên nghiệp 

hóa” cách khai thác nguồn lực xã hội trong kinh doanh du lịch cũng là một việc nên 

làm để phát triển trực tiếp thị trƣờng KDL quốc tế, có múi giờ lệch với Việt Nam. 

Tuy nhiên, phát triển nguồn lực xã hội cũng cần tiến hành song song với các 

biện pháp quản lý, kiểm soát các nguồn lực qua việc thu hút nhân lực chuyên môn 

về quảng cáo trực tuyến, quản lý mạng, kiểm soát an ninh mạng hay nhân lực trực 

tuyến về xúc tiến quảng bá văn hóa du lịch… 

- Thứ hai, trong chiến lƣợc phát triển các sản phẩm DL trong bối cảnh phát 

triển DL hiện nay cũng cần đầu tƣ vào xúc tiến tuyên truyền quảng bá DL qua các 

nguồn lực xã hội khác nhau để tạo hình ảnh điểm đến du lịch Hƣơng Sơn, cụ thể: 

+ Chủ động biên soạn và phát hành những ấn phẩm có chất lƣợng và thông tin 

chính thức về du lịch Hƣơng Sơn để giới thiệu với KDL về con ngƣời, cảnh quan, 

những giá trị VH cộng đồng CDXHS; những thông tin cần thiết cho KDL nhƣ các 

điểm lƣu trú, hệ thống các điểm tham quan du lịch, các nhà hàng, các điểm vui chơi 

giải trí, giá cả sinh hoạt, đi lại, ăn uống... địa chỉ các điểm tƣ vấn thông tin cho 

KDL. Những điểm này cần đặt ở những đầu mối giao thông nhƣ sân bay, bến cảng, 

bến xe, khách sạn hoặc những điểm thuận lợi trong giao dịch... Đối với các tờ chỉ 

dẫn và thông tin sơ lƣợc, có thể kết hợp với ngành giao thông vận tải cung cấp miễn 

phí cho KDL trên các lộ trình qua xã Hƣơng Sơn. 

+ Xúc tiến việc xây dựng và phát hành rộng rãi các phim ảnh, tƣ liệu về lịch 

sử VH, các công trình kiến trúc, di tích, các danh lam, thắng cảnh, các làng nghề, lễ 

hội, phƣơng thức mƣu sinh... và cả những cơ hội, khả năng đầu tƣ phát triển ở điểm 

đến du lịch Hƣơng Sơn để giới thiệu với KDL trong nƣớc và quốc tế. Những thông 

tin này hữu ích với KDL có mục đích tham quan, đi lễ hội Chùa Hƣơng mà còn là 
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cần thiết đối với nhiều nhà đầu tƣ đến để phát triển thị trƣờng địa phƣơng. 

+ Tận dụng các cơ hội để tham gia vào các hội nghị, hội thảo về VHMS để có 

cơ hội tiếp thu và tuyên truyền quảng bá các giá trị văn hóa cộng đồng, VHMS của cƣ 

dân địa phƣơng. 

+ Tạo ra các sự kiện kích thích tiêu dùng từ KDL quốc tế. 

+ Đặt ra yêu cầu bắt buộc cho hƣớng dẫn viên du lịch tại điểm trong bài thuyết 

minh đƣa ra yếu tố giáo dục KDL về ý thức với môi trƣờng du lịch, cách xử lý với 

các hành vi mƣu sinh tiêu cực ở Hƣơng Sơn: móc túi, chặt chém…; cung cấp cho 

KDL số điện thoại đƣờng dây nóng của ban quản lý để tố giác để xử lý nghiêm các 

hành vi làm biến dạng văn hóa kịp thời.  

4.4.8. Phát triển và bảo tồn các nguồn lực tự nhiên trong không gian văn hóa 

mưu sinh bền vững  

VHMS truyền thống của CDXHS là sản xuất nông nghiệp, khai thác lâm sản, 

đánh bắt thủy sản. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của môi trƣờng tự nhiên trong 

hoạt động mƣu sinh của CDXHS. Để bảo tồn VHMS bền vững, vấn đề đặt ra là 

khai thác, phát huy gắn với bảo vệ môi trƣờng VH, môi trƣờng mƣu sinh bền vững.  

Sự phát triển của hoạt động du lịch tại xã Hƣơng Sơn đang có những tác động 

tiêu cực đến môi trƣờng, không gian VHMS của cƣ dân địa phƣơng. Chính vì vậy, 

việc xây dựng và thực hiện các chính sách bảo tồn không gian văn hóa, bảo vệ môi 

trƣờng tự nhiên và nhân văn phục vụ phát triển du lịch bền vững là vấn đề cấp thiết. 

- Môi trường nước: Cần có biện pháp thu gom và xử lý rác thải, tránh tình 

trạng xả rác xuống suối hoặc xử lý tại chỗ để không làm ô nhiễm nƣớc mặt và 

nguồn nƣớc ngầm, xây dựng dự án xử lý các hồ chứa nƣớc đã bị ô nhiễm trong 

vùng và khu vực xung quanh. Ngăn chặn tệ nạn phá rừng, khai thác đá của CDXHS 

để phòng hiện tƣợng bồi đắp phù sa, sạt lở núi hoặc lũ lụt do mất tầng che phủ mặt 

đất, bảo vệ lƣu lƣợng cũng nhƣ chất lƣợng nguồn nƣớc mặt cũng nhƣ nƣớc ngầm. 

Không sử dụng nƣớc bề mặt cho chăn nuôi trong khu vực dân cƣ để bảo vệ chất 

lƣợng nguồn nƣớc, tránh các ô nhiễm vi sinh. Có biện pháp xử lý nƣớc thải vệ sinh, 

xây dựng hệ thống đƣờng ống thoát nƣớc bẩn tập trung vào khu xử lý, không cho 
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nƣớc thải tự thấm để tránh ô nhiễm nguồn nƣớc ngầm. Tại các điểm khai thác nƣớc 

ngầm tới các khu dân cƣ xây dựng hệ thống ống dẫn và bể chứa nƣớc lớn, đảm bảo 

việc cung cấp nƣớc sạch cho khu vực dịch vụ và sinh hoạt. Toàn bộ nƣớc thải trƣớc 

khi đổ ra suối bắt buộc phải qua khâu xử lý. 

- Môi trường không khí: Trong bối cảnh phát triển DL, do KDL dồn về, lƣợng 

xe máy, các phƣơng tiện vận chuyển gia tăng dẫn đến tình trạng không khí khu vực 

bị ô nhiễm bởi tiếng ồn động cơ, các loại khí thải, khói xe. Do vậy cần có các biện 

pháp phòng tránh và các phƣơng án giải toả ách tắc giao thông, giảm bớt sự ô 

nhiễm cho các khu vực, đồng thời tạo cảm giác thoải mái trong việc đi lại cho KDL. 

 Mùa du lịch xuân hội cũng là thời kỳ ẩm ƣớt trong năm do thời tiết có mƣa phùn, 

kèm theo nhiệt độ không khí thấp, là môi trƣờng phát triển các bệnh lan truyền qua 

đƣờng hô hấp. Từ đó, cần có sự phối hợp của các cơ quan chuyên trách về vệ sinh 

phòng dịch bệnh lây lan qua đƣờng hô hấp. 

 Cũng vào mùa lễ hội, KDL đến xã Hƣơng Sơn rất đông với nhu cầu du lịch 

tâm linh. Do vậy tại các đình, chùa, hang động trong thời điểm này lƣợng hƣơng 

đƣợc thắp lên để thờ rất lớn. Điều đó không những gây ô nhiễm không khí mà còn 

tác động tiêu cực lên các cảnh quan tự nhiên đã tồn tại qua hàng ngàn năm. Vì vậy 

cần có biện pháp để giảm số lƣợng hƣơng đƣợc thắp lên tại các đền chùa hang 

động nhƣng vẫn tôn trọng đƣợc ý nguyện tâm linh của KDL nhƣ thắp hƣơng chung 

cho từng đoàn KDL hoặc quy định mỗi ngƣời chỉ đƣợc thắp 1 nén hƣơng bày tỏ 

thành tâm. Ban quản lý di tích cần lƣu ý đến việc làm thông thoáng các khu vực thờ 

cúng này, vừa tránh ô nhiễm, vừa tạo sự an toàn và thoải mái cho KDL, giữ đƣợc 

không khí tôn nghiêm với giá trị văn hóa. Chính quyền địa phƣơng cũng cần hoàn 

chỉnh vành đai cây xanh ngăn cách hệ thống giao thông và khu dân cƣ, dịch vụ, lƣu 

trú để cản bụi, ngăn bớt tiếng ồn, giảm bớt mức độ ô nhiễm cảnh quan. 

- Môi trường đất - cảnh quan - rác thải: Chính quyền địa phƣơng cần nhanh 

chóng có phƣơng án quy hoạch địa chính, hoạch định rõ ranh giới các phân khu 

chức năng đồng thời có các biện pháp quản lý quá trình thực hiện công tác bảo vệ 



142 
 

cảnh quan, ngăn chặn các hiện tƣợng phá núi lấy đá, lấn chiếm di tích... Từng bƣớc 

ngăn chặn và tiến tới cấm tuyệt đối hiện tƣợng chặt phá rừng phòng hộ để bảo vệ môi 

trƣờng sinh thái, bảo vệ tầng che phủ thƣợng nguồn. Có nhƣ vậy mới tránh hiện tƣợng 

xói mòn, sạt lở và bồi lấp, biến dạng địa hình ảnh hƣởng đến cảnh quan. Để bảo vệ 

cảnh quan, có các biện pháp giải quyết vấn đề lấy lộc, thắp hƣơng... của KDL và 

các tệ nạn phá núi, rừng của dân cƣ tại đây. 

Chính quyền địa phƣơng cũng cần có các phƣơng án đánh giá đầu tƣ thích hợp 

sử dụng những diện tích đất còn để lãng phí tại khu vực này, tạo thêm sản phẩm du 

lịch đậm nét VHMS của cƣ dân địa phƣơng để thu hút KDL, đồng thời góp phần thay 

đổi nền kinh tế địa phƣơng. 

 Trong nội bộ khu vực, dọc các tuyến đƣờng đi, trên các thuyền chuyên chở 

khách cần bố trí các thùng rác và thƣờng xuyên thu gom rác. Tuyên truyền, giáo dục 

và có quy định kèm theo các biện pháp để các hàng quán tự phân chia rác thải thành 

các loại: rác dễ phân huỷ, rác khó phân huỷ, rác thải có thể tái chế... trƣớc khi tập trung 

về cơ sở xử  lý. Bộ phận quản lý môi trƣờng xã Hƣơng Sơn cũng cần có các phƣơng 

án thu gom rác thải trên địa bàn du lịch, tuyên truyền giữ vệ sinh môi trƣờng đi đôi 

với các biện pháp xử phạt hành chính. Xây dựng các cơ sở xử lý rác thải cũng nhƣ 

các phƣơng tiện để thu gom rác thải từ các nơi về xử lý. Trong công tác bảo tồn 

nguồn lực tự nhiên cần áp dụng triệt để quy tắc: Giảm thải, tái sử dụng và tái chế. 

- Hệ sinh thái: Bảo vệ tài nguyên sinh thái là một nhiệm vụ vô cùng cấp bách cho 

các cấp chính quyền và cƣ dân ở đây để hƣớng tới mục tiêu mƣu sinh bền vững. Toàn bộ 

diện tích đƣợc rừng bao phủ trƣớc đây, do bị cƣ dân chặt phá nay chỉ còn khoảng 

10% diện tích đất tự nhiên, nhiều loài cây cùng với chim, thú đã không còn xuất 

hiện. Các đặc sản nổi tiếng tự nhiên của xã Hƣơng Sơn nhƣ mơ, rau sắng đã vắng 

bóng dần. Để bảo vệ các nguồn lực tự nhiên này, cần thực hiện các biện pháp: 

Ngăn cách các khu bảo vệ các diện tích rừng hiện có. Song song với việc trồng 

rừng phủ kín các diện tích còn trống, cải tạo các quang cảnh cây xanh trong khu vực 

để tăng thêm mức độ hấp dẫn đối với KDL, phát triển du lịch văn hóa theo hƣớng 
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“du lịch sinh thái văn hóa”- đón khách đến trải nghiệm giá trị văn hóa đồng thời bảo 

vệ và phát triển các nguồn gen thực vật quý hiếm, bảo tồn và phục hồi đa dạng sinh 

học khu vực qua doanh thu từ du lịch.  

Hệ thực vật thuỷ sinh trên suối Yến và các mặt nƣớc trong vùng là bức tranh 

phong phú gây ấn tƣợng mạnh đối với KDL trên đƣờng hành hƣơng vào cõi tâm 

linh, do vậy cần thiết phải có biện pháp bảo vệ và phát triển hệ thủy sinh này để 

KDL lúc ra về luôn ghi nhớ về bức tranh sơn thuỷ hữu tình Hƣơng Sơn. 

Về nguồn tài nguyên động vật: Xã Hƣơng Sơn trƣớc kia đã có nhiều động vật quý 

hiếm nhƣng do không có phƣơng án bảo vệ các loài động vật trƣớc nạn săn bắn của cƣ 

dân địa phƣơng nên đến nay đã có nhiều loài không còn xuất hiện nữa. Do vậy cần thiết 

phải có các quy định trong việc theo dõi, các biện pháp xử lý các vi phạm bảo vệ động 

vật, đồng thời phải có kế hoạch nuôi dƣỡng và chăm sóc một số loài phù hợp, góp phần 

bảo toàn đa dạng sinh học, tăng thêm mức độ hấp dẫn cho KDL tham quan, đồng thời 

phát triển thêm sản phẩm kinh tế du lịch địa phƣơng.  

 Nguồn ngƣ sản xã Hƣơng Sơn vốn rất dồi dào, tuy nhiên biện pháp khai thác 

thiếu bảo tồn và không thân thiện với môi trƣờng khi mƣu sinh du lịch sau năm 

1990 đã dẫn tới tình trạng suy kiệt tài nguyên. Do đó, bên cạnh các biện pháp gây 

giống, phát triển nguồn lực này, cũng cần tham khảo cách làm của một số quốc gia 

phát triển (Mỹ, Đức) trong việc: đề ra quy định về trọng lƣợng và kích cỡ, cũng nhƣ 

biện pháp khai thác để tránh tình trạng tận diệt môi sinh, không có khả năng phục 

hồi nguồn lực mƣu sinh trong bối cảnh phát triển du lịch. 
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Tiểu kết 

Trên cơ sở phân tích những yếu tố tác động, xác định những nguyên nhân biến 

đổi văn hóa mƣu sinh của cƣ dân xã Hƣơng Sơn thông qua hoạt động du lịch- 

nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp nhƣ sự phát triển của dòng khách đến Hƣơng 

Sơn, chính sách phát triển du lịch của địa phƣơng, nhận thức về vai trò văn hóa 

truyền thống với ngƣời dân địa phƣơng trong bối cảnh phát triển du lịch…và căn cứ 

vào cơ sở lý luận cũng nhƣ những cơ sở thực tiễn ở xã Hƣơng Sơn, NCS đã mạnh 

dạn bàn luận về các vấn đề tồn tại nhằm đƣa hoạt động du lịch phát triển gắn với 

việc bảo lƣu các giá trị văn hóa mƣu sinh đặc sắc ở địa phƣơng. 

 Để thực hiện đƣợc những giải pháp trên, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa 

các cơ quan quản lý DL, chính quyền và ngƣời dân địa phƣơng để đảm bảo lợi ích công 

bằng cho các chủ thể và khách thể tham gia khi hoạt động mƣu sinh DL đƣợc đẩy mạnh. 

 Thực hiện đƣợc những giải pháp trên sẽ giúp CDXHS thúc đẩy đƣợc hoạt 

động mƣu sinh trong bối cảnh phát triển du lịch, mang lại lợi ích kinh tế cao cũng 

nhƣ tạo thêm công ăn việc làm, đồng thời bảo tồn đƣợc những giá trị văn hóa mƣu 

sinh truyền thống vẫn luôn gắn bó và không thể thiếu đƣợc trong cuộc sống của cƣ 

dân xã Hƣơng Sơn. Bảo tồn đƣợc những giá trị VHMS truyền thống còn giúp 

CDXHS giảm thiểu vấn đề thƣơng mại hóa khi phát triển du lịch, để xã Hƣơng Sơn 

luôn trở thành điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch trong nƣớc và quốc tế. 
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KẾT LUẬN 

 

 1) Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu của luận án, NCS tiếp cận đề tài theo 

phƣơng pháp liên ngành của văn hóa học... từ đó xác lập hệ thống những lý luận 

nghiên cứu nhƣ: khái niệm VHMS; BĐVHMS; BĐVHMS trong bối cảnh phát triển 

du lịch Hƣơng Sơn. Trên khung lý thuyết đó, nhận diện VHMS của CDXHS trƣớc 

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 Hƣơng Sơn sau 

những năm 1990, luận án cũng dựa trên khung lý luận so sánh VHMS trƣớc và sau 

năm 1990 (trong bối cảnh phát triển du lịch). 

 2) Xã Hƣơng Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội là điểm du lịch lễ hội, 

tâm linh quốc gia đặc biệt, nằm ở phía nam Hà Nội, cách trung tâm Hà Nội 62 km. 

CDXHS có mặt ở nơi đây từ rất sớm, cách đây hàng vạn năm. Trƣớc những năm 

1990, đời sống cƣ dân còn nhiều khó khăn do bối cảnh chung của xã hội, đất nƣớc 

mới thoát khỏi khó khăn, điều kiện xã hội còn lạc hậu, với những công cụ mƣu sinh 

đơn sơ và phƣơng thức tiếp cận mƣu sinh dựa vào điều kiện tự nhiên đã làm cho đời 

sống mƣu sinh của cƣ dân phụ thuộc tự nhiên. Từ năm 1986, Đại hội toàn quốc lần 

thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đặt nền móng cho sự nghiệp đổi mới đất nƣớc, 

hình thành và phát triển nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa. Đây 

cũng đƣợc coi là thời điểm Việt Nam bắt đầu thời kỳ đổi mới. Sau năm 1990, cùng 

với sự tác động, ảnh hƣởng của các đƣờng lối khách quan, vai trò của DL đƣợc 

khẳng định trong đời sống của cƣ dân đã tác động, ảnh hƣởng và biến đổi đời sống 

VHMS của nhiều vùng di sản VH, trong đó có vùng di sản văn hóa Hƣơng Sơn. 

3) 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 

lƣu 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 phƣơng diện ứng xử của 

cộng đồng cƣ dân với: các nguồn lực mƣu sinh, văn hóa thể hiện trong các hoạt 
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động và trong nghi lễ gắn với mƣu sinh.  

Trong bối cảnh phát triển du lịch, các nguồn lực mƣu sinh tự nhiên của 

CDXHS, huyện Mỹ Đức đã bị tác động biến đổi mạnh mẽ, tài nguyên rừng ngày 

càng thu hẹp cả nghĩa đen và nghĩa bóng, diện tích rừng bị xâm lấn, khai thác thiếu 

kiểm soát nên số lƣợng loài động - thực vật ngày càng suy giảm do ứng xử thiếu sự 

điều tiết và phục hồi nguồn lực tự nhiên; bối cảnh phát triển du lịch và điều kiện 

không thuận lợi cho làm du lịch cũng khiến tài nguyên đất nông nghiệp trồng lúa 

trƣớc đây bị thu hẹp và biến đổi: đất nông nghiệp chuyển đổi thành đất vƣờn, trang 

trại để nuôi, trồng những giống cây trồng vật nuôi theo quy mô lớn nhằm đáp ứng 

nhu cầu của khách du lịch tiêu thụ sản phẩm du lịch tại địa phƣơng cũng nhƣ khách 

du lịch mua về làm quà du lịch. Tài nguyên nƣớc, ngƣ sản và tận diệt và ô nhiễm do 

hoạt động mƣu sinh của cộng đồng cƣ dân, khi chỉ tập trung vào hiệu quả kinh tế 

mà quên ứng xử hài hòa với di sản, môi trƣờng sống của chính mình, những quy 

hoạch trên diện rộng toàn xã tập trung vào mục tiêu mƣu sinh cộng đồng đúng nhƣ 

bối cảnh phát triển du lịch đang diễn ra. 

Phƣơng thức mƣu sinh của cộng đồng CDXHS cũng biến đổi về “hình thức” 

lẫn “nội dung”, từ công cụ mƣu sinh đơn sơ cho năng suất lao động thấp đã tiếp 

biến sang những công cụ mƣu sinh hiện đại, cho năng suất cao hơn. Công nghệ đã 

đƣợc áp dụng vào phƣơng thức mƣu sinh để giảm thiểu sức lao động cho con ngƣời; 

Bên cạnh đó, bối cảnh phát triển du lịch cũng là căn nguyên xuất hiện những nghề 

nghiệp mƣu sinh du lịch mới thay cho những nghề nghiệp “trọng nông, trọng lâm, 

trọng ngƣ” chủ yếu dựa vào điều kiện tự nhiên nhƣ trƣớc đây. Hệ thống những nghề 

mƣu sinh mới trong du lịch ra đời mang lại thu nhập lớn hơn, cải thiện đời sống của 

cộng đồng cƣ dân nhƣ: nghề kinh doanh các dịch vụ ăn uống, lƣu trú, kinh doanh đồ 

lễ, nghề hƣớng dẫn viên, nghề sắp lễ cho KDL, chèo đò, “nghề” kích cá điện… 

Cũng trong bối cảnh du lịch đó, trình độ mƣu sinh của cƣ dân đƣợc nâng lên, các mối 

quan hệ mƣu sinh đƣợc mở rộng trên nền các mối quan hệ tại địa phƣơng nhƣ trƣớc 

đây, chính điều đó đã tạo cơ hội phát triển các ngành nghề, mối quan hệ mƣu sinh 
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mới của CDXHS. Ngƣời dân nghèo đói dần thoát nghèo, làm chủ đời sống và xuất 

hiện những cƣ dân có thu nhập kinh tế và đời sống cao từ bối cảnh phát triển du lịch. 

Bối cảnh phát triển du lịch cũng tác động biến đổi các nghi lễ mƣu sinh trong đời 

sống văn hóa, xã hội ở Hƣơng Sơn trong gia đình, cộng đồng, di sản trong bối cảnh 

hội nhập và phát triển du lịch toàn cầu hóa, địa phƣơng hóa hiện nay.  

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

chiều, khó kiểm soát do những hoạt động mƣu sinh, ứng xử của cộng đồng cƣ dân 

với các nguồn lực mƣu sinh chƣa có sự kiểm soát, cân bằng với các mục tiêu phát 

triển và các nguồn lực mƣu sinh hợp lý, từ đó tác động trở lại đến sự phát triển, tiềm 

ẩn bối cảnh mƣu sinh du lịch không bền vững trong tƣơng lai ở xã Hƣơng Sơn do: 

vấn đề thời vụ du lịch lễ hội tập trung vào 3 tháng đầu năm, tiềm ẩn những nguy cơ 

về sức ép lên di sản văn hóa - nguồn lực tự nhiên mƣu sinh; vấn đề về những điều 

kiện, đòi hỏi của bối cảnh phát triển du lịch bền vững với những đòi hỏi về chất 

lƣợng nguồn lực mƣu sinh con ngƣời trong bối cảnh phát triển du lịch giai đoạn 

hiện nay, vấn đề phát triển nguồn lực xã hội, sử dụng nguồn lực tài chính, bảo tồn 

nguồn lực vật chất trong sự phát triển du lịch và sự bảo tồn VHMS bền vững… 

Bối cảnh phát triển du lịch đã tác động đến VHMS của CDXHS trên nhiều 

phƣơng diện. Đó là hệ quả tất yếu của quy luật vận động về kinh tế, dẫn đến sự biến 

đổi về văn hóa và xã hội ở các làng quê nông nông nghiệp truyền thống trong đó có 

CDXHS trong bối cảnh phát triển du lịch. Trong năm nguồn lực VHMS, nguồn lực con 

ngƣời, NCS vẫn khẳng định là nguồn lực văn hóa quan trọng nhất bởi: con ngƣời là 

chủ thể sáng tạo ra văn hóa- “vì lẽ sinh tồn cũng nhƣ nhu cầu của cuộc sống”: con 

ngƣời nói chung và cộng đồng CDXHS là chủ thể liên kết, sáng tạo, phát triển các 

nguồn lực mƣu sinh của chính họ, nhƣng ngƣợc lại họ cũng có thể là chính nguy cơ 

tiềm ẩn của bối cảnh không bền vững về mƣu sinh nếu bản thân họ, những ngƣời chủ 

của di sản văn hóa Hƣơng Sơn không hài hòa đƣợc sự bảo tồn, sự kiểm soát đi đôi với 

sự phát triển 5 nguồn vốn mƣu sinh, để 5 nguồn lực VHMS trở thành một vòng quay 

hữu cơ, vận động và phát triển bền vững. 
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5) Cuối cùng, trong phạm vi luận án, NCS mong muốn: 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 đƣợc 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 đƣa ra những giải quyết 

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

vững, để VHMS- du lịch xã Hƣơng Sơn có thể đan xen, tồn tại; khắc phục đƣợc 

những mặt trái của sự phát triển tác động trở lại của du lịch với VHMS bền vững ở 

xã Hƣơng Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. 
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BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI 

 

Ngày….tháng….năm 2014 

BẢNG HỎI NGƢỜI DÂN 

Kính thưa Quý ông (bà)! 

Để tìm hiểu về đời sống, nghề nghiệp, việc làm của người dân xã Hương Sơn 
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qua việc trả lời các câu hỏi dưới đây 

Quý Ông (bà) nhất trí ý kiến nào xin vui lòng đánh dấu (X) vào ô cùng dòng; 

không nhất trí thì để trống. Có thể chọn nhiều đáp án cho 1 câu hỏi tùy theo thực tế 

của Quý ông (bà). Những câu hỏi để dấu chấm (…) đề nghị Quý ông (bà) cho biết ý 

kiến ngắn gọn.  

NGHỀ NGHIỆP TRƢỚC ĐÂY 

1. Trƣớc đây Quý Ông/ Bà đã làm công việc gì? 

1. Nghề nông nghiệp 

2. Nghề đi rừng 

3. Nghề chăn nuôi 

4. Nghề đốt than  

6. Nghề bán quán 

7. Nghề đánh, bắt cá tự nhiên 

8. Nghề chèo đò 

9. Những nghề khác...................................................................................... 

2. Thu nhập trƣớc đây của Quý Ông/ Bà hàng tháng đƣợc bao nhiêu? 

1. ≤ 1 triệu đồng/ tháng 

2. 1,1- 3 triệu/ tháng  

3. 3,1- 5 triệu đồng/ tháng 

4. 5,1- 7 triệu đồng/ tháng 

5. 7,1- 10 triệu đồng/ tháng 

6. > 10 triệu đồng/ tháng 
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NGHỀ NGHIỆP HIỆN TẠI 

3. Quý Ông/ Bà bắt đầu chuyển đổi công việc từ bao giờ?  

1. Trƣớc năm 1990 

2. Sau năm 1990 

4.  Nghề nghiệp hiện tại Quý Ông/ Bà đang làm 

1. Nông nghiệp 

2. Kinh doanh  

3. Dịch vụ phục vụ khách du lịch 

4. Viên chức  

5. Nếu đã chuyển đổi nghề nghiệp, Quý Ông/ Bà cho biết lý do 

1. Du lịch phát triển, tạo ra cơ chế kinh tế thuận lợi mới  

2. Nghề mới có thu nhập tốt hơn 

3. Nghề cũ thu nhập thấp 

4. Nghề cũ quá vất vả 

6. Ngoài công việc chính đã nêu trên, Quý Ông/ Bà còn làm thêm công việc 

nào khác? 

1. Nghề nông nghiệp 

2. Nghề đi rừng 

3. Nghề chăn nuôi  

4. Nghề phu hồ 

5. Nghề đi thong  

6. Nghề bán quán 

7. Nghề đánh, bắt cá 

8. Nghề chèo đò 

9. Những nghề khác..................................................................................... 

7. Thu nhập hiện nay của Quý Ông/ Bà  

Mức thu nhập Từ nghề chính Từ nghề phụ 

≤ 1 triệu đồng/ tháng   

1,1- 3 triệu/ tháng    

3,1- 5 triệu đồng/ tháng   

5,1- 7 triệu đồng/ tháng   

7,1- 10 triệu đồng/ tháng   

> 10 triệu đồng/ tháng   
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8. Hiện nay, Quý Ông/ Bà còn đi thong (đi rừng) hay trồng rừng không 

1. Thƣờng xuyên đi rừng 

2. Có đi rừng 

3. Thi thoảng lắm mới đi  

4. Không. 

9. Nếu có, sản vật thu đƣợc từ việc đi rừng hiện nay bao gồm?  

1. Cây thuốc  

2. Rau sắng 

3. Thú rừng  

4. Lá chè 

5. Khác (ghi rõ)…………………………………………………………… 

10.  Nguyên nhân của sự thay đổi năng suất đi rừng  

1. Sự chuyển đổi nghề nghiệp mới 

2. Nhiều đối tƣợng tham gia khai thác rừng 

3. Sự quản lý chặt chẽ của ban quản lý rừng 

4. Sự suy giảm nguồn lực tự nhiên rừng 

11.  Công việc làm thêm của Quý Ông/ Bà vào dịp xuân hội?  

1. Nghề nông nghiệp 

2. Nghề đi rừng 

3. Nghề chăn nuôi  

4. Nghề phu hồ 

5. Nghề đi thong  

6. Nghề bán quán 

7. Nghề đánh, bắt cá 

8. Nghề chèo đò 

9. Những nghề khác.................................................................................... 

12. Thu nhập thêm của Quý Ông/ Bà mỗi ngày trong dịp xuân hội?  

1. ≤ 1 triệu đồng/ tháng 

2. 1,1- 3 triệu/ tháng  

3. 3,1- 5 triệu đồng/ tháng 

4. 5,1- 7 triệu đồng/ tháng 

5. 7,1- 10 triệu đồng/ tháng 

6. > 10 triệu đồng/ tháng 
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13. Để hoạt động nghề nghiệp hàng ngày, Quý Ông/ Bà cần bao nhiêu ngƣời 

cùng làm?  

1. ≤ 3 ngƣời  

2. 4- 6 ngƣời  

3. 7- 10 ngƣời  

4. 11- 15 ngƣời  

5. 16- 20 ngƣời  

6. > 20 ngƣời  

14.  Số lƣợng ngƣời cùng làm với Quý Ông/ Bà thêm trong công việc vào dịp 

xuân hội?  

1. <= 3 ngƣời  

2. 4- 6 ngƣời  

3. 7- 10 ngƣời  

4. 11- 15 ngƣời  

5. 16- 20 ngƣời  

6. 20 ngƣời 

15.  Thời điểm công việc của Quý Ông/ Bà có thu nhập và hoạt động sôi nổi 

hơn: 

1. Vào xuân hội (tháng Giêng đến hết hội chùa Hƣơng)  

2. Vào tất cả các ngày trong năm  

3. Vào những ngày lễ, ngày nghỉ  

4. Vào những tháng cuối năm 

16.  Hiện nay gia đình Quý Ông/ Bà còn bao nhiêu loại đất, mỗi loại bao nhiêu 

ha (sào, mẫu… ) 

1. Đất ruộng trồng lúa: diện tích ………………………………. 

2. Đất vƣờn nhà: diện tích ………………………………………. 

3. Đất nƣơng rẫy: diện tích ……………………………………….. 

4. Đất rừng, đất ven rừng: diện tích ………………………….. 

5. Đất chăn nuôi: diện tích ………………………………………. 

6. Đất ở và đất công trình khác: diện tích …………………………… 

7. Khác (ghi rõ)............................................................................................. 
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17. Quý Ông/ Bà có lo lắng nhất về vấn đề gì trong công việc? (đánh dấu phương 

án đúng) 

1. Công việc nặng nhọc, cần nhiều sức khỏe thực hiện  

2. Công việc có tiếp xúc với nhiều hóa chất độc hại  

3. Công việc không đủ khả năng chi tiêu cho gia đình 

4. Công việc dễ bị phát giác bởi ban quản lý  

5. Công việc bó buộc, không đúng sở thích nên nhƣ bị giam cầm  

6. Khác.......................................................................................................... 

18.  Địa điểm làm việc hàng ngày của Quý Ông/ Bà? 

1. Tại nhà/ xƣởng sản xuất riêng 

2. Làm việc cùng nhà chủ/ ban quản lý/ chủ doanh nghiệp 

3. Làm việc ở đất ven rừng/ ruộng 

4. Làm tại nhà 

5. Bến Yến 

6. Bán dạo  

19. Địa điểm làm việc của Quý Ông/ Bà vào xuân hội? 

1. Tại nhà/ xƣởng sản xuất riêng 

2. Làm việc cùng nhà chủ/ ban quản lý/ chủ doanh nghiệp 

3. Làm việc ở đất ven rừng/ ruộng 

4. Làm tại nhà 

5. Bến Yến 

6. Bán dạo  

20.  Dự định phát triển nghề nghiệp của gia đình thời gian tới?  

1. Quy mô lớn hơn 

2. Không thay đổi 

4. Thu lại nhỏ hơn 

21. Quan hệ giữa Quý Ông/ Bà với chủ quản lý/ ngƣời cùng làm trong 3 năm qua  

1. Luôn hỗ trợ, hợp tác 

2. Quan hệ bình thƣờng 

3. Xích mích nhẹ 

4. Mâu thuẫn gay gắt 
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SO SÁNH NGHỀ NGHIỆP TRƢỚC ĐÂY VÀ HIỆN NAY 

22. Năm 1990 nhà nƣớc dừng chính sách khoán đất ruộng công theo đầu 

ngƣời. Điều này đã tạo ra:   

1. Thuận lợi cho phát triển kinh tế, hộ gia đình ông/ bà 

2.  Hầu nhƣ không có gì thay đổi 

3. Khó khăn hơn trong phát triển kinh tế, hộ gia đình 

23. Công việc của Quý Ông/ Bà so hiện nay với những năm trƣớc năm 1990?  

1. Ngày càng tăng lên  

2. Có năm tăng, có năm giảm 

3. Vẫn nhƣ vậy  

4. Ngày càng kém đi  

24.  Theo Quý Ông/ Bà đất đai, ruộng, nƣơng, cây trồng... hiện tại còn quan 

trọng đối với gia đình mình nhƣ những năm trƣớc 1990 không?  

1. Rất quan trọng   

2. Quan trọng 

3. Không quan trọng lắm  

4. Không quan trọng 

25.  Cơ chế chuyển giao đất, rừng sở hữu thực hiện ở địa phƣơng hiện thế nào?  

1. Đơn giản, không cần sổ đỏ hay ra chính quyền 

2. Bình thƣờng nhƣ những thủ tục chuyển đổi sở hữu tài sản khác  

3. Phức tạp, cần ra công chứng nhà nƣớc xác thực quyền sở hữu rõ ràng  

26.  Số lƣợng thu đƣợc so với trƣớc năm 1990 

1. Nhiều hơn hẳn so với trƣớc năm 1990 

2. Nhiều hơn 

3. Hầu nhƣ vẫn vậy  

4. Ít hơn 
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27.  Trong gia đình Quý Ông/ Bà có thờ đối tƣợng nào:  

Đối tƣợng thờ Trƣớc đây Hiện tại 

Thần tài    

Phật   

Chủ tịch Hồ Chí Minh   

Ông bà, tổ tiên đã khuất   

Ngƣời thân đã khuất   

Khác   

  

28. Nghề nghiệp của Quý Ông/ Bà hiện tại có gì khác so với trƣớc năm 1990? 

Nội dung thay đổi Tăng lên Giảm đi 

Vốn đầu tƣ    

Ngƣời giúp việc    

Các mối quan hệ làm ăn   

Các công cụ làm việc   

Nguồn lãi thu về   

  

29. Những thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp của Quý Ông/ Bà hiện nay so 

với trƣớc năm 1990  

Nội dung thay đổi Tốt lên Giảm đi 

Cách thức buôn bán    

Trình độ, kĩ năng   

kinh nghiệm làm việc    

Không gian, thời gian công việc   

Những thay đổi khác   
 

 

 

 

 

 

 



168 

CÂU HỎI VỀ KHÁCH DU LỊCH 

30.  Quý Ông/ Bà có muốn khách du lịch đến làng quê mình nhiều hơn?  

1. Có 

2. Khó trả lời  

3. Không 

31.  Đối tƣợng khách du lịch đƣợc Quý Ông/ Bà mong chờ nhiều hơn?  

1. Khách Việt Nam  

2. Khách nƣớc ngoài 

3. Khách trong vùng 

32.  Khách du lịch có thƣờng tới cơ sở kinh doanh/ mua sản phẩm Quý Ông/Bà  

Tần suất khách tới thăm Khách VN Khách nƣớc ngoài 

1. Hàng  ngày đều có khách tới thăm/ mua    

1. Khách DL tới thăm/mua một đôi lần/ tuần    

2. Khách DL tới thăm/mua một đôi lần/ tháng    

3. Hầu nhƣ không có khách tới thăm    

 

33.  Sản phẩm lao động nào của Quý Ông/Bà thƣờng đƣợc đối tƣợng khách 

nào mua nhiều hơn  

1. Khách du lịch nƣớc ngoài 

2. Khách du lịch từ vùng khác đến 

3. Khách trong làng 

34.  Những sản phẩm mà khách du lịch thƣờng tiêu dùng khi đến tham quan, 

du lịch? 

Những sản phẩm tiêu dùng của KDL Khách VN  Khách nƣớc ngoài  

1. Sản phẩm do gia đình sản xuất   

2. Sản phẩm do làng sản xuất/ hái lƣợm   

3. Sản phẩm nhập từ địa phƣơng khác   

4. Sản phẩm nhập ngoại    
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35. Những bất tiện mà khách du lịch gây ra cho nghề nghiệp, cuộc sống của 

Quý Ông/Bà? 

Tác động tiêu cực từ khách du lịch Khách VN Khách nƣớc ngoài 

1. Mất thời gian đón tiếp/ trả lời khách    

2. Cản trở công việc (đi lại, chắn lối)   

3. Xả rác, mất vệ sinh môi trƣờng   

4. Gây ồn ào    

5. Mất tập trung, khó làm việc   

6. Làm thay đổi cách suy nghĩ, lối sống truyền 

thống của ngƣời dân  

  

7. Ngƣời dân bỏ nghề đi làm dịch vụ du lịch    

8. Khác.....................................................   

 

36. Quý Ông/Bà có hài lòng vì sự phát triển của du lịch, sự có mặt ngày càng 

nhiều hơn khách du lịch đến Hƣơng Sơn trong những năm gần đây không? 

1. Hài lòng 

2. Không ý kiến 

3. Không hài lòng 

 

CÂU HỎI VỀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ XÃ HỘI CÁC CẤP 

37.  Sự hỗ trợ của chính quyền cho cƣ dân làm du lịch hiện nay (y tế, cơ sở vật 

chất, hạ tầng) so với trƣớc năm 1990 

1. Tốt lên 

2. Hầu nhƣ không thay đổi 

3. Không bằng 

38.  Đời sống văn hóa trong gia đình, làng xã và cá nhân Quý Ông/Bà ở xã hiện 

nay so với trƣớc năm 1990 

1. Tốt hơn trƣớc nhiều 

2. Tốt hơn trƣớc  

3. Không thay đổi 

4. Không bằng trƣớc đây 

39. Theo Quý Ông/Bà các chính sách của chính quyền hỗ trợ cho hoạt động 

nghề nghiệp của cƣ dân nơi đây từ sau năm 1990 

1. Phù hợp, tạo thuận lợi bảo tồn văn hóa truyền thống địa phƣơng  

2. Hầu nhƣ không thay đổi 

3. Không phù hợp 
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40.  Ông bà đánh giá thế nào về các thông tin điều chỉnh hoạt động nghề nghiệp 

gia đình từ ban quản lý và chính quyền địa phƣơng? 

1. Tốt hơn trƣớc năm 1990 

2. Hầu nhƣ không thay đổi 

3. Không bằng trƣớc năm 1990 

41.  Các điều kiện công cộng và các dịch vụ của xã nhằm phục vụ du lịch và giữ 

gìn văn hóa làng quê hiện nay ở xã Hƣơng Sơn:  

1. Tốt 

2. Cũng bình thƣờng 

3. Chƣa tốt  

CÂU HỎI VỚI VẤN ĐỀ CÁ NHÂN 

42. Cuối cùng, xin Quý Ông/Bà cho biết những thông tin về mình  

1. Giới tính: Nam                                                    Nữ 

2. Tuổi ông/ bà? 

A. 18 tuổi  

B. 18- 30 tuổi 

C. 31- 40 tuổi  

D. 41- 50 tuổi  

E. 51- 60 tuổi  

F. > 60 tuổi  

3. Trình độ học vấn cao nhất đã đạt đƣợc?  

A. Hết tiểu học  

B. Hết PT cơ sở  

C. Hết PT trung học  

D. Hết trung cấp nghề  

E. Hết cao đẳng 

F. Hết Đại học  

G. Sau Đại học  

4.  Hoàn cảnh hôn nhân (chọn 1 phƣơng án):  

A. Độc thân  

B. Có vợ/ chồng  

C. Ly thân/ ly hôn  

D. Góa 
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43. Quý Ông/Bà là ngƣời ở  

1. Làng này  

2. Xã này  

3. Tỉnh/ Thành phố này 

4. Tỉnh khác (ghi..................................................................................) 

44. Quý Ông/Bà tự đánh giá hoàn cảnh kinh tế của gia đình?  

1. Giàu có  

2. Khá giả 

3. Trung bình 

4. Dƣới trung bình  

5. Nghèo   

45. Quý Ông/Bà là ngƣời (chọn 1 phương án):  

1. Đóng góp thu nhập gia đình thứ 1 

2. Đóng góp thu nhập gia đình thứ 2 

3. Đóng góp không nhiều cho gia đình  

4. Không đóng góp cho gia đình, chỉ để chi tiêu bản thân  

5. Vẫn phụ thuộc vào kinh tế gia đình 

46. Quý Ông/Bà đƣợc bao nhiêu ngƣời con? 

1. Một ngƣời  

2. Hai ngƣời  

3. Hơn hai ngƣời  

47. Số thành viên đang lao động trong gia đình Quý Ông/Bà ? 

1. Dƣới 18 tuổi (số lượng)...........................................................ngƣời  

2. Từ 18 đến 50 tuổi (số lượng)...................................................ngƣời  

3. Trên 50 tuổi (số lượng)...........................................................ngƣời  

48.  Quý Ông/Bà mong muốn có công việc nào dƣới đây (chọn 1 phương án):  

1. Cố định về thời gian làm việc và nghỉ ngơi, nhƣng ngày công đảm bảo, 

thƣờng xuyên và ổn định  

2. Làm việc hàng ngày, công việc không đều nhƣng thích nghỉ thì nghỉ 

3. Đƣợc làm và giao khoán sản phẩm để chủ động về thời gian  

4. Khác............................................................................................................. 
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49. Ông/ bà sẽ/đã nhƣợng lại cơ sở và truyền kinh nghiệm nghề nghiệp của gia 

đình cho đối tƣợng nào dƣới đây 

1. Con trai trƣởng  

2. Con dâu trƣởng 

3. Không phân biệt nam nữ, miễn là ngoan ngoãn và phụng dƣỡng bố mẹ 

4. Con cái tự học và thành nghề, không có tài sản thừa kế cũng nhƣ kinh 

nghiệm truyền lại 

50. Theo Quý Ông/Bà, để hoạt động nghề nghiệp của ngƣời dân trong làng tốt 

hơn, những việc cần làm là: (Đánh dấu X vào phương án đúng, có thể chọn nhiều 

phương án phù hợp): 

1. Tuyển thêm ngƣời làm  

2. Có nhiều vốn đầu tƣ vào vốn hàng hóa hơn 

3. Có nhiều thợ lành nghề hơn 

4. Có cách quảng cáo và tiếp cận đến khách du lịch tốt hơn 

5. Nhập thêm thêm máy móc hiện đại  

6. Cải tiến mẫu mã, sản phẩm du lịch mới thay cho sản phẩm cũ 

7. Cơ chế quản lý của ban quản lý sát sao hơn  

8. Mở rộng thị trƣờng bán sản phẩm ra tốt hơn 
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PHỤ LỤC 2. KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC  

1. Nghề nghiệp trƣớc năm 1990 

STT Nghề nghiệp trƣớc đây Số phiếu/ 350 phiếu Tỷ lệ % 

1 Nghề nông nghiệp 343 98 

2 Nghề đi rừng 168 48 

3 Nghề chăn nuôi 140 40 

4 Nghề phu hồ 77 22 

5 Nghề bán quán 123 35 

6 Nghề đánh, bắt cá tự 

nhiên 

63 18 

7 Nghề chèo đò 210 60 

8 Những nghề khác Gánh cát trên sông, trồng dâu nuôi tằm, 

trồng mơ, nấu rƣợu mơ, làm mộc, se sợi, 

sản xuất cày bừa, bán cá, đan lƣới, gánh 

hàng, đi thong, bán gạo, kiểm lâm, làm 

bánh, bán nông sản, bán vàng mã, đóng 

thuyền gỗ… 

 

2. Thu nhập trƣớc năm 1990 

STT Thu nhập hàng tháng 

trƣớc năm 1990 

Số phiếu/ 350 phiếu Tỷ lệ % 

1 <= 1 triệu đồng/ tháng 319 91,1 

2 1,1- 3 triệu/ tháng  31 8,9 

3 3,1- 5 triệu đồng/ tháng 0  

4 5,1- 7 triệu đồng/ tháng 0  

5 7,1- 10 triệu đồng/ tháng 0  

6 > 10 triệu đồng/ tháng 0  

 

NGHỀ NGHIỆP HIỆN TẠI 

3. Thời gian chuyển đổi công việc 

STT Thời gian chuyển đổi 

nghề nghiệp 

Số phiếu/350 phiếu Tỷ lệ % 

1 Trƣớc năm 1990 10 2,9 

2 Sau năm 1990 340 97,1 

3 Phƣơng án khác 0  
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4. Nghề nghiệp hiện tại 

STT Nghề nghiệp hiện tại Số phiếu/ 350 phiếu Tỷ lệ % 

1 Nông nghiệp 315 90 

2 Kinh doanh 90 26 

3 Dịch vụ phục vụ khách du lịch 200 57 

4 Viên chức 35 10 
 

5. Lý do chuyển đổi nghề nghiệp  

STT Nghề nghiệp hiện tại Số phiếu/ 350 phiếu Tỷ lệ % 

1 Du lịch phát triển, tạo ra cơ 

chế kinh tế thuận lợi mới  

350 100 

2 Nghề mới có thu nhập tốt hơn 350 100 

3 Nghề cũ thu nhập thấp 45 13 

4 Nghề cũ quá vất vả 15 4 
 

6. Công việc làm thêm 

STT Công việc làm thêm Số phiếu/ 350 phiếu Tỷ lệ % 

1 Nghề nông nghiệp 315 90 

2 Nghề đi rừng 45 13 

3 Nghề chăn nuôi  210 60 

4 Nghề phu hồ 65 19 

5 Nghề đi thong  110 43 

6 Nghề bán quán 112 32 

7 Nghề đánh, bắt cá 45 13 

8 Nghề chèo đò 320 91 

9 Những nghề khác Kiểm lâm, bán ngô dạo, cho vay tiền, mẫu ảnh, chụp 

ảnh, xổ số, làm thuyền tôn, đúc đồng, làm bánh kẹo, 

trồng mơ, trồng rau sắng, làm mắm tép, bán cá… 
 

7. Thu nhập hiện nay  

Mức thu nhập Từ nghề chính Từ nghề phụ 

Số phiếu/           

350 phiếu 

Tỷ lệ % Số phiếu/ 

350 phiếu 

Tỷ lệ % 

<= 1 triệu đồng/ tháng 5 1 115 33 

1,1- 3 triệu/ tháng  25 7 210 60 

3,1- 5 triệu đồng/ tháng 200 57 30 9 

5,1- 7 triệu đồng/ tháng 115 33 5 1 

7,1- 10 triệu đồng/ tháng 65 19 6 2 

> 10 triệu đồng/ tháng 35 10 2 1 
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8. Hiện nay còn đi thong (đi rừng) hay trồng rừng 

STT Mức độ đi thong (đi rừng) hiện 

nay 

Số phiếu/ 350 

phiếu 

Tỉ lệ % 

1 Thƣờng xuyên đi rừng 2 1 

2 Có đi rừng 1 1 

3 Thi thoảng lắm mới đi  250 71 

4 Không 150 43 

 

9. Sản vật thu đƣợc từ việc đi rừng hiện nay 

STT Sản vật thu đƣợc từ việc đi 

rừng hiện nay 

Số phiếu/ 350 

phiếu 

Tỉ lệ % 

1 Cây thuốc  110 31 

2 Rau sắng 25 7 

3 Thú rừng  2 1 

4 Lá chè 5 1,4 

5 Khác 10 3 

 

10.  Nguyên nhân của sự thay đổi năng suất đi rừng  

STT Nguyên nhân của sự thay đổi           

năng suất đi rừng 

Số phiếu/ 350 

phiếu 

Tỉ lệ % 

1 Sự chuyển đổi nghề nghiệp mới 320 91 

2 Nhiều đối tƣợng tham gia khai thác rừng 25 71 

3 Sự quản lý chặt chẽ của ban quản lý rừng 340 97 

4 Sự suy giảm nguồn lực tự nhiên rừng 345 98,6 

 

11.  Công việc làm thêm vào dịp xuân hội 

STT Công việc làm thêm 

vào dịp xuân hội 

Số phiếu/ 350 phiếu Tỉ lệ % 

1 Nghề nông nghiệp   

2 Nghề đi rừng 34 9,7 

3 Nghề chăn nuôi  310 9 

4 Nghề phu hồ 75 21 

5 Nghề đi thong    

6 Nghề bán quán 250 71 

7 Nghề đánh, bắt cá 210 60 

8 Nghề chèo đò 350 100 

9 Những nghề khác Bán nƣớc dạo; cung cấp thực phẩm đông lạnh cho nhà 

hàng, lƣu trú, chèo đò, đổi tiền, thầy cúng, viết sớ… 

  



176 

12.  Thu nhập thêm dịp xuân hội 

STT Thu nhập thêm dịp xuân hội Số phiếu/ 350 phiếu Tỉ lệ % 

1 <= 1 triệu đồng/ tháng   

2 1,1- 3 triệu/ tháng    

3 3,1- 5 triệu đồng/ tháng 5 1 

4 5,1- 7 triệu đồng/ tháng 10 2,9 

5 7,1- 10 triệu đồng/ tháng 25 71 

6 > 10 triệu đồng/ tháng 310 9 

 

13.  Số lƣợng ngƣời cùng làm trong hoạt động nghề nghiệp 

STT 
Số lƣợng ngƣời cùng làm  

trong hoạt động nghề nghiệp 
Số phiếu/ 350 phiếu Tỉ lệ % 

1 <= 3 ngƣời  289 82,6 

2 4- 6 ngƣời  25 71 

3 7- 10 ngƣời  35 10 

4 11- 15 ngƣời    

5 16- 20 ngƣời 2 0,6 

6 20 ngƣời   

 

14.  Số lƣợng ngƣời cùng làm vào xuân hội  

STT 
Số lƣợng ngƣời cùng làm         

vào dịp xuân hội 
Số phiếu/ 350 phiếu Tỉ lệ % 

1 <= 3 ngƣời  111 31,7 

2 4- 6 ngƣời  113 32 

3 7- 10 ngƣời  112 32 

4 11- 15 ngƣời    

5 16- 20 ngƣời    

6 >20 ngƣời 14 4 

 

15. Thời điểm công việc có thu nhập và hoạt động sôi nổi 

STT 
Thời điểm công việc có thu nhập 

và hoạt động sôi nổi 
Số phiếu/ 350 phiếu Tỉ lệ % 

1 Vào xuân hội (tháng Giêng đến hết 

hội chùa Hƣơng)  

350 100 

2 Vào tất cả các ngày trong năm   

3 Vào những ngày lễ, ngày nghỉ  300 85,7 

4 Vào những tháng cuối năm 15 4,3 
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16.  Vấn đề trong công việc lo lắng nhất 

STT Vấn đề trong công việc lo lắng nhất Số phiếu/ 350 phiếu Tỉ lệ % 

1 Công việc nặng nhọc, cần nhiều sức 

khỏe thực hiện 

113 32,3 

2 Công việc có tiếp xúc với nhiều hóa 

chất độc hại  

100 28,6 

3 Công việc không đủ khả năng chi tiêu 

cho gia đình 

350 100 

4 Công việc dễ bị phát giác bởi ban 

quản lý  

15 4,3 

5 Công việc bó buộc, không đúng sở 

thích nên nhƣ bị giam cầm  

2 0,5 

 

17. Địa điểm làm việc hàng ngày  

STT Địa điểm làm việc hàng ngày Số phiếu/ 350 phiếu Tỉ lệ % 

1 Tại nhà/ xƣởng sản xuất riêng 189 54 

2 Làm việc cùng nhà chủ/ ban 

quản lý/ chủ doanh nghiệp 

15 4,3 

3 Làm việc ở đất ven rừng/ ruộng 150 43 

4 Làm tại nhà 100 28,6 

5 Bến Yến 50 14,3 

6 Bán dạo  30 8,6 

18. Địa điểm làm việc vào xuân hội 

STT Địa điểm làm việc vào xuân hội Số phiếu/ 350 phiếu Tỉ lệ % 

1 Tại nhà/ xƣởng sản xuất riêng 34 9,7 

2 Làm việc cùng nhà chủ/ ban quản 

lý/ chủ doanh nghiệp 

15 4,3 

3 Làm việc ở đất ven rừng/ ruộng 10 3 

4 Làm tại nhà 6 1,7 

5 Bến Yến 250 71,4 

6 Bán dạo  35 10 
 

19. Dự định phát triển nghề nghiệp của gia đình thời gian tới  

Số 

TT 

Dự định phát triển  

nghề nghiệp của gia đình  

thời gian tới 

Số phiếu/ 350 phiếu Tỉ lệ % 

1 Quy mô lớn hơn 289 82,6 

2 Không thay đổi 48 13,7 

3 Thu lại nhỏ hơn 13 3,7 
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21. Sau năm 1990 nhà nƣớc dừng chính sách khoán đất ruộng công theo đầu 

ngƣời đã tạo ra 

Số 

TT 

Sau năm 1990 nhà nƣớc dừng 

chính sách khoán đất ruộng 

công theo đầu ngƣời đã tạo ra 

Số phiếu/ 350 phiếu Tỉ lệ % 

1 Thuận lợi cho phát triển kinh tế, 

hộ gia đình ông/ bà 

350 100 

2 Hầu nhƣ không có gì thay đổi 0  

3 Khó khăn hơn trong phát triển 

kinh tế, hộ gia đình 

0  

 

22. Công việc hiện nay so với những năm trƣớc 1990  

Số 

TT 

Công việc hiện nay so với 

những năm trƣớc 1990 
Số phiếu/ 350 phiếu Tỉ lệ % 

1 Ngày càng tăng lên  320 91,4 

2 Có năm tăng, có năm giảm 21 6 

3 Vẫn nhƣ vậy    

4 Ngày càng kém đi  9 2,6 

 

23. Vai trò của đất đai, ruộng, nƣơng, cây trồng… hiện tại có quan trọng với 

gia đình so với trƣớc 1990  

Số 

TT 

Vai trò của đất đai, ruộng, 

nƣơng, cây trồng… hiện tại có 

quan trọng với gia đình 

 so với trƣớc 1990 

Số phiếu/ 350 

phiếu 
Tỉ lệ % 

1 Rất quan trọng     

2 Quan trọng 309 8,8 

3 Không quan trọng lắm  39 11,1 

4 Không quan trọng   

 

24. Giá trị kinh tế nghề nghiệp hiện nay thu đƣợc so với trƣớc năm 1990 

Số 

TT 

Giá trị kinh tế nghề nghiệp hiện nay 

thu đƣợc so với trƣớc năm 1990 
Số phiếu/ 350 phiếu Tỉ lệ % 

1 Nhiều hơn hẳn so với trƣớc năm 1990 315 90 

2 Nhiều hơn 10 2,9 

3 Hầu nhƣ vẫn vậy  10 2,9 

4 Ít hơn 15 4,3 
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25. Trong gia đình có thờ đối tƣợng  

 

Số 

TT 

Trong gia đình có thờ 

đối tƣợng 

Số phiếu/ 350 Tỉ lệ % 

Trƣớc đây Hiện tại Trƣớc đây Hiện tại 

1 Thần tài  115  33 

2 Phật 15  4,3  

3 Chủ tịch Hồ Chí Minh     

 Ông bà, tổ tiên đã khuất 350 350 100 100 

 Ngƣời thân đã khuất 350 350 100 100 

 Khác     

 

26.  Nghề nghiệp hiện tại khác so với trƣớc năm 1990 

Số 

TT 
Nội dung thay đổi 

Số phiếu/ 350 Tỉ lệ % 

Tăng lên Giảm đi Tăng lên Giảm đi 

 Vốn đầu tƣ 340 10 97 2,9 

 Ngƣời giúp việc 250 100 71,4 28,6 

 Các mối quan hệ làm ăn 313 35 89,4 10 

 Các công cụ làm việc  350  100 

 Nguồn lãi thu về 329 20 94 5,7 

 

27.  Những thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp của ông/ bà hiện nay               

so với trƣớc năm 1990  

Số 

TT 
Nội dung thay đổi 

Số phiếu/ 350 Tỉ lệ % 

Tốt lên Giảm đi Tốt lên Giảm đi 

1 Cách thức buôn bán  350  100  

2 Trình độ kỹ năng  350  100  

3 Kinh nghiệm làm việc  350  100  

4 Không gian, thời gian 

công việc  

 350  100 

5 Những thay đổi khác     
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28.  Tần suất khách du lịch tới thăm/mua 

 

Số 

TT 

Tần suất khách                           

tới thăm/ mua 

Số phiếu/ 350 Tỉ lệ % 

Khách 

VN 

Khách  

nƣớc 

ngoài 

Khách 

VN 

Khách 

nƣớc ngoài 

1 Hàng ngày đều có khách tới 

thăm/ mua 

117  33,4  

2 Khách DL tới thăm/mua một đôi 

lần/ tuần 

15 2 4,3 0,6 

3 Khách DL tới thăm/mua một đôi 

lần/ tháng 

5  1,4  

4 Hầu nhƣ không có khách tới 

thăm 
    

 

 

 

29.  Những bất tiện mà khách du lịch gây ra cho nghề nghiệp, cuộc sống 

 

Số 

TT 

Tác động tiêu cực từ 

khách du lịch 

Số phiếu/ 350 Tỉ lệ % 

Khách 

VN 

Khách 

nƣớc 

ngoài 

Khách VN 
Khách nƣớc 

ngoài 

1 Mất thời gian đón tiếp/ trả 

lời khách 
    

2 Cản trở công việc (đi lại, 

chắn lối) 
    

3 Xả rác, mất vệ sinh môi 

trƣờng 

35  10  

4 Gây ồn ào     

5 Mất tập trung, khó làm 

việc 
    

6 Làm thay đổi cách suy 

nghĩ, lối sống truyền thống 

của ngƣời dân 

148  42,3  

 

 

 

 

 

30. Thái độ cƣ dân Hƣơng Sơn với sự phát triển du lịch sau năm 1990 

 

Số 

TT 

Thái độ cƣ dân Hƣơng Sơn với 

sự phát triển du lịch  

sau năm 1990 

Số phiếu/ 350 phiếu Tỉ lệ % 

1 Hài lòng 350 100 

2 Không ý kiến   

3 Không hài lòng   
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31. Sự hỗ trợ của chính quyền cho cƣ dân làm du lịch hiện nay (y tế, cơ sở 

vật chất, hạ tầng) so với trƣớc năm 1990 

Số 

TT 

Sự hỗ trợ của chính quyền cho cƣ 

dân làm du lịch hiện nay 
Số phiếu/ 350 phiếu Tỉ lệ % 

1 Tốt lên 350 100 

32.  Đời sống văn hóa trong gia đình, làng xã và cá nhân ông/ bà ở xã hiện 

nay so với trƣớc năm 1990 

Số 

TT 

Sự hỗ trợ của chính quyền cho cƣ 

dân làm du lịch hiện nay 
Số phiếu/ 350 phiếu Tỉ lệ % 

1 Tốt hơn trƣớc nhiều 329 94 

2 Tốt hơn trƣớc    

3 Không thay đổi 21 6 

4 Không bằng trƣớc đây   

 

33. Theo Quý Ông/Bà các chính sách của chính quyền hỗ trợ cho hoạt động 

nghề nghiệp của cƣ dân nơi đây từ sau năm 1990 

STT 
Sự hỗ trợ của chính quyền cho cƣ 

dân làm du lịch hiện nay 
Số phiếu/ 350 phiếu Tỉ lệ % 

1 Phù hợp, tạo thuận lợi bảo tồn văn 

hóa truyền thống địa phƣơng  

350 100 

2 Hầu nhƣ không thay đổi   

3 Không phù hợp   

 

34.  Quý Ông/Bà đánh giá thế nào về các thông tin điều chỉnh hoạt động 

nghề nghiệp từ ban quản lý và chính quyền địa phƣơng? 

 

Số 

TT 

Đánh giá về các chính sách 

của chính quyền địa phƣơng 
Số phiếu/ 350 phiếu Tỉ lệ % 

1 Tốt hơn trƣớc năm 1990 350 100 

2 Hầu nhƣ không thay đổi   

3 Không bằng trƣớc năm 1990   

 

35.  Sự trao truyền tài sản, kinh nghiệm và trí tuệ mƣu sinh 

 

Số 

TT 

Sự trao truyền kinh nghiệm               

và trí tuệ mƣu sinh 
Số phiếu/ 350 phiếu Tỉ lệ % 

1 Con trai trƣởng 314 89,7 

2 Con dâu trƣởng 312 89,1 

3 Không phân biệt nam nữ, miễn là 

ngoan ngoãn và phụng dƣỡng bố mẹ 

25 7,1 

4 Con cái tự học và thành nghề, không 

có tài sản thừa kế cũng nhƣ kinh 

nghiệm truyền lại 

10 2,9 
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PHỤ LỤC 3 

Bảng 4: Bảng tổng hợp về Văn hóa mƣu sinh truyền thống của cƣ dân Hƣơng 

Sơn trƣớc khi du lịch phát triển (trƣớc năm 1990): 

Số 
TT 

Nội dung 
Những biểu hiện VHMS truyền thống của cộng đồng cƣ dân 
Hƣơng Sơn (trƣớc khi du lịch phát triển) 

1 Bối cảnh lịch sử - Xã hội lạc hậu, cộng đồng cƣ dân sống chủ yếu dựa vào 
nguồn lực MS tự nhiên;  
- CĐCD chủ yếu làm nông nghiệp, kết hợp với các nghề phụ 
để đảm bảo cuộc sống hàng ngày của gia đình và bản thân. 
Đời sống vật chất khó khăn.  

2 Số lƣợng dân Khoảng 1 vạn ngƣời 
3 Ngành mƣu sinh 

chủ đạo 
Nông nghiệp  

4 Ngành nghề khác Nghề đi rừng (lấy củi, hái rau, hái mơ, lấy cây thuốc, lấy sản 
vật rừng), đi thong, chăn nuôi nhỏ lẻ nấu rƣợu, trồng dâu nuôi 
tằm, thợ may, thợ thủ công, nghề xâu tràng hạt, gánh đồ lễ cho 
khách hành hƣơng, nghề chèo đò manh nha phát triển. Ngành 
nghề khác nhƣ: làm than; đánh bắt cá; phu hồ; lấy cát đáy 
sông; chế tác công cụ lao động nhỏ và vừa. 

5 Chủ thể mƣu sinh  Chủ yếu là nông dân, thợ thủ công nhỏ lẻ, thợ truyền thống 
làng nghề; phu rừng; phu hồ, thợ đánh bắt cá, và ngƣời chăn 
nuôi nhỏ lẻ, một bộ phận nhỏ làm trong nhà nƣớc bao cấp... 

6 Công cụ, phƣơng 
thức mƣu sinh  

Con trâu, cái cày, cuốc bạt, liềm, ván cấy, thuổng, gậy, gộc, 
bao, bố, dao, kéo... phục vụ đi rừng, làm nông nghiệp, chăn 
nuôi và trồng trọt 

7 Nghề nghiệp, việc 
làm 

Nông nghiệp, công nhân, thợ thủ công, nghệ nhân, ngƣời đi 
rừng, thầy thuốc, phu hồ, thợ chăn nuôi gia súc nhỏ lẻ 

8 Cách trao truyền 
trình độ lao động, 
kĩ năng mƣu sinh 

Chủ yếu do tự học, tự quan sát, thực hành từ nhỏ và đƣợc kế 
thừa từ thế hệ trƣớc trong truyền thống gia đình   

9 Nghi lễ (tín 
ngƣỡng) 

- Cộng đồng: thờ Đức sơn thần, cá thần, thần hoàng làng 
- Gia đình: thờ Bác Hồ, ông bà tổ tiên, bà cô, ông Mãnh 
- Cửa hàng, nơi buôn bán: thờ vật linh, thiên thần 

10 Không gian văn hóa  Giới hạn rõ ràng về đơn vị hành chính, địa lý 
11  Tính thời vụ Ổn định và gần nhƣ cố định với 2 vụ lúa/ năm/ hộ; chèo đò 

vào Xuân hội… 
12 Quan niệm, triết lí 

mƣu sinh trong 
cộng đồng 

Trọng nông ức thƣơng; dịch vụ chƣa phát triển 

13 Điểm nhấn thời kỳ MS chủ yếu dựa vào điều kiện tự nhiên và sự thích ứng các 
nguồn vốn 

14 Thu nhập Trên dƣới 1 triệu/tháng (quy đổi về giá tiền hiện tại) 
15 Giá trị văn hóa, 

cuộc sống (từ góc 
độ tự đánh giá do 
chính cộng đồng cư 
dân Hương Sơn) 

- Thu nhập không đủ ăn, đời sống đạm bạc và lạc hậu. Đời 
sống văn hóa tinh thần của cộng đồng cƣ dân bảo tồn trong 
các phong trào sinh hoạt văn hóa, văn nghệ cộng đồng 
- Không có các tệ nạn xã hội lớn do mặt trái của sự phát triển 
du lịch hay xã hội tiên tiến mang lại 

[Nguồn: NCS lập] 



183 

 PHỤ LỤC 4. CÁC BÀI PHỎNG VẤN SÂU 

TẠI XÃ HƢƠNG SƠN, HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

4.1.  

Ngƣời đƣợc phỏng vấn: N.V.S 

Giới tính: Nam  

Tuổi: 58  

Chức danh/ công việc: Chủ kinh doanh quán ăn, nhà trọ. Gia đình có nghề làm 

mắm tép và chèo đò vào dịp xuân hội. Trƣớc đây gia đình ông còn có nghề truyền 

thống trồng mơ. 

Địa chỉ:  Bến Đục Khê, xã Hƣơng Sơn 

Ngày phỏng vấn: 2/2015 

Các câu hỏi và câu trả lời: 

1. H: Bác cho cháu hỏi: Công việc chính của gia đình bác trước năm 1990 là gì?  

 Đ: Trƣớc đây tôi làm nghề gánh cát từ lòng sông lên cho chủ, bà xã làm 

nghề bán quán ăn, và chèo đò. Ông bà nhà tôi cũng có vƣờn trồng mơ. 

2. H: Ngoài công việc chính của các thành viên bác trong gia đình, gia đình 

bác hiện tại có làm thêm nghề gì khác không? 

Đ: Gia đình tôi còn có nghề làm mắm tép từ lâu đời  

3. H: Thu nhập những công việc đó trước đây cụ thể là bao nhiêu ạ? 

Đ: Tôi đi gánh cát thời bấy giờ mỗi gánh vài chục, mỗi ngày vài trăm. Bà nhà 

tôi bán quán ăn thì mỗi ngày bấy giờ lãi đƣợc hơn trăm ngàn. Nghề làm mắm tép thì 

mỗi năm lãi đƣợc khoảng chục triệu.  

4. H: Thu nhập của bác như vậy có đảm bảo được đời sống của gia đình 

không ạ? 

 Đ: Gia đình tôi có 5 ngƣời con, đông con vậy nên cũng khó khăn. Bố mẹ 

cũng nhiều nghề nhƣng có ít tiêu ít, có nhiều tiêu nhiều. Lúc có thì ăn cơm trắng, 

không có thì cũng ăn thêm cơm độn cháu ah.   

5. H: Bữa ăn hàng ngày những năm trước 1990 có gì khác với bữa ăn 

hiện tại không?  

Đ: Trƣớc đây cũng nhƣ mọi nhà, lúc khó khăn gia đình tôi có khi phải ăn cơm 

độn, củ sung, củ báng lấy ngoài rừng về độn với cơm, chan canh ăn. Sau này kinh tế 

bớt khó khăn hơn, gia đình cũng có cơm, rau, cá ăn hàng ngày. Cá trƣớc đây đánh 

bắt từ suối nên ngon lắm. Giờ cơ bản vẫn vậy, nhƣng thịt cá giờ toàn nuôi tăng 

trọng thôi.  



184 

6. H: Theo Bác, du lịch bắt đầu phát triển ở chùa Hương từ bao giờ? Dựa vào 

điều gì ghi dấu hay khẳng định? 

 Đ: Du lịch bắt đầu phát triển ở Hƣơng Sơn sau năm 1990, khi nhà nƣớc 

dừng chính sách phân ruộng cho đinh trong mỗi hộ. Ban hành các chính sách đầu tƣ 

khuyến khích sự phát triển du lịch, trùng tu tôn tạo lại di tích, khuyến khích các 

ngành nghề công, thƣơng nghiệp phát triển. Từ đó làng quê Hƣơng Sơn xuất hiện 

nhiều ngành nghề dịch vụ du lịch mới, đời sống cƣ dân đƣợc nâng cao hơn.  

7. H: Sau những năm 1990, khi khách du lịch đến chùa Hương đông hơn, bác 

có làm những công việc gì vào hội xuân? Vào ngày thường thì sao ạ? 

Đ: Thời gian xuân hội có thể nói là thời gian mƣu sinh tốt nhất của cộng đồng 

cƣ dân nơi đây nên dân náo nức lắm. Vào thời gian này gia đình tôi kinh doanh 

thêm nhà trọ, quán ăn, thuê ngƣời chèo đò trên các xuất chèo đò cho khách du lịch 

của gia đình. Ngày thƣờng thì chủ yếu bán quán ăn thôi 

8. H: Ngoài công việc hiện tại, bác có làm thêm công việc gì không? Các con 

bác có đi làm hay đi học thêm không ạ? 

Đ: Ngoài công việc hiện tại, gia đình tôi còn nghề làm mắm tép lâu đời và cho 

vietel mƣợn cơ sở hạ tầng để đặt cột phát sóng điện thoại. Gia đình có nghề nên các 

cháu không làm ngoài. Sau khi các cháu học xong Đại học, cao đẳng ngoài Hà Nội, 

tôi cho các cháu về phụ giúp trông coi trong gia đình 

9. Thu nhập mỗi năm của gia đình bác được bao nhiêu tiền một tháng sau khi 

đã trừ hết chi phí? Vào dịp xuân hội thì gia đình được bao nhiêu tiền? Công việc 

của gia đình vào các dịp xuân hội đầu năm? 

Đ: Sau khi trừ hết chi phí đầu vào, mỗi tháng cả gia đình lãi vài chục triệu là 

bình thƣờng. Mỗi năm gia đình cũng cất đi vài trăm triệu. Chƣa kể xuân hội mỗi 

ngày lãi còn nhiều hơn vì có kinh doanh thêm nghề chèo đò.  

10. H: Theo bác, công việc có thu nhập cao nhất hay ổn định nhất của cư dân 

chùa Hương hiện nay là gì? Tại sao bác không làm công việc đó? 

Đ: Công việc chung có thu nhập cao nhất với cƣ dân Hƣơng Sơn có lẽ là chèo 

đò và bán quán ăn. Chèo đò trực tiếp thì tôi không còn làm vì tuổi cao, sức yếu rồi. 

Nên tôi thuê những ngƣời chèo đò bên Ninh Bình về chèo cho gia đình vào xuân 

hội. Bà xã vẫn bán quán ăn cho khách du lịch. Một số cơ sở lớn nhƣ nhà Mai Lâm 

còn kinh doanh cáp treo, cho thuê điểm đỗ xe du lịch cũng thu nhập khá cao.  
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11. H: Gia đình mình hiện có thờ những đối tượng nào liên quan đến kinh 

doanh không ạ? Nhà bác có thờ thần tài ở cửa không? 

 Đ: Gia đình tôi có thờ ông bà tổ tiên, thờ phật trong nhà. Ngoài cửa hàng 

có thờ thần tài ở cửa. 

12. H: Báo đài có lên án tình trạng một bộ phận người dân nơi đây xin tiền 

khách khi đi đò hoặc làm cò dẫn khách vào nhà hàng vào dịp xuân hội ở đầu đường 

hay bán thịt thú rừng... Bác nghĩ thế nào về hiện tượng của một bộ phận đó ở làng 

quê mình hiện nay? 

Đ: Hiện tƣợng này thƣờng thấy ở Hƣơng Sơn và rất khó để xử lý vì khách du 

lịch cho tiền khiến họ quen với việc chèo đò là đƣợc thêm tiền rồi. Cò dịch vụ cũng 

khó xử lý vì họ đông quá, không quản lý nổi vào dịp xuân hội đƣợc cháu ah. Hiện 

tƣợng đó đáng lên án, nhƣng khó xử lý triệt để đƣợc.  

13. H: Nghề chèo đò hiện nay có khác gì so với năm 1990?  

Đ: Nghề chèo đò hiện nay khác nhiều so với trƣớc kia. Trƣớc kia đò Hƣơng 

Sơn là loại đò tam bản mộc, sau đến thuyền thúng tráng nhựa đƣờng. Hiện nay 

ngƣời ta không dùng đò đó nữa mà dùng thuyền tôn, có công suất chuyên chở lớn 

hơn, nhẹ nhàng hơn.  

14. H: Bác S ơi, theo cháu được biết trước đây gia đình Bác cũng có nghề 

trồng mơ, với những vựa mơ rất lớn, được nhiều nơi về thu mua. Bác có thể cho 

cháu biết mơ Hương Sơn khác gì so với mơ những nơi khác không? 

Đ: Gia đình tôi trƣớc đây có trồng nhiều mơ lắm. Khác với Mơ Hòa Bình: to 

nhƣng không thơm vì là mơ lai mai. Mơ Hƣơng Sơn nhƣ một nguồn thực phẩm quý 

bởi giá trị dinh dƣỡng. Giống mơ Hƣơng Sơn thơm, ngon, quả nhỏ hơn mơ những 

nơi khác nhƣng hạt cũng nhỏ, dày cùi, nhất là loại mơ nứa, mơ chấm son.  

15. H: Trước đây nhiều hộ gia đình trồng mơ không ah? Khi nhiều mơ không 

ăn hết như trước đây, các hộ gia đình thường trao đổi và buôn bán mơ ở đâu ah? 

Đ: Trong xã trƣớc đây nhiều mơ lắm, thƣờng xuyên có một chợ mơ (chỗ cây 

đa, giếng nƣớc hiện nay) - là nơi những ngƣời làm nghề mƣu sinh bằng trồng và hái 

mơ thƣờng đến trao đổi, buôn bán mặt hàng trong xã và liên vùng. Ông bà nhà tôi 

cũng thƣờng đến đây để bán mơ vì mơ nhà nhiều lắm 
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16. H: Nhưng theo như cháu biết, những năm gần đây nhiều nhà trồng mơ 

không còn cho năng suất cao như trước được nữa phải không ah? Gia đình bác có 

nghề trồng mơ, bác có thể cho cháu biết tại sao không ah? Bác có thể cho cháu biết 

chu trình trồng mơ Hương Sơn thế nào không ah? 

Đ: Trƣớc đây nhờ điều kiện tự nhiên xƣa khí hậu lạnh hơn, cây mơ ƣa lạnh 

nên phát triển tƣơng đối nhiều. Để trồng đƣợc mơ sai quả đòi hỏi năm đó, khí hậu 

phải có điều kiện „gió đông sƣơng muối‟, muốn vụ mơ năm đó sai quả đòi hỏi chủ 

vƣờn phải trồng sát những cây to, sát nhau thì vƣờn mơ mới có điều kiện thụ phấn 

lẫn nhau, nảy hạt đƣợc. Để cây mơ thụ phấn đƣợc, nhiệt độ phải nhỏ hơn hoặc bằng 

17
0
C vào cuối tháng 11 Âm lịch.  

Ngƣời trồng mơ chúng tôi thƣờng trồng mơ trên những mảnh đất thung ở ven 

rừng hoặc trồng tại vƣờn nhà, sau khi khai phá đƣợc rừng hoang, cỏ rậm, chặt cây 

đốt phá, mới trồng mơ lên đƣợc. Cây mơ sinh trƣởng cần dài ngày, phải mƣời năm 

mới cho thu hoạch quả. Trƣớc đây trồng mơ trên rừng cũng phải lo bảo vệ, nếu 

không thì khỉ, vƣợn, sóc còn cắn lá, phá cành, hái quả, hƣơu nai còn cọ vào thân cây 

là hỏng hết. Vƣợt qua những khó khăn này thì từ tháng 12 âm lịch mơ ra hoa, hoa 

mơ nở trắng các thung. Giữa mùa lễ hội hàng năm, khách thập phƣơng đã thấy mơ 

bán trong chùa, có thể mua về làm quà lƣu niệm đặc sản Hƣơng Sơn. Trong khi đó 

những năm gần đây, do biến đổi khí hậu thời tiết nóng lên, cây mơ không thụ phấn 

đƣợc nữa. Một vài vụ nhƣ vậy nên nhà tôi hoại vƣờn, trồng cây khác. 

17. H: Theo bác, những nghề nghiệp nào là gốc hay có từ rất lâu trước 

năm 1990? 

Đ: Theo tôi, nghề gốc Hƣơng Sơn là nghề làm nông nghiệp lúa nƣớc, đi rừng 

kiếm củi, cây thuốc và sản vật rừng. Hƣơng Sơn cũng có nghề trồng Mơ, hái rau 

Sắng rừng. Nghề trồng dâu nuôi tằm cũng ảnh hƣởng của đất “Hà Tây quê lụa” nên 

cũng có thể coi là nghề gốc của cƣ dân nơi đây.   
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 18. H: Bác ơi, những người ở địa phương khác hay làng khác có thể bán 

hàng hay làm du lịch ở đây không hay chỉ thuần túy là người dân Hương Sơn? Nếu 

chỉ là người dân HS thì đó là những ai?  

Đ: Lệ làng ở đây chặt chẽ lắm, chỉ có cƣ dân Hƣơng Sơn gốc mới đƣợc chèo đò 

và bán hàng ở đây. Nếu là dân làng khác sang bán, bị phát hiện có thể bị hất gánh 

hàng đi. Chỉ có ngƣời gốc, trai, gái, dâu, rể mới đƣợc phép mƣu sinh ở đây.  

Cháu có thấy các gian hàng đi lên Thiên Trù không? Chỉ có những hộ Hƣơng 

Sơn mới đƣợc đi bốc thăm luân chuyển vị trí bán hàng năm chứ không phải ai cũng 

đƣợc bán. Số lƣợng chỗ bán cũng giới hạn nên những ngƣời “bốc thăm phiếu 

trắng”- không có chỗ bán hàng sẽ đƣợc chia tiền bán chỗ từ những ngƣời mua đƣợc 

chỗ bán hàng xuân hội.  

Vâng, cháu cảm ơn bác vì những chia sẻ ah! 
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PHỎNG VẤN SÂU 

TẠI XÃ HƢƠNG SƠN, HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

4.2.  

Ngƣời đƣợc phỏng vấn: N.T.A 

Giới tính: Nam 

Tuổi: 42 

Chức danh/ công việc: Ban quản lý xã Hƣơng Sơn  

Ngày phỏng vấn: 2/2017 

Các câu hỏi và câu trả lời: 

1. H: Chào anh, anh vui lòng cho em biết: Những công việc trước năm 

1990 trong xã của cư dân chùa Hương là gì? Làng mình có nghề truyền thống 

nào không? 

Đ: Trƣớc năm 1990, dân ở đây có nghề nông nghiệp trồng lúa nƣớc, nghề 

chèo đò cho khách hành hƣơng, nghề trồng dâu nuôi tằm, dệt lụa. Bên cạnh đó, cƣ 

dân nơi đây cũng chăn nuôi nhỏ lẻ, đi rừng kiếm củi và cây thuốc. 

2. H: Công việc chính của gia đình anh trước năm 1990 là gì?  

Đ: Trƣớc đây gia đình tôi có trồng mơ, bố tôi làm nghề thầy đồ, mẹ đi rừng và 

làm nông nghiệp, trồng dâu nuôi tằm. 

3. H: Gia đình anh đều có thu nhập riêng như vậy, trước năm 1990 có đảm 

bảo được đời sống của gia đình không ạ? 

Đ: Trƣớc đây gia đình tôi nghèo lắm, còn nhớ ngày nhỏ nhiều lúc kinh tế khó 

khăn cũng vẫn phải lên rừng kiếm củ sung, củ báng hay cây khoai mì ăn lẫn với 

cơm. Thỉnh thoảng đi kích cá ở sông, suối. Nhìn chung trƣớc khi du lịch phát triển 

cƣ dân nơi đây nghèo lắm   

4. H: Bữa ăn hàng ngày nay của anh so với trước năm 1990 không ạ?  

Đ: Tôi giờ làm văn phòng là chủ yếu nên ăn cơm cùng với anh em ở cơ quan 

thôi. Đời sống cảm giác hiện nay dƣ dả và đầy đủ hơn trƣớc nhƣng thịt cá giờ toàn 

nuôi tăng trọng. Bữa cơm cơ bản có: cơm, rau, cá thôi. (cƣời cƣời) 

5. H: Vào những năm trước 1990, Anh có đi rừng thêm không? Nếu có thì 

những năm 1990 vào rừng có thể lấy những cây trái gì? Con vật gì? Có nhiều 

không? Khi lấy về ông bà thường làm gì với sản vật rừng?  

Đ: Trƣớc năm 1990, thỉnh thoảng Tôi cũng đi rừng. Rừng trƣớc đây nhiều sản 

vật lắm: mơ, rau sắng, cây thuốc và thú rừng hay quả bòn bon. Tôi thƣờng lấy về 

cho nhà dùng, không hết thì bán lấy tiền. 
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6. H: Trước năm 1990, Anh có đánh bắt cá suối Yến hay làm thêm việc gì 

không? Anh còn nhớ gì về kí ức những năm đó không, xin vui lòng kể cho em a? 

Đ: Trƣớc khi du lịch phát triển, anh cũng hay đi bắt cá, không chỉ ở suối Yến 

mà các cửa sông… cũng nhiều vô kể. Anh còn nhớ mỗi dịp đi đánh mỗi mẻ lƣới vài 

chục cân là bình thƣờng.  

7. H: Các chính sách của nhà nước trước năm 1990, anh đánh giá thế nào? 

Có hợp lý không? 

Đ: Các chính sách của nhà nƣớc trƣớc năm 1990 nhìn chung lạc hậu, cũng do 

điều kiện xã hội chung nữa. Tuy nhiên cơ bản là chƣa phát huy đƣợc hết tiềm năng 

của cƣ dân Hƣơng Sơn. 

8. H: Có ý kiến cho rằng, lấy năm 1990 làm dấu mốc các ngành nghề trong 

du lịch phát triển, gắn với chính sách cải cách ruộng đất- không còn phân chia 

ruộng đất công nữa mà cố định ruộng đất công, như vậy có đúng không? Vì sao ạ?  

 Đ: Đúng đấy em ah. Những biến đổi ở xã Hƣơng Sơn sau năm 1990 

mới rõ ràng.  

9. H: Vào ngày thường và những ngày hội xuân công việc của anh thay đổi 

ra sao ah?  

Đ: Ngày thƣờng công việc của anh không bận rộn lắm mà chủ yếu giải 

quyết các vấn đề trong xã, hành chính và có liên quan đến xã. Nhƣng thời gian 

xuân hội thì bận lắm. Ngoài việc giải quyết các việc hành chính, còn phải tham 

gia công tác quản lý và bảo vệ trên các di tích, kiểm tra và xử lý kịp thời các vấn 

đề cho khách du lịch.  

10. H: Khách du lịch đến chùa Hương ngày nay chủ yếu từ đâu đến đây ạ? 

Đ: Khách du lịch đến từ Hà Nội là chủ yếu, ngoài ra khách có thể đến từ nhiều 

tỉnh lân cận ở Bắc Bộ. Khách quốc tế từ nhiều tỉnh thành khác 
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11. H: Báo đài có lên án tình trạng một bộ phận người dân nơi đây xin tiền 

khách khi đi đò hoặc làm cò dẫn khách vào nhà hàng vào dịp xuân hội ở đầu đường 

hay bán thịt thú rừng... Là người trong ban quản lý, Anh nghĩ thế nào về hiện tượng 

của một bộ phận đó ở làng quê mình hiện nay? 

Đ: Cƣ dân gốc ở đây nghèo, khách du lịch đi đò hay cho tiền dần dần họ quen 

hay xin thêm, thậm chí trƣớc khi ban quản lý tổ chức thống nhất đƣợc nhƣ ngày 

nay, còn có hiện tƣợng tranh khách, đánh nhau. Ban quản lý cũng cố gắng xử lý các 

tệ nạn xã hội nhƣ vậy nhƣng nhiều khi đông quá. Hiện tại ban tổ chức lễ hội hàng 

năm có các đƣờng dây nóng và tăng cƣờng lực lƣợng công an xã đi tuần tra và xử lý 

kịp thời các tệ nạn đó.   

12. H: Anh cho em hỏi: Tín ngưỡng cộng đồng mưu sinh nơi đây hay thờ đối 

tượng nào? Để cầu mong điều gì cho dân làng? 

Đ: Ngƣời đi rừng hay thờ sơn thần trên núi, thờ Mẫu ở các ban, trong các ngày 

hội và lễ tiết đầu năm cũng thờ các đối tƣợng phù hộ cho nghề nông nghiệp thuận 

lợi. Ngày nay họ hay thờ thần tài ở cửa hay trong nhà.  

13. H: Theo anh, những nghề nghiệp nào là gốc hay có từ rất lâu trước 

năm 1990? 

Đ: Theo anh, nghề gốc Hƣơng Sơn là nghề làm nông nghiệp lúa nƣớc, đi rừng 

kiếm củi, cây thuốc và sản vật rừng. Hƣơng Sơn cũng có nghề trồng Mơ, hái rau 

Sắng rừng. Nghề trồng dâu nuôi tằm cũng ảnh hƣởng của đất “Hà Tây quê lụa” nên 

cũng có thể coi là nghề gốc của cƣ dân nơi đây.   

14.  H: Anh cho em hỏi: người dân Hương Sơn làm gì vào ngoài dịp Xuân 

hội, thu nhập của họ có đảm bảo suốt năm không?  

Đ: Ngoài xuân hội, ngƣời dân thƣờng trở lại nghề truyền thống của mình, bên 

cạnh đó có thể kinh doanh những nghề trung chuyển (vừa cho khách du lịch vừa 

cho cƣ dân địa phƣơng). Thu nhập của họ chính vào xuân hội, nhiều hộ không đủ ăn 

sau phải bán lúa hoặc vay nặng lãi  

Vâng, em cảm ơn anh đã giúp em hoàn thành bài phỏng vấn! 

  



191 

PHỎNG VẤN SÂU 

TẠI XÃ HƢƠNG SƠN, HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

4.3.  

Ngƣời đƣợc phỏng vấn: L.T.N  

Giới tính: Nữ 

Tuổi: 41 

Chức danh/ công việc: Chèo đò, thợ chụp ảnh, ngƣời dẫn đƣờng và làm nông 

nghiệp 

Địa chỉ: Bến Yến, xã Hƣơng Sơn 

Ngày phỏng vấn: 2/2016 

Các câu hỏi và câu trả lời:  

1. H: Chị vui lòng cho em biết: Công việc chính của chị trước năm 1990 và 

sau năm 1990 là gì? Hiện nay chị làm việc gì ah?  

Đ: Trƣớc đây chị làm nghề chèo đò. Nhà nghèo nên từ nhỏ phải đi chèo đò 

giúp bố mẹ rồi. Lớn hơn thì theo mẹ đi thong, làm ruộng. Khi khách du lịch đến đây 

đông đảo hơn từ sau năm 1990, chị làm nghề chụp ảnh, gánh hàng và dẫn đƣờng 

cho khách đi hành hƣơng, du lịch. 

2. H: Gia đình chị có mấy người ah? Những người còn lại làm công việc gì ah?  

Đ: Gia đình chị có 4 ngƣời. 2 con nhỏ và chồng nữa. Hai cháu thì 1 cháu còn 

nhỏ, nhƣng học kém nên ở nhà nấu cơm và thỉnh thoảng đi kiếm củi trong rừng cho 

mẹ. Cháu lớn cùng bố thì thỉnh thoảng đi kích cá và làm phu hồ.   

3. H: Mỗi người trong gia đình đều có thu nhập riêng như vậy thì có đảm 

bảo sinh hoạt hàng ngày không? 

Đ: Vào xuân hội nhiều việc cũng đủ. Nhƣng cũng có thời điểm không đủ, vì 

việc đánh cá giờ bị ban quản lý cấm đánh cá điện ở suối và cửa sông nên nhiều khi 

phải làm đêm, thu nhập cũng không ổn định 

4. H: Thu nhập không ổn định như vậy chị làm thế nào để đảm bảo đời sống 

gia đình không ạ? 

Đ: Thu nhập nhiều khi không đủ chị phải bán gạo đi để ăn. Thiếu thì vay lãi 

đến đầu năm có tiền lại trả lãi.   
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5. H: Để đầu tư cho một con thuyền tôn, thuyền sắt để chuyên chở khách du 

lịch như hiện nay, gia đình chị mất bao nhiêu tiền ah?  

Đ: Để làm một chiếc thuyền tôn chuyên chở nhƣ thế này (chị N vừa chèo đò 

vừa ngƣớc mắt về phía chiếc thuyền) mất khoảng vài triệu đồng em ah.  

6. H: Như em được biết, chị có chèo đò từ nhỏ, vậy con đò trước năm 1990 

so với hiện tại có khác gì nhau không?  

Đ: Trƣớc đây Hƣơng Sơn dùng thuyền tam bản, sau đó dùng thuyền thúng tráng 

nhựa đƣờng. Hiện nay thuyền tôn hay thuyền sắt chở khách du lịch đi ngày nay cũng 

vẫn đang sử dụng, có công suất lớn hơn, chuyên chở đƣợc nhiều khách hơn.  

7. H: Chị có thể cho em biết: Nhà nước hay chính quyền địa phương có hỗ 

trợ gì cho người dân vào trước năm 1990 không? 

Đ: Nhà nƣớc giao khoán cho dân ruộng để trồng, chia ruộng theo số đinh trong 

gia đình. Sau năm 1990, các chính sách khuyến khích nghề nông không còn nữa  

8. H: Chị ơi, những người làm nông nghiệp họ trồng cây gì để nuôi sống bản 

thân và gia đình trước những năm 1990? Nuôi con gì trong gia đình, số lượng mỗi 

nhà khoảng bao nhiêu con? 

Đ: Trƣớc đây dân Hƣơng Sơn bên cạnh việc trồng lúa nƣớc họ có trồng khoai mì 

để ăn. Củ khoai, củ sắn, củ sung củ báng và khoai mì qua ngày. Nghề chăn nuôi trƣớc 

đây ko phát triển. Gọi là có con gà, con lợn trong vƣờn với nhà khá giả, nếu không thì 

mấy nhà chung nuôi một con. Cả xã chắc có vài chục con lợn, trâu bò là cùng.  

9. H: Chị có thể cho em biết: Nghề chèo đò hiện nay có khác gì so với 

năm 1990?  

Đ: Nghề chèo đò hiện nay khác nhiều so với trƣớc kia. Trƣớc kia đò Hƣơng 

Sơn là loại thuyền thúng tráng nhựa đƣờng. Sau này, nhiều khách lên, ngƣời ta 

không dùng đò đó nữa mà dùng thuyền tôn, có công suất chuyên chở lớn hơn, nhẹ 

nhàng hơn.  

10. H: Chị ơi, thu nhập của cư dân Hương Sơn xuân hội tốt như vậy thì những 

người ở địa phương khác hay làng khác có thể bán hàng hay làm du lịch ở đây 

không hay chỉ thuần túy là người dân Hương Sơn? Nếu chỉ là người dân HS thì đó 

là những ai?  
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Đ: Lệ làng ở đây chặt chẽ lắm, chỉ có cƣ dân Hƣơng Sơn gốc mới đƣợc chèo 

đò và bán hàng. Nếu là dân làng khác sang bán, bị phát hiện có thể bị hất gánh hàng 

đi. Chỉ có ngƣời làng Hƣơng Sơn, thôn Yến Vỹ mới đƣợc buôn bán ở đây.  

11. H: Chị cho biết: Những công cụ lao động hay hành nghề trong giai đoạn 

trước và sau khi phát triển du lịch HS thay đổi như thế nào? 

Đ: Trƣớc năm 1990, thỉnh thoảng chị có vào rừng lấy rau Sắng và củ mài, phải 

mang theo bao bố lên rừng để thu nhặt rau Sắng trên cao. Rau Sắng rừng không còn 

nữa nên ngƣời dân phải trồng ở bìa rừng, trong vƣờn hoặc khu đất trống. Túi ni lông 

giờ cũng thay cho bao bố nặng nề ngày xƣa.  

Nghề nông nghiệp thì giờ có máy cày, máy tuốt lúa, máy xạ, máy gặt lúa nên 

cũng đỡ hơn trƣớc kia.  

12. H: Chị cho hỏi để anh có thể đánh cá trong bối cảnh ban quản lý cấm 

đánh cá như hiện nay, anh làm thế nào ah?  

Đ: Ngày xƣa cá nhiều và ban quản lý không cấm, cƣ dân hay đánh cá thoải 

mái, nhƣng giờ để ngăn tình trạng tận diệt và ô nhiễm dòng Yến, ban quản lý cấm 

đánh cá. Nên anh nhà chị phải đánh cá ban đêm và kích điện sẽ có công suất lớn và 

đỡ tốn sức hơn.  

Vâng, xin cảm ơn chị vì những chia sẻ! 
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PHỎNG VẤN SÂU 

TẠI XÃ HƢƠNG SƠN, HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

4.4.  

Ngƣời đƣợc phỏng vấn: N.V.H 

Giới tính: Nam 

Tuổi: 61 

Chức danh/ công việc: Ban quản lý đò xã Hƣơng Sơn  

Địa chỉ: bến Yến, xã Hƣơng Sơn 

Ngày phỏng vấn: 2/2017 

Các câu hỏi và câu trả lời:  

 

1. H: Bác vui lòng cho cháu biết: Công việc chính của bác hiện tại là gì?   

 Đ: Tôi hiện làm trong ban quản lý đò xã Hƣơng Sơn. Thƣờng phụ trách việc sắp 

xếp đò cho khách du lịch. Quản lý bán vé và thu tiền khách lên đò. Gọi thợ chèo đò 

từ các hộ với các thời điểm khách đột biến đông lên.  

2. H: Ngoài công việc chính của bác hiện tại, bác còn làm công việc gì khác 

không ah? Các thành viên khác trong gia đình có làm thêm nghề gì khác không? 

 Đ: Gia đình tôi còn có nghề nấu rƣợu để bán cho các nhà hàng ngâm làm rƣợu 

mơ. Bà xã tôi chăn nuôi và làm nông nghiệp ở nhà  

3. H: Thu nhập những công việc đó trước đây cụ thể là bao nhiêu ạ? 

 Đ: Tôi làm trong ban quản lý đò mỗi tháng đƣợc vài trăm ngàn. Bán rƣợu mỗi 

tháng đƣợc vài trăm. Bà xã chăn nuôi và làm nông nghiệp mỗi năm trừ hết chi phí 

đi đƣợc vài chục triệu.  

4. H: Thu nhập của bác và gia đình như vậy có đảm bảo được đời sống của gia 

đình không ạ? 

 Đ: Cơ bản ở quê chi tiêu tằn tiện cũng đủ. Con cái trƣởng thành đều đi học và 

công tác ở ngoài Hà Nội rồi. Có hai ông bà, vƣờn trồng ít rau, con gà nên đời sống 

cơ bản là đủ cháu ah.   

5. H: Bác cho cháu hỏi: Sinh hoạt văn hóa của xã với cộng đồng cư dân nơi đây 

những năm trước 1990 như thế nào? Bác có hài lòng về cuộc sống lúc đó không?  
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 Đ: Sinh hoạt văn hóa xã trƣớc đây phải nói là: đời sống kinh tế, vật chất thì rất 

khó khăn, không đủ ăn cơ. Thƣờng xuyên phải vào rừng hái rau, củ rừng để về ăn 

độn thay cơm cho đỡ đói. Từ sau khi du lịch phát triển, đời sống vật chất ngày càng 

cao hơn thì tốt lên. Đời sống trƣớc năm 1990 vất vả nhƣ vậy, nhƣng đời sống tinh 

thần thì tốt lắm, nhiều hoạt động văn thể, xã vui lắm.  

6. H: Bác có thể kể cho cháu nghe một chút về bối cảnh xã hội cũng như nghề 

nghiệp và sinh hoạt của gia đình trước những năm 1990 không? 

 Đ: Trƣớc năm 1990, du lịch nơi đây chƣa phát triển, dân trong làng sống bằng 

nghề trồng lúa là chủ yếu. Có rừng nên mọi ngƣời có thể vào rừng hái sản vật rừng 

và thú rừng, cây thuốc. Nhà nƣớc giao đất cho mỗi hộ để cấy cày. Đời sống nói 

chung lạc hậu, nghèo đói, ko đủ ăn. Học hành của cƣ dân cũng hạn chế. Gia đình 

bác còn nhiều nghề, nhƣng nhiều hộ cả tháng ăn cơm độn, củ khoai, củ sắn là bình 

thƣờng.  

7. H: Nhà nước hay chính quyền địa phương có hỗ trợ gì cho người dân vào trước 

năm 1990 không? 

 Đ: Nhà nƣớc giao khoán cho dân ruộng để trồng, chia ruộng theo số đinh trong 

gia đình. Giai đoạn sau còn đỡ chứ lâu hơn, sau cách mạng tháng 8 thì địa chủ cũng 

yêu sách dân, đời sống nông nghiệp khó khăn lắm.  

8. H: Các chính sách của nhà nước trước năm 1990, ông bà đánh giá thế nào? Có 

hợp lý không? 

 Đ: Các chính sách của nhà nƣớc trƣớc năm 1990 nhìn chung lạc hậu, cũng do 

điều kiện xã hội chung nữa.  

9. H: Bác cho cháu hỏi: Sau khi du lịch phát triển hay nói cách khác là du 

khách đến chùa Hương có đem lại những thuận lợi hay khó khăn gì cho người 

dân nơi đây? 

 Đ: Sau năm 90, khi du lịch có điều kiện phát triển đã khiến làng quê có nhiều 

ngành nghề mƣu sinh khác nhau. Cƣ dân có thu nhập nhiều hơn, cao hơn. Đời sống 

tốt hơn. Tuy nhiên khi điều kiện xã hội tốt hơn cũng xuất hiện nhiều tệ nạn xã hội 

mang lại trƣớc đó chƣa từng có ở Hƣơng Sơn nhƣ: móc túi, ăn mặc lố lăng, cờ bạc, 

lô đề, nghiện hút…  
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10. H: Có ý kiến cho rằng, lấy năm 1990 làm dấu mốc các ngành nghề trong du 

lịch phát triển, gắn với chính sách cải cách ruộng đất- không còn phân chia ruộng 

đất công nữa mà cố định ruộng đất công, như vậy có đúng không? Vì sao ạ?  

 Đ: Đúng đấy cháu ah. Một số chính sách khuyến khích phát triển thông thƣơng, 

du lịch có từ trƣớc đó vài năm nhƣng thực chất những biến đổi ở xã Hƣơng Sơn đến 

năm 1990 mới rõ ràng.  

11. H: Khách du lịch đến chùa Hương ngày nay chủ yếu từ đâu đến đây ạ? 

 Đ: Khách du lịch đến từ Hà Nội là chủ yếu, ngoài ra khách có thể đến từ nhiều 

tỉnh lân cận ở Bắc Bộ. Khách quốc tế từ nhiều tỉnh thành khác 

12. H: Bác cho biết, những biện pháp nào để du lịch Hương Sơn phát triển hơn 

nữa, nhưng văn hóa truyền thống vẫn được bảo tồn? 

 Đ: Có nhiều động Hƣơng Sơn chƣa đƣợc khai thác và đƣa vào du lịch. Một số 

tuyến du lịch bên cạnh tuyến Hƣơng Sơn nhƣng chƣa thực sự hấp dẫn khách nên 

khách thƣờng đi tuyến Hƣơng Sơn thôi. Quỹ đất phát triển du lịch cũng còn nhiều 

nhƣng chƣa đƣợc đầu tƣ nâng cấp.  

13. H: Bác ơi, nghề trồng rau Sắng ngày nay có khác gì so với năm trước 1990? 

 Đ: Rau Sắng xƣa thƣờng mọc trên núi đá vôi, nhƣng ngày nay không còn cháu 

ah. Ngày nay rau Sắng chùa Hƣơng đa phần là do dân trồng. Họ trồng trong bìa 

rừng, trong vƣờn nhà hay khu đất trống của gia đình. Dân Hƣơng Sơn giờ trồng rau 

Sắng nhiều và quy mô lớn lắm, có những gia đình có cả vƣờn lớn rau Sắng bát ngát 

để bán cho khách du lịch và nhà hàng vào xuân hội cơ.  

14. H: Cháu thấy có một số thuyền máy đi lại trên sông, sao không dùng để chuyên 

chở cho khách du lịch ah? 

 Đ: Thuyền máy làm ô nhiễm dòng suối do có dầu khi chạy. Trong khi chèo đò 

lại đem lại thu nhập cho ngƣời dân địa phƣơng, khách du lịch có thể vãn cảnh trên 

suối nên chèo đò đƣợc quy ƣớc cho việc đi lại và chuyên chở chủ yếu trên suối Yến 

cho khách du lịch. Một số thuyền máy đƣợc dùng trên sông nhƣng là của ban quản 

lý di tích và một số cửa hàng dùng để chuyên chở hàng trên suối.  

Vâng, cháu cảm ơn bác vì những chia sẻ ạ! 
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PHỎNG VẤN SÂU 

TẠI XÃ HƢƠNG SƠN, HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

4.5.  

Ngƣời đƣợc phỏng vấn: NTA 

Giới tính: Nam 

Tuổi: 43 

Chức danh/ công việc: Ban quản lý đò xã Hƣơng Sơn  

Địa chỉ: Thôn Yến Vỹ, xã Hƣơng Sơn 

Ngày phỏng vấn: 15/9/2017 

SĐT liên lạc: 0978.429.295 

Các câu hỏi và câu trả lời:  

1/ H: Anh vui lòng cho biết: Giá thành để làm một con thuyền chuyên chở 

khách du lịch hiện nay?  

Đ: Hiện nay có 3 mức giá, tƣơng đƣơng với 3 loại thuyền tôn chở khách             

du lịch:  

+ Thuyền chở đƣợc 6 ngƣời: khoảng 4 triệu đồng/ chiếc 

+ Thuyền chở đƣợc 16 ngƣời: khoảng 8 đến 10 triệu đồng/ chiếc 

+ Thuyền chở đƣợc 30 ngƣời: 13-14 triệu/ chiếc 

2/ H: Theo anh: Nghi lễ của cộng đồng cư dân Hương Sơn trước và sau khi 

phát triển du lịch khác nhau như thế nào?  

Đ: Ở Hƣơng Sơn hiện nay còn duy trì hai nghi lễ chính trong cộng đồng cƣ 

dân ở Yến Vỹ:  

+ Thờ Đức Sơn Thần (Đức Thánh) do tâm lý cần thần bảo hộ đời sống. Từ 

thời vua Lê đã duy trì việc thờ một vị tƣớng có công. Cũng có giả thiết cho rằng đối 

tƣợng đƣợc thờ này có từ thời vua Hùng vì nhiều nhân chứng khi đƣợc phỏng vấn 

đã khẳng định việc đào đƣợc các mũi lao đồng quanh khu vực đền Trình. Từ đó về 

sau ngày 6/1 cƣ dân nơi đây thƣờng duy trì việc thờ Đức Sơn Thần (Thánh)  

Hƣơng Tích chính thức đƣợc biết đến từ năm 1770, khi chúa Trịnh Sâm về du 

ngoạn, đặt nền móng cho khu thắng cảnh, tâm linh “kỳ sơn tú thủy”. Về sau hình 

thành lên lễ hội chùa Hƣơng, dần đƣợc phát triển đến tận ngày nay  

Tên “đền Trình” là tên do KDL đặt. Tên thực tế cộng đồng cƣ dân nơi đây đặt 

là “ngũ nhạc linh từ”. Do trƣớc ngôi đền thiêng có 1 ngôi chùa thiêng.  
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Tên đền Trình là do khi du lịch phát triển, cƣ dân đi đến Hƣơng Tích đều đi 

qua đền thiêng này, vào làm lễ, từ đó vô tình tên “đền trình” phát tích và duy trì từ 

khi du lịch phát triển đến ngày nay.  

+ Ngoài nghi lễ thờ Đức Sơn Thần, Hƣơng Sơn còn duy trì nghi lễ thờ thần 

Hoàng Làng xuất phát từ tích: Từ trƣớc năm 1700, Hƣơng Sơn có một vị quan trông 

coi, quản lý các vấn đề ở Hƣơng Sơn. Ông có dạy chữ cho nhiều ngƣời trong làng. 

Tuy nhiên, vào một ngày vị quan này bỏ làng đi biệt tích. Để tƣởng nhớ công ơn 

của vị quan, ngƣời thầy đầu tiên trong xã này, cƣ dân Hƣơng Sơn đã lập linh vị và 

thờ ông nhƣ vị thần Hoàng làng vào ngày 10/6.  

3/ H: Số dân hiện nay tại Hương Sơn bao nhiêu người ạ?  

Đ: 2,2 vạn dân  

4/ H: Anh vui lòng cho biết: Di tích thờ trong du lịch trước và sau năm 1990 

có sự biến đổi như thế nào?  

Đ: Về cơ bản, trƣớc năm 1990 cƣ dân vẫn duy trì 18 điểm di tích đƣợc công 

nhận là “di tích cấp quốc gia”  

Trong năm 1991-1996: Hƣơng Sơn xuất hiện nhiều hang động, chùa giả thờ 

tự trái phép mọc lên. Theo thống kê của ban quản lý, có tới 42 điểm di tích trái 

phép này.  

Trong 2 năm 1997-1998: Ban quản lý và chính quyền địa phƣơng đã quyết 

định xóa bỏ toàn bộ 42 điểm di tích này.  

Tuy nhiên, theo tâm nguyện của cộng đồng cƣ dân vào lúc tháo dỡ, ban quản 

lý quyết định giữ lại 5 điểm di tích lập nên trái phép này. Tuy nhiên, 5 điểm này vẫn 

không nằm trong hồ sơ quản lý di sản cấp quốc gia ở Hƣơng Sơn  

5/ H: Em nghe nói: Rau Sắng và mơ tự nhiên Hương Sơn hiện nay rất khó 

khăn để thu hái tự nhiên nên cư dân nơi đây thường trồng và nhập ở nơi khác về 

đây phải không ạ? Có thể thu mua được rau sắng tự nhiên, mơ tự nhiên Hương Sơn 

như trước kia không? Giá thành thế nào a?   

Đ: Rau Sắng mọc trên núi đá vôi vẫn có thể còn, dù không nhiều nhƣ trƣớc kia 

Mơ Hƣơng Sơn thì không còn nữa, do sự biến đổi khí hậu nóng lên, nên mơ 

Hƣơng Sơn mọc lên cây nhƣng không cho quả, thụ phấn đƣợc. Mơ Hƣơng Sơn hiện 

nay chủ yếu là mơ Hòa Bình mang về hoặc chủ yếu là Mai. Mơ Hƣơng Sơn có rất 

ít, giá thành rất đắt từ 150-200.000/ kg  
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6/ Cáp treo chùa Hương được đi vào khai thác sử dụng từ bao h hả anh?  

Năm 2006  

7/ Anh có thể cho em biết: Thu nhập bình quân/ người trong độ tuổi lao động 

ở Hương Sơn hiện nay thế nào ah? 

Theo thống kê của UBND xã Hƣơng Sơn: GDP trong xã/ ngƣời hiện nay giao 

động từ 35-37 triệu/ ngƣời/ năm em ah! 

8/ H: Là thành viên trong ban quản lý, anh cho biết những khó khăn trong 

công tác quản lý các vấn đề ở Hương Sơn hiện nay thế nào ạ?  

Đ: + Vấn đề quản lý các phƣơng tiện chuyên chở, vận chuyển bằng đò do cƣ 

dân còn duy trì tập quán “mạnh ai nấy chèo” nhiều. Do vậy rất khó để tuyển chọn 

đƣợc những ngƣời chèo đò có tâm, có văn hóa giao tiếp tốt.  

 Ban Quản lý và lệ làng quy định mỗi hộ đều đƣợc tham gia chèo đò. Do vậy 

“đến lƣợt” hộ chèo, những ngƣời chèo đò có khi ăn mặc rất tuyềnh toàng lên nhận 

suất chèo đò mà không cần để ý đến các vấn đề giao tiếp, ứng xử với KDL  

Ban quản lý đò trả cho mỗi cƣ dân chèo đò đến lƣợt 120.000/ ngày. Một số 

tiền không phải là cao so với mong muốn của ngƣời chèo đò. Bên cạnh đó, tập quán 

“xin tiền KDL” đã trở thành thói quen của đại bộ phận cƣ dân mƣu sinh bằng nghề 

chèo đò, do vậy những ngƣời mƣu sinh bằng nghề chèo đò thƣờng xin thêm tiền 

KDL. Từ đó nảy sinh các vấn đề khó khăn trong quản lý về sau: nhƣ quản lý hữu 

hiệu các tệ nạn xin tiền, văn hóa giao tiếp ngƣời chèo đò… 

+ Vấn đề bảo tồn các di tích: Do địa hình Hƣơng Sơn đƣờng núi hiểm trở, di 

tích rải rác dọc theo đƣờng núi. Đƣờng xá hiểm trở nhƣ vậy nên nhiều hộ mƣu sinh 

sống xen lẫn trong các di tích, gây hại cho cảnh quan, di tích bằng các phong tục, 

tập quán cá nhân và hộ gia đình mình. Họ cũng chƣa am hiểu về luật di sản và vấn 

đề mƣu sinh cần gắn với việc bảo tồn di tích. Do vậy ngày thƣờng, ban quản lý duy 

trì tới 100 ngƣời để quản lý, nhƣng cũng không bao quát và xử lý đƣợc hết vấn đề 

tồn tại ở Hƣơng Sơn  

9/ H: Với những người chèo đò và cư dân có hành vi vi phạm ứng xử với KDL 

như vậy, ban quản lý đã có biện pháp nào xử phạt chưa ah?  

Đ: Ban quản lý cũng có những biện pháp khi bị tố giác của KDL nhƣ: cắt bớt 

chế độ ở thôn, phạt hành chính, nhƣng nhìn chung còn khó khăn và tái phạm.  
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10/H:  Với những vấn đề nổi cộm ở Hương Sơn như hiện nay, theo anh nên có 

giải pháp nào để xử lý triệt để được không? Liệu có thể xử lý được ko ah?  

Đ: Với vấn đề nhà đò, cái khó hiện tại là do cách quản lý kiểu bao cấp nhiều, 

do vậy hình thành tâm lý ỷ lại và cách mƣu sinh khiến KDL không hài lòng nhƣ 

vậy. Việc quản lý nếu thay đổi một cách cứng rắn hơn: Giao cho một đơn vị tự chủ, 

tƣ nhân nhƣ cáp treo vào năm 2007, xóa bỏ bao cấp để tạo chất lƣợng cạnh tranh 

dịch vụ, từ đó ngƣời dân ý thức, phải học, phải theo thì sẽ xử lý đƣợc các vấn đề ở 

Hƣơng Sơn. 

Thứ hai, với việc cƣ trú của dân xen kẽ với di tích, cái khó nằm ở ý thức ngƣời 

dân thì cần tuyên truyền thực hiện bảo tồn cho chính các nhà chùa cùng tu, sống và 

bảo vệ di tích. Nhiều nhà chùa còn chƣa để ý đến những việc làm của cƣ dân có thể 

gây hại cho di tích để có biện pháp cùng phối hợp ngăn chặn 

11/ H: Với vấn đề thời vụ du lịch Hương Sơn còn quá tập trung vào xuân hội 

như hiện nay, theo anh có giải pháp nào hỗ trợ không?  

Đ: Hoa súng chùa Hƣơng hiện tại nở nhiều vào tháng 8,9,10. Có thể tổ chức 

thêm 1 số lễ hội trong năm nhƣ: “lễ hội hoa súng chùa Hƣơng” giống nhƣ cách làm 

của Hà Giang- “lễ hội tam giác mạch Hà Giang” có lẽ cũng là một biện pháp tốt để 

thu hút KDL đến đây  

12/ H: Ngoài những nghề mới trong du lịch như anh đã trao đổi với em trước 

đó (trước đó đã có buổi phỏng vấn về các nghề nghiệp mới trong du lịch), năm nay 

cư dân xã Hương Sơn có thêm nghề nào không ạ?  

Đ: Ngoài những nghề trƣớc đó, năm nay cƣ dân Hƣơng Sơn còn có thêm nghề 

sản xuất tay chèo (mái chèo) cho các cƣ dân làm nghề chèo đò. 

13.  H: Anh có thể cho biết: giá của một cặp tay chèo đó hiện tại bao nhiêu 

tiền không ạ?  

Đ: Giá cặp nhỏ là 400.000/cặp. Cặp to có thể từ 1 triệu-1,2 triệu đồng em ah 

Cảm ơn anh về những chia sẻ ạ! 
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PHỎNG VẤN SÂU 

TẠI XÃ HƢƠNG SƠN, HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

4.6.  

Ngƣời đƣợc phỏng vấn: (Xin giấu tên)  

Giới tính: Nam  

Tuổi: 51 

Chức danh/ công việc: Kích cá điện  

Địa chỉ: Xã Hƣơng Sơn, huyện Mỹ Đức.  

Ngày phỏng vấn: 10/10/2017 

Các câu hỏi và câu trả lời: 

H: Chào chú, chú vui lòng cho biết chú hiện đang làm công việc gì ah?  

Đ: Tôi hiện đang làm nghề kích cá điện. 

H: Chú làm công việc này đã lâu chưa ah? Công việc trước đây là gì ah?  

Đ: Tôi làm công việc này từ năm 1992. Trƣớc đây tôi cũng đánh cá nhƣng đánh 

lƣới và đi câu, di rừng, làm nông nghiệp.  

H: Vì sao đang làm công việc trước đây, chú lại có sự chuyển đổi nghề nghiệp như 

hiện nay ah?  

Đ: Sau năm 1990, trong xã Hƣơng Sơn có nhiều khách du lịch đến tham quan, trảy 

hội hàng năm. Khách du lịch sành ăn lắm, họ thích cá suối, cá tự nhiên chứ không 

thích cá nuôi cám. Hƣơng Sơn trƣớc đây nhiều cá lắm, đi rừng cũng đƣợc, nhƣng 

ban quản lý cấm đánh bắt thú rừng, làm nông nghiệp cũng không đƣợc bao nhiêu. 

Kể cả đánh lƣới cá trên suối cũng không đƣợc cho phép, trong khi đánh cá điện 

nhanh, đỡ tốn sức hơn nên tôi chuyển sang đánh cá điện.  

H: So với phương thức đánh cá trước đây và hiện nay của chú có gì khác biệt  

không ah?  

Đ: Trƣớc đây tôi đánh cá bằng lƣới, năng suất cũng nhiều vì “cá Phú Yên, tiền Yến 

Vĩ”- Hƣơng Sơn trƣớc đây nhiều cá lắm. Nhƣng vất vả hơn vì phải làm thủ công. 

Nhƣng từ khi có kích điện này, không mất sức hơn mà năng suất lại đƣợc nhiều 

hơn. Nhƣng ngày nay phải đánh bắt ban đêm, trƣớc kia đánh cá ban ngày 
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H: Sao chú lại phải chuyển thời gian sang đánh bắt ban đêm ah?  

Đ: Vì ban quản lý cấm đánh bắt trên suối, sợ ô nhiễm dòng Yến. 

H: Để đánh cá điện chú cần những dụng cụ gì và đánh bắt thế nào ạ, chú có thể kể 

cho cháu không ạ?  

Đ: Tôi phải dùng đến 1 bình ắc quy để tích điện, dụng cụ kích điện, hai que dẫn 

điện, 1 lƣới đựng cá. Tất cả đeo bên ngƣời. Tôi phải đi khảo sát khu vực có cá từ 

chiều, đến đêm thì mang dụng cụ ra kích, gây tê khu vực, sau đó dùng lƣới vớt cá đã 

bị đánh điện lên. Sau khi kích cá về, trong nhà cũng phải có bể trữ cá kèm bình sục 

vì không tiếp khí cho cá, cá ra chợ không tƣơi nữa.  

H: Đầu tư một bộ dụng cụ như vậy hiện bao nhiêu tiền ạ?  

Đ: Khoảng hơn hai triệu đến bốn triệu 

H: Những con cá nhỏ vừa mới kích lên trên này (người hỏi chỉ vào chậu cá vừa 

kích) có sống được không ạ? Sao chú không thả những con nhỏ này lại môi trường 

chờ nó lớn lên hãy bắt ạ?  

Đ: Cá nhỏ có thể sống hoặc không, đa phần là chết vì không chịu đƣợc công suất 

điện cao, cá to thì say điện sau sẽ tỉnh thôi. Khách du lịch họ cũng thích cả cá nhỏ 

để rán ròn hay nƣớng đấy nên tôi cũng bán hết cho nhà hàng.  

Vâng, xin cảm ơn chú vì những chia sẻ! 
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PHỎNG VẤN SÂU 

TẠI XÃ HƢƠNG SƠN, HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

4.7.  

Ngƣời đƣợc phỏng vấn: N.T.H 

Giới tính: Nữ 

Tuổi: 48 

Thành phần: Khách du lịch 

Địa chỉ: Phƣờng Tiền An, Thành phố Bắc Ninh 

Ngày phỏng vấn: 19/3/2017 

 

Các câu hỏi và câu trả lời: 

 

H/: Chào cô, cô vui lòng cho biết cô từ đâu đến hành hương chùa Hương ah?  

Đ/: Cô đến từ Bắc Ninh, năm nào đầu năm nhà cô cũng đi lễ chùa Hƣơng vào 

đầu năm.  

H/: Gia đình cô đến chùa Hương lần này lần thứ bao nhiêu?  

Cô cũng không nhớ rõ, nhƣng cũng hơn chục năm nay rồi cháu ah.  

H/: Khi đến chùa Hương, cô thường cầu điều gì?  

Đ: Nghe nói, ai đi chùa Hƣơng đủ 12 năm thì “cầu đƣợc ƣớc thấy”, tốt lắm. Nhƣng 

gia đình cô chỉ thành tâm: Cầu phúc, cầu an, cầu tài cho đại gia đình 

H/: Cô có năm nào phải lưu trú lại qua đêm lại chùa Hương vì chưa đi hết do tắc 

đường hay muốn ở lại tham quan thêm không? 

Đ/: Không, nhà cô ở Bắc Ninh, phƣơng tiện đi lại thuận tiện, chùa Hƣơng 

không xa lắm nên chỉ cần đi sớm và về muộn hơn một chút, chứ nhà cô không 

nghỉ lại qua đêm.  

H/: Cô cho cháu hỏi: Khi đi du lịch chùa Hương về, cô thường mua gì về làm 

quà ah?  

Đ/: Năm nào nhà cô cũng đi dịp này, có nhiều Rau Sắng. Có năm có cửa hàng ăn 

quen có cá suối hay thịt thú rừng ngon, nhà cô cũng hay mua về làm quà hoặc ăn.  
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H/ Gia đình cô thường bắt đò ngang đường do ban quản lý sắp xếp không hay 

đi đò quen?  

Đ/: Những năm trƣớc đây, có đi đò do ban quản lý sắp xếp. Cứ đến là xếp hàng mua 

vé và lên đò, vào di tích thôi. Nhƣng đi nhiều năm, rút kinh nghiệm rồi, nên giờ nhà 

cô chỉ mua vé từ ban quản lý, có số điện thoại nhà đò quen, chuyên chở đƣa đi. Giá 

cả cố định, không gặp phải tình trạng chèo kéo, xin xỏ, gây hấn từ những ngƣời 

chèo đò chƣa biết trƣớc.  

H/: Gia đình cô thường chi mất bao nhiêu tiền cho cả gia đình mỗi năm đến hành 

hương chùa Hương như năm nay ạ?  

Đ/: Cũng tùy từng năm, nhƣ năm nay: nhà cô chuẩn bị hoa quả, lễ lạt ở nhà, chỉ 

mua sớ ở gần di tích. Nhà cô và gia đình bạn cô phải thuê xe du lịch đi về, cả ăn 

uống, tham quan, quà cáp cho ngƣời ở nhà khi về. Mỗi năm/ lần, nhƣ nhà cô mất 

chừng 3-5 triệu VND một nhà.  

H/: Vấn đề lớn nhất của điểm du lịch chùa Hương theo cô là gì ạ?  

Đ: Móc túi vào xuân hội, tình trạng cò đƣờng còn nhiều quá, các hàng quán bán ven 

di tích ăn uống cũng đắt, ngƣời chèo đò thì xin tiền thêm không đƣờng sẵn sàng gây 

gổ với khách du lịch. Tại điểm du lịch, là khách du lịch nên sẵn sàng chi trả cho 

dịch vụ tại điểm. Nhƣng nhiều khi cũng không giám chắc về: thịt thú rừng, rừng, 

cầy hƣơng có phải ở rừng thật không.  

H/ Nếu có thể thay đổi, kiến nghị với ban quản lý và chính quyền địa phương, theo 

cô cần kiến nghị điều gì ạ? 

Đ/: Theo cô, cần có biện pháp để tránh ùn tắc vào xuân hội khi khách tham quan đổ 

về, bên cạnh đó cần nghiêm khắc xử phạt các hành vi làm mất an toàn cho điểm đến 

chùa Hƣơng trong khách du lịch, các hàng quán bán hàng giả bán cho khách du lịch 

cũng cần đƣợc thắt chặt quản lý và xử phạt nghiêm minh.  
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PHỤC LỤC 5.1. 

 ĐỊA BÀN XÃ HƢƠNG SƠN, HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

 

[Nguồn: http://www.diachibotui.com] 

 

PHỤ LỤC 5.2. SƠ ĐỒ KHU VỰC THẮNG CẢNH HƢƠNG SƠN 

 

[Nguồn: BQL di tích chùa Hương, 2015] 

http://www.diachibotui.com/
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PHỤ LỤC 6.1. KHÁCH DU LỊCH ĐẾN HƢƠNG SƠN TỪ NĂM 2009- 2017 

Đơn vị: Lượt khách 

Năm Nội địa Quốc tế Tổng 

2009 1.235.945 26.055 1.262.000 

2010 1.274.782 25.232 1.300.014 

2011 1.360.082 20.962 1.381.042 

2012 1.355.641 23.213 1.378.854 

2013 1.337.764 22.565 1.360.329 

2014 1.266.761 20.553 1.287.401 

2015 1.249.906 19.300 1.269.469 

2016 1.398.735 20.056 1.418.791 

6/9/2017 1.385.796 14.545 1.400.341 

Tổng 11.865.412 192.481     12.058.241 

 [Nguồn: Ban QLDTTC Hương Sơn] 

Bảng 6.2. QUY HOẠCH RANH GIỚI RỪNG ĐẶC DỤNG HƢƠNG SƠN 2015 

Loại đất, loại rừng 
Tổng 

cộng 

Phân theo xã 

Hƣơng 

Sơn 

Hùng 

Tiến 
An Tiến An Phú 

Diện tích khu rừng (ha) 3.760,0 2.783,5 131,6 235,8 609,1 

1. Đất có rừng (ha) 3.640,5 2.720,0 101,0 235,8 583,7 

1.1. Rừng gỗ tự nhiên (ha) 3.379,3 2.542,2 100,0 231,5 505,6 

1.2. Rừng trồng (ha) 261,2 177,8 1,0 4,3 78,1 

2. Đất chƣa có rừng (ha) 119,5 63,5 30,6 
 

25,4 

[Nguồn: NCS vẽ lại theo thông tin phòng địa chính, UBND huyện Mỹ Đức, 2015] 

 

Bảng 6.3. HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH RỪNG ĐẶC DỤNG HƢƠNG SƠN  

Loại đất, loại rừng Năm 2013 
Quy hoạch 

(năm 2020) 
Tăng/giảm 

 Diện tích khu rừng (ha) 2.764,0 3.760,0 +996,0 

 1. Đất có rừng (ha) 2.720,0 3.640,5 +920,5 

 1.1. Rừng gỗ tự nhiên (ha) 2.542,2 3.379,3 +837,1 

 1.2. Rừng trồng (ha) 177,8 261,2 +83,4 

 2. Đất chưa có rừng (ha) 44,0 119,5 +75,5 

[Nguồn: Phòng địa chính, UBND huyện Mỹ Đức năm 2015] 
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PHỤ LỤC 7. MÔ HÌNH TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH XÃ HƢƠNG SƠN, 

HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

 

 

[ Nguồn: NCS vẽ lại theo tư liệu phỏng vấn ban quản lý xã Hương Sơn, 2016] 

 

UBND Thành phố Hà Nội

UBND huyện Mỹ Đức

UBND xã Hƣơng Sơn

Các ban trong xã Các hợp tác xã Các tiểu ban Các phòng hành chính sự nghiệp

Ban chỉ 

huy quân 

sự xã

Công an 

xã

HTX 

Nông 

nghiệp

HTX tín 

dụng

Tài chính 

kế toán
Văn hóa 

xã hội

Văn 

phòng 

thống kê

Tƣ pháp 

hộ tịch

Địa chính 

xây dựng

6 thôn

Hội XáĐục Khê Phú YênYến Vỹ Hà Đoạn Tiên Mai
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PHỤ LỤC 8. DANH SÁCH NHỮNG NGƢỜI CUNG CẤP THÔNG TIN 

PHỎNG VẤN SÂU 

Số 

TT 
Họ và tên Tuổi 

Giới 

tính 
Địa chỉ 

Ngày 

phỏng vấn 

1 Nguyễn Tuấn Anh  42 Nam  Ban Quản lý                             

xã Hƣơng Sơn 

6/2017 

2 Nguyễn Thị Phƣơng Anh 27 Nữ  Đục Khê, Hƣơng Sơn  6/2017 

3 Nguyễn Văn Ba  75 Nam  Yến Vỹ 2/2015 

4 Lê Chí Bình 43 Nữ  Yến Vỹ, Hƣơng Sơn 8/2014 

5 Lê Văn Đức  45 Nam  Yến Vỹ, Hƣơng Sơn 2/2015 

6 Nguyễn Văn Hải  58 Nam  Ban QL đò Hƣơng Sơn 2/2015 

7 Nguyễn Thị Hảo  31 Nữ  Hƣơng Sơn 3/2016 

8 Nguyễn Thị Hằng 41 Nữ Hƣơng Sơn 8/2014 

9 Nguyễn Văn Hoàng 82 Nam Hƣơng Sơn 2/2015 

10 Nguyễn Thị Lan 47 Nữ  Thiên Trù, Hƣơng Sơn 8/2014 

11 Nguyễn Văn Lâm  61 Nam  Hƣơng Sơn 2/2015 

12 Nguyễn Văn Nam  89  Nam  Hƣơng Sơn  2/2015 

13 Nguyễn Đức Nguyên  81 Nam  Yến Vỹ, Hƣơng Sơn 2/2015 

14 Nguyễn Thị Nga  34 Nữ Bến Đục, Hƣơng Sơn 2/2015 

15 Nguyễn Văn Nhân  77 Nam Yến Vỹ, Hƣơng Sơn  2/2015 

16 Lê Thị Nhàn  33 Nữ  Hƣơng Sơn  2/2016 

17 Nguyễn Thị Vinh  56 Nữ  Đục Khê, Hƣơng Sơn  2/2015 

18 Nguyễn Văn Sắn  58 Nam  Đục Khê, Hƣơng Sơn  2/2015 

19 Đỗ Viết Sơn 60 Nam  Đục Khê, Hƣơng Sơn  2/2016 

20 Đoàn Thị Trang  52 Nữ  Hƣơng Sơn  2/2014 

21 Nguyễn Thị Thanh  42 Nữ Thiên Trù, Hƣơng Sơn  2/2016 
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PHỤ LỤC 9. DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA ĐÃ PHỎNG VẤN 

Số 

TT 
Tên chuyên gia Đơn vị công tác Số điện thoại 

Thời 

gian 

phỏng 

vấn 

1 PGS.TS Trần Bình 

 

Khoa Văn hóa dân 

tộc, ĐH Văn hóa Hà 

Nội 

0912663788 4/ 2014;  

8/ 2017 

2 PGS.TS Nguyễn Văn 

Cƣơng 

Nguyên hiệu trƣởng, 

ĐH Văn hóa Hà Nội 

0912184447 4/2014 

3 PGS.TS Nguyễn Thị 

Phƣơng Châm  

Viện trƣởng, Viện 

nghiên cứu văn hóa 

Hà Nội  

0904212586 8/2017 

3 PGS.TS Lê Quý Đức Nguyên phó Viện 

trƣởng Viện Văn hoá 

và Phát triển. Học 

viện Chính trị - Hành 

chính quốc gia Hồ 

Chí Minh 

0903279131 4/2014 

5/2015 

6/2017  

4 TS. Nguyễn Thu Hạnh 

 

Chủ tịch hiệp hội 

phát triển du lịch bền 

vững Việt Nam 

0936631970 

0243.6284752 

2014 

5 TS. Lê Xuân Kiêu Giám đốc Trung tâm 

VH-KH Văn Miếu - 

Quốc Tử Giám 

0923898995 2015 

6 PGS.TS Trần Đức Ngôn Nguyên hiệu trƣởng, 

ĐH Văn hóa Hà Nội 

 2014 

7 PGS.TS. Nguyễn Văn 

Sửu 

Trƣởng khoa Nhân 

học, ĐH Khoa học 

Xã hội và Nhân văn 

Hà Nội 

0913020610 2014 

8 PGS.TS. Dƣơng Văn 

Sáu 

Trƣởng khoa Văn 

hóa Du lịch 

ĐH Văn hóa Hà Nội 

0988236889 2015 

9 PGS.TS Lê Anh Tuấn Vụ phó Vụ đào tạo, 

Bộ VHTTDL 

0904518218 2014 

10 PGS.TS. Đặng Hoài 

Thu 

Trƣởng khoa Văn 

hóa học 

ĐH Văn hóa Hà Nội 

0912105344 2014 

11 PGS.TS. Bùi Thanh 

Thủy 

Trƣởng khoa Gia 

đình và CTXH 

ĐH Văn hóa Hà Nội 

0913399738 8/ 2017 
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PHỤ LỤC 10. MỘT SỐ NGHỀ MƢU SINH TRƢỚC VÀ SAU KHI                        

PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA CƢ DÂN XÃ HƢƠNG SƠN 

 

1. Bối cảnh Bến Yến- xã Hƣơng Sơn trƣớc khi phát triển du lịch (trƣớc năm 1990) 

 
 

 
[ Nguồn: BQL xã Hƣơng Sơn cung cấp ngày 30/11/2017] 
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2. Quang cảnh chùa Hƣơng trƣớc năm 1990, khi chƣa có công tác trùng tu, 

bảo tồn và phát triển du lịch 

 

 
[ Nguồn: Thầy Minh Hiền, trụ trì chùa Hƣơng Tích cung cấp 27/12/2017] 
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3. Cƣ dân xã Hƣơng Sơn mƣu sinh trên bến Yến trƣớc năm 1990 dƣới ống 

kính NAG nƣớc ngoài  

 
[ Nguồn: Thầy Minh Hiền, trụ trì chùa Hƣơng Tích cung cấp năm 2017] 

 

4. Cƣ dân xã Hƣơng Sơn chèo thuyền bằng gỗ chở KDL trƣớc năm 1990 

 

[Nguồn: NAG: John Vink, tổ chức nhiếp ảnh quốc tế Magnum Photos]  
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5. Nghề khai thác lâm sản của cƣ dân Hƣơng Sơn trƣớc năm 1990 

 

[Nguồn: NAG: John Vink, tổ chức nhiếp ảnh quốc tế Magnum Photos]  

6. Cƣ dân Hƣơng Sơn đi rừng lấy lá gai và cây thuốc trƣớc năm 1990 

  

[Nguồn: BQL di tích xã Hƣơng Sơn cung cấp ngày 30/10/2017] 



214 

7. Thuyền tam bản của cƣ dân xã Hƣơng Sơn trên bến Yến, xã Hƣơng Sơn 

trƣớc năm 1990 

 
[Nguồn: Thầy Minh Hiền, trụ trì chùa Hƣơng Tích cung cấp năm 2017] 

 

8. Cƣ dân xã Hƣơng Sơn sử dụng cuốc bạt thủy canh 

 
[ Nguồn: Ban Quản lý di tích xã Hƣơng Sơn cung cấp, 2017] 
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9. Trƣớc năm 1990, cƣ dân xã Hƣơng Sơn chủ yếu cày ruộng bằng con trâu 

và sức ngƣời 

 
[ Nguồn: Ban Quản lý xã Hƣơng Sơn cung cấp, 2017] 

10. Cƣ dân xã Hƣơng Sơn làm cỏ khoai đốm năm 1988 

 
[ Nguồn: Ban Quản lý xã Hƣơng Sơn cung cấp, 2017] 
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11. Trƣớc năm 1990, Cƣ dân Hƣơng Sơn bốc bờ làm nông nghiệp chủ yếu dựa 

vào sức ngƣời  

 
[ Nguồn: Ban Quản lý xã Hƣơng Sơn, 2017] 

 

12. Phƣơng thức mƣu sinh nghề thủy sản năm 1988 

 
[ Nguồn: BQL xã Hƣơng Sơn cung cấp, 2017] 
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13. Cƣ dân xã Hƣơng Sơn khai thác thủy sản năm 1988 

 
[ Nguồn: BQL xã Hƣơng Sơn cung cấp ngày 30/10/2017] 

 

14. Sinh hoạt văn hóa của cƣ dân đi thung về năm 1960 

 

[Nguồn: Ban Quản lý di tích xã Hƣơng Sơn] 
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15. Công cụ mƣu sinh đặc trƣng trƣớc năm 1990: Cuốc bạt, cái hái (liềm 

Hƣơng Sơn) và dao quắm đi rừng 

   

[ Nguồn: Ban Quản lý xã Hƣơng Sơn cung cấp, 2017] 

 

  

[ Nguồn: Ban Quản lý di tích xã Hƣơng Sơn, 10/2017] 
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16. Nghề bán nƣớc trên bến sau năm 1990 

 

[Nguồn: NCS chụp 9/2016]  

17.  Nghề chèo đò với công cụ mƣu sinh mới năm 2016 

 

[ Nguồn: NCS chụp 9/ 2016]  
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18. Nghề viết sớ, sắp lễ sau năm 1990 

 

 

19. Phƣơng thức chăn nuôi lợn của cƣ dân xã Hƣơng Sơn năm 2017 

 

[ Nguồn: NCS chụp, tháng 9/2016] 
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20. Nghề bán quán ăn cho khách du lịch sau năm 1990 

 

[Nguồn: NCS chụp,15/ 9/ 2016] 

21. Nghề ảnh mẫu với hoa sen, hoa súng trên suối Yến 

 

[ Nguồn: http://vtv.vn/van-hoa-giai-tri/mai-thu-huyen-khoe-sac-ben-hoa-sung-

20161025230143463.htm , truy cập ngày 27/10/2017] 

http://vtv.vn/van-hoa-giai-tri/mai-thu-huyen-khoe-sac-ben-hoa-sung-20161025230143463.htm
http://vtv.vn/van-hoa-giai-tri/mai-thu-huyen-khoe-sac-ben-hoa-sung-20161025230143463.htm


222 

22. Cƣ dân xã Hƣơng Sơn đãi tép để ủ mắm  

 

[Nguồn: NCS chụp, 1/9/2016] 

23.  Rƣợu mơ Hƣơng Sơn trong bối cảnh du lịch phát triển 

 

[Nguồn: NCS chụp, 15/9/2014] 
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24. Công cụ bán quán ăn sau năm 1990 

 

[Nguồn: NCS chụp 1/8/2015] 

 

25.  CDXHS mƣu sinh bằng nghề chèo đò sau năm 1990 

 

[Nguồn: NCS chụp 2/9/2016] 
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26. Nghề kinh doanh nhà nghỉ trên lối đi lên di tích 

 

[Nguồn: NCS chụp, 15/8/2015] 

27.  Cƣ dân đóng thuyền tôn năm 2018  

 

[Nguồn: NCS chụp, 1/2018] 
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28.  Nghề làm mái chèo của cƣ dân xã Hƣơng Sơn năm 2018 

 

[Nguồn: NCS chụp, 1/2018] 

29. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và cáp treo lớn nhất ở Hƣơng Sơn 

 

[Nguồn: NCS chụp, 15/8/ 2015] 
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30.  Công cụ mƣu sinh «nghề» kích cá điện 

 

[Nguồn: NCS chụp năm 15/9/2015 

31.  Ắc quy để xạc điện kích cá 

 

[Nguồn: NCS chụp năm 15/9/2015] 
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32.  Bình tích điện kích cá 

 

[Nguồn: NCS chụp năm 18/10/2017] 

33.  Cƣ dân kích cá điện trên suối 

 

[Nguồn: Ban Quản lý di tích Hƣơng Sơn cung cấp, 12/ 2017] 
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34. NCS cùng kiểm lâm thu hái rau Sắng trên Thung 

 

[Nguồn: NCS thực địa, 15/9/2014] 

35. Cƣ dân dẫn điện để đánh cá  

 

[Nguồn: Ban Quản lý di tích Hƣơng Sơn cung cấp, 12/ 2017] 


