TRÍCH YẾU LUẬN ÁN
Phần mở đầu:
Họ và tên NCS: Lê Thị Thu Phượng
Tên luận án: Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa tộc người trong
mối quan hệ với phát triển du lịch (nghiên cứu trường hợp người Dao Quần
Trắng thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái)
Chuyên ngành: Quản lý văn hóa; Mã số: 62 31 06 42
Người hướng dẫn 1: PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia
Việt Nam
Người hướng dẫn 2: TS Nguyễn Văn Lưu - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tên cơ sở đào tạo: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
Phần nội dung:
+ Mục đích và đối tượng nghiên cứu
- Mục đích: Nhằm góp phầ
ảo tồn và phát huy giá trị
ời
Dao Quần Trắng thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái trong phát
triển DL.
- Đối tượng nghiên cứu
Luận án nghiên cứu các cơ sở lý luận về bảo tồn và phát huy giá trị DSVH tộc
người trong phát triển du lịch, Thực trạng bảo tồn và phát huy các giá trị di sản đặt trong
mối liên hệ thực tiễn của vấn đề này đối vớ
ời Dao Quần Trắng
.
+ Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng
Luận án sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để nhìn
nhận đối tượng nghiên cứu. Dựa trên nền tảng Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương
chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về văn hóa, DL, chính sách dân tộc,
QLVH và DL.
Luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu: Tiếp cận liên ngành/đa ngành;
nghiên cứu trường hợp; điền dã; thống kê; chuyên gia, phân tích tổng hợp. Ngoài ra
còn có các bảng, biểu, sơ đồ để giải thích, chứng minh.
+ Các kết quả chính và kết luận
- Kết quả chính:
Ý nghĩa khoa học: 1) Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về DSVH, đặc biệt là
DSVH của tộc người thiểu số; 2) Mối quan hệ biện chứng giữa bảo tồn và phát huy
giá trị DSVH tộc người với hoạt động phát triển DL. 3) Vận dụng lý thuyết về bảo tồn

và phát huy các giá trị DSVH và mô hình QLVH trong mối quan hệ với phát triển DL
vào thực tiễn hoạt động quản lý DSVH người Dao Quần Trắng
, vùng hồ
Thác Bà, từ đó đóng góp lại vào lý luận của khoa học chuyên ngành.
Ý nghĩa thực tiễn: 1) Hệ thống hóa những giá trị DSVH của người Dao Quần
Trắng ở Yên Bái. 2) Phân tích thực trạng hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị
DSVH người Dao Quần Trắng ở
, vùng hồ Thác Bà. 3) Phân tích hiện trạng
mối quan hệ biện chứng giữa bảo tồn và phát huy các giá trị DSVH người Dao Quần
Trắng với hoạt động phát triển DL ở
, vùng hồ Thác Bà. 4) Đề xuất mô hình
và giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị các DSVH của người Dao Quần Trắng trong
mối quan hệ với phát triển DL, góp phần nâng cao hiệu quả QLVH đối với di sản
người Dao Quần Trắng và đẩy mạnh phát triển DL ở
ồ Thác Bà,
tương xứng với vị
ểm đến DL cấp quốc gia.
Kết luận
Luận án đã tập trung làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý văn
hóa đối với di sản tộc người Dao Quần Trắng trên địa bàn vùng hồ Thác Bà, nơi được xác
định là có tiềm năng phát triển thành khu DL quốc gia theo cách tiếp cận mới
Trong những năm gần đây, công tác QLDS dân tộc nói chung, di sản tộc
người Dao Quần Trắng nói riêng đã thu được những thành tích khả quan, góp phần gìn
giữ và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo của một tỉnh miền núi.
Tuy nhiên còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết trong việc bảo tồn, phát
huy, khai thác, sử dụng các giá trị DSVH mang tính bền vững và xem nó là một nguồn
tài nguyên độc đáo, chủ yếu của DL
Trên cơ sở xác định nguyên nhân hiện trạng, Luận án đã đưa ra một số giải
pháp nhằm khắc phục những hạn chế trên, đặc biệt là nâng cao nhận thức xã hội về
QLVH, tăng cường năng năng lực QLVH và cơ chế để DL có thể hỗ trợ có hiệu quả
hơn đối với hoạt động QLVH dân tộc trên địa bàn thôn Ngòi Tu nói riêng và vùn hồ
Thác Bà, tỉnh Yên Bái nói chung nhằm bảo tồn và phát huy DSVH tộc người và phát
triển DL bền vững ở Yên Bái trong giai đoạn phát triển mới.
Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2017
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