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BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC
TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG
Ở HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA
Trần Thị Thủy*
Tóm tắt: Trong khoảng 20 năm trở lại đây, các tỉnh miền núi phía Bắc có đông đồng bào dân tộc thiểu
số cư trú đã đẩy mạnh phát triển loại hình du lịch cộng đồng nhằm mang lại hiệu quả về phát triển kinh tế,
văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, không phải địa phương nào cũng đạt được thành công
trong phát triển loại hình du lịch này. Thực tiễn cho thấy, chỉ những địa phương nào giải quyết tốt vấn đề
bảo vệ bản sắc văn hóa tộc người thì du lịch cộng đồng mới có sự phát triển mạnh mẽ. Phát triển du lịch
cộng đồng ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La là một ví dụ cho thấy những mặt tích cực và hạn chế của chính
quyền địa phương, cộng đồng và doanh nghiệp khi giải quyết vấn đề bảo vệ bản sắc văn hóa tộc người
trong phát triển du lịch cộng đồng. Chúng tôi cho rằng huyện Mộc Châu muốn phát triển du lịch bền vững
trong thời gian tới cần thay đổi hướng tiếp cận và giải pháp bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa tộc người,
đặc biệt là khắc phục những mặt hạn chế và bất cập hiện nay.
Từ khóa: Bản sắc văn hóa tộc người, di sản văn hóa, du lịch cộng đồng, dân tộc thiểu số.

Trần Thị Thủy: Protecting and promoting national cultural identity in the development
of community-based tourism in Mộc Châu district, Sơn La province
In the past twenty years, the Northern mountainous provinces with a large number of ethnic minority
residents have promoted the development of community-based tourism which is expected to bring about
effective economic, cultural, social development and environmental protection. However, not all localities
have achieved success in this type of tourism. It has been proved that only the localities that deal well with
the issues of protecting ethnic cultural identity enjoy strong development of community tourism. An
example of community-based tourism development in Mộc Châu district, Sơn La province has shown the
achievements and weaknesses of the local authorities, communities and businesses in protection of ethnic
cultural identity in community tourism development. For sustainable tourism development in the coming
time, Mộc Châu district should change the approach and solutions to protect and promote the ethnic
cultural identity, especially to overcome the current weaknesses and inadequacies.
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